
TANÁRI KÉZIKÖNYV  
 

FI-501020501/1 – IRODALOM 5. 

FI-501020601/1 – IRODALOM 6. 

 

 

 

 

 

 

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM – OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m  6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v   

 

2 

 
A kézikönyv a Széchenyi 2020 Fejlesztési program Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programjának EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00004 számú, A köznevelés tartalmi 
szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés 
című projektje keretében készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
 
Szerző 
Kovács Lenke együttműködve az EKE-OFI Szakmai munkaközösségével 
 
Szerkesztő 
Varga Anna 
 
Olvasószerkesztő 
Gönye László 
 
Sorozatterv, tipográfia 
Takács Brigitta Rita 
 
Tördelés 
Takács Brigitta Rita 
 
 
© 1. kiadás, 2017 
 
© Eszterházy Károly Egyetem ‒ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2017 
 
Raktári szám: FI-501020501/1K  
 

Eszterházy Károly Egyetem ‒ Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
1143 Budapest, Szobránc utca 6–8. 
www.ofi.hu  
 

Felelős kiadó 
dr. Liptai Kálmán rektor 
 

 

http://www.ofi.hu/


FI -501020501/1 I rodalom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro dalo m  6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v   

 

3 

TARTALOMJEGYZÉK 
BEVEZETŐ ...................................................................................................... 4 

1. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA
 ...................................................................................................................... 5 

1.1. Korszerű műveltségkép közvetítése ..................................................................... 5 
1.1.1. Tudomány- és művészetpedagógia ................................................................. 5 
1.1.2. A diákok számára releváns tudás kiválasztása ................................................. 5 
1.1.3. A lényeget megragadó tananyagtervezés ........................................................ 6 

1.2. Tanuló- és tanulásközpontú, kutatásalapú tananyag-feldolgozás ..................... 7 

1.3. A szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése .................................. 8 

1.4. A digitális műveltség fejlesztése .......................................................................... 8 

1.5. Az iskolai kipróbálás fontosabb tapasztalatai ..................................................... 9 

2. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA ............................ 11 

2.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások ...... 11 
2.1.1. A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése ....................... 11 
2.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei .......................... 15 
2.1.3. A tankönyv feladattípusai és grafikai eszközei ............................................... 17 

2.2. A tankönyv nagy témakörei ............................................................................... 21 
2.2.1. Ötödik osztályos tananyag ............................................................................ 21 
2.2.2. Hatodik osztályos tananyag .......................................................................... 65 

3. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 
LEHETŐSÉGEI ............................................................................................... 106 

3.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése ............................................ 106 

3.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák ....................................... 111 

3.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei ............................. 112 

3.4. A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok ................................................ 112 

3.5. A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek .................................... 113 

4. A MUNKAFÜZETEK .................................................................................. 115 

4.1. A munkafüzetek célja ....................................................................................... 115 

4.2. A munkafüzetek tartalma ................................................................................ 115 

4.3. A munkafüzetek felhasználásának módja ....................................................... 116 

 MELLÉKLET: MEGOLDÓKULCS AZ IRODALOM 6. TANKÖNYVHÖZ ……………. 117 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m  6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v   

 

4 

BEVEZETŐ 

Az újgenerációs Irodalom 5–8. tankönyvsorozat az általános iskolák felső tagozatán tanuló 

diákok számára készült. A tankönyvcsalád kapcsolódik az általános iskolai magyar nyelvi 

taneszközökhöz.  

A tanári kézikönyv a magyar nyelv és irodalom tantárgyat az általános iskola 5–6. 

évfolyamán tanító pedagógusok munkájához szeretne segítséget nyújtani. A kézikönyv 

tartalmazza a tananyagfejlesztés céljait, segíti az egyes témakörök feldolgozását, 

megkönnyítve ezzel a tanórára való felkészülést. A kiadvány figyelembe veszi a 

taneszközökhöz kapcsolódó normál és a rugalmas tanmenetek ajánlásait. 

A kézikönyv négy nagy fejezetből áll: 

1. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési céljainak megvalósulása  

2. A tankönyv felépítése, témakörök bemutatása (2.a. A tanítás és tanulás 

eredményességét elősegítő eszközök és megoldások; 2.b. A tankönyv nagy témakörei) 

3. A tankönyvek eredményes használatának feltételei és lehetőségei  

4. A munkafüzetek 
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1. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

1.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

1.1.1. Tudomány- és művészetpedagógia 

Az Irodalom 5. és Irodalom 6. újgenerációs tankönyvek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

munkafüzetek az ötödik és hatodik osztályos diákok számára készültek. Az újgenerációs iskolai 

segédanyagok fejlesztési céljai között kiemelkedő szerepet kapott a korszerű és az adott 

korosztály számára közérthetően megfogalmazott műveltségkép, a legfrissebb 

irodalomtörténeti és irodalomelméleti ismeretek átadása a hagyományos és a modern 

tanulási és tanítási stratégiák figyelembevételével. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési 

célja, hogy a modern kor elvárásainak megfelelően, a diákok korosztályi sajátosságaihoz 

igazodóan a mindennapi életbe ágyazódó és ott felhasználható tudáshoz segítse a tanulókat 

– egyúttal élményszerűvé téve a megszerzendő ismeretek elsajátítását.  

A tankönyvi ismeretközlő szövegek megfogalmazása és a leckék elején felvetett 

kérdések abban segítenek, hogy olyan problémákra, kérdésfelvetésekre irányítsák a figyelmet, 

amelyek tanórai és otthoni feldolgozása lehetőséget teremt a diákok tapasztalataihoz, 

mindennapi életéhez kötni az új ismereteket.  

A kerettanterv elvárásaihoz igazodva a tankönyvek nemcsak a nemzeti kultúra 

kanonizált alkotásait mutatják be, de előtérbe helyeznek olyan, a mai korhoz közel álló 

alkotókat és műveket is, amelyek nyelvi-formai sajátosságaik és témájuk alapján a fiatal 

olvasók érdeklődésére is számíthatnak. Darvasi László, Kiss Ottó, Varró Dániel, Szabó T. Anna, 

Kányádi Sándor vagy Lázár Ervin alkotásai a mai befogadó ízlésvilágához állhatnak közelebb, 

ezáltal is hangsúlyozva, hogy az irodalom nem a múlt valamely megtanulásra szánt öröksége, 

hanem ma is élő hagyomány, sokszínű és változatos folyamat. A feldolgozásra kiválasztott 

modern alkotások mellett helyet kapnak olyan olvasmányajánlók (regény- és könyvajánlások) 

is, amelyek a diákokat az iskolán kívüli olvasásra, hasznos és élményekben gazdag időtöltésre 

buzdítják (pl. Békés Pál, Szabó Magda, Lázár Ervin, Dávid Ádám, Szijj Ferenc, Varró Dániel, 

Kovács András Ferenc vagy Nemere István művei).  

A modern kor irodalmi, pszichológiai, természettudományos ismeretei és 

szemléletformái jelennek meg az adott művek értelmezését segítő, azt kiegészítő szövegértési 

feladatokban is. Mit gondolnak mások? – tesszük fel a kérdést, az irodalmi művek több 

szempontú megértésének érdekében is. 

1.1.2. A diákok számára releváns tudás kiválasztása 

A tankönyv fejlesztői arra törekedtek, hogy a diákok számára közérthető módon fogalmazzák 

meg az elsajátítandó tananyagot, és reflektáljanak annak megjelenésére a mindennapok 

valóságában, illetve a tanulók korábbi ismereteiben. A leckék, a hagyományosabb, absztrakt 

megfogalmazásoktól eltérve, kapcsolatot alakítanak ki az olvasóval, a figyelem fenntartását 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m  6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v   

 

6 

nem csupán az egyszerűbb megszólalással, de kérdésekkel (pl. Miért fogalmaznak a költők 

ilyen szokatlan módon?), a tanulók megszólításával (pl. Figyeld meg…) is igyekeznek 

elősegíteni. A leckék a korosztály számára új vagy bonyolultabb tananyag kapcsán annak a 

hétköznapokban is megjelenő előfordulását, alkalmazási körét is bemutatják. Így például a 

metafora stíluseszközének ismertetésekor: „A hétköznapi beszédben is rengeteg metaforát 

használunk. A pontos meghatározás így szól: »A számítógéphez tartozó periféria, amelynek 

mozgatásával a kurzor helyét változtatjuk.« Mennyivel jobb azt mondani rá – egyszerű 

metaforaként – egér.” 

A feladatok is folyamatosan kapcsolatot teremtenek a tananyag és a diákok által 

tapasztalt jelenségek, problémák között. Ezekben igyekeztünk olyan életszerű kérdéseket 

megfogalmazni, amelyek problémafelvetése az iskolai és az iskolán kívüli világ helyzeteire is 

vonatkoztathatók – nem feledkezve meg a való élet konfliktushelyzeteiről, etikai 

kérdésfelvetéseiről sem. A felvetődő kérdések a diákok személyiségének, világnézetének 

erkölcsi elemeit mozgathatják meg: „Jancsi lelkiismerete nem engedte, hogy elvegye a rablott 

pénzt, de felgyújtotta a zsiványok házát. Te milyen döntéseket hoznál a pénzről és a betyárok 

sorsáról? Érvelj a döntéseid mellett!” – kérdezzük a János vitéz 6. fejezete kapcsán. 

1.1.3. A lényeget megragadó tananyagtervezés 

A tankönyv különös figyelmet fordít arra, hogy a diákok számára kiemelje és rendszerezze a 

legfontosabb ismereteket. Az alapvető ismeretanyag és kulcsfogalmak megtanításán túl a 

tananyag elrendezésében érvényesíti azt az elvet, hogy a megszerzett ismereteket rendszerbe 

ágyazza, majd újabb és újabb kontextusban elhelyezve gyakoroltassa azokat. Ez szolgálja az 

ismeretanyag elmélyítését, és egyúttal ahhoz újabb és újabb ismeretek hozzárendelését.  

A korszerű műveltségkép adaptív és alkalmazható tudást vár el a diákoktól. Ennek 

megfelelően a tankönyv kiemeli az irodalomóra témakörein átnyúló diszciplináris 

sajátosságokat (hasonlóságokat vagy éppen különbségeket) is. A tananyagot oly módon 

ágyaztuk struktúrába, hogy a különböző ismeretelemek, fogalmak egy-egy gondolati 

csomópont köré szerveződjenek. Ötödik osztályban a jel, míg hatodik osztályban a nézőpont 

fogalma teremti meg az egyes tananyagtartalmak közötti összefüggésrendszert. 

Az ötödik osztályban megtanult nézőpont fogalma hatodik osztályban újabb és újabb 

kontextusba ágyazódik, újabb és újabb ismeretekkel bővül, az elbeszélői nézőpont mellett, a 

diákok megismerik a szereplői, a lehetséges olvasói nézőpont fogalmát is, de elgondolkodnak 

más művészetek (pl. filmrendezés), tudományágak (pl. földrajz) kapcsán is a megismert 

fogalomról. 
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1.2. Tanuló- és tanulásközpontú, kutatásalapú tananyag-feldolgozás 

Az újgenerációs tankönyvek egyik legfontosabb fejlesztési célja a tanuló- és tanulásközpontú 

tananyag-feldolgozás.  

A tanulóközpontú oktatás olyan szemléletforma, amely a diákok aktív tanulási 

tevékenységére fekteti a figyelmet, egyúttal kiemelve a tanárok tanulást támogató 

tevékenységét is. Ebben a szemléletben nagy szerepet kap a tanulói érdeklődés és érdekeltség 

felkeltése, a tanulási folyamatban megjelenő önállóság, a tanulói aktivitás, az ismeretek 

együttműködésen alapuló megszerzése, azok későbbiek folyamán is előhívható és 

alkalmazható volta. 

Mindennek érdekében az egyes leckék úgy épülnek fel, hogy azok először 

kapcsolatokat teremtenek a tanulók előzetes tudásával, felkeltik érdeklődésüket vagy éppen 

olyan problémát vetnek fel, amelynek megoldásában a tanulók aktívan részt vehetnek. Az új 

ismeretek jól érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendeződnek, az előzetes 

ismeretekhez hozzákapcsolódva. A tanulóközpontú oktatás lehetőséget biztosít a diákok 

számára az önálló reflektálásra, konklúzióalkotásra és véleménynyilvánításra is, majd az így 

elsajátított ismeretek kiterjesztésére, új kontextusban történő alkalmazására.  

A tanulás folyamán a tankönyv lehetőséget biztosít éppen ezért arra is, hogy a diákok 

egyéni tehetségüket és kreativitásukat kibontakoztatva a rajzolás, a kreatív írás vagy éppen a 

színjátszás terén szerezzék meg vagy alkalmazzák tudásukat.  

Az újgenerációs tankönyvek kiemelten támogatják a tanárok hatékony tanulásszervező 

tevékenységét is. A tankönyv segítséget biztosít a tanulók közötti kooperáción alapuló, 

csoportmunkában végezhető tanórai feladatok megtervezéséhez és megvalósításához. 

Nagyobb hangsúlyt fektetnek a mindennapi életvitelhez szükséges ismeretek és 

problémamegoldások megtanítására. Elősegítik, hogy a tanulók már az új ismeretek 

megszerzése során aktív szerepet kapjanak. Ösztönző feltételeket teremtenek a munkáltató, 

a problémamegoldó óraszervezéshez, a projekttanításhoz. A tankönyvi kérdések nem csak az 

ismeretek felidézését, hanem azok továbbgondolását és alkalmazását is megkövetelik a 

tanulóktól. Lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanulók kapcsolatokat találjanak a tanultak 

és a saját tapasztalataik, élményeik között. Ösztönzést adnak ahhoz, hogy a tanulók arra, 

amiről éppen tanulnak, folyamatosan reflektáljanak: elmondhatják személyes véleményüket, 

tapasztalataikat, vagy kérdezhetnek és vitatkozhatnak róla. A tankönyvbe kerülő képek és 

ábrák nemcsak illusztrációul szolgálnak, hanem többféle pedagógiai funkciót is betölthetnek: 

gondolkodtatásra ösztönöznek, a rendszerezést segítik, a problémák megértését mozdítják 

elő.  

A tankönyvben szereplő leckék, fejezetek úgy épülnek föl, hogy a kutatásalapú tanulást 

ösztönözzék. A leckék élén álló kérdéssor egy-egy problémára, a diákok életében is szerepet 

játszó kérdéskörre irányítják a figyelmet, majd a problémafelvetéshez társulnak azok a 

szövegek, amelyek alkalmasak a téma kutatására: információk keresésére, adatok gyűjtésére. 

A tanórának alkalmat kell teremtenie arra is, hogy a diákok kutatásuk eredményét, 
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következtetéseiket bemutassák, majd a kiinduló kérdésekre adott válaszokat megvitassák, 

értékeljék. Minden esetben hasznos lehet a feladat elvégzésének folyamatát is megvitatni és 

értékelni.  

1.3. A szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése 

Az irodalomóra elsődleges feladata a szövegértés és szövegalkotás képességének minél 

hatékonyabb fejlesztése. A tanóra és a tankönyv feladata, hogy ezt minden eszközzel 

támogassák.  

A leckék élén álló kérdések a tanulók korábbi ismereteit mozgósítják, a való élet egy-

egy problémáját helyezik előtérbe, motiválttá téve a diákokat. A tankönyvi szövegek az új 

ismeretekből annyit és úgy mutatnak be, hogy azok megértése a tanulók számára megoldható 

kihívást jelentsen. Ez jelenti egyfelől a tankönyvi szövegek diákbarát, a korosztály nyelvi 

igényeihez jobban illeszkedő beszédmód megteremtését, és egyben az új ismeretek, fogalmak 

lényegre törő, megtanulható definiálását. A hatékony szövegértést, kiemelést és rendszerezést 

segítheti a tankönyvben található grafikai szervezők (a tananyaghoz csatolható képek, 

illusztrációk, ábrák) minél szélesebb körű alkalmazása is. A szövegekhez tartozó kérdések és 

feladatok annak feltételeit teremtik meg, hogy a diákok az új ismeretek megszerzése során 

aktív, problémamegoldó módon kerüljenek közelebb a tananyaghoz, és a kérdések az 

ismeretek továbbgondolását és alkalmazását segítsék elő. A tankönyvi leckéknek, 

feladatoknak és a tanórát tartó pedagógusnak törekednie kell a fokozatosság megteremtésére 

is.  

1.4. A digitális műveltség fejlesztése 

Az újgenerációs tankönyv megtervezésében és fejlesztésében fontos szerepet játszott a digitális 

műveltség kialakítása is. Az új taneszköz lehetőséget teremt és ösztönzést nyújt a korszerű 

kommunikációs technológiák tanításban és tanulásban való alkalmazásához, a tanítási-

tanulási folyamatok személyre szabott támogatásához.  

A tankönyvhöz készült digitális taneszközök alkalmazása a tanítás és a tanulás hasznos 

ismeretforrásai. A modern IKT-szolgáltatások szervesen kapcsolódnak a tankönyvhöz, és 

hatékony kiegészítői lehetnek az oktatási folyamatnak. 

Mindemellett a nyomtatott tankönyv támogatást nyújt a pedagógusok és diákok 

részére az internetes tudástár felhasználásában, tanórai vagy órán kívüli alkalmazásában. A 

tankönyv elején található Kutass a könyvtárban és a világhálón! című rész olyan internetes 

honlapok ajánlásait tartalmazza, amelyek segítséget nyújthatnak a hatékony tudáselsajátítás 

folyamatában is.  



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m  6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v   

 

9 

1.5. Az iskolai kipróbálás fontosabb tapasztalatai 

Az 5. és 6. osztályos irodalomtankönyv az újgenerációs tankönyvcsalád első és második kötete, 

amely a 2014-ben elkészített kísérleti tankönyvet kipróbáló pedagógusok tapasztalatait, 

javaslatait figyelembe véve készült. A kiadványok átdolgozása során figyelembe vettük az 

iskolákból érkező visszajelzéseket, a kipróbáló tanárok, diákok, a szakértők és a szélesebb 

nyilvánosság véleményét, javaslatait.  

A kipróbálás során a pedagógusok munkanaplókat vezettek leckénként, interjúkon 

osztották meg tapasztalataikat a fejlesztőkkel. A fejlesztésben résztvevők meglátásai, 

véleményei, gyakorlati tapasztalatai közvetlenül is érvényesülhettek a tankönyvek 

tartalmának és feladatainak kialakításában. Ezeknek a meglátásoknak és véleményeknek a 

felhasználásával készültek el az átdolgozott tankönyvek. 

A pedagógusok elismerően nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy a tankönyv 

megjelenésében, nyelvezetében és különböző feladattípusaiban érvényesült az a törekvés, 

hogy a tantárgyat a tanulókhoz közelítsék, és alapvetően a diákok készségeinek, 

képességeinek fejlesztésére helyezzék a hangsúlyt. Többen megfogalmazták ugyanakkor, hogy 

a tankönyv által érvényesített szemléletváltás alkalmazása még több gyakorlati segítséget 

igényel.  

A tankönyv irodalmi szemelvényei többségükben tetszést arattak mind a tanárok, 

mind a diákok körében. A kipróbálók többsége a szemelvényeket jól érthetőnek, a korosztály 

érettségének, szókincsének megfelelőnek tartotta. A túl nehéznek minősülő szemelvényeket 

kivettük vagy a visszajelzések tekintetében dolgoztuk át. A kipróbálók némely szöveg témáját 

érzékenyebbnek vélték (pl. a Csillagszedő Márió című vers részleteit), de ezek feldolgozását 

szakmai megfontolások alapján tartottuk indokolhatónak. 

A fejlesztés során a gyakorlati tapasztalatok abban is segítették a szerkesztőket, hogy 

a tankönyv elméleti részeit a korosztály számára emészthetőbb formába rendezzék, nyelvileg 

és tartalmilag a diákok és a szaktanárok jelzéseit figyelembe véve alakítsák. Az elméleti részek 

ennek következtében egyszerűsödtek, a tanulási folyamatot pedig még inkább segítettük a 

definíciók kiemelésével, pontos megfogalmazásával, valamint rendszerező részekkel láttuk el 

az egyes leckéket.  

Fontos visszajelzés volt, hogy a tankönyvi fejezetek tartalmi felépítését a válaszadók 

logikusnak és gondolatilag is követhetőnek ítélték meg. Úgy látták, hogy a kialakított struktúra 

lehetővé teszi az ismeretek egymásra épülését. 

A tanárok közül sokan a tankönyv erősségei között említették a kérdések és feladatok 

sokszínűségét, mivel ezáltal lehetőségük nyílt a különféle tanulási módszerek, 

tevékenységformák alkalmazására és a differenciált óraszervezésre. Úgy gondolták, hogy ezek 

hozzájárulnak az önálló munkavégzés megtanulásához is. A Rólad szól kérdéseit a kipróbálók 

egy része kifejezetten hasznosnak tartotta, feldolgozásukat az osztályfőnökök részére is 

ajánlotta. A kipróbálás következményeként ezeket a kérdéseket egyszerűsítettük és a tanóra 

időkereteihez igazítottuk. A pedagógusok viszonylag magasra értékelték a könyvet a tanulók 
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közötti kommunikáció elősegítése, a kulcskompetenciák, illetve a kooperációs képesség 

fejlesztése tekintetében is.  

A tankönyvhöz tartozó tanmenet megvalósításával kapcsolatos észrevételek annak 

időbeli feszességére, a fejlesztési célok határozottabb kijelölésére vonatkoztak. Ezen 

észrevételek figyelembevételével változtattunk a tanmeneten, illetve készült el a tanmenet 

rugalmas verziója, amely további segítséget nyújt azon csoportok részére, amelyek haladása 

jobban megköveteli a képességfejlesztést. 
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2. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

2.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

2.1.1. A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése 

A tankönyvcsalád ötödik és hatodik osztályos tanulók számára készült részei tíz nagy tartalmi 

egység, témakör megtanítását várják el a két év oktatási tevékenységétől. A diákok által 

feldolgozandó és elsajátítandó ismeretanyag elrendezése az aktuális kerettantervi elvárások 

és a fentebb ismertetett elméleti megfontolások alapján valósult meg. Az elsajátítandó 

tananyag tartalmai jól átlátható struktúrába rendeződnek, és annak egyes témakörei a tanulói 

korosztály képességeihez, tudásához és motivációjához igazodnak. Az egyes fejezetegységek 

szervesen illeszkednek egymáshoz: a korábbi fejezet ismeretanyaga általában 

nélkülözhetetlen a továbbhaladáshoz. A fejezetek tanításakor éppen ezért elvárásként is 

megfogalmazódik az oktatási tevékenységgel kapcsolatban az, hogy az új ismeretek 

megtanulása mellett azokat a diákok a tartalomhoz kötve alkalmazzák és a későbbiek 

folyamán is gyakorolják. Az 5-6. évfolyamon az epika és líra műnemével, illetve az ezekhez 

kapcsolódó műfajokkal foglalkozunk úgy, hogy az egyes tanórákon az irodalmi műveken 

keresztül tárgyaljuk meg a korosztályt érintő, érdeklő problémákat és kérdéseket is. 

 

Az 5. évfolyamos tankönyv felépítése 

 Kutass a könyvtárban és a világhálón!  

Év eleji ismétlés 

MESEVILÁG A csillagszemű juhász 

Jakob és Wilhelm Grimm: Holle anyó 

La Fontaine: A róka és a gólya 

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 

A megszámlálhatatlan sok juh, A kakas és a pipe 

Burláj vitéz (részletek) 

Az elégedetlen lovacska 

Darvasi László: Trapiti, avagy a nagy tökfőzelékháború (részlet) 

Összefoglalás 

PETŐFI 
SÁNDOR: 
JÁNOS VITÉZ 
 

Petőfi Sándor élete 

A János vitéz keletkezése 

Jelek és jelentések 

1–2. fejezet  

3–4. fejezet 
5–6. fejezet  

7–10. fejezet 

11–12. fejezet  

13–14. fejezet 

Részösszefoglalás 

15–16. fejezet 
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17–18. fejezet  

19–20. fejezet  

21–22. fejezet  

23–25. fejezet  

26–27. fejezet 

Összefoglalás 

SZÜLŐFÖLD Petőfi Sándor: Az alföld 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen 

Szabó Lőrinc: Balassagyarmat 

Petőfi Sándor: Úti levelek… (részlet) 

Kosztolányi Dezső: Édes Anna (részlet) 

Összefoglalás 

CSALÁD, 
BARÁTSÁG 

A tékozló fiú története 

Daidalosz és Ikarosz története 

Petőfi Sándor: István öcsémhez 

Arany János: Családi kör 

Kiss Ottó: Csillagszedő Márió (részletek) 

Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak 

Szabó T. Anna: Hóhullásban 

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai (részlet) 

Összefoglalás 

MOLNÁR 
FERENC: A 
PÁL UTCAI 
FIÚK 

Erőszak gyerekek között 

Olvasmány a félelemről és a bátorságról 

Olvasmány a megbocsátásról 

Olvasmány a gyengék erejéről 

Összefoglalás 

 Életrajzi vázlatok 

Fogalomtár 

RÁADÁS A kis kígyó ajándéka 

Darvasi László: Trapiti és a borzasztó nyúl (részlet) 

Történetek a Bibliából (A világ teremtése; A második teremtéstörténet,  
a paradicsom; A bábeli torony; Mózes születése; Kivonulás Egyiptomból)  

Népdalok (Az hol én elmegyek, Kesereg egy árva madár)  

Petőfi Sándor: A szerelem, a szerelem 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

Szempontok a művek értelmezéséhez 

 

Az ötödik osztályos tananyag első nagy tartalmi egysége a Mesevilág, amelyben a 

diákok továbbfejlesztik a már korábban megszerzett ismereteiket a műfaj jegyeiről. Azért is 

célszerű a mesék világának bemutatásával kezdeni az ötödikes tananyagot, mert az a diákok 

otthonról, az óvodából és az alsó tagozatból hozott ismereteit rendszerezi és bővíti. Az itt 

felidézett és rendszerezett tudás, valamint az új ismeretanyag tartalmazza azokat az alapvető 

fogalmakat, narratív struktúrákat, amelyek alapjai lesznek, lehetnek a későbbiek folyamán 

megismerendő irodalmi műveknek, például a János vitéznek is. 
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A második, János vitéz című fejezet folytatja a Mesevilág fejezetben megismert 

ismeretanyag tartalomhoz kötött felhasználását: a verses és prózai formák közötti különbség 

ismerete, az epikus történetmesélés elemeinek tudása, a cselekmény tömörítésének 

képessége, a hősök rövid jellemzésének képessége vagy a jellegzetes mesei jegyek, nyelvi 

fordulatok az elbeszélő költemény tanításának elengedhetetlen alapjai. A gyakorlás és az 

ismeretek alkalmazása mellett új ismeretekkel (pl. szóképek, ritmus, rímfajták) is bővül a 

fejezet, amelyek a következő tematikus egységben is megjelennek mint elvárt és használható 

ismeretanyag. 

A következő két fejezet: Szülőföld és Család, barátság inkább tematikusan közelít az 

irodalomhoz. Az ezekben a fejezetekben szereplő művek lehetőséget teremtenek arra, hogy 

olyan problémákat dolgozzunk fel a diákokkal, amelyek közel állnak saját életükhöz, másfelől 

arra is módot adnak, hogy egyre inkább úgy alkossanak véleményt és úgy fogalmazzák meg 

gondolatainkat, hogy a tanult ismereteket is felhasználják.  

A Pál utcai fiúk című regény az ötödikes tananyag kiemelkedő alkotása. A legfontosabb 

témái a barátság, a becsület és az önfeláldozás. 

 

A 6. évfolyamos tankönyv felépítése 

 Kutass a könyvtárban és a világhálón!  

 Év eleji ismétlés 

MONDA, BALLADA, 
ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részletek) 

Lázár Ervin: Botond 

Beckó vára 

Kőmíves Kelemenné 

Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli 

Arany János: Mátyás anyja 

Arany János: A walesi bárdok 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (részlet) 

Összefoglalás 

ARANY JÁNOS: TOLDI 
 

Arany János életútja  

A Toldi – 1846 

Előhang, Első ének 

Második ének  

Harmadik ének 

Negyedik ének 

Ötödik ének 

Hatodik ének 

Részösszefoglalás 

Hetedik ének  

Nyolcadik ének 

Kilencedik ének 

Tizedik ének 

Tizenegyedik ének 

Tizenkettedik ének 
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Összefoglalás 

VERSEK Janus Pannonius: Pannónia dicsérete  

Balassi Bálint: Egy katonaének 

Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram  

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Petőfi Sándor: A négyökrös szekér  

József Attila: Istenem, én nagyon szeretlek…  

Kányádi Sándor: Álmodó  

Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban  

Összefoglalás 

GÁRDONYI GÉZA: EGRI 
CSILLAGOK 

A „nagy könyv”: az Egri csillagok  

Hol terem a magyar vitéz? – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (I. 
12–13., részlet) 

Oda Buda! – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (II. 21., részlet)  

A rab oroszlán – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (III. 5., részlet)  

Eger veszedelme – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (IV. 4., részlet)  

Holdfogyatkozás – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (V. 16., részlet)  

Összefoglalás 

NOVELLÁK, 
REGÉNYRÉSZLETEK 

Lázár Ervin: A tolvaj  

Békés Pál: Az ólomkatona  

Daniel Defoe: Robinson Crusoe (részlet)  

Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában (részlet)  

Brunella Gasperini: Mi és ők – Egy lány feljegyzései (részlet)  

Összefoglalás 

 Életrajzi vázlatok 

Fogalomtár 

RÁADÁS 
 

Déva, Kalán és Arany  

Salamon bölcs ítélete  

Radnóti Miklós: Bájoló  

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek)  

Weöres Sándor: A szél  

Weöres Sándor: Távolból  

Rideg Sándor: Indul a bakterház (részlet) 

 

A hatodik osztályos tananyag felhasználja az ötödik osztályban tanultakat, és 

támaszkodik mindazon képességek, munkaformák ismeretére, amelyeket a csoport az előző 

évben elsajátított. Az egyes témakörök, tananyagok bevezető óráin vagy az egyes leckékhez 

kapcsolódva éppen ezért célszerű feleleveníteni a korábbi év ismeretanyagát – akár műfaji, 

poétikai vagy éppen tartalmi, motivikus értelemben. Felosztását tekintve a tananyag 

elrendezése hasonló, azonban a hatodik osztályos tananyag valóságosabb, a realitáshoz 

közelebb álló szövegeket dolgoz fel, illetve ebben az évben a közösséghez (a közösségi és 

nemzeti sorskérdésekhez is) kapcsolódó művek jelennek meg a tankönyvben.  

A Monda, ballada, elbeszélő költemény című fejezetben a monda, a ballada, majd az 

elbeszélő költemény műfajának megismeréséhez segítséget nyújtanak az ötödik osztályban 
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megtanult epikus és lírai műfaji jellemzők, ugyanakkor ez a rész segít abban, hogy a diákok 

megfelelő eszközkészletet kapjanak Arany János Toldi című művének befogadásához. 

A Toldi támaszkodik azokra a nyelvi, stiláris, műfaji, motivikus és verstani ismeretekre, 

amelyeket a diákok eddig megszereztek. A mese, az elbeszélő költemény, a szülőföld, a család 

és barátság kapcsán tanultak éppoly meghatározóak lehetnek az értelmezésben, mint a 

monda vagy a ballada hatodik osztályban tanult jellemzői. Épp ezért Arany János művére a 

hatodikos tananyag kiemelkedő részeként tekintünk. 

Az utolsó fejezetekben összegezzük a műnemekről tanultakat. A líra a Versek című 

fejezetben jelenik meg. Az Egri csillagok című regényt feldolgozó fejezet a nagyepika 

jellegzetességeit emeli ki, miközben fontos erkölcsi értékeket is előtérbe állít: a hűséget, a 

hazaszeretetet, a bátorságot, a kitartást. A Novellák, regényrészletek című fejezet a kisepikai 

műfajokkal (novella) és a regény típusaival foglalkozik.  

Így a két évfolyam végére a diákok olyan struktúrában sajátítják el a tananyagot, 

amelynek egymásra épülését egyfajta fokozatosság teremti meg. A tankönyv szerzői 

figyelembe vették azt a tudást, amely az előzményekből fakadóan illeszkedik a megtanulandó 

új ismerethez, és az új ismeretet tartalmazó fejezetet követő anyagrészt is, amelynek támasza 

és alapja lehet a megelőző részek tartalma. Ily módon a fejezetek alkalmazott ismeretköre 

koncentrikusan bővül az újabb és újabb fejezetekkel, és ezen ismeretek újabb és újabb 

kontextusba helyeződve épülnek be a diákok tudásába. Ugyanakkor jól látható az is, hogy a 

szerkezetben érvényesülő fokozatosság mellett kisebb lépésekben előrehaladva nehezednek 

a művek által felvethető kérdések is.  

2.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei 

A leckék szerkezete 

A tankönyvcsalád egyik újdonsága, hogy jól strukturált, könnyen áttekinthető. A tananyagot 

rövid terjedelmű leckékre bontottuk, az egyes leckék moduljai és a hozzájuk tartozó vizuális 

rendezők (kevés kivételtől eltekintve) ismétlődnek: 

 Rólad szól (ráhangoló, bevezető kérdések) 

 Szépirodalmi szemelvény  

 Kérdések, feladatok (az irodalmi mű feldolgozását segítik) 

 Az irodalmi szöveghez kapcsolódó új ismeretek (e rész címe egy kiemelten fontos 

fogalom) 

 Mit gondolnak mások? (nem minden leckében szerepel) 

 Szövegértés (a Mit gondolnak mások? szövegéhez kapcsolódóan) 

 Rendszerezzünk! (az új ismeretek áttekintése grafikus szervezővel) 

A leckéket a tananyagegység címe nyitja. Ezt a Rólad szól modul követi, amelyet 

vizuálisan is elkülönítettünk az utána következő irodalmi műtől. A Rólad szól modul általában 

két kérdést tartalmaz, amely a diákok személyes élményeihez kapcsolja az új ismereteket.  
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A Rólad szól után következik az irodalmi szemelvény, amelynek feldolgozását az utána 

következő Kérdések, feladatok modul segíti. 

Az ismeretközlő szöveg tartalmazza az irodalmi műhöz kapcsolódó új ismereteket. A 

tankönyvi ismeretközlés a fogalmakat nem egyenként, egymástól elszigetelten tárgyalja, 

hanem egyetlen gondolatfolyamba ágyazza. E gondolatmenet ötödik osztályban a jelek, míg 

hatodik osztályban a nézőpont köré épül. A főszöveget bekezdésekkel tagoltuk, a 

legfontosabb információkat pedig félkövérrel kiemeltük, hogy könnyebben feldolgozhatóvá 

tegyük az új ismereteket. A lecke témájához tartozó illusztráció is segíti a tananyag 

elsajátítását. A főszöveg végén a legfontosabb fogalmak magyarázatát vizuálisan kiemeltük. 

Itt elsősorban a kerettanterv által meghatározott kulcsfogalmak szerepelnek. 

A Mit gondolnak mások? modulban közölt olvasmány arra ösztönzi a tanulókat, hogy 

a megismert irodalmi műhöz minél többféle ismeretet kapcsoljanak. Az olvasmányt követő 

szövegértelmezési feladatok tanórai és otthoni munkára egyaránt alkalmasak.  

A leckék végén található Rendszerezzünk! című grafikus feladattípus vizuális eszközzel 

fejleszti a tanulók gondolkodását és problémamegoldó képességét. 

Kérdések, feladatok 

A könyv a hagyományos kérdéskultúrát megújítja, s előtérbe helyezi a problémamegoldó 

készség fejlesztését, bevonva a vizuális kommunikáció lehetőségeit is (Rendszerezzünk! 

modul). Elkülöníti az alapismeretek megszerzéséhez szükséges magyarázatokat, a 

gondolkodtató és vitára késztető feladatokat, valamint a szövegértés fejlesztését segítő 

kérdéseket. Minden típusnál arra törekedtünk, hogy a kiemelt fontosságú 

kulcskompetenciákat fejlesszük. 

Jól elkülönülnek egymástól a tananyag elmélyítését segítő, a problémamegoldó és a 

rendszerezésre alkalmas, összefoglaló feladatok. A kiadvány kérdései és feladatai lehetőséget 

teremtenek a különféle tanulási módszerek, tevékenységformák alkalmazására és a 

differenciált óraszervezésre.  

A munkafüzet 

A tankönyvhöz munkafüzet is készült, amely tematikus rendben követi a tankönyv 

gondolatmenetét. A munkafüzet összeállításakor szintén a kerettanterv volt irányadó.  

A munkafüzet a fokozatosság elvét alkalmazza: az egyszerűtől a bonyolultabb felé 

haladva egyre összetettebb ismereteket ad, gyakoroltat. Fontos szerepet szán az 

ismétléseknek, a korábban tanultak felidézésének. A munkafüzet lehetőséget nyújt arra, hogy 

rejtvényeivel, játékaival, önálló problémamegoldásra serkentő feladataival elmélyítse a 

tananyag fogalmi rendszerét, azaz képessé tegye a tanulókat a szépirodalmi szövegek 

megértésére.  

A kiadvány tipográfiai megoldásai – a tagolt, levegős tördelés, a táblázatok, 

keresztrejtvények egyértelmű utasításai, kérdései – hozzájárulnak a tananyag elmélyítéséhez.  
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2.1.3. A tankönyv feladattípusai és grafikai eszközei 

Ahhoz, hogy valóban korszerű műveltség birtokába juttassuk a diákokat, a tananyag 

feldolgozása valóban tanuló- és tanulásközpontú legyen, elsősorban olyan oktatási 

környezetet kell teremteni, amelyben eredményesen bontakoztathatják ki képességeiket, 

készségeiket és ismereteiket. A tanároknak építeniük kell diákjaik aktivitására és részvételére. 

Elsősorban segíteniük és szervezniük kell a tanulás folyamatát annak érdekében, hogy a 

diákokat életszerű, gyakorlatorientált tudáshoz juttassák, a feladatok segítségével a 

kulcskompetenciákat hatékonyan fejlesszék, a tanulói tevékenységekre építsék a tanórát, és 

a hatékony tanulási stratégiákat gyakoroltassák. A tanóráknak az ismeretek közlésén túl azok 

alkalmazását, releváns problémák, problémahelyzetek elemzését, a problémamegoldás 

képességének elsajátítását, a tanulási módszerek és gondolkodási eljárások elsajátítását, a 

szociális viszonyok, magatartásformák tanulását is tartalmazniuk kell. 

Ezt segítik a tankönyvben szereplő feladattípusok és a változatos tanulási technikák, 

módszerek is. 

 Állókép: Az állókép egy történet, gondolat, érzés, műrészlet stb. vizuális megjelenítése 

a testbeszéd segítségével. Állóképet, szoborkompozíciót a feladat jellegétől 

alkothatnak a diákok egyénileg, párban és csoportban is. A műértés, a kifejezőerő 

sokrétű fejlesztő feladata. 

 Asztalterítő: A csoport dinamizálását szervező eszköz. Egy csomagolópapír közepére 

felírjuk a problémát, kérdést, témát stb., amellyel a diákoknak foglalkozniuk kell. A 

csomagolópapíron vonalakkal elkülönítünk négy részt, amelyen a diákoknak külön-

külön kell foglalkozniuk a feladattal. Ezt követően közös megbeszélés és közzététel 

következik.  

 Fürtábra: A pókhálóábrához hasonló grafikai szervező azzal a lényeges különbséggel, 

hogy a központi fogalomhoz, kifejezéshez kapcsolódó fogalmak, asszociációk stb. 

között összefüggéseket teremt, és ezeket csoportosítja. Használhatjuk a szabad 

asszociációk összegyűjtésére vagy rendszerezésre is. A tanulási folyamat elején 

alkalmazott fürtábra később újra elővehető, és a tanulás folyamán megismert újabb 

elemekkel bővíthető. Ily módon alkalmazható arra is, hogy reflektáljunk vele a tanulási 

folyamatra is.  
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 Gondolkodástérkép: A mű értelmezését, illetve a szövegalkotást segítő eljárás. Az ábra 

középpontjában az értelmezendő mű címe áll, amelyhez kapcsolódnak azok a 

szempontok, amelyek az értelmezést segítik. A szempontokhoz kapcsolódnak azok 

kulcsszavas vagy rövid mondatos kifejtései. Célszerű a szempontok sorrendjét a 

szövegértésnek vagy szövegalkotásnak megfelelően átgondolni.  

 

 

 

 

 

 

 Halmazábra (Venn-diagram): Olyan grafikai szervező, amely jól szemléltetheti a 

művek, szereplők, gondolatok stb. közötti hasonlóságokat és különbségeket. Az 

egymást metsző két síkidom (pl. kör vagy négyzet) közös metszési területébe írjuk fel 

a hasonlóságokat, míg a síkidom másik felébe a különbségeket. 

 

 

 Illusztráció: Az illusztráció a vizuális gondolkodás, a lényegkiemelés egyik legfontosabb 

eszköze lehet. A szöveghez készített rajz, festmény vagy egyéb technikával készült 

alkotás rámutathat a szövegértés és képi gondolkodás fejlettségére, fejlesztheti a 

kreativitást, megmutathatja adott szöveg különböző feldolgozási lehetőségeit vagy 

ábrázolhat a szöveg által megjelenített lényeges folyamatokat, változásokat is. 

 Jellemtérkép: Olyan grafikai szervező, mely valós vagy fiktív karakterek jellemének 
bemutatását vagy más karakterek jellemével való összevetését teszi lehetővé. A 
középre írt név vagy rajzolt alak köré tulajdonságokat rendelünk. A jellemző 
tulajdonságokat pedig 3-3 érv segítségével támasztjuk alá.  

 Jóslás: Olvasói eljárás, amely az olvasandó szöveg pontosabb megértését teszi 

lehetővé. Az olvasandó szöveg előtt elvárásokat, előfeltevéseket gyűjtünk, amelyeket 

az olvasás után összevetünk tapasztalatainkkal, így megfogalmazhatjuk az eltérések és 
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hasonlóságok okát. A jóslás alkalmazható a cím, a szöveg témája vagy annak szakaszos 

olvasása kapcsán is. 

 Kilépőkártya: Egy lecke vagy egy témakör végén alkalmazható módszer. A diákok egy 

papírlapra, kártyára név nélkül felírhatják az adott óra, tematikus egység végén a 

bennük megfogalmazódott legfontosabb gondolatokat, észrevételeket, kérdéseket az 

olvasottak, tanultak kapcsán. Lehetőséget adhatunk arra is, hogy a tanulás folyamatára 

reflektáljanak a diákok. Segítheti a lényegkiemelést, a reflektálás képességének 

elsajátítását, a kritikus és önkritikus gondolkodás kialakulását. 

 Könyvismertetés: A könyvismertetés feladata, hogy rövid, tömör formában bemutassa 

a művet, célja az olvasói érdeklődés felkeltése. Az olvasóvá nevelés fontos eszköze. A 

bevezetésben a diák ismertetheti a könyv címét, szerzőjét, a fontosabb bibliográfiai 

adatokat; tárgyalásában bemutathatja a könyvet, annak cselekményét, kiragadhat és 

felolvashat egy-egy fontosabb vagy éppen számára releváns részletet, gondolatot; 

befejezésképp megindokolhatja könyvválasztását és azt, miért nyerte el tetszését az 

adott könyv. A hallgatóság elmondhatja, mi tetszett neki az ismertetésben, kérdéseket 

tehet föl vagy elmondhatja gondolatait, asszociációit. 

 Pókhálóábra: Olyan grafikai szervező, melynek segítségével összegyűjthetők azok a 

fogalmak, gondolatok, asszociációk, amelyek egy központi fogalomhoz, kifejezéshez 

kapcsolódnak. Segítheti a ráhangolódást, a reflektálást, a rendszerezést is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szemponttáblázat: A rendszerezést, lényegkiemelést, összehasonlítást segítő 

szervezőeszköz. Több mű, téma, fogalom jellemzőinek táblázat formájában történő 

megjelenítése adott szempontok alapján. A táblázat legfelső sorába írjuk fel a műveket, 

fogalmakat (pl. a mese típusai) és az első oszlopába a szempontokat (pl. szereplők, tér, 

idő), amelyek a táblázat kitöltését segítik. Alkalmas lehet összefüggések, ok-okozati 

kapcsolatok feltárására, folyamatok szemléltetésére vagy új és már jól megtanult 

fogalom összevetésére is.  

 T-ábra: A felrajzolt T betű szárának két oldalát arra használhatjuk, hogy vizuálisan 

jelenítsünk meg érveket és ellenérveket, véleményeket és ellenvéleményeket, illetve 

bármely fogalomhoz, témához, kérdéshez tartozó, egymással szembe állítható 
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válaszlehetőségeket. Segít a gondolatok csoportosításában, az egymással ellentétben 

álló gondolatok kiemelésében. 

 Történetpiramis: Olyan grafikai szervező, amely a történetelemeket segíthet 

csoportosítani, a történet lényeges mozzanatait kiemelni, a szerkezeti egységeket 

bemutatni. Az elemeket piramisszerűen rendezhetjük el fentről lefelé az alábbi példa 

alapján: 1. megnevezzük a főszereplőt, 2. két szóval jellemezzük, 3. három szót írunk a 

helyszínre, 4. négy szót írunk a problémáról, 5. öt szóval jellemezzük a történet egyik 

eseményét, 6. hat szóval jellemezzük a történet másik eseményét 7. hét szóval a 

harmadik eseményről írunk, 8. nyolc szóban képet alkotunk a megoldásról, 9. kilenc 

szóban foglaljuk össze saját véleményünket. Az így kialakuló piramisábrákat 

összevethetjük, értelmezhetjük a hasonlóságokat és a különbözőségeket. 

 Vita: A kommunikációt, az együttműködést, a beleélést segítő módszer. 

Alkalmazhatjuk egy megvitatandó kérdés vagy állítás kapcsán. Párban és csoportban is 

használható módszer, amelyben a diákoknak érveket és ellenérveket kell 

összegyűjteniük. A vita végén érdemes alkalmat teremteni arra, hogy a diákok 

ismertethessék az érvek és ellenérvek kapcsán kialakult álláspontjukat, összevessék 

jegyzeteiket, vagy a megegyezés irányába elmozduló álláspontot alakítsanak ki. 
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2.2. A tankönyv nagy témakörei 

2.2.1. Ötödik osztályos tananyag 

Mesevilág 

A tankönyv első nagy tartalmi egysége a Mesevilág című fejezet. Ebben a részben a diákok 

továbbfejlesztik a már korábban megszerzett ismereteiket a mese műfaji fogalmáról, 

jellegzetességeiről.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A mesék világának bemutatása szervesen illeszkedik a diákok által otthonról, majd az 

óvodából, később az alsó tagozatból hozott ismereteihez. Az ötödik osztály elején épp ezért 

célszerű az oktatási folyamatban a mese világáról szerzett ismereteket kiindulópontnak 

tekinteni, hiszen az itt felidézett és rendszerezett tudás vagy itt megszerzett új ismeretanyag 

tartalmazza azokat az alapvető fogalmakat, narratív struktúrákat, amelyek alapjai lesznek, 

lehetnek a későbbiek folyamán megismerendő irodalmi műveknek. Nem felejthetjük el 

ugyanakkor azt sem, hogy a mese olyan alapvető irodalmi műfaj, amely kitüntetett szerepet 

játszik a diákok nevelésében, személyiségfejlődésében, -fejlesztésében is. 

Az év eleji felmérés során meg kell bizonyosodni arról, hogy a diákok milyen hozott 

ismeretekkel, élményekkel rendelkeznek, és a tanári munka megtervezésének folyamán 

ennek tekintetében kell figyelembe venni az új ismeretek elsajátításának lehetőségeit. Alsó 

tagozatban a diákok megismerkedtek néhány klasszikus nép-, illetve műmese történetével, 

azok kiemelkedő alakjaival, a népmese és műmese különbségeivel. Rendelkezniük kell a mese 

leglényegesebb műfaji jegyeinek (pl. meseszámok, állandó fordulatok) ismeretével is. Fel kell 

ismerniük a mese műfaji változatait, és meg kell tudniuk különböztetni a mese verses és prózai 

formáját. Tudásukban helyet kell foglalnia néhány kiemelkedő meseszerző, mesegyűjtő 

nevének ismeretének is. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet először a népmese és a műmese fogalmát idézi fel A csillagszemű juhász és a Grimm 

fivérek által írt Holle anyó című mesék segítségével. Ezek rendszerezése után a mese műfaji 

változatai kerülnek a figyelem középpontjába: az állatmese (Jean de la Fontaine: A róka és a 

gólya), a tündérmese (Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi), a csalimese és a láncmese (A 

megszámlálhatatlan sok juh), valamint Darvasi László Trapiti, avagy a nagy tökfőzelékháború 

című alkotásának egy részletét kiválasztva megismerkednek a meseregény fogalmával is. A 
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diákok bepillantást nyerhetnek a hazai nemzetiségek és más népek, kultúrák mesevilágába is 

egy cigány és egy orosz népmese segítségével (Burláj vitéz, Az elégedetlen lovacska). 

A fejezetben található irodalmi szövegek válogatásának fontos szempontja volt, hogy 

azok segítségével felidézhető és alkalmazható legyen a korábban elsajátított ismeretanyag is.  

Ugyanakkor szorgalmazzuk azt is, hogy az itt bemutatásra kerülő szövegek mellett a 

diákok önállóan és a tanórán is ismerkedjenek meg más szerzőkkel (pl. Aiszóposz, Phaedrus), 

fordítókkal (pl. Heltai Gáspár, Pesti Gábor), mesékkel, mesegyűjteményekkel (pl. Arany László: 

Magyar népmesék, Benedek Elek: Többsincs királyfi, Berze Nagy János: Szőlőszem királyfi, 

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese, cigány népmesegyűjtemények). Az olvasóvá érés 

érdekében az Olvasmányajánló lehetőséget biztosít a válogatásra különböző, a korosztály 

befogadói képességeivel és érdeklődésével összhangot találó meseregényekből, amelyek 

reményeink szerint kedvet és motivációt keltenek a diákokban. A Trapiti, avagy a nagy 

tökfőzelékháború mellett ilyen lehet például Békés Pál A Bölcs Hiánypótló, Szabó Magda 

Tündér Lala, Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg és Lázár Ervin A Négyszögletű Kerek Erdő 

című alkotása is.  

A fejezet segítségével az ebben a részben elsajátítandó ismeretanyag legfontosabb, a 

fogalmi gondolkodás kialakulását előtérbe helyező kulcsfogalmai a népmese, a műmese, a 

tündérmese, a csalimese, az állatmese (fabula), a meseregény, a mesealak, a meseformula, a 

meseszám, illetve a vers, a ritmus és a próza. A tankönyvi szöveg és az ahhoz kapcsolódó 

definíciószerű, összegző meghatározások mellett a Rendszerezzünk! című egységek segítenek 

ezek otthoni és tanórai elsajátításában, könnyen áttekinthető formába rendezve a 

legfontosabb tudástartalmakat. A mesehősök jellemzői, a népmese és műmese közötti 

különbségek, a meseszámok, a jellemző népmesei fordulatok, a mesetípusok kapcsán készült 

kulcsszavas szemléltető ábrák a leckék végén segíthetik könnyebbé tenni a fogalmak 

rögzítését, és a későbbiek folyamán az egyszerűbb visszakeresést is. 

A fejezetben figyelemmel kísérjük a mesék nyelvi megalkotottságát is. A diákok 

elmélyítik tudásukat az epikus, történetalapú szövegek poétikai megalkotottságával 

kapcsolatban. A Burláj vitéz című mese a szöveg szerkesztési, szerkezeti lehetőségeire hívja fel 

a figyelmet, míg a fejezet egyes leckéiben részletes bemutatásra kerülnek a történet nyelvi 

megalkotottságában fontos szerepet játszó elemek (mesekezdet, állandó formulák, 

befejezés).  

A tanulók befogadói képességének fejlesztése végett a Mesevilág című fejezet a jel 

fogalmát vezeti be. A jel fogalmáról való gondolkodást ne megtanulandó tananyagnak 

tekintsük, hanem sokkal inkább olyan lehetséges vezérelvnek, amely abban segít, hogy 

reflektáljunk az irodalomórán szerzett élmények és befogadói tapasztalatok reflexív 

megfogalmazására. Segíthet tudatosítani, hogy az irodalmi műalkotás olyan művészi jel, amely 

önmagánál többet közölhet, és ez a közléstartalom más és más befogadó számára más és más 

jelentéssel bírhat. A befogadói képességek fejlesztésének érdekében hangsúlyozzuk, hogy a 

mese a valóság és fikció megkülönböztetésének befogadói tapasztalatához juttathatja a 

diákokat.  
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b) Nevelési célok 

Az ismeretek elsajátítása mellett a mese műfaja a legalapvetőbb emberi magatartásformákat, 

emberi kapcsolatokat és erkölcsi értékeket mutatja fel. A mesékben megjelenő élethelyzetek 

és életproblémák nemcsak azt teszik lehetővé, hogy a diákok saját életterükbe vonva 

ismerkedjenek a szövegekkel, hanem lehetőséget kínálnak a mesei megoldások 

megfigyelésére, megbeszélésére, elemzésére is. Éppen ezért a mese tanítása kiemelkedően 

fontos nevelési feladatokat is ellát a diákok önismeretének, erkölcsi érzékének, 

problémamegoldásának terén. 

Az egyes művek feldolgozásakor törekedjünk arra, hogy az alapvető ismeretanyag 

elsajátítása mellett ezek a kérdések kerülhessenek középpontba! Ebben segíthetnek a leckék 

élén álló, felvezetőnek szánt kérdések, feladatok, amelyek címükben is jelzik a diákok számára: 

Rólad szól.  

Az erkölcsi érzék és az empatikus képességek fejlesztésére majd minden tanórán oda 

kell figyelni. A róka és a gólya című mese például jó alkalmat teremt más nézőpontokba 

történő belehelyezkedésre, a nézőpontok valódi átélésének gyakoroltatására. Tündérszép 

Ilona és Árgyélus királyfi történetének kapcsán a konfliktusmegoldásra való törekvés 

lehetőségeit a dramatikus játék beleérző képességével is előmozdíthatjuk. A Mit gondolnak 

mások? cigányságról szóló szövegére több időt is fordíthatunk, és alkalmat teremthetünk arra, 

hogy ennek kapcsán beszélgetést kezdeményezzünk a cigányság magyarországi helyzetéről, a 

hátrányos megkülönböztetés tarthatatlanságáról. A mesék kapcsán felvetődő erkölcsi 

kérdések megítélése a civilizált vitakultúra és az érvelés kialakulásának hatékony eszközeivé is 

válhat. 

 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A mese a történetközpontú szövegértés alapjainak legfontosabb letéteményese.  

Minden tanórán teremtsünk alkalmat arra, hogy az értő, hangos olvasás is helyet 

kapjon a hatékony szövegértés kialakításában! 

A műfaji jegyek megfigyelésével és azok értelmezésével a tanulók a narratív típusú 

szövegek alapvető nyelvi struktúráit sajátítják el, lehetővé téve ezáltal, hogy az ilyen típusú 

szövegekben a diákok könnyebben tájékozódhassanak. A történet folyamának szakaszokra 

bontása, a történet ívének felvázolása, a jellemző kezdő és záró formulák, illetve a történet 

menetét összekötő fordulatok elsajátítása, a szerkezeti egységekre bontás és az egységek 

közötti viszonyok megfigyelése alkalmat teremt a narratív alapú gondolkodás, ezáltal a jobb 

szövegértés és hatékonyabb olvasási stratégiák kialakítására is. A mesei hősök középpontba 

állítása a jellemzés eszköztárát adhatja a diákok kezébe, míg a mese műfaja a valóság és fikció 

megkülönböztetésének képességét nyújtja. 

A meséket követő Kérdések, feladatok és a Mit gondolnak mások? a szövegértés 

fejlesztését segítik. A kérdések és feladatok nemcsak az információk egyszerű visszakeresését 
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és adatolását vagy éppen a szavak jelentésének megkeresését várják el a diákoktól, hanem 

gondolkodásra is késztetnek: a szereplői motiváció, a történet lehetséges másképp alakulása 

vagy egy-egy jellemrajz kapcsán. 

Figyeljünk arra is, hogy a kreatív szövegalkotás elmaradhatatlan része legyen a 

tanóráknak! A mese mai környezetbe helyezésével újraírt történet, egy új befejezés vagy 

bevezetés írása, egy önálló mese megalkotása színes és izgalmas lehetőségeket kínál a tanulók 

számára. A történetmondás, a cselekmény összefoglalása vagy éppen egy szereplő 

jellemvonásainak bemutatása, egy szereplő megszólaltatása a szóbeli kifejezésformák 

fejlesztésének célját tűzheti ki. 

 

d) Egyéb fontos részcélok, fejlesztési területek 

A fejezet egyik legfontosabb célkitűzése az olvasás iránti kedv felkeltése, a mesék élményszerű 

átélése és azok megfogalmazása. Éppen ezért minden órán teremtsünk arra alkalmat, hogy a 

diákok motivációját felkeltsük, és a tanórai feladatok segítségével az oktatási folyamatban 

azokat kamatoztassuk! Figyeljünk arra, hogy a személyes és közösségi irodalmi élmények a 

befogadói képességek fejlesztésének hatékony eszközévé válhassanak! 

A fejezet leckéi nagy szerepet játszanak a tanulás tanulásában is a felidézés, a 

rendszerezés, a vázlatkészítés, a szöveg tartalmának összefoglalása révén. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A diákok munkáját folyamatosan értékeljük. A szóbeli értékelés fontos megerősítés és 

visszajelzés a tanár részéről a diák és a diákcsoport számára. Meg kell említeni ugyanakkor, 

hogy a pozitív tanári értékelés a mese kapcsán is motiváló erejű lehet. Egy-egy feladat kevésbé 

pontos vagy helytálló megoldására hívjuk fel a figyelmet, de ne hagyjuk, hogy az értékelés 

kudarcélményhez vezesse a diákokat, és elvegye annak lehetőségét, hogy a tanulók pozitív 

élményként éljék meg a mesével való foglalkozást, az irodalmat, a tanórai tevékenységét! 

A tanulási folyamat részeredményeit érdemjeggyel értékeljük. Amennyiben olyan 

csoportmunkát tervezünk, amelynek eredménye a tanulás folyamatában betöltött szerepe 

folytán releváns, akkor hívjuk fel a csoport figyelmét az érdemjegy megszerzésének 

lehetőségére még a tevékenység megkezdése előtt! Ugyanígy tegyünk, ha a diákokkal 

portfóliót készíttetünk, mesét íratunk vagy mesemondó versenyt készítünk elő.  

A csoportfeladatok, a mesekönyv-bemutatók, de különösen a mesemondó verseny 

alkalmával fejleszthetjük a diákok kritikai érzékét, értékítélet-alkotási képességét úgy is, hogy 

teret engedünk annak, hogy a diákok egymás munkáját értékeljék. Az ilyen jellegű értékelést 

azonban megfelelően készítsük elő: adjuk meg az értékelés szempontjait! 

Miután a fejezet végére értünk, a diákok tudását, megszerzett képességeit olyan 

komplex témazáró feladatlappal zárjuk le, amely tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, és rákérdez a tanult fogalmakra.  
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 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Mesevilág című fejezet feldolgozására szánt időt az osztály képességeihez, 

csoportdinamikájához igazítsuk! A tankönyvhöz készült tanmenet 12, míg a rugalmas 

tanmenet 13 órát javasol a fejezet feldolgozására. Abban az esetben, ha a csoport lassabban 

halad, használjuk a rugalmas tanmenet felkínálta lehetőségeket, és koncentráljunk az 

ismeretanyag elmélyítésére, a diákok képességeinek fejlesztésére! A csalimese, a láncmese, a 

cigány és az orosz népmese, valamint a meseregény kiegészítő anyagnak tekinthetők. Ezeket 

elhagyva akár 4 tanóra is rendelkezésre állhat az ismeretek elmélyítésére, gyakorlására.  

A tanári folyamat megtervezésében lehetőségként álló időkeretet igyekezzünk úgy 

felhasználni, hogy az ismeretanyag elsajátítása mellett előtérbe kerülhessen a diákok 

képességfejlesztése, és az elméleti ismeretek átadása ne szorítsa ki a mesében rejlő személyes 

élményt, az átélés lehetőségét. Adjunk időt épp ezért arra is, hogy a diákok kedvenc meséiket, 

mesegyűjteményeiket, dramatizált előadásaikat vagy portfóliókészítés esetén az elkészült 

munkákat bemutathassák az órán! 

Amennyiben a csoport önkorrekciós készségeinek fejlesztése miatt úgy látjuk 

helyénvalónak, egy önálló órát is szánhatunk a dolgozat megbeszélésére, a diákok által adott 

válaszok értékelésére. 

 Ajánlott feldolgozási mód 

Ebben a fejezetben csakúgy, ahogyan a későbbiek folyamán is, a gyerekek motivációjának 

kialakítására, tevékenykedtetésére fektessük a hangsúlyt! A pedagógus szerepe ennek a 

tevékenységnek az irányítása és a tanulási folyamat szervezése legyen! A változatos szervezési 

tevékenységgel, a célirányos munkaformák kialakításával és a különféle feladattípusok, 

grafikai szervezők alkalmazásával igyekezzünk az első fejezet célkitűzéseinek és elvárásainak 

megfelelni! 

Javasoljuk a páros és csoportos munkaformákat, amennyiben már jól ismerjük 

diákjainkat, akkor az egyéni képességeken alapuló differenciált fejlesztés megvalósítási 

formáit is. A tankönyvben megjelenő szövegek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok ezeket 

segítik, de amennyiben a csoport képességei úgy kívánják, a további gyakorlásra használjunk 

fel a csoport érdeklődésével, problémáival összhangban álló, korosztályuknak megfelelő és 

szövegértésüket támogató szemelvényeket! 

A diákok ettől a fejezettől kezdve fokozatosan ismerkednek meg újabb és újabb 

technikákkal, feldolgozási módokkal. Azt javasoljuk, hogy ezeket a munkaformákat a tanár 

világosan ismertesse, fogalmazza meg a diákok számára, hogy mit vár el az adott 

feladattípustól, és emelje ki azt is, milyen célt szolgálnak, és milyen esetben lehet hasznos az 

egyes technikák alkalmazása. 

 
Népmese – A csillagszemű juhász 
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Erre a leckére két tanórát fordítsunk! Az első óra feladatai közé tartozik, hogy tisztázzuk a 

mese műfaji jellemzőit, az ehhez kapcsolódó fogalmakat. Csoportos vagy páros 

gyűjtőmunkával is összeszedhetünk sok közös jellemzőt (pl. a mesékben előforduló 

természetfeletti alakok, állandó fordulatok, meseszámok). Frontális előadás formájában vagy 

irányított kérdések segítségével rávezethetjük a diákokat a mesék által küldött jelek 

lehetséges jelentéseire. Javasoljuk, hogy ezen az órán csak beszélgessünk a fentiekről, esetleg 

utána olvassuk el közösen a tankönyvi szöveget. Hagyjunk időt a személyes 

olvasmányélmények felelevenítésére is! A mese műfaji jegyeinek rendszerezéséhez 

használhatunk pókhálóábrát, fürtábrát is. 

A második tanórán beszéljük meg a művet, alkalmazva azokat a fogalmakat, amelyeket 

az első órán összegyűjtöttünk! Ennek az órának elsődleges célja a tanulás tanítása: a múlt órán 

megbeszélt és olvasott ismeretanyag alapján tanári irányítással a vázlatkészítést, a szöveg 

tartalmának tömörítését tanulják a diákok. A vázlatkészítés mellett készíthetünk 

folyamatábrát is. 

A Rólad szól első kérdése egy jellemző emberi magatartásmintára hívja fel a figyelmet. 

A megbeszélést kezdhetjük ezzel a kérdéssel, de a mese elhangzása előtt is helyet kaphat. „Ha 

király lennél, mi mindent követelnél meg az alattvalóidtól?” A kérdésre felmerülhetnek 

támogatandó és tévútra vivő gondolatok. Támogatandó ötletek: becsületesség, szorgalom, 

tanulás. A mese utáni kérdések a juhász jellemzését, magatartását vizsgálják. Segítségükkel 

jellemtérképet készíttethetünk diákjainkkal. 

Egyéb ötletek 

A mesét feldolgozhatjuk szakaszos olvasással is. Ezzel érzékeltethetők a történet szerkezeti 

egységei. Az egyes szakaszok megbeszéléséhez kapcsolódva írjunk vázlatot a táblára. A 

szakaszok megbeszélése után alkalmazhatjuk a jóslás technikáját is, rákérdezve, hogy a diákok 

hogyan képzelik a történet alakulását. Ezzel láthatóvá tehetjük a tanulók gondolkodási 

folyamatát, valamint megbeszélhetjük az elképzelt történet és a szövegbeli történetalakulás 

különbségeit is. Alkalmazhatjuk a belső hangok módszerét is (pl. Mit gondolhatott a király 

magában, amikor megtudta, hogy valaki nem köszönti őt/amikor megtudta, hogy a juhász 

kiállta a próbát?) 

A cselekmény és a mesei jegyek tisztázása mellett a szereplők jellemzése is fontos. 

Ebben segítség lehet egy-egy illusztráció vagy a reakciókat megjelenítő állókép elkészítése. A 

szereplők jellemvonásait listázhatjuk, de halmazábra segítségével össze is hasonlíthatjuk őket 

(pl. a királyt és a csillagszemű juhászt).  

Hasznos módszer lehet a drámajáték is. A diákok által húzott szereplőkártyák 

segítségével (pl. király, nép, juhász, királylány) csoportokba rendeződve találhatnak ki újabb 

szituációkat, problémahelyzeteket: például a király egy mesében nem szereplő újabb 

kívánságát és az arra adott szereplői reakciókat, illetve annak megoldási lehetőségeit. Egy 

ilyen feladat hasznos információval szolgálhat a tanár részére arról is, hogy melyek azok a 

problémák, amelyeket a diákok megoldhatatlannak vélnek, és hogyan oldanák meg azokat. A 
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feladattal kapcsolódhatunk a Rólad szól első kérdéséhez is vagy a munkafüzet 7/3. 

feladatához. 

Drámajáték formájában eljátszhatjuk a szöveg egyes jeleneteit is. Ügyeljünk arra, hogy 

a felkészülésre adjunk megfelelő időt a jelenetet elkészítő csoportoknak, és segítsük őket 

támpontokkal a megtervezésben (pl. a helyszín berendezése, a szereplők viselkedése, a 

legfontosabb megszólalások)! 

Ugyanilyen hasznos lehet a drámajátékhoz hasonlóan a mese szövegének segítségével 

elkészített képregény is.  

A lecke után álló Mit gondolnak mások? szövegének feldolgozása – ha úgy ítéljük meg 

– elhagyható. 

Műmese – Jacob és Wilhelm Grimm: Holle anyó 

Az óra kiemelkedő feladata az értő, hangos olvasás gyakorlása (pl. a kedvenc részlet 

kiválasztása, majd hangos felolvasása) és az előző órán tanult, önálló vázlatkészítés gyakorlása 

tanári segítséggel.  

A Rólad szól első kérdése kapcsán meg lehet beszélni, hogy mely tulajdonságainkról 

tehetünk, melyekről nem. Melyeket fejleszthetjük, és hogyan? Érdemes arrafelé terelni a 

beszélgetést, hogy ne a külsőségek alapján ítéljünk.  

A második felvezető kérdés alapján lehet példákat kerestetni a gyerekekkel arra, mikor 

és miért érezték jobban magukat egy-egy jócselekedet után. Rávilágíthatunk arra, hogy ne a 

jutalom motiváljon, hanem a lelkiismeretesség és a helyes viselkedés. Felhívhatjuk arra is a 

figyelmet, hogy a világ lehet igazságtalan, ám a jó jó marad akkor is, ha nem jutalmazzák.  

A meséhez kapcsolódó kérdések, feladatok a szép és szorgos lány jellemtérképének 

elkészítésében segíthetnek. Ezt kreatív feladatokkal tehetjük színesebbé: rajzolhatunk, 

használhatjuk a drámajáték módszerét, megjeleníthetjük az érzelmi változásokat egy-egy 

állóképpel vagy egy-egy szereplő nézőpontjába helyezkedhetünk (pl. a kakas). 

Az ismeretanyag: népmese és műmese különbségeinek feltárásában segítségünkre 

lehet a halmazábra mint grafikai szervező. 

Egyéb ötletek 

A szövegértést a munkafüzet feladatai segítik (8/2., 9/4.). 

A mese tovább bővíthető: új feladatokat találhatunk ki a szorgos lány részére és azokat 

eljátszhatjuk. Érdemes azokra a teendőkre is gondolni, amelyekkel a diákok a saját életükben 

találkozhatnak (pl. leckeírás, rendrakás). Ötletbörzét tarthatunk arról, hogyan végezzünk el 

akár örömmel is olyan feladatokat, amelyeket kevésbé szeretünk vagy arról, hogy mit jelent a 

szorgalom. Lerajzolhatjuk a lány(ok) által megtett út térképét is.  

Az állatmese – Jean de la Fontaine: A róka és a gólya 
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Az óra didaktikai célja az állatmese fogalmának felidézése. A rövid, definíciószerű 

megfogalmazás mellett használhatjuk a Rendszerezzünk! feladatait, és amennyiben mód 

adódik rá, megtekinthetünk néhány epizódot a La Fontaine meséi című magyar–francia 

televíziós rajzfilmsorozatból.  

Érdemes folytatni a vázlatkészítés gyakorlását. A mese jó alkalmat ad a különböző 

nézőpontok átélésének gyakorlására. Adhatunk dramatikus feladatokat is. A verses és a prózai 

történetmondás különbségére is fel lehet hívni a figyelmet, pl. a mese saját prózai átirata 

segítségével, halmazábrával. Ehhez érdemes felhasználni a Mit gondolnak mások? 

szövegértési feladatát is. 

A lecke a figyelmesség fogalmát és emberi tulajdonságainkat helyezi előtérbe. A 

felvezető kérdések kapcsán érdemes tudatosítani, hogy a figyelmesség az odafigyeléssel 

kezdődik. Meg kell tudni, hogy mit szeretne, mire volna szüksége, minek örülne az illető. Össze 

lehet gyűjteni, minek szoktak a legjobban örülni az édesanyák, a barátok és a tanárok. Meg 

lehet hallgatni a személyes élményeket, de próbáljunk általánosítani, gyűjtőfogalmakat 

keresni! 

A tulajdonságok tekintetében érdemes szembesíteni a diákokat azzal a kérdéssel, hogy 

vajon a gyengeségeiket is ugyanúgy felismerik-e, mint az erősségeiket. Felismerik-e, miben 

szorulnak segítségre? Érdekes lehet meghallgatni azt is, hogy a többi diák is úgy jellemezné-e 

az illető diákot, mint ő saját magát. Segíteni lehet azzal, hogy elkezdjük sorolni a jó 

tulajdonságait, az erősségeit, és a de… után kicsit várunk. Akár előre is lehet tisztázni, hogy 

melyek a leggyakoribb ellentétpárok a tanulóknál. Lehet példákkal segíteni: „Szorgalmas 

vagyok, de egyedül nehezen megy a tanulás.”  

A kérdések megválaszolása történhet csoportban, de az élethelyzetek, a szereplők 

közötti viszonyok ábrázolása kapcsán adhatunk szituációs játékokat, rövid dramatikus 

játékokat is feladatul. 

Egyéb ötletek 

Érdemes összegyűjteni azokat az állatmeséket is, amelyeket a diákok korábbi tanulmányaikból 

vagy mesefilm-élményeikből már ismernek. Ezek kapcsán rendszerezhetjük, hogy mely állat 

milyen tulajdonságot képvisel az állatmesékben.  

Érdemes összegyűjteni és értelmezni azokat a szólásokat, közmondásokat, 

amelyekben valamilyen állat szerepel. 

Amennyiben az önismeret és a jellemzés fejlesztését tűzzük ki célul, jó alkalom lehet a 

„Mi lenne az adott személy, ha … lenne?” játék felhasználása. A három pont helyére a 

fantáziánktól függ, mi kerüljön. Például anyag, étel, jármű, növény, szín vagy éppen állat. A 

diákok fantáziáját fejleszti, ha egymásról kell kitalálniuk önjellemzéseket, míg a kreatív írás 

elsajátítását segítheti a leírások alapján adott jellemzés elkészítése. A feladat a tanárt is segíti 

az év eleji ismerkedés időszakában. 
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A diákok maguk is alkothatnak hasonló rövid történetet vagy állatmesét egy-egy 

tulajdonság, emberi jellemvonás bemutatására. 

Tündérmese – Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 

Az óra didaktikai célja a tündérmese fogalmának felidézése. Célszerű rövid, definíciószerű 

megfogalmazással élni. A mese feldolgozható a tankönyvi feladatok segítségével vagy 

dramatikus játékkal. Cél a konfliktusok megoldására törekvő gondolkodás fejlesztése.  

Az ismeretanyag elsajátítását, a már tanult fogalmak alkalmazását segítik a meséhez 

kapcsolódó feladatok (1-2.). Párban, csoportban készíthetünk olyan T-ábrát, amely a mese 

egy-egy műfaji jellemzője mellé idézetet, példát társít az itt szereplő meséből. A 3. és 4. feladat 

kapcsán élhetünk szituációs játékkal, dramatizálással. Lehetne arrafelé irányítani a közös 

megbeszélést, hogy a bajban a haragosok szövetségesekké válhatnak. Lehetséges békés 

végkifejletek: 1. Belátják apjuk bölcsességét, miszerint össze kellett volna fogniuk. 

Beszélgethetnek az előző pontban tárgyalt kérdésekről; 2. Elhatározzák, hogy visszaszerzik, és 

egy egész életre szóló vándorlás vár rájuk; 3. Elmesélik az embereknek, hogy jártak, és óva 

intik őket a hasonló hibáktól. 

Egyéb ötletek 

A mese feldolgozása sokféleképpen történhet az adott csoport képességeit, munkatempóját 

és ismereteit figyelembe véve. Alkalmazhatjuk a forrószék technikáját, amikor az egyik 

szereplő bőrébe bújt diáktól a többiek kérdezhetnek, neki pedig az adott szereplő nevében 

kell a történet alapján válaszolnia.  

A történet fontosabb jeleneteit állóképen vagy némajátékkal jeleníthetjük meg. Ez 

alapján rendszerezhetjük az egyes szakaszokban megjelenő mesei elemeket (helyszínek, 

számok stb.). Ehhez használhatjuk a munkafüzet 13/4. táblázatát. Az illusztráció készítése itt 

is hasznos módszer lehet. 

A tündérmese után tartsunk egy rövid részösszefoglalást! Ennek része lehet a Magyar 

népmesék sorozat egy-két epizódjának megtekintése, illetve ehhez kapcsolódóan a Mit 

gondolnak mások? szövegértési feladatsora. A rendszerezést segítheti a lecke végén álló 

Rendszerezzünk! feladata, amelyben arra kérjük a tanulókat, hogy mutassák be legkedveltebb 

meséskönyveiket. Gondoskodjunk arról, hogy az ismertetés szempontjait időben kapják meg 

a diákok! 

Csalimese, láncmese – A megszámlálhatatlan sok juh, A kakas és a pipe 

A két mesére a tanmenet szerint egy tanórán kerülhet sor. A csoport haladásának 

figyelembevételével azonban a tanár dönthet úgy, hogy a tanórát az ismétlésre, gyakorlásra 

fordítja. 

A tanóra elején tartsunk az eddig megismert fogalmak kapcsán rövid, rendszerező 

részösszefoglalást! 
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A megszámlálhatatlan sok juhhoz kapcsolódó Rólad szól segítségnyújtásra vonatkozó 

feladataival az előző órákon felvetett kérdésekhez kapcsolhatjuk a mostani olvasmányunkat, 

és a mese kapcsán is rendszerezhetjük az eddigi fogalmakat. Ebben az esetben középpontba 

kell helyezni azt, hogy miben különbözik a csalimese az eddig megismert meséktől. Az 

összefoglalás során használhatjuk a Rendszerezzünk! meseszámokkal kapcsolatos feladatát és 

az 53. oldalon található népmesei fordulatokkal kapcsolatos rendszerezést is. 

A kakas és a pipe című meséhez kapcsolódó első feladat a mese kreatív újraírását kéri 

a tanulóktól. Előre meg lehetne beszélni az ehhez felhasználható elemeket (pl. közlekedési 

eszközök, szórakoztató elektronikai cikkek, médiaesemények, bevásárlóközpontok, 

élményfürdők, díszállat-kereskedés, könyvesbolt, iskola). Az átírt változatoknak elkészíthetjük 

dramatikus bemutatóját is. 

Cigány népmese – Burláj vitéz 

A cigány népmese tanítása kiegészítő anyag, a tanár dönthet az óra elhagyása mellett. 

Mindamellett fontosnak tartjuk, hogy a diákság körében szóba kerüljenek meghatározó 

társadalmi kérdések, és a korosztály számára adekvát módon bemutatásra kerüljenek a 

megértést, elfogadást és a kölcsönös megbecsülést előtérbe állító, párbeszédet 

kezdeményező művek is. Órai közös feldolgozásra javasoljuk a Mit gondolnak mások? 

cigányságról szóló szövegét. Érdemes erre több időt szánni, mint az elsősorban fogalmi 

ismereteket tartalmazó A mesék szerkezete című részre. Ennek kapcsán lehet beszélgetést 

kezdeményezni a cigányság magyarországi helyzetéről. A beszélgetés pozitív irányba való 

terelését segítheti a Szövegértés első kérdése. A pozitív attitűd kialakításában fontos szerepet 

tölthet be, ha megalkotjuk Burláj vitéz jellemrajzát a meséhez kapcsolódó kérdések 

segítségével. 

Orosz népmese – Az elégedetlen lovacska 

A lecke a tanári döntésnek megfelelően elhagyható. A jelek megismerése című szöveg közös 

feldolgozását javasoljuk. Ezen keresztül folytathatjuk a tanulás tanítását: pl. az olvasott 

szöveget foglalják össze a füzetbe 3-4 mondatban. A kérdések közül javasoljuk a 4. (új 

befejezés írása) és a 6. (érvelés) önálló megoldását, majd közös megbeszélését. A 4. feladat 

lehetőséget ad a hangnemek vizsgálatára, csoportosítására is. Például a válaszok lehetnek: 

Megdorgáló: Látod, látod, te hűtlen voltál hozzám, én mégis visszafogadtalak. 

Boldog: Drága lovacskám, az a legfontosabb, hogy visszatértél, már annyira hiányoztál, 

hogy sírtam is utánad. 

Megbántott: Szóval neked a róka tanácsa fontosabb volt, mint az én gondoskodásom! 

Ha úgy tetszik, mehetsz vele tyúkólat fosztogatni! 

A 6. feladat válaszai egyéniek. Keressük ki, melyik bekezdés szól erről! Igazságtalannak 

érzi a sorsát a lovacska, vagy csak egyszerűen lusta? Világot akar látni, vagy csak otthonról 

menekül? Lehetne beszélgetni arról, ki akart már világgá menni, és miért. Mi térítette vissza? 
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Részlet egy meseregényből – Darvasi László: Trapiti, avagy a nagy tökfőzelékháború (részlet) 

A lecke elhagyható. A tanóra feladatai szóbeli kifejezőkészséggel kapcsolatos feladatok: választott 

(vagy a tanár által kijelölt) részlet tartalmának ismertetése néhány mondatban. A 60. oldal 2. 

kérdésének megoldása (szereplő bemutatása) is szóban történhet. A 3. feladatban is élhetünk 

szóbeli riport elkészítésével.  

Összefoglalás 

Az összefoglalásra szánjunk két tanórát! A fogalmak ismétlése mellett tartsunk játékos 

összefoglalást a tankönyv (62. o.) feladatai alapján! Páros és csoportmunkában is adhatunk 

feladatokat (pl. 62/3. feladat). A következő óra előkészítésére föladhatjuk otthoni munkára a 

62/1‒2. feladatot az Olvasmányajánlóval kiegészítve. 

Egyéb ötletek 

 A mese feldolgozásának egy kreatív módja lehet, ha meseíró versenyt rendezünk. 

Ezúttal a diákoknak kell önálló mesét írniuk. Ha ilyen órát tervezünk, akkor a diákok 

számára világosan határozzuk meg a megírás lépéseit, gyűjtsünk közösen ötleteket 

és adjuk meg az értékelés szempontjait.  

 A fejezet zárásaként a csoport elkészítheti saját, illusztrált mesekönyvét is. 

 Az összefoglalás keretében adhatunk teret annak is, hogy a diákok bemutassák 

otthonról vagy a könyvtárból hozott kedvenc mesekönyveiket. Az így összegyűjtött 

mesekönyvekből színes kiállítást rendezhetünk az osztályteremben. 

 Hasznos lehet egy mese színpadi megjelenítésének megtervezése és megvalósítása 

is. Ezt feldolgozhatjuk projektszerűen is oly módon, hogy a diákok a tanórákon 

lehetőséget kapnak a tervezésre: a szereplők kiválasztására, a párbeszédek és 

monológok eltervezésére, a díszlet és a jelmez kitalálására. 

 

A Mesevilág című fejezetet támogató eszközrendszer: 

https://portal.nkp.hu/ 

http://mesemuzeum.hu/ 

La Fontaine meséi című magyar–francia televíziós rajzfilmsorozat 

Magyar népmesék sorozat 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeménye a magyar irodalom egyik legismertebb 

műve, kulturális örökségünk része. Jelentősége, szerepe és élményekben gazdag elsajátítása 

éppen ezért kiemelt figyelmet érdemel az oktatás és a nevelés folyamatában. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

https://portal.nkp.hu/
http://mesemuzeum.hu/
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A János vitéz szervesen illeszkedik a diákok korábbi ismereteihez. A mesei fordulatokban 

gazdag történet megközelítéséhez a tanulóknak ismerniük kell a mese fogalmát és annak 

műfaji sajátosságait, képességeik között kell szerepelnie a mesehősök jellemzésének, a 

cselekmény összefoglalásának, visszamondásának. A diákok tudásában támaszkodhatunk a 

különféle szövegformák (elbeszélés, leírás, párbeszéd) felismerésének és megalkotásának 

képességére, és megfelelő alappal kell rendelkezniük már a prózai és verses formák 

megkülönböztetése kapcsán is. A Mesevilág című fejezet ‒ az alsós tananyaghoz hasonlóan ‒ 

tartalmazott már a verses epika körébe tartozó műalkotásokat.  

A János vitéz tanítása előtt így érdemes figyelmet fordítani arra, hogy a diákoknak az 

előző fejezethez kapcsolódó témazáró dolgozatát értékeljük, ha szükséges, akkor a felmerülő 

hibákat kijavítsuk. Fektessünk hangsúlyt a dicséretre is, emeljük ki a diákok helyes 

megoldásait! Értékeljük a tanulók korábbi munkáját, emeljük ki pozitív hozzáállásukat! 

A Petőfi Sándor-életrajz tanításakor, személyiségének közelebb hozása érdekében 

idézzük fel a költő eddig tanult műveit és az azokhoz kapcsolódó ismereteket. Ilyen lehet az 

Anyám tyúkja, a Füstbe ment terv és a Nemzeti dal, de sokak számára ismerős lehet az Arany 

Lacinak címzett vers is. 

 A fejezet leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

Ebben a fejezetben a tankönyv célkitűzéseinek megfelelően folytatjuk a korábbi ismeretanyag 

elmélyítését, a tanult ismeretelemek új kontextusban történő alkalmazását, valamint a 

megszerzett ismeretek bővítését. 

A fejezet elején a diákok megismerkednek Petőfi Sándor életrajzával, majd a János 

vitéz keletkezési körülményeivel.  

Tovább bővítjük a jelről szerzett ismereteket is. Ismét hangsúlyozzuk, hogy a Jelek és 

jelentések című lecke sokkal inkább az irodalomról, a nyelvről való elméleti gondolkodást 

segítheti, ezért ne megtanulandó tananyagként tekintsünk rá! Emeljük ki azt, hogy a jel 

önmagánál többet jelenthet, más és más befogadóban (tanulóban) más és más jelentést 

idézhet fel! Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a jel lényegkiemelő és sűrítő szerepe azt a 

feladatot adja az olvasók számára, hogy fogalmazzák meg a jel (legyen az egy kép, egy szó vagy 

egy vers) által bennük felidézett hangulatot, érzést, gondolati tartalmakat is. A lecke anyagát 

a későbbiek folyamán beépíthetjük a tanulás folyamatába, a rétegzett szövegértés 

kialakításába. Utalhatunk például arra, hogy az „út/utazás” fogalma a János vitézben mennyi 

mindent felidézhet a tanulókban: jelentheti a kalandot, a nehézségeket, a kitartást, a cél 

elérését, a tapasztalatszerzést, a fejlődést, az életutat stb. Érdemes középpontba állítani az 

asszociatív gondolkodást. A tankönyvi leckék később utalnak ennek jelentőségére. A János 

vitéz első fejezeteinek története kapcsán például hangsúlyozhatjuk, hogy az ezekben a 
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részekben megjelenő történetelemek mélyebb jelentést is közvetíthetnek: a boldogság 

törékenységére mutatnak rá. 

A műértelmezéshez kapcsolódó elbeszélő költemény szövegét úgy osztottuk fel, hogy 

azok a tanórák adta keretekhez illeszkedjenek, és figyelembe vegyék a mű szerkezeti 

sajátosságait is. 

A János vitéz fejezeteihez kapcsolódva a diákok az irodalom alapvető ismereteit, 

kompetenciáit sajátítják el. A János vitéz első két fejezete kapcsán az epikus, elbeszélő művek 

sajátosságait vizsgálják, összehasonlítva a líra és a dráma műnemi jellegzetességeivel, ezt 

követően a 3‒4. fejezetben az elbeszélő költemény jellemzőit ismerik meg. Az 5. és 6. 

fejezettől az alapvető szóképek következnek: itt a hasonlatról, a 7–10. fejezeteknél a 

metaforáról, a 11–12. fejezeteknél a megszemélyesítésről tanulhatnak a diákok. Ezt követően 

az alakzatokat tanítjuk: a 13–14. fejezeteknél a párhuzamról, a későbbiekben (a 15–16. 

fejezeteknél) az ellentétről, (a 17–18. fejezeteknél) a fokozásról, (a 19–20. fejezeteknél) a 

ritmusról ejtünk szót. Ez utóbbit részletezzük a 21. és 22. fejezethez kapcsolódóan az 

ütemhangsúlyos verselés alapjainak megtanításával, majd a következő két fejezethez 

kapcsolódva az ütemhangsúlyos verselés sorfajtáinak ismertetésével. A János vitéz utolsó 

szakaszai kapcsán a rím fogalma és a rímfajták bemutatása kerül sorra. Ötödik osztályban az 

elsődleges cél az, hogy a diákok ezeket a szóképeket és alakzatokat felismerjék és 

megnevezzék. 

Ennek megfelelően a kerettantervi célkitűzésekhez igazodva a János vitéz című fejezet 

kulcsfogalmai az alábbiak: az epika műneme, az elbeszélő költemény műfaja; a szóképek közül 

a hasonlat, a megszemélyesítés, a metafora, az alakzatok közül az ellentét, a fokozás és a 

párhuzam; emellett az ütemhangsúlyos verselés, a verssor, az ütem, a felező 12-es sorfajta és 

a rím, rímfajták. 

A fejezetben tovább folytatjuk és új kontextusba helyezzük a mesei elemek, 

jellegzetességek vizsgálatát és azok széles körű használatát. Ezeket a cselekmény, a hősök 

bemutatása vagy éppen a verses mesei forma tekintetében vizsgáljuk. A János vitéz 

cselekménye, annak szerkezete, a Kukoricza Jancsi, majd János vitéz által megtett út és annak 

értelmezése minden diák számára kötelező ismeretanyagot kell jelentenie, hiszen ezek az 

ismeretek alapozzák meg a későbbi műértés minőségét is.  

Természetesen a csoport haladását tekintetbe véve tovább bővíthetjük az 

elsajátítandó ismeretanyagot. Az alakzatok fent említett kulcsfogalmai mellett a felkiáltás, a 

kérdés, a megszólítás, a felsorolás vagy éppen a halmozás alakzatai is bevonhatók a tanulás-

tanítás folyamatába csakúgy, ahogyan további verselési, ritmizálási ismereteket is 

közvetíthetünk diákjaink felé. 

A legfontosabb ismeretanyagok elsajátításához továbbra is használhatjuk a leckék 

végén található Rendszerezzünk! című összefoglalókat. Ezek a rövid rendszerezések segítenek 

a szövegben tájékozódni, és az egyes szakaszokat az elbeszélő költemény szerkezeti 

egységeihez rendezni. Ezekben helyet kapnak a legfontosabb cselekményelemek és azok 

kulcsszavas értelmezése (a Jelek és jelentések című lecke tartalmának megfelelően), 
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melyekből Jancsi/János vitéz jellemrajzát állíthatjuk össze vagy a kulcsszavak kapcsán 

gondolkodtathatjuk el diákjainkat arról, mit jelent számukra a fogalom, hogyan értékelik Jancsi 

tetteit, döntéseit ezek kapcsán. Emellett feltüntettük a szerkezeti egységeket: a 

kiindulópontot, a bonyodalmat, a cselekmény kibontakozását, a tetőpontot és a megoldást. A 

Rendszerezzünk! című összefoglalók kapcsán azt kérjük a diákoktól, hogy másolják le ezeket a 

részeket a füzetükbe. A könnyebb használat érdekében kérhetjük, hogy az adott szakaszokat 

külön lapokra vagy a füzet kijelölt oldalaira (például a füzet végére mellékletként) egymás alá, 

összefüggően másolják ki. 

Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a diákok a tanár által kijelölt memoritereket 

tanulják meg a János vitézből. A mű első fejezetének megtanulása mellett bátran adjunk fel 

rövidebb, akár egy-két versszakos, a mű történetében központi szerepet játszó vagy a 

tananyagot hatásosan szemléltető idézetet is! 

A kalandos, fordulatokban gazdag epikus mű mellett további, hasonló jellegű alkotások 

megismerését is ajánljuk a fejezet végi Olvasmányajánlóban. Mark Twain Koldus és királyfi, 

Karl May Winnetou, Robert Luis Stevenson A kincses sziget vagy Michael Ende Momo című 

regénye az irodalom megszerettetésében, a hosszabb epikus művek megkedveltetésében 

kaphat fontos szerepet. 

 

b) Nevelési célok 

A Petőfi Sándor-életrajz és a János vitéz a gyermekek személyiségfejlődésében különösen 

fontos szerepet játszik, a közösséghez tartozás alapvető élményét biztosítja a korosztály 

számára. A nemzeti öntudat, a hazához tartozás kialakításában játszott szerepe 

megkérdőjelezhetetlen, ahogyan a szűkebb közösség világához, a szülőföldhöz tartozás 

élményét is elmélyíti. 

Külön hangsúlyozzuk, hogy a János vitéz olyan alapvető emberi magatartásformákkal, 

erkölcsi értékvilággal, döntésekkel, tettekkel és jellemekkel szembesíti a tanulókat, amelyek 

az egyszerű nyelvi formának és a mesei elemkészletnek köszönhetően korosztályukhoz és 

egyéni életükhöz is könnyen kapcsolhatók. A mű alkalmat ad emberi döntéshelyzetek, 

alapvető magatartásformák megítélésére, és ezáltal olyan erkölcsi értékekkel azonosulhatnak 

a tanulók, mint például a hűség, a bátorság vagy éppen a küzdés. 

A mű által fölvetett kérdések megvitatása a tanulók erkölcsi ítélőképességét és egyúttal 

saját önismeretét fejleszti. Ilyen lehet például Jancsi hanyagságának, a gazda megbocsátásra való 

képtelenségének kérdése, a zsiványok pénzének ügye vagy Jancsi hűsége a francia király 

ajánlatánál. A tankönyv Rólad szól című kérdéssora az olvasott, illetve meghallgatott 

szakaszokat egy-egy, a diákok erkölcsi gondolkodásába vonható kérdéskörbe ágyazza , és 

jól strukturálhatóan egy-egy fogalom köré rendezi: például a sértettség, a megbántás, az 

agressziókezelés, a kirekesztés/kirekesztettség, a bátorság, a háború, a konfliktusmegoldás, a 

hűség, az érdemszerző magatartás, a gyász, a bosszúvágy, a segítségnyújtás és a boldogság. A 

Rólad szól kérdéssora olyan motivációs kérdéseket tartalmaz, amelyek arra ösztönzik a 
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tanulókat, hogy minél jobban érdeklődjenek a szöveg iránt, és saját világukhoz kapcsolják a 

műben fellelhető kérdés- és válaszlehetőségeket. Ezeket a kérdéseket a mű 

elolvasása/meghallgatása előtt is feldolgozhatjuk, majd a mű értelmezése közben és után 

visszacsatolhatunk az itt kapott válaszokhoz, vagy a mű feldolgozásába is bevonhatjuk. A főbb 

erkölcsi problémakörökhöz kapcsolódó kulcsszavak a Rendszerezzünk! című szakaszokban is 

megjelennek. Ezeknek a kérdéseknek szövegértésen és szövegalkotáson alapuló feldolgozása 

elsődleges célja lehet a tanításnak, és fontos szerepet játszhat a diákok pozitív attitűdjének 

megteremtésében és kompetenciáik fejlesztésében.  

 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A János vitézt szakaszosan értelmezzük! A különböző szakaszokat a diákokkal is 

felolvastathatjuk, de lehetőséget teremthetünk arra is, hogy a hallás utáni szövegértést 

fejlesszük például hangoskönyvek segítségével.  

A János vitéz olvasása, részletes feldolgozása folyamatában a tanulóknak fel kell 

ismerniük a szöveg epikai jellemzőit, és adott szempontokból elemezniük és minősíteniük kell 

a művet. Oda kell figyelni arra, hogy a diákok képesek legyenek a cselekmény sűrítésére, 

összefoglalására és visszaadására. Figyelmüknek ki kell terjednie a mű tér- és 

időszerkezetének megállapítására, csakúgy, ahogyan az elbeszélő és a szereplők szólamának, 

esetlegesen a különféle nézőpontoknak az elkülönítésére is. A János vitéz kapcsán az egyes 

szereplők mellett különösen a hős jellemének megismerése, megértése, jellemrajzának 

elkészítése áll a szövegértés fókuszában. A diákoknak fel kell ismerniük és meg kell tudniuk 

fogalmazni a szereplők legfontosabb érzelmeit, motivációját és a szereplők egymás közötti 

viszonyait. 

Mindemellett a diákok ekkor sajátítják el a mű poétikai, nyelvi sajátosságait: a narratív 

struktúrák megismerése és alkalmazása mellett sor kerül a szöveg stílusának, a szóképeknek 

és alakzatoknak a megismerésére is. Fontosnak tartjuk, hogy innentől kezdve a tanult 

stíluseszközök felismerését minden tanórán gyakoroljuk. 

A szövegértést ezúttal is a részletek után következő Kérdések, feladatok, illetve a Mit 

gondolnak mások? feladatai támogatják. Ezek a feladatok az információk visszakerestetése 

mellett (pl. az idő- és térviszonyok megállapítása) a fent említett céloknak megfelelően olyan 

kérdéseket tartalmaznak, amelyek a diákok érvelési készségének kialakítását támogatják („Mi 

a véleményed…?”, „Te milyen döntéseket hoznál…?”), de egyúttal gyakoroltatják a már 

régebben, illetve frissen tanult ismereteket (mesei elemek, szóképek, alakzatok) is, és egyre 

nagyobb hangsúlyt fektetnek azok értelmezésére is (pl. Értelmezd a következő versrészletet! 

„Az egész pusztában széjjel sütött a nap, / De az ő szivében éjek éje maradt.”). 

A diákok szövegalkotási kompetenciáját változatos feladattípusok fejlesztik. A szóbeli 

és írásbeli véleményformálás mellett fejleszthetjük a diákok fantáziáját („Írj egy nyolc-tíz soros 

fogalmazást: hogyan került Jancsi kisbabaként a kukoricaföldre?”), elkészíthetünk egy 

napirendet, leíró szöveget (pl. az elképzelt Tündérországról) vagy párbeszédes szövegeket (pl. 
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„Búcsuzott a királylyánytól érzékenyűl” – Írd meg párbeszédes formában a királylány és Jancsi 

búcsúját!), de megszólaltathatjuk a szereplők gondolatait, véleményeit, a különböző 

nézőpontokat is. Emellett fektessünk még nagyobb hangsúlyt a cselekmény összefoglaló 

jellegű visszaadására! Fontos, hogy törekedjünk a változatos és kreatív szövegformák 

gyakoroltatására. 

Tanári segítséggel rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzéseket is 

készítsünk a János vitézről! Ezekbe építsük be a korábban tanult szakkifejezéseket (hős, mese, 

valóság, erkölcsi döntés), és várjuk el diákjainktól azok egyre tudatosabb használatát az 

írásbeli szövegalkotásban és a feleletekben! 

A János vitéz szövegértési-szövegalkotási feladatait kiegészíthetjük azzal, hogy a 

diákoktól elvárjuk egy-egy memoriter szöveghű és értő felidézését, de készíttethetünk 

szöveghű illusztrációkat, összehasonlításokat egyéb rajzfilmes vagy képi megjelenítéssel, vagy 

dramatizálhatjuk a szöveg választott részletét. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A diákok munkáját továbbra is folyamatosan értékeljük. Ezt tegyük meg az egyes részfeladatok 

után szóban, de a tanulási folyamat részeredményeit érdemjeggyel is értékeljük! Amennyiben 

olyan csoportmunkát tervezünk, amelynek eredménye fontos a tanulás folyamatában, akkor 

hívjuk fel a csoport figyelmét az érdemjegy megszerzésének lehetőségére!  

Figyeljünk oda egyre inkább a tudatos értékelés kritériumrendszerére! Adjuk meg a 

diákoknak az értékelés szempontjait, ezáltal segítve őket, hogy mire kell odafigyelniük! Egy-

egy fontosabb részfeladat értékelésének szempontjait kifüggeszthetjük az osztályterem falára 

is.  

Ugyanígy fordítsunk figyelmet arra, hogy a diákok egymás munkáját, teljesítményét is 

értékelhessék adott szempontok alapján. Ebben az esetben azonban fontos kiemelni, hogy a 

diákok ne (csak) egymás hibáit véleményezzék, hanem találják meg mindazt az értéket, amely 

a másik diák teljesítményében kiemelendő lehet. Készíthetünk szempontsort a diákok 

önértékeléséhez is (mennyire figyelt oda másokra, mennyire sikerült elsajátítani a tananyagot, 

hogyan dolgozott a tanórán, hogyan sikerült bemutatnia a megoldását, rákérdezett-e arra, 

amit nem értett, stb.). Az egyéni és csoportos önreflexió nemcsak a kritikai érzéket fejleszti, 

de javíthatja a későbbi feladatvégzés minőségét is. Ugyanilyen szerepe lehet a fejezet végén a 

kilépőkártyák készítésének is, mely fontos visszajelzést adhat a tanári munka tervezéséhez.  

Miután a fejezet végére értünk, a diákok tudását, megszerzett képességeit olyan 

komplex témazáró feladatlappal zárjuk le, amely tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, és rákérdez a tanult fogalmakra.  

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A János vitéz című fejezet feldolgozására a tanmenet által javasolt idő 17 tanóra. Ebből 13 óra 

jut az új tananyag feldolgozására, 4 tanóra pedig az összefoglalásra, gyakorlásra és 
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ellenőrzésre. A fejezet végi összefoglalásra célszerű 2 teljes tanórát biztosítani, és a 14. fejezet 

után illesszünk be egy részösszefoglaló tanórát is! A feldolgozás menetét a szövegrészletek 

tagolása biztosítja. Egy-egy szövegrészlet feldolgozása egy órát vesz igénybe. Amennyiben 

szükségét látjuk, élhetünk a rugalmas tanmenet által javasolt időfelosztással is. Eszerint vonjuk 

össze a 11–14. fejezet és a 15–18. fejezetek tanítását egy-egy órába, és a fennmaradó 

időkeretet használjuk fel gyakorlásra vagy a témazáró értékelésére! Az alakzatok megtanítása 

később is része lehet a tanulási folyamatnak, ezért ha a csoport esetében úgy látjuk, hogy az 

eddig szerzett ismeretek, készségek alkalmazását még gyakorolni kell, akkor ezt hagyjuk el. 

 Ajánlott feldolgozási mód 

A János vitéz tanítása esetén is kiemelkedően fontos, hogy a diákok élményszerűen sajátítsák 

el a tananyagot, és érdekeltek legyenek annak feldolgozásában. A tanári munkát ezért 

körültekintően tervezzük meg, alkalmazkodva a diákok személyiségéhez, 

csoportdinamikájához, de nem elhanyagolva az új ismeretek megszerzését sem. Javasoljuk, 

hogy az életrajzi órák és a mű keletkezéstörténetének bemutatása után mindig a szöveg álljon 

középpontban: annak megértése és feldolgozása. Célszerűnek tartjuk azt is, hogy az életrajz 

kapcsán is hangozzanak el olyan szövegek, amelyeket a diákok vagy felelevenítenek, vagy az 

életrajzhoz kapcsolhatnak (pl. Reszket a bokor, mert…). 

A szövegfeldolgozás menetében a Jelek és jelentések elméleti megfontolásaira 

támaszkodva azt javasoljuk, hogy a szövegrészlet egy-egy mélyebb jelentésrétegéhez 

kapcsolódjunk a tanítás folyamán. A Rólad szól bevezető kérdései minden esetben egy-egy 

kulcsfogalmat állít középpontba: ilyen a bátorság, a hűség, a siker stb. Ezek a kérdésfelvetések 

megteremthetik a diákok ráhangolódását a tanórára, és motiválhatják őket a szöveg adta 

válaszok megkeresésében is. Ezeket a feladatokat jellegükből fakadóan egyéni, páros és 

csoportmunkában dolgozhatjuk fel. A frontális megbeszélés azonban ne maradjon el! 

A szövegrészleteket elsősorban a tanár olvassa fel, illetve ha lehetőség adódik rá, akkor 

keressünk hanganyagot a János vitéz bemutatására! A diákok abban az esetben olvassák a 

szöveget, ha arra előre felkészülnek. A tanár változatos munkaformák segítségével 

dolgoztathatja fel a szövegrészletet. Ebben a Kérdések, feladatok iránymutatóak. A 

szövegértelmezéshez koncentráltan kapcsolhatjuk azt a témakört, amit a ráhangolódás 

szakaszában felvetettünk. A szövegértelmezés végén visszacsatolhatunk a gyerekek 

kérdésekre adott válaszaira. 

A tanórák leghangsúlyosabb része a diákok képességeinek fejlesztése legyen! Az új 

ismeretek megtanítása lényegre törő legyen, és frontális módon történjen! A cél elsősorban 

ezek felismerése és alkalmazása. Az új ismereteket lehetőleg minden következő órán építsük 

be valamilyen formában a feladatok közé! A szóképek felismerése például folyamatos 

gyakorlást kíván. 

A János vitéz feldolgozása változatos munkaformákkal és feladattípusokkal történhet. 

A tanárnak saját belátása szerint érdemes döntenie a csoportot ismerve ezek felhasználásáról. 
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Néhány ötlet 

Készíthetünk időszalagot, amelyen folyamatosan jelöljük a cselekmény előrehaladtát. Ezt 

elkészíthetjük minden megismert történetelem után külön lapon, vagy akár az osztályterem 

falára is kitehetjük. 

A szereplőkről csoportban vagy közösen jellemtérképet készíthetünk. A hős 

karaktertérképét megalkothatjuk úgy is, hogy csomagolópapírra fürtábrát készítünk a hős 

nevét középpontba állítva, és minden órán jelölve rajta a hős újabban megismert 

tulajdonságait.  

Fontosnak tartjuk, hogy a történet kapcsán készüljenek illusztrációk is. 

Összehasonlíthatjuk például a hős változásának szakaszait a róla alkotott illusztrációk kapcsán 

(Kukoricza Jancsi – János vitéz, a huszár – János vitéz, Tündérország fejedelme). 

A diákok munkáit összevethetjük azokkal az illusztrációkkal is, amelyek az egyes 

kiadásokhoz készültek. Megbeszélhetjük ez alapján, hogy ki, hogyan értelmezi ugyanazt a 

szakaszt vizuálisan. A képelemzés később is hasznos értelmezési szempontokat vethet fel, 

segíti a mű befogadását és a vizuális gondolkodás kialakítását. 

A jellemzést segítheti, ha a tanulók egy választott szereplő „bőrébe bújva” 

önjellemzést, önportrét készítenek. 

A műben szereplő valóságelemek feldolgozását segíthetik a Mit gondolnak mások? 

kapcsolódó szövegei, amelyeket csoportokban is feldolgozhatnak a diákok összefoglalásként 

– bemutatva azokat a többieknek. Ezek segítségével reflektálhatunk arra, hogy az elbeszélő 

költemény befejezése mennyivel több mesés elemet tartalmaz, mint a korábbi szakaszok. 

Külön kitérhetünk a mű népiességére mind a téma hátterét, mind motívumait vizsgálva 

(pl. az alföldi falu élete, népviselet, népi építészetet). A diákok változatos technikákkal 

mutathatják be ezeket: tablót, kiselőadásokat stb. készíthetnek. A népies motívumokat (pl. 

suba, a népdalokra jellemző virágmotívumok) részletesebben is megvizsgálhatjuk. Ez kiemeli 

a mű valósághoz való kötődését. 

A történet mesei motívumait külön is elemezhetjük a mű megtárgyalása után. 

Táblázatos formában rendszerezhetjük a megjelenő mesei motívumokat úgy, hogy az 

elemekhez más, a tanulók által ismert meséket párosítunk. 

Az út-toposzt is feldolgozhatjuk már ebben a fejezetben. 

Alkalmazhatunk a feldolgozás folyamán szituációs játékokat, rövid drámai 

párbeszédeket, jeleneteket. 

Megtekinthetjük a rajzfilmet, és összehasonlíthatjuk a János vitézzel. 

Készíthetünk állóképeket. 

Megszólaltathatjuk a szereplők gondolatait. Például Iluska elmesélheti a mű végén 

földi életét. A megszólaltatott szereplők között lehetnek olyanok is, akik nem jelennek meg 

közvetlenül a mű világában. Például egy „falusi pletykajáték”-ot játszhatunk azzal 

kapcsolatban, hogy a falu lakói miként értékelik Iluska mostoháját vagy Jancsi és Iluska 

szerelmét. 
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Remek memóriafejlesztő lehet a Ki mondja kinek? játék, amelyben interaktív táblán 

párosítjuk a megszólaló nevét az egyes idézetekhez. 

Tervezhetünk némajátékot, amely jelzi a szereplők érzelmeit. 

Az erre alkalmas részleteknél tervezhetünk hangos olvasást, kifejező olvasást, 

amelyben a hangerő, a hangsúlyok, a hanglejtések érzékeltetik a szereplő érzelmi, lelki, 

hangulati világát. 

Élhetünk szakaszos olvasással, amikor az olvasott szakasz végén a diákoknak kell 

következtetniük a későbbi cselekményelemekre. A jóslás technikája minden egyes szerkezeti 

egység végén alkalmazható, de a diákokkal megvitathatjuk a mű lezárását is, 

elképzeltethetünk más befejezést is. 

Érdemes lehet a történetpiramist készíteni egy-egy fejezet értelmezésekor. 

Használjunk változatos szövegformákat a szövegalkotásban (pl. tudósítás, riport, 

hirdetés, interjú, vitás kérdés esetén bírósági tárgyalás)! 

Összefoglaló feladatként megalkothatjuk a mű „fiktív térképét” csomagolópapíron. 

Petőfi Sándor élete. A János vitéz keletkezése 

Az óra célja a mű szerzőjének bemutatása, legfontosabb életrajzi adatainak ismertetése és a 

János vitéz iránti kedv felkeltése. Javasoljuk az egyik szöveg (Petőfi Sándor élete, A János vitéz 

keletkezése) önálló feldolgozását: a diákok írhatnak hozzá öt kérdést, mintha szövegértési 

feladatot készítenének, ezeket utána közösen meg lehet beszélni. Az életrajzi óra kapcsán 

fontosnak tartjuk, hogy a diákok idézzék fel azokat a műveket, amelyeket már korábbról is 

ismernek a szerzőtől (lásd a diákok korábbi ismereteiről szóló részt). Ezen az órán is hangozzon 

el irodalmi szöveg az életrajzhoz kapcsolódóan! A diákok önállóan is gyűjthetnek vagy 

csoportban bemutathatnak ilyen jellegű verseket. Mivel a János vitéz a nemzeti öntudatban 

és a hazafias nevelésben előkelő helyet kap, ezért A János vitéz keletkezése című szöveg 

alapján beszélgetést lehet kezdeményezni az összetartást erősítő nemzeti jelképekről, a 

nemzeti összetartozás jelentőségéről. 

Szövegértési feladatot készíthetünk a mű keletkezésére vonatkozó visszaemlékezések, 

írások alapján (pl. Vahot Imre Emlékiratai, Illyés Gyula Petőfi és Gyulai Pál Petőfi Sándor című 

műveinek felhasználásával). 

Az életrajz tanításához adhatunk kreatív feladatot is: egy irodalmi utazás megtervezése 

Petőfi életútjához izgalmas kutatómunkára hívhatja a diákokat. 

„Szerelem tüze ég fiatal szivében” – Petőfi Sándor: János vitéz 1–2. fejezet 

A tanórán elsajátítandó legfontosabb ismeretanyag az epika, a líra és dráma műnemének 

elkülönítése. Javasoljuk Az epikus művek című szöveg tanári irányítással történő, frontális 

feldolgozását. Ha célszerűbbnek mutatkozik, akkor már itt megtaníthatjuk az elbeszélő 

költemény műfaját is.  

A tanóra középpontjában azonban az olvasás, az írott szöveg megértése álljon! A 

szöveget vagy a tanár olvassa fel, vagy keressünk hozzá hanganyagot! A későbbiek folyamán 
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megkérhetünk egy-egy diákot, hogy készüljön fel előzetesen a részlet olvasására. A János vitéz 

első két fejezetéhez kapcsolódó kérdések a diákok empatikus készségét és szóbeli fogalmazási 

képességeit fejlesztik.  

Az óra egy részét a segítségnyújtás témakörének szentelhetjük a Rólad szól feladatai 

felhasználásával. Ezek feldolgozása történhet drámajátékokkal. A diákok szituációs játékokat 

mutathatnak be a témakörhöz kapcsolódva, miközben rámutathatunk a segítségnyújtás 

lehetséges módjaira. A Rendszerezzünk! infografikája segítségével áttekinthetjük az első két 

fejezet cselekményét. Házi feladatnak adhatunk rövid memoritereket (pl. a kezdő 

versszakokat) vagy a Mit gondolnak mások? szövegértési feladatát. 

„Elváltak egymástól, mint ágtól a levél” – Petőfi Sándor: János vitéz 3–4. fejezet 

Az óra elsődleges célja az előző órán megszerzett elméleti ismeretek elmélyítése és a mostani 

óra új fogalmainak bevezetése. Az epikus és lírai művek közti különbséget elsősorban ne az 

elméleti anyag frontális átadásával, hanem kreatív gyakorlatokkal, korábban olvasott művek 

felidézésével érzékeltessük! A lecke végén található Rendszerezzünk! infografikája 

segítségével áttekinthető a 3‒4. fejezet cselekménye. A 4. fejezet utolsó versszakait adhatjuk 

memoriternek. Otthoni feldolgozásra alkalmas lehet a Mit gondolnak mások? rövid szövege 

és a hozzá tartozó kérdések. 

„Éjszaka, zsiványok, csákányok, pisztolyok…” – Petőfi Sándor: János vitéz 5‒6. fejezet 

Az elsődleges cél ezen az órán is az új ismeret bevezetése (a hasonlat). A mindennapi életből 

vett példákkal, szófordulatokkal érdemes megvilágítani. Érdemes időt szánni a rajzfilm 

vonatkozó jelenetének közös megtekintésére, majd megbeszélni, miben különbözött az írott 

műtől, és vajon miért változtattak rajta a rajzfilm készítői. Készíthetünk páros munkában T-

ábrát, amelyben a szöveg részeit a rajzfilm jeleneteivel hasonlítjuk össze. A páros munkában 

készíthetünk halmazábrát is, amelyben jól szemléltethetjük a hasonló és különböző elemeket. 

Kapcsolhatjuk az előző órákhoz erkölcsi szempontok alapján is: Helyesen cselekedett-e Jancsi? 

Indulatból vagy tudatosabban követte el vitatható tettét? A Rólad szól rávezető kérdései 

segítenek tisztázni az ide vonatkozó kulcsszavakat (bátorság, vakmerőség). A lecke végén 

található Rendszerezzünk! infografika segítségével áttekinthető az 5‒6. fejezet cselekménye. 

„Csillagokat rúgott szilaj paripája” – Petőfi Sándor: János vitéz 7‒10. fejezet 

Az elsődleges cél ezen az órán is az új ismeret bevezetése (a metafora). A mindennapi életből 

vett példákkal, szófordulatokkal érdemes megvilágítani. Adhatunk olyan gyakorlatokat, hogy 

a diákok hasonlatot alakítsanak metaforává, és metaforát hasonlattá. Hangsúlyozzuk az órán, 

hogy Jancsi történetében fordulat áll be! A diákok készíthetnek páros munkában olyan 

térképet, amelyen jelzik a sereg útját. Az állomásokhoz kapcsoljunk idézeteket is! Érdemes 

rávilágítani a mesei elemekre, a valóság és fikció különbségének voltára a mű kapcsán. 

„Menjünk, rózsám, elébb az édesatyádhoz” – Petőfi Sándor: János vitéz 11‒12. fejezet 
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Az elsődleges cél ezen az órán is az új ismeret bevezetése (a megszemélyesítés). A mindennapi 

életből vett példákkal, szófordulatokkal érdemes megvilágítani. Az 1. kérdés rövid 

szövegalkotási feladat (jellemzés), ennek mintájára adhatunk más szereplőket jellemző 

feladatokat. Csoportmunkában készíthetünk jellemtérképeket. A lecke végén található 

Rendszerezzünk! infografikája összegzi a huszárok hőstetteit. 

Amennyiben a csoport haladása lehetővé teszi, úgy ezen az órán kerülhet sor a 

következő két fejezet megtárgyalására is.  

„Mától fogva neved János vitéz legyen” – Petőfi Sándor: János vitéz 13‒14. fejezet 

Újabb nagy ismereti egység kerül bevezetésre ezen az órán: az alakzatok. Emellett érdemes 

lehet foglalkozni a Mit gondolnak mások? című nyári munkákról szóló olvasmánnyal 

(szövegalkotás, szókincsbővítés). A lecke végén található Rendszerezzünk! infografikája 

felidézi a 13‒14. fejezet legfontosabb eseményeit. 

Részösszefoglalás 

Az óra célja a szövegalkotás gyakorlása mellett egy részösszefoglalás is a tanult költői képekből 

és az eddig megismert szereplőkből, cselekményelemekből. Reflektáljunk az órán a valóság és 

a mesei elemek jelenlétére, és emeljük ki, hogy a történet a mesei elemek mellett is 

valóságosnak hatott eddig! A későbbiek folyamán ugyanis a történet egyre inkább a fikció, a 

mese világába fog lendülni. A valóságelemeket és a mesés elemeket rendszerezhetjük T- és 

halmazábrában is. Csoportmunkában felhasználhatjuk a Mit gondolnak mások? adott 

szövegrészeit, és a diákok foglalkozhatnak az elbeszélő költemény valós hátterével (a 

juhászok, a betyárok, a huszárok élete). Ha mód van rá, a csoportok kutatómunkájukkal is 

bővíthetik a mű történelmi-társadalmi hátterét. Más csoportoknak feladhatjuk a mesei 

elemek összegyűjtését és bemutatását. Folytathatjuk a megjelenő szereplők rendszerezését 

az egyes feladat alapján. Feladat lehet: adott témában vagy személyről (pl. minden diáknak 

saját magáról) írnia kell 3-3 hasonlatot, metaforát és megszemélyesítést, majd ezeket 

felhasználva írni egy bemutatkozó levelet. 

A diákok az összefoglalás feladatait elkészíthetik páros és csoportmunkában is.  

„Ment János vitézzel a megindult gálya” – Petőfi Sándor: János vitéz 15‒16. fejezet 

A két rövid fejezet alkalmas lehet a hangos, kifejező olvasás gyakorlására. (Ha a tanórán a 

tanulók nem gyakorolják, már az előző órán fel lehet adni házi feladatnak.) Páros munka az 

együttműködés gyakorlására: a Kérdések, feladatok önálló megoldása után páros munkában 

egyeztethetik a diákok egymással a helyes választ. A lecke végén található Rendszerezzünk! 

infografikája összegzi a 15‒16. fejezet cselekményét. 

Kezdeményezhetünk frontálisan beszélgetést a sikerorientált magatartásformák 

kapcsán a Rólad szól kérdései alapján, és ezt bevonhatjuk a szöveg értelmezésébe is. Rövid 

érvelésre és vitára is buzdíthatjuk a diákokat a kérdéskör és a siker életükben való megjelenése 
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kapcsán (pl. az ötösért tanulunk vagy másért?, csak a győzelem a fontos a sportban vagy más 

célból sportolunk?) 

Amennyiben a csoport haladása lehetővé teszi, úgy ezen az órán kerülhet sor a 

következő két fejezet megtárgyalására is.  

„Ki porából nőttél, árva kis virágszál” – Petőfi Sándor: János vitéz 17‒18. fejezet 

Az újabb alakzattal (a fokozással) való megismerkedés, valamint az alakzatok ismétlése és 

gyakorlása mellett érdemes beszélgetést, vitát kezdeményezni a Kérdések, feladatok alapján 

a gyászhoz és a halálhoz való viszonyulásról. Az óra kiemelt fejlesztési követelménye lehet a 

vitakultúra fejlesztése. Figyeljünk arra, hogy mindenki részt vegyen a tanulócsoportban 

történő beszélgetésben, vitában, és megfogalmazza saját véleményét, megvédje azt az 

érveivel! A lecke végén található Rendszerezzünk! infografikája összegzi a 17‒18. fejezet 

cselekményét.  

„Ha nem nyelsz kősziklát, mi majd téged nyelünk” – Petőfi Sándor: János vitéz 19‒20. fejezet 

A szöveg feldolgozásakor emeljük ki a mesei jellegzetességeket és a túlzás eszközét, mert 

innentől egyre több mesei elem bukkan fel a történetben. 

A tanóra didaktikai célja a ritmus fogalmának megtanítása. Megpróbálhatjuk a 

tanulókat maguktól rávezetni a ritmus fogalmára. Kiadhatjuk csoportmunkában, hogy 

különböző ritmikus részletek előadását gyakorolják (pl. eltapsolt ritmusok, ismert énekek, 

versek előadása). Az előadások után a diákok próbálják megfogalmazni, mi volt bennük a 

közös. A lecke végén található Rendszerezzünk! infografikája összegzi a 19‒20. fejezet 

cselekményét. 

„Éj van-e vagy szemem világa veszett ki?” – Petőfi Sándor: János vitéz 21‒22. fejezet 

A szövegrészlet után található kérdések feldolgozására szánjunk kb. húsz percet. A korábban 

tanult ismereteket kívánó feladatokhoz (1‒2.) egyben az olvasott szöveg értelmezése is 

szükséges, a 3. kérdés egy rövid szövegalkotási feladat, az 5. kérdés pedig a cselekmény rövid 

részösszefoglalását adja. Az ütemhangsúlyos verseléshez kapcsolódó ismereteket frontálisan 

adjuk át a tanulóknak! A lecke végén található Rendszerezzünk! infografikája összegzi a 21‒22. 

fejezet cselekményét. 

„Tündérország; ott van a világnak vége” – Petőfi Sándor: János vitéz 23‒25. fejezet 

Az óra didaktikai célja az ütemhangsúlyos verselés sorfajtáinak megtanítása és a vonatkozó 

részletek feldolgozása. Az elemzés középpontjába állíthatjuk a küzdelem és a feladás fogalmát, 

és ehhez kapcsolhatjuk a Kérdések, feladatok elemzést segítő kérdéseit. A diákok az 5. és 6. 

feladatot feldolgozhatják csoportmunkában. Az új ismeretek feldolgozása után szánhatunk 

időt a szövegértési feladatok megoldásának gyakorlására is (Mit gondolnak mások?). Az önálló 

megoldások után kérdezzük meg a jó választ adókat, hogy miért ezt tartják helyesnek, állítsuk 

a jó gyakorlatokat példaként az osztály elé! A lecke végén található Rendszerezzünk! 

infografikája összegzi a 23‒25. fejezet cselekményét. 
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„Látta Iluskává válni a virágot” – Petőfi Sándor: János vitéz 26‒27. fejezet 

A tanóra feladata a rímtípusok ismertetése és a részlet feldolgozása. A rímekkel kapcsolatos 

új ismeretek bevezetését érdemes összekötni kreatív gyakorlatokkal, például a tanulóknak 

előre megadott szavakra kell rímelő párt találniuk, majd ezeket a megadott rímképletek 

szerint értelmes verssorokba rendezni. A szöveg feldolgozásában állítsuk középpontba a 

boldogság fogalmát, és a Rólad szól, valamint a Kérdések, feladatok kérdéseit eköré építsük! 

A diákok megbeszélhetik csoportban is, kinek mit jelent a fogalom, és hogyan jelenik meg a 

műben. Adjunk időt a közös megbeszélésre! A Rendszerezzünk! infografikája segíti a 

cselekmény áttekintését. 

Összefoglalás I‒II. 

Az összefoglalásra szánjunk két tanórát! Az első órát elsősorban a tanult költői képek és 

alakzatok ismétlésére fordítsuk! Érdemes a tanult fogalmakat csoportokban feleleveníteni, 

főleg gyakorlatok formájában (pl. az alakzatokat kell felismerni egy kiválasztott részletben, 

nem a definíciókat meghatározni). A cselekmény felidézésére alkalmas lehet az összefoglalás 

1. feladata és a leckék végén található Rendszerezzünk! folyamatábrák. Már az előző órán 

feladhatjuk házi feladatnak, hogy a gyerekek írjanak ki a műből költői képeket, alakzatokat. 

Ezeket felolvasva egyéni munkában kell megválaszolni, hogy mit hallottak. 

A második órán a témazáróban is előkerülő, a mű egészének megértését és önálló 

véleményalkotást igénylő rövid szövegalkotási feladatokat, illetve a szóbeli megvitatást 

gyakoroljuk, az együttműködést erősítsük! Pl. a munkafüzet feladatai (41‒45. o.) és tankönyvi 

összefoglaló feladatok segítségével. 

Az összefoglalás része lehet valamely, az egész műre vonatkozó kérdés, értelmezési 

lehetőség megvitatása, dramatikus formában történő feldolgozása is.  

A több tanórán átnyúló projektfeladat a János vitézzel kapcsolatban is része lehet az 

oktatásnak. A diákok például készíthetnek olyan albumot, amelyben megjelennek 

illusztrációk, fontos idézetek vagy a műhöz kapcsolódó bármely dokumentum, saját gyűjtés, 

kutatómunka eredménye. 

Szülőföld 

A Szülőföld című fejezetnek elsődleges célja, hogy elmélyítse a diákokban a tágabb és szűkebb 

értelemben vett szülőföldhöz kapcsolódó érzelmeket. A viszonylag kevés új fogalom és 

ismeretanyag lehetőséget biztosít arra, hogy a tanórákon változatos kommunikációs formákat 

ismerjenek meg a tanulók.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A fejezet témájának megfelelően támaszkodhatunk a diákok korábbi ismereteire, 

olvasmányélményeire. Idézzük fel velük azokat az alkotásokat, amelyek a tájhoz, a 
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szülőföldhöz kapcsolódtak! Bátran támaszkodhatunk képzőművészeti, zenei művekre vagy 

filmes, a tematikához köthető televíziós alkotásokra is.  

Az új ismeretek megtanításának is voltak már előzményei. A diákok ismerik a líra 

műnemét, a verses formát és a kapcsolódó fogalmakat. A fejezethez kapcsolódó új ismeretek 

fontos előzményei az egyes kommunikációs formák ismerete és azok szóban és írásban 

történő alkalmazásának képessége: ilyen például a párbeszéd, az elbeszélés, a leírás és az 

érvelés alapfokú ismerete és alkalmazása. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A Szülőföld című fejezet a témához kapcsolódó irodalmi ismereteket nyújtja. A diákok 

betekintést nyerhetnek epikai művek részleteibe és olyan lírai alkotásokba, amelyek a magyar 

tájakról, városokról fogalmazzák meg üzenetüket, illetve tesznek vallomást szülőföldjükről. A 

témához kapcsolódó alkotások minden leckében egy-egy új fogalmi ismerettel bővítik a diákok 

tudását. 

Ennek megfelelően megismerkednek Petőfi Sándor Az alföld című alkotásával, amely 

kapcsán a tájvers, a tájleíró költemény fogalmát sajátítják el, és feldolgozhatják a költő 

Szülőföldem című alkotását, amelyben a refrén fogalmát állítjuk a tanulás középpontjába. Az 

emlékezés motívuma a szülőföldre Szabó Lőrinc Balassagyarmat című, a Tücsökzene ciklusába 

tartozó versében is megjelenik. Itt ezt a motívumot vizsgálhatjuk meg. Petőfi Sándortól az Úti 

levelek Kerényi Frigyeshez egy részlete kapcsán az úti levél műfajával ismerkedünk meg, míg 

Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényéből vett részlet segítségével a leírás fogalma kerül 

a figyelem középpontjába. 

A fejezet segítségével megismerhető és elsajátítandó kulcsfogalmak tehát: a tájleíró 

költemény, az úti levél, a téma, a motívum és a leírás.  

A kötelező ismeretanyagban helyet kell kapnia Petőfi Sándor: Az alföld című versének 

elemző ismeretének és mint memoriter is számon kell, hogy kérhető legyen a diákok 

tudásanyagában. 

A Mit gondolnak mások? és a Rendszerezzünk! alfejezetei olyan honismereti 

szövegrészleteket és grafikai megjelenítéseket (pl. nemzeti parkjainkról) mutatnak be, 

amelyek a diákok látásmódját, kulturális tájékozottságát bővíthetik. Mindemellett arra is 

sarkalljuk a pedagóguskollégákat, hogy ösztönözzék a diákokat önálló kutatómunkára mind a 

honismeret, mind a szűkebb regionális kultúra megismerése terén. 

A jel fogalmát ebben a tananyagrészben is segítségül hívhatjuk, és reflektálhatunk arra, 

hogy a költői üzenet a denotatív jelentésen túl konnotatív jelentéseket is magában hordoz. Az 

Alföld mint jel, egyúttal jelöli a szabadságot is Petőfi Sándor versében, míg Szabó Lőrinc 

versében az örvény a mesék világába kalauzol. 

b) Nevelési célok  
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A fejezet segítségünkre lehet a saját és ezáltal más kultúrák megértésének fejlesztésében is. A 

hagyomány fogalmának megértésével tudatosíthatjuk, hogy nem pusztán egy kultúrtáj, 

hanem ezen felül és e mellett egy kultúrához tartozó értékközösség részesei is vagyunk. A 

tájhoz, a szülőföldhöz való kötődés érzelmi igényének kialakítása döntő szerepet játszik a 

diákok közösségtudatának, valamint önismeretének, személyiségfejlődésének alakulásában. 

Természetesen a szülőföldhöz való kötődés érzelmi elmélyítését nem lehet 

didaktikusan kialakítani, és nem lehet erőltetni. Célunk az legyen, hogy élménygazdagon, 

kellemes légkört teremtve világítsunk rá a téma fontosságára! Hangsúlyozzuk a regionális 

kultúra értékeit, de világítsunk rá arra is, hogy más régiók más értékekkel bírnak. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok  

A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése ebben a fejezetben is kiemelendő cél. Mivel a 

fejezet egy témát jár körül különböző műfajok és formák segítségével, ezért itt érdemes 

tudatosítani azt, hogy vannak gyakori témák, motívumok az irodalomban; ezzel párhuzamosan 

azt megértetni, hogy a tematika nem műnemhez, műfajhoz kötődik. A diákok megfigyelik a 

jellegzetes magyar tájak, városok megjelenítésének formáit. Ehhez kapcsolódóan kiemelendő 

cél a szövegek műfaji különbségének érzékeltetése.  

Igyekezzünk a fejezetben található szövegértésen túl olyan kreatív szövegértési és 

szövegalkotási feladatokat feladni (akár a projektmunka keretében), amelyek a tanult 

ismeretek alkalmazásán túl is adnak módot kreatív szövegek kutatására vagy megalkotására a 

téma kapcsán! Kellő forrásmunka segítségével érzékeltethetjük, hogy mennyiben más egy 

tudományos leírás, egy visszaemlékezés, egy idegenforgalmi prospektus anyaga, egy vers vagy 

akár egy, a tájhoz köthető film, festmény stb. megjelenítési módszere. A projektmunka 

keretében készíthetnek a diákok hasonló módon változatos megjelenítéseket: ismertető 

jellegű leírást, rajzot, fényképet, egy szálloda reklámanyagát, akár rövid videót.  

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A szóbeli értékelés továbbra is fontos szereppel bír. Az értékelést feladatonként végezzük 

(tanár tanulót, tanuló tanulót a csoportban, a tanuló önmagát értékeli).  

A fejezet végén a kiemelt fejlesztendő részképességek és az alkalmazni képes tudás 

mérésére fektessünk nagyobb hangsúlyt a témazáró dolgozatban! Amennyiben 

projektmunkát terveztünk, úgy érdemes a projekt részfeladatait külön is értékelni, és 

érdemjegyet adni rá. Célszerű „kisjegyeket” adni a projekt elkészítése folyamán, és a 

részfeladatok elkészültét folyamatosan ellenőrizni. 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A fejezet feldolgozására ajánlott javasolt óraszám 11, illetve a rugalmas tanmenet szerint 

9 tanóra. Petőfi Sándor Az alföld és az Úti levelek című alkotásait a témához kapcsolódó 

fogalmak (tájvers, úti levél) miatt mindenképp számba kell venni a tanítás folyamán. A többi 
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szöveg feldolgozásának elhagyása, illetve a tanulócsoporthoz igazítása lehetőséget biztosít a 

tananyag-koncentrációra. A fennmaradó időt képességfejlesztésre, gyakorlásra és a projektek 

(amennyiben ezzel a módszerrel dolgozzuk fel a fejezet tartalmát) bemutatására szánhatjuk. 

Amennyiben szükségét érezzük a tanulócsoport esetében, úgy éljünk a rugalmas tanmenet 

kínálta lehetőségekkel, és szánjunk időt az ellenőrzésre, a témazáró dolgozat utólagos 

értékelésére! Bár a fejezet lezárása után a következő egység a család és barátság témakörét 

dolgozza fel, készüljünk időben A Pál utcai fiúk című regény elolvasására és feldolgozására! 

Javasoljuk, hogy a fejezet végén egy tanóra keretében készítsük elő a regény olvasását: adjunk 

szempontsort a tanulóknak, beszéljük meg az olvasói stratégiáikat, illetve az otthoni olvasást 

a későbbiek folyamán is kísérjük figyelemmel. Adjunk módot a diákoknak, hogy nehézségeiket 

közölhessék, és a pedagógus segíthessen nekik ezek leküzdésében! 

 Ajánlott feldolgozási mód 

„Itt ringatták bölcsőm, itt születtem” – Petőfi Sándor: Az alföld 

Az óra didaktikai célja a tájleíró költemény/tájvers fogalmának elsajátítása, és a diákok 

érdeklődésének felkeltése a téma iránt. Ismételjük át a Petőfi Sándor életéről tanultakat! 

Például: Miért és hogyan kötődik az Alföldhöz? A vers olvasása után tisztázzuk a ma már nem 

ismert szavak jelentését! Idézzük fel a diákok korábbi ismereteit a líra kapcsán: például ilyen 

lehet a versszak felismerése, egyszerű jellemzése (sorok száma, hosszúsága, szótagszáma). A 

központi kérdés (a szülőföld szeretete) köré szervezzük a verselemzést, ebből kiindulva 

készítsük el a vers gondolati-logikai vázát, szerkezeti menetét! A diákok páros munkában 

elvégezhetik a 166. oldal 1. feladatát, ehhez hasonlóan készíthetnek egy leírást az 

osztályteremről. Ezt a feladatot alkalmazhatjuk a ráhangolódás, de az óra végi reflektálás 

szakaszában is. Házi feladatnak írjanak egy 3-4 versszakos verset a saját szülőföldjükről, kedves 

vidékükről! 

A tájleírás műfajához és a szűkebb környezethez kapcsolódó irodalom feldolgozásához 

projektmunkát ajánlunk. Az első órán jelöljük ki a csoportokat, és adjunk a lakóhelyhez 

kapcsolódó feladatokat, pl. a településen vagy a környéken élt író életének, jelentős művének 

bemutatása (tabló vagy prezentáció készítése); a vidékről íródott könyv bemutatása; a 170. o. 

a Rendszerezzünk! nemzeti parkokhoz kapcsolódó feladata; mf. 54‒56. o. projektfeladatok.  

A következő két lecke kiegészítő anyagnak tekinthető. Ezek elhagyása módot ad a 

témazáró előtt további gyakorlásra, a projektek bemutatására. 

„Húsz esztendő… az idő hogy lejár!” – Petőfi Sándor: Szülőföldemen 

A tanóra kiegészítő anyagot tartalmaz, megtanítása nem kötelező. Az órán a művészi jel 

sajátosságaira világíthatunk rá, és a refrén szerepét definiálhatjuk. 

Ez a téma különösen alkalmas lehet arra, hogy érzékeltesse: az irodalom rólunk, a mi 

életünkről szól. A szülőföld és a hazaszeretet után a gyermekkori emlékképekről 

beszélgethetünk (Rólad szól 2. feladata). Az új ismeretek és a vers feldolgozása után 
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szánhatunk időt a szövegértési feladatok megoldásának gyakorlására is (Mit gondolnak 

mások? szövege). 

„Örvény volt nekem a világ s titok” – Szabó Lőrinc: Balassagyarmat 

A tanóra kiegészítő anyagot tartalmaz, megtanítása nem kötelező. A tanóra didaktikai célja a 

motívum fogalmának elsajátítása. 

A 2-3. feladat segítségével értelmezzük a verset! A motívum fogalmát frontális 

előadással tanítsuk, majd a tanulók a tankönyvi szövegből önállóan készítsenek 4-5 pontból 

álló vázlatot a füzetbe! A Mit gondolnak mások? szövege nyomán meséljenek általuk ismert 

„városi legendákat”, és írjanak is (Szövegértés 3. feladata)! A kreatív írás mellett a tanóra 

biztosítson alkalmat a korábbi ismeretek alkalmazására is! Ilyen a mese, a szóképek és az 

alakzatok gyakorlása. 

Részösszefoglalásként 5-6 mondatos fogalmazásban a diákok megválaszolhatják, hogy 

az olvasott három versből melyik tetszett a legjobban, és miért. 

Feladhatunk kiselőadást a következő órára a Hortobágy élővilágából. Ehhez segítséget 

jelent a következő lecke Rendszerezzünk! című szakasza. 

„Hortobágy, dicső rónaság” – Petőfi Sándor: Úti levelek 

A tanóra didaktikai célja az úti levél műfajának megtanítása. 

A diákok páros munkában foglalják össze néhány mondatban, hogy milyen külső, 

illetve belső élmények érik az elbeszélőt – majd mondják el egymásnak megfejtéseiket! A múlt 

óra jegyzetelési gyakorlatát folytatva készítsenek önállóan vázlatot Az úti levél című részletből! 

A Rendszerezzünk! nyomán kiselőadással készülhetnek a Hortobágy élővilágából. 

„távoli gyermekkori emlékek” – Kosztolányi Dezső: Édes Anna (részlet) 

A tanóra kiegészítő anyagot tartalmaz, megtanítása nem kötelező. Az órán a leírás és a 

képszerűség fogalmait vizsgáljuk meg. Az óra egyik célja lehet a városi és vidéki élet 

összehasonlítása, az ehhez kötődő személyes jellegű élmények megosztása a társakkal. Az 

olvasott részletből a tanulók írjanak ki 3 dolgot, amelyet érdekesnek találtak, amely érdekli 

őket, 1-1 mondatban magyarázzák is meg, hogy miért! Órai munka vagy házi feladat lehet a 

szöveg mintájára a saját településünk érdekességeit vázlatosan összeírni. 

Szövegalkotás 

Tervezzünk olyan szövegalkotási órát, amelyben a diákok ismereteiket és képességeiket 

önállóan alkalmazhatják és kamatoztathatják! A házi feladatban elkészített vázlat alapján a 

saját településükről kell írni a Kosztolányi-részlet vagy a Mit gondolnak mások? szöveg 

mintájára kb. 15 mondat terjedelemben. 

A feladott csoportmunkák bemutatása (kiselőadás, prezentáció, tabló, könyvbemutató) – 2 

tanóra 
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A csoportok kb. 10 percben adják elő, hogy mivel készültek! Az első órától kezdve rendszeres 

tanári segítségnyújtást igényel, a különböző fázisoknál jelen kell lennie a tanárnak, támogatva, 

továbblendítve a diákokat. 

A projektek bemutatásának célja, hogy a makroközösségi összetartozás tudatát 

erősítse. Fontos tapasztalat lehet a diákok számára a társakkal való együttműködés a 

csoportmunka során, és a nyilvános fellépést, az előadásban szerzett tapasztalatot későbbi is 

kamatoztathatják. A munka végeztével a csoport tagjai értékeljék egymás munkáját! 

A feldolgozás módjától függően a bemutatók megtekintésére meghívhatók a szaktanár 

kollégák vagy más vendégek. Igyekezzünk ünnepi alkalmat teremteni a tanulói munkák 

bemutatásából! Amennyiben ezek a munkák olyan jellegűek, amelyeket ki lehet állítani 

(képek, makettek stb.), akkor ezt megtehetjük az osztályteremben vagy az iskolaépület erre 

kijelölt részében. 

Összefoglalás 

Az Összefoglalás feladatai (tk. és mf.) segítségével felidézzük a legfontosabb tárgyi 

ismereteket, átismételjük a tanult fogalmakat, illetve az olvasott művek jellegzetességeit.  

A diákok 5-6 mondatos fogalmazásban válaszolják meg, hogy az olvasott versek közül 

melyik tetszett a legjobban, és miért! 

Témazáró dolgozat: Szülőföld 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási, verstani 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra, és méri a memoriterek elsajátításának szintjét is. 

A Pál utcai fiúk olvasásának előkészítése 

Szánjunk egy tanórát annak, hogy kedvet csináljunk az év legterjedelmesebb olvasmányának 

önálló elolvasásához! Adjunk stratégiákat a diákoknak ahhoz, hogyan tudják átlendíteni 

magukat az elején vagy a leíró jellegű részeknél adódó nehézségeken! Idézzük fel a korábbi 

évek olvasmányainak élményét, a regény műfajának jellemzőit, az olvasási stratégiákat! 

Szervezzünk olvasóköröket vagy olvasópárokat, hogy a tanulók segíthessenek 

egymásnak, és az élményeket megoszthassák. A regény órai feldolgozására ugyan csak 

12 leckével később kerül sor, de addig is időről időre foglalkozni lehet az olvasás közben 

felmerülő kérdésekkel. Adjunk szempontokat a regény olvasásához, amelyek kiemelik a 

leglényegesebb regényelemeket, és fókuszálják a diákok figyelmét! 

Család, barátság 

Család és barátság. Két olyan fogalom, ami körülveszi mindennapi életünket. Éppen ezért 

kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a fejezetben megtalálható szövegeket, illetve témákat 

a diákok nevelésének szolgálatába állítsuk. A témakör jó alkalmat teremthet arra, hogy 

közösségi kapcsolatainkat, az azokban felmerülő problémahelyzeteket és értékvilágot egyre 

tudatosabban az irodalom segítségével és azon keresztül is vizsgáljuk – megfelelő 
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gondolkodás- és beszédmódot adva egyúttal a diákok kezébe mindennapi életük, kapcsolataik 

elemzéséhez és az azokban felmerülő témák, problémahelyzetek megfogalmazásához.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A Család, barátság című fejezet szervesen illeszkedik a korábbi, Szülőföld című fejezethez. A 

tágabb közösségi tér és közösségi kapcsolatok világa után a szűkebb mikroközösség terével és 

kapcsolatvilágával foglalkozunk. A diákok számára ismerős kérdéskör vizsgálata lehetőséget 

teremt arra, hogy élményeikre, tapasztalataikra támaszkodjunk az irodalmi művek 

feldolgozása során. 

A témakör feldolgozásában utalhatunk a diákok mindennapi életében jelenlévő, a 

család és barátság fogalomköréhez illeszkedő médiumok világára is: számtalan, a diákok által 

ismert film és rajzfilm tematikájában jelenik meg a két fogalom, de kapcsolódhatunk a 

képzőművészet megjelenítéseihez, feldolgozásaihoz is. Érdemes lehet vizsgálni a család és 

barátok modern kommunikációs formáit (például az internetes közösségi oldalak előnyei, 

hátrányai és veszélyei kapcsán).  

Idézzük fel a tanulók korábbi olvasmányélményeit a családról, a barátságról! A diákok 

korábbi olvasmányaiban ugyanis helyet kaptak már az anya-gyerek kapcsolatról szóló lírai 

alkotások (például József Attila: Betlehemi királyok, Mama; Petőfi Sándor: Füstbe ment terv) 

vagy az ezeket motivikusan megidéző mesék és elbeszélések. 

A fejezetbe beépül az az ismeretanyag is, amelyet Petőfi Sándor kapcsán a János vitéz 

tanulásakor a diákok már megismerhettek. Az itt tárgyalt alkotásokkal kapcsolatban azt várjuk 

el, hogy a diákok az életrajz vonatkozó helyei kapcsán szerzett ismereteiket alkalmazni tudják: 

találjanak összefüggést a mű megszületése és az életrajzi adatok között. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet a válogatott irodalmi szövegek, szövegrészletek segítségével bemutatja a családi és 

baráti kapcsolatok sokféleségét. A tematika megjelenését a szövegekben a mitológiai és a 

bibliai történetektől egészen a kortárs irodalomig, magyar és világirodalmi szemelvényekkel 

mutatjuk be. Az olvasmányok között helyet kapnak kisepikai és nagyepikai művek egyaránt, 

de megfigyeljük a tematika lírai megjelenítését is. Arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a család és 

a barátság az irodalom kiemelkedően fontos témája volt műnemtől és műfajtól függetlenül a 

történelem valamennyi korszakában.  

A tékozló fiú bibliai története és Daidalosz és Ikarosz története a görög mitológiából 

olyan archetipikus helyzeteket jelenítenek meg, amelyek korokon átívelő módon is érvényes 

üzenetet, jelentést hordoznak. A tékozló fiú történetében a megbocsátás, az apai szeretet, a 

szülő-gyermek és a testvéri viszony kérdéseire keressük a választ, míg a mitológiai történetben 
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az apa-fiú kapcsolat mellett a gyermeki engedelmesség kérdései jelennek meg. A szövegek 

feldolgozása során a diákok a példabeszéd, a Biblia és a mitológia, mítosz fogalmaival 

ismerkednek meg. Petőfi Sándor István öcsémhez című műve tovább foglalkozik a testvéri 

viszonnyal és a gyermeki engedelmesség, segítség fogalmaival. A költői levél egy 

kommunikációs forma megismerését is lehetővé teszi. Arra buzdítjuk a diákokat, hogy ennek 

elmélyítése kapcsán kutassák fel Petőfi Sándor és Arany János barátságának kialakulását is – 

segítve ezáltal a következő tanóra szerzőjének megismerését is. A család témakörének 

legfontosabb és részletesebben elemzendő műve Arany János Családi kör című alkotása. Az 

életkép a családot mint biztonságot jelentő közeget, mint a létezés egy fontos színterét jeleníti 

meg, de megismertet a hagyományos paraszti világgal, szokásokkal is. Arany János műve 

kötelezően elvárt memoriter is legyen, éppen ezért figyeljünk arra, hogy a diákok úgy tanulják 

meg a verset, hogy annak tartalmát megértik, így képessé válnak arra, hogy értelmileg tagolva 

tudják a vers szövegét felidézni. Természetesen nem hunyhatunk szemet a családban 

jelentkező problémák, esetleg a családi kapcsolatok hiánya fölött sem. Kiss Ottó Csillagszedő 

Márió című versciklusának részleteihez kapcsolódva a szülői felelősség fogalmáról, a 

gyermekkori magányról ejthetünk szót, míg Varró Dániel Hat jó játék kisbabáknak című verse 

felvetheti a szülői figyelem, a gyermeki önállóság, felfedezésvágy kérdései mellett a versben 

megszólaló alany kilétének, szerepének problémáját. Szabó T. Anna Hóhullásban és hozzá 

kapcsolódva Csiszár Imre kanadai vadlibákról szóló cikke a közösségformálódásról, a 

közösségteremtő erőről és a közösségi lét előnyeiről gondolkodtathatnak el. A közös 

munkavégzés, a közösségi és egyéni célok összeegyeztethetősége Mark Twain Tom Sawyer 

kalandjai című regényének részletében is megjelenik. Itt az ifjúsági regény műfaja mellett a 

nézőpont fogalmával ismerkedhetnek meg a diákok.  

A kerettantervi ajánláshoz igazodva a tanórákon egy-egy mű értelmezése mellett egy-

egy, a szövegértéshez kapcsolódó fogalmat vizsgáljunk és tanítsunk meg! Ezek a következők: 

Biblia, példabeszéd, mitológiai történet, életkép, szabadvers, szerepvers, ritmus, ifjúsági 

regény és nézőpont. 

Célunk továbbra is az, hogy a diákok ismereteit bővítsük, olvasási kedvét az iskolán 

kívül is megalapozzuk. Ennek érdekében olyan, a témával összefüggő ifjúsági regényeket 

ajánlunk elolvasásra, amelyek motiválhatják a tanórán kívüli olvasást. Dávid Ádám A Virág 

utcai focibajnokság, James Fenimore Cooper Az utolsó mohikán, Jeff Kinney Egy ropi naplója, 

valamint David Walliams Gengszternagyi című műve számos olvasó tetszését nyerte már el, s 

reméljük, ezúttal is élvezetes olvasmányává válhat a tanulók nagy többségének. 

b) Nevelési célok  

A Család, barátság című fejezet szövegei emberi kapcsolatainkra irányítják figyelmünket az 

irodalmi szövegeken keresztül, közvetett módon. A diákok az irodalmi művek segítségével is 

megfigyelik az emberi kapcsolatok sokféleségét, a téma irodalmi megjelenésének 

változatosságát, és ezeket képesek mintaként is szemlélni. Ezek feldolgozása lehetővé teszi 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m  6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v   

 

51 

számukra, hogy a kapcsolatokat megfelelő szempontok segítségével képessé váljanak 

tudatosítani, elemezni és azok értékvilágát (esetleg értékhiányát) megfogalmazni. Fontos 

nevelési célként kell érvényesülnie annak, hogy a tanulók a harmonikus családi élet megtartó 

erejét felismerjék, az értékes emberi kapcsolatokat megbecsüljék. A fejezet tananyaga 

szerepet játszik az életpálya-építési kompetencia fejlesztése mellett a szociális kompetenciák 

fejlesztésében is. A tananyag felveti az engedelmesség – engedetlenség, a felelősség – 

felelőtlenség, a közösségi lét – egyéni lét, a közösségi munka – egyéni érdek kérdéseit, ezeket 

végiggondolva gazdagítva a diákok személyiségfejlődését.  

Folyamatos fejlesztési cél a közösségi kompetenciák fejlesztése. A tanórákon a fejezet 

leckéinek feldolgozása lehetőséget ad arra, hogy a diákok együttműködve dolgozzák fel a 

fejezetben található irodalmi szövegeket például drámajáték, közös szövegalkotás vagy 

csoportos munka keretében. 

A tankönyvi feladatok nagymértékben fejleszthetik a diákok empatikus készségeit 

azáltal, hogy belehelyezkednek egy-egy szereplő karakterébe, megszólaltatják azt, elképzelik 

viselkedését, beszédmódját. Ilyen feladat lehet például A tékozló fiú története kapcsán a 

történet eljátszása, vagy valamely szereplő nevében egy levél megfogalmazása. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok  

A Család, barátság című fejezet archetipikus helyzeteket és emberi viszonyokat mutat be. 

Elsősorban ezeknek a helyzeteknek és viszonyoknak a felismerése, megfogalmazása és kritikus 

elemzése lehet a szövegértés célja. A tankönyvi feladatok arra buzdítanak, hogy a szereplők 

jellemét, motivációit és viszonyrendszerét értsék meg a diákok, és figyeljenek a lehetséges 

válaszok szövegbeli megjelenésére is (például: „Miért fogadja vissza a fiút az apa?”, „Mit 

jelenthetnek az apa szavai?”). Egyre jobban figyeljünk arra, hogy a diákok válaszai szövegközeli 

válaszok (is) legyenek, vagyis válaszaikat a szövegből vett idézetek kigyűjtésével adják meg 

(például ilyen lehet a tér- és időviszonyokra, a cselekmény elemeire, a szereplőkre, az 

elbeszélői nézőpontra vagy a szerkezeti elemekre vonatkozó kérdés). 

Mivel a szövegértés egyik fontos célja a szereplők és a közöttük lévő viszonyok 

megértése, ezért a tankönyvi feladatok fokozottan figyelnek arra, hogy a diákok 

reflektálhassanak is a megismert helyzetekre. Az érvelést, az okok felkutatását célul tűző 

feladatok a személyes vélemény kialakítására és megfogalmazására ösztönöznek. Ezeknél a 

feladatoknál hangsúlyozzuk, hogy nincs rossz válasz, mindenkinek lehet, sőt kell, hogy legyen 

véleménye, amit akár önállóan, akár másokkal egyetértésben képviselhet! Tudatosítsuk, hogy 

ha a többség véleményétől eltérően valakinek más érvei, gondolatai vannak, az ugyanúgy 

tiszteletre méltó, mint a többség által megfogalmazott és képviselt vélemény! 

A szövegértés minőségi mérői lehetnek a diákok által készített rajzok (például: 

„Próbáld meg minél pontosabban lerajzolni a szárnyat a szöveg alapján a füzetedbe!”), illetve 

a különböző grafikai szervezők tanórai használata (jellemtérkép, pókhálóábra stb.) is. 
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Törekedjünk ezek tanórai bevonására és a bennük rejlő lehetőségek minél gazdagabb 

kihasználására! 

A diákok szókincsének fejlesztése érdekében a feladatok az ismeretlen szavak, 

fogalmak, kifejezések magyarázatát is elvárják. Érdemes arra szoktatni a diákokat, hogy 

először jósolják meg a számukra idegen szó, kifejezés jelentését, csak azután keressék meg azt 

a szótárakban. 

A fejezet feladatai között egy fontos olvasói stratégia megismerését és alkalmazását is 

szorgalmazzuk: a jóslásét (például: folytassátok a mesét), illetve a szövegbeli előreutaló 

elemek megfigyelését (például: Keresd meg a történetben azokat a részleteket, amelyek előre 

jelzik a szomorú befejezést!). Az olvasói elvárások tudatosítása, illetve az elvárások és azok 

megvalósulása/meg nem valósulása pontosabb szövegértést tesz lehetővé. 

Folyamatos fejlesztési célunk legyen, hogy a diákok az olvasott szövegek szereplőinek 

tetteiről, érzelmeiről, gondolatairól, a megjelenített emberi helyzetekről képesek legyenek 

szóban és írásban is megfogalmazni véleményüket! Ennek érdekében továbbra is gyakoroljuk 

a jegyzetelést, vázlatkészítést! 

Készítsük fel a diákokat Arany János Családi kör című művének elemző bemutatására, 

szöveghű tolmácsolására! 
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 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A szóbeli értékelés továbbra is fontos szereppel bír. Az értékelést feladatonként végezzük 

(tanár tanulót, tanuló tanulót a csoportban, a tanuló önmagát értékeli)! 

A fejezet végén a kiemelt fejlesztendő részképességek és az alkalmazni képes tudás 

mérésére fektessünk nagyobb hangsúlyt a témazáró dolgozatban! Amennyiben 

projektmunkát terveztünk, úgy érdemes a projekt részfeladatait külön is értékelni, és 

érdemjegyet adni rá. Célszerű „kisjegyeket” adni a projekt elkészítése folyamán, és a 

részfeladatok elkészültét folyamatosan ellenőrizni. 

A fejezetet komplex dolgozat zárja a tematikus egység alapján, amely tartalmaz 

szövegértési, szövegalkotási, verstani feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra, és méri a 

memoriterek elsajátításának szintjét is.  

A témazáró dolgozat megbeszélésére, a diákok önkorrekciós készségének javítása 

érdekében célszerű lehet önálló tanórát szánni, amennyiben a csoport eredménye azt igényli. 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Család, barátság című fejezet lehetőséget ad a tananyag koncentrálására. A tanmenet által 

javasolt, feldolgozásra szánt idő 12 tanóra abban az esetben, ha minden leckére 1-1, illetve 

Arany János művére 2 tanórát szánunk és a témazáró dolgozat megírása után azt a csoporttal 

külön tanóra keretében is értékeljük. A rugalmas tanmenet adta lehetőségek azonban 

összesen 6 tanóra keretében dolgoztatják fel a témakört. A tematikus egység elsősorban egy 

motívum (család, barátság, emberi kapcsolatok) irodalmi megjelenésével foglalkozik, és a 

kerettantervi elvárások azt fogalmazzák meg, hogy a motívum megértésen túl a tanórán vett 

műhöz, szemelvényhez párosítható ismeretanyagot sajátítsák el a diákok. Ez az egység tehát 

elsősorban a képességek és készségek minél hatékonyabb fejlesztéséhez és csak másodsorban 

a fogalomismeret bővítéséhez járul hozzá. 

A fejezet első két leckéjének anyaga (A tékozló fiú története, Daidalosz és Ikarosz 

története) összevonható vagy más bibliai/mitológiai történetre cserélhető. Ez módot ad 

szövegértési és szövegalkotási feladatok elvégzésére, a témazáró dolgozat előtt további 

gyakorlásra, vagy a téma más szemelvényen keresztül való tárgyalása is elképzelhető. A 

tananyag további leckéiből a diákok érdeklődéséhez, képességeihez mérten válasszuk ki a 

feldolgozásra szánt szemelvényeket, de Arany János Családi kör című alkotását mindenképp 

dolgozzuk fel! Erre a versre legalább két tanórát szánjunk! 
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 Ajánlott feldolgozási mód 

A megbocsátás – A tékozló fiú története 

A szülőkkel való kapcsolat témája közvetlenül érinti a tanulókat, ezért érdemes interaktív 

munkaformákra építő órát szervezni, pl. a 189. o. 5. feladata nyomán dramatizálni a történetet 

(háromfős csoportokban). A példázat című szövegen gyakoroltathatjuk a hangos olvasást, a 

Rendszerezzünk! infografikája segítségével fogalmazzuk meg a példázat üzenetét. A Mit 

gondolnak mások? rövid meserészletéhez kapcsolódva a szövegértés mellett a szövegalkotást 

is gyakorolhatják a tanulók (Szövegértés 5. feladat). Ha memoriter a teljes Családi kör, otthoni 

tanulásra adjunk föl belőle minden óra után 1-2 versszakot! 

Gyermeki engedelmesség – Daidalosz és Ikarosz története 

A szülőkkel való kapcsolat témája közvetlenül érinti a tanulókat, ezért érdemes interaktív 

munkaformákra építő órát szervezni, pl. páros munkában rövid párbeszédeket írni Daidalosz 

és Ikarosz szerepében. A 3. feladat alkalmas a mű szerkezetének vizsgálatára. Az 5. feladathoz 

kapcsolódva csoportmunkát lehet adni: pl. utólag egy bírósági tárgyaláson érvel az egyik 

csoport Daidalosz védelmében, a másik csoport pedig bűnösségét próbálja bizonyítani. A 3. 

csoport bíróként az érvek alapján ad igazat egyik vagy másik társaságnak. Házi feladat lehet a 

193. oldal 4. feladata nyomán 8-10 mondatos rövid fogalmazást készíteni. Ha memoriter a 

teljes Családi kör, otthoni tanulásra adjunk föl belőle minden óra után 1-2 versszakot. 

„Mi ő nekünk?” – Petőfi Sándor: István öcsémhez 

Indíthatjuk az órát megbeszéléssel/vitával a Rólad szól 2. feladata nyomán. Az egész órát 

szánhatjuk a versben ábrázolt családi kapcsolatok megbeszélésére: a 196. o. 1-2. feladat 

kérdései segíthetnek ebben. Ha memoriter a teljes Családi kör, otthoni tanulásra adjunk föl 

belőle minden óra után 1-2 versszakot. 

„Körűl az apróság, vidám mese mellett” – Arany János: Családi kör 

Legalább két órát szánjunk a vers feldolgozására! Bevezetésként az óra elején néhány percben 

megbeszélhetjük a Rólad szól kérdéseit. A vers olvasása után beszéljük meg, kinek mi tetszett 

benne, amit a saját leendő családjában is szívesen átélne (helyzetek, hangulatok, szokások) – 

a tanulók készítsenek róla jegyzetet is! Páros munkára alkalmas lehet a vers szerkezetét 

vizsgáló 2., 5. feladat, ill. alakzatok, költői képek felsorolása. Az életkép fogalmát rövid frontális 

előadás formájában taníthatjuk meg. 

Megbeszélés formájában dolgozhatjuk fel az 1., 3., 4. feladatokat. A Mit gondolnak 

mások? 4. feladatát is közös megbeszélés formájában dolgozzuk fel (készítsenek róla 

jegyzetet)! Beszéljünk a korábbi órákon megismert művekben szereplő családokról, az 

olvasott viszonyokról, emberi kapcsolatokról – miért működik jobban az Arany-versben 

megjelenő család? Készítsenek róla jegyzetet a tanulók! 

Kortárs és/vagy ifjúsági irodalmi szemelvények olvasása, élményszerű feldolgozása 
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Az alábbi műveket javasoljuk, de helyettük mások is választhatók: 

„Magányosabb vagyok, mint egy hős” – Kiss Ottó: Csillagszedő Márió (részletek) 

(A szemelvény helyett más kortárs költő verse is tárgyalható.) 

A Rólad szól kérdéseit megbeszélhetjük az óra elején, biztos, hogy többen szívesen 

szólnak hozzá a témához. Valószínűleg a szokatlan forma miatt is többen kíváncsiak lesznek, a 

tankönyvi szöveg nélkül, kötetlenebb beszélgetésben szóljunk a szabadversről, illetve a 

tankönyv által megfogalmazott „költemény” fogalmáról! 

Empatikus készség, a másik nézőpontjába való belehelyezkedés. Az irodalom által való 

személyes érintettség felismertetése. A vers fogalmának átértékelése. Szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztése: véleményalkotás. 

„Jó játék a verseskötet” – Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak 

(A szemelvény helyett más kortárs költő verse is tárgyalható.) 

A humoros vers olvasása után a Kérdések, feladatok segítségével is elindíthatjuk a 

beszélgetést. Eközben térjünk rá a versbeli én kérdésére (erről szól A költő hangja című 

szöveg)! Korábbi művekre is visszautalva próbáljuk meg tudatosítani: nem a költő beszél, 

hanem más szerepében szólal meg! 

Szövegfeldolgozás. Összehasonlítás a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére. 

Íráskészség fejlesztése: kreatív írásgyakorlat. 

„Alszik alatta a rét meg az erdő” – Szabó T. Anna: Hóhullásban 

A Rólad szól kérdéseivel bevezethető az egyén és közösség kapcsolata. Akár versszakról 

versszakra együtt újraolvasva segíthetünk a diákoknak felismerni a vers témáját. A 3-4. kérdés 

A szöveg zenéje által fölvetett kérdés felé irányíthatja a beszélgetést. Közös megbeszélésre 

érdemes a Mit gondolnak mások? közösségi összetartásról szóló szövege. 

Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése: véleményalkotás. A közösségi összetartás 

erősítése. A mű jelentésrétegeinek feltárása. 

Munka és szórakozás – Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai (részlet) 

A Rólad szól 2. kérdésével felidézhetőek az eddigi olvasmányélmények szereplői, az általuk 

végzett munka. Szóbeli kifejezőkészség fejlesztése: véleményalkotás. 

Összefoglalás, szövegalkotás (2 tanóra) 

A munkafüzetben található összefoglalás 71/4. feladata alapján 8-10 mondatos fogalmazás 

írása. A tankönyv 221/2-3. feladat páros vagy csoportmunkára nyújt lehetőséget. 

Az Összefoglalás feladatainak (mf.) megoldásán túl hozzunk be versrészleteket az 

olvasott (és más) versekből is, a diákok keressenek ezekben alakzatokat és költői képeket! 

Témazáró és a témazáró értékelése (2 tanóra) 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
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 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

Egyre tudatosabban gondoljuk át, hogy a korábbi ismeretanyag elemei hogyan jelennek, 

jelenhetnek meg a tanórai munka folyamán! A Pál utcai fiúk esetében is tervezzük úgy a 

tanórákat, hogy az év folyamán, illetve a korábbi években már rögzült ismeretanyag az új 

kontextusban is gyakorlásra és alkalmazásra kerüljön! A tanórára történő készülés során 

gondoljuk át, hogy melyek azok a képességek és készségek, amelyekben a diákoknak 

fejlődniük kell, ennek megfelelően tervezzük meg a tanóra menetét, az új ismeretek átadását. 

A Pál utcai fiúk szervesen kapcsolódik a korábban tanultakhoz, de a diákok tapasztalatai is a 

mű értelmezését segíthetik. A tanórán megszerzett ismeretanyagok mellett bátran 

támaszkodjunk a diákok élettapasztalataira, egyéb olvasmányélményeire is! 

A Pál utcai fiúk tanításakor szinte a teljes ötödikes tananyag ismeretanyagára 

támaszkodhatunk. Ilyen például a Mesevilág című fejezet, amely a legfontosabb, az epika 

műneméhez kapcsolódó fogalmakat tartalmazta. A korábban olvasott gyermekregények, 

meseregények, ifjúsági regények szintén jó kiindulópontjai lehetnek a regényvilág 

megismerésének. A fejezet kapcsán felmerülő mesei elemekre a regény tanítása folyamán is 

reflektálhatunk. Például: „Idézd fel a tanult meséket! Mi utal bennük a gyengék erejére? Kik 

szoktak hőssé válni? Kik szoktak meglepően eredményesek lenni?” A János vitéz című 

fejezetben a diákok megismerhették az epikus művek lényeges jellemzőit: a szerkezet, az idő, 

a helyszín, a cselekmény, a fordulat, a szereplő alapvető fogalmait és a magatartásformák 

értékelésének lehetséges szempontjait. A tanulók képesek a megismert alkotások hőseinek 

jellemzésére és jellemvonásaik, illetve személyiségük egészének összevetésére más művek 

karaktereivel. A Szülőföld és a Család, barátság című fejezetek pedig az új ismeretanyag 

mellett téma- és motívumvilágával készítette elő a regény tanításának lehetőségeit. 

Hangsúlyozzuk, hogy a mű értelmezését a diákok élményei is kiegészíthetik, illetve 

annak lényeges részét képezhetik. „Többet ésszel, mint erővel! – Láttál-e már példát erre az 

igazságra a saját életedben?” – kérdezzük a fejezetben, tudatosan is arra irányítva a figyelmet, 

hogy a tananyag a diákok életében is szerepet játszik, az ő nézőpontjuk legalább annyira 

fontos lehet, mint a tanórát tartó pedagógusé vagy a regényíróé. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A Pál utca fiúk a regény műfajának világával és annak jegyeivel ismerteti meg az olvasót. A 

diákok a regény fogalma mellett annak altípusával, az ifjúsági regénnyel is foglalkoznak. 

Megismerik a regény szerkezeti egységeit: a bevezetést (expozíciót), a bonyodalmat, a 

kibontakozást, a tetőpontot és a megoldást. Ezekhez kapcsolódóan foglalkoznak a 

cselekménnyel és annak eseményeivel. Megismerik a regény tér- és időviszonyait, a 
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feszültségteremtés eszközeit, illetve a regényvilágon belül helyet kapó szóbeli és fizikai 

konfliktusokat. 

Mindemellett a diákok olvasási stratégiákat is elsajátítanak. A fejezetben tovább 

gondolkodhatunk a jel fogalmáról. Ismét arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a jel kapcsán 

írottakat semmiképp sem megtanulandó tananyagnak, hanem egy szemléletformának, a 

műértésben segítséget nyújtó és felhasználható segédanyagnak tekintsük! Emeljük ki A Pál 

utcai fiúk kapcsán is: Mi minden működhet jelként a regény világában? Mi mindent 

vizsgálhatunk a műben (szavakat, mondatokat, a regény egészét, a szereplőket, a szereplők 

csoportjait, a műből vett részletet), mi mindennek lehet jelentése számunkra? A vizsgált 

terület milyen jelentéseket hordozhat (pl. az einstand szó vagy a diák- és gyermeknyelvi szavak 

mi mindenről „árulkodhatnak”, a szereplő jelleme, értékrendszere mi mindent „üzen”, a 

részletnek milyen általánosítható tartalma van), milyen általánosabb üzenetet hordozhat a 

cselekmény (például az értékek melletti kitartásra hívja fel a figyelmet a füvészkerti kaland)? 

Bátorítjuk a pedagógusokat arra is, hogy olyan ismeretkeresésre, illetve -közvetítésre 

is legyen mód a tanórán, amely nem tartozik a szorosan vett irodalom fogalmához. Például a 

diákok vizsgálhatják és bemutathatják A Pál utcai fiúkban megjelenő iskola világát. 

Összehasonlíthatják a régi iskola világát egy mai iskoláéval. Be lehet mutatni Budapest korabeli 

építészetét, illetve mindazt, ami a regény világának elképzeléséhez további segítséget 

nyújthat. 

b) Nevelési célok  

Mivel a mű jelentőségteljes témákkal foglakozik, így meghatározó funkcióval bír a diákok 

nevelésében, személyiségfejlődésében is. Ilyen témák lehetnek a barátság, a közösség és az 

egyén viszonya, az önfeláldozás kérdése, a gyerekek és a felnőttek viszonya vagy éppen a 

hűség és az árulás kérdésköre. A regény által bemutatott gyermekkori konfliktusok közel 

állhatnak a mai diákok világához, így a regény világába történő belehelyezkedés azt is lehetővé 

teszi, hogy a diákok könnyebben azonosuljanak a vállalható erkölcsi értékekkel. A regény 

alkalmas arra, hogy a diákok erkölcsi kérdéseket ismerjenek fel, és erkölcsi ítélőképességüket 

a mű által fölvetett kérdések megvitatásával fejlesszék.  

A regény feldolgozása a szociális kompetenciákat is fejleszti. A fejezet feldolgozása 

során alkalmazott drámajátékok elmélyítik a közösséghez tartozás élményét, ugyanakkor az 

elbeszélő szöveg egy-egy jól kiválasztott jelenetének dramatizált megjelenítése a társas 

kultúra fejlesztését segíti, és a diákok számára azt az élményt nyújtja, hogy 

belehelyezkedjenek más nézőpontjába, illetve azt átélve reflektálhassanak önmagukra, 

énképüket és önismeretüket alakíthassák.  
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c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

Az elmélyült olvasás, a hatékony, önálló szövegfeldolgozás támogatása érdekében fel kell 

készülni A Pál utcai fiúk sok szempontú megközelítésére. Az időben feladott házi olvasmány 

kapcsán a diákok ismerkedjenek meg a házi olvasmányok megközelítési szempontjaival, 

lehetőségeivel! A diákoknak maguknak is fel kell készülniük a mű sok szempontú 

megközelítésére, például feladatok, adatkeresés, jegyzetelés, vázlatkészítés segítségével. 

Amennyiben olvasónaplót vagy az olvasmányhoz kapcsolódó jegyzeteket is kérünk a 

diákoktól, úgy annak elkészítéséhez előre adjuk meg az elvárt szempontokat, és tanári 

segítséggel folyamatosan javítsuk a felmerülő hibákat, problémákat, a későbbi órai 

megbeszélések alapján egészítsük ki az önálló munkákat! 

Megfelelő felkészüléssel, különösen a lassabban, nehezebben haladó, illetve gyengébb 

szövegértési képességekkel rendelkező csoportok esetén a szöveget közösen, szakaszaiban is 

feldolgozhatjuk. 

A szövegértés elsődleges célja a regény műfaji jegyeinek vizsgálata: a tér- és 

időviszonyok (cselekményidő/külső, történelmi idő) megállapítása, a cselekmény ismerete, a 

szerkezeti sajátosságok megfigyelése, a szereplők/jellemek bemutatása, a közöttük lévő 

kapcsolatok, konfliktusok értelmezése, illetve az elbeszélői nézőpont azonosítása. 

Fektessünk nagyobb hangsúlyt az elemzés tárgyául választott karakterek műbeli 

felbukkanásainak megfigyelésére, a rájuk vonatkozó információk összegyűjtésére és 

tetteikből, szavaikból, az elbeszélő és más szereplők rájuk vonatkozó állásfoglalásaiból 

levonható következtetések megfogalmazására! Célszerű a szereplők viszonyrendszerének 

felvázolása után a kapcsolatok erkölcsi értékeit megvilágítani, például a barátság, az 

ellenszenv vagy a konfliktusok bemutatása és értékelése kapcsán. A szereplő(k)ről készült 

jellemzés eredményét összevethetjük a diákok korábbi ismereteiben szereplő irodalmi 

karakterek személyiségvonásaival is (például ezekből a regényekből: Darvasi László: Trapiti, 

avagy a nagy tökfőzelékháború, Eric Knight: Lassie hazatér, Janikovszky Éva: A hét bőr, Fekete 

István: Bogáncs, Annie M.G. Schmidt: Macskák társasága). 

A tankönyvi feladatok nyomatékosítják az aktív és passzív szókincs bővítését, de ezen 

túlmenően is összegyűjthetjük azokat a regénybeli szavakat, kifejezéseket, amelyek a 

szövegben előfordulnak. Célszerű ezek csoportokba rendezése (pl. a diákok iskolaélethez 

kötődő szavai, a korabeli Budapesttel kapcsolatos szavak, kifejezések).  

Ügyeljünk arra is, hogy a diákok tanulási képességeinek fejlesztését ebben a fejezetben 

is folyamatosan szemmel tartsuk! Ebben kiemelkedő szerepe lehet az értő, hangos olvasásnak, 

az olvasási készség fejlesztésének, de a különböző tanulási stratégiák elsajátításának is. A 

szövegértés és a tanulási képesség fejlesztésének alapjai továbbra is a lényegkiemelés, a 

tömörítés, a szövegkiegészítés, a verbális és vizuális információk együttes kezelése, az 

információk, adatok tanári irányítással történő visszakeresése, az egyszerű ok-okozati 

összefüggések felismerése, az alapvető következtetések levonása. A diákoknak adjunk olyan 

feladatokat, amelyek mind digitális kompetenciáikat, mind pedig egyéb információszerzési 
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képességeiket gyakoroltatják! A könyvtárhasználat tudatos beépítése az oktatás folyamatába 

a modern technológia világában is a hatékony és érdemi információt biztosító forrása a 

szükséges tudás elérésének. Amennyiben erre még nem került sor, úgy ismertessük meg a 

diákokat a különféle szótárakkal, lexikonokkal, amelyeket használni tudnak (pl. a regény 

olvasása folyamán felbukkanó idegen vagy nem ismert szó értelmezésében)! 

A szóbeli és írásbeli szövegalkotási képesség továbbfejlesztése változatos 

gyakorlatokkal történhet. A kreatív írásbeli és szóbeli gyakorlatok (jellemzés, levélírás, 

elbeszélés, nézőpontváltással megírt levél) fejlesztik a diákok szövegalkotási kompetenciáit. A 

dramatikus játék előadása is hasznos önkifejezési és szövegértési eljárás lehet: a 

történetrészletek dramatikus megjelenítése olyan motívumokat állíthat az értelmezés 

középpontjába, mint az egyén és közösség, a gyermek és felnőtt viszonya. Figyeljünk oda az 

érzelmek kifejezésének lehetséges módjaira, a diákok verbális és nonverbális 

kommunikációjának sajátosságaira, ahol pedig szükséges, adjunk tanácsot nekik! A 

történetrészletek eljátszásába beépíthetünk olyan szövegrészletet, dialógust vagy esetleg 

jelenetet, amelyet a diákoknak szó szerint, memoriterként is tudniuk kell. 

Helyezzünk hangsúlyt mind a szóbeli, mind az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére, 

illetve a diákok önálló véleményalkotására! Engedjünk teret a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztésének, és valamennyi tanulónk számára biztosítsuk a tanórákon annak lehetőségét, 

hogy a problémára adott válaszai, érvei vagy személyes olvasmányélményei 

megfogalmazódhassanak és megosztásra kerülhessenek! Bátorítsuk az egyéni képzelet, az 

önkifejezés, az egyéni stílus megjelenését a tanórákon! 

A szövegértést és szövegalkotást támogató eljárások felhasználásának lehetőségeit 

ebben a fejezetben ötletként egy-egy példával világítjuk meg. Ezeket a feladattípusokat olyan 

ötlettárként használhatjuk, amelyek a csoport képességeihez és az értelmezés logikai ívének 

megfelelően használhatók fel a tankönyv és a munkafüzet feladatai mellett: 

 Pókhálóábra, fürtábra: A grafikai szervezők segíthetnek például az erőszak fogalmának 

regénybeli és a diákok tapasztalataiban élő jellegzetességeinek összegyűjtésében. A 

fürtábra áttekinthetőbbé teszi például a szóbeli és a fizikai konfliktusok, erőszakos 

megnyilvánulások megjelenését a regény világán belül. 

 Gondolkodástérkép: Használhatjuk például a regény összefoglaló rendszerezésekor. 

Középre írjuk fel a regény címét, és ebből indítsuk el a regény elemzéséhez használt 

szempontok összegyűjtését! 

 Halmazábra: Az ábrát felhasználhatjuk például az irodalmi hősök tulajdonságainak 

összehasonlítására. 

 Vita: Eljátszhatjuk a Pál utcai fiúk vitáját azzal kapcsolatban, hogy vissza kell-e venni 

Gerébet.  



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m  6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v   

 

60 

 Bírósági tárgyalás: Geréb ügyében tarthatunk bírósági tárgyalást is, amelyben 

készíthetünk védőbeszédet, vádbeszédet, összegyűjthetjük a felmerülő kérdéseket és 

válaszokat. 

 Jellemtérkép: Különösen alkalmas lehet A Pál utcai fiúkban megjelenő karakterek 

bemutatására (elkészíthető csoportmunkában, csomagolópapírt használva). 

 Illusztráció: Illusztrációt készíthetünk a diákok leírása kapcsán, de megjeleníthetjük a 

regény legfontosabb mozzanatait, színtereit is. 

 Térkép: Egy térkép elkészítése a regényvilágról különösen izgalmas feladat lehet. A 

grundról készített térképen vagy más vizuális megjelenítéssel rekonstruálhatjuk a csata 

menetét is. 

 Jóslás: Ezt az eljárást abban az esetben alkalmazzuk, ha a regény feldolgozása és olvasása 

együtt történik. Ha korábban feladtuk a regény elolvasását, akkor megkérhetjük 

diákjainkat, hogy készítsenek feljegyzéseket az olvasónaplójukban a fejezetek elolvasása 

után arra vonatkozóan is, hogy milyen elvárásaik vannak a regény további alakulását 

illetően. A feldolgozás folyamán vessük össze a diákok jegyzeteit! 

 Kilépőkártya: Alkalmazhatjuk a tanórán feldolgozott témakör kapcsán, illetve a regény 

egészére vonatkozóan is. 

 Történetpiramis: A történetpiramist felhasználhatjuk a regény egészére vonatkoztatva, 

és a szövegrészletek kapcsán is. A történetpiramis megmutatja a csoportok eltérő 

meglátásait, értelmezési stratégiáit is. 

 T-ábra: A tankönyvi javaslatnak megfelelően T-ábrában is rendszerezhetjük a Geréb 

visszavétele mellett, illetve ellen szóló érveket. 

 Asztalterítő: Ezzel a módszerrel a diákok közösen gondolkodhatnak például a 

megbocsátás fogalmáról vagy az azzal kapcsolatos problémáról. 

 Állókép: A drámajáték mellett készíthetünk állóképet is a regény egyes jeleneteiből. A 

közös megbeszélés során szólaltassuk meg a szoborkompozíció tagjainak gondolat- és 

érzésvilágát is! 

 Lista: Önállóan, majd csoportban közzétéve készíthetünk listát például azzal 

kapcsolatban, hogy a diákokkal milyen, a regény első fejezetéhez hasonló jelenetek 

történtek meg saját tanóráikon (pl. mi minden vonja el az ő figyelmüket az óráról, 

hogyan telik egy óra utolsó öt perce). 

 Drámajáték: A munkafüzet 87. oldalának feladatai mellett bármely regénybeli 

konfliktushelyzetet feldolgozhatunk drámajáték keretében is. 

 Tudósítás: Készíthetünk tudósítást a csatáról. 
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 Interjú: Interjút készíthetünk például Boka Jánossal az elnökválasztás, illetve a csata 

után. 

 Változatos szövegalkotási feladatokat adhatunk: naplóbejegyzést, blogbejegyzést, sms-

t, levelet, e-mailt, filmforgatókönyvet, plakátot, faliújságot, facebook-profilt stb. 

alkothatunk meg. 

 A regény feldolgozásához különféle kutatási feladatokat adhatunk a korabeli diákélettel, 

iskolával vagy Budapesttel kapcsolatban. 

 Készíthetünk projektfeladatként újságot a regényhez kapcsolódóan. Ehhez segíthet a 

Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján (pim.hu) található virtuális kiállítás vagy a regény 

facebook oldala is. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Az értékelés szempontjaiban következetesen alkalmazzuk a korábbi fejezetekben leírt 

szempontjainkat!  

A regényértelmezés szempontjainak, a szövegértési és -alkotási kompetenciáknak, 

valamint az új ismeretanyagnak az elsajátítását jelen esetben is komplex dolgozat zárja a 

tematikus egység alapján, amely tartalmaz szövegértési, szövegalkotási feladatokat és 

rákérdez a tanult fogalmakra. 

A szövegalkotás lehet kreatív jellegű: a szereplők nevében fogalmazott beszámoló, 

levél, napló stb. 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Pál utcai fiúk feldolgozására a tanmenetben meghatározottak szerint az összefoglalással és 

a témazáró írásával együtt minimum 9 tanórát szánjunk! Amennyiben az előző fejezetek 

kiegészítő anyagainál időt takarítottunk meg, úgy elképzelhető, hogy a regény feldolgozására 

több tanórát szánhatunk. Ebben az esetben van mód arra, hogy külön bevezető óra keretében 

beszéljük meg a diákok olvasmányélményeit, illetve több időt szánjunk gyakorlásra, a tanult 

ismeretek rendszerezésére is. Amennyiben a diákok számára a regény olvasása nehéznek 

bizonyult, úgy a rugalmas tanmenet észrevételeit kamatoztassuk, és elsősorban a tankönyvi 

részletek segítségével dolgozzuk fel a tananyagot! Ebben az esetben azonban szánjunk 2 

tanórát az összefoglaló jellegű kérdések megbeszélésére, a regény egészének vizsgálatára is! 

 Ajánlott feldolgozási mód 

Bevezetés a regényhez – Erőszak gyerekek között – „Valóságos rablás” (1 vagy 2 tanóra) 

A bevezető óra arra épít, hogy a tanulók már olvasták a könyvet. Ezt az órát szánjuk a 

ráhangolódásra! 

Szóban vagy írásban fölvethetjük például a következő kérdéseket:  
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‒ Írj három fordulatot, amire nem számítottál olvasás közben!  

‒ Mik voltak a legizgalmasabb részek?  

‒ Neked mi tetszett legjobban a regényben, és mit szerettél volna, hogy máshogy 

alakuljon?  

Rajzos feladatot is adhatunk, hasonlóan az előző kérdésekhez, például rajzolja le a 

kedvenc jelenetét, és indokolja meg, hogy miért pont ezt választotta. A munkafüzet 74. 

oldalán levő feladatokat is felhasználhatjuk. 

Amennyiben egy tanórát szánunk a bevezetésre és az első lecke megbeszélésére, úgy 

térjünk vissza a regény elolvasását előkészítő órán megbeszéltekre! Érdemes megosztani az 

első benyomásokat az olvasás élményéről, és megbeszélni, mi okozott esetleg nehézséget.  

A Kérdések, feladatok kreatív feladatai a történet továbbgondolásában, mélyebb 

átélésében is segítenek. A 3-4. feladat alapján rendezhetünk vitát vagy megbeszélést. A 

viszonylag könnyen megérthető szöveg (A regény) alkalmas az önálló feldolgozásra, 

vázlatkészítésre. A munkafüzet témához/olvasott részlethez kapcsolódó feladatai (75‒76. o.) 

bárhol felhasználhatók. 

Olvasmány a félelemről és a bátorságról – „Haza szeretnék menni” 

Ez a történet a regény egyik legizgalmasabb részlete. A tankönyv 2. feladata mellett (a fiúk 

viselkedésének jellemzése) írassunk egy rövid levelet, ahol az egyik szereplő helyzetébe 

belehelyezkedve meséli el a vele történteket! A Mit gondolnak mások közös feldolgozása 

javasolt. 

Drámajáték 

Az előző órán olvasottakhoz, a bátorság és becsület témaköréhez kapcsolódnak a munkafüzet 

87. oldalának Drámázzunk! 1. feladatsora. Próbáljuk eljátszani mindhárom jelenetet (akár 

több csoportra bontva az osztályt), de hagyjunk időt az előkészítésre, a játék utáni 

megbeszélésre is! 

Olvasmány a megbocsátásról – „Jóvá akarom tenni a hibámat” 

Óra elején a tanár olvassa fel a részletet, hogy újból átéljék a diákok a drámaiságát, ne csak az 

otthoni olvasás emlékére támaszkodjanak az óra során. A Kérdések, feladatok 4. feladatával 

vitát kezdeményezhetünk a szöveg által felvetett erkölcsi kérdésről (a Rendszerezzünk! 

feladatát is ide kapcsolhatjuk). A frontálisan tanított elméleti részlet után (A regény 

szerkezete) a megbocsátás témakörén belül maradva olvassuk el közösen a Mit gondolnak 

mások? szövegét! 

Olvasmány a gyengék erejéről – „Neked köszönhetjük” I. 

A konfliktus című részlet olvasásakor utaljunk vissza korábbi olvasmányainkra, alátámasztva 

az olvasottakat, miszerint az egyik leggyakoribb irodalmi motívumról van szó. A Kérdések, 

feladatok feladatai kapcsán próbáljunk több szempontot érvényesíteni (pl. a 240/1. feladatot 

meg lehet írni a vörösingesek és a Pál utcaiak szemszögéből is). 
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Olvasmány a gyengék erejéről – „Neked köszönhetjük” II. 

A munkafüzet feladatainak önálló megoldása javasolt (81‒82/1‒3., 5‒6.). A regény ismerete, 

illetve megfelelő szövegértési és szövegalkotási képesség szükséges a megoldáshoz. 

Drámajáték 

Az óra első felében ellenőrizzük közösen az előző órai feladatsort! Az óra nagyobb részét a 

munkafüzet 87/2. feladatában található drámajáték (a korábbi drámajáték mintájára) tölti ki. 

Összefoglalás (1 vagy 2 tanóra) 

A regényt sok szempontból megvizsgálták a tanulók. Ezen ismeretek rendszerezéséhez 

alkalmasak a tankönyv és a munkafüzet összefoglaló feladatai. 

Amennyiben eddig elsősorban részletek elemzésére volt mód, itt szükséges áttekinteni 

a regény egészét.  

Ebben kiemelt szempontok: 

 A cselekmény szerkezete, a konfliktus kiindulása, fokozódása és megoldása. 

 A szereplők jellemének és világképének változása, a „nevelődés-regény” jelleg. (A 

regénytípus elméleti tárgyalása nélkül!) 

 A regény eszméinek, világképének tisztázása.  

 Az olvasói élmény felidézése, megerősítése.  

Az ismeretek rendszerezéséhez alkalmasak a tankönyv és a munkafüzet összefoglaló feladatai. 

Témazáró dolgozat, és amennyiben szükséges, annak értékelő megbeszélése. 
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Házi és ajánlott olvasmányok listája (5. osztály) 

 

Házi olvasmányok 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Petőfi Sándor: János vitéz 

 

Ajánlott olvasmányok 

Arany László: Magyar népmesék  

Benedek Elek: Többsincs királyfi  

Berze Nagy János: Szőlőszem királyfi  

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese 

Darvasi László: Trapiti, avagy a nagy 

tökfőzelékháború 

Békés Pál: A Bölcs Hiánypótló  

Szabó Magda: Tündér Lala 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő 

Nagy Olga: Zöldmezőszárnya. 

Marosszentkirályi cigány népmesék 

Nagy Olga: Villási, a táltosfiú. Mezőbándi, 

szucsági és mérai cigány népmesék 

Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány 

népmesék és néphagyományok 

Bari Károly: Az üvegtemplom. Cigány 

népmesék 

Bari Károly: A tizenkét királyfi. Cigány 

népmesék 

 

 

Bársony János: Cigány mesék. Népmesék és 

már történetek 

Kovalcsik Katalin – Orsós Anna: Az 

aranyhajú lány. Beás cigány 

népmesegyűjtemény 

Mark Twain: Koldus és királyfi 

Karl May: Winnetou 

Robert Luis Stevenson: A kincses sziget 

Michael Ende: Momo 

Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai 

Dávid Ádám: A Virág utcai focibajnokság 

James Fenimore Cooper: Az utolsó 

mohikán 

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 

David Walliams: Gengszternagyi 

Eric Knight: Lassie hazatér 

Janikovszky Éva: A hét bőr 

Fekete István: Bogáncs 

Annie M.G. Schmidt: Macskák társasága 

Szijj Ferenc: Szuromberek királyfi 

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen 

F. H. Burnet: A titkos kert 

Michael Ende: Végtelen történet 
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2.2.2. Hatodik osztályos tananyag 

Bevezetés 

A tanév eleji teendőkre négy vagy öt tanórát szánjunk! A tanévkezdés legfontosabb céljai 

között szerepel a közös élmények megosztása, az egymásra hangolódás, a motiváció felkeltése 

a tanévre vonatkozóan, az új taneszközökkel és tananyaggal való megismerkedés, illetve a 

diákok képességeinek felmérése. Amennyiben még nem történt meg, úgy fontos lehet önálló 

tanóra keretein belül ismertetni a tanév során alkalmazott információszerzési lehetőségeket 

is. Ennek megfelelően a tanév eleji bevezető órák egy lehetséges felépítési módja a következő: 

Ismerkedés 

Ezen az órán még nem kerül elő sem az előző, sem a most induló tanév ismeretanyaga. A cél, 

hogy a tanulócsoport személyes kötődései felelevenedjenek, például a nyári élmények 

felidézésével. 

Ismerkedés a tananyaggal és a taneszközökkel 

Az óra célja eligazítást adni a tanulóknak azzal kapcsolatban, hogy milyen kötelezettségeknek 

kell megfelelniük ebben a tanévben. A taneszközök bemutatása, a tankönyvvel való 

megismerkedés (pl. a tartalomjegyzék alapján). Tájékoztatás a tanév házi olvasmányairól. Más 

közös olvasmányok kiválasztása, további olvasmányok ajánlása, valamint a memoriterek 

kijelölése. Az osztályzás, értékelés szabályainak ismertetése.  

Felmérés: olvasás, az írott szöveg megértése 

Annak felmérése, hogy a tanulók hogyan olvasnak fel hangosan idegen (új) szöveget, mennyire 

tudják olvasásukkal közvetíteni a szöveg gondolati, érzelmi-hangulati tartalmát. Az óra 

második felében szövegértési feladatsor (írásban) az értő olvasás felmérésére. 

Felmérés: szövegalkotás 

Annak felmérése, hogy a tanulók hogyan tudnak rövidebb szövegeket megalkotni, milyen 

szinten képesek olvasmányélményeik megfogalmazására különböző szövegtípusokban és 

műfajokban. 

Tájékozódás a könyvtárban és a világhálón 

A lecke célja, hogy a tanulók számára útmutatást nyújtson az interneten vagy a könyvtárakban 

rendelkezésre álló információk egyre tudatosabb használatához. A tanórát érdemes a 

könyvtárban vagy a számítógépteremben megtartani. (Ezen az órán tegyük lehetővé a tanulók 

saját tulajdonú IKT-eszközeinek használatát is, ha van ilyen!) Gyűjtsünk további hasznos 

webhelyeket! Tegyük fel a kérdést: Mikor kell gyanakodni az információk megbízhatóságát 

illetően? 

Monda, ballada, elbeszélő költemény 
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A hatodikos tanmenet követi azt a hagyományosnak tekinthető koncepciót, mely szerint a 

tananyag középpontjában a hatodik osztályban Arany János Toldi és Gárdonyi Géza Egri 

csillagok című műve áll. Ez meghatározza a tananyag felépülését, az egyes tematikus egységek 

egymásba kapcsolódását. A monda, a ballada, majd az elbeszélő költemény műfajának 

megismerése megteremti a diákok értelmezési eszközkészletét és alkalmazható 

fogalomkincsét Arany János művének feldolgozásához. A mondák és a balladák nemzeti 

kultúránk kiemelkedő kincsei is, ezért fontos szerepük van az oktatás folyamatában. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A hatodik osztályos tananyag esetében támaszkodhatunk mindarra, amit az ötödikes tananyag 

magában foglalt. Az oktatás folyamán célként tűzzük ki a korábbi ismeretek, fogalmak 

gyakoroltatását és alkalmazását. Ennek érdekében rövid emlékeztetőként az alábbi, az 

ötödikes tananyaghoz kapcsolódó kulcsfogalmak listáját így foglalhatjuk össze: cselekmény, 

elbeszélő költemény, életkép, epika, hasonlat, konfliktus, líra, megszemélyesítés, mese, 

mesetípusok, metafora, műmese, népmese, regény, rím, ritmus, tájvers (tájleíró költemény), 

ütemhangsúlyos verselés. 

A monda tanításakor, tanulásakor idézzük fel a diákok ide vonatkozó, korábbi 

emlékeit! Ilyenek lehetnek az alsó tagozatban olvasott mondák, például a teremtés, az eredet 

motívumával foglalkozó alkotások vagy éppen a régióhoz kötődő irodalmi emlékek. A monda 

tanítása, tanulása folyamán támaszkodhatunk a mesék világára, illetve a mese és monda, a 

fikció és valóság megkülönböztetésének lehetőségeire. A diákok a fejezet feldolgozása 

kapcsán is kamatoztathatják ismereteiket a verses és prózai formák vagy éppen a 

népköltészeti és műköltészeti alkotások sajátosságainak, megkülönböztető jegyeinek 

felismerésében.  

A balladák és az elbeszélő költemény világának megismerésekor támaszkodhatunk a 

korábbi verses kisepikai formák ismeretére és a diákok verstani ismereteire is, de a balladai és 

az elbeszélő költeményre jellemző sajátosságokat figyelembe véve rendszerezhetjük korábbi 

ismereteinket a három műnem (az epika, a líra és a dráma) kapcsán is. 

A monda- és balladakincs, illetve az elbeszélő költemény feldolgozása során minden 

esetben felidézhetjük a korábban megismert motívumokat. Ilyen lehet például a Botondról 

szóló monda feldolgozásánál annak a kérdésnek a felvetése, hogy az irodalmi művekben vajon 

miért éppen a legkisebb az, aki kitűnik társai közül (utalhatunk például a mesék legkisebb 

testvérére vagy A Pál utcai fiúk főhősére, Nemecsek Ernőre). Vagy a balladák kapcsán 

megvizsgálhatjuk a bűn és büntetés/bűnhődés motívumának korábbi megjelenését. 

Bátran támaszkodjunk azokra az ismeretekre is, amelyek összeköthetik a különféle 

tantárgyak tudásanyagát! A mondák és balladák esetében támaszkodhatunk a történelmi 

ismeretekre (például forrástípusok, forráselemzés kapcsán, vagy ilyen lehet a diákok által 

ismert történetek és magyarázatok a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról), valamint 
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az ének-zene órákon megismert népdalokra és népballadákra vagy a vizuális kultúra egyéb 

ismeretelemeire (például a honfoglalás kori művészetekről tanultakra). 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet először a rege és a monda, azon belül is az eredetmonda fogalmával ismerteti meg a 

tanulókat Arany János Rege a csodaszarvasról című műve alapján. Botond mondája Lázár Ervin 

feldolgozásában a történeti monda fogalma mellett a monda további változataival (például a 

természeti monda, a helyi monda) bővíti a diákok ismereteit. A Beckó vára a helyi monda vagy 

vármonda sajátosságainak felismertetését helyezi előtérbe.  

A monda műfajának tárgyalását olvasmányajánlókkal színesíthetjük, vagy egy-egy 

történet, a régióhoz vagy a diákok történelmi ismereteihez köthető további monda önálló, 

illetve közös feldolgozását ajánlhatjuk. Benedek Elek Magyar mese- és mondavilág, Komjáthy 

István Mondák könyve, illetve Mátyás-mondák könyve, Lengyel Dénes Régi magyar mondák, 

Komjáthy István – Dóka Péter Betyárvilág és Lázár Ervin Magyar mondák című gyűjteményes 

könyvei alkalmasak lehetnek a diákok önálló ismeretszerzésére, a könyvtárban való 

tájékozódásuk elmélyítésére is. Ne hagyjuk ki annak a lehetőségét sem, hogy ha ismerünk 

olyan mondát, amely a diákok lakhelyéhez vagy ahhoz közeli tájegységhez kapcsolódik, azzal 

közösen is foglalkozzunk! 

A népköltészeti alkotások sorát a Kőmíves Kelemenné című népballadával folytatjuk. A 

műfaj legfontosabb jegyeit, sajátos szerkesztés- és előadásmódját először ezen a művön 

keresztül ismertetjük, majd annak különböző műfaji változatait figyeljük meg. Így a 

betyárballadát (Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli), a románcos balladát (Arany János: 

Mátyás anyja), a történelmi tárgyú műballadát (Arany János: A walesi bárdok). Ez utóbbi mű 

kapcsán szemléltetjük az allegória és az időmértékes verselés jellegzetességeit is.  

A fejezet leghangsúlyosabb ismeretanyaga Arany János A walesi bárdok című 

balladájának értelmezése, a felvetett szempontok megértése (ilyen a szerkezet, a műfaji 

jellemzők, a műben megjelenő magatartásformák ismerete). Ezt a művet memoriterként is 

ismerniük kell a diákoknak. 

A ballada mint műfaj a diákok számára érdekes világot nyithat meg, ezért itt is 

szorgalmazzuk az önálló kutatást a könyvtárban. A diákokat ebben az esetben is 

Olvasmányajánló segíti a tájékozódásban. A további ismeretszerzés céljából ajánljuk Kriza 

János székely népköltési gyűjteményét, a Vadrózsákat, Kallós Zoltán Balladák könyve, illetve 

Balladás könyv, Benedek Elek Székely népballadák és Csenki Imre – Csenki Sándor Cigány 

népballadák és keservesek című gyűjtéseit. Mivel a ballada nehéz műfaj, ezért itt elsősorban 

az érdeklődő diákok számára teremtsünk arra lehetőséget a többiek motiválása érdekében is, 

hogy élményeiket, kedvenc balladáikat megoszthassák az osztály többi tagjával! 
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Fazekas Mihály Lúdas Matyi című alkotásának segítségével az elbeszélő költemény 

műfaját elevenítjük fel. Ebben az anyagrészben folytatjuk az időmértékes verselés alapjainak 

elsajátítását is.  

Összefoglalóan a fejezet az alábbi fogalmak ismeretét várja el a tanulóktól: rege, 

monda (eredetmonda, történeti monda, természeti monda, helyi monda), ballada 

(népballada és műballada, illetve betyárballada, románcos ballada, történelmi tárgyú ballada), 

allegória, elbeszélő költemény és időmértékes verselés (jambus, spondeus, daktilus, trocheus 

és hexameter).  

Ezen felül a hatodikos tankönyv – csakúgy, ahogyan az ötödikes a jel fogalmát – a 

nézőpont fogalmát használja fel elemzési-értelmezési szempontként. A jelhez hasonlóan ez 

sem megtanulandó fogalom, hanem az elemzésben, az értelmezésben és a tanórai 

gyakorlatok összeállításában lehet hasznos segítség. Arra világíthatunk rá például, hogy az 

irodalom nyelve, az irodalom sajátos látásmódja miben különbözik a köznapi látásmódunktól, 

vagy mennyiben és miért mesél másképp, mint például a fizika vagy a történettudomány. 

Hasznos lehet rámutatni a monda kapcsán arra, hogy a történettudomány és az irodalom más 

nézőpontból és más látásmóddal, céllal beszél ugyanarról az eseményről. De a nézőpont 

fogalma hasznos lehet abból a szempontból is, hogy a diákok empatikus készségeit fejlesszük: 

Botond mondája kapcsán például reflektálhatunk arra, hogy a görögök ugyanazt az eseményt 

egészen másként értékelik, mint a magyarok. Célként tűzhetjük ki a tananyag feldolgozásakor, 

hogy a tanórákon olyan feladatokat adjunk a diákoknak, amelyben belehelyezkedhetnek más 

nézőpontokba is (például egy levél vagy egy naplóbejegyzés megírása valamely szereplő 

nevében).  

A ballada és a balladai homály vizsgálata jó apropót teremthet arra, hogy rávilágítsunk: 

a különböző olvasók, így különböző nézőpontok mennyire más és más értelmezését képesek 

adni ugyanannak a szövegnek. A betyárballadák kapcsán a társadalmi csoportok megítélése, 

megítélhetősége lehet fontos szempontja az értelmezésnek.  

b) Nevelési célok  

A mondák, regék, balladák megismerése révén a nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra és 

öntudat, a hazaszeretet alapvető értékeivel találkoznak a fiatalok. Ezek a műfajok alkalmasak 

arra, hogy a nemzet megfogalmazza önmaga számára hagyományainak egy-egy részletét, 

kialakítsa akár a helyi, akár a nemzeti közösséghez való kötődését. Mivel a múlt megismerése 

segíti a jelenben való eligazodást, önmagunk megismerését, ezért a fejezet különlegesen 

fontos szerepet kap diákjaink életében is. Botond mondája, a Kőmíves Kelemenné vagy Arany 

János A walesi bárdok című alkotása nemzeti kultúránk mindannyiunk által ismert és éppen 

ezért valamennyiünket, illetve valamennyiünk látásmódját összekötő alapjai.  

Ezekben a művekben a diákok olyan emberi magatartásformákkal, olyan erkölcsi 

kérdésfelvetésekkel és azokra adott válaszokkal találkoznak, amelyek kimondva, 

kimondatlanul is formálják személyiségüket és világképüket. A Rólad szól felvezető kérdései, 
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illetve a tanórai értelmezések éppen ezért ezeket a magatartásformákat és erkölcsi 

kérdéseket is érintik a szövegek órai feldolgozásakor. 

A nézőpont fogalma nemcsak mint elemzési segítség, az irodalomhoz való hozzáállás 

egy lehetséges módja kap szerepet a tanórákon, de egyúttal nagyon fontos nevelési 

funkciókkal is bír. Azáltal, hogy a diákok más nézőpontokba helyezkedhetnek, fejlődnek 

empatikus vonásaik, a másik emberre való odafigyelésük és megértésük. Végső soron 

önmagukra, személyiségükre reflektálhatnak az ilyen jellegű gyakorlatok segítségével. A 

nézőpont fentebb már tárgyalt fogalmának bevezetésével olyan fontos témákat is 

érinthetünk, mint a társadalmi kirekesztés vagy akár egy csoport tagjának kirekesztése, a 

jelenség okainak magyarázata. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A fejezet elsődleges szövegértési, olvasási célja, hogy a diákok képesek legyenek érzékelni az 

alkotások műfaji különbségeit. Legyenek képesek elhatárolni egymástól az epika és a líra 

műnemét, illetve a verses és a prózai formákat! Legyenek tisztában azzal, hogy a műnemek és 

ezeken belül a műfajok milyen sajátosságokkal rendelkeznek! Ezeknek megfelelően hívjuk fel 

a figyelmet a fejezet témájához illeszkedően a fikció és valóság különbségeire, illetve azoknak 

a mondában, a balladában és az elbeszélő költeményben jelentkező érintkezési pontjaira! A 

kritikai gondolkodást fejleszthetjük, ha a diákok belátják a történeti forrás és a 

monda(feldolgozás) közötti különbséget. Mindezen képességek nélkül Arany János Toldija 

nem vagy csak nagyon nehezen érthető alkotás lesz. 

A hatodikos tananyag feldolgozása során fektessünk egyre nagyobb hangsúlyt a 

globális, információkereső, értelmező és reflektáló olvasásra, a hallott és olvasott szöveg 

tartalmának visszamondására! Tanulási képesség szempontjából a lehető legváltozatosabb 

módszerekkel, olvasási-szövegértési stratégiákkal ismertessük meg a diákokat, illetve a 

tanulás hatékonyságának fejlesztése érdekében igyekezzünk ezeket begyakorolni! 

A diákok legyenek képesek néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli 

megfogalmazására az olvasottakról! A cselekmény visszamondásán kívül tudják jellemezni és 

értékelni a műben megjelenő szereplőket, és fedezzék fel a műfaji sajátosságokból következő 

értelmezési lehetőségeket! Egyre fontosabb szempontként jelenjen meg a tanórákon, hogy a 

diákok a szövegből vett idézetekkel legyenek képesek alátámasztani gondolataikat, 

véleményüket! 

Az egyes szövegekhez kapcsolódó kérdések és feladatok e szempontok szerint 

készültek el. A szövegbeli tájékozódást, információkeresést gyakoroltató feladatok mellett 

hangsúlyos elemként érvényesül a tanulók digitális kompetenciáját és könyvtárhasználati 

képességeit fejleszteni kívánó információkeresés is.  

A korábbi ismeretanyag alkalmazása és gyakoroltatása minden tanóra feladata. Az 

előzetes ismeretek mechanikus felidézése mellett igyekezzünk minél több olyan feladatot 

adni, amely a diákok előzetes ismereteit kreatívan mozgósítja! Ilyen lehet például az ismétlés 
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alakzatának felismerése, illetve szerepének értelmezése a Rege a csodaszarvasról című 

alkotásban.  

A szövegek megértését, az olvasás elmélyültségét az egyes feladatok, órai gyakorlatok 

megoldása jól szemlélteti. Az illusztrációkészítés megmutatja, hogy mi az, amit a tanulók a 

szövegből vizualizálni tudnak, és mi az, amit nem. A tankönyvi feladatok több esetben is azt 

szorgalmazzák, hogy a tanórákon ne csak a szöveg információi alapján dolgozzunk, hanem 

fejlesszük a diákok kreativitását, fantáziáját is. Adott műfajú szöveg alkotása (például: „Írd meg 

egy általad ismert vár eredetmondáját!”), egy alternatív szövegvariáns létrehozása (például: 

„A történet nem szól arról, hogy mit vállalnak a magyarok, ha a görög harcos győz. Próbáld 

meg kitalálni, mi történne abban az esetben!”) vagy egy történet képzeletbeli folytatásának 

kitalálása (például: „Írd meg tíz-tizenkét mondatos fogalmazásban a Lúdas Matyi folytatását! 

Válaszd ki, hogy Döbrögi vagy Matyi személye áll-e írásod középpontjában!”) segít abban, 

hogy a tanulók képzelete fejlődjön. Ebben segíthet a jóslás gyakoroltatása mellett a befejezés 

módosítása is, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy a szöveggel kreatív kapcsolatot 

alakítsanak ki, és megfogalmazzák a művel kapcsolatos egyetértésüket vagy egyet nem 

értésüket (például: „Miért nem hallgat Kőmíves Kelemenné a kocsisra? Miért tér vissza a 

várba? Hogyan alakulhatott volna a történet, ha nem megy vissza? Írj más befejezést!”).  

A nézőpont mint kiemelt elemzési segítség bevezetéséhez használjunk változatos 

gyakorlatokat: szövegrészletek dramatizálását vagy kreatív szövegalkotási feladatokat 

(például az alábbi, A walesi bárdokhoz kapcsolódó tankönyvi feladatot: „Írj rövid beszámolót 

a lakomáról a király és a házigazda szerepébe helyezkedve!”). 

Célunk a diákok vitakultúrájának, érveléskultúrájának és árnyalt véleménykifejtésének 

gyakoroltatása is. A tanórákon törekedjünk arra, hogy valamennyi tanuló részt vegyen a 

beszélgetésekben, akár pármunkában, csoportmunkában vagy a közös megbeszélések során! 

A tankönyvi feladatsorok és a Rólad szól feladatai bőséges választási lehetőséget nyújtanak, 

hogy a diákok és a pedagógusok kiválaszthassák azokat a témákat, amelyeket egy-egy 

alkotáshoz kapcsolódva értelmezhetnek és megbeszélhetnek. 

A fejezet kiemelt szövegértési, szövegalkotási feladata Arany János A walesi bárdok 

című balladájának sok szempontú értelmezése, az értelmezési szempontoknak megfelelő 

részletesebb elemzése, illetve annak értelmező felolvasása, memoriterként való 

visszamondása.  

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A tanév elején ismét hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a diákok mire kapnak osztályzatot, azon 

belül is milyen típusú osztályzat szerezhető (például az órai munkát, aktivitást értékelő kisjegy, 

a nagyobb volumenű szövegalkotási feladatot értékelő jegy, illetve a fejezet ismeretanyagát, 

a diákok fejlődő kompetenciáiról tájékoztatást nyújtó témazáró jegy)! A tanárnak világossá 

kell tennie az értékelés kritériumait a diákok számára: nekik is fontos az, hogy következetes, 

kiszámítható környezetben vehessenek részt a tanórai munkában.  
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Az értékelés továbbra is minden egyes feladatrész után meg kell, hogy történjen. A 

diákok számára legalább annyira fontos lehet a szóbeli értékelés, mint az érdemjeggyel 

történő minősítés. A kreatív feladatok (szövegalkotás, drámajáték) esetében nincs rossz 

megoldás. Ilyenkor törekedjünk inkább arra, hogy emeljük ki azt, ami a diákok 

feladatvégzésében pozitív volt, és hívjuk fel a figyelmüket, hogy milyen ötletlehetőségek 

vannak még! Ne szegjük a diákok kedvét (például egy drámajáték kapcsán), inkább próbáljuk 

meg őket motiválni! 

A tanórákon továbbra is adjuk meg annak lehetőségét, hogy a diákok egymást és 

önmagukat is értékeljék! Ügyeljünk arra ennek kapcsán is, hogy az értékelési szempontokat, 

az értékelés kulturált módjának lehetőségeit beszéljük meg a diákokkal, és ez alapján legyen 

mód kritikusan véleményt formálni!  

Fontos visszajelzés lehet a tanár számára mind a diákok teljesítményére, mind pedig 

saját munkájára nézve, ha a diákok egy tanórát vagy egy fejezethez kapcsolódó több tanórát 

kilépőkártyán értékelnek.  

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A fejezet feldolgozását a jól haladó csoportokban végezhetjük a monda, a ballada és az 

elbeszélő költemény együttes feldolgozásával. Amennyiben azonban úgy ítéljük meg, hogy a 

csoport számára szükséges a lassabb feldolgozás, úgy a monda és a ballada egy tematikus 

egységként történő kezelése után a kisebb anyagrészből írjunk dolgozatot, majd ezt követően 

külön tematikus egységként kezeljük az elbeszélő költemény műfajához kapcsolódó leckéket!  

A fejezet a tananyag-koncentrációra is lehetőséget nyújt. Kiegészítő, nem kötelező 

anyagként jelenik meg a Lázár Ervin: Botond és a Beckó vára című monda, a Rózsa Sándor 

Bársony lovát nyergeli és a Mátyás anyja című ballada. Bár ez utóbbi feldolgozása nem 

kötelező a kerettanterv alapján, azonban jó eséllyel számíthat a tanulók tetszésére, különösen 

hangzásvilága miatt.  

A tananyag-koncentráció módot ad arra, hogy ha szükségét érezzük, akkor további 

gyakorló órákat, illetve készség-és képességfejlesztésre nagyobb hangsúlyt fektető órákat 

iktassunk be. 

 Ajánlott feldolgozási mód 

Bevezető óra: monda, rege 

Az óra elsődleges feladata, hogy tisztázza a monda műfajával kapcsolatos tudnivalókat, 

elhelyezze azt az irodalmi hagyományban. A cél elsősorban a mesétől való elkülönítés 

(példafeladat: mese és monda összehasonlítása páros munkában). A tankönyvből használható 

„Ez az én emberem” – Lázár Ervin: Botond című lecke.  

„Száll a madár, ágrul ágra” – Arany János: Rege a csodaszarvasról (részletek) – 1 vagy 2 tanóra 
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Ezen az órán meglehetősen sok ismeretanyag átadására kerül sor (ilyen az eredetmonda 

fogalma, a csodaszarvas-monda feldolgozása(i) és a történeti források összevetése, a 

nézőpont fogalma és a felező 8-as ritmus), ezért különösen fontos az óra színesítése. A szöveg 

feldolgozását segítik a tankönyv kérdései (14., 18. o.), házi feladatként pedig adhatók a Mit 

gondolnak mások? kérdései, illetve a Rendszerezzünk! feladata (20. o.). A vers kapcsán 

legalább két versszakot memoriterként is adjunk fel! 

Amennyiben két tanórát szánunk a feldolgozásra, úgy a második órán bemutathatjuk 

a csodaszarvas-monda rajzfilmes feldolgozását (Jankovics Marcell), és meghallgathatjuk a mű 

megzenésített változatát (Kaláka együttes). 

„Ez az én emberem” – Lázár Ervin: Botond  

Amennyiben a csoport haladása úgy kívánja, tekinthetjük ezt a leckét kiegészítő tananyagnak. 

Az óra didaktikai célja a történeti monda műfajának ismertetése és a monda műfaji 

változatainak rendszerezése. Az órán a tankönyv 24/2. feladatában elvárt kreatív 

szövegalkotási feladatot a diákok önálló munkában készíthetik el, majd csoportban 

összehasonlíthatják ötleteiket. Az 5. feladat alkalmat ad a különböző nézőpontok 

figyelembevételére. Ezt a diákok csoportban vagy közös vita keretein belül oldhatják meg. 

Ezt az órát fordíthatjuk egy monda játékos, közösségi feldolgozására. Példafeladat: a 

monda dramatizálása, aktualizálása. Közös megbeszélésre alkalmasak lehetnek a Rólad szól 

kérdései. 

„Építtessen nekem egy várat” – Beckó vára 

Amennyiben a csoport haladása úgy kívánja, tekinthetjük ezt a leckét kiegészítő tananyagnak. 

Az elsődleges cél annak bemutatása, hogy az erkölcsi mondanivaló hogyan jelenik meg egy 

irodalmi műben (a nézőpontok különbözőségének felismerése). Ezt elősegíthetik egyéni 

munkaformában a Rólad szól kérdései. A vármonda és az Intelmek-részlet összehasonlítása 

házi feladat is lehet (különösen a Szövegértés 5. feladata). A diákok erkölcsi érzékét 

szövegalkotási feladattal fejleszthetjük: a hatalmi stratégiákat összehasonlíthatják valamely 

grafikai szervező (pl. halmazábra) segítségével, a két szövegrészletet pedig előre megadott 

szempontok alapján vethetik össze. Az önmagukra szívesebben reflektáló diákok „Ha én király 

lennék...” címmel készíthetnek rövid, 10-12 mondatos fogalmazást. 

Részösszefoglalás: monda, rege 

Amennyiben szükséges, úgy tartsunk egy részösszefoglaló órát az előző órákon tanultak 

játékos összefoglalásával.  

Az elméleti ismeretek mellett se hanyagoljuk el tematikailag kapcsolódó irodalmi 

szemelvény olvasását (pl. Beckó vára). 

„Amit raktak délig, leomlott estére” – Kőmíves Kelemenné 

Az óra elsődleges feladata a ballada műfaji jellegzetességeinek, sajátos szerkesztés- és 

előadásmódjának megtanítása a Kőmíves Kelemenné című népballadán szemléltetve. Az 
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alábbi fogalmakat mindenképp tisztázzuk ezen az órán: ballada, népballada, műballada, 

balladai homály. 

A ballada tanításakor készíthetünk történetpiramist, így láthatóvá válik, hogy a tanulók 

mennyire értették meg a szöveget. Hasznos lehet az is, hogy a diákokkal kérdéseket gyűjtünk 

a szöveg elolvasása után a műre vonatkozóan. A szereplők jellem- és érzelemvilágát a belső 

hangok megszólalásával tehetjük szemléletessé. 

„Rózsa Sándor se vette ezt tréfára” – Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli 

Amennyiben a csoport haladása úgy kívánja, tekinthetjük ezt a leckét kiegészítő tananyagnak. 

A betyárballada erkölcsi kérdéseinek megvitatása csoportmunkában a Rólad szól 2. kérdése 

alapján történhet. Ezt követően a ballada feldolgozása és értelmezése frontális munkával és 

megbeszéléssel valósulhat meg. A diákok ítélőképességét, erkölcsi, esztétikai és történeti 

érzékét fejleszthetjük a betyárballada erkölcsi kérdéseinek felvetésével; Rózsa Sándor 

alakjának árnyaltabb bemutatását, a mű történelmi hátterét világíthatja meg a Mit gondolnak 

mások? szövegrészlete és a hozzá kapcsolódó feladatok.  

„Hét nap elegendő” – Arany János: Mátyás anyja 

Amennyiben a csoport haladása úgy kívánja, tekinthetjük ezt a leckét kiegészítő tananyagnak. 

Az óra feladata kettős. Az egyik a románcos ballada műfaji kérdéseinek tisztázása, ennek 

legmegfelelőbb formája a frontális munka, illetve a megbeszélés (a Mátyás anyja 

összehasonlítása az előző órákon tanult balladákkal). A másik feladat: kitekintés az emberek 

közötti kommunikáció lehetőségeire, a kommunikációs csatornák használatára, különös 

tekintettel a digitális formákra. Ebben segítenek a Rólad szól feladatai. A Mátyás anyja című 

ballada feldolgozása nem kötelező a kerettanterv alapján, azonban jó eséllyel számíthat a 

tanulók tetszésére, különösen hangzásvilága miatt.  

„Emléke sír a lanton még” – Arany János: A walesi bárdok (2 tanóra) 

Az első tanórán a mű verstani kérdései állnak a középpontban. Az ismeretanyag igen bő, de ez 

oldható játékos feladatokkal (pl. időmértékes vers készítése nevekből). Adjuk fel a mű 

memoriterként való megtanulását! 

A második órán a már ismert szöveg feldolgozásának előkészítését segítheti a tankönyv 

bevezető kérdéscsoportja, amely lehetőséget ad egyéni, páros és csoportmunkára is. Az 

értelmezésre a Mit gondolnak mások? közös feldolgozása biztosít lehetőséget. A szöveg 

értelmezése kapcsán a tankönyvi feladatok segítségével értelmezésünk középpontjában a 

megjelenő emberi magatartásformák jellemzése és azok értékelése álljon! Az allegória 

tankönyvi leckében szereplő fogalma nem kötelező, definícióként elvárt ismeretanyag: a 

jelképes jelentésteremtés fogalmi eszköze. 

A vers tanítását alapozhatjuk a zsarnokság fogalmára is. Gondolkodástérképet vagy 

állóképet készíthetünk a fogalom kapcsán, és a későbbi feladatok erre épülhetnek. A szereplők 

(elsősorban Edward király) tulajdonságait jellemtérkép, míg a szereplők viszonyrendszerét a 
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vers egyes jeleneteihez készített állóképek (munkafüzet 15/6.) vagy egy szemléltető ábra 

segítségével is megbeszélhetjük. Fontosnak tartjuk, hogy a belső hangok, a különböző 

nézőpontok a feldolgozás során szerepet kapjanak. Például használhatjuk a tankönyv 48. 

oldalán található 6. feladatot, amelyet napló vagy visszaemlékezés formájában is 

feldolgozhatunk.  

Részösszefoglalás: monda, ballada 

Amennyiben szükséges, úgy itt tartsunk részösszefoglaló órát a monda és a ballada műfajai 

kapcsán. Csoportmunkára és páros munkára alkalmasak lehetnek a tankönyv Összefoglalás – 

Monda, ballada, elbeszélő költemény című fejezetének feladatai. Az összefoglalandó 

ismeretanyag az alábbi fogalmakból tevődik össze: monda, rege, eredetmonda, felező 8-as 

ritmus, ballada, népballada, műballada, balladai homály, időmértékes vers, versláb, jambus, 

jambikus verselés, spondeus, allegória, allegorikus jelentés. 

„Hol vagyon a süveged?” – Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (részlet). Bevezetés 

A Lúdas Matyi általános jellemzőinek megismerése. Segítség Fazekas Mihály pályaképének 

megismeréséhez a tankönyv végi Életrajzi vázlatok vonatkozó része (259. o.). Erről készítsenek 

a diákok jegyzetet! Ezen az órán foglalkozzunk a szerkezet kérdéseivel (a négy levonás 

kapcsolódása; ismétlés és fokozás)! 

„Hol vagyon a süveged?” – Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (részlet). Értelmezés 

A Lúdas Matyi értelmezésében segítséget jelenthet olyan mesék felidézése, amelyekben 

bosszúállásról van szó, vagy arról, hogy a rossz elnyeri méltó büntetését (pl. A csillagszemű 

juhász; Holle anyó). Szemléltetésként felhasználhatjuk a Dargay-rajzfilmet. Alkalmazható 

feladatok: Szövegértésként a műhöz kapcsolódó 1., 3., 4. feladatokat végezzük el! 

 

„Hol vagyon a süveged?” – Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (részlet). Verstan  

A tanulók először találkoznak a hexameterrel, fontos, hogy ez élményszerű legyen. Adjunk 

játékos feladatokat (pl. a tanulók neveiben a szótagok hosszúságának megállapítása). 

Szövegalkotás 

A szövegalkotás célja az elbeszélő költeményekkel kapcsolatos olvasmányélmény 

megfogalmazása adott műfajban (pl. írjanak különböző címzetteknek a művekről). 

Használható például a tankönyv 52/6. feladata. 

Összefoglalás ‒ Monda, ballada, elbeszélő költemény – 2 tanóra 

Az összefoglalásra két tanórát szánjunk. Csoportmunkára és páros munkára alkalmas lehet a 

tankönyv és a munkafüzet Összefoglalás – Monda, ballada, elbeszélő költemény című 

leckéjének feladatsora. 

Témazáró dolgozat: Monda, ballada, elbeszélő költemény 
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Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási, verstani 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra, és méri a memoriterek elsajátításának szintjét is. 

A témazáró dolgozat értékelése 

A dolgozat javítása, értékelése. (A javító-értékelő óra más leckék feldolgozása után is sorra 

kerülhet.) 

Arany János: Toldi 

Arany János Toldi című elbeszélő költeménye az ötödik-hatodik osztály tananyagának egyik 

legkiemelkedőbb alkotása. A mű hatékony és sikeres befogadása, értelmezése érdekében a 

diákoknak olyan tudást kell mozgósítaniuk és alkalmazniuk, amelyet a korábbi évek folyamán 

sajátítottak el. A tanulók Toldi Miklós történetét végigkísérve a felnőtté válás folyamatát 

tapasztalják meg, és közben hangsúlyos erkölcsi kérdésekkel szembesülnek. Éppen ezért a mű 

a diákok személyiségfejlődésében játszott szerepe megkérdőjelezhetetlen. De utalnunk kell 

fontosságára amiatt is, hogy olyan műalkotásról szólunk, amely az eddig megismertek mellett 

a nemzeti kultúrközösség irodalmi kánonjának kihagyhatatlan része. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A fejezet egyik elsődleges célja a korábban tanult ismeretek felelevenítése és gyakoroltatása. 

A Toldi a szóképek és alakzatok gazdag tárházát vonultatja fel: a megszólítás, a hasonlat, a 

túlzás, a metafora gyakorlása ebben az egységben is szerepet kap. Ugyanígy azok a műfaji 

ismeretek, amelyeket az előző vagy éppen az idei tanévben tanultak a diákok: a Toldi kapcsán 

az elbeszélő költemény, az elbeszélés, a monda, a mese, az életkép is szóba kerül, de a lírai 

hangvétel elemei is megjelennek a műben. A diákok már verstanilag is közelebb kerülhetnek 

a mű világához: ismerniük kell az ütemhangsúlyos verselést, a felező tizenkettest.  

A legfontosabb előismeretként mégis Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő 

költeményét említjük, hiszen mind műfaji, mind tartalmi hasonlóságaik, vagy akár egy 

irodalomtörténeti korszakhoz való tartozásuk ezt indokolják. A fejezet feldolgozása során 

célszerű többször is visszautalni a János vitézre, megkeresni a hasonlóságokat és 

különbözőségeket, de szánhatunk külön tanórát is a két műalkotás részletesebb 

összevetésére. 

Itt is fontos megemlíteni, hogy keressünk minél több olyan kapcsolódási pontot más 

tantárgyakkal, amelyek segítik a művel történő ismerkedést, bevonhatóak a mű 

értelmezésébe. A diákok informatikai tudása például felhasználható az életrajzi óra kapcsán: 

a diákok maguk gyűjthetnek anyagot Arany János életéről, pályaképéről, művének 

keletkezéséről. Ugyanígy fontos kapcsolódási pont az elbeszélő költemény hátteréül szolgáló 

történelmi ismeretanyag előhívása is. Nemcsak a Nagy Lajos uralkodására vonatkozó 

tudásanyag építhető be a mű vizsgálatába, hanem például olyan, a történeti érzéket, a 
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történeti kritikát is előtérbe helyező kérdés vizsgálata, hogy vajon mitől számít egy uralkodó 

jó, igazságos, bölcs vezetőnek. Hasznos lehet felhasználni a diákok művészeti ismereteit is. A 

mű hátterének vizualizálását segítheti, ha felidézzük a középkori művészet jelentősebb 

emlékeit Magyarországon. Ugyanilyen kapcsolódási pontokat találhatunk az ének-zenével, a 

földrajzzal, de a lovagi tornák kapcsán akár a testneveléssel, a különféle sportágak 

történetével is. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A Toldi tanítása az életrajzi ismeretek közvetítésével veszi kezdetét. Az életrajz mellett 

fektessünk nagyobb hangsúlyt a pályakép megtanítására, a Toldi keletkezési körülményeinek 

elsajátítására is! Az életrajz és a pályakép esetén is szorgalmazzuk, hogy a vonatkozó irodalmi 

szövegeket vonjuk a tanítás folyamatába. Ebben a leckében Petőfi és Arany barátsága kap 

fontos szerepet, amelyhez párosítsuk azokat az irodalmi szemelvényeket, episztolákat, 

amelyek a közöttük kialakuló személyes viszonyt is bemutatják. 

A tanórák feladata a Toldi sok szempontú és alapos feldolgozása. A tanórák menetét 

és az ismeretátadás folyamatát éppen ezért a mű szerkezete határozza meg. Az ismeretszerzés 

és szövegértés középpontjában a Toldi cselekménye és szerkezete, valamint a főhős 

helyzetének, tetteinek, magatartásának, illetve kapcsolatainak és konfliktusainak elemzése áll. 

A fejezet végére a diákoknak ismerniük kell azokat a lehetséges értelmezési szempontokat, 

amelyek alapján számot tudnak adni a főhős által bejárt valóságos és lelki értelemben is vett 

fejlődési útról. Fontos ismeretanyag éppen ezért a lélekábrázolás, a jellemzés, a szereplők 

közötti viszonyrendszer ábrázolásának és értelmezésének eszköztára, annak ismerete. 

Ugyanígy fontos az elbeszélő költemény műfajának és a műfajból adódó elemzési 

szempontoknak az ismerete is: ilyen a történet narrátorának vizsgálata, a történet tér- és 

időviszonyainak felismerése, a verses formához társított ismeretanyag, a szereplői jellemzés 

eszközei, illetve a költői, nyelvi eszközök ismerete és alkalmazása. 

A Toldi, jelentőségénél fogva, számot tart arra is, hogy a diákok ismerjenek és 

felidézzenek belőle részleteket. Memoriterként adhatjuk a diákoknak az Előhang versszakait, 

illetve bármely ének rövid, az ismeretanyaghoz vagy a történetbeli jelentőséghez köthető 

(például az álom-allegóriát leíró vagy a malomkő elhajításáról szóló) versszakait. 

A megtanítandó fogalmak listája az alábbiak szerint foglalható össze: előhang, mottó, 

szerkezeti egységek (előkészítés, bonyodalom, epizód, késleltetés, tetőpont, megoldás), 

ütemhangsúlyos verselés (felező tizenkettes), allegória, metonímia, tabló.  

Az ismeretszerzést könnyítik a leckék végén található grafikai szervezők. Ezek 

felhasználhatók az ismétlésre, az előhívás megkönnyítésére is, de javasoljuk, hogy a diákok az 

olvasás folyamán a füzetük külön oldalára jegyzeteljék ki ezeket. Nagyon hasznos lesz a fejezet 

végi összefoglaláskor, a mű egészében való tájékozódáskor is. 
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A művel összhangban kitérhetünk a kalandregény ismertetésére is. Erre eszköz lehet a 

fejezet végén található olvasmányajánló. Ebben a részben olyan olvasmányokat ajánlunk, 

amely a kalandkedvelő fiatalok kedvelt olvasmánya(i) lehet(nek). Az olvasott szövegek 

bemutatására, amennyiben a diákok részéről mutatkozik rá kellő érdeklődés, külön tanórát is 

szánhatunk, de az összefoglalásba is beépíthetjük azok ismertetését. Jules Verne 80 nap alatt 

a Föld körül, Rudyard Kipling A dzsungel könyve, Astrid Lindgren Ronja, a rabló lánya vagy 

Christine Nöstlinger A cseregyerek című műve a korosztály körében népszerű olvasmány, s 

reméljük, a tanított osztály diákjai is megtalálják az érdeklődésüknek és szabadidejük hasznos 

eltöltésének legmegfelelőbb irodalmi alkotást. 

b) Nevelési célok  

A legfontosabb nevelési cél a Toldival kapcsolatban az, hogy a diákok személyisége a mű 

befogadásának hatására gazdagabbá váljon. Azáltal, hogy a tanulók végigkísérik a főhőst azon 

a képzeletbeli úton, amely egyúttal a hős személyiségfejlődésének útja is, értelmezésükkel 

önmaguk személyiségét is alakítják.  

Az elbeszélő költemény által felvetett kérdések megvitatásával a diákok erkölcsi 

érzékét és ítélőképességét fejleszthetjük. Olyan, a mindennapi életben is jelentkező témák 

vethetők fel a mű kapcsán, mint az igazságosság-igazságtalanság, a bűn-bűnhődés-elégtétel, 

a nehézségekkel való megküzdés, a hősiesség, a bátorság, a becsület kérdése. A különféle 

emberi magatartásformák elemzése segítheti a diákokat egyes motívumok (indulat, hirtelen 

harag) elutasításában, illetve mások (szeretet, helytállás) elfogadásában. A Toldi egyes 

jeleneteiben megjelenő emberi élethelyzetek felidézése és elemzése jó alkalmat teremthet 

arra, hogy a társadalmi különbségekről („hé, paraszt…”), a családból való kiszakadásról (Miklós 

elhagyja otthonát), hit és hitetlenség kérdéseiről (2324. ének) vagy éppen a képmutatás 

jelenségéről (György a király előtt) alkossunk véleményt a tanórán. Így a diákok a műben 

megjelenő kérdéseket, dilemmákat és helyzeteket összevethetik mindennapi 

tapasztalataikkal, reflektálva ezáltal önmagukra és környezetükre. 

A diákok közös tanórai tevékenysége (csoportmunka, vita stb.) segíti az empatikus és 

szociális készségek kialakítását és fejlesztését. Törekedjünk a tanórákon olyan típusú feladatok 

végrehajtására, amelyek a diákok közös tevékenységén, a mű több nézőpontot bevonó 

vizsgálatán alapulnak! Az öntevékeny, motivált és együttműködni tudó diákok alkalmazható 

tudásra tesznek szert, mely által tudásuk sokrétűbbé és gazdagabbá válik.  

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a Toldi fontos szerepet játszik közös nemzeti 

kultúránk, identitásunk kialakításában.  

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A felező tizenkettes forma és Arany János páratlan nyelvi gazdagsága nehezebbé teheti a mű 

befogadását. Emiatt figyeljünk az egyes szakaszok olvasásakor arra, hogy a diákok ténylegesen 

megértették-e az adott rész nyelvi fordulatait, régiesebb nyelvi világát vagy a számukra 
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idegenül hangzó szavak jelentését! Gyakoroljuk a hallás utáni szövegértést: az egyes 

fejezeteket felolvashatja a tanár vagy meghallgathatunk felvételről (pl. hangoskönyv), de 

egyre többször olvastassuk a diákokat is – ügyelve az olvasás pontosságára, az értelmező, 

hangsúlyos olvasás kialakítására! 

Ügyeljünk arra is, hogy az elbeszélő költemények műfaji kritériumainak megfelelően 

értelmezzük a szövegközeli olvasás eredményeként a művet! A diákoknak képessé kell válniuk, 

hogy a szöveg alapján jellemezni tudják a tér- és időviszonyokat, visszaadják a cselekmény 

tömörített formáját, értelmezzék a szereplők kapcsolatait és magatartásukat, figyelembe 

vegyék a lélekábrázolás eszközeit, a narrátor viszonyát tárgyához. A teljes műben pedig 

képesek legyenek a Toldi cselekményének elemeit a megfelelő szerkezeti egységekhez 

rendelni.  

A műfaji szempontok begyakorlásában a feladatok bőséges tárházát kínáljuk. 

Gyakoroltatjuk a mű egységeinek tartalmi visszamondását. Megfigyeljük a történetmesélés 

sajátosságait (például az előreutalások és elhallgatások megjelenését: „Mely sorok vetítik 

előre, hogy Miklós meg fog ölni valakit?” „Miklós ezzel zárja a Bencéhez intézett beszédét: 

»Rólam is hall még hírt, hogy mikor meghallja, / Még a csecsszopó is álmélkodik rajta…« Mire 

gondol Miklós, mit tervezget vajon? Foglald össze négy-öt mondatban!”). Gyakoroljuk a 

szóképeket és alakzatokat („Fordítsd le” a 3. versszakot, Toldi György metaforikus beszédét: 

írd le egy-két mondatban, mit jelentenek szavai!, Gyűjtsd össze, milyen hasonlatokat használ 

Arany a sírás megindulásának érzékeltetésére!, Ebben az énekben sok kérdő mondat szerepel. 

Mi a szerepük ezeknek Miklós érzelmeinek bemutatásában?). Foglalkozunk a szerkezeti 

elemzéssel (Bontsd szerkezeti egységekre a Tizenkettedik éneket, és adj címet a részeknek!). 

Részletesen vizsgáljuk a megjelenő szereplők jellemét (elsősorban Miklósnak a műben 

kibontakozó tulajdonságait: Sorold fel, Miklós milyen új tulajdonságait ismerted meg!). 

Mindeközben elemezzük a különféle nézőpontokat (Szerinted mi jár Miklós fejében, milyen 

szándékkal indul „az anyja házáig”? Írd le néhány mondatban a gondolatait!, „Hidegen 

mosolygott a felséges király” – mire gondolhatott közben? Fogalmazd meg néhány 

mondatban az uralkodó gondolatait!, Lajos király helyében te hogy tennél igazságot a két 

testvér között? Mit szánnál Miklósnak, és mit Györgynek?). A szereplők jellemének, lelki 

világának és gondolatainak megismerése mellett figyelünk azok értékelésére és értelmezésére 

is, teret engedünk az érvelésnek, a kulturált vita kialakításának (Bizonyítsd lépésről lépésre, 

hogy György nem mond igazat, amikor Miklóst vádolja!, Mi igaz Miklósra: megfontolt vagy 

hirtelen haragú? Érvelj az egyik mellett!, Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport gyűjtsön 

érveket Miklós védelme mellett, a másik gyűjtse össze, mi szól Miklós ellen!). A szövegértés 

lényeges eleme a Toldi ürügyén az is, hogy vegyük számba a megjelenő hasonlóságokat és 

különbségeket a már ismert elbeszélő költemény, a János vitéz kapcsán (A János vitéz melyik 

jelenetével rokon Miklós farkaskalandja? Mi teszi hitelesebbé a Toldiban olvasott jelenetet?, 

Emlékezz vissza a János vitézre: kitől búcsúzott szomorúan Kukoricza Jancsi? Mi a hasonlóság 

és mi a különbség a két helyzet között?). Erre részletesebben is kitérhetünk az összefoglaló 

órán.  
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A szövegalkotást rövidebb (10-12 mondatos) és kreatív feladatok segítségével 

gyakoroltassuk! Például: Mit tudunk meg Miklós családjáról Bence elbeszéléséből? Szerinted 

milyen ember lehetett az édesapja? Fogalmazd meg az általad kitalált jellemzését néhány 

mondatban!; Írj egy nyolc-tíz mondatos fogalmazást arról, hogy történne Miklós hőstette a 

mai Budapesten! Mitől mentené meg az embereket?; Képzeld el, hogy Bence beszámol az 

otthoniaknak a Miklóssal való találkozásáról! Meséld el néhány mondatban egyes szám első 

személyben, hogy élted át a történteket! 

A szövegértést és szövegalkotást azonban mindezen felül elsősorban a nevelési célok 

határozzák meg. Az egyes fejezetek élén a Rólad szól kérdései, feladatai azokat a témákat vetik 

fel, amelyek a diákokat motiválhatják abban, hogy a lehetséges válaszokat, véleményeket a 

szöveg feldolgozása során gondolják tovább. Igyekezzünk az adott témát minél többször a 

diákok világához, életéhez kapcsolni! A Toldi-család viszonyairól beszélgetve például 

megfogalmazhatjuk saját gondolatainkat a családi életről, a mai családi viszonyokról. 

A mű feldolgozását segítő technikákat már nemcsak a tanulási kompetenciák 

fejlesztése érdekében, hanem részletesebb elemzés céljából is a lehető legváltozatosabban 

használjuk fel. Alaposan gondoljuk meg, hogy melyek lehetnek a legfontosabb technikák a 

csoport képességeihez igazodóan. Egy-egy példával megvilágítva:  

 Pókhálóábra, fürtábra: Használhatjuk gondolataink előhívására, például a 

képmutatás fogalma kapcsán. 

 Gondolkodástérkép: Használhatjuk az összefoglaló rendszerezéskor. Középre írjuk fel 

a mű címét, és ebből indítsuk el az elbeszélő költemény elemzésének szempontjainak 

kidolgozását! 

 Halmazábra: Az ábrát felhasználhatjuk például János vitéz és Miklós tulajdonságainak 

összehasonlításához. 

 Vita: Eljátszhatunk egy bírósági tárgyalást Miklós védelme mellett és ellenében. 

 Jellemtérkép: Különösen alkalmas lehet Toldi jellemzésére. Amennyiben korábban 

készítettünk ilyet János vitéz kapcsán, úgy az összehasonlítást annak felhasználásával 

is megtehetjük. 

 Illusztráció: Illusztrációt készíthetünk a fontosabb cselekményelemekhez, 

színterekhez is, de a szerkezeti egységek és döntő fordulatok szemléltetésére 

készíthetünk a Toldihoz kapcsolódó képregényt is. 

 Jóslás: A fejezetek feldolgozása után, mivel a művet részenként olvassuk, minden 

esetben alkalmazhatjuk ezt a technikát. 

 Kilépőkártya: Alkalmazhatjuk a tanórán feldolgozott témakör kapcsán, illetve az 

elbeszélő költemény egészére vonatkozóan is. 

 Történetpiramis: A történetpiramist felhasználhatjuk a mű egészére vonatkoztatva és 

a szövegrészletek kapcsán is. A történetpiramis megmutatja a csoportok eltérő 

meglátásait, értelmezési stratégiáit is. 
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 T-ábra: T-ábrában is rendszerezhetjük érveinket például azzal kapcsolatban, hogy 

Miklós megfontolt vagy hirtelen haragú. 

 Asztalterítő: Ezzel a módszerrel a diákok közösen gondolkodhatnak például az 

igazságtalanság fogalmáról vagy az azzal kapcsolatos problémákról. 

 Állókép: A drámajáték mellett készíthetünk állóképet is a mű egyes jeleneteiből.  

 Tabló: A mű hátterének ismertetéséhez a tanulók csoportmunkában tablót 

készíthetnek. Ennek témái lehetnek például: Nagy Lajos, a lovagi torna, a lovagvárak, 

a középkori lakoma, a lovagok ruházata és fegyverzete, a középkori város.  

 Forrószék: A módszer minden olyan esetben hasznos lehet, ha a diákok kíváncsiak a 

szereplő motivációjára, cselekedeteinek okára, stb. 

 Ötsoros vers: Alkalmas lehet a szereplő jellemzésére egy ötsoros vers megalkotása. 

Ez felépülhet az alábbi szempontok szerint: 1. sor: Cím, 2. sor: Milyen? (2 melléknév), 

3. sor: Mit csinál? (3 ige vagy igenév), 4. sor: Mit gondolok róla? (4 szó), 5. sor: Mi is 

ő számomra? (1 szó) 

 Pletykajáték: A pletykajáték a különféle nézőpontokba helyezkedést segítheti (pl. egy 

béres pletykálkodik a társainak György és Miklós veszekedéséről). 

 Változatos szövegformákat alkalmazhatunk: levelezés (pl. Lacfi nádor levele a 

királynak a Toldival történt találkozásról), interjú (pl. a cseh vitézzel), riport, tudósítás 

(pl. a párbajról), filmforgatókönyv, korabeli újság elkészítése stb. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Az értékelés a korábbi elvek szerint történik: 

 minden egyes feladatrész után szóban, írásban vagy kisjeggyel; 

 a nagyobb volumenű feladatok értékelése érdemjeggyel; 

 a tanár értékeli a diák, a diákcsoport teljesítményét; 

 a diákok értékelik egymást; 

 a diákok értékelik a tanulás folyamatát, az órát stb. (kilépőkártya). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A tankönyvhöz készült tanmenet a Toldi feldolgozására 17-18 órát ír elő. Az életrajz, a 

pályakép és az Előhang tanítása után egy-egy éneket egy-egy tanórán dolgozhatunk fel. Ha 

sikerült időt spórolnunk más fejezetnél, úgy külön órán foglalkozhatunk a János vitéz és a Toldi 

összehasonlításával is.  

 Ajánlott feldolgozási mód 

A Toldi keletkezése. Arany János életútja. Előhang 

Az óra célja a Toldi olvasása iránti kedv felkeltése, valamint szerzőjének bemutatása.  
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A Toldi keletkezéséhez több feladat áll rendelkezésre a tankönyvben és a 

munkafüzetben. 

Az Előhang felolvasásával, „ízlelgetésével” előkészítjük a hangos olvasás fejlesztését a 

következő órákon. A pályakép tanításakor használjunk fel irodalmi szövegeket, és idézzük fel 

a korábbi ismereteinket (pl. Családi kör, Arany Lacinak, Petőfi életrajza és pályaképe)! Az 

Előhangot, illetve az episztolák néhány részletét memoriterként is feladhatjuk. 

„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken” – Első ének 

Az óra jelentős része a szöveg felolvasásával telik. A felolvasás és a szókincs megbeszélése 

után egyéni munkára, majd megbeszélésre ajánlott feladatok a tankönyvből: 65/2–3., a 

munkafüzetből: 20/11. Az értelmezés tárgya lehet Toldi Miklós helyzetének, sértődöttségének 

és annak okainak vizsgálata. Amennyiben már itt szeretnénk elkezdeni a Toldi és a János vitéz 

összehasonlítását, úgy célszerű összevetni a két főhős találkozását a sereggel. 

Feladat a felező tizenkettes felidézése is (mf. 19/7.). Gyakoroljuk a megjelenő szóképek 

és alakzatok felismerését és értelmezését is! 

„Gőgösen fordul el jó atyjafiától” – Második ének 

A Toldi expozíciójával kapcsolatban lehet beszélni az expozícióról általában. Ehhez 

felidézhetők korábban olvasott irodalmi művek (megbeszélés). A szövegértés fejlesztéséhez 

használhatjuk a Mit gondolnak mások? című részt és az ahhoz kapcsolódó feladatokat.  

Az értelmezés középpontjában a testvérek jelleme, a testvéri viszony, a közöttük 

fennálló konfliktus elemző bemutatása állhat.  

„Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?” – Harmadik ének 

A Harmadik éneknél nagyon fontos tisztázni az erkölcsi kérdéseket a gyilkosság 

körülményeinek megbeszélésével (szabad-e indulatból cselekedni stb.). A tankönyvi feladatok 

segítségével vitát kezdeményezhetünk Miklós védelmében vagy ellenében. Feladat továbbá a 

felező tizenkettes felidézése (mf. 19/7.). 

„Bujdosik az ,éren’, bujdosik a ,nádon’” – Negyedik ének 

A Negyedik ének hosszúsága miatt nagy jelentősége van a szövegértésnek. Ehhez feladatok a 

tankönyvi feladatok és a munkafüzetből: 28/3–4., 29/5. Az értelmezés Toldi helyzetének 

bemutatására épüljön! Az allegória tanításához javasoljuk a munkafüzet 29/6. feladatát. 

„Nem válik belőle farkasoknak étek” – Ötödik ének 

Az értelmezés középpontjában az epizód, a késleltetés, a körülírás fogalma áll. A tankönyvi 

feladatok Miklós jellemének további gazdagítását, megvizsgálását várják el.  

Az olvasást érdemes színesíteni természettudományos ismeretekkel. Ehhez jó anyagot 

kínál a tankönyv (Mit gondolnak mások?), amely egyben szövegértési gyakorlat is. Az 

epizódhoz javasoljuk a következő feladatot: mf. 31/5.; a körülíráshoz: 31/4. 
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„Felmegyek Budára bajnok katonának” – Hatodik ének 

A szöveg feldolgozása során az elválás fájdalma és a szülő-gyermek kapcsolatának vizsgálata 

legyen hangsúlyos! A nézőpontok gyakorlására alkalmas a tankönyv 5. feladata. Ezen az órán 

lehet (az olvasás mellett) a költői képekkel és alakzatokkal is foglalkozni. Ehhez több feladat 

áll rendelkezésre a tankönyvben és a munkafüzetben. Az óra végén tartsunk részösszefoglalást 

az eddig megismert énekek kapcsán! Ebben segít a tankönyv ide vonatkozó feladatsora. 

„Nagy hegyek lebegtek délibáb vizében” – Hetedik ének 

Az olvasás monotonitását oldhatjuk azzal, hogy ezt az éneket szereposztásban olvassuk, majd 

aktualizálva dramatizáljuk. A drámajáték kapcsán kiemelhetjük a gyász érzelemkörét, Miklós 

esetében a lehetőségek feltűnését. A drámajáték előtt érdemes a tankönyvi feladatokat 

megbeszélni, illetve a drámajáték végén az előadást értelmezni, értékelni. Az óra didaktikai 

célja a párhuzam fogalmának megtanítása.  

„Toldi György az öccse birtokára vágyik” – Nyolcadik ének 

Az ének kapcsán fontos a cselekményre erkölcsi szempontból is reflektálni. Ehhez 

alkalmazhatók a tankönyv alábbi feladatai: 114/3–5. A páros vagy csoportmunkában 

összeszedett érveket egy-egy tanuló foglalja össze szóban! A megbeszélést követően egy-egy 

jelenetet eljátszhatunk, dramatizálhatunk. Vitassuk meg a szereplők magatartását, 

viselkedését! Csoportmunkában jellemtérképet készíthetünk Györgyről és Lajos királyról. A 

szereplők jellemzéséhez a szövegből gyűjtsenek érveket a diákok! Tisztázzuk a különböző 

nézőpontok szerepét, illetve beszéljünk a jó és a rossz, az igazság és az igazságosság, az 

ítélkezés fogalmairól! A Mit gondolnak mások? szövegértési feladatsora Lajos királyhoz 

kapcsolódik. 

„Nyughelyet nem adott senki éjszakára” – Kilencedik ének 

Az ének alkalmat biztosít az epizód fogalmának ismétlésére. A hangsúly itt azonban inkább a 

próbatétel-jellegen van. Felidézhetők az ötödikes tananyag próbatételes meséi. A kilencedik 

ének ezen túl a segítségnyújtás és a kiszolgáltatottság témáját járja körül. Aktualizálásra 

alkalmas a tankönyvből: 122/5.; a munkafüzetből: 39/4. 

„Hányféle szép dolgot össze nem álmodott!” – Tizedik ének 

Ezt az órát érdemes a szövegértés gyakorlására fordítani. Lényeges az idő és a tér 

egyértelműen megjelölt mozzanatainak azonosítása, a tetőpontok, fordulópontok és kitérők 

érzékelése. Ehhez felhasználható a tankönyvből: 131/2–3., illetve a Mit gondolnak mások? 

szövegéhez kapcsolódó feladatok. 

„Vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván” – Tizenegyedik ének 

A tetőpont fogalmát lehetséges a jellemfejlődés alapján tanítani páros vagy 

csoportmunkában. Toldi Miklós jellemfejlődéséről a pároknak vagy csoportoknak szóban kell 

beszámolniuk. Jellemezzük Miklós mellett a cseh vitézt is! 
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„Dicső híre-neve fennmaradt örökre” – Tizenkettedik ének 

A Toldi értelmezése, annak megfogalmazása, hogy milyen hatással van a mű 

magyarságtudatunkra. Kiindulási alap lehet a munkafüzet 47/5. feladata. Fontos, hogy a 

tanulók fogalmazzanak meg egyéni véleményt. 

Összefoglalás I. 

A mű végére érve át kell tekinteni Toldi sorsát: a vétek, a próbatételek és az elégtétel 

mibenlétét, valamint ezen mozzanatok helyét a kompozícióban. Hogyan változik meg a 

szereplők pozíciója és szemlélete? Adjunk teret a szubjektív ítéletalkotásnak is, akár a 

történetet, akár a költeményt illetően! 

Ismétlésre ajánljuk a következő fogalmakat: kompozíció, cselekménymozzanatok, 

konfliktus, késleltetés, epizód, tetőpont, végkifejlet. (Nem elvárás a fogalmak definitív 

ismerete, csupán megértése, magasabb szinten a fogalmak használata a műről való 

beszédben.) 

Összefoglalás II. 

Az összefoglalás elsődleges célja az, hogy a diákok a sokféle információt egységben tudják 

látni. Ehhez alkalmas feladatok a tankönyv összefoglaló feladatai; a munkafüzetből pedig az 

alábbiak: 44/3., 47/6., 49/11. 

Témazáró dolgozat és annak értékelése – 2 tanóra 

Az Egri csillagok olvasásának előkészítése 

Szánjunk egy tanórát arra, hogy kedvet csináljunk az év legterjedelmesebb olvasmányának 

önálló elolvasásához! Adjunk stratégiákat ahhoz, a tanulók hogyan tudják átlendíteni magukat 

az elején vagy a leíró jellegű részeknél adódó nehézségeken! Idézzük fel az előző évi olvasmány 

(A Pál utcai fiúk) élményét! 

Szervezzünk olvasóköröket vagy olvasópárokat, hogy a tanulók segíthessenek 

egymásnak, és megoszthassák az élményeket! A regény órai feldolgozásra ugyan csak 12 

leckével később kerül sor, de addig is időről időre foglalkozni lehet az olvasás közben adódó 

kérdésekkel. 

Versek 

A Versek című fejezetben olyan alkotásokkal ismerkedhetnek meg a tanulók, amelyek abban 

segítenek, hogy korábbi ismereteiket elmélyítsék, a líra műnemével kapcsolatos tudásukat 

rendszerezzék. A már korábban tanult ismeretek felelevenítése és rendszerezése mellett a 

hangsúlyt éppen ezért a szövegértés, a szövegalkotás, a sokszempontú elemzés készségeinek 

elsajátítására helyezhetjük.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 
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A fejezet a líra műneméhez kapcsolódó ismereteket mélyíti el. A diákok már korábban is 

megismerkedtek versekkel, illetve a verses formával, de a líra műnemének jellemzőivel most 

foglalkoznak tételesen először. Éppen ezért fontos, hogy ezeket a sajátosságokat a fejezet 

végén rendszerezzük. Ötödik osztályban a diákok találkoztak különféle műfajú lírai művekkel, 

de ezek esetében elsősorban a témára helyeződött a hangsúly. Ilyenek voltak például a 

Szülőföld, illetve a Család, barátság című fejezetek tematikusan egymáshoz kapcsolódó lírai 

alkotásai. A lírához kapcsolódó jegyek, alapvető fogalmak megjelentek az elbeszélő 

költemények vagy az átmeneti műfajú alkotások tanulásakor is – akár a János vitéz kapcsán 

ötödik osztályban, akár a Monda, ballada, elbeszélő költemény című fejezet vagy a Toldi 

kapcsán hatodik osztályban.  

Ily módon a diákok különbséget tudnak már tenni a népköltészeti és műköltészeti 

alkotások között; ismer(het)ik a dal, a tájleíró költemény és az életkép fogalmát; alapvető 

ismeretekkel rendelkeznek a verselési rendszerek kapcsán is: tisztában vannak az 

ütemhangsúlyos és az időmértékes verselés különbségével, és ismerik ezek jellegzetességeit; 

meg tudják állapítani a rímek legalapvetőbb típusait (páros rím, bokorrím, keresztrím, félrím, 

ölelkező rím); felismerik és értelmezik a legfontosabb szóképeket (pl. metafora, hasonlat, 

megszemélyesítés) és alakzatokat (pl. párhuzam, ismétlés, ellentét, fokozás, refrén, 

alliteráció).  

A fejezet tanításának egyik legfontosabb célja ezen ismeretek begyakorlása és 

rendszerezése, ugyanakkor ne feledjük: az ismeretszerzés csak akkor lehet igazán hatékony, 

ha a diákok a tanórákon a feldolgozásra szánt művekre nemcsak mint elsajátítandó tananyagra 

tekintenek, hanem személyes és közösségi motiváltságuk miatt a valódi és aktív megértés 

igényével tudnak a művek felé fordulni.  

A fejezetet bevezető órán elevenítsük fel azokat az eddig tanult műveket, amelyek a 

líra műnemébe tartoznak, és adjunk lehetőséget a diákok számára arra, hogy bemutassák 

kedvenc versüket is! A tanórákon törekedjünk arra, hogy a diákok elmondhassák 

véleményüket, megfogalmazhassák álláspontjukat, és személyes viszonyt alakítsanak ki a 

feldolgozandó versekkel! 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet célja az ismeretek elmélyítése, az elemzési készségek fejlesztése. Az új ismeretanyag 

egy-egy leckéhez párosuló egy-egy új fogalom elsajátítását foglalja magában. A fejezetben 

helyet kapó lírai alkotások a régi magyar irodalomtól kezdve napjainkig ismertetik meg a líra 

formanyelvének sokféleségét, műfaji, tematikus és stilisztikai sokszínűségét. 

A bevezető órára javasoljuk a Ráadás című tankönyv végi fejezet verseinek (Radnóti 

Miklós Bájoló című verse, Szabó Lőrinc: Tücsökzene című kötetének részletei és Weöres 

Sándor versei) olvasását, feldolgozását. Ezek a művek alkalmasak lehetnek arra, hogy a 
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diákokat érzelmileg motiválják a lírai alkotások megismerésére és a műnemi sajátosságok 

felidézésére. 

Janus Pannonius Pannónia dicsérete című verse kapcsán a líra műneme mellett az 

epigramma műfajáról szólunk, egyúttal felelevenítjük az időmértékes verselés 

jellegzetességeit és sortípusait: a hexametert, a pentametert és a disztichont. Bár hatodik 

osztályban nem tartozik a szorosan vett kötelező ismeretanyaghoz, a vers kapcsán mégis 

megemlítjük a reneszánsz fogalmát és az epigrammában megjelenő látásmódját is. Balassi 

Bálint Egy katonaének című költeményében szintén a reneszánsz értékvilág jegyei figyelhetők 

meg. E vers kapcsán az életkép műfaját idézhetjük fel, és ezzel összhangban egy életforma 

sajátosságaival és egy életeszménnyel ismerkedhetünk meg. Csokonai Vitéz Mihály Zsugori 

uram című költeményében egy jellemkép tárul a diákok elé, míg A Reményhez című művével 

kapcsolatban a Lilla-szerelemhez kapcsolódó elégikus életérzés középpontba állítása mellett a 

diákok megismerkednek a versciklus és a vershelyzet fogalmával, és átismétlik az időmértékes 

verselésről, az alliteráció alakzatáról és a megszemélyesítésről tanultakat is. Petőfi Sándor A 

négyökrös szekér című verse az életkép műfaja mellett a refrén fogalmát ismétli át. József 

Attila Istenem, én nagyon szeretlek… című alkotása ürügyén a vallomásról és a lírai én 

nézőpontjáról gondolkodhatunk el, míg Kányádi Sándor Álmodó című verse kapcsán a lírai ént 

vesszük a vizsgálat tárgyául. Roald Dahl verse, a Tanács a televíziózással kapcsolatban a diákok 

világához talán legközelebb álló szöveg, amely azt bizonyíthatja, hogy az irodalomnak a tárgya 

és stílusa egyaránt meríthet a hétköznapok világából. A versben egyúttal felidézzük a már 

korábban tanult költői eszközöket is: a metaforát, a hasonlatot, a fokozást, a túlzást, a 

megszólítást, a költői kérdést és a felkiáltást is.  

Az összefoglalás feladatai rendszerezik azokat a tudáselemeket, amelyek a líra 

műneméhez kapcsolhatók. A diákoktól a fejezet végére még nem várható el, hogy képesek 

legyenek önálló műelemzésre, de helyezzünk egyre nagyobb hangsúlyt arra, hogy a diákok 

olyan eszköztárral rendelkezzenek, amelynek segítségével képesek a versről alkotott egyéni 

véleményüket megfogalmazni a megfelelő fogalomkincs segítségével! Összefoglalva tehát a 

fejezet legfontosabb fogalmai a következők: líra, epigramma, életkép, időmértékes verselés 

(hexameter, pentameter, disztichon), jellemkép, versciklus, vershelyzet, refrén, lírai én, a lírai 

én nézőpontja, hétköznapi stílus, költői eszközök (pl. metafora, hasonlat, fokozás, túlzás, 

megszólítás, költői kérdés, felkiáltás). 

Kötelező memoriterként Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez és Janus Pannonius 

Pannónia dicsérete című verseit adjuk fel megtanulni, de emellett a jobb képességű csoportok 

vagy tanulók esetén adjunk fel szorgalmi feladatként más műveket is! Ezeknek kiválasztását a 

tanárra bízzuk. Ebben segítségére lehet a fejezet végi olvasmányajánló vagy a tanár saját 

versajánlásai. Minden esetben ügyeljünk arra, hogy olyan vers megtanulását adjuk fel, 

amelyet a diákok megértenek, és a közös megbeszélésen értelmeznek! 

A tanár, ahogyan arról később ejtünk szót, dönthet úgy is, hogy más verseket is bevon 

a tanítás-tanulás folyamatába, amelyek jobban illeszkednek az adott tanulócsoporthoz. A 

célkitűzéseknek megfelelően ekkor is a versek megszerettetésének, az irodalomról való 
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beszélgetés lehetőségének megteremtésének, a lírai műnem sokszínűségének bemutatásának 

(változatos szerkezeti megoldások, képiség, zeneiség, hangnemek, eltérő alkotói 

magatartások) kell központi szerepet kapnia. 

A tankönyvi fejezet végén ezen elvek mentén olyan verseskönyveket ajánlunk, 

amelyek joggal nyerhetik el a diákság bizalmát is. Ilyenek a Friss tinta, az Aranysityak, A világ 

tizenkét tételben gyerekversei vagy Kovács András Ferenc Hajnali csillag peremén című 

versgyűjteménye.  

b) Nevelési célok  

A lírai alkotások elemzésekor minden esetben gondoljuk át a tanóra megtervezése előtt, hogy 

az adott csoport kapcsán milyen nevelési célok, szempontok érvényesülhetnek. A lírai 

formanyelv sokféleségének és tematikai gazdagságának bemutatása és értelmezése számos 

nevelési célkitűzést valósít meg.  

 Janus Pannonius Pannónia dicsérete című verse a hazaszeretet, az önbecsülés, a siker, 

a közösségért végzett feladatok, az egyéni és közösségi érdekérvényesítés, a 

humanista önszemlélet, a büszkeség témáit jeleníti meg.  

 Balassi Bálint Egy katonaének című költeményében egy életpálya, egy életforma 

elevenedik meg a diákok szeme előtt. Ennek értékrendszerének középpontjában a 

természet szeretete, az emberi élet értéke és gazdagsága, a hírnév, a tisztesség, az 

emberség, a példamutatás állnak. 

 Csokonai Vitéz Mihály Zsugori uram című költeményében a pénz fogalma, annak 

személyiségre gyakorolt hatása jelenik meg. Jó alkalmat kínál arra, hogy a pénzügyi 

tudatosságról gondolkodjunk.  

 A Reményhez című Csokonai-vers a remény és reménytelenség érzelemkörének 

elemzése mellett arról is szól, hogyan lehet az ember úrrá a reménytelenségen az 

alkotás segítségével. 

 Petőfi Sándor A négyökrös szekér című alkotása az élmény, az emlékezés, a boldogság 

fogalomkörét teszi a vers tárgyává. 

 József Attila Istenem, én nagyon szeretlek című költeményében az árvaság, a magány 

élményköre mellett a család szerepe, azon belül is a családi szerepmegosztás és a 

közösségi összetartozás fontossága kap kiemelkedő szerepet. 

 Kányádi Sándor verse az álmokat, az emberi vágyakat helyezi versének középpontjába. 

 A Roald Dahl-vers a modern technikai civilizáció emberre gyakorolt hatásáról, az 

olvasás hasznáról szól.  

A fejezet változatos fejlesztési és nevelési célokat szolgál: segíti az életpálya-építésről való 

gondolkodást, fejleszti a diákok erkölcsi érzékét, szerepet játszhat a pénzügyi tudatosság 

megteremtésében, a problémaközpontú gondolkodás fejlesztésében, a családi életre nevelés 

elősegítésében, és felhívhatja a figyelmet a környezettudatosság, az empatikus viselkedés, a 
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digitális kompetenciák fejlesztésére is. Mindezen oktatási-nevelési célkitűzés megvalósítása 

természetesen a tanár mint nevelő lehetősége: neki kell meghatároznia, hogy az adott 

csoportban melyek azok a főbb oktatási-nevelési célok, amelyeket egy-egy mű feldolgozása 

során előtérbe kell helyezni, a csoport aktuális képességeihez kell igazítani. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A Versek című fejezet a kerettantervi meghatározásokhoz igazodik. Ez alapján a legfontosabb 

szövegértési célok az alábbiakban foglalhatók össze. A diákok ismerjék meg a lírai formanyelv 

sokféleségét és a képiség, a zeneiség, a szerkezet alapvető eszközeit! A fejezet a lírai alkotások 

elemzésének egyik meghatározó állomása. A korábbi ismeretek felelevenítése, azok 

elmélyítése és alkalmazása ennek a fejezetnek a feldolgozása során történik meg. Meg kell 

jegyeznünk ugyanakkor, hogy hatodik osztályban még nem várhatjuk el, hogy a diákok 

képesek legyenek önállóan és komplex módon művet elemezni, de az egyes szempontok 

(költői eszközök felismerése és értelmezése, a szerkezeti egységek megállapítása, a vers 

zeneiségének jellegzetességei, motívumok és szerkezeti sajátosságok összehasonlítása stb.) 

alkalmazása egy-egy, az adott szempontot érvényesítő műalkotáson keresztül már elvárás a 

diákok felé.  

További elvárásként fogalmazható meg az is, hogy a diákok a művek megismerése, 

megértése során képessé váljanak különböző olvasási stratégiák alkalmazására, illetve az 

adott lírai mű témájával kapcsolatban képesek legyenek véleményüket és érzelmeiket árnyalt 

módon megfogalmazni, mind szakszerűbben használva a fejezetben megismert 

kulcsfogalmakat.  

E célkitűzések megvalósításában nyújtanak segítséget a tankönyv feladatai. A Rólad 

szól modul olyan kérdéseket, illetve problémafelvetéseket tartalmaz, amelyek a feldolgozásra 

szánt alkotás témáját érintik. Ezeket a kérdéseket éppen ezért célszerű a tanóra elején, a 

ráhangolódás szakaszában felvetni, majd a jelentésteremtés szakaszába beépíteni. 

Természetesen itt is fontos része a tanári tervezésnek az, hogy megállapítsa, az adott 

tanulócsoporthoz hogyan és mi módon hozza közelebb a tárgyalt lírai alkotás világát. Balassi 

Bálint Egy katonaének című műve például lehet nehéz alkotás egy csoport vagy annak néhány 

tagja számára. Ebben az esetben hangsúlyozzuk, hogy miért érdemes megküzdeni ennek a 

versnek a nyelvi világával, adjunk a diákok számára több időt és segítséget a feldolgozás 

folyamán, de célszerűbb lehet a vers által bemutatott kérdéskör középpontba helyezése és 

értelmezése. A Mit gondolnak mások?, illetve a szövegalkotási feladatok a reflektálás 

szakaszát segítik csakúgy, ahogyan a leckék végi Rendszerezzünk! című részek infografikái. 

A hosszabb szövegalkotási feladatok építenek a kreatív írás, a fantáziadús alkotás 

elősegítésére (Írjatok fogalmazást Ha lenne egy négyökrös szekerem címmel!, Írj fogalmazást, 

amelyiknek a zárósora: ... én nagyon szeretlek., Írj levelet „zsugori uramnak”, amelyben 

megpróbálod őt meggyőzni viselkedésének értelmetlenségéről!) vagy éppen az érvelő 

szövegalkotás fejlesztésére (Beszéljétek meg, mi változtathat széppé egy fájdalmas emléket!, 
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Szerinted igaza van a vers beszélőjének? Érvelj!), de komplex versértelmezést, mechanikusabb 

elemzéseket nem várunk el. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Az értékelés a korábbi elvek szerint történik: 

 minden egyes feladatrész után szóban, írásban vagy kisjeggyel; 

 a nagyobb volumenű feladatok értékelése érdemjeggyel; 

 a tanár értékeli a diák, a diákcsoport teljesítményét; 

 a diákok értékelik egymást; 

 a diákok értékelik a tanulás folyamatát, az órát stb. (kilépőkártya). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő 

A fejezet feldolgozására a tankönyvhöz készült tanmenet alapján 12 tanórát szánhatunk. Mivel 

a fejezet egyik legfontosabb didaktikai célkitűzése a líra formai, nyelvi sokszínűségének 

bemutatása, lehetőség nyílik arra, hogy a képességfejlesztést és az ismeretszerzést más 

verseken keresztül tanítsuk – olyanokon, amelyek kiválasztása a tanár egyéni ízlésén vagy a 

diákok motiváltságán alapul. A négyökrös szekér helyett más Petőfi-vers is tanítható. Az 

Istenem, én nagyon szeretlek… című József Attila-vers helyett a tanár szívéhez közelebb álló 

költemény is választható a szerzőtől. Kányádi Sándor verse helyett lehetőség van más kortárs 

szerző lírai alkotását is bemutatni csakúgy, ahogyan Roald Dahl verse helyett is választhatunk 

más ifjúsági szerzőt. A fenti műveken és szerzőiken túl ajánlott más szerzők: Ady Endre, Babits 

Mihály, Radnóti Miklós, Tóth Árpád, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor stb. Az 

elérendő cél a versek megszerettetése, az irodalomról való beszélgetés lehetőségének 

megteremtése, a lírai műnem sokszínűségének bemutatása.  

A fejezet kapcsán megvalósulhat a tananyag koncentrációja is. Janus Pannonius, 

Csokonai Vitéz Mihály és Petőfi Sándor alkotásait mindenképp dolgozzuk fel a tanórákon, de 

a többi szerző – amint azt fent bemutattuk – tekinthető kiegészítő anyagnak. Helyettük 

választhatunk más alkotást a tanításhoz, vagy szánhatjuk ezeket az órákat a csoport 

sajátosságait és lehetőségeit figyelembe véve gyakorlásra, a szövegértés vagy szövegalkotás 

fejlesztésére.  

 Ajánlott feldolgozási mód 

Bevezető óra: Versek 

A tanulók ötödik osztályban és korábban is hallottak már versekről, ám a lírai műnem 

sajátosságaival most találkoznak tételesen először. A bevezetéshez választhatók a tankönyv 

Ráadás című fejezetében található versek (266–268.).  

Tegyük lehetővé, hogy a tanulók bemutathassák kedvencüket: az általuk leginkább 

szeretett verset. 
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„S most Pannónia is ontja a szép dalokat” – Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Az óra célja a lírai műnem sajátosságainak, az epigramma műfajának ismertetése, az 

időmértékes verselésről tanultak felidézése. 

„Emberségről példát, vitézségről formát” – Balassi Bálint: Egy katonaének 

Kutatómunka a végvári vitézek életéről (tk. 162/5., mf. 50/1–2.); a tanult történelmi ismeretek 

felidézése a török elleni küzdelmekről. 

„Ül pénzes ládáján sovány ábrázattal” – Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram 

Mivel a vers témája közvetlenül érinti a tanulókat, érdemes őket saját vélemény 

megformálására ösztönözni. Ezzel kapcsolatos feladatok a tankönyvben: 165/1–3.; 166/7. 

„Kedv! Remények! Lillák!” – Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Ehhez a vershez kapcsolódik a tanulók első verselemző élménye. Fontos, hogy ebbe ők is 

bevonódjanak. Páros munkára ajánlott feladatok a tankönyvből: 171/4–5. 

„S választottunk magunknak csillagot” – Petőfi Sándor: A négyökrös szekér 

(Helyette más Petőfi-vers is választható.) 

A cél a vers hangulatának és zenéjének megéreztetése. (Kiváló zenei feldolgozása is van, pl. 

Kaláka együttes.) 

A refrén tanításához adhatók játékos verstani feladatok, pl. megadott (vagy közösen 

kitalált) refrénhez verset írni. 

„Te az én szivemet elkérnéd” – József Attila: Istenem, én nagyon szeretlek… 

(Helyette más József Attila-vers is választható.) 

A témát érdemes a gyerekek levelei felől (Mit gondolnak mások?) megközelíteni. Ehhez 

kapcsolódó szövegalkotási feladat a tankönyvből: 181/4–5. 

„Fényről álmodtam: fény ragyog” – Kányádi Sándor: Álmodó 

(Helyette más kortárs szerző is választható.) 

Ez a vers alkalmat ad annak tisztázására, hogy ki szólalhat, kik szólalhatnak meg egy versben. 

Ehhez illeszkedő feladatok a tankönyvből: 183/4–5. 

„Csak ülnek, néznek, néznek, ülnek” – Roald Dahl: Tanács a televíziózással kapcsolatban 

(Helyette más ifjúsági szerző is vehető.) 

A versek közül ez érinti talán a legjobban a tanulók mindennapjait. Akár az egész óra fordítható 

a felvetett probléma megvitatására. Feladatok a tankönyvből: 185/1–2., 187/1–4. 

Szemelvények a magyar líra különféle műfajú alkotásaiból (3 vagy 4 tanóra) 

A tankönyvi szemelvények helyett a pedagógus önállóan választhat ízlése szerint az adott 

tanulócsoport előképzettsége, adottsága alapján. Cél a versek megszerettetése, az 
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irodalomról való beszélgetés lehetőségének megteremtése, a lírai műnem sokszínűségének 

bemutatása.  

Összefoglalás: Versek (szövegalkotás) 

A tanulóktól még nem várható el komplex versértelmezés, de véleményüket 

megfogalmazhatják a versek témáiról vagy magukról az egyes versekről. Az elmúlt órákon 

tanultak közül két téma a leghangsúlyosabb: a szeretet különböző megnyilvánulásai, illetve a 

versekben megjelenő személyesség. Ezekhez illeszkedő feladatok például: tankönyv 181/5., 

munkafüzet 54/2–3. 

Témazáró dolgozat: Versek 

A témazáró dolgozat értékelése 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye a magyar irodalom egyik emblematikus alkotása. 

Amint azt a Magyar Televízió által 2005-ben indított A Nagy Könyv című, szépirodalmat 

népszerűsítő adássorozat is megmutatta, a szavazóközönség mind a mai napig a kanonikus 

műalkotások kiemelkedő darabjaként tartja számon a művet. A regényen és az abból készült 

filmen generációk sora nőtt fel, és Gárdonyi Géza művének fontos szerepe van a közösségi 

identitás kialakításában, a nemzeti történelmi tudat megteremtésében. Mindemellett a 

regény olyan alapvető erkölcsi értékeket helyez előtérbe, amelyekkel az olvasók, a filmnézők, 

és reményeink szerint a diákok is azonosulni tudnak. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

Az Egri csillagok kapcsán is az epikus művek, a házi olvasmányok, a regény műfajának 

korábban megismert megközelítési lehetőségeit idézzük fel és alkalmazzuk! A korábban 

olvasott regények, ifjúsági regények kapcsán a diákok már megismerkedtek az epikus művek 

jellemzőivel és azok feldolgozási módjaival. Felidézhetjük az eddig megismert történeti művek 

jellegzetességeit is: a mondák, a mítoszok, az elbeszélő költemények kapcsán megismert 

kulcsfogalmakat. 

Ezek közül a regényértelmezésben is szerepet játszó legfontosabb jellemzők a 

következők. A diákok tudásában támaszkodhatunk a szerkezeti tagolás meghatározásának 

képességére, illetve a szerkezet különféle elemeinek ismeretére. A tanulók képesek mind az 

idő, mind a helyszínek szerint tagolni a cselekményt, és meghatározni a szerkezeti részeket. A 

diákok képesek a cselekmény tömörítésére, annak visszaidézésére és elmondására, a narrátor 

és az elbeszélői nézőpont azonosítására. Képesek értelmezni a cselekmény menetében a 

fordulat megjelenését, és annak jelentőségét. A tanulók tisztában vannak azzal, hogy a 

szereplők jellemzésének milyen szempontjai vannak, és képesek értékelni azok különféle 
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magatartásformáit csakúgy, ahogyan azokról, illetve a mű tartalmáról képesek megosztani 

véleményüket is.  

A feldolgozás során tudatosan teremtsünk kapcsolatot azokkal az ismeretekkel, 

amelyeket a diákok más tanórákon sajátítottak el! Az Egri csillagokhoz kapcsolódóan ilyen 

lehet a történelmi ismeretek felidézése, a regény történelmi hátterének azonosítása. Ez 

különösen fontos szerepet játszik a regényben szereplő valós és fiktív elemek 

megkülönböztetésében. De ilyen lehet az informatikaórán is megismert egynyelvű szótárak 

használata. A regény kapcsán használhatjuk az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar 

értelmező kéziszótár mellett a különféle jelkép- és szimbólumtárakat is a történetben 

visszatérő motívumok értelmezéséhez (pl. a Balassi Kiadó Szimbólumtárát: 

http://www.balassikiado.hu/BB/netre/Net_szimbolum/szimbolumszotar.htm). A 

természetismeret a regényhez kapcsolódó topológia meghatározásában lehet segítségünkre. 

Törekedjünk arra, hogy ezen ismeretek összessége megjelenjen a tanórai feldolgozás során! 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet célja jelen esetben is az ismeretek elmélyítése. Új ismeretként a történelmi regény, 

az ifjúsági regény, a kalandregény, a regény témája és a motívum fogalmai merülhetnek fel.  

A fejezet elején ismertessük röviden Gárdonyi Géza pályaképét (Életrajzi vázlatok, 259. 

o.), illetve a regény cselekményének történelmi hátterét! Ezt követően az ismeretközvetítés 

helyett a regény sok szempontú elemzésére fektetjük a nagyobb hangsúlyt oly módon, hogy a 

korábbi ismeretanyag is beépüljön az elemzésbe. Tisztázzuk az epika műnemi sajátosságait, a 

regény műfaji jegyeit, a narrátor jellegzetességeit. Meghatározzuk a regény műfaji változatait, 

érzékeltetjük a valóság és a fikciós elemek megjelenését a műben. Megfigyeljük az elbeszélői 

nézőpontot, és példákon szemléltetjük az epikus közlésmódokat. Jellemezzük a regény főbb 

motívumait, jelképeit, ugyanakkor jellemezzük a megjelenő szereplőket is. A regény öt nagy 

fejezetéből vett részletek segíthetnek megismertetni a főbb fordulópontokat, de tanórákon 

követeljük meg, hogy a diákok hozzák magukkal és használják a kötetet is. Ha a tanulócsoport 

vagy annak egyes tagjai nincsenek azon képességek birtokában, hogy a regényt végigolvassák 

(nem lustaságból, hanem a képességek hiányából fakadóan), akkor abban az esetben 

gondoljuk végig, hogyan építhető fel úgy a tanórák menete, hogy a szövegrészletek mellett ők 

is megszerezhessék azt az ismeretanyagot, amely nélkülözhetetlen a továbbhaladáshoz! 

A regény műfaji sajátosságainak, jegyeinek vizsgálata mellett szánjunk időt a 

regényben megjelenő erkölcsi kérdések megbeszélésére is! Ezen túlmenően a fejezet fontos 

részét képezi az írásban történő és a vizuális megjelenítésből fakadó hasonlóságok és 

különbözőségek vizsgálata is. A regény és a film összehasonlítása lehetőséget ad arra, hogy 

kiemeljük azokat a sajátosságokat, amelyek meghatározzák a regény műfaját, és az olvasás 

mellett érvelnek.  
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Kötelező memoriterként a várvédők esküjét adjuk fel! A prózai szövegek 

megtanulásakor is nagyon fontos, hogy a diákok értelmileg tudják tagolni a megtanult 

részletet, ezért ezt a szöveg megbeszélése, értelmezése után adjuk fel! 

b) Nevelési célok  

Az Egri csillagok, mint azt láthattuk, alapvető erkölcsi értékekkel szembesíti a befogadó 

közönséget. A regény feldolgozása során éppen ezért arra kell törekedni, hogy ezek az értékek, 

illetve ezek elemzése kerüljön a figyelem középpontjába. Akár egy történéssort, akár egy 

közösséget, akár egy szereplőt vizsgálunk, térjünk ki azok erkölcsi értékeinek megjelenítésére 

vagy éppen negatívumainak bemutatására! A regény elemzése mellett ebben segítséget 

nyújthatnak a Mit gondolnak mások? szövegei is.  

A műben helyet kapó fontosabb erkölcsi kérdések, témák: a szerelem, a hazaszeretet, 

a hűség, a helytállás, a hősiesség, a barátság vagy az árulás. A tankönyv e kérdések 

megvitatására helyezi a hangsúlyt, de a tanár és a diákcsoport más kérdéseket is feltehet a 

művel kapcsolatban, amelyek megbeszélését fontosnak tartja.  

Az egyéni munka mellett a regény feldolgozása során törekedjünk arra, hogy a diákok 

minél többet dolgozzanak együtt: párban, csoportban! A páros vagy csoportmunka vagy 

éppen a drámajáték végén minden esetben adjunk lehetőséget arra, hogy a munka 

eredményét közösen is megbeszéljük, értékeljük! 

 

 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

Az Egri csillagok az eddigi leghosszabb mű, amelyet a diákoknak el kell olvasniuk. Lényeges 

ezért a diákokat felkészíteni arra, hogy ilyen nagy terjedelmű műben is el tudjanak igazodni. A 

tanórák fontos szövegértési célja az, hogy a diákok a makrostruktúrában is képessé váljanak a 

tájékozódásra. Ebben elengedhetetlen a tanári segítség. A makroszerkezeti egységek 

megállapítása és a szerkezeti egységekhez rendelődő cselekményelemek közös rögzítése 

segíthet az olyan feladatok későbbi megoldásában, mint például egy-egy motívum 

felbukkanásának nyomon követése a regény terjedelmes szövegében. 

A mikroszerkezeti elemzést az általunk válogatott szöveghelyek segítik, de a tanári 

munka céljai megengedik, hogy a tanár ezek mellett vagy ezek helyett más szöveghelyeket 

vizsgáljon meg a csoporttal részletesebben, olyanokat, amelyeket maga is fontosnak tart az 

oktatás céljainak megvalósítása érdekében. 

Az olvasottak önálló dokumentálása (pl. motívumok azonosítása, jegyzetelés, vázlat, 

kutatómunka) elengedhetetlen része az önálló munka kialakításának. Az együttműködést, a 

közös gondolkodást segítő szövegértési, szövegalkotási feladatok pedig a nézőpontok 

sokszínűségét, lehetséges értelmezési szempontokat hangsúlyozhatnak. 
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Továbbra is fontos, hogy kreatív szövegalkotási feladatokat adjunk a diákoknak 

(levélírás, egy szereplő megszólaltatása, egy esemény lehetséges másfajta befejezésének 

megalkotása stb.), a komplex értelmezés még nem várható el a tanulóktól. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Az értékelés a korábbi elvek szerint történik: 

 minden egyes feladatrész után szóban, írásban vagy kisjeggyel; 

 a nagyobb volumenű feladatok értékelése érdemjeggyel; 

 a tanár értékeli a diák, a diákcsoport teljesítményét; 

 a diákok értékelik egymást; 

 a diákok értékelik a tanulás folyamatát, az órát stb. (kilépőkártya); 

 mivel döntő módon páros, csoportos munkaformákban dolgozunk, ezért 

határozzuk meg pontosan a diákok számára még a feladat előtt, hogy az adott 

feladat értékelése milyen módon (pl. érdemjegy – kisjegy, nagyjegy) és milyen 

szempontok szerint (pl. aktivitás a csoportmunkában) történik! 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A tankönyvhöz készült tanmenet a regény feldolgozására 11 vagy 12 tanórát szán. A bevezető 

óra után a regény egyes fejezeteihez kapcsolódva dolgozzuk fel a szövegrészleteket, majd a 

regényt/regényrészleteket összehasonlítjuk a film jeleneteivel. Amennyiben módunk van rá, 

úgy szánhatunk időt egy játékos óra megrendezésére is. Összefoglalásra 2 tanórát szánjunk!  

 Ajánlott feldolgozási mód 

A regény feldolgozását már az otthonra kiadott olvasónapló segítségével is elkezdhetjük. Az 

olvasmánynaplóban a diákoknak jelezniük kell az időre, helyszínekre vonatkozó fontosabb 

elemeket, ki kell tudniuk emelni a fontosabb cselekményelemeket, és azokat időrendi 

sorrendbe kell tudniuk állítani. Érdemes megfigyeltetni az ismétlődő elemeket, és érdemes a 

történelmi háttérre vonatkozó kérdéseket is feltenni. Kérhetjük tehát, hogy az egyes fejezetek 

olvasásakor a diákok jelezzék az évszámokat, értelmezzék a fejezetcímeket, gyűjtsék ki a 

fejezetek szerint a helyszíneket. Kérhetünk jegyzetet Bornemissza Gergely életútjának 

jelentősebb állomásairól és Eger ostromának legfontosabb eseményeiről. Az ismétlődő 

elemek kapcsán szempontként adhatjuk a török gyűrű előfordulásainak és/vagy Jumurdzsák 

és Gergő találkozásainak összegyűjtését. Rajzos feladatokat is adhatunk: a regény leírása 

alapján készítsék el az egri vár alaprajzát, a török tábort, a szultán sátrát vagy a karavánszerájt.  

A tanórai feldolgozás keretében a regény feldolgozásához szükséges módszertani-

technikai eszköztár valamennyi eleme a diákok rendelkezésére áll. A regény feldolgozása 

éppen ezért módot ad a nagyobb önállóságra is az elemzés, illetve a feladatmegoldás terén. A 

frontális megbeszélés mellett továbbra is a kooperatív technikák alkalmazását várjuk el a 
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tanórákon, ahogyan azt a nagyobb elbeszélő műveknél is (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk) 

ajánlottuk. 

Igyekezzünk a tanórák menetébe, illetve a házi feladatokba minél változatosabb 

szövegalkotási feladatot bevonni. Alkossunk párbeszédet, érvelő szöveget, interjút, levelet, 

naplót, beszámolót, esküszöveget, feljegyzést, életrajzot, útleírást, haditudósítást stb. – 

ezáltal is gazdagítva a diákok szövegalkotási képességét. 

„Itt mindenki a hazát védi” – A „nagy könyv”: az Egri csillagok  

A bevezető óra arra épít, hogy a tanulók már olvasták a regényt. Amennyiben a tanulócsoport 

egy részétől ez nem várható el, akkor készítsük elő, hogyan fogják a részleteket megérteni, 

másrészt hogyan fogják a történet egészét megismerni! A mű feldolgozásának végén szerepel 

a filmes adaptáció megnézése. Ha sokan nem olvasták a regényt, akkor ez előbbre hozható.  

Nagyon fontos a regény történelmi hátterének felidézése, felidéztetése, a 

belehelyezkedés a múltba. Ha lehetséges, látogassunk el az osztállyal/csoporttal Egerbe vagy 

más török kori várunk romjaihoz. 

A Gárdonyi-pályaképhez elengedhetetlen a tanári előadás (frontális munka) és 

egyúttal az önálló munkaformák kialakítása (vázlat, jegyzetelés), de ez kiegészíthető a tanulók 

bevonásával (tablókészítés) is. A projektmunkához javasoljuk: mf.: 63. 

Hol terem a magyar vitéz? – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (I. 12., részlet) 

Ennek az órának elsődleges célja erkölcsi természetű: együttgondolkodás a bosszúról. Javasolt 

módszer: dramatizálás, szerepjáték. Kiindulási lehetőségek: tk. 196/1–3. 

Oda Buda! – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (II. 21., részlet)  

Ezen az órán érdemes a regény történelmi hátterét feltárni, amihez felhasználhatjuk a 

tankönyv Mit gondolnak mások? szövegét és az ahhoz kapcsolódó feladatokat. Valamint: 

Rendszerezzünk! (206. o.). „A Nagy Könyv” – játékos óra az Egri csillagok kapcsán.  

A játék alapja a tankönyv 220. oldalán található 5. feladat, azaz: Rendezzetek „nagy könyv” 

versenyt az osztályban! Mutassátok be egymásnak a kedvenc könyveteket, és a végén 

szavazzatok a legjobbról! Ezt a megelőző órákon elő kell készíteni. 

A rab oroszlán – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (III. 5., részlet)  

Az óra fő célja a kalandregény megismertetése a regényből vett részlettel. Célszerű a Várkonyi-

film megfelelő részletének levetítése és összehasonlítása a szövegrészlettel (megbeszélés vagy 

csoportmunka). 

Eger veszedelme – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (IV. 4., részlet) 

Ennek az órának is az erkölcsi érzék fejlesztése az elsődleges célja, éppen ezért itt is fontos a 

kérdést közelítenünk a tanulókhoz: megvitatás csoportban, illetve dramatizálás. 

Megfontolásra érdemes: tk.: 211/2–3.; mf.: 70/5–6.  
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Holdfogyatkozás – Gárdonyi Géza: Egri csillagok (V. 16., részlet) 

A regény értelmezése. Kulcsfogalom: bátorító üzenet. Fontos, hogy a tanulók kifejezhessék, 

számukra mit jelent a mű, és annak mi az üzenete az ő számukra. Alkalmazható feladatok: tk.: 

216/1.; mf.: 73/4.  

Egri csillagok – A regény a mozivásznon  

Az óra célja, hogy az írott szöveget összevesse a mozgóképi megjelenítéssel. Módszer: rövid 

filmrészletek levetítése, a hozzájuk tartozó regényrészlet elolvasása, megbeszélés. Az alábbi 

feladatokat javasoljuk a munkafüzetből: 75/5–6. 

Összefoglalás – Gárdonyi Géza: Egri csillagok 1.  

A regényt sokféle szempontból megvizsgálták a tanulók. Ezen ismeretek rendszerezéséhez 

alkalmas feladatok a tankönyvből: 222/1–2.; a munkafüzetből: 74/1–3., 75/4.  

Összefoglalás – Gárdonyi Géza: Egri csillagok 2. – Szövegalkotás 

Ajánlott feladatok a tankönyvből: 221/1.; a munkafüzetből: 76/11–12., 77.  

További ötletek a szövegalkotáshoz (ezek korábban is felhasználhatók): 

 

 Párbeszéd, amelyben Gergely meggyőzi Sárközit, hogy menjen vele az egri várba. 

 Párbeszéd, amelyben Cecey és Bálint pap azon vitatkoznak, hogy János vagy 

Ferdinánd hívei legyenek-e: a török vagy a német veszélyesebb az országra. 

 Párbeszéd Gergely és a kétkedő Hegedüs között. 

 Párbeszéd a királyi udvarban az apródok között. 

 Párbeszéd a rabok között arról, hogyan szökhetnének meg a török fogságból. 

 Mekcsey jelentése Dobónak a vár állapotáról egy török ostrom után. 

 Interjú Dobó Istvánnal vagy Sárközivel a vár ostroma után. 

 Cecey Éva levele szüleinek a szökés után. 

 Gergely levele Évának a várból vagy Török Bálint udvarából. 

 Fogalmazás az anyai szeretet erejéről Izabella királyné, a török asszony és Éva tettei 

alapján. 

 Napló az egyik szereplő nevében a konstantinápolyi útról. 

 Ahmed pasa levele, amelyben a vár feladására szólítja fel Dobó Istvánt. 

 Dobó István jelentése a vár ostromáról Ferdinánd királynak. 

 A várvédők esküje. 

 Leírás a török táborról. 

 Jumurdzsák levele Gergelyhez, amelyben a gyűrűt kéri vissza. 

 Kardfelirat készítése. 

 Fogalmazás egy várvédő szemszögéből, amelynek címe: „Kötelességünket 

teljesítettük!”. 

Témazáró dolgozat: Egri csillagok  
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Komplex dolgozat a tematikus egység alapján: elsősorban szövegalkotási feladatokat 

tartalmazzon. 

A témazáró dolgozat értékelése  

A dolgozat javítása, értékelése. A javító-értékelő óra más leckék feldolgozása után is sorra 

kerülhet. Jó, ha a legjobb tanulói szövegeket felolvassuk. 

Novellák, regényrészletek 

Ebben a fejezetben az epikus művek sokszínűségét mutatjuk be a diákoknak. Hatodik 

osztályban a prózai művek feldolgozásának egyik legfontosabb szempontja és célja az olvasott 

művek megszerettetése, az önálló olvasás igényének felkeltése lehet. Az itt közölt novella- és 

regényrészlet-válogatás, illetve ajánlók elsősorban azt szolgálják, hogy a diákokhoz közelebb 

hozzuk az olvasás élményét.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

Ötödik osztályban a tanulók már megismerkedtek az epikus művek legfőbb jellegzetességeivel 

és kulcsfogalmaival. Tanultak a prózai formáról, az epika műneméről, az epikus cselekmény 

szerkezeti egységeiről. A Pál utcai fiúk című fejezetben megismerkedtek a regény fogalmával 

és annak jellegzetességeivel, elemzési szempontjaival is, amelyeket később az Egri csillagok 

értelmezése során is alkalmaztak. A tanulók találkoztak különféle regénytípusokkal is: az 

ifjúsági regénnyel, a kalandregénnyel és a történelmi regénnyel. 

A diákok ez alapján képessé váltak már arra, hogy az epikus művek cselekményét 

tömörítsék, a cselekményelemeket a különböző szerkezeti egységekhez rendeljék. Meg tudják 

állapítani a mű tér- és időviszonyait. Felismerik a műben rejlő konfliktust. Képesek a mű 

szereplőiről pár mondatos jellemzést alkotni, és ismerik a jellemzés alapvető eszközeit is.  

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet az epika műneméhez kapcsolódó ismereteket, fogalmakat mélyíti el és gyakoroltatja 

a diákokkal. Többnyire olyan ismeretek kerülnek elő a tanórákon, amelyeket a diákok már 

korábbi tanulmányaik során elsajátítottak.  

A fejezet legfontosabb új tananyagtartalma a novella fogalma. Lázár Ervin A tolvaj és 

Békés Pál Az ólomkatona című novelláit olvasva ismerkedünk meg a fogalommal.  

A novellák után regényrészletek segítségével mutatunk példát a különféle epikus 

műfajokra, a regény műfaji alváltozataira. Daniel Defoe Robinson Crusoe című regénye 

kapcsán a kalandregény műfaja mellett a napló műfajáról is szót ejtünk. Nógrádi Gábor 

Gyerekrablás a Palánk utcában című alkotása alkalmat ad az ifjúsági és a bűnügyi regény 
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jellegzetességeinek megfigyelésére is. Brunella Gasperini Mi és ők című regényének részlete 

segítségével a nézőpont fogalmát vizsgáljuk meg részletesebben.  

Emellett más, a korosztály érettségéhez, érdeklődéséhez igazodó olvasmányokat is 

ajánlunk akár órai feldolgozásra, akár bemutatásra. Erich Kästner Emil és a detektívek, Csukás 

István Keménykalap és krumpliorr, Annie M. G. Schmidt Macskák társasága olyan kalandos 

történetek, amelyek a szórakoztatás mellett hasznos időtöltést is biztosíthatnak a diákok 

részére. Azok számára pedig, akik kedvelik a szórakoztató, izgalmas családi történeteket, 

Bálint Ágnes Szeleburdi család és Nemere István A fantasztikus nagynéni című regényeit 

ajánljuk.  

A fejezetben továbbra sem megtanulandó tananyagként, hanem sokkal inkább 

elemzési szempontként kap helyet a nézőpont fogalma. Lázár Ervin novellája kapcsán arról 

szólunk, hogy a szeretet és a kölcsönösség nézőpontjából mennyire mást is jelent a rablás 

fogalma, Az ólomkatona a sorsnak kiszolgáltatott ember szemszögéből jeleníti meg a világot. 

Nógrádi Gábor regényében a nézőpontok sokféleségébe helyezkedhetünk, míg Brunella 

Gasperini regényében egy kislány, Nicolette szemszöge érvényesül az elbeszélésben.  

A fejezet különösen alkalmas arra, hogy a diákok átismételjék, rendszerezzék és a 

gyakorlatban is alkalmazzák az epikus művekkel kapcsolatos ismereteiket. Éppen ezért erre a 

fejezetre tekinthetünk úgy is, mint az év végi ismétlés és rendszerezés egyik elemére. 

b) Nevelési célok  

A tanórákon alkalmazott munkaformák nevelési célkitűzései mellett fontosnak tartottuk olyan 

novellák és regényrészletek válogatását, amelyek alkalmat adnak arra, hogy a diákok olyan 

helyzetekbe, szituációkba éljék bele magukat, amelyek mindennapi életükben is 

előfordulhatnak, és amelyek a korosztályt érintő, érdeklő témákkal foglalkoznak. Lázár Ervin 

novellája például a törvényről, az emberi értékrendről gondolkodtathat el. Az ólomkatona 

története a környezeti nevelés egyik fontos alapműve lehet, amely a főhős története mellett 

a világban megjelenő globális problémákról is beszámol. A diákokkal megbeszélhetjük, hogy 

mik ezek a problémák ma, és mi módon lehet tenni ellenük szűkebb környezetünkben. A 

Robinson Crusoe kapcsán szintén felmerül a kérdés, hogyan alakíthatja az ember a 

környezetét: mi az, amiért ő felelős, és mi az, ami már kívül esik az ő felelősségi körén. Nógrádi 

Gábor és Brunella Gasperini regényei családok életébe engednek bepillantást. Ezek a művek a 

családi élet lehetséges problémáiról, a felnőttek és gyerekek világa közötti különbségekről 

gondolkodtathatják el az olvasót.  

c) Szövegértési és szövegalkotási célok  

A fejezet szövegértési, szövegalkotási célja, hogy a diákok felismerjék és alkalmazzák az epika 

műnemének jegyeit, illetve az itt megismert műfajok alapvető jellegzetességeit. Minden 

szövegrészlet kapcsán emeljük ki azokat a szempontokat, amelyek az értelmezésben szerepet 

játszhatnak (műfaji jegyek, nézőpont, tér- és időviszonyok, a narrátor, a szereplők jellemzése, 
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cselekmény stb.)! Komplex novella-, illetve regényrészlet-elemzést továbbra sem várunk el a 

diákoktól. A célunk az lehet, hogy a mű által felvetett központi kérdéseket úgy vitassuk meg, 

hogy felhasználjuk azt a fogalmi eszközkészletet is, amelyet a diákok ismeretanyagából 

elvárunk. Ezek a központi problémák, kérdések a Rólad szól modulban fogalmazódnak meg, 

és ezt támogatják az egyes szövegekhez kapcsolódó Kérdések, feladatok.  

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Az értékelés a korábbi elvek szerint történik: 

 minden egyes feladatrész után szóban, írásban vagy kisjeggyel; 

 a nagyobb volumenű feladatok értékelése érdemjeggyel; 

 a tanár értékeli a diák, a diákcsoport teljesítményét; 

 a diákok értékelik egymást; 

 a diákok értékelik a tanulás folyamatát, az órát stb. (kilépőkártya); 

 mivel döntő módon páros, csoportos munkaformákban dolgozunk, ezért 

határozzuk meg világos módon a diákok számára még a feladat előtt, hogy az adott 

feladat értékelése milyen módon (pl. érdemjegy – kisjegy, nagyjegy) és milyen 

szempontok szerint (pl. aktivitás a csoportmunkában) történik! 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A fejezet feldolgozására szánt idő 4 tanóra a tanmenetben. A tankönyvben található novellák, 

illetve regényrészletek feldolgozását javasoljuk elsősorban, de a tanár választhatja más 

szerzők (például Erich Kästner, Jack London, Selma Lagerlöf, Tolkien, Fekete István, Szabó 

Magda, Csukás István, Páskándi Géza vagy Böszörményi Gyula) műveit is. Amennyiben más 

szerzőt és más művet választunk, ügyeljünk arra, hogy az a hatodik osztályos korosztály 

számára ‒ az érdeklődés felkeltésén túl ‒ alkalmas legyen arra is, hogy az epika 

jellegzetességeit elemezhessék és megfigyelhessék, és a már korábban szerzett ismereteiket 

alkalmazni tudják! Figyeljünk arra, hogy a novella műfaja bekerüljön ebbe a négy tanórába. A 

novella műfaján kívül további két tanórán foglalkozzunk a választott novella, illetve a 

regényrészletek tanításával, a negyedik óra tartalmát szánjuk olvasmányajánlónak vagy 

játékos irodalomórának! 

 Ajánlott feldolgozási mód 

Bevezető óra: Novellák, regényrészletek; Lázár Ervin: A tolvaj 

Lázár Ervin novellája helyett más novella is választható. A bevezetés az első novella olvasása 

és megbeszélése, az ötödik osztályban tanultak felidézése (epika, elbeszélés, cselekmény, tér- 

és időviszonyok, szerkezet, konfliktus, elbeszélői nézőpont), illetve a novella műfajának 

ismertetése. A novella jellemzőinek áttekintését segíti a Rendszerezzünk! (227. o.) 

infografikája. 
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A novella értelmezésében az értékrend fogalmát állíthatjuk középpontba, ehhez 

kapcsolódva megbeszélhetjük a novella tartalma alapján felvetődő kérdéseket. A novella 

megtárgyalása segíti a tanulási képesség fejlesztését: információkat, adatokat keresünk vissza 

tanári irányítással. A szöveg értelmezését segítő kérdések egyszerű ok-okozati összefüggések 

felismerését, következtetések levonását várják el a diákoktól. 

„az ólomkatona fülébe réges-régi dal csendült” – Békés Pál: Az ólomkatona (választható) 

A novella választható, helyette más alkotás is feldolgozható. Békés Pál műve alkalmas lehet a 

szövegértés tanév végi felmérésére és ellenőrzésére. Ezt az órát szentelhetjük a 

szövegértésnek. Ehhez kapcsolódó feladatok a tankönyvből: 233/1., 3–4. Cél az írott szöveg 

megértése, néhány mondatos vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása az olvasott 

szövegek szereplőinek cselekedeteiről, érzelmeiről, gondolatairól, a szövegekben megjelenő 

emberi helyzetekről. Az átirat és példázat fogalmának tanítása lehetőséget ad az eredeti mese 

és a novella közötti különbségek és hasonlóságok egybevetésére. A novella alkalmas lehet arra 

is, hogy a diákokkal a világunkban jelen levő problémákat megtárgyaljuk.  

„felállítottam magamnak egy napirendet” – Daniel Defoe: Robinson Crusoe (részlet) 

(választható)  

A regényrészlet választható, helyette más alkotás is feldolgozható. Ezen az órán a regény 

műfaji változataival, jelen esetben a kalandregénnyel kezdünk el foglalkozni. Az óra elsődleges 

feladata lehet a főhős jellemzése páros vagy csoportmunkában (pl. jellemtérkép készítése), a 

kalandok, próbatételek, illetve ezek jellemformáló szerepének megbeszélése. 

„És egy igazi detektív!” – Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában (részlet) – 

(választható) 

A regényrészlet választható, helyette más alkotás is feldolgozható. Az órán a bűnügyi regény 

műfajával foglalkozunk. A bűnügyi történet nem ismeretlen a tanulók számára. Szervezhetünk 

„Nagy Krimi” játékot, amely során a tanulóknak kedvenc bűnügyi regényüket kell 

bemutatniuk. A játékot az előző órákon elő kell készíteni. A regényrészletet fel lehet adni 

otthoni feldolgozásra. Alkalmas feladatok a tankönyvből: 247/1., 4–5. 

„Várjatok, mindjárt jövök” – Brunella Gasperini: Mi és ők – Egy lány feljegyzései (részlet) – 

(választható) 

A regényrészlet választható, helyette más alkotás is feldolgozható. Az óra az empátia 

témájával foglalkozik. Drámajátékot készíthetünk elő és szerepjátékokat játszhatunk, 

mindennapi konfliktusokat megjelenítve a szöveg alapján. A regényrészletet ebben az esetben 

fel kell adni otthoni elolvasásra. 

Olvasmányajánló, avagy „Nagy Könyv játék” 

Azok a tanulók, akik erre vállalkoznak, fogalmazzanak meg ajánlásokat társaik számára, mit 

érdemes olvasniuk a nyári szünetben (segíthetnek a tankönyvben olvasható rövid ajánlók: 
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249., 256.)! A társak javaslata hatásosabb lehet a tanárénál. A házi olvasmány mellett a 

közösen kiválasztott és az egymás tanácsai alapján választott („kölcsönös”) olvasmányok 

jelentősen javítják az olvasási motivációt. A gyakorlottabb olvasók pedig közösségi igazolást, 

presztízst szerezhetnek jó ajánlásaikkal.  

Lehetőleg a tankönyvben ajánlott ifjúsági regényeket is a diákok mutassák be és 

ajánlják egymásnak! 

A foglalkozás lehetséges változata, hogy a tankönyv a 257/1–3. feladatai szerint „Nagy 

Könyv” versenyt rendezünk az osztályban. A versenyt az előző órákon elő kell készíteni. 

Év végi összefoglalás 

Az év végi összefoglalásra 4 tanórát szánjunk! Ebben a 4 órában lehetőség nyílik a tanév 

folyamán elsajátított ismeretek rendszerezésére, a szövegértési és szövegalkotási képességek 

fejlődésének felmérésére, a tanévben elvégzett munka értékelésére, illetve a jövő tanév 

megtervezésére. 

Év végi ismétlés 1.: Irodalmi olvasmányaink. Fogalmak 

Visszatekintés az év során olvasott irodalmi szemelvényekre, rendszerezésük, 

élményfelidézés. A tantervben előírt fogalmak rendszerezése. Mindez történhet játékos 

formában.  

A hatodik osztályban megtanult kulcsfogalmak az epika és a líra műneméhez, illetve az 

azokhoz kapcsolható műfajokhoz köthetők. Ezek a következők voltak: monda, rege, ballada, 

népballada, műballada, balladai homály, időmértékes verselési rendszer, versláb, jambus, 

spondeus, daktilus, kötött verssor, hexameter, ütemhangsúlyos verselés, felező tizenkettes, 

felező nyolcas, műnem, epika, líra, dráma, elbeszélő költemény, konfliktus, tetőpont, epizód, 

késleltetés, lírai alany, versforma, alliteráció, rím, félrím, rímszerkezet, metafora, hasonlat, 

regény, ifjúsági regény, történelmi regény, elbeszélés, novella, vándortéma. 

Év végi ismétlés 2.: Szövegalkotás  

A szövegalkotási készség felmérése és összevetése a tanév elejivel. 

Az éves munka értékelése, osztályzatok lezárása 

A közösen elvégzett munka értékelése. (Az egyéni értékelést ne a tanórán végezzük el, ott csak 

a közös munka legfőbb támaszainak mondjunk köszönetet!) Dönthetünk úgy, hogy erre már 

az előző tanórán szánunk időt, így a következő foglalkozást két tanórára bővíthetjük. 

Találkozás az élő irodalommal. Vagy Játékos irodalomóra 

Tanulmányi kiránduláshoz vagy színház-, mozilátogatáshoz, író-olvasó találkozóhoz 

kapcsolódó, irodalomhoz is köthető ismeretek és élmények feldolgozása. 
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Házi és ajánlott olvasmányok listája (6. osztály) 

 

Házi olvasmányok 

Arany János: Toldi 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Ajánlott olvasmányok 

Benedek Elek: Magyar mese- és 

mondavilág  

Komjáthy István: Mondák könyve  

Komjáthy István: Mátyás-mondák könyve 

Lengyel Dénes: Régi magyar mondák 

Komjáthy István – Dóka Péter: Betyárvilág 

Lázár Ervin: Magyar mondák 

Kriza János: Vadrózsák 

Kallós Zoltán: Balladák könyve 

Kallós Zoltán: Balladás könyv 

Benedek Elek: Székely népballadák  

Csenki Imre – Csenki Sándor: Cigány 

népballadák és keservesek 

Jules Verne: 80 nap alatt a Föld körül 

Rudyard Kipling: A dzsungel könyve 

Astrid Lindgren: Ronja, a rabló lánya  

Christine Nöstlinger: A cseregyerek 

Friss tinta [mai gyerekversek] 

Aranysityak (Friss gyerekversek) 

A világ tizenkét tételben (Versolvasókönyv 

gyermekeknek) 

Kovács András Ferenc: Hajnali csillag 

peremén 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk 

utcában  

Brunella Gasperini: Mi és ők ‒ Egy lány 

feljegyzései 

Erich Kästner: Emil és a detektívek 

Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 

Annie M. G. Schmidt: Macskák társasága  

Bálint Ágnes: Szeleburdi család 

Nemere István: A fantasztikus nagynéni  

Fekete István: Kele 

Jack London: A vadon szava 

Mark Twain: Koldus és királyfi 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén (A kerettanterv meghatározása 

alapján) 

A tanuló törekszik gondolatait érthetően, a helyzetnek megfelelően megfogalmazni, 

adekvátan alkalmazni a beszédet kísérő nem nyelvi jeleket. Képes rövidebb szóbeli üzenetek, 

rövidebb hallott történetek megértésére, összefoglalására, továbbadására.  

Ismeri és alkalmazni tudja a legalapvetőbb anyaggyűjtési, vázlatkészítési módokat. 

Képes önállóan a tanult hagyományos és internetes műfajokban (elbeszélés, leírás, jellemzés, 

levél, sms, e-mail stb.) szöveget alkotni. Törekszik az igényes, pontos és helyes fogalmazásra, 

írásra.  

Az írott és elektronikus felületen megjelenő olvasott szövegek globális (átfogó) 

megértése, a szövegből az információk visszakeresése mellett képes újabb és újabb 
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szövegértési stratégiákat megismerni, azokat alkalmazni. Képes önálló feladatvégzésre az 

információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkalmazásával (kézikönyvek és 

korosztálynak szóló ismeretterjesztő források). 

Felismeri a szövegértés folyamatát, annak megfigyelésével képes saját módszerét 

fejleszteni, hibás olvasási szokásaira megfelelő javító stratégiát találni, és azt alkalmazni.  

A tanuló ismeri a tanult alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, 

igenevek, névmások), valamint az igekötők általános jellemzőit, alaki sajátosságait, a hozzájuk 

kapcsolódó főbb helyesírási szabályokat, amelyeket az írott munkáiban igyekszik alkalmazni 

is. 

A megismert új szavakat, közmondásokat, szólásokat próbálja aktív szókincsében is 

alkalmazni. 

A tanuló meg tud nevezni három mesetípust példákkal, és fel tud idézni címe vagy 

részlete említésével három népdalt. Különbséget tud tenni a népmese és a műmese között. 

Meg tudja fogalmazni, mi a különbség a mese és a monda között. El tudja különíteni a ritmikus 

szöveget a prózától. Felismeri a hexameteres szövegről, hogy az időmértékes, a felező 

tizenkettesről, hogy az ütemhangsúlyos. Fel tud sorolni három-négy művet Petőfitől és 

Aranytól, képes egyszerűbb összehasonlítást megfogalmazni János vitéz és Toldi Miklós 

alakjáról. Képes értelmezni A walesi bárdokban rejlő üzenetet, és meg tudja világítani 5-6 

mondatban az Egri csillagok történelmi hátterét. El tudja különíteni az egyszerűbb versekben 

és prózai szövegekben a nagyobb szerkezeti egységeket. Össze tudja foglalni néhány hosszabb 

mű cselekményét (János vitéz, Toldi, A Pál utcai fiúk, Egri csillagok), meg tudja különböztetni, 

melyik közülük a regény és melyik az elbeszélő költemény. Értelmesen és pontosan, tisztán, 

tagoltan, megfelelő ritmusban tud felolvasni szövegeket. Részt tud venni számára ismert 

témájú vitában, és képes érveket alkotni. Ismert és könnyen érthető történetben párosítani 

tudja annak egyes szakaszait a konfliktus, bonyodalom, tetőpont fogalmával. Képes az általa 

jól ismert történetek szereplőit jellemezni, kapcsolatrendszerüket feltárni. Képes néhány 

példa közül kiválasztani az egyszerűbb metaforákat és metonímiákat. Képes egyszerűbb 

meghatározást adni a következő fogalmakról: líra, epika, epizód, megszemélyesítés, ballada, 

dal, rím, ritmus, mítosz, motívum, konfliktus. Képes művek, műrészletek szöveghű 

felidézésére. 

Az olvasott és megtárgyalt irodalmi művek nyomán képes azonosítani erkölcsi 

értékeket és álláspontokat, képes megfogalmazni saját erkölcsi ítéleteit. 

A fejlesztés várt eredményei a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás alapján 

A két, illetve hat évfolyamos ciklus egy kimeneti mérése lehet a hat évfolyamos középfokú 

iskolába történő jelentkezést követő írásbeli vizsga is. A jelentkezés rendjéről, illetve a felvételi 

eljárás szabályairól A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint A nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet vonatkozó paragrafusai rendelkeznek.  
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Az írásbeli vizsga feladatlapjai az Oktatási Hivatal honlapján is elérhetők, és a vizsgát 

követően nyilvánosságra kerülnek. A középfokú írásbeli vizsga feladatai elsősorban a diákok 

képességeit, készségeit mérik fel, jelezve ezáltal, hogy a nyelvi-irodalmi fogalmi ismeretek 

helyett sokkal inkább a diákok kompetenciaszintje kerül az elvárások középpontjába. Az 

alábbiakban összegezzük azokat a feladattípusokat, amelyek jellemzik a tanulóktól elvárt 

készségek és képességek fejlettségi szintjét. 

 hangtani jelenségekre vonatkozó feladatok 

Az írásbeli feladatlapok rendszerint rákérdeznek hangtani jelenségekre játékos, változatos 

formában. Ilyen típusú feladat az ábécé ismeretének kreatív alkalmazása (például az 

értelmetlen betűsor elemeit az ábécé adott betűt követő elemével helyettesítve értelmes szót 

kapunk), a fonémák cseréjével kialakuló új szavak kitalálása, a betűrendbe sorolás, a 

szótagolás és elválasztás, vagy a magánhangzó- és mássalhangzótörvények ismeretét 

feltételező kérdések (a szó hangrendjének megváltoztatása, kakukktojás megtalálása, 

mássalhangzótörvény felismerése). 

 a morfémákra és lexémákra vonatkozó feladatok 

A feladatok között évről évre megjelenik a morfémák (szótő, képző, jel, rag) felismerését 

elváró feladvány. Az irodalomoktatás szempontjából azonban figyelemreméltóbbak a 

szókinccsel kapcsolatos feladatok. A rokon értelmű szavak ismeretét várja el például az a 

feladat, amely azt kéri, hogy a szinonimák közül a diákok fedezzék fel a kakukktojást, vagy 

találják ki az összekeveredett betűkből egy megadott szó rokon értelmű párját. A szókincs 

minőségét térképezi fel a meghatározás, amely alapján ki kell találni a szót. Ugyanígy 

kapcsolódhat feladat az ellentétes szavakhoz vagy éppen az azonos/hasonló alakú, 

többjelentésű szavakhoz is. Az eddig tanult szófajok kapcsán (pl. ige, főnév, igekötő) is 

megjelennek a felismerést vagy adott szófajú szó megalkotását elváró feladatok. 

 a mondatra és szövegre vonatkozó feladattípusok 

A mondattal kapcsolatos feladattípusok játékosan kérdeznek a tanult ismeretekre. Ide 

sorolható például a rövid versek megadott szavakkal történő kiegészítését, a szavak 

egymondatos, definíciószerű meghatározását vagy egy mondat (pl. Ezt jól megcsináltad!) két 

különböző jelentésének megadását megkövetelő feladatok. A feladatlapokban 

találkozhattunk olyan feladattal, amely a szövegszerkesztés alapvető képességeinek 

alkalmazására volt kíváncsi: a diáknak össze kellett állítania a felsorolt mondatok közül 

választva és a mondatokat helyes sorrendbe téve egy értelmes történetet a szöveg 

jelentéstani és grammatikai kapcsolatait felismerve. A szövegkontextusból meghatározható 

és a szövegbe illő szó felismerése szintén megjelenhet a vizsgában. 
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A feladatlap majd minden évben tartalmaz a szólásokra és közmondásokra vonatkozó 

feladatot (felismerésük, valamint jelentésük ismerete).  

 szövegértésre vonatkozó feladatok 

A hatodikos feladatlapokban a szövegértést általában egy rövid vershez kapcsolódó feladatsor 

méri. Ebben megjelenhetnek verstani ismeretek alkalmazását elváró feladatok is: a diáknak a 

vers ritmusát és rímelését figyelembe véve ki kell egészítenie a verset a megfelelő szóval, fel 

kell ismernie a téma és a cím összefüggését, meg kell állapítania a vers rímszerkezetét, 

ritmusát és fel kell ismernie az alapvető szóképeket és alakzatokat is. 

 szövegalkotásra vonatkozó feladatok 

A hatodikos feladatlap a szövegalkotási feladatban egy 8-10 mondatos fogalmazás megírását 

várja el a diáktól, amelyre körülbelül 10 perc áll rendelkezésre, ha megfelelő ütemben végzi el 

a feladatokat. Néhány példa a korábbi évekből: 

 Írj egy 8-10 mondatos történetet, amely a megadott mondatokkal kezdődik! A 

fogalmazásodban ne legyen párbeszéd!  

Egy nyári délután létrán felmásztam nagymamám padlására. Amint szemem 

megszokta a félhomályt, egy poros ládát pillantottam meg a sarokban. 

 Írj egy 8-10 mondatos történetet, amely a megadott mondatokkal kezdődik! A 

fogalmazásodban ne legyen párbeszéd!  

Közeledett az év vége. Mivel az osztály nagyon kedveli az osztályfőnököt, 

elhatároztuk, hogy megajándékozzuk őt, de nem boltban vásárolt ajándékkal. 

 Írj egy 8-10 mondatos leírást, amely a megadott mondattal kezdődik!  

A kisfiú megállt a hídon, és gyönyörködve nézett szét. 

 Írj egy 8-10 mondatos leírást, amely a megadott mondattal kezdődik!  

A király büszkén nézett ki palotája ablakából a városra. 

 Írj egy 6-8 mondatos fogalmazást, amely a megkezdett történetet folytatja és lezárja!  

Én is elfoglaltam a helyem a nézőtéren. Mindenki nagyon izgatott volt. Néhány perc 

múlva elkezdődött a mérkőzés. 

 Írj egy 6-8 mondatos fogalmazást, amely a megkezdett történetet folytatja és lezárja!  

Beléptem a nézőtérre, és elfoglaltam a helyem. Néhány perc múlva kialudtak a 

fények, és megkezdődött a cirkuszi előadás. 

 Írd le az erdőt 6-8 mondatban egy mókus nézőpontjából! Milyennek látnád a tájat az 

odúból kibújva? Címe: Az én erdőm 

 Egyszer egy mesebeli király megtiltotta, hogy országában az emberek tükröt 

használjanak.  

Írj fogalmazást 6-8 mondatban arról, hogy milyen következményekkel járhatott a 

király döntése! 
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 Írj 8-10 mondatos történetet, amelyben tetszőleges helyen szerepelnek a megadott 

szavak: kaland, szakadék, villanás, kiderül, tikkasztó! A megadott szavak sorrendjét 

megváltoztathatod és toldalékolhatod is őket. Adj címet a fogalmazásodnak! 

 Írj 8-10 mondatos fogalmazást! Szöveged valamelyik részében szerepeljen az alábbi 

mondat: ,,Nyári este volt, augusztus vége felé…” Adj címet a fogalmazásnak! 

 Írj 6-8 mondatos fogalmazást, ezzel a címmel: Megtaláltam a kincses sziget térképét! 

 Írj 6-8 mondatos fogalmazást, amelynek tetszőleges helyére illeszd be az alábbi 

mondatot: Táncoltam örömömben, amikor megláttam…” Adj címet a fogalmazásnak! 

 Írj 8-10 mondatos mesét a megadott címmel! Lehazudná a csillagokat az égről 

 Írj 8-10 mondatos fogalmazást a következő címmel! CSODÁK MÁRPEDIG VANNAK! 

(Ne mesét fogalmazz, hanem olyan történetet, amelyben egy váratlan fordulat segíti 

ki a szereplőt vagy szereplőket a bajból!) 

 Folytasd a megkezdett történetet egy olyan párbeszédes résszel, amely Kata és 

barátnője között zajlik! Nyolc-tíz mondatot írj! Adj címet a fogalmazásnak!  

Ahogy közeledett az anyák napja, Kata egyre jobban izgult. Édesanyja kedves 

szavakat várt volna tőle vagy verset. De ő szavalni szégyellt, saját szavaival pedig 

képtelen volt elmondani, mit érez. Elhatározta, hogy gondját elmondja a legjobb 

barátnőjének.  
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3. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

3.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

Az újgenerációs tankönyvcsomag fejlesztésekor figyelembe kellett venni azt, hogy az újabb 

igényeknek való megfelelés érdekében újra kell gondolni a tanulás, a tanítás fogalmát, 

célrendszerét és módszereit. Ez az innovációs folyamat nagymértékben meghatározza a 

tanítás folyamatát, benne a tanár szerepét, a tanulási folyamat tervezését és értékelésének 

módjait, illetve azt a módszertant és eszközrendszert, amely a tanulás folyamatában szerepet 

kap. 

A tankönyv ma már nem egyszerűen egy könyv, amely az egyedüli lehetséges tudás 

forrása és letéteményese, hanem sokkal inkább egy fejlesztő eszközrendszer, amely az 

oktatási-nevelési folyamatban feladatlapokkal, kompetenciafejlesztő és -értékelő 

eszközökkel, valamint tanítási segédletekkel is kiegészül. A tankönyv szerepének átalakulása 

azt is eredményezi, hogy az nem egy megtanulandó tananyagot tartalmaz, hanem a diákokat 

sokkal inkább tanulásra és alkotásra ösztönző, a modern technika világát értelmesen 

felhasználó eszköz. A tankönyv meg kell, hogy feleljen a tanulók fogalmi érettségének, nyelvi 

igényeinek. Be kell vonnia az oktatás folyamatába a korszerű kommunikációs technológiákat, 

digitális segédanyagokat. A tankönyv annak tudatában készült, hogy az abban helyet kapó 

ismeretanyag megértéséhez, az órai munkához, a kompetenciák fejlesztéséhez, az új 

ismeretek gyakorlásához a tankönyvet kiegészítő digitális tananyagok is rendelkezésre fognak 

állni. A tankönyvnek mint eszköznek legfontosabb célja, hogy a tanulás hatékonyságát és 

eredményességét segítse elő. A korábbi tananyag- és tanárcentrikus tankönyvekkel szemben 

az új könyvek feladata az, hogy a tanulót mint a világot megismerni és megérteni akaró 

személyt helyezze a középpontba. 

Ezeket a szempontokat a tanulási folyamat megtervezésénél is figyelembe kell venni. 

A tanulási folyamat megtervezésében minden esetben fel kell tennünk a kérdést: kinek, mit 

és hogyan tanítsunk? A tervezésben fontos szerepet kell kapnia az adott diáknak, illetve 

diákcsoportnak. A tanítás anyagát és módszertanát is meghatározza ugyanis az adott diák, 

illetve diákcsoport korábbi ismeretanyaga, képességei és motivációja. A tervezés folyamán 

ezeket a szempontokat nem lehet nélkülözni. Ami az egyik diákcsoportban működő és 

hatékony tanulási forma, az a másik csoportban nem biztos, hogy az: a képességek, az 

ismeretanyag, a motivációs szint eltérő lehet az osztályokban. A tanulási folyamat 

megtervezésénél éppen ezért szem előtt kell tartani az adott csoport sajátosságait: mi az, ami 

érdekli a diákokat, képesek-e elvégezni azokat a feladatokat, befogadni azt a szöveget, amit a 

tanár vagy a tankönyv kijelöl számukra, birtokában vannak-e annak a tudásnak, ami az új 

ismeretek közlését befogadhatóvá teszi.  
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A tanári és tanulói munka megtervezésében a tanulóközpontúság érvényesítése a 

hagyományostól eltérő oktatási-szervezési formát is igényel. A tananyag aktuális jellegétől 

függően továbbra is fontosnak tartjuk a tanárnak azt a szerepkörét, amelyben a tanár 

irányítóként, az ismeretek reprezentálójaként van jelen a tanórán. Az ismeretek frontális 

átadása, a szemléltetés frontális megvalósítása olykor ezt követeli meg az órai munka kapcsán. 

Ugyanakkor ki kell emelnünk azt is, hogy az újabb kutatások azt bizonyítják, hogy a tanulás, a 

tudás megszerzése akkor lehet igazán hatékony, ha a diákok önmaguk – érdekeiket felismerve 

és motivációjukat felkeltve – jutnak hozzá az új ismeretekhez.  

A tananyagot a hatályos Nemzeti alaptanterv és az arra épülő kerettantervek 

határozzák meg. A tankönyvi tartalom összeállítása is ezen dokumentumok alapján készült el. 

A kerettantervi szabályozás kétéves ciklusokba rendezi a tantervi tartalom ajánlását, és 

megfogalmazza a kétéves ciklus kimeneti követelményeit. Az évfolyami és a tantárgyi órakeret 

10%-ával az adott iskola pedagógusa gazdálkodik. Az ezekre épülő tanmenet részletesebben, 

órára lebontva mutatja be az elsajátítandó tananyagot. A tankönyvhöz készült 

tanmenetjavaslatok szerkeszthető formában tölthetők le, ezzel is segítve a tanári és tanulói 

munka megtervezését, az egyéni tanmenet elkészítését. A tanulási folyamat hosszabb és 

rövidebb távú megtervezésében a témakörök részletesebb ismertetése segíthet. Az egyes 

témák tervét és a tanórák megtervezését azonban a tanárnak kell a csoport képességeihez, 

tudásához és motivációjához igazítania. A tanmenetben, illetve a témaköröket bemutató 

tanári segédletben jeleztük, hogy milyen időbeosztásban végezhető el a tanmenetben 

szereplő tananyag megtanítása, illetve jeleztük azokat a lehetőségeket, amelyek akár 

tananyagtartalmukban, akár időbeosztásukban vagy a képességszint figyelembevételével 

lehetőséget adnak a tanár számára az attól való eltérésre.  

A tanulási folyamat megtervezésének egyik legfontosabb feladata az adott témakör 

tematikus tervének elkészítése. A tematikus terv egy adott témakör feldolgozásának menetét 

vázolja. Minden témakör előtt gondoljuk végig, hogy az adott témakör hogyan illeszkedik a 

tanmenetbe: hogyan épül rá a diákok korábbi ismereteire, kompetenciaalapú fejlettségi 

szintjére, és a későbbiek folyamán hogyan alapozza meg az azt követő tananyagot. Végig kell 

gondolni, hogy az adott csoportban hogyan valósítható meg a téma megtanítása, hány tanórát 

szánunk a megtanulására, mennyiben terhelhető a csoport az új ismeretekkel, és mennyiben 

szükséges a diákok képességeit fejleszteni. Oda kell figyelni arra is, hogy mik azok a didaktikai 

feladatok, amelyeket meg szeretnénk valósítani a témakör tanítása kapcsán. Tervezzük meg, 

hogy az adott témával kapcsolatban hogyan lehet felkelteni a diákok motivációját, és 

határozzuk meg azt is világosan számukra, hogy a témakör elsajátítása után milyen ismeretek, 

képességek birtokába juthatnak, az adott témakör feldolgozásának milyen, a gyakorlati 

életben használható eredményei lehetnek! Tervezzük meg azt is, hogy a tanulási folyamatban 

az új ismereteket hogyan lehet begyakorolni és alkalmazni, az egyes tanórákon milyen korábbi 

ismereteket és képességeket lehet felhasználni! Készítsük elő az ellenőrzés és értékelés 

lehetséges módjait, és ezt a diákok számára is fogalmazzuk meg világosan! A tematikus terv 

elkészítése kapcsán határozzuk meg, hogy mik azok a képességek és készségek, amelyeket 
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fejleszteni szeretnénk! Határozzuk meg a tananyaghoz és az adott osztályhoz legjobban 

illeszkedő főbb módszereket (pl. drámajáték, vita, kiselőadás), szervezési módokat (pl. 

csoportmunka, páros munka) és a szükséges tanítási eszközöket! A tanári kézikönyv 

témaköröket ismertető részei ebben lehetnek a tanár segítségére. 

A tanulási folyamat megszervezésének legfontosabb dokumentuma az óraterv, amely 

azt a konkrét folyamatot modellezi, amely ideális esetben az egyes tanórákon megvalósul. Az 

óratervet minden esetben az adott osztályra szabva készítsük el! Itt már konkrétan határozzuk 

meg a tanóra feladatrendszerét és céljait: mik azok a készségek és képességek, amelyeket 

fejleszteni szeretnénk; mik azok a nevelési célok, amelyeket meg szeretnénk valósítani, és 

melyek azok az ismeretek, amelyeket a diákokkal el szeretnénk sajátíttatni. Határozzuk meg, 

hogy a tanóra mely fázisában milyen didaktikai feladatokat szeretnénk elvégeztetni (bevezetés 

a témába, a motiváció felkeltése, az ismeretek bővítése, gyakorlása, alkalmazása, ismétlése, 

ellenőrzése, értékelése stb.), milyen módszereket szeretnénk érvényre juttatni (megbeszélés, 

szemléltetés, munkáltatás, pedagógusi előadás, pedagógusi magyarázat, tanulói kiselőadás, 

kooperatív tanulás, játék, vita stb.), és hogyan, milyen munkaforma segítségével (frontális, 

egyéni, páros és csoportos munka stb.). Óratervünk tartalmazza az óra menetével kapcsolatos 

legfontosabb terveinket is, a megvalósítás konkrét fázisait. Tervezzük meg reálisan az óra 

időbeosztását, az ahhoz tartozó tevékenységek és feladatok leírását, a részcélokat, a 

módszereket, munkaformákat és taneszközöket! 

A tanulóközpontú oktatás a tanulók aktív közreműködésére épít, éppen ezért 

helyezzünk nagy hangsúlyt arra, hogy a diákok tevékenységét végiggondoljuk! Ennek néhány 

elméleti megfontolás szolgálhat alapjául, amelyeket a következőkben foglalhatunk össze. A 

tanulási folyamatnak és tevékenységnek gyakorlatközelinek kell lennie: a kérdéseken és 

feladatokon keresztül a tanulókat saját tudásuk megalkotására kell ösztönözni. A produktív 

tanulás lehetővé teszi a tanulók számára az aktív feladat- és problémamegoldást, a kreativitást 

mozgósító tevékenységek elvégzését, és a reproduktív tanulást is feladatmegoldásokhoz köti. 

A feladatokat pontosan és világosan fogalmazzuk meg a diákok számára, és tegyük lehetővé, 

hogy a diákok maguk is értékelhessék az általuk elvégzett feladatok eredményességét! 

A tanulói tevékenységek között segítséget kell adni ahhoz, hogy a diákok a tanulás 

különféle formáival, lehetőségeivel ismerkedjenek meg, értve ez alatt például azt is, hogy az 

internet a tanulás és a tanítás hasznos ismeretforrása lehessen. A hatékony tanulási stratégiák 

és technikák megismertetésének és alkalmazásának legalább olyan fontos részét kell 

képezniük a tanulásnak, mint az elsajátítandó ismeretek megszerzésének.  

A tanulói munka nem korlátozódhat pusztán arra, hogy a diákok a frontális tanóra 

keretei között a tanári előadás passzív befogadói legyenek. Hangsúlyt kell fektetni arra is, hogy 

a tanulók közötti kooperáción alapuló, csoportmunkában végezhető feladatok, illetve az 

önálló munkát igénylő feladatvégzések is előtérbe kerüljenek.  

A tananyag elsajátításakor tekintettel kell lenni a mindennapi életvitelhez szükséges 

ismeretek és problémamegoldások elsajátítására: a tananyagot a mindennapi élethelyzetekbe 
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ágyazottan vagy azokhoz kapcsolódóan is be kell mutatni, kapcsolatokat kell találni a tanultak 

és a diákok saját tapasztalatai, illetve élményei között.  

Az elkészülő óraterv kapcsán vegyük figyelembe azt is, hogy a sikeres tanóra nem azon 

múlik, hogy az eltervezett feladatokat mennyire sikerült maradéktalanul teljesíteni, hanem 

azon is, hogy a tanár mennyire tudott rugalmasan alkalmazkodni a tanulók aktuális tudásához, 

spontán reakcióihoz, a tanórán kialakuló egyedi szituációkhoz (pl. tanulók által 

megfogalmazott problémafelvetések, diákok között kialakuló viták). 

Ezen elméleti megfontolások tisztázásával elkészíthetjük óravázlatunkat. A tanulási 

folyamat menetének felvázolásában segítségünkre lehetnek azok az elméleti segédletek, 

amelyek a fenti megfontolásokhoz igazodnak, és a tanulási folyamat megtervezéséhez konkrét 

segítséget is biztosítanak. Ilyen lehet az RJR-modell és a kutatásalapú oktatás módszertana. Az 

alábbiakban ezeket mutatjuk be röviden. 

Az RJR-modell egy nagyobb témakör kapcsán is érvényesíthető, de elsősorban a tanóra 

menetét meghatározó eszközrendszer, amely megadhatja az óra menetének kereteit. Ez a 

forma a tanórát három nagy fázisra bontja: a ráhangolódás, a jelentésteremtés és a reflektálás 

szakaszaira.  

A ráhangolódás szakaszának célja, hogy a diákok közelebb kerüljenek ahhoz a 

témához, ami a tanórán megjelenik. Ebben a szakaszban felkelthetjük a diákok figyelmét, 

biztosíthatjuk a diákok motivációját, informálhatjuk őket a tanóra céljáról. Ez történhet úgy, 

hogy felvetjük a témával kapcsolatos megoldandó problémát, vagy egyszerűen kérdéseket 

teszünk fel a probléma kapcsán. Utalhatunk életszerű hivatkozásokra, a diákok személyes 

élményeire is a témával kapcsolatban. Felidézhetjük az ahhoz kapcsolódó előzetes 

ismereteket és tudást, vagy jóslást végezhetünk a témához kötődően. A tankönyv feladatai 

közül ebben lehetnek segítségünkre a Rólad szól feladatai, amelyek minden esetben felvezetik 

a témát. A konkrét megvalósítás többféleképpen történhet: a témához kötődő fogalomhoz, 

kérdéskörhöz, címhez listát vagy pókhálóábrát készíthetünk, a diákok párban megbeszélhetik 

a lehetséges megoldásokat, kapcsolódó élményeiket és tapasztalataikat, alkalmazhatjuk a T-

ábrát, egy rövid vitát, kép vagy állókép készítését, az egyszerű frontális megbeszélést, a 

vélemények összegyűjtését. 

A jelentésteremtés szakaszában dolgozzuk fel a szöveget, illetve az új ismereteket: 

információt keresünk, elemezzük az ismereteket, új fogalmat, szabályt, következtetést 

alkotunk. Megfogalmazzuk lehetséges válaszainkat a felvetett kérdések kapcsán, illetve az 

eddigi ismereteket összekapcsoljuk az új információkkal. A tanultakat az alkalmazás terén is 

érvényesítjük. A szöveg értelmezése minden óra legfontosabb feladata. Ebben a szakaszban a 

szöveghez társuló Kérdések, feladatok, illetve a rövid tankönyvi szövegek, a definíciók, a 

Rendszerezzünk!, valamint a munkafüzet feladatai lehetnek segítségünkre. A feldolgozáshoz 

változatos módszereket és feldolgozási technikákat választhatunk, mindig az adott témához, 

célhoz legalkalmasabbat. 

A reflektálás befejező szakaszában az újonnan tanultak megszilárdítása, a szintetizálás 

a feladat. A reflektálás arra irányul, hogy a tanultak alkalmazható tudásként épüljenek a diákok 
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személyiségébe. Ehhez kapcsolódhat a Mit gondolnak mások? című szerkezeti egység 

használata, a véleményformáló feladatok (vita, érvelés, interjú, a témával kapcsolatos kreatív 

szövegalkotási feladat stb.), vagy azok a feladatok, amelyek formatív módon is reflektálnak a 

tanulási folyamatra (tanári értékelés, önértékelés például kilépőkártya, önértékelő 

szempontsor stb. segítségével). 

Az RJR-modell mellett alkalmazhatjuk a kutatásalapú tanulás módszertanának lépéseit 

is. Ez a következő, hétlépcsős modellben valósulhat meg:  

1. Egy probléma kiválasztása, megfogalmazása és kérdéssé alakítása a tanulói kutatómunka 

elindításához.  

2. A problémával kapcsolatos ismeretek, kutatási módszerek és eszközök összegyűjtése, 

feladatterv készítése, részkérdések megfogalmazása, lehetséges további kérdések 

feltevése. 

3. A problémához kapcsolódó információk és adatok kigyűjtése, azok elemzése és 

értelmezése.  

4. Az eredmények közzététele, azok megvitatása, majd elfogadása vagy elvetése.  

5. Annak ellenőrzése, hogy az adott válaszok valóban megoldották-e a problémát.  

6. A feladat elvégzésének elemzése és értékelése a diákok által.  

7. A tanári értékelés. 

A tanulásközpontú folyamatok megtervezésének általunk előtérbe helyezett 

módszereit leegyszerűsítve úgy összegezhetjük, hogy abban először kapcsolatot teremtünk a 

tanulók előzetes tudásával, aztán jól érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendezzük 

az új tartalmakat, lehetőséget biztosítunk az önálló reflektálásra, és alkalmat adunk a tanultak 

új kontextusban való alkalmazására is. 

A tanulási folyamat megtervezése kapcsán kell szólnunk az értékelés lehetséges 

módjainak megtervezéséről is. A tanulóközpontú oktatás elméleti elgondolásaiból fakadóan 

következik az, hogy a tanulás akkor lehet igazán hatékony, ha a diákok maguk is képesek 

értékelni azt a folyamatot, amelyben részt vesznek. Éppen ezért szükségesnek látjuk 

fejleszteni a diákok metakognitív képességeit is. Ekkor a diákok ugyanis nemcsak abban 

érdekeltek, hogy egy adott tananyagot megtanuljanak, hanem abban is, hogy azt, amiről 

tanulnak, végeredményben értelmesnek és hasznosnak is találják, és saját tudáselsajátításuk 

mértékét, módszereik eredményességét is feltérképezzék.  

A diákok önértékelése több módon is megvalósulhat. Fontos, hogy a diákok képesek 

legyenek reflektálni a tanulás részfolyamataira vagy annak nagyobb szakaszára. A tanulás 

eredményességének tudatát nemcsak az jelentheti, ha a diákok reprezentálják szóban vagy 

írásban tudásukat, hanem az is, ha azt érzékelik, hogy a tudásukat különféle feladatokhoz 

kötve is képesek alkalmazni. Fontos szerepet játszik például a diákok önértékelésében, hogy 

képesek véleményüket elmondani a tanóra témájával kapcsolatban a reflektálás szakaszában. 

Ugyanígy fontos lehet egy nagyobb témakör kapcsán is az, hogy a tanulók fejlődését láthatóvá 

tegyük: ha a téma feldolgozása elején pókhálóábrát készítettünk, amelyen összegyűjtöttük a 

diákok témával kapcsolatos ismereteit, akkor azt az összefoglaló órán kiegészíthetjük az újabb 
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tartalmakkal, ezáltal szemmel láthatóvá téve a fejlődést. Ugyanilyen fontos lehet magára a 

tanulási folyamatra történő reflektálás, ebben a tanóra végi kilépőkártya elkészítése, az 

alkalmazott módszerek hatékonyságának értékelése, önértékelő szempontsor készítése 

(például egy csoportmunkában történő feladatvégzés kapcsán) lehet a diákok fejlődésének 

segítségére. 

Az együttműködést, a közösségi munka értékelését segíti és a diákok motivációját 

nagymértékben befolyásolja, ha a tanulók egymást is értékelhetik. Ennek fektessük le 

alapszabályait, például a véleménynyilvánítás kulturáltságának tekintetében vagy adott 

szempontsorral segítve a diákokat! 

A hagyományosnak nevezhető tanári értékeléssel kapcsolatban azt kell megjegyezni, 

hogy a diákoknak teremtsünk kiszámítható környezetet, amelyben a munkájukat végzik. 

Tegyük világossá minden esetben, hogy mire kapnak osztályzatot, milyen típusú osztályzatot 

és mire lehet megszerezni, illetve az értékelésnek milyen szempontjai vannak! Az értékelés ne 

csak érdemjeggyel történjen! Fektessünk nagy hangsúlyt a közösségi és egyéni fejlesztő 

értékelésre! A diákok tanuláshoz való viszonyát, motivációját nagymértékben határozza meg 

az, ha a tanár szóban vagy akár írásban is értékeli munkájukat. Ez történhet egy-egy témakör 

végén, a tanórák végén, de célszerű minden részfolyamatot is röviden értékelni.  

3.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

A tanuló- és tanulásközpontú fejlesztési folyamatok megtervezésének és megvalósításának a 

hatékonyságát nagymértékben növelhetjük a változatos tanulási stratégiák és technikák 

tanórai alkalmazásával. A tanár kompetenciája eldönteni azt, hogy hogyan szervezi meg az 

oktatási-nevelési folyamatot, az adott diákcsoport számára mik lehetnek a leghatékonyabb 

módszerek és tanulási technikák. Ezeknek megismerése és megismertetése a diákok számára 

azért is lehet különösen fontos, mert ezek olyan gondolkodási struktúrák, sémák, amelyeket 

a későbbiek folyamán, az iskola világán kívül is alkalmaznak egy-egy, az életükben felmerülő 

probléma, kérdés kapcsán. A tanóra megtervezésében ezeket a módszereket és technikákat 

minden esetben a feladatokhoz kell igazítani úgy, hogy azok a legmegfelelőbben 

alkalmazkodjanak az adott feladat végiggondolásához és eredményes megoldásához. A 

tankönyv ezeknek a technikáknak az alkalmazását a feladatok megfogalmazásának egy 

részében jelzi, más részében azonban a tanárra bízza, hogy az adott feladatok 

megvalósításához az adott osztályban milyen módszereket és technikákat alkalmaz. A tanári 

kézikönyvben az egyes témák ismertetésénél jeleztük azt, hogy az adott témához milyen 

módszereket és technikákat javaslunk. 
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3.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

A tankönyv órai használatának lehetőségeiről A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

című fejezetben ejtettünk szót. A tankönyv nélkülözhetetlen része a tanórának. Egyfelől ebben 

szerepelnek azok a szépirodalmi szemelvények, amelyeket a tanórán feldolgozunk, másfelől 

hasznos segítség a tanórai folyamatok megtervezésében is. A tankönyv struktúrája a már 

jelzett módon segítheti a tanulási folyamatot: a Rólad szól felvezető kérdései a 

ráhangolódásban segítenek, a Kérdések, feladatok a jelentésteremtés szakaszaihoz nyújtanak 

támogatást, míg a Rendszerezzünk!, a Mit gondolnak mások? a reflektálásra adnak módot.  

Az otthoni tanulás hatékonyságát nagyban befolyásolja az, hogy a tankönyvi 

ismeretközlő szövegek a legtöbb esetben arra ösztönöznek, hogy a tanórákon tárgyaltakat a 

diákok továbbgondolják és esetleg más kontextusokban is értelmezzék. Az új ismeretek 

egyszerű definícióként, külön is kiemelve jelennek meg a szövegektől elkülönítve, ezzel is 

segítve a diákokat. Az ismeretek rendszerezésében, a könnyebb visszaidézés és tanulás 

érdekében az egyes leckék végén elhelyezkedő Rendszerezzünk! című részek különféle 

infografikák, rendszerező technikák segítségével egyszerű formákba rendezik a tananyagot. A 

tananyag megtanulása mellett az itt megismert eszközök az egyéni tanulás hatékony 

szervezőivé is válhatnak. Otthoni lehetőségként használhatjuk a Mit gondolnak mások? vagy 

a Kérdések, feladatok egyes szövegalkotási feladatait. Ezekből vagy a munkafüzet feladataiból 

választhatunk házi feladatot is. 

3.4. A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok 

A tankönyv a tanulási folyamatnak csak egyik eszköze. A tankönyv használatát számos egyéb 

eszköz és kiadvány is segíti. A könyvet kiegészítő munkafüzet akár a tanórán, akár az otthoni 

munkában hasznos segítség lehet. Emellett a tankönyvhöz kapcsolódó segédanyagokat a 

Nemzeti Köznevelési Portálon (https://portal.nkp.hu/) lehet elérni, ahol a pedagógusokat, a 

szülőket és a diákokat folyamatosan frissülő tartalmak várják. 

Az 5.-es és a 6.-os tananyag feldolgozásához javasolt kézikönyvek és honlapok: 

– Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémiai Kiadó, 2007)  

‒ Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig (Móra Könyvkiadó, 1985) 

‒ Kiss Gábor: Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára (Tinta 

Könyvkiadó, 2011) 

– O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, 2007) 

– O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Akkord Kiadó, 2010) 

‒ Ortutay Gyula (szerk.): Magyar néprajzi lexikon (Akadémiai Kiadó, 1977‒1982) 

– Pusztai Ferenc (főszerk.): Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, 2014) 

‒ Tótfalusi István: Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése 

(Tinta Könyvkiadó, 2006) 

‒ Zolnay László: Kincses Magyarország (Magvető Könyvkiadó, 1977)  

https://portal.nkp.hu/)
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– Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 

‒ Digitális Tankönyvtár (http://www.tankonyvtar.hu/hu) 

– Petőfi Irodalmi Múzeum (http://www.pim.hu) 

– Magyar irodalmi Emlékházak (http://www.mire.hu) 

– https://zanza.tv/irodalom 

3.5. A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek  

A tanmenetek meghatározzák a tanítás-tanulás egész éves folyamatát. Tartalmazzák azt, hogy 

az adott tanévre milyen témaköröket tervezünk, azt hogyan oszthatjuk be időben a tanév 

során, megadja a főbb didaktikai feladatokat és a fejlesztendő készségeket, képességeket, 

valamint az ehhez kapcsolódó ismeretanyagot. Javasoljuk, hogy a pedagógus saját tanmenetét 

a tanév során egészítse ki a tapasztalataival, reflexióival. 

Az újgenerációs tankönyvek kétféle, egy normál és egy rugalmas tanmenetjavaslat készült, 

amelyek az EKE-OFI honlapjáról (http://tankonyvkatalogus.hu), valamint az Nemzeti 

Köznevelési Portálról (https://portal.nkp.hu/) letölthetők. A tanmenetek heti 2, évi 

72 tanórára készültek. Tartalmazzák az óra számát, az óra témáját, az adott órára vonatkozó 

célokat és feladatokat, a fejlesztési területet, valamint az ismeretanyagot. Ezek a 

dokumentumok ajánlásokat tartalmaznak, a pedagógus maga dönti el, hogy mely részét építi 

bele a saját tanmenetébe. A tanmenetjavaslatok szerkeszthető formában tölthetők le, így azok 

szabadon alakíthatóak a tanítási-tanulási folyamat megtervezésekor.  

A rugalmas tanmenetjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a pedagógus számára 

bemutassa, „melyek az elhagyható kerettantervi témák; miként szabadítható fel idő 

kompetenciafejlesztésre, ismétlésre vagy gyakorlásra; az egyes témákhoz tartozó 

követelmények és ismeretelemek számának csökkentése milyen módon oldható meg; egyes, 

új témák feldolgozásának összevonása kevesebb tanórára, egyes témák feldolgozásának 

opcionálissá tétele miként kivitelezhető; a képességfejlesztő órák számának a növelése milyen 

módon lehetséges; hogyan lehet a témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítani egy másik 

évfolyamra.” (ofi.hu) 

A kerettantervre épülő tanmenetektől való eltéréssel bizonyos keretek között (az 

előírásoknak megfelelő 10% terhére) a tanítók, tanárok élhetnek pedagógiai, módszertani 

szabadságukkal, természetesen mindig előtérbe helyezve a gyermekek tanulását, egyéni 

fejlődését. 

A tankönyvekhez készült tanmenetjavaslatok az A jelű kerettantervvel összhangban 

születtek meg. Alkalmazásuk során vegyük figyelembe a következőket: A pedagógus 

elsődleges feladata, hogy „oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, 

szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.” (Nkt. 62. § (1)) Tehát a 

tervezés során az elsőrendű feladat a tartalmi szabályozók mellett a tanulócsoport 

szükségleteihez való alkalmazkodás. Ennek következtében az ajánlott tanmenet 

alkalmazásánál a pedagógus nem elégedhet meg annak pontos követésével, hanem 

http://www/
http://www.hallatlan.hu/
http://www/
http://www/
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adaptálnia kell. A tanmenetek az év teljes óraszámát lefedik, hogy ezzel is megkönnyítsük a 

tervezést, azonban a tanárnak figyelembe kell vennie, ha pl. tanulmányi kirándulás, erdei 

iskola, témahét, iskolanapok vagy más rendezvények miatt az irodalomórák hagyományos 

formában nem tarthatók meg.  

Mindenekelőtt javasoljuk, hogy a tanári és tanuló munka megtervezésekor a tanár 

készítsen helyzetképet arról, hogy a tanulócsoport eljutott-e a korábbi tanulmányainak 

eredményeiként feltételezett tudás- és képességszintre. Különösen fontos ez az ötödik 

osztályban, amikor a tanulók felső tagozatra léptek, új tanárral dolgozva tovább. Amennyiben 

elmaradást tapasztalunk, akkor be kell építenünk éves tervünkbe a felzárkózást arra a szintre, 

amelyet tanmenetünk kiinduló állapotnak tekint, és a tanmenetet adott esetben 

tömörítve/rövidítve kell alkalmaznunk. Ennek függvényében az évfolyam végére kitűzött célok 

redukálása is indokolt lehet. Ebben az esetben érdemesebb a „rugalmas” tanmenetet 

átgondolni, hiszen az kifejezetten olyan csoportok tanítására készült, amelyekben indokolt a 

tananyag lassabb tárgyalása, a több képességfejlesztő gyakorlás és az ismétlés. Ha a csoport 

tudás- és képességszintje megengedi, akkor több, a tankönyv által közölt anyag feldolgozására 

is lehetőség nyílik, illetve hosszabban elidőzhetünk azoknál a szövegeknél, témáknál, 

tevékenységeknél, amelyek a gyerekeknek jobban tetszenek, s amelyek ily módon 

motivációjukat is fokozzák. A két tanmenet bármelyikének alkalmazása biztosítja a 

kerettantervben előírt követelmények teljesítését.  

A tervezésnél tekintettel kell lenni a csoporton belüli egyéni differenciálás szakmai 

követelményére is, amit természetesen az ajánlott tanmenet összeállításánál nem lehetett 

megtenni. A differenciálás elve egyaránt érvényesülhet az elsajátítás folyamatában, az 

ellenőrzés, értékelés tartalmában és formájában, valamint az egyéni bánásmód 

alkalmazásában. A differenciálás szorosan összekapcsolódhat a kooperatív módszerek 

alkalmazásával. 

Az éves tervezetben a tanmenet aszerint is módosítható, hogy az iskolában, illetve a 

tanulócsoportban milyen tanulást támogató eszközöket vehet igénybe a pedagógus. Így 

például az IKT-eszközök rendelkezésre állása vagy hiánya is befolyásolhatja a tervezést, 

valamint az iskola specialitásai, társadalmi környezete, a szülők bevonásának lehetősége, a 

környezetünkben található (vagy a tanulmányi kirándulás során felkeresett) helyek, mint 

például könyvtár, művelődési ház, irodalmi emlékhelyek.  
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4. A MUNKAFÜZETEK  

4.1. A munkafüzetek célja 

Az újgenerációs tankönyvekhez írásbeli és szóbeli feladatok gazdag tárházát kínáló 

munkafüzetek is kapcsolódnak. A feladatok sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a gyengébb és 

a jobb képességű diákok egyaránt élvezzék az irodalomórákat, s hogy találjon a pedagógus az 

adott osztály, csoport képességeihez igazodó feladatokat. A munkafüzetek feladatai segítenek 

eligazodni a 10–12 éveseknek a hétköznapok világában, érdeklődésüket felkeltik a 

tananyaghoz kapcsolható egészen más témakörök, gondolatok iránt is. A munkafüzetekkel 

kapcsolatos célkitűzések hasonlóképpen összegezhetők, mint amit a tankönyv esetében 

láttunk. A munkafüzetek tekintetében fontosnak tartottuk a kulcskompetenciák hatékony 

fejlesztését, a tanulói tevékenységekre épülő tanítás kialakítását, a hatékony tanítási és 

tanulási stratégiák gyakoroltatását, a tartalomhoz kötődő szövegértés fejlesztését, a 

kutatásalapú tanulás feltételeinek kialakítását és a tanulás minden összetevőjének 

mozgósítását. A munkafüzetek feladatai nemcsak az ismeretek megértését, tanulását és 

begyakorlását szorgalmazzák, hanem ezen felül az ismeretek alkalmazását biztosító műveletek 

tanulására, a problémák, problémahelyzetek elemzésére, a problémamegoldás tanulására, a 

különféle tanulási módszerek és gondolkodási eljárások elsajátítására, a szociális viszonyok és 

magatartásformák tanulására is nagy hangsúlyt fektetnek. A munkafüzetek kialakításának is 

lényeges szempontja volt az érthetőség, a lényeget kiemelő feladatok megtervezése és a 

tanulóközpontú oktatás eszközeinek alkalmazása. 

4.2. A munkafüzetek tartalma 

A munkafüzetek tematikus rendben követik a tankönyv gondolatmenetét. A munkafüzetek 

összeállításakor szintén a kerettanterv volt irányadó. Az ötödikes munkafüzet öt fejezetében 

a tankönyvben olvasható mesékhez, versekhez, a János vitéz című elbeszélő költeményhez, A 

Pál utcai fiúk című regényhez és más ifjúsági olvasmányokhoz kapcsolódó feladatokkal 

találkozhatnak a diákok. A hatodikos munkafüzet öt fejezetében a tankönyvben olvasható 

mondákhoz, balladákhoz, a Toldi című elbeszélő költeményhez és az Egri csillagok című 

regényhez kapcsolódó feladatok találhatók. 

A munkafüzetek feladatai a korábban ismertetett didaktikai elvek és kutatási 

eredmények alapján készültek el. A hagyományosabbnak tekintett információkeresést, 

szövegértést gyakoroltató feladatok mellett helyet kapnak azok a feladatok is, amelyek az 

ismeretek gyakorlását, alkalmazását is feladatuknak tekintik, és támpontot adnak a tanulási 

folyamat újabb módszereinek és technikáinak felhasználásához (drámajáték, projektmunka, 

illusztrációkészítés stb.). 

A munkafüzetek a fokozatosság elvét érvényesítik: az egyszerűtől a bonyolultabb felé 

haladva egyre összetettebb ismereteket adnak, gyakoroltatnak. Fontos szerepet szánnak az 
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ismétléseknek, a korábban tanultak felidézésének, ugyanakkor lehetőséget nyújtanak arra, 

hogy rejtvényeikkel, játékaikkal, önálló problémamegoldásra serkentő feladataikkal 

elmélyítsék a tananyag fogalmi rendszerét, azaz képessé tegyék a tanulókat a szépirodalmi 

szövegek megértésére.  

A kiadvány tipográfiai megoldásai – a tagolt, levegős tördelés, a táblázatok, 

keresztrejtvények egyértelmű utasításai, kérdései – hozzájárulnak a tananyag elmélyítéséhez.  

4.3. A munkafüzetek felhasználásának módja 

A változatos feladatok lehetőséget teremtenek, hogy a diákok felmérjék tudásukat és 

kreativitásukat a szövegalkotás és a szövegértelmezés terén. Többször találkozhatnak hasonló 

feladattípusokkal, hogy lehetőségük legyen az ismétlésre, gyakorlásra. A feladatok egy részét 

csoportmunkában is elvégezhetik, míg más részük megoldásához hosszabb otthoni felkészülés 

szükséges. A tanult művekhez kapcsolódó drámajátékok is arra ösztönözhetik a diákokat, 

illetve a szaktanárt, hogy a tanulók minél többet dolgozzanak együtt. A munkafüzet egyaránt 

használható a tanórán és otthoni munka, gyakorlás keretében is.  
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MELLÉKLET: MEGOLDÓKULCS AZ IRODALOM 6. TANKÖNYVHÖZ  

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 

Idézd fel! 

1. Melyik a kedvenc olvasmányod? … 

Egyéni megoldás az ajánló műfaji és szerkezeti szempontjait figyelembe véve. 

2. Mi a műfaja…? 

Műhöz kötött megoldás. Alkalmat adhatunk az ötödikben tanult fogalmak, műfajok rövid 

ismétlésére. 

3. Döntsd el… 

a) A népmesék szerzője ismeretlen. Igaz (a népmesék közösségi alkotások, szóban terjednek, 

a mese szerzőjének neve nem ismert, nincs egy szerzőhöz kötött változat: a népmese 

változatokban él). 

b) A mesehősök általában létező személyek. Hamis. (A mese fiktív szereplőket vonultat fel. A 

valóságos szereplők – király, juhász stb. – sokszor inkább egy-egy típus megtestesítői.) 

c) Petőfi Sándor István öccséhez írta híres költői levelét. Igaz. (István öcsémhez című 

episztolája mellett Arany Jánoshoz címzett episztoláját olvashattuk még.) 

d) A Pál utcai fiúk című regény a középkorban játszódik. Hamis. (A gittegylet pecsétjéről 

kiderül: a történet 1889-ben játszódik.) 

e) Tom Sawyer varázserejű tárgyakat gyűjt. Hamis. (Tom ajándéktárgyakat [narancshéj, 

üveggolyó stb.] kap a többi gyerektől azért, hogy őket is engedje festeni.) 

4. Milyen mesetípusokat ismersz?... 

Például: 

állatmese: Az elégedetlen lovacska, A róka és a gólya 

tündérmese: Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 

csalimese: A megszámlálhatatlan sok juh 

láncmese: A kakas és a pipe 

5. Gyűjtsetek csoportokban… 

Például: János vitéz: Jancsi, mostoha, Iluska, Jancsi gazdája, zsiványok, huszárok, törökök, 

francia király, szerecsen király, tatárok királya, menyecske Iluskáék házánál, óriások, 

boszorkányok stb. 

Pál utcaiak: Nemecsek Ernő, Boka János, Csele, Csengey, Csónakos, Weisz, Geréb Dezső, 

Barabás, Richter, Kolnay Pál, Leszik  

Vörösingesek: Áts Feri, a Pásztor testvérek, Szebenics, Wendauer stb. 
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Kérdések, feladatok 

1. Jellemezd… 

ibolya: olyan feltűnő akar lenni, mint a liliom – lehetne ő a hiú 

meténg: nem tetszik neki, hogy ősszel elveszti a levelét – lehetne ő a búvalbélelt 

a bíborpiros virág: a hangyákra panaszkodott – lehetne ő a kényeskedő 

A többi kérdés egyéni megoldást vár.  

2. Sződd tovább a történetet!… 

Egyéni megoldás. 

3. Az ibolya… 

pl. Rózsa, Jácint, Viola, Pálma, Virág, Írisz, Boglárka, Gyöngyvirág, Hortenzia, Imola, Kamélia, 

Kamilla, Nefelejcs, Hajnalka, Margaréta, Orchidea, Hanga, Jázmin, Amarilla 

4. Értelmezd… 

pl. Az életben nincs tökéletes öröm, zavartalan boldogság. 

Szövegértés 

1. Értelmezd… 

őshonos: Egy helyen élő (növény, állat), amely egy terület természetes lakója az ember 

beavatkozása nélkül. 

tömeges: Csoportos, sorozatos. 

serkentő: Egy testi folyamatot élénkebbé tevő; egy testrészt, szervet fokozott működésre 

késztető (hatás, szer). 

asztmás: fulladásos köhögési és görcsös légzési rohamoktól szenvedő  

2. Észreveszel-e valami közös vonást… 

Megannyi névváltozat összetett szó. A szavak többnyire játékosan (metaforikusan vagy 

metonimikusan) társítják a virág elnevezését egy állathoz vagy más jelenséghez. A 

leggyakoribb megnevezés az, amikor egy állattal (pl. béka, disznó, kutya, eb, kácsa) hozzák 

összefüggésbe a növényt.  

3. A gyógynövény… 

A fiatalabb levelek magas C-vitamin-tartalommal bírnak, ezért ezek alkalmasabbak saláta 

készítésére. Az idősebb leveleket használják inkább főzelékek elkészítésére.  

A fiatalabb levelek még frissek, zsengék, az idősebbek pedig már elveszítik ezt a frissességet. 

Ez indokolhatja a különböző felhasználási módokat. 

4. Foglald össze… 

Egyéni válaszok. Pl. A pitypang Európában őshonos, változatos megjelenésű növény. A 

sokféle elnevezése közismertségére is utal. Számos felhasználási módja ismert. 

5. Hogy nevezzük idegen szóval… 

A növények kutatói a botanikusok. A szöveg szerint: a növénynek „közel száz kisfaját tartják 

számon”.  
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MONDA, BALLADA, ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY 

 „SZÁLL A MADÁR, ÁGRUL ÁGRA” ‒ ARANY JÁNOS: REGE A CSODASZARVASRÓL 

Rólad szól 

1. Ismersz-e a magyarság… 

Emese álma; A Hadak Útja; Csörsz árka; Árpád, a honalapító; A csodaszarvas; Az Isten kardja 

2. Ha neked kellene… 

Egyéni válasz.  

Kérdések, feladatok 

1. Hány fő részből áll… 

– Hunor és Magyar üldözőbe veszik a szarvast. 

– A vadászok eltévednek. 

– Szarvas helyett hazára és lányokra találnak. 

– Hunor és Magyar a lányokkal új nemzetségeket alapítanak. 

2. Sorold fel a szereplőket… 

Hunor, Magyar – Két daliás vitéz, Enéh és Ménrót fiai, kalandvágyók, kitartóan, makacsul 

űzik a szarvast. Bölcsen döntenek, amikor letelepszenek az új hazában. 

100 levente – a kísérőik, bátor, harcias, fáradhatatlan vadászok, fürgén űzik a szarvast. 

Szívesen engednek a lányok csábításának. 

Szarvas-gím – az elejtett hímszarvas párja, őt üldözik szakadatlanul. Egy füves területre, édes 

vizű folyóhoz vezeti a vadászokat. 

Belár és Dúl fejedelem lányai – szépségükkel elbűvölik Hunort, Magyart és a harcosokat. 

Büszkén vállalják új férjeik mellett az asszonyi szerepet. 

3. A történet melyik pontján… 

„Vadont s a Dont ők felverik 

A Mejóti kis tengerig; 

Süppedékes mély tavaknak 

Szigetére ők behatnak.” 

4. Hogyan magyaráznád… 

„Megbékéltek asszony-fővel”: a lányok elfogadták sorsukként azt, hogy asszonyként, 

feleségként, később anyaként éljenek távol otthonuktól a lányrablás után  

„Köd előtte, köd utána”: pl. nem látni sehol, eltűnt 

5. Keress példákat… 

ágrul, szájrul, feljövének, átalúszták, setét, szemök, ihon, ködbül, lőn 

Mi lehetett… 
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Olyan érzést kelteni, mintha egy régi regét olvasnánk. 

6. Melyik versszak… 

„Száll a madár, száll az ének 

Két fiáról szép Enéhnek; 

Zengő madár ágrul ágra, 

Zengő ének szájrul szájra.” 

Mi a szerepe… Refrén. Tagolja a költeményt. Elválasztja egymástól a történéseket. 

Szövegértés 

1. Miért lehet a szarvas… 

Mert az agancsát minden télen elveszíti, és minden tavasszal újranöveszti. 

2. Rajzold le…  

Egyéni megoldás. 

3. Nézz utána…  

1. vallástörténeti értelemben az ókortól kezdve ismert elnevezés. A vallástörténeti művek így 

nevezik a fatiszteletben feltűnő életfákat, amelyeknek sorsa szimbolikusan összefüggött egy-

egy ember életével. – 2. A magyar népszokásokban életet, termékenységet jelképező 

feldíszített faág, főként lakodalmak alkalmával szerepel. (forrás: Magyar Néprajzi Lexikon) 

Az a hatalmas fa, amely összeköti a három világot, az alsót, középsőt és felsőt. (forrás: 

Magyar Néprajzi Lexikon)  

4. Szerinted minek lehetne… 

Egyéni válasz. (pl. Útmutató, akár a csillagos ég. Büszkeség, nemesség a tartása miatt.) 

Rendszerezzünk! 

Hasonlóságok mese és monda között:  

epikus műfajok; csodás, fiktív elemeket tartalmaznak; közösségi, népköltészeti alkotások; 

verses és prózai formájuk is lehet, szájhagyomány útján terjednek stb. 

Különbségek mese és monda között:  

a monda valószerűbb, valóságos földrajzi helyeket, történelmi eseményeket is megjelenít; a 

mese tere és ideje fiktív, mesei tér-idő; a mesék szereplői kitaláltak, a mondáké 

valóságosabbak stb. 
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 „EZ AZ ÉN EMBEREM” – LÁZÁR ERVIN: BOTOND 

Rólad szól 

1. Kicsi a bors… 

Egyéni válasz. Ötletek pl. Egy kis állat lyukat fúr valamibe, ami aztán leomlik; Tönkremegy 

valami egy csepp valamitől. 

2. Idézzétek fel… 

Pl. a kalandozásokat megkönnyíti az életmód: nomád életmód (juhok, lovak), állattartás, 

legeltetés, téli szállás; 899‒970: zsákmányszerző hadjáratok Nyugatra és Délre, könnyűlovas 

harcmodor és fegyverzet (íj, nyíl, szablya); amit rabolnak: nemesfém, szövet, rabszolga, 

élelem; a megtámadott települések gyakran pénzzel fizetnek a békéért; 955 Augsburg – 

vereség: Lél (= Lehel), Bulcsú és Súr elfogása, kivégzése (lásd Lehel kürtje című monda); 970 

vereség Bizánctól: a hadjáratok vége 

Kérdések, feladatok 

1. Nézz utána… 

Isztambul, Törökország 

2. A történet nem szól… 

Egyéni válasz. (Például 1. Mind egy szálig szolgái lesznek a görögöknek; 2. Átengedik 

meghódított területeik egy részét; 3. A magyarok lesznek az adófizetők.) 

3. Hogyan viselkedik a görög vitéz? 

kérkedő, elbizakodott, dölyfös, önhitt 

4. Miért kell Botondnak…  

Hogy a görög komoly ellenfélnek fogadja el, és kiálljon vele harcolni. Hogy ne kérjen másik 

harcost, elég legyen neki ez az egy is. 

5. Jogosan dúlják-e fel…  

Egyéni válasz.  

Érv lehet mellette: A görög császár nem tartotta meg az ígéretét, tehát a magyarok elvették 

a jogos jussukat.  

Érv lehet ellene: A magyarok nemcsak a jussukat vették el, hanem fosztogattak, dúltak, 

pusztítottak, és nyilván sok ártatlan is megöltek. 

Rendszerezzünk! 

Egyéni megoldás.  

Pl. történeti monda: Lehel kürtje, Szent Lászlóhoz, Mátyás királyhoz, Rákóczi Ferenchez 

kapcsolódó mondavilág; 

eredetmonda: Emese álma, Attila, a hunok királya; 

természeti monda: Csörsz árka, Szent Anna tava; helyi monda: A balatoni kecskeköröm. 
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 „ÉPÍTTESSEN NEKEM EGY VÁRAT” – BECKÓ VÁRA 

Rólad szól 

1. Szerinted milyen tulajdonságai… 

Egyéni válasz.  

Jó tulajdonságok lehetnek: értelmes, képzett, határozott, erőskezű, előrelátó, igazságos, 

becsületes, megvesztegethetetlen stb.  

Rossz tulajdonságok lehetnek: ostoba, kontár, bizonytalan, gyengekezű, kapkodó, 

részrehajló, megvesztegethető stb. 

2. Vannak-e „udvari bolondok”… 

humoristák, parodisták, stand-up-osok 

Kérdések, feladatok 

1. Foglald össze… 

Egyéni megoldás. Pl. A kegyetlen Stibor vajdát sokszor megnevettette Beckó, az udvari 

bolond. Egy alkalommal Stibor vajda jutalmat ajánlott Beckónak, aki azt kérte, hogy a szikla 

tetejére építsen a vajda várat. A felépített várban már egy esztendő múlva mulatoztak, 

amikor egy mulatság alkalmával Stibor vajda észrevette, hogy valaki megütötte a kutyáját. A 

szolga, aki a kutyát bántotta halállal lakolt, de megátkozta a vajdát. A vajdán egy esztendő 

múlva fogott az átok: szeme világát viperacsípéstől elveszítve ő is a mélybe zuhant. 

2. Mi teszi… 

‒ kemény öklű, nagy akaratú: akárkire rákényszeríti az elképzelését, képes munkára 

kényszeríteni még az arra járó utasokat is;  

‒ őrült és fennhéjázó: idétlen terveket sző és hajtat végre alattvalóival, pl. várépítés a szinte 

megmászhatatlan sziklán;  

‒ hirtelen haragú: még az ég és föld is reszket a haragjától;  

‒ szeszélyes: szélsőséges hangulatváltozásai miatt kedve egyik végletből a másikba csap át: 

egyik percben majd kirúgja a ház oldalát széles jókedvében, a másikban felrobban 

haragjában, és meggondolatlanul osztogatja a halálos ítéleteket;  

‒ könyörtelen, sőt kegyetlen: nem kegyelmez szegény ártatlan öregnek; megfélemlíthetetlen: 

kacag az átkozódáson. 

3. Miért gerjed… 

Először azért gerjed haragra Stibor vajda, mert a vendégei lehetetlennek tartják, hogy a 

sziklára várat tudna építeni. 

Másodszor: Cickének, a kedvenc kutyájának a lábát valaki elütötte. 

4. Bizonyítsd be… 

Nem hallgatja meg az öreg szolga védekezését. A részletek ismerete nélkül ítélkezik. A 

hintókról csak a kocsisokat állítja munkába, a rajta utazó urakkal és úrinőkkel ezalatt 

mulatozik. 
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5. Ismersz-e… 

A görög mitológiában elég sok történetben: Kronosz (saját gyermeke öli meg); Oidipusz 

(megöli apját, feleségül veszi az anyját); Perszeusz (unokája kezétől hal meg); A mesékben is 

gyakran előfordul: Csipkerózsika stb. 

6. Írd meg… 

Egyéni megoldások. 

Szövegértés 

1. Idézd fel… 

Szent István első királyunk, 1000-ben koronát kapott Szilveszter pápától; vármegyéket hozott 

létre; vármegyerendszerre épülő egyházi szervezet; rendeletei: tized; minden tíz falu építsen 

egy templomot; német támadás; Imre herceg, István fia vadászbalesetben meghal. 

2. Milyen célból… 

Tanácsokat, útmutatást kívánt nyújtani fiának, akit az utódjául akart nevelni. Az uralkodás 

nehézségeire, a király kötelességeire, feladataira akarta felhívni a figyelmét. 

3. Keresd ki a szövegből… 

szeresd az igaz ítéletet; türelmes légy; türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél; ne 

ítélkezz te magad; az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd; türelemmel, irgalommal, 

esküdözés nélkül ítélkezz; ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz… légy kegyes, hanem 

még a külföldiekhez is; légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz; őrizd szívedben mindig 

az isteni intést; légy majd mértékletes; légy szelíd, hogy sohase harcolj az igazság ellen; légy 

becsületes! 

4. Szent István a tanácsait… 

Az igaz ítélet becsületet szerez a királyságnak; Türelemmel hatalmunkban tudjuk tartani a 

lelkünket; A bolond fogadalmat megszegi az ember; A türelmes királyok királykodnak, a 

türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak; Ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, 

hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni; A jó király irgalmasságot akar, nem 

áldozatot; A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. 

 5. Szerinted mi a fő… 

Szent István: bölcs, belátó, türelmes, megfontolt, igazságos, irgalmas. 

Stibor vajda: kegyetlen, könyörtelen, irgalmat nem ismerő, hirtelen haragú, türelmetlen, 

elvakult, szeszélyes. 
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 „AMIT RAKTAK DÉLIG, LEOMLOTT ESTÉRE” – KŐMÍVES KELEMENNÉ 

Rólad szól 

1. A cél szentesíti… 

Kétes értékű a tartalma: jó cél elérése érdekében bármilyen eszköz megengedett. Általában a 

felelősség alól való kibújásra használják. 

2. Előfordult már… 

Egyéni válaszok. Legalább két dolgot jó lenne megfogalmazni: 1. Attól még lehet boldog az 

ember, ha nincs módja (pénze) valami megkívánt dolog megszerzésére; 2. Lehet, hogy pont 

úgy jár jobban, hogy nem kapja meg a megkívánt dolgot. 

Kérdések, feladatok 

1. Szerinted miért nem… 

Válaszlehetőségek lehetnek például: Rossz habarcsot (mész, homok, víz keveréke) tettek a 

kövek közé. Túl magas szirtre építették a várat, statikailag nem állt meg. Maguk sem hitték 

el, hogy képesek megépíteni, ezért tudat alatt valamit mindig elrontottak. 

2. Miért nem hallgat… 

„Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza, 

A lovak se tiéd, a hintó se tiéd, 

Csapjad a lovakat, hadd haladjunk elébb!”  

Talán azért nem hallgat rá, mert a rossz előérzete hajtja. Csak azt nem tudja, hogy ezzel a 

cselekedetével ő maga teljesíti be a végzetet. A hatalmi helyzetére hivatkozik, és az ilyen 

fellépés nem túl megnyerő. A műben előkészíti a „megérdemelt” halált.  

Hogyan alakulhatott volna… 

Egyéni válaszok. 

3. Helyesen cselekszik-e… 

Egyéni válaszok. Késlelteti a rossz hírt, és ez egy ideig gyógyír gyanánt elfogadható. Kérdés 

azonban, hogy kit kímél inkább: a fiát vagy saját magát? Könyörületes-e vagy inkább gyáva? 

Meddig lehet pozitív a kegyes hazugság? 

4. Milyen csodás elemek… 

„Amit raktak délig, leomlott estére, / Amit raktak estig, leomlott reggelre.”  

A kőművesek Kőmíves Kelemenné hamvait keverik a mészbe, így sikerül felépíteniük Déva 

várát. 
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Amikor Kőmíves Kelemen kisfia felment a várhoz, az anyjához, a föld meghasadt, s a kisfiút 

elnyelte a föld. 

5. Szörényi Levente… 

Művészi, tudományos alkotó munka eredménye. Kérdés lehet: hogy csak akkor mű-e a „mű”, 

ha mások is elismerik, vagy akkor is annak tekintető, ha csak az alkotó tartja annak. 

Szövegértés 

1. Keresd meg… 

Egyéni megoldás. 

2. Nézz utána… 

rezervátum: természetvédelmi terület vagy az őslakos bennszülöttek részére kötelező 

lakóhelyként kijelölt zárt terület 

erődítés: terepen a harcot segítő építmény 

kaputorony: vár kapuja fölé épült, azt védő torony 

3. A város melyik részében… 

„A vár a város központjában fekvő és természeti rezervátumként működő Várhegyen 

fekszik.” 

4. Hol helyezkedik el… 

„[A belső falgyűrű] északkeleti oldalán található a kaputorony, majd ennek folytatásában 

húzódott egy négyszintes palotaszárny.” 

5. Milyen építményekkel védték… 

erődített fal, két erődített kapu, két falgyűrű 

Rendszerezzünk! 

Keress példákat… 

Líra – érzelemgazdagság: „csak addig várjatok, / Hogy búcsút vehessek asszonybarátimtól, / 

Asszonybarátimtól s szép kicsi fiamtól: / Mert a halottnak is hármat harangoznak, / Én árva 

fejemnek egyet sem kondítnak!” 

Epika – történetet mesél el: pl. „Tizenkét kőmíves összetanakodék, / Magos Déva várát hogy 

felépítenék” 

Dráma – párbeszédes előadásmód: „Asszonyom, asszonyom, forduljunk meg vissza!” / 

„Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza, / A lovak se tiéd, a hintó se tiéd, / Csapjad a 

lovakat, hadd haladjunk elébb!” 
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„RÓZSA SÁNDOR SE VETTE EZT TRÉFÁRA” – RÓZSA SÁNDOR BÁRSONY LOVÁT NYERGELI 

Rólad szól 

1. Kire szoktuk… 

huncut, haszontalan gyerek 

Eredeti jelentése: útonálló, fosztogató szegénylegény. 

2. Olvastál már olyan könyvet… 

Egyéni válaszok (pl. Árgyélus királyfi; Aladdin; Lúdas Matyi; A szegény ember és a róka; 

Aranyhaj és a nagygubanc; Jégvarázs; általában a népmesék furfangos legkisebb fiúi, ravasz 

rókái). 

Kérdések, feladatok 

1. Nézz utána… 

Betyár: a 18–19. században a bujdosó rablók neve volt Magyarországon. 

Ismert betyárok: Sobri Jóska (Bakony, Dunántúl)), Savanyú Jóska (Bakony), Angyal Bandi 

(Hajdúság, Felvidék), Vidróczki Márton (Mátra), Zöld Marci (Alföld), Geszti Jóska (Nyírség) 

2. Kik folytatnak… 

Rózsa Sándor, kocsmárosné, szolgáló (egyrészt a megszólításból tudjuk: „Korcsmárosné”; 

másrészt a tartalomból: Rózsa Sándor a zsandárok elől bujkál, a kocsmárosné fedezi; a 

szolgálót a narrátor jelenti be) 

3. A szövegből próbáld… 

rendőrök, csendőrök, fegyveres katonák (zsandár ~ csendőr) 

4. Milyen számok… 

harminchárom, kilenc – népmesei elemek 

Szövegértés 

1. Miért nem kell őrség… 

Nem kell őrség, hiszen „tisztelték, becsülték Kossuth Lajost az egész országban, de mi volt az 

ahhoz képest, ahogy Cegléden szerették. Az volt a kormányzó második otthona.” 

2. Hogyan állapítják meg a betyárok… 

„Lefekszik az egyik betyár az útra, leteszi a fülét, úgy hallgatózik, vajon parasztszekér jön-e 

vagy úri hintó.” 

3. Mit gondolsz… 

Egyéni válasz. Pl. ugyanazt kell csinálniuk, amit eddig tettek: rabolni, ölni; jó magyarnak érzik 

magukat; a 12 hold föld ígérete csábító számukra. 
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4. Keress képeket… 

Egyéni megoldás. Ajánljuk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum honlapját: 

www.mmkm.hu 

5. Nézz utána… 

Kossuth Lajos Cegléden kezdte meg toborzókörútját a szabadságharc fegyveres erőinek 

megteremtése érdekében. Itt hangzott el híres ceglédi beszéde, melynek hatására ezrek 

csatlakoztak a szabadságharchoz. Állítólag a Pestre vonuló ceglédi önkéntesek énekelték 

először a Kossuth-nótát. 1849 júliusában egy héten keresztül Cegléden ülésezett a kormány. 

Itt szállásolták el Kossuthot is. A város a későbbiekben is ápolta Kossuth Lajos emlékét: erről 

tanúskodik a pozsonyi erkély Ceglédre szállítása, amelyről Kossuth bemutatta Magyarország 

első miniszterelnökét; a köztéri szobor, emléktábla állítása vagy éppen a helyi múzeum 

elnevezése. 

„HÉT NAP ELEGENDŐ” ‒ ARANY JÁNOS: MÁTYÁS ANYJA 

Rólad szól 

1. Hogyan tudod… 

Facebookon és egyéb közösségi oldalakon, twitteren, msn-en, SMS-ben, e-mailben, Skype-on; 

telefonon, személyes látogatással, üzenetküldéssel a fenti eszközök vagy élő személyek 

segítségével… 

2. Milyen előnyei… 

A kézzel írott levél: 

‒ megőrizhető, eltehető 

‒ kézzel fogható, tapintható, szívhez szorítható, szagolható 

‒ nem kell hozzá számítógép/laptop 

‒ nem vész el egy gép újratelepítésénél 

‒ személyesebb 

‒ grafológiai szempontok 

Az elektronikus levél: 

‒ gyorsabban célba ér 

‒ hamarabb kaphatunk választ 

‒ elmenthető, újra felhasználható 

‒ szerkeszthető 

‒ nem kell piszkozatot írni 

‒ nem kell hozzá papír, boríték, bélyeg 

http://www.mmkm.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pest_%28t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kossuth-n%C3%B3ta
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Kérdések, feladatok 

1. Mit jelent… 

szeretetteljes, szeretettel teli  

2. Milyen gyorsan… 

Kb. egy nap alatt. 

3. Kinek a levelét… 

Mátyás válaszlevelét hozza a holló. Szilágyi Erzsébet a levelét fekete viaszpecséttel zárta le, a 

válaszlevélen piros a pecsét. További sorok is utalnak rá, hogy a szeretett fiú válaszát ismeri 

fel az anya:„Finom a hajtása: / Oh áldott, / Oh áldott / A keze-irása!” 

4. Készítsd el a költemény… 

1‒2. vsz.: elbeszélés, az elbeszélő szólal meg;  

3‒6. vsz.: Szilágyi Erzsébet levele;  

7. vsz.: elbeszélés, az elbeszélő szólal meg;  

8‒11. vsz.: Szilágyi Erzsébet és a futárok párbeszéde, illetve Szilágyi Erzsébet panaszos 

monológja;  

12‒13. vsz.: elbeszélés, az elbeszélő szólal meg;  

14‒16. vsz.: Szilágyi Erzsébet parancsa, illetve a parancs nyomán elbeszélés, 

amelyben az elbeszélő szólal meg;  

17‒18. vsz.: Szilágyi Erzsébet monológja 

5. Készíts útiterveket… 

Egyéni megoldás. 

Szövegértés 

1. Bizonyítsd be… 

Válasz az idézet alapján: „Mint az ország egyik leghatalmasabb emberének fia, Mátyás az 

akkor szokásosnál sokkal jobb nevelésben részesült. A nemesi ifjak számára szinte kötelező 

katonai tudást nyilván apjától sajátította el, emellett megtanult latinul és németül, valamint 

egy szláv nyelvet. Feltehetően tudott románul is.” 

2. Gyűjtsd össze… 

latinul, németül, egy szláv nyelven, feltehetőleg románul 

3. Hogyan lett Hunyadi László… 

„Apja 1456. augusztus 11-én meghalt, így a Hunyadi család feje (…) László lett, aki 1456. 

november 9-én meggyilkoltatta a király rokonát, Cillei Ulrik főkapitányt, és a kezébe került 

fiatal V. Lászlótól magát neveztette ki országos főkapitánynak.” 

4. Miért tartotta… 

Féltette saját hatalmát. 
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Rendszerezzünk! 

Hasonlóságok a monda és a ballada között:  

mindkettőben epikus elemek jelennek meg, történetet mesélnek el, narrátoruk van, 

mindkettő lehet népköltészeti alkotás, szájról szájra terjedhetnek, mindkettő lehet verses 

formájú, a történeti monda alapja lehet egy történeti balladának, mindkettőben megjelenhet 

párbeszéd stb. 

Különbségek a monda és a ballada között:  

a balladára jellemzőbb a líraiság (erőteljes érzelmeket is megjelenít) és a drámaiság 

(párbeszédesség), a balladára jellemző a balladai homály, a monda inkább prózai formájú, a 

monda inkább a történéseket helyezi középpontba, a ballada az érzelmeket, a lelki világot, a 

ballada általában tragikus eseményt dolgoz fel, a monda hangvétele viszont tárgyilagosabb 

stb. 

 „EMLÉKE SÍR A LANTON MÉG” ‒ ARANY JÁNOS: A WALESI BÁRDOK 

Rólad szól 

1. Voltál már olyan helyzetben… 

Egyéni megoldások. Kérdés lehet, hogy mikor csap át az őszinte véleménynyilvánítás 

szemtelenségbe. 

2. Csoportokat alkotva… 

Csoportos vita. Mikor nevezhető gyávaságnak, és mikor megfontolt óvatosságnak az őszinte 

vélemény elhallgatása? 

Kérdések, feladatok 

1. Keresd meg… 

1. 

„Edward király, angol király, 

Léptet fakó lován: 

Hadd látom, úgymond mennyi ér 

A velszi tartomány.” 

6. 

„Edward király, angol király, 

Léptet fakó lován: 

Körötte csend amerre ment, 

És néma tartomány.” 

26. 

„S Edward király, angol király, 

Vágtat fakó lován; 

Körötte ég földszint az ég: 

A velszi tartomány.”  
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Hogyan változik… Az országban uralkodó közhangulatot, valamint a király megőrülési 

folyamatát mutatják be. Az 1. versszak közömbös, a 6. vészjósló, a 26. pedig már tomboló. 

2. Miért olyan fontos a királynak… 

A nép előtt igazolná, hogy a hódításai, győzelmei mindenki megelégedésére valósultak meg. 

Önigazolást keres, hogy helyesen, igazságosan uralkodik. 

3. Nézz utána, a vers mely sorai… 

„A pártos honfivér” 

„Körötte csend amerre ment” 

„Vadat és halat, s mi jó falat 

Szem-szájnak ingere”  

„Szó bennszakad, hang fennakad,”  

„Vérszagra gyűl az éji vad” 

4. Készíts vázlatot… 

1‒3. vsz.: Edward király 

4‒5. vsz.: a király udvaronca 

10‒12. vsz.: Edward király 

15‒17. vsz.: ősz bárd 

18. vsz.: Edward király 

19‒20. vsz.: ifjú bárd 

22‒23. vsz.: harmadik bárd 

24. vsz.: Edward király 

28. vsz.: Edward király 

29. vsz.: a király udvarmestere 

30. vsz.: Edward király 

+ 1., 6‒9., 13‒15., 18., 20‒21.,24‒27., 29., 31. vsz.: az elbeszélő 

5. Alkossatok csoportokat… 

Edward:  

‒ Edward király a hatalom képviselője, zsarnok módjára méri fel a tartományt. Dühöng, 

amikor észreveszi, hogy az urak és a bárdok gyűlölik. Sérelmezi, hogy nem dicsőítik, 

hatalommániájában végezteti ki az ötszáz énekest. Tette és a bárdok átka nem hagyják 

lelkiismeretét nyugodni, ezek eredményezik megőrülését. 

A király udvaronca:  

‒ Behódol a királynak, hű alattvalónak mutatkozik, de a királlyal történő párbeszédéből az 

iróniát is kihallhatjuk. 

Montgomery ura, a várnép és a többi úr:  

‒ Azt színlelik, hogy a királynak behódolnak, valójában nem így van: ezt veszi észre a király. 
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A bárdok:  

‒ Őszinte szókimondással énekelnek annak ellenére, hogy tudják, emiatt halál vár rájuk. 

Első, ősz bárd:  

‒ A király vérengzéseiről beszél, a múltban a nép ellen elkövetett bűneiről.  

Második, ifjú bárd:  

‒ A szabadságát vesztett nép jelenéről és jövőtlenségéről, a rabságba kényszerített, illetve 

lemészárolt emberekről és a mögöttük álló asszonyok keserű sorsáról beszél.  

A harmadik bárd:  

‒ Nyíltan kimondja, hogy ne számítson a király a nép és a költők éljenzésére, mert egy gyűlölt 

uralkodó ezt nem érdemli meg. 

A király udvarmestere:  

‒ Kihirdeti a király parancsát. 

6. Írj rövid beszámolót… 

Egyéni megoldás. A király, miután tönkretették a szórakozását, a méltánytalanság, a tisztelet 

hiánya miatt bosszankodhat, a házigazda pedig a botrány elkerülésén, illetve elsimításán 

fáradozhat.  

Rendszerezzünk! 

Egyéni megoldás, illetve lásd a Kérdések, feladatok 5. feladatát. 

 „HOL VAGYON A SÜVEGED?” – FAZEKAS MIHÁLY: LÚDAS MATYI 

Rólad szól 

1. Tettél vagy mondtál már olyat… 

Egyéni válaszok. Támogatandó a megbánás mások előtti kinyilvánítása; a jóvátétel 

lehetőségének keresése; a büntetés (akár egy felnőtt, akár az élet részéről) emelt fővel 

elfogadása. 

2. Aki arcul üt téged… 

Ha más neked rosszat tesz, és te arra rosszal válaszolsz, akkor az adok-kapoknak sohasem 

lesz vége. Ellenben ha te jót teszel a másikkal ilyenkor, talán ő is elgondolkodik. 

Kérdések, feladatok 

1. Gyűjtsd össze… 

népmesei kezdet, meseszám: három, főszereplők: szegénylegény, gazdag ember 

2. Te mit tettél volna… 

Egyéni válaszok. 
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3. „Osztán háromszor veri…” 

Egyéni válaszok. Igazságosnak nem igazságos, de a kiszolgáltatottság, a megalázottság 

felduzzasztja a bosszúvágyat.  

Mit jelentenek… 

bosszú: Önhatalmú megtorlás valamely elszenvedett vagy vélt sérelemért. Pl. „bosszúból 

elkövetett emberölés”. 

önbíráskodás: Az a jogtalan eljárás, hogy valaki valamely hivatalos szerv által eldöntendő 

kérdésben a törvényes út mellőzésével szerez érvényt akaratának. Pl. a János vitézben Jancsi 

az erdőben önmaga szolgáltat igazságot a zsiványokkal szemben. 

Szerinted… 

Egyéni válaszok. (Tereljük arra a beszélgetést, hogy miért nem helyes a bosszú és az 

önbíráskodás. De megemlíthetünk olyan eseteket is, amelyek felvetik a problémás erkölcsi 

kérdéseket: pl. Jancsi esete a mostohával.) 

4. Mit jelent… 

Ahogy a falra hányt borsó lepereg, úgy Matyiról is leperegtek az anyja szidalmai. Nem voltak 

hatással rá. 

5. Mire irányíthatja a figyelmet… 

Egyéni válaszok. Pl. bármely társadalmi igazságtalanság elleni tiltakozásra, az önkény, a 

bosszú kérdéseire, a szegények és gazdagok közötti különbségekre, esetleg a társadalmi 

mobilitás kérdéseire. 

6. Írd meg… 

Egyéni fogalmazás. 

Szövegértés 

1. Milyen hajlamot… 

az elnyomásba nem kell beletörődni, az igazságért néha küzdeni, akár verekedni is kell 

2. Idézz egy példát… 

A Róma környéki mese szerint a kárt szenvedett parasztfiú lányruhában veszi meg igazát a 

kolostor gvárdiánján (elöljáróján). A katalán és a szicíliai mese hőse ugyancsak lánynak 

öltözve áll bosszút; ez is, az is egy rablóvezéren. A francia lotharingiai mese főalakja orvosi 

ruhában kényszerít elcsalt malaca miatt kárpótlásra egy remetét. 

3. Mi a meglepő… 

A francia mesehős, Trubert egy herceget szégyenít meg. 

4. Hogyan lehetne… 

Egyéni megoldás. Ötletek:  

a) Matyi egy újságkihordó vagy könyvárus; Döbrögi drága autójával furikázás közben 

tönkreteszi az újságokat (könyveket). Matyi fölháborodik; a verés verés marad. Az álruhák 

lehetnek mások, modernebbek. Pl. éttermi futár; ablaktisztító; postás; villanyszerelő. 
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b) Egy elegáns étteremből kidobott fiú három későbbi különböző szituációban nevetségessé 

teszi a hely tulajdonosát;  

c) A szegény, de eszes fiú ötletét (szabadalmát) ellopja egy felnőtt úgy, hogy a 

verőlegényeivel először jól megvereti, majd egyszerűen elveszi, ami kell neki. A fiú a 

találmányát továbbfejlesztve háromszor csapdába csalja a tolvajt.  

ÖSSZEFOGLALÁS – MONDA, BALLADA, ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY 

1. Gyűjtsétek össze… 

Hasonlóságok mese és monda között: 

epikus műfajok; csodás, fiktív elemeket tartalmaznak; közösségi, népköltészeti alkotások; 

verses és prózai formájuk is lehet, szájhagyomány útján terjednek stb. 

Különbségek mese és monda között:  

a monda valószerűbb, valóságos földrajzi helyeket, történelmi eseményeket is megjelenít; a 

mese tere és ideje fiktív, mesei tér-idő; a mesék szereplői kitaláltak, a mondáké 

valóságosabbak stb. 

2. Páros munkában… 

A ballada a három műnem (líra, dráma, epika) határán áll: 

‒ verses formájú 

‒ történetet mond el 

‒ párbeszéd jellemzi 

Balladai homály: bizonyos részletekről a mű hallgat 

Népballadák: szerzője ismeretlen (pl. Kőmíves Kelemenné) 

Műballadák: szerzője ismert (pl. A walesi bárdok) 

Végkicsengés szempontjából:  

‒ tragikus (pl. A walesi bárdok, Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli) 

‒ románcos (pl. Mátyás anyja) 

Témája szerint lehet pl. 

‒ történelmi témájú ballada 

‒ betyárballada 

3. Írd ki a füzetedbe… 

Egyéni válasz.  
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ARANY JÁNOS: TOLDI 

 „EGY, CSAK EGY LEGÉNY VAN TALPON A VIDÉKEN” – ELŐHANG, ELSŐ ÉNEK 

Rólad szól 

1. Magyarázd meg… 

a) megbántódás: a sértődéssel rokon értelmű kifejezés, ennél finomabb árnyalattal 

b) sértődés: érzelmeiben megbántott személy reakciója 

c) duzzogás: sértődött elégedetlenkedés, csendes durcáskodás 

d) hiszti: indulatos, hangos kitörés az elégedetlenkedés jeleként 

Mi a különbség… 

Fokozódó érzelmi megnyilvánulások, viselkedésfajták. 

2. Mit jelent az… 

Túl érzékeny, gyakran és könnyen megsértődik… 

Te annak… 

Egyéni válaszok. 

3. Sokszor észre sem… 

felismerés, megbánás, megbeszélés, a félreértés tisztázása, bocsánatkérés 

Kérdések, feladatok 

1. Mutasd be Toldi Miklóst… 

külső tulajdonságok: erős, izmos, termetes, vállas, délceg, fiatal, bikanyakú, barna szemű; 

belső tulajdonságok: nemes, büszke, önérzetes, érzékeny, sóvárgó, elvágyódó, kifejező 

tekintetű, bánatos, hirtelen haragú, lobbanékony. 

2. Keressük ki… 

a) külső tulajdonságairól:  

Pl. 

„mintha látnám termetes növését, 

Pusztító csatában szálfa-öklelését”  

 „Hárman sem birnátok súlyos buzogányát, 

Parittyaköveit, öklelő kopjáját, 

Elhülnétek, látva rettenetes pajzsát, 

És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.” 

„Toldi meg nagybúsan hazafelé ballag, 

Vaskos lábnyomától messze reng a parlag; 

Mint komor bikáé, olyan a járása, 

Mint a barna éjfél, szeme pillantása, 
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Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében, 

Csaknem összeroppan a rúd vas kezében” 

b) sorsáról, családi helyzetéről: 

Pl. 

 „Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék, 

Szép magyar vitézek, aranyos leventék!” 

„Mert vitéz volt apja; György is, álnok bátyja, 

A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja; 

S míg ő béresekkel gyüjt, kaszál egy sorban, 

Gőgösen henyél az a királyudvarban.” 

„»Hm, paraszt én!« emígy füstölög magában, 

»Hát ki volna úr más széles e határban? 

Toldi György talán, a rókalelkü bátya, 

Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja?«” 

3. Miben különbözik… 

Az Előhang Toldi Miklós diadalmas jövőjét, katonai pályafutását, sikereit, legendás 

győzelmeit vetíti előre. 

4. Toldi György nem szerepel… 

„Mert vitéz volt apja; György is, álnok bátyja, 

A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja; 

S míg ő béresekkel gyüjt, kaszál egy sorban, 

Gőgösen henyél az a királyudvarban.” 

»Hm, paraszt én!« emígy füstölög14 magában, 

»Hát ki volna úr más széles e határban? 

Toldi György talán, a rókalelkü bátya, 

Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja? 

Én paraszt? én?« – Amit még e szóhoz gondolt, 

Toldi Györgyre szörnyü nagy káromkodás volt.” 

5. „Én paraszt?...” 

Mert a bátyja kényszeríti paraszti életmódra, munkára, öltözködésre, annak ellenére, hogy 

mindketten nemesek. Ezért nézik a katonák parasztnak. 

6. Miből gondoljuk… 

Egyrészt a narrátor közléseiből: „Aztán csak néz, csak néz előre hajolva, / Mintha szive-lelke a 

szemében volna.” 

Másrészt a 6. versszakból, amelyben Miklós gondolatait ismerjük meg a vitézi életformáról. 

De megemlíthetjük azt is, hogy bizonyára tudatosan is készül: edzi magát, gyakorol. 
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7. Milyen tisztség… 

A nádor vagy nádorispán a király után a legnagyobb országos méltóság volt Magyarországon 

a Szent Istvántól 1848-ig terjedő időszakban. Eleinte tisztsége egybeesett az udvarispánéval, 

aki általában a királyi udvar gazdasági és jogi ügyeinek felelőse volt. A 12. századtól vált a 

nádor önálló, országos hatáskörű tisztséggé. Ekkor alakult ki bírói szervezete, és ekkor lett a 

király helyettese. A 13. századtól udvari helyett rendi méltósággá vált, a rendek hatalmi 

törekvéseit szolgálta a királlyal szemben is. A rendi országgyűlések elnöke lett. 

 „GŐGÖSEN FORDUL EL JÓ ATYJAFIÁTÓL” ‒ MÁSODIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Ismersz olyan fiú… 

Egyéni válaszok.  

(Jó viszony okai lehetnek: A nagyobbnak [már iskolásnak] nem kell rivalizálnia a kistestvérrel. 

Együtt járnak iskolába. Kb. azonos szinten vannak a játékokban. Azonos lehet a baráti körük, 

olyan, mintha barátok lennének. A korban közel állók sokszor mindvégig egy szobában 

laknak. Meghitt köztük a viszony, mindent meg tudnak beszélni.  

Rossz viszony okai lehetnek: Rivalizálás a szülőknél, barátoknál. Folyton egymáshoz 

hasonlítják őket, a másik jó tulajdonságaival példálóznak a felnőttek. Veszekedés a 

játékokon, gépeken stb.) 

2. Előfordult már veled… 

Egyéni válaszok. Kulcskérdés, hogy vajon tényleg igaztalan volt-e a pletyka, vagy csak az 

illető gyerek érezte úgy. Ki kezdeményezte a helyrehozó beszélgetés(eke)t, esemény(eke)t? 

Kérdések, feladatok 

1. A Második ének eleje… 

életkép: a mindennapi élet eseményeit ábrázoló mű 

2. „Kincse volt temérdek…” 

Toldi György nagyon gazdag volt, s ez elégedettséggel töltötte el. A „büszke mája” kifejezés 

rokon lehet a „hízik a mája” állandósult szókapcsolattal, amit önelégült emberre mondanak. 

3. Miért nem mond Miklós… 

Miklóst a harag ellenére szoros testvéri kötelék fűzi a bátyjához. Amikor újra találkozik vele, 

ösztönösen megölelné (de az eltaszítja magától). 

4. Milyen metafora található… 

„szíve égő katlan” ‒ Olyan hevesen izzik még bensőjében a harag és a szégyen, mint egy égő 

katlanban a tűz. 
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5. Foglald össze… 

Miklós a jussát, részét kéri a bátyjától: pénzt, paripát, fegyvert, hogy elmehessen, ám György 

erre válaszul arcul csapja. 

6. Bizonyítsd lépésről lépésre… 

Állítás Cáfolata 

„Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet, 

Ójad fúvó széltül drága gyermekedet;” 

Épp hogy nem óvják, a legnehezebb fizikai 

munkát kell végeznie. 

„Majd derék fajankó válik úgy belőle.” Már most különb a bátyjánál. 

„Most van a dandárja réten a munkának, 

De foga nem fűlik ahhoz e gazdának;” 

Egész idáig dolgozott, még többet is, mint a 

„boglyák hűvösében” henyélők. 

„Mint kopó, megérzi a zsíros ebédet,” Nem enni jött, inkább a bátyja elébe. 

(Györgyre ez annál inkább elmondható!) 

„Nem válik belőle semmi, csak nagy léha, 

Hogy parasztnak is rossz, lebzsel 

készakarva” 

Dolgos, becsületes: (Lásd: „Egy, csak egy 

legény van talpon a vidéken”) 

„Noha birna dolgot, mert erős, mint 

marha.” 

Bírja is, teszi is a dolgát. 

„[…] húsa és kövére 

Szépen nő naponkint anyja örömére…” 

Éppenséggel inkább izmos, mint hájas. 

7. Sorold fel… 

haragvó, haragja ellenére nem emel kezet bátyjára, sőt megölelné, bátyjával nem 

vitatkozna: ha az kiadja jussát, elmenne; a fizikai bántás, az arculütés teszi bosszúállóvá; 

hirtelen haragú; magában szenved, sír; az udvar távolabbi zugában senkinek sem mutatja 

fájdalmát 

8. Játsszátok el két szolga… 

Szerepjáték.  

(A György pártján álló érvei például: Minek jött Miklós haza dologidőben? Mit keres itt? Enni 

akar? Különben is hogy néz ki? Meg se mosdott! A bátyja legalább igazi úr! Persze, hogy 

annak a vagyonára fáj a foga! Az kéne neki! Még hogy a jussa! Ahelyett, hogy folytatná a 

rábízott munkát, idejön verekedni! Majdnem megölte György urat ez a melák! Csak szegény 

anyjukat sajnálom! 

A Miklós pártján álló érvei például: Láttam már sokszor, rendesen dolgozik. És hogy beszélt 

vele ez a György? Nem szereti ez az öccsét! Nem úgy, mint a Miklós őt. Láttad? Már 

majdnem megölelte. Pedig ő dolgozik meg keményen azért, amit ez itt fölzabál. De még ha 

csak ő! Minek hozta ide ezt a sáskahadat? Fél egyedül? Nem is Miklós kezdte a pofozkodást. 

György kezdte. Még jó, hogy a Miklós képes volt türtőztetni magát… Nem csodálnám, ha egy 

nap valóban elmenne innen! Csak szegény anyjukat sajnálom!) 
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Szövegértés 

1. Mi játszik szerepet abban… 

A család körülményei, értékrendje, a szülők közötti viszony, a testvérek száma, neme és 

életkora, valamint az, hogy ki hányadikként érkezett a családba. 

2. Mi az összetűzések… 

Birtoklási igény, igazságérzet, önállóságra való törekvés, ha a nagyobb testvér azt érezteti, 

hogy a másik kisebb, féltékenység. 

3. Válaszd ki az egyiket… 

Egyéni megoldás. 

4. Az öt ok közül melyik… 

Egyéni válaszok indoklással.  

Gyakorlatilag mindegyik igaz, de sorrendben:  

Első helyen a birtoklási igény és az igazságérzet (utóbbi főleg Miklós részéről): 

„De ami az enyém, azt elviszem innet: 

Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet; 

Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert:” 

„Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba, 

Vesztenél, ha tudnál, egy vizes kanálba.” 

Egy kis önállóságra való törekvés: Miklós el akar menni, talán, hogy katonának álljon. Ehhez 

kell a pénz, paripa, fegyver. 

A nagyobb testvér azt érezteti, hogy a másik kisebb vagy inkább hitványabb nála (talán mert 

fél, hogy az ellenkezője igaz): 

„Hogy parasztnak is rossz, lebzsel készakarva, 

Noha birna dolgot, mert erős, mint marha.” 

„Majd derék fajankó válik úgy belőle.” 

És végül a féltékenység (az anyai szeretetre): 

„Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet, 

Ójad fúvó széltül drága gyermekedet; 

Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle,” 
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 „REPÜL A NEHÉZ KŐ: KI TUDJA, HOL ÁLL MEG?” ‒ HARMADIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Hallottál a „szemet szemért”… 

Egyéni válaszok. Kulcs lehet, hogy ezt az elvet követve a bosszúk sora sosem ér véget. 

Megszakítani a láncot csak megbocsátással lehet. 

2. Nézz utána… 

provokál: kihív, kihívóan viselkedik; párbajra kihív; kivált, előidéz, okoz 

Kérdések, feladatok 

1. Mondd el tömören… 

György arra buzdítja vitézeit, hogy Miklóssal kötekedjenek. Miklós tűri egy ideig, de mikor 

egy dárda a vállát éri, elönti a düh, megragadja a malomkövet, amin ült, és a vitézek közé 

hajítja. A súlyos kő az egyik vitéz halálát okozza. Miklósnak ezért menekülnie kell a háztól, 

György kiadja a parancsot katonáinak, hogy kerítsék kézre. 

2. „Fordítsd le”… 

Ott gunnyaszt, búslakodik az öcsém magában a palánk mellett. Talán alszik? Ébresszétek fel, 

döngessétek meg körülötte a palánkot! 

3. Mely sorok vetítik előre… 

„Mert e nép eperszem volna haragjának, 

Bosszuló karjától úgy elhullanának, 

Mint a Sámsonétól, kiről írva vagyon, 

Hogy ezer pogányt vert egy állcsonttal agyon.” 

4. Mi igaz Miklósra… 

Egyéni válasz. (Mindkettő lehet. Hirtelen haragú, aki próbálja visszafogni magát. 

Érvek lehetnek a megfontolt mellett:  

Nem veszi fel a kesztyűt, úgy tesz, mintha nem venné észre a bosszantását. Csöndben tűr. 

„Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette, / Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette; / Úgy 

mutatta, mintha nem is venné észre, / Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.” 

Érvek lehetnek a hirtelen haragú mellett:  

Még az Első énekben, amikor parasztnak nevezik, azon nyomban reagál, és büszkén bizonyít. 

Azt a tárgyat használja fel, ami épp a keze ügyében van: a petrencés rudat. Bár itt még nem 

származik ebből tragédia. Azután a Második énekben azonnal ütni készül a Györgytől kapott 

pofonra válaszul. Ott csak az anyja közbelépése akadályozza meg a tragédiát. És itt, a 

Harmadik énekben is azonnal ugrik, amint már nemcsak szóval bosszantják, hanem hozzá is 

érnek. És itt már bekövetkezik a tragédia. „De, midőn egy dárda válla csontját érte, / 
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Iszonyatosképen megharagutt érte, / S melyen ült, a malomkő-darabot fogta, / Toldi György 

bosszantó népe közé dobta.”) 

5. „Most ravasz szándékát…” 

Amikor György buzdította az embereit, hogy zaklassák Miklóst, valószínűleg szándékosan 

bosszantani akarta. Talán remélte is, hogy öccse rosszul reagál majd, és ezt felhasználhatja 

valahogy ellene. A váratlanul jött gyilkosság kapóra jön neki, ha Miklóst a törvény elítéli, 

megszerezheti az ő apai részét is a családi vagyonból. 

6. Alkossatok két csoportot! … 

Érvek lehetnek Miklós védelme mellett:  

akaratlanul vált gyilkossá, fokozatosan bántásokban részesült, Miklós önvédelemből hajítja 

el a malomkövet akkor, amikor az egyik lándzsa a vállát éri: ez jogos önvédelemnek tűnik; 

Miklósnak nem volt szándékában kioltani egy ember életét, baleset történt. 

Érvek lehetnek Miklós ellen:  

gyilkossá vált, nem tudta legyőzni önmagát: lobbanékonyságát, haragját, a bántásokra nem 

lehet válasz a bosszú, az emberölés; a vitézek csak játszanak vele, Miklós azonban kioltja egy 

ember életét; Miklósnak szándékában állhatott bosszút állni a rajta esett sérelmek miatt. 

7. Fogalmazzatok meg… 

Egyéni válaszok. 

Rendszerezzünk! 

Miklós segítői: nincsenek ebben az énekben 

Miklós akadályozói: Toldi György és emberei 

 „BUJDOSIK AZ ,ÉREN’, BUJDOSIK A ,NÁDON’” ‒ NEGYEDIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Mennyi ideig bírja… 

Körülbelül 3 hétig. 

2. Előfordult már veled… 

Egyéni válaszok. 

Kérdések, feladatok 

1. Írj ki egy hasonlatot… 

Hasonlatok:  

„Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal, / Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival” – Miklós a 

szomorú és fájó események miatt a megsebzett szarvashoz hasonlóan elfut; 

„S mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég, / Szíve a mellében akkép hánykolódék” – Miklós 

szíve az égő istállóba zárt lóhoz hasonlóan nyugtalan; 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

141 

 

„És mint a toportyán, ha juhász kergette, / Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette” – 

Miklós a megkergetett farkashoz hasonlóan elszalad és elbújik. 

Metaforák:  

„Nyakán ült a búja, / Oldalát kikezdte annak sarkantyúja” – Fojtogatja a bánat, szinte fizikai 

fájdalmat érez miatta, de egyben hajtja is őt előre. 

„Mígnem a sötét éj szárnya alá vette / S fekete ponyvából sátort vont felette.” – A sötétség 

elrejti, védelmébe veszi, szálláshelyet kínál neki, mint egy sátor.  

„Aztán álommézet csókolt ajakára, / Akit mákvirágból gyüjte éjszakára;” – Miklós bódult 

álomba merül. 

„Más pennával írnak; sorsom balra fordult;” – Miklós gyökeresen megváltozott sorsát 

olyannyira meg lehet különböztetni korábbi életétől, mint egy másfajta tollal írt szöveget. 

„Követ hengerített a fiú szivére.” – Olyan nehéz Miklósnak az édesanyjára gondolni, mint 

amilyen nehéznek éreznénk egy, a mellkasunkra gurított nagy követ. 

„Tenyeréhez törlé hívatlan vendégét” – A hívatlan vendég a könny. Nem akart sírni, mégis 

kicsordult a könnye. 

2. Mennyi időt… 

Három napig bujdosott Miklós. 

„Három napig magát ekkép vesztegette” 

„Jaj! eszem a lelked, beh jó, hogy meglellek, 

Harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek” 

Mit evett? 

„Fölkereste fészkit a réti madárnak, 

Szárcsa-, vadrucának, bibicnek, sirálynak, 

Házukat feltörte és kifosztogatta, 

Tarka tojásikkal éhét elaltatta.” 

Később a Bence által hozottakat ette: 

„Itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen; ne! 

Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne.” 

„A cipót, kulacsot, pecsenyét rárakta, 

Végre két almával a módját megadta.” 

Hogyan aludt? 

3‒5. versszak 

3. Milyen népmesei elem… 

Három napig bujdosott Miklós a nádasban, majd a 3. napon ott termett Bence, az anyja által 

küldött hű segítő. 

4. Mit tudunk meg… 

Egyéni megoldás. (Miklós apja vitézül harcolt a korábbi király idején. Bátor, délceg, 

becsületes nemes volt. Valószínűleg fiatalon elesett harc közben, fiait korán árván hagyta.) 
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5. Miklós ezzel zárja… 

Egyéni megoldás. (Valószínű, hogy ebben a reménytelen helyzetben nem tervez, nem is 

tervezhet semmit, de régi álma a katonai karrier, és büszkesége is arra sarkallhatja, hogy 

megmutassa a világnak, nem akárki ő. Mintha nemcsak az édesanyjának üzenne, hanem 

magát is vigasztalná ezzel a beszéddel.) 

Szövegértés 

1. A fiatalabbak szemszögéből… 

A nagyszülők óvodába, iskolába kísérik az unokákat, ebéddel várják őket, kikérdezik a leckét. 

Segítenek a napi háztartási teendőkben, a ház körüli munkákban, az ügyek intézésében. 

Nagy jelentőségű az érzelmi és szellemi jelenlétük. 

2. Mi lehet a legnagyobb baj… 

Feleslegesnek érzi magát, úgy érzi, már nincs rá szükség. Ez az érzelmi állapot 

megbetegedéshez, depresszióhoz, teljes életuntsághoz vezethet.  

3. Mi az a két dolog… 

Egyéni megoldás és érvelés. (A két dolog tisztelet és hála.) 

4. Bizonyítsd a Toldi 4. éneke… 

‒ Enni-, innivalót hoz: 

„Itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen; ne! 

Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne.” 

„Jobban esett, mintha maga falta volna; 

Mintha ő is ennék, úgy mozgott a szája, 

Néha szinte könnybe lábadt ősz pillája.” 

‒ Sok érdekeset mesél a régi dolgokról, amit örömmel hallgat a fiatal: 

„Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján, 

(Ostoros gyerek volt annál néhanapján); 

Azután fordítá apjára, anyjára, 

Györgyre a bátyjára, végre önmagára,” 

„Ítéletnapig is elhallgattam volna. 

Hányszor elbeszélted apám vitézségét! 

Majd éjfél vetette minden este végét; 

Aztán mily sokára tudtam elalunni!” 

‒ Együttérzését fejezi ki, és vigasztal a bajban: 

„Hallgatott sokáig s majd elfakadt sírva, 

Bocskorán körmével kereszteket írva.” 

„Látod jó kis gazdám: György úr nemsokára, 

Három-négy nap mulva, visszamegy Budára:  

Akkor, ami elmult, feledségbe mégyen,” 
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‒ Bölcs véleményt mond, emlékeztet a családi összetartás fontosságára: 

„De ő ezt a dolgát bolondságnak tartja, 

Hogy fejét ily rögtön bujdosásnak adja.” 

„Hát itt hagynál minket, sok derék cselédet, 

Kik, mint gyermekünket, úgy szerettünk téged?” 

„Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat.” 

„Hanem, amint anyját hozta fel végtére, 

Követ hengerített a fiú szivére.” 

Rendszerezzünk! 

Miklós segítője: Bence, édesanyja 

Miklós akadályozója: György, bár közvetlenül nem jelenik meg a fejezetben 

 „NEM VÁLIK BELŐLE FARKASOKNAK ÉTEK” ‒ ÖTÖDIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Mit tapasztalsz… 

Egyéni válaszok. 

2. Ember embernek farkasa… 

Az ember legnagyobb ellensége maga az ember. Az egyik ember árthat a másiknak, mert az 

embereket önző érdek vezérelhetik. 

Kérdések, feladatok 

1. Hihetőnek érzed… 

Egyéni vélemények. 

2. A János vitéz melyik… 

A sárkánykígyóval folytatott küzdelemmel. 

Mi teszi… 

A farkasok nem mesebeli lények. Miklós nem megy be a farkas gyomrába. Az elszánt, 

kétségbeesett, élethű, véres küzdelem részletes leírása. Már előbb megismerhettük Toldi 

hatalmas erejét, így teljesen hihető, hogy puszta kézzel elintézi az állatokat. Még a 

farkaskölykök is elpusztulnak. 

3. Miért tud Miklós… 

Mert „…az néki a tulajdonsága, Hogy, ha nő veszélye, nő a bátorsága” 

Nem ösztönösen,hanem tudatosan védekezik. Ura tud maradni a helyzetnek. 

4. A költő szerint… 

Kihívná az Isten haragját. A pokolra kerülne: 

„…a legyilkolt atyafinak vére 
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Bosszuért kiált fel az egek egére. 

Tudd meg: ha megölnéd tennen testvéredet, 

Akkor meggyilkolnád örök életedet.” 

5. Szerinted mi jár… 

Egyéni megoldás. 

6. Ebben az énekben sok kérdő… 

A kérdések Miklós belső gondolatait és érzelmi vívódásait mutatják be. (Pl. Miért árt neki 

György? Hogyan lehetne véget vetni a közöttük lévő viszálynak? Györggyel szembe kellene 

szállni?) 

Szövegértés 

1. Sorold fel… 

féreg, toportyánféreg, nádi farkas 

2. Mely vadállatok… 

farkas, medve, hiúz 

3. Mikortól kezdve… 

a 90-es évektől 

4. Miért tekinthető… 

Az aranysakál a Kárpát-medence őshonos ragadozója, de néhány évtizedre kihalt 

Magyarország egész területéről. Később ismét megjelent az ország területén: ezért 

nevezhetjük új fajnak is. 

5. Versenyezzetek… 

Felhasználhatók pl. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Akkord Kiadó, 2010); 

Bárdosi Vilmos: Magyar szólások, közmondások adatbázisa (Tinta Könyvkiadó, 2012); 

T. Litovkina Anna: Magyar közmondások nagyszótára (Tinta Könyvkiadó, 2005). 

 „FELMEGYEK BUDÁRA BAJNOK KATONÁNAK” ‒ HATODIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Éreztél már olyat… 

Egyéni válaszok. (Konfliktushelyzetek összegyűjtése: pl. egyedül vagy felnőtt kíséret nélkül 

utazni valahová; a szokásosnál későbbi hazaérkezés; nem tájékoztatni a szülőket arról, hol 

vagyunk; valamilyen önállóan végzett munka; veszélyes sportok; rossz hír eltitkolása a szülő 

részéről. Mi lehet a fő oka a nézeteltérésnek?) 

2. Mikor sírnak… 

Egyéni válaszok. 

Milyen pozitív… 

Egyéni válaszok (pl. A sírás oldja a feszültséget, megnyugtat, csillapítja az idegeket.) 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

145 

 

Kérdések, feladatok 

1. Emlékezz vissza a János vitézre… 

Kukoricza Jancsi Iluskától, a szerelmétől búcsúzott. 

Mi a hasonlóság… 

Hasonlóságok: Mindketten menekülésre kényszerülnek valamilyen elkövetett bűn vagy hiba 

miatt. Mindketten családtag (vér szerinti vagy nevelő) elől menekülnek. Mindketten 

sötétedés után jönnek búcsúzkodni. Mindketten attól búcsúznak, akit a legjobban szeretnek, 

és aki már alszik megérkezésükkor – úgy kell fölébreszteni. Mindketten sírva fakadnak. 

Mindkettejük előtt ismeretlen az út, amelyen elindulnak. Később mindkettejükből katona 

lesz. 

Különbségek: Miklós bűne – bár nem volt szándékos – súlyosabb, mint Jancsié: Jancsi vagyoni 

kárt okozott, Miklós embert ölt. Jancsi bűnét a szerelembe belefeledkezés idézte elő, Miklósét 

kitörő haragja. Miklósnak szándékában áll dicsőséggel visszatérni, ám Jancsi örökre búcsúzik. 

Jancsi útja indulás előtt egyből Iluska házához vezetett, Miklós már egyszer elindult, és csak 

azután tér vissza mégis elbúcsúzni. Jancsi csak Iluskával foglalkozik, Miklósnak a búcsún kívül 

a bátyjával is van dolga. Jancsi csöndben távozik, Miklós távozását nagy ribillió kíséri. 

2. Keresd meg… 

Nem szeretné az édesanyját megijeszteni. Ha hirtelen felriad, és felveri a házat, akkor 

beszélni sem tudnának. 

„Ejnye, hát hol járhat most ez a félsz* benne? 

Máskor a sárkánnyal is birokra menne; 

Édesanyját félti igen-igen nagyon, 

Nehogy a zörejre szörnyen felriadjon. 

Az is megeshetnék, hogyha így fölverné, 

Ablakát, ajtóját megnyitni se merné, 

Hanem zajt csinálna hangos sikoltással, 

S tán nem is tudnának szólni majd egymással.” 

Gyűjtsd össze… 

„Mintha tűt szúrnának orra cimpájába, 

Vagy mintha alatta reszelnének tormát, 

Tekerő nyilallást érze olyanformát.  

Megáradva hulla könnye két szemének 

Az ábrázatjára kedves szülőjének, 

S mint mikor két hegyről összefut a patak, 

A kétféle könnyek egybeszakadtanak.”  

3. Milyen terveket… 

Katona szeretne lenni, a király előtt szeretné bizonyítani rátermettségét, becsületét, és 

Györggyel szemben is bizonyítani akarja, hogy nem alábbvalóbb nála.  
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„Felmegyek Budára bajnok katonának, 

Mutatok valamit ottan a királynak, 

Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére, 

Sőt irígység miatt megszakad a lépe.” 

4. Képzeld el a következő helyzetet… 

Egyéni megoldás. (Például: Testvérére farkasként rontó farkaslelkű ember aludjon csak a 

maga fajtájával, a farkasokkal! Sőt, ő még a farkasoknál is rosszabb, mert amazok csak 

akkor támadnak, ha éhesek, ha ingerlik őket, vagy ha az övéiket védik, és sosem a saját 

fajtájukra. Ám György nemhogy védené a saját testvérét, hanem pont fordítva: marja, ahol 

tudja, holott Miklós sosem ártott neki. Az ilyen ember rosszabb, mint egy farkasember!) 

5. Hogyan viselkedett… 

Már a szobába lépés előtt előrelátásáról tanúskodik az, hogy Miklós a lándzsákkal az őrök 

ruháit a földre szegzi, hogy azok ne tudjanak gyorsan rárontani, ha felkelnének. A hatodik 

versszakban Miklós gondolataiból arra derül fény, hogy képes az indulatait visszafogni, és – 

bár módja lett volna rá – nem öli meg testvérét. Már ebben a jelenetben látszódik, hogy 

Miklós hírnévre vágyik, szeretné, ha a világ megismerné tetteit. A két farkas György mellé 

terítése annak tudtul adása, hogy Miklós bátor emberként visszamerészkedett a szülői házba, 

egyúttal a két farkas Miklós erejének jele, Györggyel való azonosítása („A testvérbátyátok 

fekszik itten épen.”) pedig Miklós testvéréhez való viszonyát, róla alkotott véleményét fejezi 

ki. 

RÉSZÖSSZEFOGLALÁS – ARANY JÁNOS: TOLDI 

Kérdések, feladatok 

1. Alkossatok két csoportot… 

Miklós Györgyről alkotott véleménye: 

„Mert vitéz volt apja; György is, álnok bátyja, 

A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja; 

S míg ő béresekkel gyüjt, kaszál egy sorban, 

Gőgösen henyél az a királyudvarban.” 

 „Hm, paraszt én!” emígy füstölög magában, 

„Hát ki volna úr más széles e határban? 

Toldi György talán, a rókalelkü bátya, 

Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja? 

 „Amint látja Györgyöt hirtelen, váratlan, 

Karja ölelésre nyílik akaratlan” 

 „Átok és hazugság minden ige szádban! 

Egy betű való sincs, Toldi György, a vádban. 
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Jól tudom, mi lappang bokrodnak megette, 

Úgy szeressen Isten, ahogy engemet te! 

Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek, 

Béresek között is től15 cudar csihésnek: 

Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba, 

Vesztenél, ha tudnál, egy vizes kanálba.” 

Ötödik ének 12‒14. vsz. 

Ott lesi Miklós a szúnyogháló mellett, 

Györgyből mikép hortyog ki s be a lehellet; 

Egy marokszorítás – s ha száz lelke volna, 

Mégis elhallgatna, többet nem horkolna. 

De Miklós elkezdi: „No megölhetnélek, 

Megérdemelnéd, ha rávinne a lélek, 

Hanem most egyszer nem leszek ártásodra, 

Csak hogy itt is voltam, azt adom tudtodra.” 

György gondolatai Miklósról: 

„Hát a másik hol van?” fanyalogva kérdi. 

Senki sem hinné, hogy kedves öccsét érti. 

„Szénát hord szegényke künn a béresekkel, 

Hívatom –” de György úr ezt rikoltja: „Nem kell!” 

„De az eltaszítja testvérét magától, 

Gőgösen fordul el jó atyjafiától.” 

„Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet, 

Ójad fúvó széltül drága gyermekedet; 

Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle, 

Majd derék fajankó  válik úgy belőle. 

Most van a dandárja* réten a munkának, 

De foga nem fűlik ahhoz e gazdának; 

Mint kopó, megérzi a zsíros ebédet, 

S tővel-heggyel össze hagyja a cselédet.” 

 „Itt a juss, kölök; ne mondd, hogy ki nem adtam!” 

 „Majd, midőn meglátta a telek lábjában 

Ülni öccsét Miklóst nagy-busan magában, 

Föltámad lelkének szennyes indulatja, 

S nagyfejű legényit ily szókkal biztatja: 

»Hé fiúk! amott ül egy túzok magában, 

Orrát szárnya alá dugta nagy buvában; 
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Gunnyaszt, vagy dög is már? lássuk, fölrepűl-e? 

Meg kell a palánkot döngetni körűle!«” 

 „György haragja pedig lészen rendkivűli, 

Mert vitéz szolgáját igen keserűli. 

Másfelől örül, hogy gyilkos a testvére, 

Kit hogy elveszessen, most esik kezére. 

Most ravasz szándékát, melynek úta görbe, 

Eltakarja törvény és igazság örve, 

És, hogy öccsét bíró hírivel megrontsa, 

El kell fogni nyomban, az kemény parancsa.” 

Vitassátok meg… 

Egyéni válaszok. Lásd a második énekhez kapcsolódó szövegértés 4. feladatának 

megoldásait! 

2. Válasszátok ki… 

szégyen, keserűség, düh, szomorúság – megfelelő indoklással más megoldás is elfogadható 

3. Gyűjtsétek össze… 

Egyéni válaszok. 

Pl. 

Érvek a visszatérés mellett: 

‒ Miklós honvágya 

‒ Miklós szereti az édesanyját 

‒ György haragja majd elcsitul, és Miklós nyugodtan visszatérhet 

‒ Bence érvei:  

„Hát itt hagynál minket, sok derék cselédet, 

Kik, mint gyermekünket, úgy szerettünk téged? 

Itt hagynád a Bimbót s Lombárt, a hajszását, 

Kiknek hét vásáron sem találni mását? 

Itt hagynád sokféle kedves mulatságod? 

Párjával malomba ki emelne zsákot? 

A malomkövet ki öltené karjára 

Molnárlegényeknek álmélkodására? 

Ne menj, édes szolgám, jaj, ne menj messzére, 

Egész Nagyfalunak keserűségére; 

Jaj! ne hagyd bitangul az ős Toldi házat,” 

Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat.” 

Érvek a bujdosás mellett: 

‒ György nem engedné a visszatérését a szülői házba 

‒ Miklósnak felelnie kell tettéért, a gyilkosságért 
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‒ Miklós vágya az volt, hogy önálló életet élhessen: katonának állhasson 

4. Kukoricza Jancsi és Toldi Miklós… 

Hasonlóságok: Mindketten mezei munkát végeznek. Mindketten árvák. Mindkettejük 

helyzetére elmondható, hogy kitaszítottak. Mindketten menekülésre kényszerülnek 

valamilyen elkövetett bűn vagy hiba miatt. Mindketten családtag (vér szerinti vagy nevelő) 

elől menekülnek. Mindketten sötétedés után jönnek búcsúzkodni. Mindketten attól 

búcsúznak, akit a legjobban szeretnek, és aki már alszik megérkezésükkor – úgy kell 

fölébreszteni. Mindketten sírnak férfi létükre. Mindkettejük előtt ismeretlen az út, amelyen 

elindulnak. Később mindkettejükből katona lesz. 

Különbségek: Miklós nemesi származású, van családja: édesanyja és testvére. Miklós bűne – 

bár nem volt szándékos – súlyosabb, mint Jancsié. Jancsi csupán vagyoni kárt okozott, Miklós 

embert ölt. Jancsi bűnét a szerelembe belefeledkezés idézte elő, Miklósét kitörő haragja. 

Miklósnak szándékában áll dicsőséggel visszatérni, ám Jancsi örökre búcsúzik. Jancsi útja 

indulás előtt egyből Iluska házához vezetett, Miklós már egyszer elindult, és csak azután tér 

vissza mégis elbúcsúzni. Jancsi csak Iluskával foglalkozik, Miklósnak a búcsún kívül a 

bátyjával is van dolga. Jancsi csöndben távozik, Miklós távozását nagy ribillió kíséri. 

 „NAGY HEGYEK LEBEGTEK DÉLIBÁB VIZÉBEN” ‒ HETEDIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Előfordult már veled… 

Egyéni válaszok. (Amíg nem mondjuk ki, csak magunkban forgatjuk, sokkal 

reménytelenebbnek érezzük a problémát. Abban a pillanatban, hogy pontosan 

megfogalmazzuk, mi is a baj, sokszor szinte egyből világossá válik, mi a helyes megoldás. 

Eszünkbe jut magától vagy a mások tanácsának hatására – egyetértve vagy épp ellenkezve 

azzal – fogalmazódik meg bennünk, mit kell tennünk.) 

2. Mi jut eszedbe… 

Fekete ruha, halál, könnyek, temető, örök búcsú. Szeretteink elvesztése, az e felett érzett 

fájdalom, szomorúság, hiány. 

Kérdések, feladatok 

1. Foglald össze… 

Négy napos út után Miklós a Rákos mezejére érkezik, egy temető mellé. A temetőben síró 

asszonytól megkérdezi gyászának okát, az asszony pedig elmondja, hogy két vitéz fiát siratja, 

akiket egy cseh vitéz ölt meg. A Duna szigetén ugyanis egy cseh vitéz állandóan becsmérli a 

magyarok vitézségét, ezért sok magyar megverekszik vele, ám eddig mindenkit megölt. 

Miklós elhatározza, hogy bosszút áll a cseh vitézen. 
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2. Mi hoz szerencsét… 

Egy hirtelen támadt vihar felhőket tornyozott az égre, amelyek eltakarták a holdat. Sötét lett, 

látni sem lehetett. Dörgött, villámlott, és egy villám agyonsújtotta György egyik emberét. Bár 

a szakadó eső nem tántorította volna el Györgyöt, az istennyilától már megijedt, és 

felhagyott Miklós üldözésével. 

3. Mennyi idő alatt ér oda… 

Negyedik nap estéjére. 

4. Keresd meg… 

„Puszta a szivem, mint kopár őszi tarló, 

Amelyről leszedte a kalászt a sarló.” 

Sarjait, gyermekeit learatta a halál. Életük virágában levágták, fegyverrel megölték őket. 

Már nem élnek ott, ahová idáig tartoztak. Ahogyan a búza az új életet jelenti, úgy az asszony 

is az élete értelmét, élete továbbadásának lehetőségét veszítette el a fiaival.  

5. Az özvegy egyre jobban… Milyen fokozatokat… 

Először csak a puszta tényt mondja el sok sírás és átkozódás között egyetlen mondatban. 

Később a zokogása enyhül, és már képes szavakba (méghozzá gyönyörű szavakba) önteni a 

fájdalmát. El tudja mondani azt is, hogy egyedül maradt, nincs, ki bosszút álljon a fiaiért. 

Végül összeszedi magát, és mindenről pontosan beszámol. 

Hogy segíti elő… 

Miklós jó lélek: tudja, mikor hallgasson és várjon, mikor vigasztaljon, mikor kérdezzen, és 

mikor ígérjen. A kérdéseivel sorra tisztázza a tényeket és a részleteket. Ki ölte meg a fiúkat, 

hogyan stb. A hallgatásaival kivárja, hogy az asszony zokogása csendesedjen. Azzal, hogy 

özvegy édesanyját is említi, bizalmat ébreszt az asszonyban, közelebb kerül hozzá, szinte 

mintha a fiai helyébe lépne. A fiait vesztett édesanya a beszámolótól megkönnyebbül, mert 

kibeszéli magából a fájdalmát, Miklós ígérete pedig halvány vigasszal tölti el. 

6. Hogyan kapcsolódik össze… 

Miklós célja, hogy katona legyen, és megmutassa egyéni vitézségét, becsületét. Az édesanya 

panasza fiairól arra ösztönzik őt, hogy elégtételt vegyen az édesanya sérelméért, annál is 

inkább, mert az saját édesanyjára is emlékezteti. Ha Miklós katonaként beváltja az 

asszonynak tett ígéretét, abban az esetben a nemzet becsületét is megvédi. 

7. A Hatodik és a Hetedik ének… 

Egyéni vélemény.  

(Érvek az előre tervezés mellett: mindig is vonzotta a katonaság; büszke az édesapjára, a 

nyomdokaiba akar lépni; édesanyjának is beszélt erről a tervéről, sőt Budát is említette; 

konkrétan azért tért vissza egy búcsúra, hogy mindezt elmondhassa; bizonyítani akar a 

bátyja előtt, és erre a vitéz dicsőséget látja legalkalmasabbnak. 

Érvek a hirtelen döntés mellett: nem volt se fegyvere, se ruhája; nem volt ötlete sem, miként 

bizonyíthatna így a király előtt; kapóra jön neki a bosszúállás az asszony fiaiért, de erről nem 

tudhatott előre; pontosan most se tudja, mihez is fogjon először; Pest utcáin is csak lődörög, 

nem tudja, hogy készüljön fel a viadalra.)  
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 „TOLDI GYÖRGY AZ ÖCCSE BIRTOKÁRA VÁGYIK” ‒ NYOLCADIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Magyarázd meg a következő szavak… 

a) undok: alávaló; utálatos (MÉK) 

b) aljas: gátlástalanul rossz szándékú, gonosz (MÉK) 

c) sunyi: alattomos, ravasz (MÉK) 

d) számító: önző, haszonleső (MÉK) 

Állítsd növekvő sorrendbe… 

Egyéni megítélés. Pl. d – c – a – b, vagy d – a – c – b, vagy a – d – c – b 

2. Érvelj… 

Előbb-utóbb, de inkább előbb mindig kiderül az igazság.  

(Érvek mellette: 1. Valaki mindig elszólja magát; ha senki nem tud róla, a hazug szólja el 

magát. 2. Egyik hazugság szüli a másikat, és az illető előbb-utóbb belezavarodik a 

szövevényes történeteibe. 3. A hazug ember nem tud sokáig együtt élni a titkával, és hogy 

könnyítsen a lelkiismeretén, inkább elmondja. 4. A hazug ember gyanúsan viselkedik, és a 

többiek sejteni kezdik, hogy nem mond igazat. 5. A testbeszéde elárulja. 6. Egy barátja 

elárulja, vagy egy rosszakarója utánajár a dolgainak.  

Érvek ellene: 1. Addig hazudozik valaki, míg önmaga is elhiszi. 2. Vannak profi hazudozók, 

akik leleményesen mindig kimagyarázzák magukat. 3. A hazugok egymást védik különféle 

alibikkel. 4. A hazug inkább odaveti a sánta kutyát prédának, mert semmitől sem riad vissza.) 

Kérdések, feladatok 

1. Melyik versszakban… 

Amikor úgy tesz, mintha sírna: 

„Szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta; 

Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre, 

De könnyet a király nem vett benne észre.” 

2. „Hidegen mosolygott…” 

Egyéni megoldás. – Hogy átlát György álnokságán. Hogy lerí róla: nem szereti az öccsét. 

Hogy talán még a bajba is ő keverte valahogy. Hogy világos, hogy tőle, a királytól akar 

adománylevelet az öccse birtokára, hogy ne lehessen azt visszakövetelni tőle már soha. Hogy 

ezért aztán szépen kitervelt mindent. Hogy csapdát állított nemcsak az öccsének, hanem 

neki, a királynak is! Hogy ő meg most szépen belelöki a saját vermébe.  

3. Arany János a lélekábrázolás… 

A 14. versszakkal: 

„Toldi György veresebb lőn a főzött ráknál, 

Homályosan látott a szép napvilágnál, 

A faragott képek táncoltak körűle, 
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Csak kicsibe mult el, hogy el nem szédűle; 

Aztán egy hidegség végig futott rajta, 

Fázott, mégis izzadt; elsápadt az arca, 

Elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne, 

Mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne.” 

…állapítsd meg… 

hasonlat („veresebb lőn a főzött ráknál”), megszemélyesítés („A faragott képek táncoltak 

körűle” ‒ ez egyben az őrület metaforája is lehet, „hidegség végig futott rajta”), ellentét 

(„Fázott, mégis izzadt”), ismétlés („elsápadt”), felsorolás (a tünetek felsorolása) 

4. Keressetek bizonyítékokat… 

„Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre, 

De könnyet a király nem vett benne észre.” – a király számára gyanús György első 

megszólalása, hiszen tetteti érzelmeit, ez pedig Miklóst tünteti fel jobb színben 

 „A király azonban ilyenképen szóla: 

»Nem is hallottam még, hogy testvéred volna«” – a király számára gyanút ébreszt az 

információk elhallgatása is, ezért kéri Györgyöt, hogy hozza Miklóst Budára, az erő mint 

lehetséges értékes katonai jellemvonás Miklóst teszi szimpatikussá 

 „Monda György és nyögve egy kőszentre borult; 

A király ránézett s képe elkomorult.” – a tettetett érzelmek erősítik a király gyanakvását, ez 

szintén Miklós mentségéül szolgál 

 „Így sopánkodott György álnoksággal telve” – György túlzó, megjátszott sopánkodása is 

Miklós felé billenti a mérleg nyelvét 

 „Elmondá Toldi György és hajlonga mélyen; 

A király kilátta, mi szándéka légyen; 

Kitalálta szépen a fő gondolatot, 

Melyet Toldi György úr szépen elhallgatott: 

Királyi levelet ohajtott felőle, 

Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle” – György kimutatja foga fehérjét: öccse örökségére 

pályázik, ez azonban végképp Miklós ártatlanságát mutathatja 

5. A Bibliában Salamon királyhoz fordul… 

Salamon király hozatott egy kardot, majd megparancsolta, hogy vágják ketté a kisbabát, és 

az egyik felét adják az egyik asszonynak, a másik felét pedig a másiknak. Mert így lesz 

igazságos. „Ne legyen se az enyém, se a tiéd, vágd csak ketté!” – egyezett bele az a nő, 

amelyik nem a gyermek anyja volt. A gyerek édesanyja azonban ijedten azt kérte, hogy ne 

tegyék, és inkább adják a kisbabát a másik asszonynak. Ebből Salamon megtudta, hogy ki az 

igazi anya, és visszaadta neki a gyereket. 

(Királyok I. 3, 16–28. A salamoni ítélet) 
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Szövegértés 

1. Mit jelent magyarul… 

erős, hatalmas Lajos 

2. Két dolgot is említ a szöveg… 

Álruhában járta az országot, hogy megtudja, történtek-e visszaélések. Igazságos király volt. 

3. Készíts a füzetedbe… 

Egyéni megoldás. A következő kulcsszavakat építsük be az ábrába: nyelvtudása, sikerei, 

uralkodásának jellemzői 

4. Mondd el saját szavaiddal… 

Egyéni válasz. 

5. Nézz utána a könyvtárban… 

Antonio Bonfini (1427–1503) olasz történetíró. 

(Források: http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/01/159.html, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bonfini) 

 „NYUGHELYET NEM ADOTT SENKI ÉJSZAKÁRA”‒ KILENCEDIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Ha látnád az utcán valakiről… 

Egyéni válaszok. Miért igen, és miért nem? Azt is szokták mondani a szülők, hogy „fiam, ne 

állj szóba idegenekkel!” Milyen pozitív és milyen negatív élmények követhetnek egy ilyen 

döntést? 

2. Hallottál már olyan esetről… 

Egyéni beszámolók. (Például: Megakadályozni egy várható közlekedési balesetet; 

Verekedőket szétválasztani; Vízbe ugrani valaki megmentése érdekében; Megvadult kutyával 

vagy egyéb állattal szembeszállni; Saját ruhát ráadni egy fagyoskodóra.) 

Kérdések, feladatok 

1. Magyarázd meg az alábbi szavak… 

tarsoly: vállra vehető, lapos (bőr)táska (MÉK) 

vágóhíd: vágóállatok levágásával foglalkozó üzem (MÉK) 

szérű: a gabonaasztagok, illetve a cséplés számára előkészített terület (MÉK) 

fehérnép: nők összessége (MÉK) 

2. Hol csempész Arany… 

„Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé 

S fülében a bika a fájdalmat érzé, 

Elbődüle szörnyen és lerázta őket, 

http://mek.oszk.hu/02200/02228/html/01/159.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bonfini
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Elszórá füléről a fülönfüggőket.” 

„A vágók pedig, hisz’ mit tehettek másat? 

Biztaták keményen a – döglött kutyákat.” 

3. Fogalmazd meg a saját szavaiddal… 

Egyéni megoldás. (Hiába szeretné Miklós, nem tudja megtartani az özvegyasszonynak tett 

ígéretét, mert úgy gondolja, hogy egy kudarcra ítélt, szerencsétlen flótás csak, akit a sors ide-

oda dobál. És akinek az esküje ugyanolyan hasznavehetetlen, mint ő maga.) 

4. Ha te is az egyik nézője… 

Egyéni megoldás. (elismerést kifejezni; kezet fogni; megkérdezni, hogy került ide, kinél lakik; 

vacsorameghívást felajánlani; szállást kínálni; bemutatni az udvarnál; felkérni, hogy 

harcoljon a gaz cseh ellen). 

5. Írj egy nyolc-tíz mondatos… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. (Ötletek: a Gellért-hegyen a ledőlni készülő Szabadság-

szobortól, emberekkel teli leszakadó hidat kellene megtartania puszta kézzel; bebiztosítani a 

libegő leszakadt drótkötélpályáját, miközben székekben ülő emberek lógnak róla; gyorsan 

elmozdítani és a Dunába dobni egy nehéz szoborba rejtett pokolgépet stb.) 

Szövegértés 

1. Gyűjtsd össze… 

A városok húsellátása, a faggyú értékesítése, faggyúgyertya készítése, állatvásárlás, postai 

szolgálatok ellátása, az állatok levágása, értékesítése, a friss hús jelzése az állat bőrének 

kiaggatásával, hal és füstölt hús árulása volt a feladatuk. 

2. Mit gondolsz… 

Az alábbi idézetre támaszkodhatunk a feladat megválaszolásában: „Állatvásárlás végett az 

egész országot bejárták”, vagyis utazásaik miatt alkalmasak voltak a postaszolgálat 

ellátására. 

3. Sorold fel… 

A céhmesterek rendszeresen megvizsgálták a mészárszékeket, hogy elegendő hús került-e a 

piacra. 

Ők ellenőrizték a húsok minőségét is: azt, hogy tiszta-e, friss-e, nem romlott-e, nincs-e 

borsóka benne? 

Aki romlott húst merészelt forgalomba hozni, attól az első három ízben elvették a húst, 

megbírságolták, s négy hétre eltiltották az árusítástól. 

4. Milyen büntetést… 

Aki romlott húst merészelt forgalomba hozni, attól az első három ízben elvették a húst, 

megbírságolták, s négy hétre eltiltották az árusítástól. 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

155 

 

5. Hogyan jelezték… 

Az állatbőröket naponta a mészárszékek elé aggatták, ezzel jelezték a kimért hús 

frissességét. 

 „HÁNYFÉLE SZÉP DOLGOT ÖSSZE NEM ÁLMODOTT!” ‒ TIZEDIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Alkossatok négy csoportot… 

a) Megette a kenyere javát. = megöregedett 

b) Életbe vetett bizalom. = optimizmus 

c) Szerencse próbálva jó. = a sikerhez tenni is kell 

d) Majd kiugrik a bőréből. = örül 

Kérdések, feladatok 

1. Bontsd szerkezeti egységekre… 

Egy lehetséges szerkezeti felbontás: 

‒ 1. vsz.: Miklós álma 

‒ 2‒4. vsz.: Miklós és Bence találkozása 

‒ 5‒7. vsz.: Miklós és Bence beszélgetése 

‒ 8‒13. vsz.: az édesanya ajándéka 

‒ 14‒23. vsz.: egy arany elmulatása (14. vsz.: Miklós terve, 15‒16. vsz.: megérkezés a 

csapszékbe, 17‒22. vsz.: mulatozás, 23. vsz.: elalvás) 

2. Mit jelentenek a következő szavak… 

dőzsöl: (dáridózva) mértéktelenül eszik-iszik, tivornyázik (MÉK) 

röstell: egy kissé szégyell (MÉK) 

mécs: olajjal vagy más zsiradékkal töltött edényből és kanócból álló kezdetleges 

világítóeszköz (MÉK) 

pint: régi űrmérték, kb. 1,5 l 

3. Keresd meg, hogyan utal… 

„Ezt mondotta Bence s ezenkívül mennyit! 

Ki győzné azt versbe szedni valamennyit!” 

4. Bencéről többször is kiderül… 

„Nézte a kést: hová illik a darabja, 

Gondolá: jó volna, ha összeragadna” 

 

„Vert arany volt benne, nem kettő, sem három, 

Hanem amióta megvan a világon, 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

156 

 

(Pedig kenyerének javát már megette) 

Annyit sosem látott, azt erősítette.” 

„S végigönté a bort a szoba földjére: 

Rázta fejét Bence s így tett rá, hogy: »éjnye!«” 

5. „Úgy aludt el…” 

Mert úgy tud örülni, akár egy gyerek. Jókedvében táncol, ugrál, kurjongat, aztán ott, ahol 

épp rátör az álmosság, egyszer csak elalszik. (Eléggé felelőtlenül is viselkedik: sok pénz van 

nála, akár ki is rabolhatnák.) 

6. Képzeld el, hogy Bence… 

Egyéni megoldás. 

Szövegértés 

1. Foglald össze öt mondatban… 

1. Áztassuk be a komlót. 

2. Szitáljunk lisztet a melegen tartott teknőbe. 

3. A már beáztatott komló levével, a liszttel és némi élesztővel készítsük el a kovászt, 

majd hagyjuk állni. 

4. Másnap a megfelelő állagúra dagasztjuk a tésztát, vizet és sót adva hozzá. 

5. Miután a tészta megkelt, az előmelegített sütőben süssük ki. 

2. Hogyan kell… 

A teknőt egy széklábra kell állítani a konyhában a tűzhely közelében, lehet azonkívül a teknő 

alá és fölé párnákat is rakni. A kelő tésztát le kell takarni. 

3. Miért kell hozzákezdeni… 

„Legrendesebb a kenyérsütés, ha kora reggel történik.” Sok idő kell az előkészítéshez és a 

sütéshez is. 

4. Mikorra kell… 

A fűtést úgy kell intézni, hogy mire a tészta megkelt, a kemence is meleg legyen. 

5. Mit jelentenek… 

megette a kenyere javát: megöregedett  

egy kenyéren élők: egy közösségben/háztartásban élők  

kenyeres pajtások: jóbarátok  

együtt keresik a kenyeret: együtt élők közösségének tagjai 

Rendszerezzünk! 

Miről álmodozott… 

„A holnapi napot forgatá eszében: 

Hogy’ veszen majd fegyvert, szép ruhát magának! 

Hogyan veszi fejét a cseh Mikolának! 
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Hogy’ lesz ez? hogy’ lesz az? – De hányféle hogy-ot, 

Hányféle szép dolgot össze nem álmodott!” 

 „VÁGTAT A ZÁSZLÓHOZ ÉS MÉRKŐZNI KÍVÁN” ‒ TIZENEGYEDIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Igaz szerinted egy verseny… 

Egyéni vélemény.  

(Érvek mellette: Az embernek magában kell biztosnak lennie, tudnia kell, hogy jó, amit csinál, 

és kihozta magából a maximumot. Fontos, hogy megpróbálja az ember, hogy aztán ne bánja 

egy életen át, hogy nem volt elég bátorsága kiállni. Nem csak a győzteseket tartják számon, 

a legyőzött méltó ellenfeleket is.  

Érvek ellene: A világ csak a győztesekre emlékezik. Jó érzés, ha méltányolják a 

teljesítményünket. Ez csak a vesztesek vigaszmondata! A részvétel is fontos, mert máshogy 

nem lehetne győzni.) 

2. Ismersz olyan játékokat… 

sakk, kártya, labdajátékok, barkochba, szólánc, amőba, számítógépes játékok stb. 

Kérdések, feladatok 

1. Mi a párbajra való… 

Toldi sisaktollát adják át a király vitézei a cseh vitéznek. 

2. Mit gondolsz… 

Egyéni vélemény.  

(Ami amellett szól, hogy Miklós készült a cseh vitéz megölésére: 1. Elrúgta az egyik csónakot, 

mondván, hogy valamelyikük meg fog halni, és a halottnak nem lesz szüksége csónakra. 2. 

Finoman céloz rá, hogy a cseh vitéznek már egy órája sincs hátra. 3. Már korábban 

megígérte az özvegynek, hogy megbosszulja a két fiát. 4. A ládika kincs fölött azon 

gondolkodott, „Hogyan veszi fejét a cseh Mikolának!”. 5. Hírnevet akart szerezni, és ez 

megadhatta neki.  

Ami ellene szól: 1. Megígéri a csehnek, hogy ha elkotródik, és nem tér vissza, meghagyja az 

életét. Miklóst szavahihető embernek ismertük meg. 2. „S békével mentek a csónak felé 

ketten”. Miklós hátat fordított neki, mivel az ő szándékai tiszták voltak, akkor már nem 

akarta bántani. 3. Nem azt mondta az özvegynek, hogy megöli a csehet, csak annyit, hogy 

bosszút áll rajta.) 

3. Mi utal Miklós határozott… 

„Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége, 

S nem lesz a halottnak hajóra szüksége.” 
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„Ha haragunnál is, egy órád sincs hátra, 

S a halálos ágyon ki meg nem bocsátna?” 

4. Miért nem meglepő… 

1. Azért nyújt kezet, hogy összeroppantsa a vaskesztyűjével ellenfele kezét. 2. Belovagolt a 

királyi sátraknak fenntartott helyre. 3. Egy kérkedő, gyalázkodó, káromkodó ember nem túl 

rokonszenves. Feltételezhetően nem is becsületes. 4. Elég gyanús, hogy a derék magyar 

bajnokok közül eddig egynek sem sikerült még legyőzni őt. 5. Az özvegy gyilkosságról beszélt, 

és arról, hogy „szörnyüképpen szolgál neki a szerencse” – ez burkoltan azt is jelentheti, hogy 

csal. 

5. Mit gondolsz… 

Egyéni megoldás. (Miklós erős volt, de nem volt még gyakorlata a fegyverforgatásban.) 

Szövegértés 

1. Írj példát három lovagi… 

‒ bátorság: ki merünk állni az igazságért; megvédjük a gyengébbeket, a kigúnyoltakat; szót 

emelünk és harcolunk az igazságtalanság és az előítéletek ellen; be merjük vallani, ha mi 

vagyunk a bűnösök; le tudjuk győzni önmagunkat is; 

‒ szerénység: nem kérkedünk az eredményeinkkel, hőstetteinkkel; nem viselkedünk kihívó 

módon; a kicsit is megbecsüljük;  

‒ mértékletesség: tudjuk, minek hol a határa (pl. evés; szórakozás, számítógépes játékok); 

nem leszünk telhetetlenek, ha kívánhatunk valamit;  

‒ könyörületesség: tudunk megbocsátani, és nem tartunk haragot; egyenlően bánunk, sőt jót 

teszünk azokkal is, akik megbántottak bennünket vagy bajt okoztak nekünk; 

‒ a király, a főurak, a papok tisztelete: tiszteljük a felnőtteket: szüleinket, oktatóinkat, 

vezetőinket; 

‒ a nők tisztelete: udvariasan bánunk a lányokkal. 

2. Lovagi tornák nélkül… 

Egyéni vélemény, egyéni megoldás.  

3. Miért csak a földbirtokosok… 

A teljes lovagi felszerelés (harci ló, páncél) egy vagyonba került, akár több falunyi földbirtok 

árát kellett fizetni érte.  

4. Napjainkban… 

Napjainkban vannak olyan foglalkozások (pl. orvos, ügyvéd, pilóta), amelyek eléréséhez a 

továbbtanulás sok-sok éven át tart, és költségekkel is jár. Ez a családtól sok anyagi áldozatot 

kíván. 
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5. Mi volt a győztes jutalma… 

A győztes elvehette a vesztes lovát és fegyvereit. 

 „DICSŐ HÍRE-NEVE FENNMARADT ÖRÖKRE”  ‒ TIZENKETTEDIK ÉNEK 

Rólad szól 

1. Vajon mi lesz Toldi György sorsa… 

Egyéni válaszok. 

2. Lajos király helyében… 

Egyéni megoldás. 

Kérdések, feladatok 

1. Bontsd szerkezeti egységekre… 

‒ 1‒3. vsz.: a rejtélyes idegen, a király öröme 

‒ 4‒6. vsz.: Miklós bemutatkozása a királynak 

‒ 7‒12. vsz.: a király ítélete 

‒ 13‒15. vsz.: Miklós, a király vitéze 

‒ 16‒18. vsz.: Miklós és édesanyja 

‒ 19‒20. vsz.: Miklós jövője 

2. Mit jelentenek… 

Amikor Miklós legyőzte és lefejezte a cseh vitézt, a fejét kardjára tűzve felmutatta a parton 

álló közönségnek. 

A király maga mellé veszi Miklóst a lovagok közé, s a havi jövedelméből 12 lovat tarthat fent. 

3. A lovaggá avatás…  

A lovaggá ütés szertartása ma is létezik Nagy-Britanniában, ahol alkotmányos királyság az 

államforma. A kitüntetettek listáját a kormány terjeszti a királynő elé, ő pedig jóváhagyja. A 

kitüntetést politikai, tudományos, sportban elért tevékenységért stb. ítélik oda. 

4. Mely híres királyunkra… 

Mátyás királyt is igazságos királyként őrizte meg a népmesék emlékezete. 

5. Mi történhetett Toldi Györggyel… 

Toldi György valószínűleg hazaköltözött a birtokára, és földesúrként gazdálkodott. 
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Szövegértés 

1. Miért tartották… 

Bölcs és bőkezű volt, bátorságát minden helyzetben igyekezett bizonyítani, többször 

életveszélybe került, a lovagkirály eszményének igyekezett megfelelni, sikeres volt. Ezért 

tarthatták őt sokszínűnek.  

2. Készíts rövid… 

Egyéni megoldás a szöveg alapján. 

3. Miben különbözött… 

„Közvetlenebb volt apjánál, érzelmeit nem palástolta, nyitott és jókedvű királyként ítélték 

meg.” 

4. Nézz utána… 

Lajosban testesült meg a kor királyeszméje: a lovagkirály egyszerre volt mélyen vallásos és a 

harcok során személyes bátorságával jeleskedő uralkodó. (forrás: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-

476-1492/magyarorszag-a-14-15-szazadban/nagy-lajos-uralkodasa)  

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Alakítsatok… 

Csoportmunka. 

2. Válassz egyet azokból a versszakokból… 

Egyéni választás. – A versszak felező tizenkettes sorokból áll. Egy sor tizenkét szótagos, a 

középső szünet két részre, két hat szótagos ütemre tagolja a verssort. Több szünettel az 

ütemek tovább bonthatók, de a középső szünet hosszabb, erőteljesebb. Ezt sormetszetnek 

(vagy cezúrának) nevezzük, mert kettévágja a sort. – Ezek alapján nyomatékosan 

hangsúlyozva mondják el a gyerekek a kiválasztott versszakot! 

3. Milyen epizódokat… 

farkaskaland; bikakaland 

Miklós erejét, küzdőképességét, bátorságát, gyöngéd érzéseit (farkaskölykök) és fanyar 

humorát (György ágyába rakja a farkasokat) is megismertetik. 

Találj ki… Melyik énekek… Foglald össze…  

Egyéni megoldás (Hová kerülhetne? Hol nem olyan feszes az események láncolata a 

versszakok között? Mi lenne a célja, mit mutatna be? Miklós milyen újabb tulajdonságát 

ismerhetnénk meg belőle? Ne csak az erejére gondoljunk!) 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/magyarorszag-a-14-15-szazadban/nagy-lajos-uralkodasa
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/a-kozepkor-tortenete-476-1492/magyarorszag-a-14-15-szazadban/nagy-lajos-uralkodasa
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4. Miklós menekülése közben… 

 Népmesék Toldi 

Találkozások Az útra kelt hős találkozik egy állattal, 

növénnyel, tárggyal vagy mesebeli 

lénnyel (anyóka, jó tündér, egy 

félelmetes óriás vagy szörny, vagy 

annak asszonya) stb. 

Miklós találkozik a fiait sirató 

özvegyasszonnyal. 

Segítségnyújtás A hős valamilyen jó szolgálatot tesz az 

illetőnek: pl. viszi a rőzsét, ellátja 

valamivel, kihúzza bajból, 

megszabadítja az ellenségétől. 

Miklós meghallgatja az 

özvegyasszonyt, és bosszút 

ígér az elesett fiúkért. 

Az özvegyasszony tudtán kívül 

segít Miklósnak céljai 

elérésében. 

Jutalom A jótett helyébe jót várj. Ami lehet 

útbaigazítás, információ, varázstárgy 

ajándékozása, örök hűség, szolgálat 

felajánlása (csak hívj, és ott termek!) 

stb. 

Miklós jutalma: ötletet kap, 

hogyan indítsa el katonai 

karrierjét. Kiáll a fiúk gyilkosa 

ellen. 

Az özvegy jutalma: elégtételt 

kap, mert Miklós megfogadta, 

hogy kiáll a fiúk gyilkosa ellen. 

5. Keressetek… 

A lovagi élet szépségei: a katonai sikereiket általában elismerték, hírnevet szereztek; 

békeidőben lovagi tornákon vettek részt, és értékes felszerelést nyerhettek a másiktól a 

győzelemmel;  

A lovagi élet nehézségei: a páncél viselése nagyon nehéz volt; háború idején az életüket 

áldozták a királyukért; hamar kegyvesztettekké válhattak. 

Ennek megfelelően kereshetünk idézeteket: 

‒ a lovagi élet szépségei:  

„Szép magyar leventék, aranyos vitézek! 

Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek. 

Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba? 

Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? 

Mentek-é tatárra? mentek-é törökre, 

Nekik jóéjtszakát mondani örökre? 

Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék, 

Szép magyar vitézek, aranyos leventék!” 

 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/telso.htm#hirvirag
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„Nagy erőt érezek mind a két karomban, 

Nem vesztegetem azt szérűn és malomban; 

Édesapámnak is hallám vitézségét: 

Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét? 

Felmegyek Budára bajnok katonának, 

Mutatok valamit ottan a királynak, 

Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére, 

Sőt irígység miatt megszakad a lépe.” 

„Hogy a csárdába ért, felöltözött szépen, 

Tollas buzogányát forgatá kezében, 

Akkor bútt fel a nap az ég karimáján, 

Meg is akadt szeme a fiú ruháján. 

A Rigó sem az volt, aki tegnap estve, 

Sárral, úti porral szürke színre festve, 

Hanem fekete, mint a fekete bogár, 

Elsikamlott szőrén a fényes napsugár.” 

‒ a lovagi élet nehézségei: 

„Széles utca a víz: ember a sövénye; 

Közepén a sziget nyúlik fel beléje, 

Gyilkos sziget volt ez: már hetednap óta 

Vérrel élt, mikép a vérszopó pióca.” 

 „Hanem hogy egy csónak elég egy embernek: 

Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége, 

S nem lesz a halottnak hajóra szüksége.” 

6. Gyűjtsetek példákat… 

metafora:  

„A fiú betoppan; szive égő katlan” 

hasonlat: 

„És amint sereg kél szürke por ködéből, 

Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből;” 

alliteráció: 

„Vért a vérért, mondod? O jaj! senki sincsen” 

rím: 

„Vért a vérért, mondod? O jaj! senki sincsen, 

Az én keservembe ki belé tekintsen; 

Puszta a szivem, mint kopár őszi tarló,  

Amelyről leszedte a kalászt a sarló.” 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/thatodik.htm#szerun
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/thatodik.htm#lepe
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ismétlés: 

„Akkor is oly csendes méla éjszaka volt, 

Akkor is oly tisztán csillogott le a hold, 

Akkor is ki volt ő mindenünnen zárva, 

Nyughelyet nem adott senki éjszakára.” 

felsorolás: 

„Betekint félszemmel egy törött ablakon, 

Hát csak a cimbalmost látja benn egy padon, 

Kinn sem lát egyebet az öreg szolgánál, 

Aki dolgát végzi jó Rigó lovánál.” 

 „Aztán széttekinte Pesten és Budában, 

Nézegette magát a széles Dunában: 

Duna folyóvíznek piros lett a habja, 

Közepén egy barna csónak úszott rajta.” 

fokozás: 

„Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba? 

Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba?” 

7. Alkossatok csoportokat… 

Egyéni megoldás. 

8. Készítsetek képregényt… 

Egyéni megoldás. 

VERSEK 

 „S MOST PANNÓNIA IS ONTJA A SZÉP DALOKAT” ‒ JANUS PANNONIUS: PANNÓNIA 
DICSÉRETE 

Rólad szól 

1. Beszélgessetek arról… 

Egyéni megoldás. Gondolhatunk pl. földrajzi nevezetességekre, történelmi eseményekre, 

gazdasági termékekre és márkákra, a kultúra és a sport meghatározó alakjaira. 

2. Hogyan fejezi ki… 

Pl. állami elismeréseket adhat (pl. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_kit%C3%BCntet%C3%A9sei), 

médiaszereplést biztosít számára, kiállítással emlékezik meg róla. 

Hogyan fejezhetjük ki mi…  

Egyéni válaszok. Pl. részvétel ünnepeinken, hagyományőrzés, szóban ismerősöknek vagy 

külföldieknek, szurkolás egy nemzeti válogatott mérkőzésén. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_kit%C3%BCntet%C3%A9sei
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Kérdések, feladatok 

1. Miért éppen… 

Itália az egyik legműveltebb terület („Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek”), így jó 

összehasonlítási alap. 

2. Ismersz olyan… 

Egyéni válasz (pl. https://orszaginfo.magyarorszag.hu/informaciok/hiresmagyarok). 

3. Keress megszemélyesítéseket… 

„Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek” – a könyvek teremnek 

„S most Pannónia is ontja a szép dalokat” ‒ Pannóniát személyesíti meg 

4. Fordítsd meg… 

Nem volt igazi művelődés, könyvkultúra (könyvek). Nem volt igazi irodalom (dalok). Nem volt 

magyarországi híres költő (szellem által híres föld). 

5. Aligha… 

A dal itt jelenthet verset, költészetet, irodalmat. 

Rendszerezzünk! 

Sorolj fel… 

Pl. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi, Szabó T. Anna: Hóhullásban. 

 „EMBERSÉGRŐL PÉLDÁT, VITÉZSÉGRŐL FORMÁT” ‒ BALASSI BÁLINT: EGY KATONAÉNEK 

Rólad szól 

1. Milyen helyszíneken… 

Egyéni megoldás. Pl. Otthon (a készülődés ideje), munkahely (kb. 8 óra), bevásárlás (egyéni), 

otthon (a délután és este). 

2. Képzeld el… 

Egyéni megoldás. (Segítség lehet: 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-ujkor-1492-

1914/magyarorszagi-vegvarak/elet-a-vegvarakban) 

Kérdések, feladatok 

1. Kiket szólít meg… 

Az első és utolsó versszakokban a vitézeket szólítja meg. Az utolsó szakaszban Isten áldását 

kéri. 

https://orszaginfo.magyarorszag.hu/informaciok/hiresmagyarok
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-ujkor-1492-1914/magyarorszagi-vegvarak/elet-a-vegvarakban
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-ujkor-1492-1914/magyarorszagi-vegvarak/elet-a-vegvarakban
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2. Hasonlítsd össze… 

A vers első felében pozitívabb képeket sorakoztat fel a vitézi életből (vitézi próbák, felderítés), 

a második fele azonban bemutatja annak árnyoldalait (kemény harcok, halál). A központi 

motívumok vizsgálatával is érzékelhetővé tehetjük a két szakasz közötti különbséget. 

2‒4. versszak Központi motívum 6‒9. versszak 

„vitéz próbálni indul”, ennek 

következménye lehet az, 

hogy megsebesülnek 

ellenség megjelenése és 

annak következményei 

„örömmel kiáltván ők kopiákat 

törnek” ‒ de a harc 

következményeként már a 

halál is megjelenik 

„homlokán vér lecsordul” – a 

sebesülés kapcsán jelenik 

meg 

vér „Viadalhelyeken véresen, 

sebesen, halva sokan 

feküsznek” – a halál kapcsán 

jelenik meg 

„az sík mezőt széllyel 

nyargalják, nézik” 

mező és természet „Az nagy széles mező, az szép 

liget, erdő sétáló palotájok, / 

Az utaknak lese, kemény 

harcok helye tanuló oskolájok” 

„nyugszik reggel, hol 

virradt” ‒ elalszik 

elalvás/halál „halva sokan feküsznek” – 

sokan meghalnak 

1. vsz.: „sok szép madár 

szól” 

madár „Sok vad s madár gyomra 

gyakran koporsója vitézül holt 

testeknek” 

3. Gyűjtsd össze… 

Érvek lehetnek: 

‒ a természet szépsége (sok szép madár, jó illatú mező) 

‒ jókedvű vitézi próbák 

‒ vitézi öltözet szépsége 

‒ a felderítés (széllyel nyargalás) szépségei 

‒ a csatákban szerezhető vitézi érdemek 

‒ jó fegyverzet (éles szablyák) 

‒ hírnév 

‒ emberség 

‒ vitézség 

4. Melyik versszak… 

A költő a vitézi élet értékeiről általánosítva az ötödik versszakban beszél. Eszerint a központi 

értékek: a hírnév, az emberség és a vitézség (mint magatartás, életforma). A központi 

értékeket szerkezetileg is kiemeli a költő, a vers középpontjába helyezve azokat. Ezt 

nevezhetjük hídszerkezetnek vagy pilléres szerkezetnek: az első, az ötödik és az utolsó 
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versszakok a pillérversszakok, a 2‒4., ill. a 6‒8. versszakok életképei a hídpálya szakaszai 

lehetnek az ábrázolásban. 

5. Állíts össze listát… 

A versbeli vitézek felszerelése: 

‒ vörös zászló 

‒ lobogós kopja 

‒ párduckápa 

‒ fényes sisak, forgó 

‒ jó szerecsen ló 

‒ éles szablya 

Hasonlítsd össze… 

Toldi fegyverzete:  

„Szép aranyos fegyvert és ruhát magának, 

Cifra új szerszámot jó Rigó lovának, 

A Rigónak, akit hozott hű szolgája, 

Mert otthon is az volt kedves paripája. 

Vett is amit kívánt: paizst, szépet, nagyot; 

Dolmányán a szabó parasztot nem hagyott, 

Mindenütt belepte az aranypaszománt; 

Vett sisakot, páncélt, hét tollú buzogányt, 

Kopját is, gerelyt is, mindenféle fegyvert, 

Melyeket Budán a legjobbik kovács vert; 

Ezüstös, aranyos, sallangos szerszámot; 

Egy szó annyi mint száz: mindent megvásárlott.” 

Az összehasonlítás kapcsán láthatjuk, hogy Toldi nehézfegyverzetű katona, a versben 

megjelenő katonák pedig könnyűfegyverzetűek: nincs páncéljuk, buzogányuk, pajzsuk: 

testüket a sisak védi, fegyverük a kopja és a szablya. A versbeli, török ellen lefestett 

harcmodor a gyors mozgást kívánta meg: ehhez nem illett a páncélos, lassúbb mozgást 

lehetővé tevő nehézfegyverzet. (A versben megjelenő vitéz alakja nem egyezik a 16. századi 

vitéz kinézetével.) 

Szövegértés 

1. Foglalkozás, nem… 

pásztortánc (foglalkozás), botoló (eszköz), ugrós, fegyvertánc (eszköz), férfitánc (nem), 

ügyességi próba, virtuskodó mutatvány, disznóölő tánc (alkalom) 

2. Mi történik… 

A botokat keresztbe fektetik, és ezek körül táncolnak.  

Hogyan kapcsolódnak… 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/ttizeneg.htm#dolmanyan
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/ttizeneg.htm#parasztot
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/ttizeneg.htm#aranyp
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/ttizeneg.htm#sallangos
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A tánc „lényege az eszköz kerülgetése, melyet tánc közben érinteni, elrúgni, megsérteni nem 

szabad”. A keresztezett botok szögletei a kanásztánc formakincsét korlátozzák, így az 

viszonylag csekély és egyszerű. 

3. Gyűjtsd össze… 

helyettesítők: bot, nyárs, vessző, hangszer, söprű, nádkéve, szalmaköteg, kendő, szalag, 

kalap, üveg, tojás, ostor 

Sorold őket… 

Pl. faeszközök: bot, nyárs, vessző 

ruhaneműk: kendő, szalag, kalap 

használati tárgyak: hangszer, söprű, üveg, ostor 

az életmódhoz kapcsolódó egyéb eszközök: nádkéve, szalmaköteg, tojás 

Rendszerezzünk! 

Foglaljátok össze… 

Az összefoglalás az alábbi válaszlehetőségeken alapul: 

‒ az ellenség megjelenésekor vitézi próbákra indul 

‒ felderítést végeznek 

‒ csellel, menekülést tettetve visszafordulnak az ellenséggel megütközni 

‒ a nehéz csatákból visszavonulnak 

‒ őrködnek 

‒ lesben állnak 

‒ nemegyszer éjjel csatáznak 

‒ reggel fekszenek le aludni 

‒ nem mindig esznek, isznak 

‒ akár meg is halnak 

 „ŰL PÉNZES LÁDÁJÁN SOVÁNY ÁBRÁZATTAL” ‒ CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: ZSUGORI URAM 

Rólad szól 

1. Mi a véleményed… 

Egyéni válaszok.  

(Például mellette szóló érvek lehetnek: Anyagi és erkölcsi felelősségre tanít. Megtanít a pénz 

felelősségteljes kezelésére. Megtanít a vásárlásra: számla, visszajáró ellenőrzése stb. 

Gazdálkodásra tanít, lehet gyűjteni. Önállóságra nevel, döntéshelyzeteket teremt: mire 

költsem? 

Ellene szóló érvek lehetnek: Ha jutalomként adják, nem az elvégzett feladat érdekli a 

gyereket, csak az ellenszolgáltatás. Ha teljesítményért, tanulmányi eredményért adják, az 

végképp rossz. A zsebpénz családonkénti különböző mértéke szociális feszültséget 
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eredményez. A megkívánt dolgokat úgyis megveteti a gyerek magának, ahelyett, hogy 

kigazdálkodná.) 

2. Hasonlítsd össze… 

Egyéni megoldás. 

(Jó: Általános fizetőeszköz, bármilyen áru megvehető rajta, nem kell cserekereskedelmet 

folytatni. Alkalmas a megtakarításra: nem kell készleteket felhalmozni. Biztonságérzetet ad. 

Értéket lehet vele mérni és kifejezni.  

Ártalmas: Megszerzéséért az emberek képesek lemondani a szabadidejükről, a családi 

programokról, a beszélgetésekről, sőt néha az egészségükről is. Megváltoztatja az 

embereket: zsugorivá, iriggyé, hazuggá, csalóvá, sőt gyilkossá is teheti őket, elveszíthetik a 

helyes ítélőképességüket. Nem véletlenül tartja a mondás, hogy: A pénz jó szolga, de rossz 

úr.) 

3. Fogalmazd meg… 

Takarékos ember: Csak a szükséges dolgokra költ pénzt, feleslegesen nem pazarolja, herdálja 

el. 

Kapzsi ember: Harácsol, ész nélkül pénzt gyűjt, a szükséges dolgokra is sajnál költeni. 

Kérdések, feladatok 

1. Miért lakik… 

Azért lakik kunyhóban, mert a palotáit másoknak adta bérbe. 

2. Gyűjtsd ki… 

„Neve nincsen: Régen eladta már aztat is a kincsen” 

„…Mert mondani másnak ingyen sajnállotta.” 

„Van két palotája a Piac-utcába, De azt a rácoknak adta árendába” 

„S elméjébe mindég a drágaság forog.” 

„Űl pénzes ládáján sovány ábrázattal” 

„Most is azért sóhajt és dúl-fúl magába, 

Miért nem adhatja az áert árendába” 

„Ma csak harminc arany jött bé a kasszába, 

Mégis kilencven pénzt adtam ki hiába.” 

„…egy szél pénzem elrablotta, 

Lantornás ablakom ketté szakasztotta!” 

3. Melyek azok a kifejezések… 

Pl. Nem mondja ki ingyen a saját nevét („…Mert mondani másnak ingyen sajnállotta.”); 

Mérges, mert nem adhatja el a levegőt („Most is azért sóhajt és dúl-fúl magába, / Miért nem 

adhatja az áert árendába”); 

Azért is pénzt kérne, hogy verset írtak róla („Úgy tűnődik; s talám azt is sajnálja ő, / Hogy a 

versbe ingyen s potomra jött elő.”);  
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Arca sárgaságát az aranypénzhez hasonlítja a költő („Oly sárgák orcája sovárgó gödrei, / 

Mint aranyára vert királyok képei”) 

4. Mi segít minket… 

„sovány ábrázattal”, „béesett orcájában”, „sárgák orcája sovárgó gödrei”, „a sírból feljött 

halott útálsága, / Amelyről minden húst a párka lerága” 

5. Milyen hasonlatokkal… 

„Oly sárgák orcája sovárgó gödrei, 

Mint aranyára vert királyok képei: 

Mint a sírból feljött halott útálsága, 

Amelyről minden húst a párka lerága.” 

6. Mi a különbség… 

Takarékos ember: Csak a szükséges dolgokra költ pénzt, feleslegesen nem pazarol. 

Fösvény ember: Harácsol, ész nélkül pénzt gyűjt, a szükséges dolgokra sem költ. 

7. Írj levelet… 

Egyéni megoldás. (Például javasolni lehetne neki, hogy költözzön be valamelyik palotájába, 

és éljen emberhez méltó életet. Akkor lenne üvegablaka, amit nem szakít be a szél. Ne akarja 

eladni a levegőt, mert félnótásnak nézik. Ha azt akarja, hogy kinevetés helyett tiszteljék, 

legyen adakozó, és meglátja, majd jobban érzi magát. A pénz nem boldogít, hogy a pénz jó 

szolga, de rossz úr.) 

Szövegértés 

1. Miben nyilvánul meg… 

Bár Ibn el-Káribinak kellene szórakoztatnia a kalifát, azaz ő végzi a munkát, mégis Maszrúr 

akarja magának a jutalom nagy részét. Ráadásul hosszasan alkudozik. 

2. Mi a jelentése… 

igazhívők fejedelme 

3. Milyen tulajdonságok… 

Egyéni megoldás, fogalmazás.  

(A kalifa: nagyhatalmú, nem tűri a tiszteletlenséget, bőkezű, van humorérzéke; átmenetileg 

álmatlan, szorongó, tanácstalan, kétségbeesett;  

Maszrúr: alázatoskodó, kimagyarázkodó, kapzsi, alkudozó;  

Ibn el-Káribi: vidám, tréfás, alkuképes, mostoha sorsú, merész, furfangos.)  

4. A történet címe… 

Egyéni vélemények. (Elnyeri, hiszen kapott egy ütést, ha nem is annyit, amennyit kialkudott 

magának. A mese bravúrja, hogy a hosszadalmas és bonyolult alkudozás 

végeredményeképpen egyenlő részben kapnak ütést is, aranyat is. És ez így van jól, hiszen a 

kalifa nem a hozott történeten, hanem rajtuk nevetett.) 
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5. Találj ki… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. 

Rendszerezzünk! 

Vitassátok meg… 

Egyéni megoldás. Alapvetően a külső leírása kifejezi a belső tulajdonságokat, a kapzsiság 

jegyeit. A külső tulajdonságjegyek az okozatai Zsugori uram belső jellemvonásainak. 

 „KEDV! REMÉNYEK! LILLÁK!” ‒ CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A REMÉNYHEZ 

Rólad szól 

1. Derűlátó vagy… 

Egyéni válaszok indoklással. 

2. Fogalmazd meg… 

Remény: bizalom, hit abban, hogy amit óhajtunk, megvalósul. (MÉK) 

Kérdések, feladatok 

1. Írj öt-hat… 

Egyéni megoldás. Pl.  

…nyerni fog a csapatunk! 

…sikerül a matekdolgozatot ötösre megírnom! 

…anyu ma császármorzsával vár otthon! 

…megkapom a szülinapomra az új iPhone-t! 

…a tesóm nem szedte szét az összerakott legót! 

2. Előfordult már… 

Egyéni válaszok.  

3. Miért szerepel ebben… 

A közneveket kis kezdőbetűvel írjuk. A versben szereplő Remény egy szimbólum, egy női 

alakban ábrázolt csalfa tünemény, ezért a nagy kezdőbetű. 

4. Jellemezd egy-egy szóval… 

1. boldogtalan 

2. örömteli 

3. csalódott 

4. lemondó 
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5. Hasonlítsd össze… 

ellentétes képek szerepelnek bennük: 

nárcisz virul – rózsa hervad; csörgő patak csörgedezik – forrás kiszárad; fák élednek – fák 

kiszáradnak; tavasz és boldogság virul – tél és bú jön helyette; teljesült kérés – veszteség; 

friss és új gondolatok, eszmék – Lilla-rögeszme 

6. Beszéljétek meg… 

Egyéni válaszok. 

Szövegértés 

1. Milyen a viszony… 

baráti, közvetlen 

Neked kivel… 

Egyéni válaszok. 

2. Ismered a nyúl… 

Egyéni megoldás. 

http://www.dbvk.hu/egyebek/nepmese2010/mesek/3_fordulo_december.html 

http://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=35896888&nid=6417651 

3. Alkossatok csoportokat… 

Csoportmunka. (Kérdések lehetnek például: Mikor célravezető, ha kíméletlen szigorúsággal 

beszélnek az emberrel, és mikor nem? Jobb lett volna, ha Léon apó sajnálgatja és dédelgeti 

az unokáját? Miért? Kitől fogadja el az ember leginkább a kritikát, a kemény szavakat? Mit 

szokott csinálni vajon nagyapa és unokája a sufniban? Mennyiben lehet hasznos, ha valakit 

azzal büntetnek, hogy megvonnak tőle egy programot, vagy beszüntetnek vele valamilyen 

kedvelt időtöltést? Vajon hogyan alakult ezt követően Grégoire sorsa? Vajon hogyan 

kapcsolódik ez a történet a vershez?) 

4. Te mit gondolsz… 

Egyéni megoldás. (Szempontokat lásd a 3. feladatnál.) 

5. Szerinted hogy alakult… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. 

Rendszerezzünk! 

Gyűjtsd össze… 

‒ feltűnik és eltűnik 

‒ csalfa és vak, vagyis hűtlenkedik és látatlanul vezeti az embert 

‒ kecsegteti az embert 

‒ nevet 

‒ kedvet csepegtet, vagyis biztat 

‒ szép szavakkal biztat, de meg is csal velük 

http://www.dbvk.hu/egyebek/nepmese2010/mesek/3_fordulo_december.html
http://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=35896888&nid=6417651


FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

172 

 

‒ nárciszokat ültet 

‒ gondozza a fákat 

‒ elvette Lillát 

 „S VÁLASZTOTTUNK MAGUNKNAK CSILLAGOT” ‒ PETŐFI SÁNDOR: A NÉGYÖKRÖS SZEKÉR 

Rólad szól 

1. Írd le… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. (Az ember inkább a fülére hagyatkozik, mert vaksötét van. A 

sűrű erdőbe a hold sem süt be – legfeljebb az elemlámpák fénye ugrál. A ritkásabb részeken, 

tisztásokon dereng a táj. Huhog a bagoly, állatok neszeznek a közeli bokrokban, az avarban 

sün mászik.) 

2. Szerinted fontos… 

Egyéni válaszok. (Mindenképpen. Színesebb így az élet, hiszen olyan dolgokat, helyeket, 

élményeket is elképzelhetünk, amelyeket egyébként sohasem látnánk, ahová sohasem 

jutnánk el, amelyekben sosem lenne részünk. Képzelőerő nélkül nem lenne művészet, 

irodalom sem.) 

Kérdések, feladatok 

1. Foglald össze… 

Valahol vidéken egy társaság úri tagjai ökörszekéren utaztak. Az utazás este történt, a hold 

világított, kellemes rétillatot hozott a szellő. Velük utazott a költő is. Amíg a többiek 

beszélgettek és énekeltek, addig a költő szomszédjával, Erzsikével beszélgetetett, és közösen 

csillagot választottak, hogy az emlékeztesse őket az itt megélt pillanatokra. 

2. „Ott ily regényes… 

romantikus, kalandos, mesés 

3. Dolgozzatok párban… 

‒ szóismétlés: „Szekérre űltek és azon menének. / Szekéren mentek” 

‒ sorismétlés/refrén: „Az országúton végig a szekérrel / A négy ökör lassacskán ballagott.” 

‒ hasonlat: „A hold fenn vala;/ Halványan járt a megszakadt felhőkben, / Miként a bús hölgy, 

aki férjinek / Sírhalmát keresi a temetőben.” 

‒ megszemélyesítés: „Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön, / S vett a füvektől édes illatot.” 

‒ felsorolás: „A társaságnak többi tagjai / Beszélgetének s énekelgetének.” 

‒ alliteráció: „A társaságnak többi tagjai” 

‒ fokozás: „Szekéren mentek, de ökörszekéren.” 

‒ hangulatfestő szavak használata: „lassacskán ballagott” 

‒ metafora: „Kalmár szellő” 

‒ jelzős szerkezetek: „édes illat” stb. 
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4. Milyen a vers… 

derűs, kellemes, megnyugtató, boldog, ráérős 

Gyűjtsd össze… 

A békésen hömpölygő jambikus sorok, a refrén (amely kiteszi a vers egynegyedét), az 

ismétlések, a gyakorító képző is a ráérős hangulatot érzékeltetik. A költői képek (kalmár 

szellő édes illatot vesz a füvektől; a hold, mint a férje sírhalmát kereső bús hölgy), a jelzős 

szerkezetek (világos éj, megszakadt felhő, édes illat, boldog emlék) nyugalmat, derűt 

sugallnak. 

5. Mi emlékeztet… 

„bús hölgy, aki férjinek sírhalmát keresi a temetőben”; 

„Ha elszakaszt a sors egymástul minket.” 

A szerelmesek közösen csillagot választanak, amely örökre összeköti őket.  

6. Írjatok fogalmazást… 

Egyéni megoldás. 

„TE AZ ÉN SZÍVEMET ELKÉRNÉD” ‒ JÓZSEF ATTILA: ISTENEM, ÉN NAGYON SZERETLEK 

Rólad szól 

1. Kit szeretsz a legjobban… 

Egyéni válaszok indoklással.  

2. Hogyan tudod megmutatni… 

Egyéni válaszok. (Például: meghallgatod a véleményét, tanácsot kérsz és fogadsz el tőle, 

odafigyelsz rá, kedvesen beszélsz vele.) 

3. Ki a példaképed… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. 

Kérdések, feladatok 

1. Melyik családtagra… 

Egyéni vélemények. (Az apára: ő végzi a komoly, felelősségteljes munkát [újságárus, 

szántóvető, tanár], a gyerek csak segít neki, és feltétlen bizalommal van iránta. Az utolsó 

versszakban a vacsora utáni kép még inkább alátámasztja ezt a bensőséges kapcsolatot.) 

2. Szerinted milyen korú… 

Egyéni vélemények. (Gyermek vagy nagyon fiatal. Úgy járkál Isten után, mint egy gyermek a 

felnőtt után, mintha az inasa lenne, vagy még inkább a fia. Az iskolai dolgok is 

foglalkoztatják: tanár, lecke, dolgozat.) 

3. Hogyan szeretné kimutatni… 

Úgy, hogy segít neki, hogy részt vállal a munkájában.  
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4. Jellemezd egy szóval… 

Egyéni megoldás. (Például: meghitt.) 

5. Csoportmunkában rendszerezzétek… 

Könyvtári kutatómunka. Pl. A világ vallásai (Scolar Kiadó, 2003.) 

6. Írj fogalmazást… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. 

Szövegértés 

1. Gyűjts a levelekből… 

„köszönet neked a szüleimért”; 

„Philt, a bátyámat pedig megbocsátom neked”; 

„apu azt gondolja”; 

„Anyu hisz benned, de apu nem”; 

„hamarabb elmúlhatnék 13”; 

„ha vallásos iskolába járok, akkor hazajárok?” 

2. Melyik levél áll… 

Egyéni válaszok indoklással. 

3. Keress olyan részleteket…  

„Te vagy a kedvenc istenem”; „nagyon szeretlek téged”; „a szívemben benne vagy” 

4. Fogalmazd meg… 

Egyéni megoldás. (Kérlek, intézkedj, hogy apu ne legyen olyan bosszantóan beképzelt! 

Bárcsak apu ne játszaná folyton a mindenhatót!) 

5. Írj te is levelet!... 

Egyéni megoldás. 

Rendszerezzünk! 

Hogyan mutathatná még meg… 

Egyéni válaszok. 

„FÉNYRŐL ÁLMODTAM: FÉNY RAGYOG” ‒ KÁNYÁDI SÁNDOR: ÁLMODÓ 

Rólad szól 

1. Szoktál álmodozni?... 

Egyéni válaszok. 

2. Van-e szerepe… 

Egyéni válaszok. (Ha az álmodozás tervezgetéssel párosul, abból ötlet születik, majd egyik 

ötlet szüli a másikat, és így az álom rátér a megvalósulás útjára, gazdagítva ezzel a világot. 

Ha nem, képeivel, benyomásaival akkor is gazdagíthat minket. Baj az, ha az álmodozás 
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szétszórtságból fakad, és mind jobban gátolja a figyelem összpontosítását. Veszélyes lehet, 

ha az ember teljesen elveszik az álmodozásban, hátat fordít az életnek, elfelejt élni…) 

Kérdések, feladatok 

1. Fogalmazd meg… 

álom: alvás közben észlelt (képszerű) képzetek sorozata (MÉK) 

álmodozás: ábrándos képzelődés (akár ébren is) 

2. Idézd föl… 

Egyéni megoldás. (Kérdés lehet: Miért ez volt a legemlékezetesebb? Milyen jelzőt írnál még 

hozzá?) 

3. Mit jelent a „város”… 

Egyéni válaszok (álomvilág, vágyak, építőkockák, lehetőségek, kibontakozás, öröm, 

boldogság, a mennyei Jeruzsálem). 

4. Miért nevezi… 

Mert a lábunk előtt, vagy még inkább alatt hever. Mert rajta taposunk. Mert kisimul 

előttünk, fölveszi a talaj formáját, mert nincs tartása. 

5. Kik kérdezik… 

a világ; az átlagember, aki megelégszik a hétköznapi vágyak, a létfenntartáshoz szükséges 

minimum igények kielégítésével 

6. Szerinted igaza van… 

Egyéni válaszok. 

Szövegértés 

1. Kiknek szól… 

A kamaszok szüleinek. 

2. Válassz egyet… 

Egyéni megoldás. (Segítő kérdések a bekezdés kérdésein túl: Miben vagyok a legjobb? [Ne 

csak tantárgyakban gondolkozzon a gyerek!] Jó példa a szüleim pályaválasztása, megoldása, 

elért eredménye stb.? Miben különbözöm én tőlük? Látom-e magam tíz-húsz év múlva? Miért 

igen, miért nem? Ha kívülállóként nézem a tanulmányi eredményeimet, mit tanácsolnék 

magamnak: tovább tanuljak, vagy ne? Ha önmagamat nézem, úgy, ahogy még soha, mit 

tanácsolnék magamnak: tovább tanuljak, vagy ne?) 

3. Idézzetek föl… 

Egyéni megoldás. (Segítő kérdés: Miből tudod, hogy helyesen döntött – abból, hogy jól 

alakult a sora, vagy abból, hogy már a kezdet kezdetén egyetértettél vele?)  

4. Előfordult már veled… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. (Segítő kérdések – Mi volt a félelmetesebb: A 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

176 

 

bizonytalanságod? A döntés tétje? Hogy azt érezted, most sok múlik rajtad? Az attól való 

félelem, hogy másoknak vagy magadnak bajt okozol? Félelmed a jövőtől?) 

Rendszerezzünk! 

Gyűjtsd össze… 

Egyéni megoldás.  

„CSAK ÜLNEK, NÉZNEK, NÉZNEK, ÜLNEK” ‒ ROALD DAHL: TANÁCS A TELEVÍZIÓZÁSSAL 
KAPCSOLATBAN 

Rólad szól 

1. Mit csinálsz… 

Egyéni válaszok. (Amire a szabadidőben órákat lehet fordítani, pl. böngészés és olvasgatás a 

digitális médiából; olvasás papíralapú könyvből; egyéni vagy csapatjáték manuális 

eszközökkel; egyéni vagy csapatjáték virtuális eszközökkel; Jobb esetben: szülői program; 

kirándulás; hobbi; távolabbi tervekkel kapcsolatos egyéni betervezett programok; barátok 

által javasolt hasznos programok; Rosszabb esetben: barátok által javasolt haszontalan, sőt 

káros programok.) 

2. Van-e tévé… 

Egyéni válaszok. (Bárcsak lenne – Nem kéne az öcsémmel, szüleimmel stb. veszekednem a 

kedvenc műsoraim miatt! – Akkor és addig nézném a tévét, ameddig én akarom. – Nincs 

saját szobám se, hát még külön tévé, az már nagyon nagy luxus lenne! Bárcsak ne lenne: 

Nem szeretem, hogy folyton elvonja a figyelmemet a tanulásról, olvasásról stb.) 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen hatásai… 

a gyerekek szájtátva nézik; hipnózisba kerülnek tőle; olyanok lesznek, mint a részeg; a tévé 

elsorvaszt minden érzetet; meghal belé a képzelet; az észt betömi, eldugítja; a gyereket 

elbutítja; a gyerek ezentúl már csak a szemén keresztül lesz képes befogadni a világot, az 

agyának kapui zárva maradnak; 

Egyetértesz…  

Egyéni vélemények.  

2. Miért hagyják a mű szerint a szülők… 

Kényelemből, amíg a gyermek tévét néz, a szülő nyugodtan tud foglalkozni házimunkával 

vagy egyéb tevékenységgel. Nyugodt lehet afelől, hogy ezalatt a gyermeke nem tesz kárt 

semmiben. 

Nálatok… 

Egyéni válaszok. 
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3. Milyen hatásai vannak az olvasásnak… 

„Szívükben árad szét a kéj, / Érzékeik kiélesednek, / Nem értik majd, hogy mit szerettek / Az 

émelyítő, a silány, / Hülye, idétlen masinán.” – Vagyis elragad, szinte beszippant egy regény 

világa, úgy érzi az ember, mintha ott élne ő is, és részese lenne mindannak, ami ott történik. 

Vagy elbűvöl egy vers, úgy érzi az ember, hogy pont így érez, csak nem tudja ilyen szépen 

elmondani. 

4. Keress példát… 

metafora: „bárgyú láda”, „rémséges doboz” 

hasonlat: „Olyanok lesznek, mint a részeg”, „Az agya lágy lesz, mint a sajt!” 

megszólítás: „A tévékészüléketek / Dobjátok el” 

kérdés: „Miféle dolgokat okoz?”, „Mit csináltak vajon a drágák? / Hát elfelejtettétek volna?” 

felkiáltás: „ELSORVASZT MINDEN ÉRZETET! / MEGHAL BELÉ A KÉPZELET! / Az észt betömi, 

eldugítja!”, „Mily könyveken busult-vidult, ó, / Az a sok régi-régi lurkó!, juhéj!” 

túlzás: „Csak néznek, míg a szemük kipottyan”, „Csak ülnek, néznek, néznek, ülnek, / Míg 

hipnózisba nem kerülnek” 

Rendszerezzünk!  

Mely korábban olvasott… 

Egyéni megoldás. Pl. 

„Volt indián, cet és királylány”: James Fenimore Cooper-regények, Karl May-regények, A 

csillagszemű juhász, Petőfi Sándor: János vitéz, Csipkerózsika, Jónás bibliai története, 

Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona stb. 

„Sok szép mese, volt benne sárkány”: Petőfi Sándor: János vitéz, bármely mese, Csukás 

István: Süsü, a sárkány stb. 

„Egy elefánt, ki csak hallózott”: Dumbó, Kipling: A dzsungel könyve stb. 

„Kincses sziget, és messzi partok, / Hová sok csempész lopva tartott”: Stevenson: A kincses 

sziget stb. 

VERSEK ‒ ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Párokat alkotva… 

A líra: a három műnem egyike (líra, dráma, epika). A lírai művek jellemzője: személyes 

élményt, érzelmet fejeznek ki. Lírai alany (lírai én): a lírai művekben egyes szám első 

személyben megszólaló beszélő. A lírai művek formája: általában kötött, zömmel rövid, 

verses formájú (szótagszám, versszakok). A vers további eszközei: rím (sorvégi rím, betűrím v. 

alliteráció), ritmus (ütemhangsúly, időmérték), refrén. Egyéb stíluseszközök – képi: hasonlat, 

metafora, allegória, megszemélyesítés; alakzati: párhuzam, felsorolás, fokozás, halmozás, 

ellentét, felkiáltás, ismétlés stb. 
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2. Páros munkában… 

Páros munka az egyes feladat alapján. 

3. Mindenki írjon fel… 

Egyéni és csoportmunka. 

GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK 

 „ITT MINDENKI A HAZÁT VÉDI” ‒ A „NAGY KÖNYV”: AZ EGRI CSILLAGOK 

Rólad szól 

1. Milyen témájú… 

Egyéni válasz. 

2. Melyik könyvet… 

Egyéni válasz. 

Kérdések, feladatok 

1. Melyik században… 

A 16. században. 

2. Történelemkönyv-e… 

Egyéni válaszok érveléssel.  

(Érvek a nem mellett: A mű nem történelemkönyv, hanem történelmi regény: azaz egy 

konkrét történelmi korban játszódik, vannak benne létező történelmi személyek, rengeteg 

kutatás előzte meg a regényírást, tehát a történelmi események, kronológiák, okok, okozatok 

stb. hitelesek, de csak részben, mivel az írásmű ki van színezve a szereplők jellemével, kitalált 

magánéleti eseményekkel, és fiktív szereplőket is felvonultat.  

Érvek lehetnek az igen mellett: Sokkal jobban meg tudom jegyezni az igazi eseményeket, ha 

a regény részleteihez kötöm. A kitalált szereplők akár létezhettek is, csak feledésbe merültek, 

mert nem voltak híresek, a háttérben pedig mindig ott az igazi történelem.) 

3. Ki a mű főszereplője… 

Főszereplő: Bornemissza Gergely – őt szinte mindenhová követjük, ő szinte minden 

jelenetben benne van. 

Főbb szereplők: Cecey Éva, Dobó István, Mekcsey István, Jumurdzsák 

4. Idézd fel… 

– Gergő hősiessége és jutalma (vagy: Ki érdemel kardot? vagy: A kis hős) 

– Jumurdzsák gyűrűje (vagy: Szabadságért amulett) 

– A sikertelen merénylet (vagy: A fényes menet; vagy: Melyik a szultán?) 

– A török csellel elfoglalja Budát (vagy: Sose menj vendégségbe! vagy: Ti itt, mi ott!) 

– Gergely és Éva esküvője (vagy: Isten szent színe előtt… vagy: Csak őt szeretem! vagy: Két 
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esküvő – melyik az igazi?) 

– Kísérlet Török Bálint kiszabadítására (vagy: A Héttoronyba zárva; vagy: Álruhában 

Sztambulban; Sose bízz a törökben!) 

– Jumurdzsák elrabolja Bornemissza Jánost (vagy: Balogh uram Sopronban; vagy: Az anyai 

megérzés) 

– Az egri vár katonái (vagy: Megjött a vár esze!) 

– Eger ostroma (vagy: Véremet és életemet!) 

– Gergely és Éva visszakapják fiukat (vagy: A visszakapott gyermekek; vagy: A kis 

foglyocskák; vagy: A kiürült mező) 

5. A történelem, a kaland… 

Egyéni vélemények. 

(Érvek a történelem mellett: részletes történelmi háttér; egy fontos korszak; pontos 

kutatások. 

Érvek a kaland mellett: izgalmas kiszabadítós jelenetek; álruhás kalandok; nagy vállalkozás 

válogatott kis csapattal; a félszemű folyton felbukkan; a szereplők újratalálkozásai;  

Érvek a szerelem mellett: egymásnak teremtett, és egy életen át egymást kereső, egymás 

mellett kitartó szerelmesek. 

Érvek a hősiesség mellett: minden szál Egerbe vezet – a megismert fontos szereplőket ott 

látjuk viszont; a leghosszabb és legrészletesebben kidolgozott rész az egri ostrom; név szerinti 

kisemberek, akik hősök lettek; érezhető lelkesedés árad a várvédő részekből.) 

6. Készíts listát… 

Egyéni válasz. 

Szövegértés 

1. Mi a regény fordítójának… 

Orvos. 

2. Mi a megismerés útja… 

Csak az döntheti el, hogy tetszik-e neki valami, vagy sem, aki megismeri azt. Ez egy regény 

esetében az anyanyelven olvasás lehetősége. Ahhoz, hogy egész ország megismerjen egy 

regényt, le kell fordítani a népe nyelvére, és ki kell adni az adott országban, különben csak 

szűk rétegekhez jut el. Hogy ez kiemelten fontos volt az Egri csillagok esetében, sok minden 

indokolja. Például a két nép közti ellenségeskedés a múlt miatt, hogy a regény nem túl jó 

színben tünteti fel a törököket, vagy hogy a magyarok pont ezt a könyvet választották meg a 

Nagy Könyvnek.  

3. Nézz utána… 

A magyarság eredetére vonatkozóan létezik egy sokak által elfogadott mítosz, amely szerint 

a magyarok a törökök rokonai, mert mindkét nép fiai a hun vezér, Attila leszármazottai.  
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4. Hogyan fogadnád… 

Egyéni megoldás.  

(Felháborodott levél tartalma lehet például: hogy a regény nem tünteti fel jó színben a 

törököket; hogy nincs benne egyetlen rokonszenves török sem, kivéve Tulipánt, aki már 

magyar lett; hogy az ostromnál a török ember a saját serege szerint is csak feláldozható 

tétel, véletlenül sem hős; hogy meghamisította a számokat, pénzeket, eseményeket, 

jellemeket, szokásokat, katonai hozzáállást.  

Elragadtatott levél témája lehet: hogy végre megértették belőle a magyarok érzéseit, azok 

okát; hogy megható volt a várvédős rész, és hogy pont olyan, mint Gallipoli náluk; hogy ideje 

volt kiadni végre a könyvet, mert már mindenféle rémhírek terjedtek a tartalmáról.) 

5. Nézz utána a könyvtárban… 

I. Szulejmán oszmán szultán 1494-ben vagy 1495-ben született (1520-tól uralkodott) és 1566-

ban halt meg Szigetváron. 1541-ben 46-47 éves lehetett. 

Rendszerezzünk! 

Vitassátok meg… 

Egyéni válaszok. Pl. 

‒ a kalandos, izgalmas történet sok mindenkinek tetszhet 

‒ ha valaki érdeklődik Közép-Európa történelme iránt, annak ez kiváló olvasmány 

‒ a törökök megismerhetik a magyarok motivációit, látásmódját 

‒ manapság is része az életünknek a kultúrák találkozásának kérdésköre, ami megjelenik a 

regényben 

‒ a hősiesség, az értékek védelme tértől és időtől függetlenül örök érték 

‒ Bornemissza Gergely vagy Dobó István jelleme sokak számára lehet példakép 

HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? – GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK (I. 12–13., RÉSZLET) 

Rólad szól 

1. Tegyük fel… 

Egyéni megoldás. (Pl. engedd el a haragodat: a harag rossz tanácsadó; a bosszú újabb 

bosszút szül; légy te a nagyvonalú; légy te az okosabb; a megbocsátás jó érzés: jobban fogod 

érezni magad utána; derítsd ki, a másiknak vajon mi oka lehetett arra, hogy így viselkedett; 

kezdeményezd a békülést: lehet, hogy szerzel vele egy új barátot; panaszkodd ki magad 

nekem: meglátod, elszáll a haragod.) 

2. Előfordult már veled… 

Egyéni válaszok. (Vajon megvizsgáltad-e a másik szempontjait? Beleképzelted-e magad az ő 

helyébe?) 
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3. Szerinted mi a teendő… 

Egyéni megoldás. (Pl. Megvizsgálom magamban, hogy miben voltam hibás. Bocsánatot 

kérek, és kifejtem, miben voltam hibás – nem őt kezdem kritizálni újra! Lehetőséget adok 

neki arra, hogy elmondja a véleményét rólam és a tettemről. Megpróbálom kiengesztelni 

valami olyasmivel, amivel a kedvében járok. Igyekszem észben tartani az eset tanulságait.) 

Kérdések, feladatok 

1. Készíts vázlatot… 

‒ Gergő és Vicuska Jumurdzsák fogságába esik. 

‒ Éjszaka a gyerekek megszöknek a rabságból. 

‒ A törökök megtámadják Vicuskáék faluját. 

‒ Dobóék Gergő figyelmeztetésének köszönhetően megvédik a falut. 

‒ Dobóék Gergő segítségével a többi rabot is kiszabadítják. 

‒ Gábor pap vállalja, hogy büntetésből megöli Jumurdzsákot. 

2. Fogalmazd meg… 

Jumurdzsák egyetlen célja ezután visszaszerezni az amulettjét. Mindent ennek rendel alá, ez 

motiválja cselekedeteit. Ha kell, álruhába öltözik. Majd később elrabolja Bornemissza Gergely 

fiát, hogy kicserélje az amulettre. 

3. Szerinted miért nem… 

Mélyen hívő emberként nem akar embert ölni. A keresztényi megbocsátás vezérli. 

Megsajnálja, mert őt is gyermekkorában rabolták el a törökök, mint a testvérét. Bízik benne, 

hogy jobb ember lesz. Mert a törökök véres bosszút álltak volna érte a falun. 

4. Miért hazudik… 

Mert Gábor pap bizalmába akar férkőzni, hogy az megkegyelmezzen neki. 

…és miért nem tudja… 

A fivére témájában: mert nem akarja a rosszat elhinni a fivéréről; mert jó emberismerő; mert 

igaz embert nehéz megtéveszteni; az eskü témájában: mert ismeri a Korán tanítását a 

gyaurnak tett esküről. 

5. Párokban dolgozva… 

Egyéni megoldás. 

Rendszerezzünk! 

Egyéni válasz. 
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ODA BUDA! – GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK (II. 21., RÉSZLET) 

Rólad szól 

1. A te életedben… 

Egyéni válaszok. (Puskázás? Elkészült házi bizonygatása? Kibúvókeresés? Cselezés a fociban?) 

2. Szerinted mikor szabad… 

Egyéni válaszok érvekkel. (Megengedhető, például erőszak helyett: ha valakit inkább 

megleckéztetünk vele, ahelyett, hogy megvernénk; ha egy kis ravaszságra van szükség a 

szorult helyzetből való szabaduláshoz; csel a sportban: az ellenfél megtévesztésére irányuló 

mozdulat (MÉK) – cselezés a fociban; cselgáncs. Nem elfogadható, ha a csel már kimeríti a 

csalás fogalmát. 

csel: mások rászedése kieszelt ravasz ötlettel (MÉK);  

csalás: mások megtévesztése vagy tévedésben tartása jogtalan haszonszerzés végett – mint 

bűntett (MÉK) 

3. Mitől válik… 

ma: amikor munkába áll; nem függ anyagilag a szüleitől; önmagán kívül másról is kell 

gondoskodnia; felelősséget érez és tanúsít másokért; önálló életvitelt folytat; saját döntést 

hoz és vállalja érte a felelősséget; nagykorú – szavazóképes;  

régen: árvaságra jutott; tanonc, inas lett; bérmálkozott vagy konfirmált; már hosszú 

nadrágban járhatott; befejezte a tanulmányait és munkába állt; családot alapított; szakállt 

növesztett;  

Kérdések, feladatok 

1. Foglald össze… 

Mekcsey István megismerkedésükkor lenézi, semmibe veszi Gergelyt. Még párbajra is sor 

került volna közöttük, ha közben a török el nem foglalja Budát. Amikor Gergely megöli a 

török janicsárt, Mekcsey ‒ tisztelve bátorságát ‒ bocsánatot kér tőle. Később nagyon jó 

barátok lesznek, együtt próbálják kiszabadítani Török Bálintot a Héttoronyból. Eger várának 

ostromában is együtt harcolnak bajtársakként. 

Fürjes Ádám (Fráter György apródja) volt Cecey Éva vőlegénye, Izabella királyné akarta őket 

összeházasítani. Erről Gergely Mekcseytől szerez tudomást. Gergely eredetileg őt akarta 

megkérni, hogy segédkezzen a Mekcseyvel való párbajban. Fürjes a törökkel szemben gyáván 

viselkedik, ezért Gergely lenézi. Mekcsey segítségével megszökteti Évát az esküvőről, így a 

lány nem lesz Fürjes felesége. 

2. Miért megy… 

Mekcseyvel készül párbajozni. 
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3. A szöveg megemlíti… 

Ma: Mátyás-templom 

4. Idézd fel… 

‒ a királyi hatalom meggyengül II. Ulászló idején  

‒ társadalmi ellentétek: 1514 – Dózsa György vezette parasztfelkelés  

‒ „megsemmisítő” török győzelem: 1526 – mohácsi vész 

‒ politikai megosztottság: a Mohács utáni évek, a kettős királyválasztás 

‒ Buda török kézre kerül (1541) 

‒ a három részre szakadt ország (Hódoltság, Királyi Magyarország, Erdélyi Fejedelemség)5. 

Keress a regényből… 

Gyermekként megszöknek Évával a törökök fogságából. Majd segít Dobónak a többi magyar 

rab kiszabadításában. Merényletet készít elő a szultán ellen. Az ő ötlete a Török Bálint 

kiszabadítására irányuló akció. Az Aranyszarv-öbölben is merész haditervet eszel ki. Egerben 

több ízben vezet vakmerő kirohanást a várból. 

Szövegértés 

1. Miért és hogyan… 

Szapolyai János a végrendeletében az újszülött fiára, János Zsigmondra hagyta a trónt. Ezzel 

megszegte a váradi békét, amely szerint Habsburg Ferdinánd örökölte volna Szapolyai 

országrészét. 

2. A szöveg mely részletei… 

Roggendorf küldetése és veresége pár mondatban, valamint, hogy Szulejmán érkező 

seregének már nem volt dolga vele. Izabella királyné gyermekével a szultán meghívására 

látogatást tesz annak óbudai sátrában. A látogatás alatt Szulejmán janicsárjai beszivárogtak 

a kapukon, majd elfoglalták a várat. Kitűzték a lófarkas zászlót. 

3. Jogos volt-e a királyné… 

Jogos volt. A törökök Török Bálintot, aki Fráter György mellett szintén a királyné kíséretébe 

tartozott, magukkal hurcolják rabláncon Konstantinápolyba, ahonnan nem térhet haza. 

4. Helyezkedj egy… 

Egyéni megoldás. (Legyenek benne a várbeli ember személyes élményei is: hogy indult a 

napja, mit evett, kivel beszélt, mit érzett a végén stb.) 

Rendszerezzünk! 

Vitassátok meg… 

Egyéni válaszok. Pl. 

‒ a megjelenő történelmi kaland 

‒ a történelmi események megismerése 
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‒ a „hétköznapi” történelem megjelenése 

‒ a hitelesség 

‒ az, hogy beleképzelhetjük magunkat a történelem valamely korszakába 

‒ az, hogy összevethetjük a jelennel a korábbi időszakot 

A RAB OROSZLÁN – GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK (III. 5., RÉSZLET) 

Rólad szól 

1. Fogalmazd meg… 

Egyéni válaszok. 

2. Milyen formában… 

valós élményként; olvasás közben; filmnézés vagy színpadi mű nézése közben; valós vagy 

virtuális játék közben; képzeletben: saját kitalált történettel kapcsolatos álmodozás közben  

3. Szereted azokat a könyveket… 

Egyéni válaszok, indoklással. 

Kérdések, feladatok 

1. Idézd fel… 

Gergely, Mekcsey, Éva és Török Jancsi álruhában Konstantinápolyba indulnak Török Bálint 

kiszabadítására. Útközben egy fogadóban találkoznak Altin agával, akinek megtetszenek a 

lovaik. Jumurdzsák dervisnek öltözve szintén összetalálkozik velük, és Gergely felismeri. Az 

álruhás magyarok elhatározzák, hogy reggel gyorsan továbbállnak. 

2. Sorold fel… 

aga, Bandzsal, delik: Mekcsey és Gergely, dervis: Jumurdzsák, szpáhik, rabok: Vicuska és 

Török Jancsi 

3. Keresd meg… 

aga – Bandzsal: úr-szolga viszony: „szólt az előtte hajlongó szolgának” 

aga – Jumurdzsák: alá-fölérendeltségi viszony: „Az aga szavára fölkelt a helyéről.” 

aga – szpáhik: alá-fölérendeltségi viszony: „Hé, szpáhik! Lóra valamennyien!” 

aga – delik, rabok: itt üldöző és üldözött viszonya: „Utána a két delinek! Idehozzátok őket 

akár holtan, akár elevenen!” 

delik – rabok: összetartozás: „Íme, a két rab is lóra pattan, s fegyvert kap elő a saroglyából.” 

4. Hogyan emlegetik… 

„Az a két deli nem rendes járatú ember.” 

5. Kinek az ötlete… 

Gergelyé. 

Válaszodat támaszd… 
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Már korábban is tervezett robbantást a szultán elleni merénylethez, az egri vár védelme 

során pedig számtalanszor vetette be robbanó és tűzokádó pokoli szerkezeteit. 

6. Mi történhetett volna… 

Egyéni megoldás. (Elfogják, esetleg megölik őket. Gergely talán újabb cselt eszelt volna ki, 

hogy megszabadulhassanak.) 

7. Ha filmet forgatnál… 

Egyéni válaszok. (Például: 

Az ajtó mellett ott guggolt a dervis.  

Reggel, mikor a nap éppen kelt… 

Kardot kötött, és csakhamar lóra fordult. 

Huszonkét lovas szpáhi robogott ki a szeráj kapuján. 

Az országút fehéren porzott a lovak patkója alatt. 

A kocsi alól fehér füst száll fel. 

A tűz már belekap a kocsiba… nagyot lobban a kocsi… 

Nem marad a téren se kocsi, se ember, csak egy borzas dervis…) 

Rendszerezzünk! 

Gyűjtsetek példákat… 

‒ elbeszélés: „Reggel, mikor a nap éppen kelt, az aga kilépett az ajtón, és óriási ásításban 

eresztette ki a maradék álmot a fejéből.”  

„A konstantinápolyi országúton utolérték a huszonkét fegyveres szolgát. Azok meglátták, 

hogy az uruk utánuk vágtat. Visszatekingettek. Az aga intett nekik, hogy csak előre!” 

‒ leírás: „Az országút fehéren porzott a lovak patkója alatt.”, „A haja kibomlott a csomóból, 

és olyanná vált a feje, mint valami nagy, kócos pemet.” 

‒ párbeszéd: 

„– Elmentek, uram. 

– Elmentek? – hördült el az aga. – Elmentek? 

– El. 

– Hogy mertek elmenni? 

– Éppen azért várlak, uram. Az a két deli nem rendes járatú ember.” 

EGER VESZEDELME – GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK (IV. 4., RÉSZLET) 

Rólad szól 

1. Fogalmazd meg… 

A hazaszeretet a hazához, annak földjéhez, lakóihoz, nyelvéhez, emlékeihez érzett 

ragaszkodás, amely hasonlít a szülők iránt érzett szeretethez (hazafiság), és tettekben is 

megnyilvánul: a haza iránt való kötelességek teljesítésében, szükség esetén saját 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

186 

 

érdekeinknek az érte való feláldozásában, önfeláldozásban. Az egyes emberekből az 

együttélés: a vérrokonság, a közös nyelv, a lassan kifejlődő közös érzés és gondolkodásmód, 

közös erkölcs, szokás, közös történeti sors, közös szenvedések és örömök népet alkotnak, 

azaz oly közösség jön létre, mely nélkül az egyén semmi. (Forrás: Pallas Nagylexikon) 

2. Mit jelent a becsületes… 

Játékban, háborúban a szabályok, előírások, egyezmények betartása. 

Hol játszik szerepet… 

Egyéni válaszok (pl. sportban; játékokban; tanulmányi versenyeken; kitartás- vagy 

erőpróbákon; párkapcsolatoknál; barátságokban). 

3. Írj esküszöveget… 

Egyéni megoldás. (Amit előzőleg ki lehet találni hozzá: a közösség neve vagy rendeltetése; a 

közösség céljai és ezzel összhangban az eskütevők felajánlásai pontokba foglalva; az 

esküszegők büntetése – esetleg ezek pontok szerint felsorolva; nyitó és záró formula.)  

Kérdések, feladatok 

1. Idézd föl… 

Egy parasztember levelet hozott a törököktől a várba, amelyet Dobó felolvastat a vár 

népének. A parasztot elrettentésül tömlöcbe vetik. Dobó a levél felolvasása után a tiszteket a 

palotába rendeli. Számba veszik, hogy hány ember és mennyi fegyver áll rendelkezésre a vár 

védelméhez. Majd Dobóval az élen esküt tesznek, hogy soha nem adják meg magukat a 

töröknek. 

2. Miért esett el… 

Szolnokot nem magyar katonák, hanem idegen zsoldosok védték, akik csak a pénzért 

harcoltak. 

3. Milyen érveket említ… 

– Ebben a várban van most a maradék ország sorsa. 

– Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. 

– Az apró várakat lerázza a török, mint a diót.  

– Nincs többé ellenállás. 

– Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe. 

– Ne mondhassa azt a jövendő nemzedék, hogy azok a magyarok, akik 1552-ben itt éltek, 

nem érdemelték meg a magyar nevet. 

4. Megszegi-e valaki… 

Hegedüs István hadnagy a hosszú ostrom alatt elégedetlenkedik, nem akarja feleslegesen 

odadobni az életét a töröknek, kevesli az ostrompénzt, majd elárulja a védőket, amikor a 

víztározón át bevezeti a törököket a várba. Dobó árulásáért halállal bünteti. 
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5. Mi a különbség… 

eskü: Istenre mint tanúra vagy valamely szent dologra hivatkozó ünnepélyes kijelentés vagy 

ígéret (MÉK) 

esküdözés: többszöri, komolytalanul eskü szóval való állítás, fogadkozás 

6. Az 1. fejezetből… 

a) Az első fejezet 12. részében, amikor Gábor pap nem öli meg Jumurdzsákot, biztosítékot 

akar szerezni tőle, hogy az nem fog a későbbiekben a magyarság ellen fegyverrel fordulni. 

Jumurdzsák ekkor mondja: „– Allah verjen meg engem minden ostorával, ha valaha kardot 

fogok!”, majd: „– Megesküszöm neked a legrettenetesebb esküvel, amit csak török 

mondhat.” Gábor pap, bár tudja, hogy a török esküvése nem igazi eskü, elengedi őt. 

b) Az 5. feladat megoldásából következően esküdözésről van szó. A török nem ismeri el 

Gábor pap Istenét. Allahra esküszik, de a Korán tanítása szerint a gyaurnak tett eskü nem 

számít igazi eskünek. Tudjuk továbbá, hogy Jumurdzsák komolytalanul fogadkozik. 

Szövegértés 

1. Az előző tanévben… 

Egyéni válasz. 

2. Hogyan fogadták… 

„Harsány ordítás felelt erre az árokból. A guggoló alakok tűzbe jöttek. Mulatságos kis figurák 

voltak, amint a sáncárokban ordítoztak, és lengették a sapkájukat, anélkül hogy felállottak 

volna.” 

3. Miért mászott fel… 

„olyan helyre kell mennünk, ahonnan az egész harcteret láthatjuk. A hadvezérek a csatát 

rendszerint dombtetőről szokták nézni. Hát mi fel fogunk mászni a kunyhó tetejére.” 

4. Magyarázd meg… 

Pl. A pontos időszámítás a történelmi hitelesség, az objektivitás egyik fontos eszköze. 

5. Mi a véleményed… 

Egyéni válasz. A két karakter jellemében alapvetően hasonlít egymásra. 

Rendszerezzünk! 

Válasszatok ki egyet… 

kard: 

Gergő megszerzi, Dobó hitelesíti az ajándékot; Gergő kisfia örökli; Jumurdzsák bizonyítékként 

használja 

gyűrű:  

Jumurdzsák amulettje – szabadulása fejében adja Gábor papnak, majd egy életen át keresi; 

Gábor pap Gergőre hagyja; Gergő Hajvánnak ajánlja fel, de az nem fogadja el; Gergely 
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eljegyzi vele Évát; Éva visszaadja; Sopronban marad, Éva emiatt megy Egerbe; Jumurdzsák 

váltságdíjként szeretné a gyermekért. 

térkép(ek):  

a furfangos Gergely a török fogságból szabaduláshoz használja fel őket (a vártérképeket 

használhatatlanná, Hajvánt pedig lóvá teszi); Az ellenség számára hasznos térképek így 

valószínűleg ártalmatlanul rongyolódnak el az évek folyamán Hajván testén. De Gergely az 

egri térképet megtartja; Éva jóval később megtalálja, és Miklós diák segítségével bejut általa 

a várba; Dobó így tudomást szerez a még működő rejtekutakról; 

félhold: 

a törökök jelképe – díszíti a sátrukat; a botjukat, zászlójukat stb.; félholdas zászlójukat újra és 

újra kitűzik a meghódított városok tornyára (így Budára is); félhold díszíti Jumurdzsák 

gyűrűjét is;  

lófarkas zászló:  

szintén török jelkép – amelyet hiába próbálnak újra és újra kitűzni Eger várára 

csillagok:  

A cím a magyar hősöket helyezi középpontba. Nemcsak egyetlen személy a hős, hanem az 

összes várvédő.  

újra és újra emlegetett események: 

Jumurdzsák szerencséjének története:  

Egyre katasztrofálisabb méreteket ölt a szerencsétlensége. A talizmánja elvesztése után 

elhagyja a jószerencse. Míg a gyűrű vele volt, nem fogta se golyó, se kard. De aztán folyton 

megsebesül, a keze félig béna lesz. A tisztjei meggyűlölik, társai meglopják, az apja elkergeti, 

bátyja összeveszik vele. Dicső janicsárból dervis bég lesz, az üldözött gyűrűjétől pedig mindig 

csak egy lépés választja el, de az jó nagy lépés. Hiába rabolja el Jancsikát, az megszökik tőle, 

végül félig agyonverve találják meg a falak alatt. Az amulettjét nem szerzi vissza. 

Hajván szerencséjének története:  

Elhiszi Gergely jóslatát az „írásokkal” kapcsolatban, és a testén hordja a térképeket. Valóban 

bég lesz, de nem sérthetetlen, mint remélte. Gergely megsebzi, így lezuhan a falról és 

meghal. (Manda bégként korábban még Mohácson is találkozunk vele, ahol szintén 

tanúságot tesz mérhetetlen butaságáról.) 

HOLDFOGYATKOZÁS – GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK (V. 16., RÉSZLET) 

Rólad szól 

1. Hol van szerepe… 

Egyéni válaszok. 

2. Milyen harci eszközöket… 

oszmánok: A 14. század második felétől a török hadseregben elterjedtek a tűzfegyverek, de a 

janicsárság még sokáig megtartotta az íjait és nyilait. A törökök elsőként vezették be 
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seregükben a feketelőporos puskát és az ágyút. De a puska nem vált egyből a harcterek 

urává, ugyanis kezdetben még nem volt megfelelő a pontossága, lőtávolsága, lassabban 

töltötték újra, és alacsony volt a megállító ereje is. De nagyobb csapást mért az ellenfél 

pszichéjére, ugyanis a szinte hangtalanul szálló nyíllal szemben ennek elsütése igen erős 

hanghatással jár, és ezt jól felismerte a török hadsereg. A muskétát zárt, tömött sorokban 

használták, a nagyobb tűzsűrűség elérése végett. A közelharci gyalogság fő fegyverei a 

hosszú szálfegyverek (pikák, lándzsák) voltak, amelyek a hosszúságuk révén megfelelő 

védelmet nyújtottak, s képzett egységek, lovasság ellen is nagy hatásfokkal alkalmazták. Bár 

a török gyalogos nyugati mintákhoz hasonló fegyvereket is használt, de kiképzése szintje nem 

érte el az európai gyalogosét (pl. landsknechtek, svájci pikások). Nem az európai kardfajtákat 

alkalmazták, hanem az ívelt, ázsiai típusú handzsárt és a jatagánt. A janicsársággal gyakran 

menetelt együtt a mehterán egység, akik a mai katonazenekaroknak felelnek meg. Ezek a 

katonazenekarok legelső fellelhető egységei, nevük a perzsa „mehter” szóból származik. 

A török nehézlovasság a szultán testőrségéhez tartozó kapikulu lovasokból állt, de az 

ottomán hadseregben a könnyűlovasság volt a döntő. Ritkán hordtak nehéz, mozgást gátló 

páncélzatot, legfeljebb bőrvértet vagy sodronyinget, esetleg acélsisakot viseltek. A lovasság 

gerince a páncélos szpáhi lovas, aki az európai feudális rendszerhez hasonlóan földért 

szolgált a seregben. (forrás: Wikipédia) 

magyarok: a felszerelés bő tárházát láthatjuk itt: http://www.arcanum.hu/hu/online-

kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/fekete-tablak-magyarazata-92/56-

magyar-fegyverzet-a-xvi-szazadban-259/ 

3. Nézz utána az interneten… 

Pl. 

Bánki Donát – porlasztó 

Csonka János – motor 

Eötvös Loránd – torziós inga 

Gábor Dénes – holográfia  

Irinyi János – gyufa 

Jedlik Ányos – dinamó, szódavíz 

Kempelen Farkas – sakkozógép 

Losonczi Áron – fényáteresztő beton 

Neumann János – számítógép tervezése 

Puskás Tivadar – telefonhírmondó 

Rubik Ernő – Rubik-kocka 

Kérdések, feladatok 

1. Idézd fel, honnan… 

A törökök rőzsével megerősített földhalmot hordtak a fal alá, azon akartak feljönni a várba. 

És mivel a földet nem lehet meggyújtani, mint korábban a fatornyokat, Gergelynek ki kellett 

http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/fekete-tablak-magyarazata-92/56-magyar-fegyverzet-a-xvi-szazadban-259/
http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/fekete-tablak-magyarazata-92/56-magyar-fegyverzet-a-xvi-szazadban-259/
http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarViseletek-magyar-viseletek-tortenete-2/fekete-tablak-magyarazata-92/56-magyar-fegyverzet-a-xvi-szazadban-259/
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találnia valamit. Ekkor látta meg a robbanás által szétvetett malom egyik kerekét. Csak kicsit 

kellett rendbe hozni. 

2. Próbáld meg… 

Egyéni megoldás, rajz. 

A tüzes kerék leírása:  

Rozsdás és tört puskacsövek puskaporral megtömve és belekötözve dróttal a malomkerékbe 

úgy, hogy végükkel kifelé álljanak. A csövek közei forgáccsal, kénnel, faggyúval, szurokkal 

megtömve. Az egész kétoldalt beszögezve deszkával. Körös-körül a keréknek széles 

deszkatalpa van, hogy el ne dőljön. A közepében egy mozsár, ami legeslegutoljára sül majd 

el. 

Tüzes hordó:  

„A hordókat is olyan mesterséggel töltötték meg, mint a kereket. Követ is tettek beléjük, alul, 

fölül, oldalt. Befenekelték erősen, csak a lyukon hagyták ki a gyújtózsinórt. 

Dobónak volt szakállas ágyúja sok – háromszáz. A szakállas ágyú tulajdonképpen falba 

fektetett nagy puska volt, s diónál nagyobb golyó nem fért bele. Szakállasnak a külső végén 

lehorgadó vasnyúlványról nevezték. Azért kellett az a vasszakáll, hogy legyen, ami megtartsa 

az ágyút, mikor elsütéskor visszarugódik. 

Hát a nagy hordókba a régi rozsdás szakállasokból is adott Dobó. […] Jól megabroncsolták, 

körül-drótozták, szögezték.” 

Egyéb találmányok: maggal töltött bomba, szurokkoszorú, tüzes labda, pokolszerrel telt 

bögre, furkó. 

3. Miért volt szükségük… 

A zenével fokozták a harci kedvet. 

4. Gyűjts ki minél több… 

harsogó, csincsázó, dübörögnek, eldurran, sistereg, pattogva, dirregve-durrogva, durrogás, 

zörgéssel, zúgással 

5. Miért tűnik úgy… 

Mert nem dől el, egyre csak gurul, a talaj egyenetlenségei miatt hol erre, hol arra 

kanyarodva, mintha csak úgy tervezte volna Gergely, hogy üldözőbe vegye azokat, akik 

menekülnek előle. Továbbá a beleépített robbanószerkezetek nem egyszerre, hanem 

bizonyos időközönként durrannak el: ez is olyan hatást kelthet, mintha a kerék kedve szerint 

lövöldözne. 

6. Gyűjtsd össze… 

a) Beszéld meg… 

Ezek érzékeltetik a török támadás nagyságát, később pedig a rémületet, ami a török seregen 

úrrá lett. 

b) Hogyan jeleníti meg… 
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A magyarok izgatottan várakoznak, Varga János hergeli az ellenfelet, Dobó a rendet 

ellenőrzi, Gergely a bástyáján áll és várakozik. Ezt az izgatott várakozást érzékelteti az is, 

hogy a magyarok alig szólalnak meg. 

Szövegértés 

1. Írd meg Bornemissza Gergely… 

A regény alapján:  

– Született Pécsett 1526-ban; 

– Apja korán meghalt → anyjával Keresztesfalvára ment; 

– 1533-ban meghalt az anyja → ettől az évtől Török Bálint apródja volt; 

– 1544-ben feleségül vette Cecey Évát; → 1546-ban fia született: Bornemissza János; 

– 1552-ben főhadnagyként részt vett az egri vár védelmében; 

– x év múlva Keresztesen fogságba esett, és rabságban halt meg. 

A fenti szöveg alapján:  

– Első felesége, Fügedi Oláh Erzsébet, korán meghalt; 

– 1552-ben részt vett az egri vár védelmében; 

– 1553. március 11-én átvette az egri vár és a püspöki javadalmak kezelését 

→ a vár újjáépítése → Gergely-bástya; 

1554. január: újra megnősült → felesége: Sigér Dorottya; 

→ kb. 1554–55-ben fia született: Bornemissza János; 

1554. november: Keresztesnél csatát veszített az oszmánok ellen, és fogságba esett 

→ raboskodás:Budán, majd a konstantinápolyi Héttoronyban 

1555. január: az egri várat ostromló Ahmed pasa kivégeztette 

2. Elrabolhatták-e Gergely… 

Nem, mert a valóságban Bornemissza Gergely János nevű fia csak Eger ostroma után 

született (a második házasságából). 

3. Miért lehetett fontos… 

Ahmed pasa a törökök számára kudarccal végződött egri ostromért akart bosszút állni 

Bornemissza Gergelyen. 

4. Miért szabad-e egy írónak… 

Egyéni vélemények. 

5. Eltérhet-e… 

Egyéni vélemény. Bár meg kell jegyezni, hogy az eltérés azért is megfigyelhető, mert a 

filmművészet alapvetően más eszközökkel él, mint a regényírás.  
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Rendszerezzünk! 

Másold a névsort… 

Gergely ↔ Jumurdzsák; Gergely → Szulimán; Gergely – Veli bég; Gergely → Hegedüs 

hadnagy; Gergely – Dobó; Gergely – ☼ Éva; Gergely – Mekcsey; Gergely – Sárközi;  

Dobó → Jumurdzsák; Dobó ↔ Ahmed pasa; Dobó → §† Hegedüs hadnagy; Dobó – Mekcsey; 

Dobó – Sárközi;  

Éva ↔ Jumurdzsák; Éva – Veli bég; Éva – Dobó; Éva – Mekcsey;  

Mekcsey → Hegedüs hadnagy; Mekcsey – Sárközi;  

Sárközi → Jumurdzsák; Sárközi → Hegedüs hadnagy;  

Jumurdzsák – Ahmed pasa; Jumurdzsák – Veli bég;  

Szulimán – Ahmed pasa 

ÖSSZEFOGLALÁS – GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK 

Összefoglaló kérdések, feladatok 

1. Ebben a fejezetben öt részletet… 

Egyéni válaszok indoklással. 

2. Párokat alkotva… 

A regény az epika műnemébe tartozó műfaj. A regény nagyepikai műfaj. Nemcsak írója van, 

hanem elbeszélője is. A kettő nem feltétlenül ugyanaz. Az elbeszélő lehet mindentudó vagy 

külső szemlélő. A regénynek számos típusa van: pl. kalandregény, ifjúsági regény, 

családregény, történelmi regény, tudományos regény, bűnügyi regény vagy krimi. 

3. Rendezzetek „nagy könyv”… 

Csoportmunka. 

4. Mutassátok be egymásnak… 

Csoportmunka. 

NOVELLÁK, REGÉNYRÉSZLETEK 

 „KÉT BORZOS, FEHÉR SZÁRNYACSKA” ‒ LÁZÁR ERVIN: A TOLVAJ 

Rólad szól 

1. Mit jelent a törvény… 

Az államhatalom legfelsőbb szervétől alkotott jogszabály. Ezeknek összessége, rendszere. 

(MÉK) 

Írott törvények: Magyarország Alaptörvénye; sarkalatos törvények; törvénykönyvek: pl. 

polgári törvénykönyv; büntetőtörvénykönyv; munka törvénykönyve, ezeken belül pl. 
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családjogi törvény, emberi jogi törvények, adózási törvények, sztrájktörvény; fizikai, kémiai 

stb. törvények (pl. Ohm törvénye, Newton törvényei, Faraday törvényei); isteni törvények 

(Tízparancsolat); 

Íratlan törvények: pl. szokásjog; erkölcsi törvények; a szeretet, a megbocsátás törvénye 

2. Kire szokták mondani… 

törvényen kívüli: törvény által nem szabályozott viszony, állapot, helyzet 

törvényen kívüli gyermek: házasságon kívül született 

törvényen kívüliek: illegális csoport, bűnszövetkezet  

Szerinted helyes… 

Egyéni válaszok. (Nem helyes, mert a törvény mindenkire vonatkozik.) 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen érzéseket kelt… 

Egyéni válaszok (vidám, incselkedő, megható, elgondolkodtató, szomorkás) 

2. a) Nézz utána… 

mozsár és mozsártörő: egyes anyagok (dió, kenőcsök hozzávalói stb.) apróra zúzására 

használták, vastag falú hengeres edény. Ehhez párosul a törőrúd. 

köcsögfedő falap: a köcsög egy alul öblös, bő szájú cserépedény volt, tejet, tejfölt tartottak 

benne, ezt takarták le a falappal 

parázscsiptető: fogószerű szerszám a tűz megigazgatására 

derelyevágó: a derelye (rombusz formájú, lekvárral vagy túróval töltött tészta) 

kiszaggatására szolgáló eszköz (nyélre erősített forgó, fogazott kerék, amely a kinyújtott 

tésztát gurulva vágja) 

rigli: ajtót bezárva tartó retesz, tolóka 

petróleumlámpa: petróleummal működő világításra használt eszközlámpacilinder: a 

petróleumlámpa része; üvegbúra, amely az égő kanócot körbeöleli 

b) Keress olyan idős nénit… 

Egyéni megoldás. 

3. A szövegben az egyik gondolat… 

A vonatkozó részletek: „Dübörög a csend, hasogatja a dobhártyámat.”, „De nem moccan 

semmi, csak a csend hasogatja a dobhártyámat.” – Az idézet első megjelenése arra 

vonatkozik, hogy az író gyerekkorában nagy csendben várt arra, hogy kiderüljön a tolvaj 

személye. A második megjelenés azonban a felnőtt férfi élethelyzetét írja le, aki arra vár, 

hogy egy magasabb rendű világ csodája és erkölcsisége lépjen be az ő csendes, talán 

„üresnek” nevezhető világába. 

4. Keresd meg… 

Fordulópontnak tekinthetjük a tolvaj lelepleződését, hiszen innen kezdve megszűnhetne a 

további tolvajlás. 
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Még nagyobb fordulat azonban, hogy kiderül: „A gyereknek szárnya van.” Ettől kezdve 

megváltozik a család élete: várják a „tolvaj” ismételt megjelenését, és azt, hogy tehessenek 

valamit azokért, akik még inkább rászorulóknak számítanak. 

5. Miért nem jött többet… 

Egyéni válaszok. Pl. megijedt és nem mert többé jönni; lehet, hogy nem volt már szüksége 

másra; az angyalokat nem láthatják az emberek, őt meglátták, és ezt szégyelli. 

6. Gyűjtsd ki… 

a) Hol? Egy falusi parasztházban. 

b) Kik a legfontosabb szereplők? Anya, apa, az író, húga, bátyja, hat legény: Jósvaiak 

(hárman vannak), Bedzsó, Gazdag Pisti, meg Tájbel Lőrinc és az angyal. 

c) Mikor? Mennyi idő alatt? A tolvaj lelepleződésének története egy nap reggelétől késő 

éjszakáig tart, a novella utal azonban az előző éjszakára, amikor a mozsártörő még megvolt, 

és utal a későbbi eseményekre is: a család esténkénti várakozására, de megjelenik a 

felnőttkori író élethelyzete is. 

Rendszerezzünk! 

Sorolj fel… 

Egyéni válasz. Pl. Lázár Ervin: Foci. 

„AZ ÓLOMKATONA FÜLÉBE RÉGES-RÉGI DAL CSENDÜLT” ‒ BÉKÉS PÁL: AZ ÓLOMKATONA 

Rólad szól 

1. Szerinted melyek ma… 

Lehetséges válaszok például: környezetszennyezés – a veszélyes hulladékok hatásai; változó 

légkör és globális felmelegedés, elsivatagosodás; a biológiai változatosság 

veszélyeztetettsége; édesvízkészletek kimerülése; új vírusok gyors keletkezése és terjedése; 

zajártalom; meg nem újuló természeti források kimerülése – energiahiány; 

népességnövekedés egyes kontinenseken, és ennek nyomán éhínség; terrorfenyegetettség.  

2. Írj egy rövid levelet… 

Egyéni ötletek. (Például: válogassa szét a szemetet; ne folyassa a vizet fogmosás közben; ne 

tekerje maximumra a klímát, inkább legyezze magát, vagy zuhanyozzon le; fürdés helyett 

zuhanyozzon; ne szemeteljen kirándulás közben; ne nyomtasson feleslegesen; ne akarjon 

mindig új cuccot, becsülje meg a régit; a használt elemeket vigye a gyűjtőhelyre; jó példával 

és meggyőző erővel vegyen rá másokat is a környezettudatosságra.) 

Kérdések, feladatok 

1. a) Kiről szól… 

Az ólomkatona:  
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‒ egy munkás talál rá egy bontásra ítélt ház padlózata alatt 

‒ kopott, piszkos, nadrágja: talán vörös, zubbonya: talán kék, az egyik lába hiányzik, mégis 

daliás, elszántan markolja a puskáját 

‒ a munkás gyermeke kapja meg őt, aki hamar ráun, lomtalanításkor kiteszik 

‒ megpillantja Barbie-t és beleszeret 

‒ gyerekek csónakáztatják meg, ő bátran helytáll a csónakban 

‒ amikor Barbie a csónakban fennakad, úgy gondolja, őket egymásnak teremtette a sors 

‒ a vízi út során találkozik a patkánnyal, szuronya Barbie tüllszoknyájába akad, elnyeli őket 

egy hal, eljutnak az Egyenlítő vidékére, egy halász találja meg őket, majd annak fia játszik 

velük, a falubeli vérengzés után a piacon veszi meg őket egy „langaléta”, aki Európába 

visszatérve viszi magával őket 

‒ a Néprajzi Múzeumban diadalmas tekintettel ülnek a kiállított autóban, „mint akik 

legyőzték a halált” 

b) Ki Barbie… 

‒ „Darázsderekú volt, tökéletes termetű, valaha szőke haja csimbókokba ragadt, tarka ruhája 

fölgyűrődött, vagy tán hiányzott is belőle egy darab, de ez csak még vonzóbbá tette. Keze a 

magasba emelve, mintha integetne, piros szája félig elnyílt, mint aki segítségért kiált, és kék 

szeme oly kétségbeesetten meredt a nejlonzacskóból az utcára, akárha börtönből 

leskelődne.” 

‒ „Az ólomkatona a karcsú, rózsaszínre fröccsöntött testet nézte a vízhomályon át; mintha 

álmot látott volna, valószerűtlent, gyönyörűt.” 

‒ Barbie útja a csatornabéli „találkozás” után a katona útjával egyezik meg 

‒ a katona „hű társa” 

‒ nem ismerjük meg a gondolatait 

Miért nem szólaltatja meg… 

Egyéni válasz. A katona nézőpontja fontosabb: az ő vágyakozása áll a középpontban. Az 

eredeti történetben sem szólal meg a balerina. Stb. 

2. Minden rosszban van… 

Egyéni megoldás. (Például: Kihajítják szegény katonát, mint unalmas játékot, de emiatt 

láthatja meg élete szerelmét, a Barbie-t. Ha nem gonoszkodnak a katonával a deszkás 

gyerekek, sosem kerülhetett volna közel a „szerelméhez”.) 

3. Értelmezd a szöveg… 

a) „Fényes város volt, hízott és kevély.” – Olyan város volt, amely gazdag (hízott), ahol 

feltehetőleg módos emberek laknak, luxusban élnek, vagy híresebb a település (fényes), és 

lakói büszkélkedők, gőgösek és pöffeszkedők (kevély).  

b) „de nem volnék katona, ha meg nem próbálnám” – A katona egyik fő erénye, hogy a 

lehetetlennek tűnő helyzetekben is helytáll, leküzdi az akadályokat, de legalábbis 

megpróbálja, nem futamodik meg. 
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c) „a tárló üvegén felködlő látogatók”: A kiállított tárgyak elhelyezésére szolgáló, asztalszerű 

tartó üvegezett fedelén keresztül felbukkanó látogatók. 

4. Milyennek látja… 

Egyéni megoldás.  

5. Mit tudunk meg… 

Nem ismerjük meg a baba érzéseit. 

Írd meg… 

Egyéni megoldás. 

6. Örömteli és szomorú dolgokról… 

Egyéni válaszok. 

Rendszerezzünk! 

Csoportosítsátok… 

Andersen történetében Mindkettőben Békés Pál átiratában 

ördögfiók 

táncosnő 

konyha 

tubákosszelence 

kályha 

csónak 

kisfiú 

hal 

ólomkatona 

vízipatkány 

Barbie baba 

játék autó 

halász 

múzeum 

terepjáró 

„FELÁLLÍTOTTAM MAGAMNAK EGY NAPIRENDET” ‒ DANIEL DEFOE: ROBINSON CRUSOE 

Rólad szól 

1. Te szívesen élnél… 

Előnyök: távol a civilizáció zajától, a nyüzsgéstől; csend és nyugalom; természetközeli 

életmód; egészségesebb környezet: tiszta levegő; tiszta víz 

Hátrányok: nehezebb előteremteni az élelmet, az ivóvizet és a létfenntartáshoz szükséges 

dolgokat; esély a magányra; orvosi ellátás, gyógyszerek hiánya 

2. Ismersz olyan műveket… 

Stevenson: A kincses sziget; Golding: A Legyek Ura; Jules Verne: A rejtelmes sziget, Kétévi 

vakáció 

Általában mitől… 

Zárt világ; újraalkotott sajátos törvények; nincs külső segítség; berendezkedés bonyodalmai; 

ott talált alapanyagok találékony hasznosítása; hajóvárás; felfokozott érzelmek, indulatok 

Kérdések, feladatok 

1. Foglald össze… 
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Egyéni válaszok. (Pl. Robinson Crusoe 1659-ben hajótörést szenved, és egyedül kell élnie egy 

lakatlan szigeten. Szerencséjére a hajót a part közelébe sodorja az ár, így Robinson szükséges 

dolgokat tud róla összegyűjteni egy maga készítette tutaj segítségével. Miután erre alkalmas, 

védett helyet talál, nekikezd otthona kialakításának. Újabb és újabb dolgokkal sikerül életét 

kényelmesebbé tennie: vadászik, asztalt és széket készít és dobozokat a lőpor tárolására. 

Mindezen képességek birtokában képes túlélni az őt ért szerencsétlenséget.) 

2. Gyűjtsd össze… 

védelmet talált a vadállatok ellen, a hajóról a legszükségesebb eszközöket és élelmiszereket 

gyűjtötte be, meg kellett védenie ingóságait, megfelelő helyet kellett találnia otthonának, 

kialakította új otthonát, vadászott, asztalt készített, kialakított magának egy napirendet, 

széket készített, elrendezte a lőporát, újabb helyiséget alakított ki otthonában, lapátot 

készített  

3. Hogyan próbálja Robinson… 

„Erre a határvonalra erődítményszerű falat terveztem építeni, egy dupla cölöpsort, melyet 

középen a horgonykötelek darabjaival és más szükségtelen kacatokkal töltök fel.” 

„Kicsit beljebb attól a helytől, ahová a cölöpfalat készültem felhúzni, ládákból, hordókból és a 

tutajok rönkjeiből védművet építettem.” 

4. A főszereplő mely tulajdonságainak… 

Egyéni megoldás. (Pl. szerencsés, mert ő túléli a hajótörést; kezdetben kétségbeesett, de 

képes ezt leküzdeni; fél a vadállatoktól, bánatos a társai miatt, jó úszó, erős, kitartó, 

szorgalmas, racionális, jó szervezőkészsége van, beosztja a teendőket, mindent alaposan 

végiggondol és megtervez, jó munkabíró; nem túl jó kézműves, de fejleszti magát ebben; 

tanul, kreatív; sokszor elégedetlen, de soha nem adja fel azt, amibe belekezdett; belátja, ha 

valamit rosszul csinál; leleményes, önironikus.) 

Vitassátok meg… 

Egyéni megoldás. (A kitartás, a leleményesség és a pontos tervezőkészség minden bizonnyal 

szükséges volt az életben maradáshoz.) 

5. Beszélgessetek arról… 

Egyéni megoldás. 

Rendszerezzünk! 

Alkossatok csoportokat… 

Egyéni megoldás. Például: 

a) Az én környezettudatosságom nem befolyásolhatja a multik által okozott károkat. Találják 

ki a nagyvállalatok, hogyan mentsék meg a földet. Élhetek akárhogy, egy tudós majd úgyis 

feltalál valamit a jövőben, ami felhasználja a sok szemetet.  

b) Cseppekből lesz a tenger, sok kicsi sokra megy. Mindenki kezdjen el a maga portáján 

söprögetni: ha én nem élek környezettudatosan, hogyan várhatom el ezt a többi embertől? 
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Tudom, mi a helyes, és aszerint cselekszem. Gondoljunk az unokáinkra: milyen világot hagyok 

a jövő generációira? 

Melyikkel értetek inkább… 

Egyéni válaszok. Nyilvánvalóan a b) állítás vall helyes gondolkodásmódra. 

„ÉS EGY IGAZI DETEKTÍV!” ‒ NÓGRÁDI GÁBOR: GYEREKRABLÁS A PALÁNK UTCÁBAN 

Rólad szól 

1. Szerinted falun vagy városban… 

Egyéni válaszok.  

Településtípus Előnyei Hátrányai 

város 

 

– több szórakozási lehetőség 

(bevásárlóközpontok, mozik, színházak, 

szórakozóhelyek, programok) 

– színes, nyüzsgő utcák; kirakatok, 

fényreklámok 

– érdekes építkezések, magas házak 

– jó tömegközlekedési lehetőség 

– különleges tömegközlekedési 

eszközök (pl. Budapesten a libegő, 

sikló, fogaskerekű, metró) 

– több szolgáltatás 

– több iskola közül lehet válogatni 

– közép- és felsőoktatási intézmények 

is vannak helyben, nem kell 

kollégiumba menni 

– sportlétesítmények 

– ételfutár-szolgálat 

– szennyezett levegő 

– tömeg 

– drágább megélhetés 

– drágább lakások 

– egymástól elidegenedett 

emberek 

– kevesebb zöldterület 

– zajártalom 

– alacsonyabb közbiztonság 

– szülőknek kell iskolába vinni a 

gyerekeket  

falu – jó levegő 

– olcsóbb megélhetés 

– önellátó gazdálkodás lehetősége 

– több zöldterület 

– csönd, nyugalom 

– az emberek jobban ismerik egymást 

– szabadabban lehet mozogni 

– kevesebb munkalehetőség és 

iskola 

– korlátozott tömegközlekedés 

– korlátozott kulturális 

lehetőségek és programok 

– bizonyos szolgáltatások hiánya 

– pletyka 
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2. Mi a különbség… 

gyerekcsapat: vidám, játékos kedvű, gyerekek csoportja; nem feltétlenül köti össze őket közös 

cél, tevékenység 

banda: többnyire negatív töltetű kifejezés akár gyerekek csoportjára is; valamilyen közös 

tevékenység vagy cél vezérli őket 

Kérdések, feladatok 

1. Keresd meg… 

Azzal, hogy már a legelején megtudjuk, hogy figyelik az idegesen szervezkedő felnőtteket. 

Valamint a sok „talán”-nal kezdődő mondatban az elbeszélő alaposan kiszínezi az elrabolt 

gyerek esetleges kínzását.  

„Nem volt olyan felnőtt a Palánk utcában aznap délelőtt, aki sejthette volna, hogy miközben 

szomszédok jönnek, szomszédok mennek, rendőrök jönnek, rendőrök mennek, figyelik őket a 

magasból. Pedig, ha valaki alaposan megnézi Dávid Dezső cipészmester padlásának kerek 

szellőzőnyílását… No, de kinek jutna eszébe szellőzőnyílásokat figyelgetni, amikor elraboltak 

egy gyereket? Aki talán gúzsba kötve fekszik egy pince mélyén. Szemén sál, szájában 

zsebkendő, arcát könnyek mossák. Mellette pedig két-három marcona férfi (vagy nő?) 

várakozik, hogy eljöjjön a délután hat óra, amikor a húszezer forintos váltságdíjért 

átadhatják a megkínzott fiút.  

Ki tudja? 

Talán enni sem adnak neki. Lehet, hogy fenyegetik, csúfolják, ijesztgetik… Igen, a felnőttek is 

legalább úgy képzelődnek, mint a gyerekek. 

Csak ügyesebben titkolják. 

Mindegyik gondosan kiszínezte magában Lajcsika szörnyű sorsát…” 

2. Hogyan éri el… 

A történet elején közli, hogy Lajcsika jól van: „Eközben egy vékony arcú, szőkésbarna hajú és 

zöld szemű fiú Dezső bácsi padlásának kerek szellőzőnyílásán keresztül már órák óta azt 

figyelte, hogy hogyan keresik szegény Lajcsikát. Igen, ő volt az! »Kondor Lajos, tizenegy éves 

magyar állampolgárságú személy«, amint az Portoroki rendőri jelentésében is szerepelni fog. 

Azaz: szegény Lajcsika!” 

3. „…az eset fekete betűkkel…” 

Egyéni válaszok. 

4. Mit tudunk meg… 

Pirók Zsófi és Andris édesapja alkoholista. Rendszeresen részegen megy haza a kocsmából, a 

gyerekeket meg is szokta verni.  

Lajcsika szülei elváltak, az édesapja külföldön él. Szeretné a családját újraegyesíteni, de ez 

nehéz, mert a mama új párt választott magának. 

Mi a véleményed… 

Egyéni válasz. 
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5. Mitől nagyon izgalmas… 

A rendőrnyomozó kutya kiszagolta, hol rejtőzik Kondor Lajcsi. 

Vajon hogy… 

Egyéni megoldás. 

6. Robin Hoodról… 

Robin Hood: az angol mondakör és folklór egyik legismertebb hőse, „a tolvajok fejedelme”. 

Egy törvényen kívüli képzett íjász, aki társai segítségével fosztogatja az angliai 

Nottinghamshire megyében a gazdag utazókat.  

Tarzan: amerikai regény- és filmhős; egy angol főnemes fia, akit – szülei halála után – az 

afrikai dzsungelben élő emberszabású majmok nevelnek fel, így erejét és érzékszerveit 

tekintve felnőtt korára szinte természetfelettinek nevezhető képességekre tesz szert. 

Maugli: Kipling A dzsungel könyve című művének főhőse, akit a dzsungelben farkasok 

neveltek fel. 

„VÁRJATOK, MINDJÁRT JÖVÖK!” ‒ BRUNELLA GASPERINI: MI ÉS ŐK 

Rólad szól 

1. Mit gondolsz… 

Egyéni válaszok.  

Hogy élik meg… Őket mi…munka, munkahelyi gondok, létfenntartás, családi kötelezettségek, 

házimunka, pénztelenség, hitelek visszafizetése, tartásdíj  

2. A fizikai mozgás… 

a gondolat, fantázia, képzelet szabadsága; nyári szabadság 

Kérdések, feladatok 

1. Mit gondolsz, vajon… 

Egyéni válaszok. (Például: San Mametét az teszi vonzóvá, hogy ott a szabadságát szokta 

tölteni a család. Későn kelnek, nincs iskola, csak fürdés, csónakázás, barátok. Az odavalósiak 

– bár szép fekvése miatt nyilván szeretik a falujukat – valószínű, hogy nem idealizálják 

ennyire.) 

Mit jelent… 

Azt gondoljuk, hogy a másiknak sokkal jobb. 

2. Szerinted „jól működő”… 

Nikoletta apja ordítozik, nyaklevest ígér, de még sosem ütött meg senkit. Az iskolába menő 

fiúnak azt mondja reggel, nem várja meg, de mindig megvárja. Nikolettához benyit, talán ő 

szeretné kelteni, és csalódott, mert már felkelt. Ordítozása csak a reggeli színjáték része, 

valójában szereti a családját, a gyerekeit és az állatokat is. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nottinghamshire&action=edit&redlink=1
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3. Hogyan tudnád jellemezni… 

beszél, nem figyel, ordítozik, siettet, álmos, gurgulázik, vásárlásokat tervezget, dudul, fél pár 

zokni, köhögés, fejfájás, hajtekergetés, neurózis, kutyák, macskák, nyüszítés, nyávogás, 

álmodozás San Mametéről 

4. Csoportmunkában… 

Nicoletta: bezártnak érzi magát, reggelente sietve készülődik, „vicik-vacak neurózisban” 

szenved; San Mametében: Rosellával és Antonióval van együtt, csónakáznak, a természetet 

kedveli, lemezeket hallgatnak;  

az édesanya: mindig elfoglalt, megfeledkezik dolgokról, „fáradtság, önkívület, idegcsillapítók, 

nagy nehezen kipréselt és kárba veszett vidámság”, tekergeti a haját; San Mametében: 

fiatalos a hangja, ráérős; 

az édesapa: „reggel bemegy a hivatalba, este hazajön és ordítozik”, korán kel, reggel 

veszekszik a családtagokkal, cigarettázik; San Mametében: fiatalos néha a hangja;  

bátyja: későn kel, nehezen készülődik és álmosan, dúdol; 

nővére: „tanul”; 

Antonio: San Mametében: a robogót javítgatja, ha nem azt, akkor mást, nagyobb lányokkal 

is lehet látni; 

Rosella: San Mametében: ő szokta Nicolettát csónakázni hívni. 

ÖSSZEFOGLALÁS ‒ NOVELLÁK, REGÉNYRÉSZLETEK 

1. Rendezzetek versenyt… 

Egyéni megoldás. 

2. Beszéljétek meg… 

Egyéni válaszok. 

3. Válassz ki… 

Egyéni megoldás. 
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MEGOLDÓKULCS AZ IRODALOM 6. MUNKAFÜZETHEZ  

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 

1. a) Válogasd ki… 

Burláj vitéz, Árgyélus királyfi, Tündérszép Ilona, Trapiti, Holle anyó 

b) Írd… 

Burláj vitéz – Burláj vitéz (mese) 

Árgyélus királyfi, Tündérszép Ilona – Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi (mese) 

Trapiti ‒ Darvasi László: Trapiti, avagy a nagy tökfőzelékháború (meseregény) 

Holle anyó ‒ Jacob és Wilhelm Grimm: Holle anyó (mese) 

2. a) Mitől népmese a népmese?  

A népmese: szerzőjét nem ismerjük, közösségi alkotás, élőszóban terjed, a történeteknek sok 

változata ismert. 

Gyűjtsd… 

‒ A mese csodás eseményekről szóló kitalált történet, amely lehet prózai vagy verses 

formájú. 

‒ mesehősök (jellegzetes szereplők: öreg király, legkisebb királyfi; természetfeletti erejű 

lények: óriás, boszorkány, fantasztikus tulajdonságokkal rendelkező lények, tárgyak: beszélő 

állatok, varázserejű tárgyak) 

‒ meseszámok (3, 7, 12) 

‒ állandó fordulatok (mesekezdet, mesezárás) 

‒ fiktív és valós terek 

‒ fiktív idő stb. 

b) Hasonlítsd össze… 

Egyéni megoldás. 

c) A János vitéz is bővelkedik… 

‒ mesei szereplők:boszorkányok, óriások, tündérek, sárkány stb. 

‒ meseszámok:3 próba a Tündérországba való bejutáshoz stb. 

‒ események: próbák kiállása, griffmadárral történő utazás stb.  

‒ nyelvi fordulatok: De csodák csodája! mit látott, mit látott! stb. 

3. Hányféle mesenyitó és mesezáró… 

Mesenyitó formulák: „Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király”, „Hetedhétországon is 

túl, az Óperenciás tengeren is túl, az üveghegyeken is túl élt, élt egyszer egy szegény ember”,  
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„Volt a világon egy kis tyúk” 

Mesezáró formulák: „Itt a vége, fuss el véle!”, „aki nem hiszi, járjon utána”, „Eddig volt, mese 

volt, akinek esze van, ezt se hiszi talán!” 

4. Alkossatok mesét… 

Csoportmunka a feladatleírás alapján. 

5. Sorolj fel… 

Egyéni megoldás. Pl. magyar népmesék, Grimm-mesék, Andersen meséi. 

6. a) Idézd fel… 

A megoldások sorrendben: gitt, Geréb, tubák, vörösingesek, einstand 

A keresztrejtvény megoldása: GRUND 

b) Elevenítsétek fel… 

Csoportmunka. 

c) Készíts rövid leírást… 

Grund: üres építési telek, farakásokkal, kocsiszínnel, gőzfűrésszel és Janó kunyhójával, benne 

szerszámokkal, lehet labdázni is rajta 

7. a) Keress rímeket: 

város: sáros, mázos, bájos, káros, kóros stb. 

felhő: megnő, lelő, Benő, ő, hő, sző stb. 

b) Alkoss… 

Egyéni megoldás. 

8. a) Milyen költői eszköz… 

„Szivemnek gyöngyháza, / lelkem Iluskája.” – metafora, megszólítás 

„Örvény volt nekem a világ s titok.” – metafora, felsorolás 

„Magányosabb vagyok, mint egy hős.” – hasonlat  

„csak a hó, csak a hó, csak a hó muzsikál.” ‒ ismétlés, megszemélyesítés 

b) Emlékszel… 

„Szivemnek gyöngyháza, / lelkem Iluskája.” – Petőfi Sándor: János vitéz 

„Örvény volt nekem a világ s titok.” – Szabó Lőrinc: Balassagyarmat 

„Magányosabb vagyok, mint egy hős.” ‒ Kiss Ottó: Csillagszedő Márió  

„csak a hó, csak a hó, csak a hó muzsikál.” ‒ Szabó T. Anna: Hóhullásban  
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MONDA, BALLADA, ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY 

ARANY JÁNOS: REGE A CSODASZARVASRÓL 

1. Válaszd ki… 

hős, vitéz férfi: dalia 

régi: ó 

tévútra vezető: tévelyítő 

lassacskán eltűnik: elenyész 

északi szél: felszél 

gyér növényzetű terület: fenyér 

2. Bizonyítsd be… 

‒ verses formájú 

‒ mesés elemeket is tartalmaz 

‒ történetet mond el 

‒ a történeti múltból merít 

3. Igazak vagy hamisak… 

Sorrendben: H, I, I, H, H, I, I, H 

4. Meséld el… 

Egyéni megoldás. 

5. Keress… 

pl. Kalevala – kacsa tojásából keletkezik a világ 

Emese álma – az Árpád-ház eredete a turulmadár szárnyai alatt látott álomhoz kapcsolódik 

Egyiptomban a Benu madár töri meg a világ csendjét, Hórusz a fáraók őse stb. 

Romulust és Remust az anyafarkas eteti stb. 

LÁZÁR ERVIN: BOTOND 

1. Készítsd el… 

1. Megérkezés Konstantinápoly elé 

2. Botond érzései: tisztelet és borzongás 

3. Letáborozás és haditanács 

4. A görög óriás megjelenése 

5. A küzdelem 

6. A magyarok öröme 
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2. a) Jellemezd… 

 Belső tulajdonságok Külső tulajdonságok 

Botond ‒ szabadságszerető: „A kőfalak szigorú 

rendje, sugárzó ereje tisztelettel töltötte el, 

s a borzongás, amikor az odabentiekre 

gondolt, a bezártságra, a falak közti 

éjszakákra, nem értette, hogy tudhat élni 

az ember tágasság, szabad száguldozás 

nélkül.” 

‒ gyanakvó, nem szereti, ha megjegyzést 

tesznek termetére a vigadozásban: 

„Jókedvű volt mindenki, még Apor is 

katonáival együtt nevetett, csak Botond 

lett gyanakvó.” 

‒ nem szégyelli termetét: „Hiszen nem 

szégyen az” 

‒ szeretetreméltó: „szerették” 

‒ komoly: „komoly volt, keveset mosolygó” 

‒ magyar: „igaz magyar” 

‒ határozott: „társaim közül a legkisebb, de 

elég leszek neked én egyedül is.” 

‒ nem vesz igénybe a harchoz semmit: „ő 

az olajon és a csuklóvédőn csak 

mosolygott.” 

‒ alacsony: „ő itt a 

legalacsonyabb mindenki 

közül.” 

‒ rendkívüli ereje van: „aki 

nem szerette is, tartott 

hihetetlen erejétől.”  

„Botond egyetlen ütésétől 

beszakadt a híres érckapu” 

„Botond egy gyors, ügyes 

mozdulattal elemelte őt a 

földtől, meglóbálta maga 

fölött, mint egy 

szamárbőrtömlőt” 

A görög 

óriás 

‒ otromba, lenéző: „Mit szájaltok, 

nyúlszívűek?”, „a törpét a kisujjammal 

kettéroppantom.” 

‒ hetvenkedő: „Akár ketten is jöhettek.” 

tiszteli a császári párt: „A görög földig 

hajolva üdvözölte őket” 

 

‒ magas: „egy szálfa 

termetű emberkolosszus” 

tiszteletet parancsoló külső, 

‒ erős: „Mellkasa, mint a 

bika szügye, karja 

gyerekderéknyi. Hangja, 

mint a hegyről lezúduló 

szikla dübörgése.” 

‒ harci eszközöket használ: 

„Meztelen felsőtestét olajjal 

kente be, csuklóira 

bőrvédőket csatolt.” 

b) Vesd össze… 

Egyéni megoldás. 
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3. a) Miért keni be… 

Így az ellenfél kevesebb fogást találhat rajta, lecsúszik róla a keze.  

Mit árul el… 

A görög óriás tart attól, hogy fogást találhatnak rajta. 

b) Fejtsd ki, miért… 

Botond úgy gondolkodhat, hogy az erő és az ügyesség számít a birkózásban. Ő maga úgy 

tarthatja, hogy a test olajjal történő bekenése annak a jele, hogy az ellenfél tart ellenfelétől. 

Ügyeskedő praktikának tartja csupán az ilyen jellegű harcmodort. 

4. Meséld el… 

Egyéni megoldás. 

5. a) Magyarázd meg… 

Amikor látják, hogy mennyire elbizakodottak voltak az óriás győzelmét illetően, nem akarnak 

szembesülni a görög óriás által felajánlott alku következményével: azzal, hogy adót kelljen 

fizetniük. Szégyellik azt, hogy egy kis termetű magyar megveri a görög óriást. 

b) Írd le… 

Egyéni megoldás. 

c) Keresd meg… 

A történet eredeti befejezése:  

„De amikor a magyarok az adót követelték, amiért a küzdelem folyt, a görög császár 

kinevette őket. Erre a magyarok felhagytak a város ostromlásával, és egész Görögországot 

elpusztították. Sok aranyat, drágakövet és számtalan barmot zsákmányoltak, és gazdagon 

megrakodva tértek vissza öveikhez.” 

6. A Bibliában… 

Dávid és Góliát történetéről van szó. 

‒ Hasonlóságok: A két történet abban hasonlít, hogy mindkettőben két sereg fordul szembe 

egymással, mindkettőben alku tárgya a győzelem, egy nagy termetű harcos áll ki közössége 

nevében, hogy felajánlja annak lehetőségét, hogy a seregek ütközete helyett párviadallal 

döntsék el a csata kimenetelét. Mindkét történetben gúnyolódik a nagy termetű harcos. 

Mindkét történetben egy kisebb termetű ember áll ki vele szemben és győzi le őt.  

‒ Különbségek: pl. A Bibliában a filiszteusok harcosa az óriás, ők a támadók. Más a harcos 

kinézete: páncélozott és felfegyverzett. Nem birkóznak. Dávid véletlenül kerül abba a 

helyzetbe, hogy megvívjon az óriással, Botond azonban a sereg tagja. 

BECKÓ VÁRA 

1. a) Nézz utána… 

kiskirály: 1. Hatalmas birtokán korlátlanul hatalmaskodó feudális úr. 2. Nagy hatalmú és 

hatalmával rendszeresen visszaélő, önkényeskedő vezető vagy tisztségviselő. (MÉK) 

Fogalmazd meg… 
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A kiskirály mindennemű felhatalmazás nélkül uralkodik korlátlanul a területén, többnyire 

éppen ezért jogszerűtlenül. A király ezzel ellentétben jogosan birtokolja hatalmát. 

b) „Úgy él, mint a kiskirályok”… 

Semmiben sem szenved hiányt, mindene megvan. 

2. Mi jut eszedbe… 

Egyéni megoldás. Pl.  

Már az ókorban is előforduló olyan személyek, kiknek feladatuk volt a nagy urakat, 

különösen lakoma alatt és után, tréfáikkal szórakoztatni. Rendesen kiváltságos joguk volt 

kényesebb és urukat, királyukat érintő témákat is érinteni, sőt néha ízléstelen módon 

tárgyalni. Ennek néha megvolt a maga előnye, mert egy sikerült tréfával jó kedvre hangolva 

uralkodóját, olyan tárgyak felé irányíthatta annak figyelmét, melyek más udvari embernek 

említeni is tilos volt. Némely udvari bolond szellemessége nemcsak uralkodója szívében, de a 

történelem lapjain is helyet biztosított magának. Így pl. Triboulet és utóda Brusquet I. Ferenc 

francia király udvarában, azután ugyanazon időben Bölcs Frigyes szász választó fejedelem 

udvarában Klaus Narr, kinek bohóságai több kötetben meg is jelentek. A hagyomány sokat 

mesél Mátyás király, Apafi Mihály és Stibor vajda (Beckó nevű) udvari bohócáról.  

(Forrás: Pallas Nagylexikon) 

3. a) Írd a nyilakra… 

Pl. Stibor vajda, vadásztársaság és alattvalók: könyörtelenség, zsarnokoskodás, 

kegyetlenkedés 

vadásztársaság és alattvalók, Stibor vajda: alávetettség, meghunyászkodás 

Stibor vajda, Beckó: elnéző, mulatságos, nevettető, szórakoztató stb. 

Beckó, Stibor vajda: „nagy jó uram”, merészség 

b) Fogalmazd meg… 

Beckó és Stibor vajda között nincs úr-szolga viszony, Beckó kellőképp bátor. Ez azért lehet, 

mert személyéhez kapcsolódik, hogy ha komolyan mond valamit, akkor tőle azt is csak 

bolondságnak veszik, és nem sértésnek. 

4. A Vág folyó… 

‒ Ilyen Stibor vajda személye: „Ha megharagudott, ég és föld reszketett a haragjától, de ha 

nevetett, még a határ is csengett a kacagásától.” 

‒ szélsőségesek a reakciók a bolond kérésére is: a társaság bolondságnak, nevetségesnek 

tartja a kérést, míg Stibor vajda komolyan veszi 

‒ szélsőséges az is, hogy kegyetlen munkával épül a vár, mialatt az úri társaság mulatozik 

‒ szélsőséges Stibor vajda mulatozása: „Az egyik percben majd kirúgta a ház oldalát fényes 

jókedvében, a másikban majd felrobbant haragjában.” 

‒ szélsőséges Stibor felháborodása a kutya miatt, az ezt követő ítélete, kacagása az 

átkozódáson 
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KŐMÍVES KELEMENNÉ 

1. Melyik melléknevek 

Egyéni megoldás. Pl. tragikus, ijesztő, hátborzongató. 

2. a) Olvasd el újra… 

A megfejtés sorrendben: 1. népballada 2. Déva 3. asszonybarátim 4. kocsis 5. tizenkettő 6. 

magos 

A függőlegesen kijövő szó: babona 

b) „Nem vagyok babonás” 

Pl. Nem hisz valaki tévhiteknek, nem tulajdonít eszközöknek, cselekvéseknek vagy 

körülményeknek különösebb természetfölötti erőt. 

c) Milyen babona… 

A babona szerint akkor készülhet el az építmény, ha (ember)áldozatot hoznak, a mészbe az 

egyik asszony hamvait keverik. 

3. Állítsd sorrendbe… 

A sorrend és a hozzájuk kapcsolódó esemény: 

A tizenkét kőmíves – A kőművesek megbeszélik, hogy elvállalják Déva várának felépítését. 

Kőmíves Kelemenné – A kocsisának szól, hogy fogjon be, mert meg akarja látogatni a férjét. 

A kocsis – Az út felénél kéri asszonyát, hogy forduljanak vissza, mert rossz jelenést látott. 

Kőmíves Kelemen – Meglátja a hintót, ezért megijed és imádkozni kezd. 

A kisfiú – Tőle búcsúzik el Kőmíves Kelemenné. 

RÓZSA SÁNDOR BÁRSONY LOVÁT NYERGELI 

1. a) Olvasd el… 

Segít: név leírása, 43-44 éves, szőke hajú, bajusza felfelé sodrott, hegyes és vereses szőke, 

szemei szürkék, arca foltosnak tetsző, álla előre álló, fülei nagyok, fekete, kerek kalapot visel, 

sötétkék, sárga gombos nadrágot visel 

Nem segít: kis termetű, zömök, tekintete komor, arca sovány, keskeny, sápadt, orra hosszas, 

orrlyukai kiállók, szája széles, fogai teljesek és tiszták, dolmányt vagy szűrt visel, hol kocsin, 

hol gyalog, hol lóháton jár 

b) Nézz utána… 

http://artortenet.hu/index.php/berek/item/154-berek-a-reformkorban-1820-40-es-evek ‒ a 

táblázatból kiderül, hogy rendkívül nagy értéknek számított: egy főispán vagy egy 

ipartanodai tanár éves fizetésének tízszerese 

c) Rajzold meg… 

Egyéni rajz. 

2. Készítsd el… 

Például: 

http://artortenet.hu/index.php/berek/item/154-berek-a-reformkorban-1820-40-es-evek
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1. Rózsa Sándort a rendőrség keresi 

2. Rózsa Sándor a zsandárok felől érdeklődik a kocsmárosnétól 

3. Amíg Rózsa Sándor borozik, a kiküldött őr jelenti a zsandárok érkezését 

4. Menekülés közben elfogják Rózsa Sándort 

5. Rózsa Sándor elengedését kéri a zsandárkapitánytól 

6. Rózsa Sándort bebörtönzik. 

3. a) Bizonyítsd be… 

Pl. 

‒ verses formájú 

‒ történetet mond el 

‒ sok párbeszéd van benne 

‒ tragikus 

b) Fogalmazd meg… 

A betyárballadák betyárok, útonállók, zsiványok tetteit, életét, gyakran elfogatásukat és 

halálukat mesélik el. 

ARANY JÁNOS: MÁTYÁS ANYJA 

1. Nézz utána… 

a) Egészítsd ki… 

Hunyadi János – Szilágyi Erzsébet 

Hunyadi László 

b) Miért raboskodott… 

Hunyadi János halála után a Hunyadi-fiúk hatalmi harcot folytattak V. László királlyal. A 

király Lászlót Budán lefejeztette, a 14 éves Mátyást magával hurcolta Prágába. (V. László 

cseh király is volt.) 

c) Mennyi lehetett… 

Budapest‒Prága távolsága ma közúton: 525 km. 

Egy jó lóval kb. 160 km-t lehet megtenni 1 nap. Váltott lovakkal így kb. 3-4 nap lehetett az út. 

2. Hogyan tagolhatnánk… 

a) Egészítsd ki… 

bevezetés – a levél – a megbízatás – a holló megjelenése – a holló üldözése – a holló 

visszatérése 

b) Különítsd el… 

3‒5. versszak 

c) Írd le röviden… 

Egyéni válasz. (pl. Az anya biztosítja fiát a szeretetéről és az aggódásáról, megígéri neki, 

hogy pénzért kiváltja majd a fogságból. Arra kéri, hogy ezt várja meg türelmesen, és addig ne 

próbáljon elmenni Prágából.) 
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3. Meséljétek el… 

Többféle válasz lehetséges.  

a) Mátyás szomorkodik a fogságban. Aztán csodálkozik, hogy milyen különös úton kapott 

levelet, de megörül. Gyorsan válaszol is rá, és visszaküldi.  

b) A holló nézi, hogy mit szerencsétlenkednek az emberek, aztán megsajnálja az asszonyt, és 

kezébe (azaz a csőrébe) veszi a feladatot.  

c) Nagyjából narrátorszerep: a vers egész tartalmát elmondhatja. 

4. Vizsgáld meg… 

Milyen a strófa… 

abcdec 

Számold meg… 

3 3 6 3 3 6 

5. Húzd alá… 

sűrített cselekmény Az egész vers sűrített, feszes cselekményű: 

pl. az anya panaszkodása után már meg is 

jelenik a holló;  

vagy: Szalad a / Sokaság / Nyomba, hogy 

lelője / Madarat / Nem egyet, / Százat is / 

meglőnek: / Híre sincs, / Nyoma sincs, / A 

levélvivőnek.  

A narráció nélküli párbeszédelemek 

előrelendítik a történéseket. 

(mindkettő lehet, itt boldog végkifejlet) (Az utolsó versszak) 

ismétlések Viszem én, / Viszem én 

S ahol jön, Ahol jön 

Lecsapott, / Lecsapott 

elhallgatás Nem derül ki a versből, miért van fogságban 

Mátyás. 

lélekábrázolás „Istenem, Istenem, Mért nem adál szárnyat? 

Hogy utól-Érhetném az anyai vágyat.” 

6. A régi családok… 

Egyéni megoldás. 
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ARANY JÁNOS: A WALESI BÁRDOK 

1. A ballada tartalmilag… 

I. 

Edward király, angol király, 

Léptet fakó lován: 

Hadd látom, úgymond mennyi ér 

A velszi tartomány. 

 ‒ Wales, a meghódított tartomány 

II. 

Edward király, angol király, 

Léptet fakó lován: 

Körötte csend amerre ment, 

És néma tartomány. 

 ‒ Montgomery vára 

III. 

S Edward király, angol király, 

Vágtat fakó lován; 

Körötte ég földszint az ég: 

A velszi tartomány. 

 ‒ London 

2. a) Kik szólalnak… 

Edward király; a király kíséretének egy tagja; ősz bárd; ifjú bárd; harmadik bárd; 

udvarmester; elbeszélő 

b) Gyűjts ismétlődő… 

a nép, az istenadta nép… – Edward király + kíséretének az egyik tagja 

~ folyó, jó föld, jó legelő (kb.) – Edward király + kíséretének az egyik tagja 

vadat és halat… – elbeszélő + Edward király 

ti urak, ti urak… – Edward király 

Ne éljen Eduárd? – Edward király 

fegyver csörög, haló hörög… – elbeszélő + ősz bárd 

te tetted ezt… – ősz bárd 

no halld meg, Eduárd… – harmadik bárd 

ha, ha… – Edward 

Edward király, angol király… fakó lován… tartomány – elbeszélő 
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c) Mi a szerepük… 

folyamatot beszélnek el; a szolgalelkűséget, a király előtti alázatot fejezik ki (az udvaronc 

részéről); nyomatékosítanak; fokozódó elégedetlenséget, felháborodást fejeznek ki; erősítik a 

királlyal szembeni vádakat és a panaszt; fenyegetnek; a kezdődő őrületre utalnak 

3. A történetben három bárdot… 

Egyéni megoldás. Például: 

1. bárd: Sokat megélt öregember. Alapvetően szelíd természetű lenne, de felháborítja a sok 

méltánytalanság, az elkövetett gonoszságok és vérengzések. Kemény, irgalmat és 

megalkuvást nem ismerő, szókimondó énekes. Életét nem féltve vágja vádjait a király 

fejéhez. Képei erősek, iszonyatot keltőek.  

2. bárd: Siránkozó, panaszkodó költő. Versében a nőkről és a nőkhöz szól. Nem a múltról, 

hanem a szabadság nélküli jövő kilátástalanságáról és értelmetlenségéről énekel. Kedveli a 

dallamos szavakat és a mélabút, a melankóliát.  

3. bárd: Bátor, sőt vakmerő, szókimondó, pimasz énekes. Nem kerülgeti a forró kását, 

szemébe vágja a királynak az igazságot: ne számítson itt senkitől dicsőítő énekre. Főleg, hogy 

a drága emlékű költő barát is a király keltette vérengzésben veszett oda. Ismétléseivel 

egyszerre vádol és fenyeget is. 

4. a) Hogyan változik… 

Az első részben, a poroszkálás alatt nyugodt, mérsékelten érdeklődő és gunyorosan 

elégedett. A második részben, Montgomery várában már nyugtalanabb. Érzi, hogy a 

látszólag kifogástalan vendéglátás ellenére valami nincs rendben, ezért provokálni kezd. 

Egyre jobban felhergeli magát, végül dührohamot kap.  

A harmadik, záró részben kezd megőrülni. Hangokat hall, a máglyára küldött énekesek dala 

kísérti még ébren is, amit nem tud elnyomni semmilyen maga keltette lármával. Beleőrül a 

lelkiismeret-furdalásba. (A lova mozgása és a körülötte elterülő walesi tartomány lefestett 

képe mindvégig tükrözi ezt a fokozatos hangulatváltozást.) 

Mit tudunk meg… 

Edward király a hallucinációi miatt már nem tud aludni, és beleőrül az emlékekbe, a 

lelkiismeret-furdalásba.  

b) Hogyan mutatja be… 

„Használt-e a megöntözés:  

A pártos honfivér?” 

„S a nép, az istenadta nép,  

Ha oly boldog-e rajt’ 

Mint akarom, s mint a barom,  

Melyet igába hajt?” 

„Kunyhói mind hallgatva, mint 

Megannyi puszta sir.” 
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„Körötte csend amerre ment, 

És néma tartomány.” 

Majd az első bárd szavaiból:  

„Levágva népünk ezrei,  

Halomba, mint kereszt,” 

5. Keress a versben… 

‒ alliteráció: földet, folyót; haló hörög… húrjába; szolgái szétszáguldanak; harsogjon harsona 

‒ belső rím: Van-e ott folyó és földje jó? Mint akarom, s mint a barom; Földet, folyót, legelni 

jót; Kunyhói mind hallgatva, mint; Körötte csend amerre ment; Vadat és halat, s mi jó falat; S 

fegyver csörög, haló hörög; Kobzán a dal magára vall; Egymásra néz a sok vitéz; lágyan kél 

az esti szél;  

‒ hangutánzó szavak: csörög, hörög, zeng, zúg, harsog 

‒ hasonlat: „Kunyhói mind hallgatva, mint Megannyi puszta sir.”; „Ha oly boldog-e rajt’… 

mint a barom”; Halomba, mint kereszt;  

6. Csoportokban alkossatok…  

Csoportmunka. (Állóképek lehetnek például: 1. Edward lovagol a kíséretével, az élen ő maga 

és az udvaronc, akivel beszélget, körülöttük lehajtott fejű emberek; 2. Mulatozás 

Montgomerynél – tetszés szerinti elrendezésben ételt, italt hordó szolgák, lakomázó 

emberek; 3. Ugyanez a helyszín a dermedt csöndben, Edward kérése után; 4. A bárdok 

jelenetei; 5. Az országos üldöztetés, a bárdok begyűjtése és kivégzése, köztük az őrülten 

nyargalászó Edward; 6. Az ágyában forgolódó király és a riadt szolgák) 

FAZEKAS MIHÁLY: LÚDAS MATYI 

1. Igazak vagy hamisak-e… 

H, I, H, I, I, H 

2. a) A mű… 

nyers: nem udvarias, nem finom, durván őszinte 

nyakas: konok, makacs, önfejű 

b) Bizonyítsd a szövegből… 

Pl. Nem veszi fel szülője szidását, nyersen szól Döbrögihez találkozásukkor, nem enged a 

ludak árából, konok fogadalmat tesz Döbrögi megveréséről. 

c) A történet elején… 

A történet elején Matyi lusta, édesanyjának nem engedelmeskedő, az időt semmittevéssel 

pazarló gyerek, aki csak unalmában mozdul ki otthonról. A vásáron nem veszi le a kalapját 

Döbrögi előtt, nem enged számára a ludak árából, ellenáll a földesúrnak.  

Mi a különbség? 

Pl. Otthon úgy tűnik, hogy Matyi minden tartást nélkülöző személyiség, a vásárban tartása 

van: ellenáll az igazságtalanságnak. Otthon semmit nem csinál, a vásárban dolgozik.  
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Elfogadható az is, hogy nincs igazán különbség: Otthon anyjának nem fogad szót, a vásárban 

Döbröginek nem engedelmeskedik. 

3. Már az első levonásból… 

a vásár helye Döbrögi birtoka, „örökös jószága”; „ott neki a Felség se parancsol”, ő szabja 

meg az árakat, elkoboztatja a túl drága és túl olcsón adott árukat, az árust megbünteti; úgy 

véli, hogy mindezt azért teheti, mert ez „fegyverrel nyert ősi jussa”, maga pálcával jár, 

parancsára „fogdmegek”, szolgái erőszakkal is fellépnek 

4. Beszéljétek meg… 

Egyéni válasz. Pl. Nevetségesnek tartják, hogy Matyi egyedül képes lenne egy ilyen 

hatalommal szembeszállni. Nevetségesnek tartják, hogy hihetetlen dolgot fogad meg, hogy 

Döbrögi szemébe mondta képtelen fogadalmát. Lehetséges, hogy voltak kárörvendők, akik 

kinevették, mert „nem tud viselkedni”: a verés után is a maga igazát szajkózza, ezért még 

egyszer megverik. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

1. a) Írd be… 

Szereplők A mű címe Műfaj 

Hunor, Enéh Rege a csodaszarvasról rege, eredetmonda 

Botond Botond történeti monda 

Cicke, Stibor vajda Beckó vára helyi monda 

Kőmíves Kelemen, kocsis Kőmíves Kelemenné népballada 

Rózsa Sándor, zsandárok Rózsa Sándor Bársony lovát 

nyergeli 

betyárballada 

Szilágyi Örzsébet Mátyás anyja románcos ballada 

Montgomery, Edward király A walesi bárdok történelmi témájú műballada 

Döbrögi Lúdas Matyi elbeszélő költemény 

b) Ahol ismert… 

Arany János: Rege a csodaszarvasról, Lázár Ervin: Botond, Arany János: Mátyás anyja, Arany 

János: A walesi bárdok, Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

c) Fogalmazzátok meg egy-egy… 

Hunor: Enéh és Ménrót fia, Magyar testvére, a csodaszarvas üldözése, majd a letelepedés 

fűződik nevéhez. 

Enéh: Hunor és Magyar anyja.  

Botond: A magyar sereg egyik tagja, aki alacsony termete ellenére hatalmas erejével 

legyőzte a görögök óriástermetű hősét. 

Cicke: Stibor vajda kutyája, akinek a lábát az öreg szolga elütötte. 
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Stibor vajda: A Vág völgyének kegyetlen ura. Várat építtet, mulatozik, kegyetlen halálba küldi 

szolgáját, majd maga is meghal a szolga által mondott átok szerint. 

Kőmíves Kelemen: A 12 kőműves egyike, akik Déva várát csak úgy tudják felépíteni, hogy 

feleségének hamvait keverik a mészbe. 

kocsis: Kőmíves Kelemenné kocsisa, aki hiába próbálja visszatartani asszonyát az úttól, az 

asszony nem törődik azzal a jelenéssel, amit álmában látott. 

Rózsa Sándor: Betyár, akit üldöznek a zsandárok. Egy kocsmába betérve, majd onnan 

menekülve fogják el őt és viszik börtönbe. 

zsandárok: Rózsa Sándor üldözői és elfogói. 

Szilágyi Örzsébet: Mátyás anyja, aki fiának levelet ír és a viszontválaszt várja, amit végül egy 

fekete holló hoz neki. 

Montgomery: A vár ura, ahol a király megszáll. Ő vendégeli meg a királyt. 

Edward király: A walesi tartományt meghódító király. Walesben vendégeskedik, majd itt 

kivégezteti az ellenálló bárdokat, Londonba visszatérve már beleőrül tettébe. 

Döbrögi: Döbrög teljhatalmú ura, aki Lúdas Matyit megvereti, de ezt a verést háromszor 

kapja vissza. 

2. Írd be az ábrába… 

közös: rövidebb epikai műfaj, jellemző elemek: próbatételek, hihetetlen fordulatok; 

mese: gyakran nem valóságosak a szereplők, fantasztikus tulajdonságok, állandó 

szófordulatok, meseszámok; 

monda: valóságos alapja van, főhőse gyakran egy történelmi személy. 

3. A ballada az irodalmi művek… 

a) A megismert Arany-balladák… 

Többféle válasz lehetséges.  

Drámai, összeütközés van benne: A bárdok ellenszegülése a királyi akaratnak, a bárdok 

kivégzése; a holló lecsap, ellopja a levelet.  

Elbeszélői: Egy levél kézbesítésének a történetét beszéli el; Egy király országjárását beszéli el. 

Költői, lírai: Verses forma; költői képek; lírai hangvétel: pl. anyai érzelmek; fájó emlékezés az 

elveszített szabadságharcra; gyász, harag, a lelkiismeret szava. 

b) Gyűjtsd ki… 

Szilágyi Erzsébet, Hunyadi Mátyás, Edward király 

4. Olvasd el… 

Mondd el a társaidnak… 

„A cigánysághoz és a cigány nyelv tanulásához egy véletlen vezette öccsét, idézte fel ifj. 

Csenki Imre elismert karnagy, zeneszerző a visszaemlékezéseiben. 1935-ben különbözeti 

vizsgára készült, a kisújszállási gimnáziumban kellett felvételi vizsgát tennie, latin nyelvből. 

Kora reggeltől az udvaron és a kertben sétált szótárral a kezében, és a latin szavakat 

memorizálta. 
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Rendszeresen járt hozzájuk egy sokgyerekes püspökladányi cigány-asszony – Mari néni –, aki 

a használt ruhákat és a maradékot vitte el népes családjának. Megszólította a magoló 

(tanuló) diákot: 

– Mit tanul fiatal urasom? 

– Latint – felelte. 

– Hát az meg mi? 

– Az egy nyelv – válaszolta. 

– Miért nem tanul cigányt fiatal urasom, mert az egy valóságos anyanyelv! 

Jót kacagott a javaslaton Sándor, mégis megkérdezte néhány magyar szó cigány jelentését, 

és a latin szó mellé írta. A cigány szavak naponta szaporodtak a szótárban, és mire felkészült 

a vizsgára, már cigányul beszélgetett Marival, ha betévedt hozzájuk.” 

Miként jutottak el… 

„Ettől kezdve rendszeresen látogatta Püspökladányban az úgynevezett »Cigányvárost«, 

szenvedélyesen gyűjtötte a meséket, dalokat, balladákat” 

Milyen élményeik… 

Pl. Egyszer Marosvásárhelyen egy városszéli kocsmában érdeklődtek, hol találják a szénégető 

cigányokat. A kocsmáros, aki fonográfot még sosem látott és villanyszerelőnek nézte őket, 

gyanút fogott, és miután kiszolgálta őket, értesítette a rendőrséget. Kisvártatva meg is jelent 

egy rendőr a kocsmában, és igazoltatta őket. A papírjaikat rendben találta, és még ő 

igazította útba őket, merre találják a szénégető cigányokat. 

Alkonyat táján fáradtan, porosan, kormosan megjöttek a munkából a férfiak. Egyből nekik 

támadtak, fejszéikkel hadonásztak, kiabáltak és tudni akarták, mit keresnek az asszonyaik 

közelében. 

A cigányok elképedve hallgatták a dalokat, és félrehúzódva suttogták „Ez az Ördög maga!”. 

Valaki közülük felkiáltott „Bolond vagy hé, hiszen ez a feleséged nótája!” 

Miért találod… Te milyen… 

Egyéni válaszok. 

5. A bűn és bűnhődés… 

Beckó vára: Stibor vajda szolgájának bűne, hogy a kutya lábát elüti. Büntetése az úr által 

elrendelt halál. Stibor vajda bűne kegyetlensége, bűnhődése a szolga átkának teljesülése. 

Kőmíves Kelemenné: Kőmíves Kelemen bűne, hogy fontosabb számára a társaival kötött 

egyezség, mint a családja iránti szeretete. 

A walesi bárdok: Edward király bűne a kegyetlensége: eltiporja Wales tartományát és 

kivégeztet 500 bárdot, bűnhődése az, hogy tettébe beleőrül. 
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ARANY JÁNOS: TOLDI 

 „KÉSZÍTTESSÉK KÖLTŐI BESZÉD” 

1. Olvasd el a Kisfaludy Társaság… 

a) Készíts az eredeti… 

Egyéni megoldás. 

b) Mennyire volt… 

A bírálóbizottság nagyra értékelte, kiemelkedőnek tartotta Arany teljesítményét. 

A mű erényei: a kifejezések ősi egyszerűsége, a világos szerkezet, a nagyszabású jellemek, a 

népies előadás. 

2. Költői levelek párbeszéde 

a) Keressetek példákat… 

Más csak levelenként kapja a borostyánt,  

S neked rögtön egész koszorút kell adni. 

Petőfit barátul mégsem érdemelé.  

Hiszen pályadíjul ez nem volt kitűzve… 

Ki és mi vagy (…)? 

Ki volt tanítód? Hol jártál iskolába, 

S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék, 

Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű  

De oly tiszta is, mint a puszták harangja, 

…törzsömnek élek, érette, általa; 

…a nép ajkára 

Hullatja keblének mennyei mannáját 

Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,  

Otthon leli magát ajakimon dala. 

Ha hozzád ér lelkem, s meg talál égetni:  

Nem tehetek róla… te gyújtottad ugy fel! 

Most, mintha üstökös csapna szűk lakomba,  

Éget és világít lelkemben leveled: 

világ zaja nem zavarja Jött a sors kereke és útfélre vágott, (…) 

Tüske közől szedtem egynehány virágot. 

b) Mit gondolsz, milyen a verselése a két verses… 

Ütemhangsúlyos, felező tizenkettesek keresztrímekkel 

Hasonlít-e… 

Ütemhangsúlyos, felező tizenkettesek páros rímekkel (A János vitéz kétütemű tizenkettes, a 

Toldi négyütemű) 

c) Mit jelent? 

A környezetünk (pl. az, hogy kivel barátkozunk) mutatja meg, hogy milyen emberek vagyunk 

valójában. 

Hogyan kapcsolod… 

Mindkettő remek költő, ember és hazafi. A barátságuk önmagukat és egymást is minősíti. 

Ugyanabban a korban élnek, azonos származásúak („népi sarjadék” mindkettő), azonos az 
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érdeklődésük (mindketten a népről, a népnek, a nép által érthetően írnak; előnyben részesítik 

a magyaros verselést) – sorsszerű, hogy egymásra találnak. 

d) Nézz utána… 

Petőfi 1847. június 1-jén toppant be Aranyékhoz. Boldog, mert úgy érzi, megnyerte már Júlia 

kezét, Erdődről jön, és június 10-ig marad Aranyéknál. 

3. Az első levélben… 

a) Állítsd helyes sorrendbe… 

1. elolvasás; 2. meglepetés; 3. öröm; 4. elragadtatás; (vagy akár 3. elragadtatás; 4. öröm!), 

5. válaszvers írása 

b) Olvastál-e olyan művet… 

Egyéni válaszok. 

4. Válaszolj a következő… 

Egyéni válaszok.  

Munkája… VERSÍRÁS (szóválasztás; szóalkotás; költői eszközök: szóképek, alakzatok, rímek, 

ritmus stb. használata); egyéni és közösségi érzések, érzelmek kifejezése; problémafelvetés és 

elgondolkodtatás; buzdítás és elbizonytalanítás; prófétálás; út- vagy legalábbis 

iránymutatás, poézis, versköltés, versfaragás, versművészet stb.  

Mi születik… VERS, KÖLTEMÉNY, időt álló mű (formába öntött gyönyörű mondatok, új 

értelmet nyert szavak; metaforák kavalkádja; zeneiség, lüktetés); egyéni és közösségi 

érzések, érzelmek kifejezése (illetve felszítása), amelyekkel más egyének, közösségek is 

azonosulni tudnak (vagy ellenszegülhetnek nekik); egyéni és társadalmi problémákra 

rávilágítás (jó esetben megoldás); közéleti, illetve politikai szerepvállalás, iránymutatás, 

prófécia; mártíromság, alkotás, mű, iromány, szerzemény, poéma, rigmus, versike stb.  

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ ELŐHANG 

1. Arany János Ilosvai Selymes Péter… 

Minden ének mottóját Ilosvai művéből vette Arany János. 

2. Ilosvai munkájának a címe… 

a) Írd ki azokat a szavakat… 

az híres – a híres 

Tholdi – Toldi 

jeles cselekedet – kiemelkedő tett 

bajnokoskodás – vitézség, győzelem 

historia – história 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

219 

 

b) Hogyan „fordítanád le”… 

Toldi Miklós kiemelkedő tettei és győzelmei 

3. A jelige vagy jelmondat… 

a) Hová szokták írni… 

A mű vagy a fejezetek kezdete elé. 

b) Mi a célja… 

A téma megjelölése, a lényeg kiemelése. 

c) Írd le ide… 

Egyéni megoldás. 

4. A Toldi 12 énekből álló… 

a) Mire utal az ének… 

A regősök és históriások énekére, Ilosvai Selymes Péter énekmondó művére. 

b) Kik voltak az énekmondók… 

…saját hangszeres kíséretükkel adták elő költeményeiket, dalaikat. 

5. a) Mire utal a 12 ének elé… 

A teljes mű előtti bevezető rész, amelyben a költő előkészíti a történetmondást, 

ünnepélyesen bejelenti a főhőst, felhívja a figyelmet a jelentőségére, mintegy előre jelezve az 

olvasónak, hogy nem akárkiről lesz szó. Megtudjuk belőle, hogy a főhős híres vitéz volt, 

akinek hírneve századokon át fennmaradt. 

b) Milyen címet adnál… 

bevezetés, előszó… 

6. Húzd alá… 

hasonlat 

7. Mit gondolsz… 

A tűz képéből. Úgy látja maga előtt Toldi Miklós képét, mintha a pusztában egy távoli, 

lobogó pásztortüzet nézne: kissé bizonytalanok a részletek és a körvonal is, mert lobognak a 

lángok, ám az egész kép fényesen ragyog, még a messzeségből is. 

8. Mennyi idő… 

Az emberöltő mai kifejezéssel: nemzedék vagy korosztály, vagyis azon emberek összessége, 

akik egyszerre nőnek fel, és válnak maguk is szülőkké, kb. 25–35 év. Arany János az átlagos 

emberi életkort értette alatta, ami az ő korában 50 év volt. Tehát a 9-10 emberöltő 450-500 

év, azaz Toldi Miklós az 1300-as évek első felében élt, Nagy Lajos király korában. 

9. Rajzold le… 

Egyéni megoldás. 
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ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ ELSŐ ÉNEK 

1. Mutassátok be… 

Csoportos feladat egyéni megoldásokkal; szerepjáték. 

Miklós érzései Testtartás, gesztus Hozzá olvasott idézet 

csodálat, lelkesedés előre nyújtott nyak, tágra 

nyílt szem; félmosoly, amely 

nevetéssé alakul át; 

fölemelkedő kar 

„Túl a tornyon, melyet porbul 

rakott a szél, / Büszke fegyver 

csillog, büszke hadsereg kél.” 

vágyakozás, sóvárgás, kis 

szomorúság 

kissé előrehajol, sóhajt, 

öntudatlanul előrelendülő kar 

„És amint sereg kél szürke por 

ködéből, / Úgy kel a sohajtás a 

fiú szivéből;/ Aztán csak néz, 

csak néz előre hajolva, / 

Mintha szive-lelke a szemében 

volna./ Szép magyar leventék, 

aranyos vitézek! / Jaj be 

keservesen, jaj be búsan 

nézlek.” 

izgalom, extázis kitárt tenyér, kérdő gesztus; 

ökölbe szoruló ujjak, öklöző 

mozdulatok; tisztelgő, 

leköszönő mozdulat 

„Merre, meddig mentek? 

Harcra? Háborúba? / Hírvirágot 

szedni gyöngyös koszorúba? / 

Mentek-é tatárra? mentek-é 

törökre, / Nekik jóéjszakát 

mondani örökre?” 

újabb sóvárgás, majd 

keserű lemondás 

lehanyatló kar, megtört 

pillantás 

„Hej! ha én is, én is köztetek 

mehetnék, / Szép magyar 

vitézek, aranyos leventék!” 

2. Páros munkában válasszatok… 

Páros, illetve csoportos megoldás. 

3. Válaszolj a kérdésre… 

A király távollétében Laczfi nádor Szilágy megyébe érkezett, hogy ott a bírói közgyűlésen 

igazságot szolgáltasson a király személyéhez panasszal fordulóknak.  

4. Keresd ki… 

a) Mint komor bikáé, olyan a járása 

b) Mint a barna éjfél, szeme pillantása 

c) Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében 
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5. Húzd alá, honnan veszi… 

a természetből 

6. A következő mondat… 

a) Miért sértette… 

Sem az apja, sem ő nem született parasztnak, csak a bátyja kényszeríti erre az életmódra 

(egyrészt praktikus okból, hogy vezesse a gazdaságot, másrészt féltékenységből és 

irigységből, nehogy ereje miatt kitűnjön, és híresebb legyen nála). Miklós a lelke mélyén a 

királyi udvarban szeretne szolgálni katonaként, ahogy hajdan az apja, és most a bátyja is. 

b) Mire utal, ha ma… 

Napjainkban, ha valakit parasztnak neveznek, azzal nem az illető földművelő életformájára 

utalnak. Mindenképpen nagyobb sértésnek számít, mint ahogy a műben olvashatunk róla: 

főként a tanulatlanságot, faragatlanságot értjük alatta. Ha a szállóigévé vált idézet mai 

használatát nézzük, olyan jelentése is van, hogy nem esett messze az alma a fájától, de 

szóvirágoktól mentesen egyszerűen azt jelenti, „buta ember vagy”. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ MÁSODIK ÉNEK 

1. Számozd be… 

1. sürgés-forgás a konyha körül az udvaron 

2. találgatás, mi történhetett, mire fel ez a nagy készülődés 

3. válaszadás 

2. Páros vagy csoportmunka 

a) A második versszak alapján… 

tyúkhúsleves, báránysült, nyúlpecsenye, tűzdelt nyúlgerinc 

b) Tetszés szerint… 

Egyéni megoldás.  

(http://mtdaportal.extra.hu/books/a_magyar_gazdassszony_teendoi.pdf 

http://csombor.blog.hu/page/12) 

3. Hogyan kapcsolódik… 

Özvegy Toldi Lőrincné (a kor fogalmai szerint) idős asszony, a készülődés lehet az ő halála 

utáni tor előkészülete. De újra férjhez is mehetett, akkor a menyegzőjére készülődnének. 

4. Rajzold le Miklós és György… 

Egyéni megoldás. 

5. Írd ki a megfelelő… 

Miklós: Átok és hazugság…; Úgy szeressen Isten, ahogy engemet te!; …cudar csihésnek; 

Vesztenél […] egy vizes kanálba; Add ki, … engem illet! 

György: …ölbeli ebed; …derék fajankó; …kopó, megérzi a zsíros ebédet; …nagy 

léha;…parasztnak is rossz, lebzsel készakarva; … erős, mint marha; … húsa és kövére / szépen 

nő naponkint; Itt a juss kölök! 

http://mtdaportal.extra.hu/books/a_magyar_gazdassszony_teendoi.pdf
http://mtdaportal.extra.hu/books/a_magyar_gazdassszony_teendoi.pdf
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Húzd alá… 

(Egyéni vélemény) 

6. Beszéljétek meg párban… 

Egy édesanya számára szörnyű lelki fájdalom, ha az egyformán szeretett gyerekei egymásra 

támadnak, és durva szavakkal vagy tettel bántalmazzák egymást. 

7. Keresd ki a szövegből… 

„Bosszuállás lelke költözik beléje”, „Ütni készül ökle csontos buzogánya” 

a) Idézd fel olvasmányaidból… 

Kukoricza Jancsi a gazdája elől menekült el, hogy kárt ne tegyen benne. 

b) Mi a különbség… 

Nem üres kézzel. 

A juss – egy személyt megillető örökség, örökrész. 

A birtokból nem kér részt, csak a vagyontárgyakból: pénzt, lovat, fegyvert. Ezek segítségével 

katonának tudna állni. 

c) Mire gondol a bátyja… 

Arcul üti. Ez lehet egy atyai pofon helyett, ezt szánja atyai örökségül az öccsének. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ HARMADIK ÉNEK 

1. Milyen régi lehetett… 

A dárdahajítás mint játék már a hunok között is ismert volt, a magyarok történetében a 

honfoglalás korától ismert. 

2. a) Milyen hatalmas bibliai… 

Sámsonhoz 

Mit gondolsz, miért? 

Miklós Sámsonhoz hasonlóan olyan erővel rendelkezik, hogy képes lenne szembeszállni és 

győzni egy nagyobb embercsoporttal is. 

b) Egyelőre minek a legyőzésére… 

Önmagát fogja vissza, hogy ne támadjon az őt bosszantó katonákra. 

3. Fogalmazzátok meg… 

A szilaj legények vaskos tréfát űztek Miklóssal. Palánkdöngetés közben egy fadárdával 

eltalálták a vállát. 

4. Melyik milyen költői eszköz?... 

‒ alliteráció: „Elvadulsz, elzüllesz az apai háztól” (az „elvadulsz” tekinthető igei metaforának 

is), „Majd, midőn meglátta a telek lábjában”(a „telek lába” metafora) 

‒ hasonlat: „Mint kutyák közé, ha nyulfiat lökének, / Kaptak a beszéden a szilaj legények” (a 

„k” hangok alliterálnak), „S mint szilaj csikóé, magas volt a kedve”, „Mint olajütőben 

szétmállott a teste” 

‒ metafora: (egyszerű): „amott ül egy túzok magában”  
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ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ NEGYEDIK ÉNEK 

1. Jellemezzétek Miklós és… 

Irigység (Második ének 10‒11. versszak) 

„Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba, 

Vesztenél, ha tudnál, egy vizes kanálba.” 

(Harmadik ének 2‒3. versszak) 

„Másfelől örül, hogy gyilkos a testvére, 

Kit hogy elveszessen, most esik kezére.” 

Megvetés „Hívatom –” de György úr ezt rikoltja: „Nem kell!” 

„De az eltaszítja testvérét magától, 

Gőgösen fordul el jó atyjafiától.” 

„Itt a juss, kölök; ne mondd, hogy ki nem adtam!” 

György kiált és arcul csapja, szintúgy csattan.” 

Igazságtalanság „S míg ő béresekkel gyüjt, kaszál egy sorban, 

Gőgösen henyél az a királyudvarban.” 

„Hát ki volna úr más széles e határban? 

Toldi György talán, a rókalelkü bátya, 

Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja?” 

„Átok és hazugság minden ige szádban! 

Egy betű való sincs, Toldi György, a vádban.” 

„Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek, 

Béresek között is től cudar csihésnek:” 

(Második ének 13. versszak) 

Harag „Én paraszt? én?” – Amit még e szóhoz gondolt, 

Toldi Györgyre szörnyü nagy káromkodás volt.” 

„Így vesződék Miklós, nyers, haragos búban,” 

„A fiú betoppan; szive égő katlan, 

Belsejét még most is fúrja és faragja 

Szégyenítő búja, búsító haragja.” 

„Szeme, mint az acél, a szikrát úgy hányja, 

Ütni készül ökle csontos buzogánya;” 

Önuralom, szeretet „Lelke gyűlölségén erőt vesz valami, 

Valami – nem tudom én azt kimondani. 

Amint látja Györgyöt hirtelen, váratlan, 

Karja ölelésre nyílik akaratlan;” 

(Második ének 16. versszak) 
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2. Mit gondoltok, miért… 

György az idősebb, az elsőszülött fiú kiváltságos jogaival, amelyekkel jelentősen visszaél. 

a) Mi derül ki a két testvér… 

György mindent magának akar az apai örökségből, nem kíván Miklóssal osztozni. 

b) Mit mondott György… 

György szerint az anyjuk Miklóst elkényeztette. Ezért nem akar dolgozni, lusta, léha. 

3. Jellemezd Miklós… 

„Minden ág megtépte, tüske megszaggatta” 

„Nyakán ült a búja” 

„Bujdosik az ,éren’, bujdosik a ,nádon’, 

Nincs, hová lehajtsa fejét a világon..” 

„Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette” 

„Nádtors lőn az ágya, zsombok a párnája”  

4. a) Kinek fogalmazza meg… 

Bencének, a hű szolgának. 

b) Kicsoda Bence… 

Kisgyermekkorától ismeri, hiszen már a nagyapját is szolgálta. 

c) Van-e annak jelentése… 

Egyéni válasz. 

5. Fordítsátok le… 

Egyéni megoldás. 

6. Az allegória összetett költői kép… 

a pillangó szárnyainak mintázata – tarka köntösében 

két szárnyát teríté Toldi két szemére – két kezét rakta 

félt – nem mert leszállni 

álomméz – nektár, amit a pillangó „mákvirágból gyüjte éjszakára” 

7. Írj fogalmazást… 

Egyéni megoldás. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ ÖTÖDIK ÉNEK 

1. a) Milyen kapcsolatot találsz… 

A farkaskalandban Miklós ádáz küzdelemben birkózik a rátámadó farkasokkal, míg le nem 

győzi a vadállatokat. A farkastörvények szerint aki erősebb, az uralkodik. 

b) Magyarázd meg… 

Az éhes farkasnak élesebb a körme: Aki nagyon vágyik valamire, az minden eszközt 

felhasznál (akár durván is) céljának elérésére. 
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Egyik farkas nem falja fel a másikat: A hasonlóan erős természetű emberek nem hagyják 

magukat. 

Farkasból bárány sohasem lesz: Nem lehet megváltoztatni az alaptermészetét. 

2. A történetben a farkaskaland… 

Az olvasó így szembesülhet Miklós rettentő nagy erejével, küzdőképességével. 

Megláthatjuk azt is, hogy Miklóst nem lehet csak úgy elrettenteni, mert „Hogy, ha nő 

veszélye, nő a bátorsága”. 

Ha megennék Miklóst a farkasok, kiről szólna tovább a történet? És ha Miklós elmenekülne a 

farkasok elől, a gyávasága miatt csökkenne az érdeklődés iránta. 

A farkasokról Miklósnak a bátyja jut eszébe, tőle sem várhat több könyörületet, vele is 

hasonló módon kell megküzdenie. Lesz tehát célja. 

A farkastetemeket az alvó bátyja mellé fektetheti, ezzel üzenhet neki.  

3. Hogyan hangsúlyozza… 

Egyéni válasz. Pl. kidomborodó izmok, atletikus testalkat, a meztelen test láttatja az izmok 

erejét, a farkas rettenete vagy a kézben tartott farkas ernyedtsége is Miklós erejét 

hangsúlyozza, dinamikus kompozíció. 

„Arany elbeszélő költeménye már a 19. század derekától fogva a hiányzó magyar eposz 

funkcióját töltötte be. Fadrusz szobra is egy közösség, egy tornaegylet számára készült. 

Ahogy Toldi története máig öröklődik a különböző generációk emlékezetében, úgy Fadrusz 

szobra is vándordíjként hagyományozódott a győztes csapatok között. Toldi történetének 

lényege a nagy erejű főhős önmaga szenvedélyein aratott győzelme, így válhat egy közösség 

képviselőjévé. Fadrusz szobrát Zsingor Mihályról, a Budai Torna Egylet ikonikus 

tornatanáráról mintázta, benne kapcsolódhatott össze a sport nemes küldetése Toldi 

alakjával. Az aktív, dinamikus, nyers erőt sugárzó kompozíció az antikvitástól a huszadik 

századig ívelő hős ikonográfiáját tömöríti magába. Ahogy a Toldi a nemzeti közösség, úgy az 

elnyert szobor egy kis közösség számára mutat példát.” (Lyukasóra, 2017/4, 56. o.) 

4. A körülírás valaminek a bővebb kifejtésére… 

…halálra veri a farkast. 

…áldjon meg az Isten!  

…megölni őket. 

5. a) A farkaskaland egy betoldás… 

Jobban megismerjük a főhőst: mert az elidőzés alkalmat adhat apróbb részletek 

megfigyelésére, szokatlan tulajdonságok bemutatására. A mellékszál cselekménye 

rávezetheti a főhőst arra, mi az igazi dolga, a legfontosabb feladata. Hogy a főhősben 

megérjen valami: egy elhatározás, egy cél. Hogy általa határozottabb, látványosabb 

lendületet kapjon a fő történet. 

b) Mit fokoz… 

izgalmat, várakozást, kíváncsiságot… 
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c) Mit tudtunk meg Miklósról… 

Erős, küzdő szellemű, elszánt, kitartó; vállalja a veszélyt; gyöngéd, érző szívű is tud lenni.  

6. Mit védtek a réti farkasok… 

A nőstény és a hímfarkas a kölykeiket védték. Azokat ártatlanul a gyilkos küzdelem hevében 

Miklós halálra taposta. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ HATODIK ÉNEK 

1. Mikor, milyen napszakban játszódik… 

Ugyanazon az éjszakán, amikor Miklós a nádasban végzett a farkasokkal. 

2. Milyen a versbeli éjszaka… 

„szépen süt le a hold”, „minden alszik”, „a kutyák azonban nyíttak és szűköltek” 

Furcsa, hogy senki sem ébred föl Miklós érkezésére: világos van, közvetlenül az őrök mellett 

matat a lándzsákkal, amikor leszögezi az őrök ruháját, kopog az ajtón, benyit, kilinccsel 

zörög, beszélgetni kezd az anyjával. A kutyák pedig csak a végén kezdenek szűkölni a színben, 

amikor már a farkasok a szobába kerültek.  

Írd ki… Pl. 

„Hosszu fejér kendőt terít a hold rája” – megszemélyesítés és metafora 

„éjjel járok, mint a lélek” – hasonlat  

„A kutyák azonban nyíttak és szűköltek, 

Csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek” – felsorolás, hangutánzó szavak használata 

3. Miért nem tud aludni… 

Mert szomorú, és aggódik a fiáért, Miklósért. 

Miként fejezi ki… 

Hasztalan leskődött ott az édes álom, 

Nem birt általtörni a szomoruságon, 

És utoljára is csalással ejté meg, 

Köntösét elkérte a hideglelésnek; 

Úgy furá magát be tarkójába hátul, 

Futkosott sarkáig s vissza a sarkátul, 

Összezsibbasztotta, megrészegítette: 

Ennyibe került, míg elszenderíthette. 

4. Hogyan búcsúzik el… 

Anyjától (beszéddel, mozdulattal): Elbúcsúzott tőle, megnyugtatta, hogy viszontlátják még 

egymást, amikor tisztára mossa a nevét. 

Bátyjától (jelzéssel, „üzenettel”): Tudtára adta, hogy ott járt, hogy nem fél tőle. Hogy 

ugyanolyan könyörtelennek tartja, mint a farkasokat, és ezentúl vele is hasonlóképpen bánik. 
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5. Foglald össze… 

A farkastetemeket az alvó bátyja mellé helyezi, ezzel üzen neki. 

6. Milyen költői eszközzel… 

a) Ismétlés: Az üldözés parancsát nyomatékosítja a megismételt „utána” felkiáltás. 

b) Hasonlat (és megszemélyesítés): Olyan veszélyes zsongás, zajongás kezdődött, mint 

amikor a darazsak támadni készülnek. Még nem azonosították pontosan a célt, de már 

szerveződnek. 

c) Alliteráció: A kemény szókezdő „k” hangok és a hangutánzó szavak érzékeltetik az éjszaka 

csendjének felverését. 

7. Mit gondolsz… 

Egyéni megoldás. (Anyát és fiát egyaránt aggasztja Miklós akaratlan emberölése, és amiatti 

menekülése, azért nem tudnak elaludni. Egymás miatt is aggódnak. Az álom mindkettejükkel 

próbálkozik [igaz Miklósnál szebb köntösben!], de csak nagy sokára, óvatosan vagy csellel 

tudja őket a hatalmába keríteni. Az ismétlődés érzékelteti egymás iránti kötődésüket, hogy 

bár különböző helyen vannak, ugyanaz a gondjuk, bánatuk.) 

8. Az Első énekből tudod… 

rókalelkű: ravasz, csalfa, megtévesztő, sunyi 

farkas: kegyetlen, vérgőzös, gyilkos szándékú, könyörtelen 

9. Írj más befejezést… 

Egyéni válasz. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ RÉSZÖSSZEFOGLALÁS 

1. Kösd össze… 

„Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében, 

Csaknem összeroppan a rúd vas kezében.” ‒ hasonlat 

„Hé fiúk! Amott ül egy túzok magában…” ‒ metafora 

„De az éj erőt vett, csakhamar beronta, 

 Az eget, a földet bakacsinba vonta…” ‒ megszemélyesítés 

„Szégyen és gyalázat: zúg, morog mindenki, 

Egy paraszt fiúval még sem áll ki senki!” ‒ ellentét 

„Fölkereste fészkit a réti madárnak, 

Szárcsa-, vadrucának, bíbicnek, sirálynak…” – felsorolás, részletezés 

2. Mondjátok hangosan… 

a) Jelöljétek be a szövegben… 

Mint ha pásztortűz ég || őszi éjszakákon, 

Messziről lobogva || tenger pusztaságon: 
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Toldi Miklós képe || úgy lobog fel nékem 

Majd kilenc-tíz ember ||-öltő | régiségben. 

b) Számoljátok meg… 

12 

3. Ennek a verssornak… 

„Ha folyóvíz vónék, bánatot nem tudnék. 

Hegyek-völgyek között zengedezve járnék” 

„Amit raktak délig, leomlott estére, 

Amit raktak estig, leomlott reggelre” 

„Ó én édes hazám, te jó Magyarország, 

Ki keresztyénségnek viseled paizsát,” 

4. A Toldi még Arany János életében… 

Vitassátok meg… 

Vita, csoportmunka egyéni vélemények lapján. Az érvek összegyűjtése után vitassuk meg az 

ellenérveket, az olvasás előnyeit is. 

Példák az érvekre: 

Az a baj, hogy kötelező, emiatt Az a baj, hogy az olvasás 

biztos valami régi, unalmas dolog. unalmas. Mindig a büntetés jut róla 

eszembe. 

nyilván hosszú, érthetetlen és 

olvashatatlan. 

múlt századi dolog. Ma már filmet néz vagy 

netezik az ember. 

nyilván kevés benne a párbeszéd.  lassú a felgyorsult élettempóhoz. Ami a 

regényben egy nap, azt egy hétig olvasom… 

hozzáférhetetlen, nincs bent a könyvtárban 

sem. 

számomra csak hangoskönyv használatával 

elképzelhető, mivel intenzíven sportolok. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ HETEDIK ÉNEK 

1. Írd ki a Hetedik ének… 

„Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott, 

Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott 

Az Isten haragja megütött egy hajdút,” 

2. a) Fogalmazd meg…  

Miklós „messze tette magát azon éjjel, / Szembeszállt esővel, villámmal és széllel” – vagyis 

túlélte a viharos éjszakát, és sikerült elmenekülnie. 
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b) Hogyan befolyásolja… 

György félt a villámlástól, az Isten haragjától, ezért „Elszéledt kutyáit visszakürtöltette”, 

vagyis nem űzte tovább Miklóst. 

Fejezd ki hasonlattal! 

a) nagyon esik az eső: pl. úgy esik, mintha dézsából öntenék 

b) sír: pl. mintha patak folyna a szeméből 

3. Keress példákat… 

fokozás: 

„Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott, 

Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott: 

Az Isten haragja megütött egy hajdút” 

„A nap ment utána a kék égen úszván: 

Elérte, elhagyta; otthagyta magában,” 

„Kérkedik nagy fennen, magát hányja veti, 

A magyar nemzetet csúfra emlegeti: 

Sok bajnok kiment már életre, halálra, 

Özvegyet, árvát és jajszót hagyni hátra.” 

„Tegnap állt ki az ő két levente fia; 

Nem volt félországban olyan pár dalia, 

Nem volt a világon olyan jó két gyermek” 

alliteráció: 

„Kinek az ég alatt már senkije sincsen 

Ne féljen: felfogja ügyét a jó Isten.” 

„A nap ment utána a kék égen úszván: 

Elérte, elhagyta; otthagyta magában,” 

„Háromszor hagyá el.” 

„Elrémült a világ; nem is akadt már ma, 

Aki a kegyetlen csehvel szembe szállna” 

„Így megértve Miklós a bajnak mivoltát,” 

„Kebelén kenyere, hátán volt a háza.” 

Milyen hatást ér… 

Az alliterációk nyomatékosítják a jelentést (pl. „senkije sincsen”, „Elérte, elhagyta” Miklós 

magárahagyatottságát fejezik ki). A fokozás a hangulatot vagy érzelmeket hangsúlyozza (pl. 

„Nem volt félországban… Nem volt a világon” az édesanya gyermekei iránti roppant 

szeretetét, csodálatát fejezi ki erőteljesen). 
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4. Nézz utána… 

délibáb = síkságokon a talaj fölmelegedésekor a távoli tárgyakat fölemelve és megfordítva 

láttató légköri fényjelenség 

a) Rajzold le… 

Egyéni rajz. 

b) Mit látott (a) és hová… 

Negyedik nap délben délibábot és hegyeket látott, estére meglátta a budai várat. 

Elért a „Híres nevezetes Rákos mezejére”. 

5. Idézd fel… 

A Duna szigetén egy cseh katona sorra öli meg párbajban a magyar vitézeket. 

Ő két fiát veszítette el, akik szintén a csehnek estek áldozatul, és nincs, aki megbosszulhatná 

őket. 

6. Keress példát… 

„Az Isten haragja”; esetleg: „Nagy zokogás miatt elállott a nyelve” 

7. a) Fogalmazd meg… 

Miklós úrrá lesz a gyászon, megvigasztalja az özvegyasszonyt. Másrészt célt talál, 

lehetőséget arra, hogy tervét beválthassa. 

b) Milyen okok miatt… 

1. özvegy édesanyjára emlékezteti a két elesett fiatal vitéz édesanyja, sajnálja és vigasztalni 

akarja; 

2. úgy illik, hogy valaki bosszút álljon az elesettekért; 

3. örül, hogy lehetősége lesz megmutatni a bátorságát. 

c) Mit jelent az a kifejezés… 

jókor jön, hasznára válik valakinek, aki ezáltal közelebb jut a céljaihoz; eredete: 

labdajátékban olyan ütés vagy dobás, amely a másik játékosnak pont a kezébe küldi a 

labdát, vagyis a labdát könnyű elkapni: kapóra jön. (Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes 

szótára – nyomán) 

8. Hasonlítsátok össze Miklós életcéljait… 

Hatodik ének: Budára készül, hogy bizonyítson édesanyjának és bátyjának, hogy olyan bajnok 

katona váljék belőle, mint hajdan az édesapja volt. 

Hetedik ének: Konkrét lehetősége adódik a bizonyításra. Bosszút akar állni az özvegyasszony 

két fiáért, ezért meg akar mérkőzni a Duna szigetén viaskodó csehvel, ezzel egyben azt is 

remélve, hogy bajnokként elismerik; 
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ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ NYOLCADIK ÉNEK 

1. Beszéljétek meg… 

A hat lovagi művészet a következő: lovaglás, úszás, ökölvívás, sólyommal való vadászat, 

sakkjáték és versírás. 

a) Egyéni megoldás. 

b) fizikai ügyesség: nehezített lovaglás, úszás (lovon), vadászat, íjazás, vívás, testharc, 

tanult, kulturális készség: versmondás, körtánc, udvariasság, a nők tisztelete, gyengék 

segítése 

2. Felfűztük a lovagi erényeket… 

hűség 

becsület 

udvariasság 

jámborság 

áldozatkészség 

Megfejtés: hősiesség 

3. Vessétek össze lépésről lépésre… 

Toldi György: 

„kifőzte magában:  

Mikép legyen úrrá öccse vagyonában”;  

„Királyi levelet ohajtott felőle, 

Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle, 

Ha netán kegyelmet nyerne idő mulva, 

És az öröksége után felindulna.” 

I. Lajos király:  

„Nem is hallottam még, hogy testvéred volna  

Udvaromba miért soha nem vezetted, 

Be sem is mutattad, meg sem ismertetted?” 

„Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen, 

Megtanul, majd meglásd, az én iskolámban; 

Ha nem, úgy is elmegy egy közember-számban.” 

„Mégis van egy módon kegyelem számára, 

Hozasd fel a fiút mielőbb Budára: 

Egy erős cseh ví bajt Duna szigetében, 

Sok derék vitézem mult ki már kezében. 

Hadd jőjön fel öcséd és álljon ki azzal: 

Vagy erőt vesz rajta, vagy keze miatt hal, 
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Ha győz, úgy derék fi, méltó kegyelemre; 

Ha nem, úgy vétkeért meg leszen büntetve.” 

„Öcséd örökségét, jól van, elfogadom, 

S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom: 

Olyan feltétellel adom pedig néked, 

Hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed. 

Vár fokára tűzöd a levágott fejet: 

Úgy nyered királyi függő pecsétemet.” 

4. Jellemezd a királyt… 

1. igazságos:  

„Mégis van egy módon kegyelem számára, 

Hozasd fel a fiút mielőbb Budára: 

Egy erős cseh ví bajt Duna szigetében, 

Sok derék vitézem mult ki már kezében.” 

2. megbocsátó:  

„Ha győz, úgy derék fi, méltó kegyelemre; 

Ha nem, úgy vétkeért meg leszen büntetve.” 

3. bölcs és ravasz: 

„Hidegen mosolygott a felséges király, 

S így fogá meg Györgyöt saját szavainál: 

Öcséd örökségét, jól van, elfogadom, 

S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom: 

Olyan feltétellel adom pedig néked, 

Hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed.” 

4. kíváncsi:  

„Nem is hallottam még, hogy testvéred volna  

Udvaromba miért soha nem vezetted, 

Be sem is mutattad, meg sem ismertetted?” 

„Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen,” 

5. segítőkész:  

„Megtanul, majd meglásd, az én iskolámban; 

Ha nem, úgy is elmegy egy közember-számban.” 

6. logikus:  

„Azt mondád: igen nagy erő lakik benne: 

Csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne.” 

7. megtéveszthetetlen: 

„Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre, 

De könnyet a király nem vett benne észre.” 
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„A király kilátta, mi szándéka légyen; 

Kitalálta szépen a fő gondolatot, 

Melyet Toldi György úr szépen elhallgatott: 

Királyi levelet ohajtott felőle, 

Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle, 

[…]” 

5. Miért jut eszébe az olvasónak… 

György Miklósnak ásott vermet. 1. Őt akarta sötét színben feltüntetni a király előtt, hogy 

megszerezze részét a vagyonból. → Ezzel csak magát feketítette be, mert a király átlátott a 

szitán. 2. Színleg felajánlotta Miklós részét a királynak, abban reménykedve, hogy a király, 

mint legméltóbb személynek, őneki kínálja majd fel azt. → Így is lett egy kis bökkenővel. A 

„legméltóbbnak” a birtokért cserébe le kell győznie a cseh vitézt. Ám ettől György megretten, 

és nem kér belőle. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ KILENCEDIK ÉNEK 

1. Foglald össze… 

Miklós felér Pestre. Egy utcai padon üldögélve nagy lármára lesz figyelmes: a vágóhídról 

elszabadult egy bika, s a vágóhídi legények kutyákkal próbálják megfogni, ám a bika 

mindegyik kutyát megöli. Az egész utcában nagy a rémület, senki nem mer közelíteni az 

állathoz. Miklós azonban az utca közepén elébe áll az állatnak, egy nagy dobbantással és 

kurjantással lecsillapítja, majd szarvánál fogva visszavezeti a vágóhídra. Nagy csodálatot kelt 

az emberekben, de nem hálásak érte: egy darab májat vetnek oda neki, és nem hagyják, 

hogy a vágóhídnál aludjon. Miklós ezért a temetőbe megy, hogy felkeresse az 

özvegyasszonyt, és elkérje tőle halott fiai fegyverzetét. Az asszonyt azonban nem találja 

sehol, s végül a temetőben hajtja álomra a fejét. 

2. Mit jelent ma… 

lenyűgöz = elbűvöl, lebilincsel valakit (MÉK) 

Hogyan következik… 

A szó eredeti jelentésében „nyűggel, kötéllel vagy lánccal leköt”. A két jelentés közötti 

kapcsolat az, hogy mindkettő „lebilincsel, valamihez hozzá ragaszt, valaminek rabjává tesz” 

jelentéssel bír. 

3. Milyen mozdulatokkal… 

„lábával elébe toppantott, 

Rémitő szavával erősen kurjantott: 

E fogással visszahökkenté a marhát, 

S azon pillanatban megragadta szarvát, 

Vágószékre voná két szarvánál fogva” 
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Mi lett a „jutalma”? 

A mészárosok egy darab májat löktek Miklós elé, és elzavarták. 

4. Játsszátok el, miként… 

a) játék az utasítás alapján (Akkor érdekes a játék, ha hosszú és bonyolult a mondat, és azt 

gyorsan, hadarva mondják. Mivel értelmetlen szöveget nem lehet továbbadni, ki kell 

egészíteni a nem jól hallott vagy elfelejtett részeket. Így eléggé megváltozik a végére a 

mondat.) 

b) Általában romlik, de sok függ attól, mennyire kreatívak a résztvevők. 

5. Toldi idejében még nem voltak… 

a) Tudod-e… 

pletyka: bizalmas, tapintatlan, felelőtlen híresztelés (MÉK) 

b) Mennyire megbízható… 

semennyire (bár egyesek azon a véleményen vannak, hogy nem zörög a haraszt…) 

6. Miklós vidékről érkezett… 

A válaszokat az alábbi szöveghelyek alapján adhatjuk meg: 

Nagyfaluban: 

‒ Első ének: kopár szik, „nagy határ mező”, boglyák, pihenő munkások, kútágas, gém, ökrök, 

böglyök, Toldi van egyedül talpon 

‒ Második ének: sürgés-forgás, lakomakészítés, bár a „dínom-dánom régen volt szokásban”, 

a „sáskahad” vendégül látása 

‒ Negyedik ének: Miklós idilli képet fest a nagyfalui életről:„Máskor, a tűzhelynél tengerit 

morzsolva, / … / Hányszor elbeszélted apám vitézségét! / Majd éjfél vetette minden este 

végét; / Aztán mily sokára tudtam elalunni! / Hajnalig se birtam a szemem lehunyni.” Így tesz 

Bence is: „Hát itt hagynál minket, sok derék cselédet, / Kik, mint gyermekünket, úgy 

szerettünk téged?”, „Itt hagynád sokféle kedves mulatságod? / Párjával malomba ki emelne 

zsákot? / A malomkövet ki öltené karjára / Molnárlegényeknek álmélkodására?” 

‒ Hatodik ének: Nagyfalu békés, falusi idillje jelenik meg: „Szépen süt le a hold Nagyfalu 

tornyára, / Gyepszélen fejérlik Toldi Lőrinc háza; / Háta megett annak nagy gyümölcskert 

zöldel, / Mely fölérne holmi alföldi erdővel. / Kertre nyílik a ház egyik ajtócskája” 

Budán: 

‒ zsúfolt, magas házak 

‒ „Úri nép jött-ment ott; asszony, lány és férfi, / Miklós nézte őket, el is unta nézni.” 

‒ az emberek félnek a megvadult bikától, álságos jellemmel kiáltják a férfiak: „elébe, elébe!”, 

de maguk nem tesznek semmit 

‒ az emberek ügyet sem vetnek Miklósra, bár megmentette őket, magára hagyatott 

‒ a mészárosok „Egy jó darab májat kilöktek elébe, / S menjen onnan, mondák, »anyja 

keservébe.«” 

‒ „csendesség lőn, hideg, embertelen” 

‒ „szállást az élők nem adtak” 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/tnegyedi.htm#tengerit
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Az összehasonlításból látszik, hogy Nagyfalu idilli világ: tágas, az emberek összetartóbbak, 

Budán ezzel ellentétben zsúfoltság és az emberi elidegenedettség jelenik meg. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ TIZEDIK ÉNEK 

1. Keresd ki az idézetből… 

csapszék, csárda 

2. Minek a jelképes helyszíne… 

A temető a halálé, a kocsma pedig az életé. 

3. Milyen egyszerű oka… 

Célszerű megoldás, mert rejtve marad illetéktelenek előtt is. A kenyeret Miklós biztos 

megszegi, és megtalálja a szelencét. 

Jelképes üzenet, mert a kenyér az élet, a pénz pedig a túlélés reménye. 

4. a) Mi a pénz szerepe… 

Fegyvert, páncélt, felszerelést tud venni magának. Lovagi külsővel lehetősége lesz kiállni a 

cseh vitéz ellen, és visszaszerezni a királynál a becsületét. 

b) Mire használja Miklós… 

Az örömének adózik vele. A kocsmában bort vesz, mulat, táncol. Próbálja elfeledni az átélt 

csapásokat, örül az életnek. 

5. Ha neked sok pénzed lenne… 

Egyéni válaszok. (Értelmes ötletek: jótékonykodás, adományozás, valaminek a támogatása, 

felépítése stb.) 

6. a) Mi volt a legfontosabb tanulság… 

Egyéni válaszok.  

(Például Miklós: Normális, egészséges ember. Egészségesen tud örülni is: amikor előkerül a 

kenyérbe rejtett kincs, örömében ugrál, most először, mióta megismertük. Megfontolt és 

céltudatos: a pénzt beosztja, máris kész a terve, hogyan készül fel a cseh vitéz elleni 

bajvívásra. De a mulatásra, a búfeledésre sem sajnál egy kevés pénzt. Az édesanyját nagyon 

szereti: még bujdosás közben is aggódik érte. Bencére kérdések özönét zúdítja vele 

kapcsolatban. 

Bence: Hűséges: Miklós mellett marad, ameddig csak szüksége lesz rá. Özvegy Toldiné is 

bizton számíthatott rá, hiszen megtalálta a fiát. Mértékletes: a kocsmában csak módjával 

iszik [vigyázni akar Miklósra!], és mivel sosem látott még ennyi pénzt együtt, takarékos is. 

Miklós édesanyja: Aggódó édesanya, aki egyben furfangos is. Segíteni akar és tud is fián. 

Biztos módszert talál ki ahhoz, hogy a pénzt eljuttassa hozzá: kenyérbe sütött vasszelencében 

küldi Bencével. Nem találják meg az útonállók, de még szegény hűséges Bence sem eshet 

kísértésbe.) 

b) Mire nem kaptál… 

Egyéni válaszok. 
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7. Számoljatok be… 

Egyéni válaszok. 

(Például: Mellette: 1. Egy hű szolga nem hallgat el semmit az asszonya előtt. 2. Toldiné 

örülhet a fia örömének. 3. Toldiné megdicsérheti, hogy a mulatozás közben is vigyázott a 

fiára [enni is adott neki, hogy ne csak igyon; mértéktartásra intette stb.].  

Ellene: 1. Bence úgy érzi, hogy hallgatnia kell gazdája féktelen viselkedéséről [táncol, földre 

önti a bort, fejét a gerendába veri stb.], főleg az anyja előtt: 2. Toldiné utólag is aggódhat: 

csak nem költötte el mégis az összes pénzt? 3. Azt a részt különösen elhallgatná, hogy 

mindketten elaludtak, az a sok pénz meg ott volt náluk. 4. Talán az asszonya nem tartaná 

helyénvalónak, hogy ő is a fia költségére ivott.) 

8. Kilépőkártya módszer… 

Egyéni válaszok minden ponthoz. 

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ TIZENEGYEDIK ÉNEK 

1. Gyűjtsetek információt… 

Egyéni megoldás. 

ruházat: páncél; sisak acélból (üstsisak + alatta második sisak) 

azonosítás céljára: címer (sisakon, pajzson stb.) 

fegyverzet: lándzsa (2‒2,5 m); kopja; kard (egyenes, kétélű); csatabárd; buzogány; fokos; tőr; 

pajzs (kerek vagy szögletes – rétegelt fa + bőr- vagy vassegély). Teljes fegyverzet súlya: 

25‒30 kg; értéke: kb. egy kisebb falu ára 

lovak felszerelése: páncél (fejpáncél!); magas kápájú nyereg; kengyel 

2. Sorold fel… 

Lásd az előző feladatot. 

3. Állítsátok sorrendbe… 

1. A csónakot ellöki a partról 

2. Kezet fognak egymással 

3. Toldi győz a küzdelemben 

4. Először kér kegyelmet a cseh 

5. Toldi megöli ellenfelét 

4. Dolgozzatok párban… 

Egyéni megoldás.  

(Például: Feltehető kérdések: Hány éves? Mióta űzi a mesterségét? Kitől tanulta? Hány 

generáció óta kovácsok a felmenői? Mit szeret a legjobban a munkájában? Milyen 

szerszámokat, eszközöket használ? Ez itt micsoda? [a kovács hosszasan beszél a használati 

tárgyakról]; Milyen munkákat szokott elvállalni, és milyeneket nem? Milyen darabokra a 

legbüszkébb? [kovács mutogatja a műveit, és beszél róluk]; Hogyan vesz méretet a 

páncélokhoz? És a lovakról? Nem fél tőlük?) 
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ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ TIZENKETTEDIK ÉNEK 

1. Keressetek párhuzamokat… 

Az Előhang múlt időben, az utolsó két versszak jövő időben, de mindkettő nagyjából 

ugyanarról szól: Toldi Miklós rendkívüli erejéről; helytállásáról a csatákban; ebből következő 

fényes híréről; félelmetes megjelenéséről, dörgő hangjáról, haragjáról, amely mindenkit 

megrémisztett; emellett az elbeszélő iránta érzett rokonszenvéről. 

2. A győzelem utáni ünnepi lakoma… 

Egyéni megoldás.  

3. Hogyan értelmezed… 

‒ Miklós őszintén bevallja a véletlenül elkövetett gyilkosságot Lajosnak. Nem bízza el magát 

a győzelem miatt, alázatosan kegyelmet kér a bűnéért. → Lajosnak tetszik a fiú, méltatja 

őszinteségét, szerénységét, és kegyelmet ad, mivel már ismeri az egész történetet.  

‒ György ármánykodása is méltó fogadtatásra talál a királynál, Lajos elkergeti a kapzsi 

testvért. 

4. „Forró szék”… 

Közös játék az utasítás szerint.  

ARANY JÁNOS: TOLDI ‒ ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Tedd időrendi sorrendbe… 

2, 5, 7, 3, 6, 4, 1, 9, 12, 11, 8, 10 

2. a) Milyen fordulópontokat… 

I. ének: Toldi Miklós találkozása a magyar vitézekkel – megérlelődik benne a gondolat, hogy 

ő is lovag szeretne lenni. 

III. ének: Miklóst Toldi György katonái addig hergelik, míg halálosan megsebesíti egyiküket 

egy elhajított kővel. Ezért menekülnie kell. 

XI. ének: Miklós legyőzi a cseh vitézt a Duna szigetén. 

XII. ének: Miklós bocsánatot nyer Lajos királytól, és az álma is teljesül, a király szolgálatába 

állhat. 

b) Egyetértesz-e… 

Egyéni vélemények. 

c) Indokold meg… 

Indoklás. 

3. Csoportmunka. 

Csoportmunka az utasítások szerint. 

4. A Ghymes együttes feldolgozásában… 

a történet sorrendjében; részben idézetekkel, részben az eseményekre utaló egy-egy jellemző 

szóval, személyekhez köthető dallal  
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5. A műben Toldinak többször… 

a) Sorold fel… 

Ellenfél Neve Hányadik énekben? 

ember Toldi György második, harmadik, hatodik, 

hetedik, nyolcadik, tizenkettedik 

állat farkas ötödik 

állat bika kilencedik 

ember cseh vitéz tizenegyedik 

Mindegyik találkozás valamilyen fordulatot hoz Miklós életébe és a mű szerkezetébe. A 

Harmadik énekben a György miatt elkövetett gyilkosság után menekülnie kell. A 

farkaskaland szüli meg azt a döntését, hogy nem menekül el csak úgy gyáván: visszatér 

elbúcsúzni és egyben „hadat üzenni” Györgynek. A bikakaland ráébreszti, hogy előbb magát 

kell legyőznie: föl kell támadnia önsajnálatából, és a tettek mezejére kell lépnie, elsőként 

fegyvert, páncélt kell szereznie. A cseh vitéz legyőzése a végső fordulat: Miklós kegyelmet 

kap, és teljesül az álma is: vitéz lehet a király oldalán. 

Az első találkozás nyomán kialakul a probléma, a többi három pedig Miklós fejlődésén, 

érésén keresztül megoldja azt.  

b) Ki az, akivel folyamatosan… 

Toldi Györggyel, illetve saját magával. 

c) Egyéni válasz és indoklás. Saját magát a legnehezebb legyőznie, hiszen a farkas, a bika, a 

cseh vitéz ellen használt ereje már a mű elején is birtokában volt, de önsajnálatát akkor még 

nem tudta kezelni, meggondolatlanul hajította el a malomkövet. 

6. Milyen előjellel látnád el… 

tehetetlen düh: rossz 

anyaszeretet: jó 

féktelen harag: jó is, rossz is 

humor: jó 

gyermekiség: jó is, rossz is 

„falusi ember”: jó 

lovagi ismeretek: jó 

igazságosság: jó 

szerénység: jó 

hatalmas erő: jó is, rossz is 

többre vágyás: jó is, rossz is 

lelkiismeret: jó 

bátorság: jó 

„nem hagyja magát”: jó is, rossz is 

(Több megoldás is lehetséges.) 
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7. Készítsetek Toldi-szótárt… 

(Több megoldás is lehetséges.) 

 Főnevek, különösen a tárgyak, 

eszközök nevei 

Melléknevek Igék 

1. botocska, gém, fegyver, kutágas, 

szekerek, válu, vendégoldal 

büszke, 

csekély 

hórihorgas, 

ösztövér, 

szénás 

álldogálnak, forgatja, kémel, 

néz, ragadja, reng, rezzen, 

tartja 

2. bögre, csobolyó, fegyver, 

kecsketömlő, kémény, kenyér, kés, 

paripa, pénz 

félakós füstöl, kiad 

3. dárda, deszkabástya, karszék, kő, 

malomkő, pallos 

fa, nehéz, 

öreg 

dob, döng, fog, perdül, repül 

4. ágy, bicska, bor, hús, cipó, kulacs, 

párna, pecsenye, tarsoly 

csillagos, 

fehér, sült, 

üres 

elővesz, eszik, fölszel, kiszed, 

letesz, megkínál, rárak, terít 

5. fog, köröm éles, fejér csattog, márt, mér, tát 

6. asztal, haj, nyoszolya öreg, őszes ereszt, fektet, összeszed 

7. ég, hajnal, ház, homály, kenyér, 

kereszt, sarló 

barátságtalan, 

kék, kietlen, új 

bókol, csattog, elver, villámlik, 

zeng 

8. fej, kendő, kőszent, pecsét, vár függő, királyi 

levágott 

borul, nyomkod, tűz 

9. kémény, kötél, házfal, pad, tarsoly, 

vágóhíd, zsindelytető 

barna, 

hurkoló, üres 

fejérlik, hunyászkodik, 

iramodik, rak 

10. abrak, cipó, fegyver, kápa, kenyér, 

tarisznya 

drága, 

gyöngyös, 

madár-látta, 

öblös 

emel, hoz, kihúz, röstel 

8. Keressetek példát… 

tréfás:  

„Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve, 

A világért sincs most egerészni kedve:” 

„Mint egy nagy csoroszlya, lóg ki zöldes nyelve:” 

„Így beszélve nékik: »tente, tente, szépen: 

A testvérbátyátok fekszik itten épen.«” 
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durva: 

„Mit akarsz te fickó! tán bolond vagy? nem ládd 

A dühös bikát, hogy jön egyenesen rád?” 

„Egy jó darab májat kilöktek elébe, 

S menjen onnan, mondták, »anyja keservébe.«” 

„Hé kocsmáros! hol vagy? a teremburádat! 

Alszol, vagy meghaltál? mért nem gyújtsz világot?” 

régies: 

„Fölkelvén pedig jó Toldi György asztala: 

,Vitéz ő szolgái rudat hánynak vala.’ 

Ifju vér, öreg bor fickándott erökben,” 

„György haragja pedig lészen rendkivűli, 

Mert vitéz szolgáját igen keserűli.” 

„Mikor Toldi Miklós megfogá a csehet 

És az ijedtében legott térdre esett, 

Igen megörvendett a felséges király, 

szépítő:  

„Mentek-é tatárra? mentek-é törökre, 

Nekik jóéjszakát mondani örökre?” 

„S aki őt eloltá, az a veszedelem 

Mindenik bajtársnak fájt, csak ő neki nem.” 

„Vagy talán emberben tartósabb a pára, 

És azért nincs Györgynek végső éjszakája?” 

népies: 

„Jaj! eszem a lelked, beh jó, hogy meglellek,” 

„Ne menj, édes szolgám, jaj, ne menj messzére, 

Egész Nagyfalunak keserűségére; 

Jaj! ne hagyd bitangul az ős Toldi házat, 

Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat.” 

„Hagyjon fel kegyelmed kicsinyég a csókkal;” 

gúnyos: 

„Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet, 

Ójad fúvó széltül drága gyermekedet; 

Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle, 

Majd derék fajankó válik úgy belőle.” 

„Hé fiúk! amott ül egy túzok magában, 

Orrát szárnya alá dugta nagy buvában; 
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Gunnyaszt, vagy dög is már? lássuk, fölrepűl-e? 

Meg kell a palánkot döngetni körűle!” 

9. Melyik páros vagy csoport… 

‒ hasonlat: mint a toportyán, ha juhász kergette; a bika azonban, mint a zúgó szélvész; mint 

komor bikáé, olyan a járása; Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyíllal; 

‒ megszemélyesítés: Lepedőt sugárból terített rá a hold; Elfeküdt már a nap túl a nádas 

réten; A kulacs sikoltott és kibuggyant vére; 

‒ szólás, szállóige: repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg; felült Lackó a béresek nyakára; Tűvé 

tettem érted ezt a tenger rétet; „Szép öcsém, be nagy kár, Hogy apád paraszt volt s te is az 

maradtál.”; Aki meg sem halt még, minek azt siratni; füstölög magában; 

‒ metafora: füstölög magában; szive égő katlan; Hé fiúk! amott ül egy túzok magában; 

Fölnézett az égre, az országútjára; tenger rétet; és kibuggyant vére 

10. Alkossatok párokat… Toldi-kvíz 

1. a nyolcadikban (csak beszélnek róla) 

2. 100 aranyat 

3. ökrök 

4. fekete 

5. réti farkas 

6. Mert Miklós az őrök ruháit lándzsáikkal a földhöz rögzítette. 

7. Mert vihar támadt az éjszaka, az üldözők jól megáztak, egyet agyonütött a villám, 

és ettől György megijedt. 

8. Egy özvegyasszonytól a temetőben. 

9. Ha kiáll a cseh vitéz ellen, és legyőzi. 

10. Nagyon fiatal, szinte még kamasz. 

VERSEK 

JANUS PANNONIUS: PANNÓNIA DICSÉRETE 

1. a) Fogalmazd meg… 

büszke: akit valami miatt (jogos) önérzet, jóleső érzés tölt el 

szerénytelen: szerénység nélküli, (jogtalanul) dicsekvő 

b) Szerinted… 

Egyéni vélemény. Inkább büszke: jogos az önérzete, hiszen ő teremtette meg a 

magyarországi irodalmat, ő az első magyarországi költő. 

c) Vitassátok meg… 

Egyéni vélemények, vita. 
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2. Gyűjtsd ki… 

„Eddig” (múlt), „most”, „már” (jelen), „egyre” (jövő) 

3. Milyen címe(ke)t lehetne… 

Pl. „Az első költő”, „Fejlődés” stb. 

4. Kutatómunka 

BALASSI BÁLINT: EGY KATONAÉNEK 

1. Igazak vagy hamisak… 

I (Sőt azon kívül is, csak jó kedvébűl is vitéz próbálni indul),  

I (Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul),  

H (Pl. Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok), 

H (Köztök ki strázsát áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol virradt) 

I (Viadalhelyeken véresen, sebesen, halva sokan feküsznek) 

2. a) A vitézi életnek… 

Előnyök: természeti értékek (kikeletkor sok szép madár szól, a mező jó illatot és az ég szép 

harmatot ad), a vitézek jókedvükből is gyakorlatoznak, szép a fegyverzetük, a viseletük, a 

mezőt belovagolják: felderítik a környéket, őrködnek, jó hírnevet szereznek, tisztességben van 

részük, az emberségről példát mutatnak, megfutamítják az ellenséget, éles szablyáikkal 

megölik az ellenfelet 

Hátrányok: megsebesülnek, a csataviselésben elfáradnak, súlyos és kemény harcokat vívnak, 

vissza kell vonulniuk, éheznek, szomjaznak, elfáradnak, sokan meghalnak. 

Mit gondolsz… 

Egyéni válasz. Leginkább az ötödik versszak értékei miatt (hírnév, tisztesség, emberség, 

vitézség). 

3. Írj naplóbejegyzést… 

Egyéni megoldás a vers, illetve az előző feladat alapján. 

4. A költeményben számos… 

Egyéni rajz. 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: ZSUGORI URAM 

1. a) Gyűjtsd össze… 

kapzsi, pénzsóvár, pénzéhes, anyagias, fösvény, fukar, szűkmarkú, smucig, sóher, 

krajcároskodó, garasoskodó, kupori, szőrösszívű, szűkkeblű 

b) Magyarázd meg… 

Takarékos ember: Csak a szükséges dolgokra költ pénzt, feleslegesen nem pazarolja, herdálja 

el. 
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Kapzsi ember: Harácsol, ész nélkül pénzt gyűjt, a szükséges dolgokra is sajnál költeni. 

2. Mit gondolsz… 

Pl. A költő nem egy konkrét személyt gúnyol ki versében, hanem egy embertípust. Így 

viccesebb a megállapítás, mely szerint a zsugori embernek azért nincs neve, mert eladta. 

3. a) Keresd ki… 

„Neve nincsen: 

Régen eladta már aztat is a kincsen” 

„Van két palotája a Piac-utcába, 

De azt a rácoknak adta árendába; 

Maga e kunyhóba éhezvén kucorog” 

„Most is azért sóhajt és dúl-fúl magába, 

Mért nem adhatja az áert árendába” 

b) Találj ki… 

Egyéni megoldás. 

4. Próbáld meggyőzni… 

Egyéni válasz. (Például javasolni lehetne neki, hogy költözzön be valamelyik palotájába, és 

éljen emberhez méltó életet. Akkor lenne üvegablaka, amit nem szakít be a szél. Ne akarja 

eladni a levegőt, mert félnótásnak nézik. Ha azt akarja, hogy kinevetés helyett tiszteljék, 

legyen adakozó, és meglátja, majd jobban érzi magát. A pénz nem boldogít, hogy a pénz jó 

szolga, de rossz úr.) 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A REMÉNYHEZ 

1. a) Hogyan, milyen… 

kitartó, hívő, várakozó, valamiben bízó 

b) A költemény melyik… 

A második, hiszen a költő ott reménykedik boldogságának beteljesülésében. 

c) Hogyan, milyen… 

boldogtalan, csalódott, lemondó 

d) A költemény melyik… 

Az utolsó kettő, hiszen ott azt tapasztaljuk, hogy a költő boldogságának vágya nem 

teljesedett be. 

2. Következtesd ki… 

csalfa: hamisan hitegető és hűtlen 

sima száj: kellemes dolgokat ígérő száj, beszéd 

kecsegtet: ígéretekkel biztat, reményre jogosít 
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3. Magyarázd meg… 

A költő sorsa nem olyan átmenetben valósult meg, mint az évszakok váltakozása: az ő 

életében hirtelen állt be a reményvesztettség állapota, ettől még tragikusabbnak érezhetjük 

azt. 

4. Mely képek utalnak… 

Boldogság: tavasz, rózsa, nárcisz, fűszer, ezer virág, csörgő patak, friss meleg 

Csalódottság: bú, kiszáradt forrás, kietlen liget, éj, hervadás, hímetlen rét 

PETŐFI SÁNDOR: A NÉGYÖKRÖS SZEKÉR 

1. Mi jut eszedbe az utazásról? 

Egyéni megoldás. 

2. a) Mire utalhat… 

Pl. A városi életforma nélkülözi a romantikusságot, a kalandot, a mesés jelleget. 

b) Gyűjtsd össze… 

„Szekérre űltek és azon menének” 

„Kalmár szellő járt a szomszéd mezőkön 

S vett a füvektől édes illatot” 

Talán az ég sem látható a magasabb házaktól olyan tisztán és teljesen. 

3. a), b), c) 

Csoportos megoldás az utasítások alapján. 

JÓZSEF ATTILA: ISTENEM, ÉN NAGYON SZERETLEK 

1. a) A versben megszólaló… 

újságárus, szántóvető, tanár 

b) Mit gondolsz… 

Pl. Ezek komoly, felelősségteljes munkák. Ő ezekkel találkozott már életében, az ő 

munkájukat ismeri. 

c) Te miben lennél… 

Egyéni válasz. (Például: meghallgatod a véleményét, tanácsot kérsz és fogadsz el tőle, 

odafigyelsz rá, kedvesen beszélsz vele.) 

2. A szeretet kifejezése… 

Egyéni válasz. 

3. A szeretet olykor… 

Egyéni vélemények. 
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KÁNYÁDI SÁNDOR: ÁLMODÓ 

1. a) Fogalmazd meg… 

álomfejtés: itt az álom az alvás közben észlelt képzetekre vonatkozik 

álompár: itt az álom azt jelenti „eszményien összeillő, sztár” 

b) Szerinted… 

A versben az első értelemben jelenik meg az álom szó, hiszen különböző képzetek sorakoznak 

egymás után.  

2. Tagold a költeményt… 

1–6. vsz.: a megálmodott dolgok beteljesülése 

7. vsz. első sora: felvetődik a kérdés: nem elég mindez? 

7. vsz. második sora és 8. vsz.: a költő válasza: egyszerre elégedett és meg nem elégedő 

3. a), b) 

Egyéni válaszok. 

4. Vitassátok meg… 

Csoportmunka a feladat utasításai szerint. 

ROALD DAHL: TANÁCS A TELEVÍZIÓZÁSSAL KAPCSOLATBAN 

1. a) Gyűjtsd ki… 

Egyéni megoldás. Például: 

Költői túlzás: 

„Csak néznek, míg a szemük kipottyan. 

(Múltkor is láttunk egy helyen 

Tíz szemgolyót a szőnyegen.)” 

„Csak ülnek, néznek, néznek, ülnek, 

Míg hipnózisba nem kerülnek 

S a sok szennytől, mit egyre néznek, 

Olyanok lesznek, mint a részeg.” 

„ELSORVASZT MINDEN ÉRZETET! 

MEGHAL BELÉ A KÉPZELET!” 

Elfogadható megállapítás:  

„Hogy SOHA, SOHA nem szabad, 

Hogy tévéműsort lássanak ‒” 

„Amerre csak jártunk, a tévét 

A gyerekek szájtátva nézték.” 

„Két-három óra meg se kottyan” 
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 „OLVASTAK, s még ez is kevés 

Volt nekik, OLVASTAK tovább! 

Fél napjuk olvasásból állt! 

A polc könyvekkel volt tele, 

A föld, az asztal is vele, 

S az ágy mellett, a kisszobába 

Még több könyv várt elolvasásra.” 

b) Vegyétek sorra… 

Egyéni megoldás. Pl. A túlzások szemléletesebbé teszik és nyomatékosítják a jelentést. 

c), d) 

Egyéni megoldások és vélemények. 

2. a), b) 

Egyéni megoldás a feladat utasításai alapján. 

3‒5. 

Egyéni megoldások. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Kösd össze… 

A négyökrös szekér – refrén 

A Reményhez – megszemélyesítés, alliteráció 

Tanács a televíziózással kapcsolatban – hétköznapi stílus, költői túlzás 

Zsugori uram – költői túlzás 

Egy katonaének ‒ életképek 

2. Összekeveredtek… 

Megszemélyesítés: 5., 6., 8. 

Metafora: 2., 7., 9. 

Hasonlat: 1., 3., 4. 

3. A csata hangjai… 

Csoportmunka. Egyéni megoldások 

4. Képzeljétek el… 

Egyéni megoldások. 

5. a) Milyen sorrendben… 

1. a Remény bemutatása 

2. a Remény tettei 

3. a boldogság 

4. a keserű csalódás  

5. búcsú 
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b) Írj ki… 

1. a Remény bemutatása: 

„Főldiekkel játszó 

Égi tűnemény, 

Istenségnek látszó 

Csalfa, vak Remény!” 

2. a Remény tettei: 

„Kertem nárcisokkal 

Végig űltetéd; 

Csörgő patakokkal 

Fáim éltetéd” 

3. a boldogság: 

„Lilla szívét kértem; 

S megadá az ég.” 

4. a keserű csalódás:  

„Óh! csak Lillát hagytad volna” 

5. búcsú: 

„Kedv! Remények! Lillák! 

Isten véletek!” 

6. a), b) 

Egyéni megoldás. 

GÁRDONYI GÉZA: EGRI CSILLAGOK 

GÁRDONYI GÉZA 

1. Gárdonyi Géza (1863‒1922) Agárdpusztán… 

a) Szerinted mit gondol… 

Egyéni válaszok.(Például: Büszke a szülőföldjére, szülőfalujára. A névválasztás a szülőföldhöz 

való szoros kötődésére utal.) 

b) Hogyan őrizheti meg… 

Újra és újra kiadják műveiket; az iskolai irodalmi tananyag részévé teszik; színpadra állítják, 

megfilmesítik azokat; ápolják sírjukat; szobrot állítanak nekik; utcát, teret neveznek el róluk; 

múzeumot/emlékházat hoznak létre a hagyatékukból, a rájuk vonatkozó emlékekből; 

ünnepeket, emléknapokat jelölnek a nevükkel. 

2. Anyaggyűjtés… 

a) Fejtsd meg… 

stúdium: tanulmány 
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b) Milyen információt… 

Bornemissza Gergely a Jedikulában (Héttoronyban) raboskodott. 

c) Miből gondolod… 

Tinódi históriás énekének címe régies nyelvű. 

Istvánffy Miklós történelmi munkája latin nyelvű. 

d) Nézz utána… 

fejtörő, rejtvény, talány 

3. a) Mi tanúskodik… 

Összeállította a várvédő egri hősök névsorát, és megadta a regényben előforduló török 

szavak és kifejezések jelentését. 

b) Miért készít… 

Pontos adatokat, kiegészítő magyarázatokat közöl benne a regény világához kapcsolódóan 

(pl. évszámok, kronológia, történelmi háttér, szavak jelentése, nevek felsorolása, életrajzok, 

családfák, dinasztiák, esetleg kimaradt részek). 

4. a) Keress rá  

Egyéni válaszok. 

b) Próbáld megtalálni… 

például: Allah, janicsár, szpáhi, padisah, jatagán, jaszaul, deli, akindzsi 

5. A szerző első címjavaslata… 

1. A végleges cím utal a hősiesen megvédett magyar vár helyszínére.  

2. A cím a magyar hősöket helyezi középpontba. Nemcsak egyetlen személy a hős, hanem az 

összes várvédő.  

3. Azzal, hogy a „Hold és” szavakból „Egri” lett, a csillagok jelentése is megváltozott. A hold 

mint török jelkép helyett így lettek emberek a csillagok. 

6. Mit tanultunk… 

a) Válassz a felsorolásból… 

Rózsa – a rózsaolaj a rózsa szirmaiból vízgőz-desztillációval nyert illóolaj. Egyik legismertebb 

változatát egy török eredetű rózsából nyerik: Rosa Damascena. 

Töltött káposzta – az oszmán-török konyháról indulva terjedt el Európában. A rizs és a hús 

keverékéből készült töltelék a törököktől került hozzánk. 

Paradicsom – A törökök zöldségféléket is hoztak hazánkba, például a paradicsomot is nekik 

köszönhetjük. De tőlük kaptuk a padlizsánt is, amit sokáig csak törökparadicsom néven 

ismert a népi kultúra. 

Kajszibarack – a kajszi a magyar nyelvben oszmán-török eredetű jövevényszó, amely ott 

önmagában is a gyümölcsöt jelenti. 

Kávé – a török kávé a kávé elkészítésének egyik módja. A finomra darált kávét egy hosszú 

nyelű rézedényben, általában cukorral együtt felfőzik. Még egyszer vagy kétszer megismétlik 

ezt a felmelegítést, majd a kávét csészékbe öntik a kávéaljjal (zaccal) együtt. 
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Mézeskalács – a krónikák szerint az erdélyi fejedelmek a török vezéreknek, szultánoknak is 

küldtek ilyet ajándékba a barátság jeléül. 

b) Mi az? 

törökbúza – kukorica 

törökparadicsom – padlizsán 

törökméz – ragacsos édesség 

c) Nézz utána… 

– A dzs hangunk az oszmán-török jövevényszavaknak köszönhette meghonosodását (pl. 

findzsa, dzsámi). 

– Az európai öltözködésnél színesebb, változatosabb keleti öltözködés nagy hatással volt a 

keleties pompát különben is kedvelő magyarokra. Mindenekelőtt a testhez simuló, 

paszománttal díszített felsőkabát, a török dolmány örvendett nagy népszerűségnek. Ebben a 

korban honosodott meg a zubbony elődje, amely ekkor még egyfajta köntös, kabátka volt. A 

törököktől két jellegzetes lábbelit kaptunk, a hosszú szárú csizmát és a papucsot. 

– Különösen Erdélyben váltak kedveltté a törökök híres, szövéstechnikával készült, színes 

szőnyegei, takarói és hímzett párnái. 

– A törökök magas fokú építőmesterségbeli tudását igazolta a Dráván Eszék mellett emelt 2 

km hosszú cölöphíd, a Pest és Buda közt létesült hajóhíd is. 

– Az oszmán-török kori könyvkészítő műhelyekből ered a papírmárványozás. 

– A törököknek köszönhetjük számos, mára jellegzetesen magyarnak tartott gasztronómiai 

jellegzetességünket: a paprikát, a borsot, a darált húsokat, a joghurtot. Az ő közvetítésükkel 

ihatták ebéd utáni kávéikat a magyar főurak, és szívhatták el első szivarjaikat is.  

– Budapest nem lehetne a fürdők városa sem, ha nem épül török fürdők sora. 

d) Mire gondol az… 

főnök; vezető; fontos, jelentős ember 

PROJEKTMUNKA 

Amint láttad… 

a) A csoportok válasszanak… 

Csoportmunka az utasítások szerint.  

Események Budán:  

A Gellért-hegy előtt – Gergő elbújik Török Bálint elől.  

Ceceyék háza – Gergő megtudja, hogy Vica a palotában van.  

Palotakert – Gergő meglesi Vicát, beszél vele és neki adja Jumurdzsák gyűrűjét.  

Palota – Gergő megismerkedik Zoltayval, Mekcseyvel és Fürjessel. Követ érkezik a 

királynéhoz. A királyné és a magyar főurak tanácskozása. Gergő újra találkozik Vicával. 

Gergő a kapuban leszúr egy törököt, majd kibékül Mekcseyvel.  

Török Bálint háza ‒ Gergő beszámol a merényletről.  
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Szent György tér – elmarad a párbaj, törökök mindenütt.  

Boldogasszony temploma – a törökök eltüntetik belőle a keresztény jelképeket, és Allah 

templomává teszik.  

Óbuda – Szolimán vendégül látja a magyar főurakat, és elfogja Török Bálintot. 

Események Konstantinápolyban:  

Híd – besurrannak az őrök előtt.  

Utcák – A gyászünnepség felvonulói. Gergelyék menekülnek Jumurdzsákék elől.  

Aranyszarv-öböl – menekülés és küzdelem a csónakban.  

Jedikula – Török Bálint és Maylád István beszélgetései. Móré László és fiai érkezése és 

törökké válása. A sejk-ül-iszlám őméltósága tanítani szeretné Bálintot. Az „olasz énekesek” 

dala.  

A padisah szerája – Bálint nemet mond.  

Milciádész kocsmája – Gergőék tanyája.  

Az új bég háza – „Százezer Arany” elcsalja a béget, és ajánlatot tesz neki.  

Kikötő – Az új bég becsapja Gergőt.  

Események Egerben: 

A vár alatt: A csapatot hozó Gergely találkozik Sárközivel, és elhívja a várba.  

Vár: Dobó körbevezeti Gergelyt a várban. Gergely találkozik Mekcseyvel. Ezután lásd a 

negyedik rész 3. kérdésének válaszainál. 

b) Készítsetek közösen… 

Csoportmunka az utasítások szerint. 

Magyarországi helyszínek a regényben:  

Keresztesfalva, Kishida, Szigetvár, Somogyvár, Buda, Cserepes, Pest, Óbuda, Lippa, Debrecen, 

Fejérvár, Pécs, Fogaras, Érsekújvár, Nándorfehérvár, Gyalu, Szeged, Várpalota, Nána, 

Esztergom, Vajdahunyadvár, Visegrád, Nógrád, Temesvár, Hatvan, Veszprém, Sopron, Eger, 

Szolnok, Sirok, Kassa, Almagyar, Tihamér, Maklár, Abony, Drégely, Hollókő, Salgó, Buják, Ság, 

Balassagyarmat, Kál, Csanád, Szécsén, Sáros, Gömör, Szepes, Miskolc, Regéc, Eperjes, 

Csáktornya, Felnémet, Tárkány, Szarvaskő, Csábrág, Isaszeg, Gödöllő, Siófok, Füred, Gömör. 

Folyók:  

Berettyó, Körös, Aranyos, Tisza, Duna, Ipoly, Dráva, Maros. 

Helynevek, ahol Bornemissza Gergely megfordult:  

Keresztesfalva, Kishida, Szigetvár, Somogyvár, Buda, Óbuda, Pécs, Gyalu, Sopron, Sirok, Eger. 

Kiindulópont, ahol Gergő Vicuskával fürdik: 

Erdei patak a Pécs közelében fekvő Keresztesfalva mellett. 
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EGRI CSILLAGOK ‒ ELSŐ RÉSZ 

1. Foglald össze… 

Hely: Mecsek, erdő 

Idő: 1533  

Szereplők: Gábor pap, Jumurdzsák 

Kiindulóhelyzet: Gábor pap vállalja, hogy büntetésből megöli Jumurdzsákot. 

1. fontos téma: Gábor pap a testvére felől érdeklődik.  

2. fontos téma: Gábor pap hazugsággal vádolja Jumurdzsákot, de nem öli meg. 

3. fontos téma: Jumurdzsák „esküt” tesz, hogy nem bántja a magyarokat. 

4. fontos téma: Jumurdzsák életben marad, a gyűrűje Gábor paphoz kerül.  

Zárlat: Gergő Török Bálintékhoz kerül, ők fogják felnevelni. 

2. Mutasd be… 

Gábor papot bízza meg Dobó István, még a regény elején, hogy az elárvult Bornemissza 

Gergőt Török Bálint udvarába vigye.  

Gábor pap lelkiismeretes, szerető tanítója, nevelője lesz Gergelynek és a Török fiúknak.  

Bátor, önfeláldozó tettre szánja magát, amikor a szultán elleni merényletre készül. Gergellyel 

együtt készítik elő a robbantást.  

Gábor pap hivatása, hite ellenére határozza el, hogy az országba nagy sereggel érkező 

szultánt felrobbantja.  

Szándékában eltökélt, céltudatos, tudja, hogy vállalkozása nem veszélytelen. Gergely életét 

meg akarja kímélni, ezért a merénylet hajnalán egyedül indul útnak.  

Búcsúlevelet ír a fiaként szeretett Gergelynek, és egyetlen kincsét, Jumurdzsák gyűrűjét 

ráhagyja. A merénylet nem sikerül, díszes öltözéke miatt, tévedésből a janicsár agát 

robbantja fel a szultán helyett.  

Súlyosan megsebesül, és később meghal.  

Tettével a török szultán további hódítását, az általuk végzett pusztításokat, az öldöklést 

szerette volna megakadályozni. 

3. a) Mire utal… 

Bornemissza Gergely már gyermekként hősiesen, bátran, vitézül viselkedett.  

b) Mit jelent… 

vitéz: hős (katona); bátor (ember); lovag (MÉK) 

c) Mit jelöl… 

Bornemissza Gergelyre utal. A mondat azt firtatja, kiből lesz vitéz, és az honnan származik.  

4. A regény első részében… 

Egyéni válaszok. Több megoldás lehetséges. 
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1. „Talán a jövendő idők fuvalma szállt át egy pillanatra a lelkén: megérezte, hogy nemcsak a 

kardot kötötték őhozzá, hanem őt is a kardhoz.” – Nagy szerepe lesz a kardnak az életében. 

Ezt már gyermekkorában megérezte. 

2. „Légy hű vitéze a hazának, jámbor szolgája az Istennek.” – Az lesz. Pontosan úgy, ahogy 

Dobó mondta. 

(Gergő katona lesz, hisz bátorsága és kardja már van. Bátorságáért, talpraesettségéért kapja 

a kardot, e szavak kíséretében: „Csak az a fő, hogy ne féljen a legény!” Nem is fog félni, 

mindig eszébe jutnak majd Dobó szavai, ha közelíteni kezd hozzá a félelem. Gergely 

gyermekkori kardja Sopronban kerül elő ismét, amikor kisfiukkal, Jancsikával találkozunk. 

Jancsikát Jumurdzsák elrabolja, és Egerbe viszi, hogy életéért cserébe megkapja talizmánját, 

mert azt hiszi, hogy az még mindig Gergelynél van. A félszemű török a kis kardot bedobja 

Eger várába, annak bizonyítékául, hogy a gyermek valóban nála van.) 

5. a) Keresd ki… 

Dobó István:  

„Vörös és fekete madarakat látok... Szállanak egymás után... Tíz... tizenöt... tizenhét... 

tizennyolc...[…] A tizennyolcadik madárral egy angyal repül. Leszáll hozzád, és veled marad. 

Kendőt rak a homlokodra. A neve Sára. […] A tizenkilencedik madár vörös. Sötét, villámos 

felhőt hoz magával. A földön három nagy oszlop eldőlt. […] A negyedik is lángol már, te 

fenntartod azt, noha kezedre, fejedre záporként hull a tűz. […] A huszadik madár aranyszínű. 

A nap sugaraiba van öltözködve. A fején korona. A korona egy gyémántja az öledbe hull. […] 

Aztán megint vörös és fekete madarak szállanak egymás után. De sötétség következik... Nem 

látok többé semmit... Lánccsörgést hallok... A te sóhajtásodat...” 

Megfejtés: 18 évvel később fogja megtalálni a feleségét, akinek a neve Sára lesz. 19 év múlva 

pedig nagy haditettet fog végrehajtani – ez utalás az egri vár védelmére. Dicsőség övezi, 

viszont börtönben fog meghalni. 

Bornemissza Gergely:  

„Galamb kísér az egész életen... Fehér galamb, csak a szárnya rózsás. De tűz és tűz 

környékez. Kezedből is tüzes kerekek indulnak... A galamb aztán maga marad, és búsan keres 

egész életén át... […] Két csillag száll fel az égre. Egyik a börtönből. Másik a tengerparton... 

Ragyognak örökké...” 

Megfejtés: Sírig tartó szerelmet és háborúban telt dicső életet jósol a cigányasszony, ám azt 

is, hogy a szerelme végül magára marad. Mert ő is börtönben hal meg. 

b) Hogyan kapcsolódik… 

(Lásd fent.) + „Kezedből tüzes kerekek indulnak…” Ez utalás a Gergely által az egri vár 

védelmében alkalmazott, a korban újszerűnek számító harcászati eszközökre. 

c) Mire, kire utalt… 

A fehér galamb: Cecey Éva. 

6. A magyar végvárakra… 

Rajz (füles bástyákkal!) 
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EGRI CSILLAGOK ‒ MÁSODIK RÉSZ 

1. Készítsétek el… 

Hely: Buda 

Idő: 1541. augusztus 

Szereplők: Bornemissza Gergely, Zoltay István, Mekcsey István, Fürjes Ádám, janicsárok 

A probléma: Sikerül-e a merénylet a török szultán ellen, vagy elfoglalja a török Budát? 

Megoldás: A török szultán csellel elfoglalja Budát, és átveszi az irányítást a városban. 

2. Oldjátok meg… 

1 MEDED 

2 MEGFEJT 

3 LOVAS 

4 SZALONNA 

5 AVAS 

6 ÉKSZER 

7 HAJCSÁROK 

8 JATAGÁN 

A megfejtés: MELLVÉRT. 

3. a) Figyelmes olvasással… 

„A falon két nagy földkép. Az egyik ábrázolja Magyarországot, a másik a három világrészt.” – 

geográfia 

„A magyarországi mappán ki voltak rajzolva a várak, egy-egy sátor alakú képben, az 

erdőkben meg ki voltak rajzolva a fák.” – história, botanika (továbbá: szintakszis, nyelvek, 

kémia) 

„Tegnap is Kikerónak olvastad Cicerót.” – latin 

b) Nézz utána… 

szintakszis: mondattan 

geográfia: földrajz 

história: történelem 

botanika: növénytan 

pergamen(kötés): a könyvnek pergamenbőrrel behúzott táblája, borítéka  

pergamen: írás rögzítésére használt cserzetlen, szőrtelenített állati bőrből készült fehérített, 

vékonyított lap 

mappa: térkép 

földkép: a Föld kiterített térképe 

c) Mi a kalamáris… 

tintatartó 

d) Milyen szabályt… 
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A latin nyelvben ha a „c” után magas hangrendű magánhangzó következik, akkor „c”-nek 

ejtjük (pl. Cicero), ha mély hangrendű magánhangzó következik, akkor „k”-nak (pl. Catullus). 

e) Miért volt abban… 

Az oktatásban bizonyos tárgyakat is latinul tanultak, minden tudománynak a nyelve a latinra 

épült. Az egyház nyelve (misék, szertartások) is latin volt. Az állami élet dokumentumai 

(törvények, rendeletek), a hivatalos iratok is latinul íródtak. 

f) Hol találkozhatsz…  

Egyházi: templom, sekrestye, orgona, katedra, kántor, zsinat, prédikál, purgatórium, mártír, 

klastrom, ostya, regula, pápa, eklézsia, presbiter, kurátor stb. 

Iskolával kapcsolatosan: iskola, kollégium, professzor, kréta, tinta, spongya, penna, papiros, 

vakáció, diktál stb. 

Növénynév: akác, majoránna, palánta, ibolya, viola, angyelika, bazsalikom cikória, citrom, 

gyömbér, levendula, platán, rózsa stb. 

Állatnevek: elefánt, párduc, hiéna, páva, fülemüle, angolna, hiéna, krokodilus stb. 

Orvostudomány: patika, pirula, diéta, kúra, pestis, flastrom, gargalizál, kolera, kólika, 

tabletta stb. 

Hónapnevek: január, február, március, április stb. 

Állami, jogi, közigazgatási műszó: testamentum, voks, apellál, báró, citálni, móres, virtus, 

datálni, dirigálni, instancia, juss, komisszárius, konvenció, taksa, média stb. 

Ház és berendezés: tégla, kamra, lámpás, villa, párkány stb. 

EGRI CSILLAGOK ‒ HARMADIK RÉSZ 

1. Foglald össze… 

Hely: Konstantinápoly előtt 

Idő: 1543 

Szereplők: aga, Bandzsal, szpáhik, dervis: Jumurdzsák, delik: Mekcsey és Gergely, rabok: 

Vicuska és Török Jancsi 

A hajsza eseményei: az aga szpáhikat küld a szökevények után, majd maga is utánuk ered a 

dervissel együtt, lassan a kocsi közelébe érnek, a kocsit elérve először látják, hogy az füstöl, 

majd felrobban, egyedül Jumurdzsák életét kímélve meg. 

Megoldás: az üldözöttek megmenekülnek 

2. Ki a rab… 

Török Bálint 

Milyen írói-költői… 

metaforát 

3. A török katonákkal… 

a) Rajzold le… 

Rajz a leírás alapján. 
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b) Milyen korábbi… 

Amikor a regény elején a Mecsekben Gergő vezetésével visszamennek kiszabadítani a 

rabokat, Dobó ezt mondja Gergőnek:  

„‒ Az az első, fiam, hogy ne féljen a legény. A többi aztán megjön magától is.” 

[…]  

„Gergő fülében elhangzott harangszó búgásaként ismétlődött: 

‒ Az a fő, hogy ne féljen a legény!” 

c) Honnan ismerik… 

Török Bálint udvarából, illetve Budáról (Mekcsey és Gergely). Gergely Dobót, aki most nincs 

itt, még gyerekkorából, a falujából. 

d) Mit fejez ki… 

Ha kell, karddal védi meg a hazáját. Kész életét is áldozni a török elleni küzdelemben. 

4. Vitassátok meg… 

Vita. A regény követi a történelem fontos eseményeit. Buda elfoglalása fontos esemény volt, 

ezért az író a főszereplőt is odavezeti, hogy az ő sorsán keresztül legyünk részesei az 

eseménynek, és az ő szemével lássuk a részleteket. 

Mi történt… 

A második fejezetben a török csellel elfoglalta Budát. Gergő rossz előérzete miatt azzal 

próbálta ezt megakadályozni, hogy még a had bevonulása előtt merényletet tervezett a 

szultán ellen. 

5. Gyakoroljuk… 

a) Írd be… 

Bornemissza Gergely; Cecey Éva; Mekcsey István, Török János és egy kocsis (később Balog 

Mátyás, Mekcsey szolgája csatlakozik) 

b) Ki a hatodik 

Sárközi 

c) Hová mennek… 

Konstantinápolyba (Sztambulba), több napig tart az út (májusban indulnak, és májusban 

érkeznek)  

d) Mondd el, milyen… 

Felrobbantják a kocsijukat, és így szöknek meg az üldöző Altin aga és Jumurdzsák elől. 

Gergely és Éva összeházasodnak. Vendégeskednek a cigánytáborban, és részt vesznek a 

perzsa gyászünnepen. Csónakon menekülnek az üldöző törökök elől. Olasz énekesnek öltözve 

találkoznak a rab Török Bálinttal. Gergely töröknek öltözve próbálja megvesztegetni az új 

agát, de a szöktetési terv kudarcba fullad. 
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EGRI CSILLAGOK ‒NEGYEDIK RÉSZ 

1. „A falak ereje…” 

A vár védelmét elsősorban nem a kőfal nyújtja, hanem az emberek kitartása, hazaszeretete, 

az a lelki szilárdság, amellyel az életüket is képesek áldozni Eger megvédéséért. 

2. A képen Sinkovits Imrét… 

Vita, beszélgetés a megadott szempontok alapján. 

3. „Ebben a várban…” 

Szempont Eskü Beszéd 

igeidő jelen jelen, múlt 

terjedelem 6 mondat 9 mondat 

állítás (kijelentő mondat) Esküszöm az egy élő Istenre… Ezelőtt harmincnégy 

nappal… 

felhívás (felszólító 

mondat) 

Isten engem úgy segéljen! Induljunk, testvéreim! 

felsorolás, hivatkozás véremet és életemet, 

a hazáért és királyért 

sem erő, sem fortély 

sem pénz, sem ígéret 

szót nem ejtek; szót nem 

hallgatok 

sem a váron belül, sem a 

váron kívül 

Bízom a fegyverünkben, 

bízom a lelkünk erejében, 

bízom Szűz Máriában…, 

bízom Szent István 

királyban…, és legjobban 

bízom magában az Istenben! 

Ki beszél? (én/mi) én mi, én 

hatást fokozó eszközök, 

alakzatok 

felsorolás, halmozás, 

fokozás, ismétlés 

felsorolás, halmozás, 

fokozás, ismétlés, ellentét, 

hasonlat 

4. Milyen átlépésekre… 

Törökből magyar: Tulipán,  

Magyarból török: Móré László és fiai, Jumurdzsák, Somogyi Imre (Gábor pap öccse)  

5. Az Egri csillagokban… 

Levél fogalmazása, amelynek lényege, hogy a király nem küld segítséget. 
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EGRI CSILLAGOK ‒ ÖTÖDIK RÉSZ 

1. Készítsétek el… 

Hely: Eger 

Idő: 1552. október 

Szereplők: Dobó István, Bornemissza Gergely, Varga János, Zoltay, törökök, magyarok 

A központi esemény: A vár megvédése 

A központi esemény részletei: Varga János vitézsége, a török had megindulása, tüzes hordók 

és végül a tüzes kerék bevetése 

Megoldás: A török had feladja Eger várának ostromát. 

2. Nézd meg jól… 

Tüzes kerék 

a) Idézd fel… 

Bornemissza Gergely 

b) Sorold fel… 

maggal töltött bomba, szurokkoszorú, tüzes labda, pokolszerrel telt bögre, furkó, tüzes 

hordó, forró húsleves,  

fölkapkodta a törökök létráit; hangszerek csinnadrattájával kezdte elnyomni a törökök 

bekiáltozásait; éghető és később berobbanó holmival szórta tele a törökök rőzséből és fából 

tákolt bástyáját, ami így később lövöldöző máglyává változott; tűzbe márttatta a lándzsákat, 

hogy a török ne tudjon beléjük kapaszkodni, és kihúzni velük a fal lyukain a magyarokat 

3. A regény drámai… 

a) Húzd alá… 

Egyéni megoldás.  

b) Mi derül ki… 

Hegedüs – Dobó között a szavakból: Hegedüs az öreg katonák zúgolódására hivatkozva az 

ostrompénzt kéri. Dobó rendre utasítja. A nem szóbeli jelekből: Dobó ránéz Hegedüsre, tehát 

várja a jelentést; szeme kikerekedik, tehát elképed. Hegedüs keresi a szavakat, nem mer 

Dobóra nézni, kerüli a tekintetét, tehát sunnyog, zavarban van, mert nem mond igazat. 

(Valójában ő a felbujtó.) 

Hegedüs – Bornemissza Gergely között: Kettejük közt nincs szóváltás, csak felületes 

„köszöntés” és hideg tekintet, ami a kettejük közötti feszült viszonyt jelzi. (Gergelynek már 

régebb óta gyanús Hegedüs.) 

4. Olvassátok fel… 

Csoportmunka, beszélgetés és vita a megadott kérdések alapján. Közösen megfogalmazott 

egységes vélemény. 

(1. Igen. Egyrészt rávilágított arra, hogy ők minden hősiesség ellenére mégiscsak embereket 

gyilkolnak. Másrészt érdekes kérdés az is, hogy bátor lenne-e a mindnyájuk eszét birtokló 
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fiktív ember, illetve az is, hogy mi a földi élet értéke. Más kérdés, hogy a saját válaszaival, 

véleményével már nem volt túl okos, inkább egy saját hasznát leső okoskodó. 

2. Egyrészt álmos volt, fontosabbnak tartotta a pihenést a meddő filozofálgatásnál. Lényeges 

volt számára, hogy kipihent legyen a következő harcra. A bátorság-gyávaság kérdésében 

kettejük véleménye közt az a legnagyobb különbség, hogy Hegedüs a saját életét féltette, 

Gergely a másokét. Hegedüs számára a test volt a fontos, Gergely számára a lélek. Gergely 

szerint bátor dolog élni is, meghalni is: főleg másokért. Hegedüs azonban csak a saját élete 

megmentésén gondolkozott. 

3. Nyilván nem. A háborúban emberek halnak meg: ezen elgondolkodni, és jobb megoldást 

keresni mindig érdemes. 

4. Ideig-óráig talán igen. De ilyen gondolkodással később nyilván újabb megszégyenülés várt 

volna rá. 

5. Nyilván a haláltól. A büntetés alól – úgy sejtette – jó eséllyel kibújhat. 

6. Félt a haláltól, menekült a halál elől, és mégis utolérte a halál. Ráadásul az életével a 

becsületét is elvesztette.) 

EGRI CSILLAGOK ‒ ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Gyűjtsd össze… 

epikai műfaj; van szerzője; témáját a történelmi múltból meríti; megírását alapos kutatás, 

adatgyűjtés előzi meg; történelmi alakok szerepelnek benne, fiktív vagy valóságos 

főszereplője általában pozitív hős 

2. Olvasd el és fontold meg… 

Egyéni megoldás, egyéni vélemény. 

3. Gyűjts olyan tárgyakat… 

gyűrű – Jumurdzsák a regény egész története folyamán keresi, kutatja. Életének legfőbb 

célja, hogy visszaszerezze. Gergely ezzel jegyzi el Évát. 

térkép – Ennek segítségével szabadul ki Gergely a fogságból, és ennek köszönhetően jutnak 

be Éváék Eger várába a titkos alagúton át. 

koporsó – Dobó akasztatja ki a vár fokára annak jeléül, hogy haláláig védi a várat. 

kard – Gergő kapja Dobótól gyerekkorában vitézsége jutalmául. Később ez igazolja a fia 

elrablását. 

4. Milyennek találtad… 

‒ furfangos: Hajván csőbe húzásával kiszabadul a török fogságból; cselt eszel ki Török Bálint 

kiszabadítására; ördögi szerkezeteket talál ki a török elleni harcban; 

‒ bátor: már kisgyermekként is megszöktet, kiszabadít stb.; merényletet tervez a török 

szultán ellen; kiállna a nálánál képzettebb Mekcsey ellen; az egri várban több ízben is 

kirohanást vezet; 
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‒ hűséges: hű marad Vicuskához; hű barátja Mekcseynek, Zoltaynak és Fügedynek; hűséges 

katonája Dobónak; hű fogadott fia Török Bálintnak: a bajban egyből a segítségére indul. 

5. Az Egri csillagok 1968-ban… 

Egyéni vélemények. 

a) Milyen nagyobb… 

Nem a patakban fürdő gyerekekkel kezdődik. Gergő az elkötött lóval egyből megszerzi a 

gyűrűt. Nem szerepel benne Gábor pap. Így nincs szultán elleni merénylet sem. Gergely és 

Mekcsey mégis párbajoznak, bár csak első vérig. Éva is párbajtáncot jár a vőlegényével, 

mielőtt megszökik. Gergely csalódottan egyedül indul útnak, Éva csak később éri utol. Az 

olasz énekesek magyar szavakat szőnek a dalukba. A konstantinápolyi jelenetek közül 

kimarad a gyászünnepség és a harc a csónakban. Nem az igazi egri vár látható a filmben. 

Kevés a török: igencsak gyéren vannak a mezőn. Dobó nem mondja végig az eskü szövegét. 

Baloghnénak nincs fia, tehát nem is hal meg. Éváék nem építenek sátrat, hanem egyből egy 

barlangba mennek. Megjelenik Ferdinánd király, akinek felolvassák a segélykérő levelet, de 

nem figyel rá. Ugyanúgy megjelenik a püspök is, aki modellt áll egy festőnek. 

b) Tetszett-e… 

Egyéni vélemények. 

c) Írd le, miért… 

Egyéni vélemények. (Például: kedves, szép, hűséges, kitartó, bátor, vagány: férfiruhába bújik, 

önfeláldozó, mindent vállal a gyermekéért.) 

d) Voltak-e Cecey Évának meggondolatlan… 

Egyéni válaszok. (Például: az esküvője előtt; mikor beszélt a gyűrűről Jumurdzsáknak; az 

alagútban, mikor könnyen utánuk ment a török.) 

6. a) Mi a véleményed… 

Egyéni vélemények. 

b) Mindketten mellékszereplők… 

Jumurdzsák hátráltatja, mivel egyfolytában kergeti a gyűrű miatt, és meg akarja öletni vagy 

jobb híján elfogatni. Sárközi segíti, egyrészt mert hálás neki a régi szabadulás miatt, másrészt 

mert Gergely mellett mindig csurran-cseppen neki valami. Konstantinápolyban kapcsolatai és 

helyismerete révén jó szolgálatot tesz Gergelynek, az egri várban pedig segít a javításban, a 

kémkedésben és sok minden másban (bár a harcban nemigen). 

Nézzetek utána… 

Pilisborosjenő mellett 

7. Nézzetek utána… 

Az egri vár másolata a Pilisben, a Nagy-Kevély délnyugati lejtőjén, Pilisborosjenő határában 

fekszik, közel a Teve-sziklához és az Országos Kéktúra útvonalához. 

http://kirandulastippek.hu/budapest-kornyeke/pilisborosjeno-egri-var-romjai-teve-szikla-

koves-berc 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Egri_v%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilis_%28hegys%C3%A9g%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-Kev%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilisborosjen%C5%91
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Teve-szikla&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gos_K%C3%A9kt%C3%BAra
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8. Az egri Dobó István Vármúzeum… 

Egyéni vélemények. Beszélgetés. 

A múzeum honlapja: http://www.egrivar.hu/fooldal 

https://www.youtube.com/watch?v=yN9cI1nkRHU 

9. Ha van rá mód… 

Csoportmunka, kirándulásszervezés. 

 http://www.egrivar.hu/latogatoknak/iskolaknak/muzeumpedagogiai-foglalkozasok/felso-

tagozatos-altalanos-iskolasoknak 

10. Szorgalmi munka… 

Egyéni megoldás, illetve csoportmunka. 

11. Készítsétek el a téma… 

Csoportmunka. 

12. Szerkesszetek újságot… 

Csoportmunka (rovatok kitalálása, rovatvezetők, fotós, grafikus stb. kijelölése). 

PROJEKTMUNKA 

Csoportmunka a feladatoknak megfelelően. 

NOVELLÁK, REGÉNYRÉSZLETEK 

LÁZÁR ERVIN: A TOLVAJ 

1. Döntsd el… 

I, H 

Alkoss te is… 

Egyéni megoldás 

2. a) Mit tudsz… 

A Bibliában az angyalok Isten küldöttei. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az 

embereknek, és segítenek rajtuk.  

A művészek szívesen ábrázolták az angyalokat hol meztelen pufók fiúgyermekként 

(elsősorban a kerubokat, mivel a héber szóban két betű megcserélésével „mint a gyermek” 

szót kapjuk), „angyalkaként”, hol pedig félelmetes külsejű szárnyas emberi lényként. Ezeknek 

a képzőművészeti alkotásoknak néha semmi közük a bibliai leírásokhoz, néha pedig a pogány 

világ hiedelmeit fogalmazzák meg. 

b) Mire utal… 

kisangyal: bájos, kedves gyermek; szép, fiatal nő 

c) „Te vagy az angyal”… 

https://www.youtube.com/watch?v=yN9cI1nkRHU
http://www.egrivar.hu/latogatoknak/iskolaknak/muzeumpedagogiai-foglalkozasok/felso-tagozatos-altalanos-iskolasoknak
http://www.egrivar.hu/latogatoknak/iskolaknak/muzeumpedagogiai-foglalkozasok/felso-tagozatos-altalanos-iskolasoknak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Isten
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ember
https://hu.wikipedia.org/wiki/Putt%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pz%C5%91m%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%A1nys%C3%A1g
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A kifejezést akkor használjuk, ha valaki kedves hozzánk. 

3. Vedd szemügyre… 

‒ alapkonfliktus: a házból eltűnnek a tárgyak, ez gyanúsítgatást eredményez 

‒ kibontakozás: a kisfiú meggyanúsítása, haditanács ebédkor, hat legény érkezése este, a 

tolvaj elfogása 

‒ a legfeszültebb pillanat: Kiderül: „A gyereknek szárnya van.”  

‒ megoldás: Megváltozik a család élete: várják a „tolvaj” ismételt megjelenését, és azt, hogy 

tehessenek valamit azokért, akik még inkább rászorulóknak számítanak. 

4. Képzeld el… 

Egyéni megoldás. 

BÉKÉS PÁL: AZ ÓLOMKATONA 

1. Kösd össze… Számozd be… 

1. Az ólomkatonát egy bontómunkás találja meg … ‒ fakórózsaszín házban 

2. Az ólomkatona … veszi észre a Barbie babát, és első látásra beleszeret. ‒ a 

járdaszegély mellett 

3. Az ólomkatona és a Barbie baba … sodródnak össze újra. ‒ a híd alatt 

4. A vízipatkány kis híján megállítja őket … ‒ a vízen 

5. Miután elmenekülnek a vízipatkány elől, egy hatalmas … kötnek ki. ‒ egy hal 

gyomrában 

6. Egy halász találja meg őket …‒ a fehérlő csontok között 

7. A haramiák támadása után a játék autó … tűnik fel újra. ‒ a piacon 

8. Az ólomkatonát és a Barbie babát végül … állítják ki. ‒ az új múzeumban 

2. Mit tudtál meg… 

Halászok: 

‒ nem szállhatnak vízre, amíg nyersolajat hullámzik a tenger  

‒ oda minden eleségük és reményük 

‒ kunyhókban élnek, falujuk egyetlen utcából áll 

‒ egy idő után nem érdemes kimenniük a partra 

‒ szegények 

‒ menekülni kényszerülnek a martalócok elől 

Martalócok:  

‒ a környéket adóztatják 

‒ a helyi hadúr emberei 

‒ Landroverrel járnak, amelyen géppuska van 

‒ amikor nem tudják megadóztatni az embereket: lőnek, ölni is képesek 

‒ adó fejében minden mozdíthatót összeszednek 
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3. Kapcsold össze… 

Lebontják a régi házakat. ← Egy új múzeum épül a helyükön. 

Az ólomkatona és a Barbie baba kiszabadul a hal gyomrából. ← Az állat elpusztul az 

olajszennyeződés következtében. 

A játék autót barna foltok díszítik. ← Ráfröccsent a halász vére. 

4. Mit gondolsz… 

A dolgok inkább passzívan történnek az ólomkatonával, nincs valódi ráhatása a vele történő 

eseményekre. Ő egy tárgy. Azért tűnhet mégis aktív szereplőnek, mert ennek ellenére vannak 

saját gondolati és érzései, amelyeket megismerünk. 

5. Hol kezdődik… 

A novella keretes szerkezetű. Az ólomkatonát abban a házban találják meg, amelyet azért 

bontanak le, hogy ott épülhessen fel az új múzeum, ahol végül az ólomkatona kiállításra 

kerül. A helyszín jelképes, mert kifejezi a városlakók szemléletét: a régi világot lebontásra 

ítélik, helyette „palotát” emelnek. Az emberek szenzációhajhászok, „sznobok”, nem igazán a 

valóságot szemlélik itt: népművészetet látnak abban, amit a halász az idő elütése végett 

készített, és nem látják a barna foltokban az igazi tragédiát: a halász halálát. Jelképes az 

utcák elnevezése: Grimm és Andersen: a mesék, a fikció világára utalnak. 

6. Mi játszódhatott le… 

Egyéni megoldás. 

DANIEL DEFOE: ROBINSON CRUSOE 

1. a) Robinson a hajótörést… 

Egyéni megoldás. 

b) Foglald össze… 

Robinson kezdetben, a hajótörés napján és az azt követő napokban kétségbeesett, bánkódik 

társai elvesztén és sajnálkozik saját helyzete miatt is, kiszolgáltatott környezetének. Az idő 

múlásával felülemelkedik az önsajnálaton, és egyre otthonosabb világot teremt maga körül. 

2. Gyűjtsd ki… 

élelmiszer, szükséges tárgyak a hajóról, horgonykötelek, lakhely, fegyver, függőágy, lőpor, 

asztal, szék, dobozok, sátor, lapát vagy ásó 

3. Fogalmazd meg… 

Az író E/1.-ben beszéli el a történetet: saját személye hitelesíti az elmondottakat. Alapvetően 

hihető tartalmi elemek jelennek meg, logikus rendbe szedi új otthonának kialakítását. A 

hitelességet támasztja alá a pontos időmegjelölés is. Formai tekintetben a naplóforma 

hitelesít, hiszen abban a való élet eseményeit szokás lejegyezni. 



FI -501020501/1 I rod a lom  5.  |  F I - 501020601/1 I ro da lo m 6.  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  

 
  

263 

 

NÓGRÁDI GÁBOR: GYEREKRABLÁS A PALÁNK UTCÁBAN 

1. Egészítsd ki… 

1. Különféle ötleteket eszelnek ki azzal kapcsolatban, hogyan lehetne Lajcsi szüleinek 

ügyét helyrehozni.  

2. …hogy megszervezik Lajcsi „elrablását” 

3….Antiék üres padlása volt. 

4. Mivel a legkisebb hiba is végzetes lehet az ügy kimenetelét tekintve, ezért a 

gyerekek megfogadják… 

5. „húszezer forintért visszamegyek. Vagyis hogy visszakaphatja a gyerekét. Hozza a 

pénzt a Palánk utcába. A Bognár bácsi háza elé. Tegye a fa odvába. Ott sok a bokor, 

el lehet bújni. De ne nagyon ijeszd meg anyut, jó?” 

6. „Az ablak közelében egymásra helyezett csomagolópapírokra matracot tett Anti és 

Andris. A gyerekágyból vehették ki, a gyanús foltok legalábbis ezt mutatták. A 

matrachoz pokrócokat is szereztek „valahonnan”. Kissé távolabb, a tető széle és a 

födém találkozásánál, gerendák árnyékában egy rozsdás vödör állt hullámpapírral 

letakarva. A vödörnek fontos funkciója volt, mert a padlásra sajnos nem építettek 

vécét.” 

2. Keress a regényrészletben… 

Kocsonyás néni – remeg, mint a kocsonya 

Pirók néni – vörös hajú, arcú 

Bodor Dorottya – göndör hajú 

3‒5. Rajzolj… 

Egyéni, ill. csoportos megoldás. 

BRUNELLA GASPERINI: MI ÉS ŐK – EGY LÁNY FELJEGYZÉSEI 

1. Nevezd meg… 

Mi: gyerekek 

Ők: felnőttek 

2. Gyűjts a szövegből… 

folyton a neurózisával zaklatják; pszichoanalitikushoz küldik ‒ kamasz; harisnyatartót és 

melltartót kell viselnie – érettebb már 

3. a) Értelmezd… 

Nicoletta kisgyermekkorában gondtalannak érezte magát. A kisgyerekek még nem látják 

szüleik hibáit. Kamaszkorukban kritikusabban, élesebben látják a világot, benne a szüleiket és 

magukat. Nicoletta most úgy érzi, túl sok az elvárás körülötte. Keresi önmagát. 
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b) Éreztél már? 

Egyéni válasz. 

4. A 13 éves Nicoletta… 

a) Milyen konfliktushelyzetről… 

Nikoletta apja ordítozik, nyaklevest ígér fiának. Az iskolába menő fiúnak azt mondja reggel, 

nem várja meg. Nikolettához benyit, amikor öltözködik. Nicoletta konfliktusba került 

testvérével, mert az a dolgaihoz nyúlt. És konfliktusba kerül önmagával is… 

b) Bizonyára te is… 

Egyéni megoldás. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

1. Idézd fel… 

A megoldások sorrendben: 

Békés Pál: Az ólomkatona 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

Nógrádi Gábor: Gyerekrablás a Palánk utcában 

Lázár Ervin: A tolvaj 

Brunella Gasperini: Mi és ők 

2. a), b)  

Egyéni megoldások. 

c) Gyűjts olyan… 

Pl. Jules Verne: Kétévi vakáció, Jókai Mór: Az arany ember, Golding: A Legyek Ura, 

Shakespeare: Vihar, Stevenson: A kincses sziget 

d) Mit gondolsz… 

Az irodalomban kezdetektől fogva igen fontos szerepet játszott a sziget mint helyszín. Az 

ismert társadalmi berendezkedésekkel elégedetlen szerzők helyezték át az „ideális” 

államukat szigetre: Swift Gulliverje, Morus Utópiája, Bacon Új Atlantisza. De ugyanilyen 

menedék Tímár Mihály számára a Senki-sziget Jókai Az arany emberében. Verne Kétévi 

vakációjában, illetve Rejtelmes sziget című művében, vagy Stevenson A kincses szigetében 

inkább a kaland színhelye a SZIGET. 

A téma igazán nagy népszerűségre a 18. századtól tett szert. A SZIGET először mint 

meghódítandó terület jelent meg. Ennek legismertebb példája Daniel Defoe Robinson Crusoe 

című regénye, amely a fehér (angol) ember győzelmét hirdeti a bennszülöttek és a természet 

fölött. Ez a regény teremtette meg a robinzonád műfaját. 

A 20. század irodalmában megváltozott a sziget jelentése. Az európaiak már nem a kultúrát 

meghonosító jövevények, hanem az ősi ösztönei által vezérelt, a maga teremtette értékek, a 

biztosnak hitt társadalomszervezet elpusztítói. 

A szigeten az összezártság állapotában lévő emberek viselkedését, „laboratóriumi” 

körülmények között lehet tanulmányozni. A terep ismeretlen a szereplők számára. Magukat 
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és társaikat – azt hiszik – ismerik. De a SZIGETEN minden másként van. Az emberek az eredeti 

természetüknek megfelelően viselkednek, s nem a civilizációban megtanult módon. A témát 

feldolgozó regények kisebb részében a szigetre vetődött emberek az otthoni társadalom 

szabályai szerint élnek. Ezeket az alkotásokat gyakran érte az a vád, hogy nem életszerűek. 

Az igazán nagy sikert és vitákat kiváltó művekben a sziget újraírta az emberi kapcsolatokat 

és a társadalmi értékrendeket. (forrás: Sulinet Tudásbázis)  

3. Kösd össze… 

A bűnügyi regény olyan mű, amely bűntények felderítésével, elkövetésük bemutatásával 

foglalkozik. 

Az átirat egy irodalmi mű tartalmilag hű átírása. 

Az ifjúsági regény olyan mű, amelynek célközönsége elsősorban a mindenkori ifjúság. 

A novella olyan, tömören előadott történet, amelynek rendszerint kevés szereplője van, 

szerkezete behatárolt, egyenes vonalú, rendszerint egy sorsdöntő esemény fordul elő benne, 

és meglepően, csattanószerűen zárul. 

Az empátia annyit jelent: képesek vagyunk beleélni magunkat a másik ember helyzetébe, 

képesek vagyunk megérteni az ő szempontjait is. 

4‒5. Egyéni, illetve csoportmunka a feladatoknak megfelelően. 


