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Bevezető

Kedves Diákok!

A hetedikes tankönyv hét nagy fejezetében versekkel, elbeszélésekkel, A kőszívű em-
ber fiai (vagy projektmunka keretében A cigánybáró) és a Szent Péter esernyője című re-
génnyel, A fösvény című komédiával, valamint izgalmas i�úsági regényekkel fogunk 
megismerkedni. 

A leckék elején Idézd fel! címmel mindig feladatok találhatók, amelyek egy-egy 
ötödik vagy hatodik osztályban már megismert témát elevenítenek fel. Az irodal-
mi szemelvények után álló Kérdések, feladatok az olvasott mű megértését segítik.  
A következő rész tartalmazza a tanulnivalót. Az Irodalmi barangolások című rovatban 
irodalomtörténeti, életrajzi érdekességekről olvashatunk. 

A Képek és irodalom című rész a képzőművészet világába kalauzol. Minden lecke 
a Kutass a világhálón! című feladattal zárul, amely az önálló internetes kutatómun-
kát ösztönzi. Ennek a kutatásnak az eredményét a következő lecke bevezető kérdései 
idézik fel. A kötet végén található Fogalomtár és Életrajzi vázlatok is segítik a munkát.

Kedves Kollégák!

Egy tankönyv soha nem a kerettanterv pontos leképezése. Nem is lehet az, hiszen 
az ott megjelölt általános célokhoz irodalmi műveket, műfaji meghatározásokat, 
gondolkodtató feladatokat stb. kell rendelnie. Ebben a tankönyvben is megfigyel-
hetik ezt, hiszen egyrészt tartalmazza a tantervben megnevezett kötelező műveket, 
másrészt a szabadon választható kerethez is támpontokat kell adnia. Kérjük, hogy a 
tankönyv használatával párhuzamosan tanulmányozzák a tantervet is, és az ott köte-
lezőként megjelölt témáknak adjanak munkájukban nagyobb teret, míg a választásra 
felkínált olvasmányokat kezeljék szabadabban. Mindenképpen kötelező mű a Nem-
zeti alaptanterv alapján Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Jókai 
Mór néhány alkotása, így ezekre feltétlenül kerüljön sor – a további tanulnivalók 
megválasztásakor pedig érdemes együttesen szem előtt tartani a kerettantervet, a tan-
könyvi kínálatot és a személyes pedagógusi tapasztalatot. 

Ebben a tanévben a következő verseket javasoljuk memoriterként feladni: Kölcsey 
Ferenc Hymnus, Vörösmarty Mihály Szózat, Petőfi Sándor Szeptember végén, Nemzeti 
dal. E művek mellett érdemes még legalább négy további, a pedagógus által választott 
memoritert feladni, mert a tanulónak minden bizonnyal hasznára válik, ha havonta 
legalább egy művet könyv nélkül is megtanul. Európai Szociális

Alap
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Ajánlott  honlapok
Magyar Nemzeti Múzeum (mnm.hu)
Magyar Nemzeti Galéria (www.mng.hu)
Budapesti Történeti Múzeum (www.btm.hu)
Digitális Tankönyvtár (tankonyvtar.hu)

  Magyar Irodalmi Emlékházak (www.mire.hu)

Kutass a könyvtárban és a világhálón!

Ajánlott  kézikönyvek

O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások 
(Akkord Kiadó, 2010)

Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára 
(Akadémiai Kiadó, 2007)

O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár 
(Akadémiai Kiadó, 2007)
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 Országos Széchényi Könyvtár 
(www.oszk.hu)

  Magyar Elektronikus Könyvtár
(mek.oszk.hu)

 Digitális Irodalmi Akadémia 
(www.pim.hu)

Idegen szavak és kifejezések szótára

  Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig 
(Móra Könyvkiadó, 1985)(Móra Könyvkiadó, 1985)(Móra Könyvkiadó, 1985)(Móra Könyvkiadó, 1985)

   Magyar értelmező kéziszótár 
(Akadémiai Kiadó, 2014)

   Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések 
és szólások helyes kiejtése   

Ajánlott  honlapok

   
Magyar néprajzi lexikon (Akadémiai 

Kiadó, 1977–1982)

     Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom 
emlékhelyei (Officina Kiadó, 1989)
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 Fortepan (www.fortepan.hu)

A Fortepan a legnagyobb magyar 
nyelvű online fotógyűjtemény.

 Petőfi Irodalmi Múzeum (www.pim.hu)

Jókai Emlékszoba

A Magyar Nyelv Múzeuma

  Hadtörténeti Intézet és Múzeum (www.militaria.hu)

Hadtörténeti Intézet és Múzeum állandó kiállításai
„Jelszavaink valának: haza és haladás” 

Magyarország hadtörténete 1815‒1866
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Év eleji ismétlés

Lázár Ervin: Bankó lánya

Mint a sistergő istennyila, úgy rontottak a királyi hírvivők Bankó udvarába. A kapi-
tányuk le sem szállt a lóról, nyeregben mondta el a királyi üzenetet.

– Vitéz Bankó, Béla királyunk harci próbát rendez, elvár oda téged is, hogy össze-
mérd erődet a többiekkel.

Azzal már fordította is a lovát, porzott utánuk az út.
Bankó görnyedten állt a tornácon, bizony olyan elkeseredetten, mintha valóban 

istennyila csapott volna a házba.
Odasereglett köré a háza népe, felesége, kilenc lánya. Sajnálkozva nézték, hiszen 

régen elmúlt már az idő, amikor Bankó lovagi tornákon vitézkedhetett.
– Hej, csak fiatalabb volnék, nem félnék én semmilyen vitézi próbától. De hol van 

már a régi erőm?! Csak csúfoskodni megyek én a királyi udvarba.
Előlépett akkor a legkisebb lánya.
– Nem fogsz te csúfoskodni, apám, sehol. Ha volna fiad, most őt küldhetnéd ma-

gad helyett. De neked csak kilenc lányt adott az Isten. Engedd meg hát, hogy én 
menjek helyetted.

– Hogy képzeled?! Egy gyenge lányt odaengedni martalékul a sok vitéz közé?

 Év eleji ismétlés
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– Ne félts engem egyet se, apám – mondta a lány. – Csináltass nekem férfiruhát, 
adj alám lovat, a kezembe fegyvert, meglátod, nem hozok szégyent rád! Gyerünk, 
lányok, vágjátok rövidre a hajam!

A nyolc testvére nekilátott, röpködtek az olló alatt a szép hosszú, aranyszínű tin-
csek, hozták a vitézi ruhát, kalpagot, kardot, lóra pattant Bankó lánya, olyan i�ú lett 
belőle, hogy különb se kell.

Magasra szaladt Béla király szemöldöke, amikor meglátta Bankó lányát.
– Hát te ki vagy?
– Én, felséges királyom, Bankó fia vagyok, én jöttem apám helyett, mivel ő már 

kiöregedett a vitézi próbákból.
– Hej, te legény, túl szép szemed van neked.
– Vagyok olyan legény, mint a király bármelyik vitéze – vágta rá gyorsan a lány.
De a királyt csak nem hagyta nyugodni a Bankó fiának szép szeme. Odaintette 

magához udvarmesterét.
– Úgy nézem, lány ez a szép i�ú. Tegyünk vele próbát. A lovagterembe hordjatok 

össze válogatott fegyvereket, de az egyik sarokba tegyetek egy rokkát is. Százat egy 
ellen, hogy ez a szép „i�ú” elsőnek a rokkát veszi szemügyre.

De bizony hiába lesték árgus szemmel, Bankó lánya ügyet sem vetett a rokkára, 
kemény léptekkel odament a legnagyobb íjhoz, és mintha csak játékszer lenne a ke-
zében, megfeszítette az ideget.

– Na, ha ilyen erős legény vagy, lőjünk akkor célba – mondta a király.
Nosza, nekiláttak. A vitézek sorban kezükbe vették az íjat, lőttek, de bizony a cél 

közepébe egyikük sem talált, maga a király is éppen csak a szélét csisszantotta meg.
– Lássuk Bankó fiát!
A lány nem tétovázott, gyakorolt ő otthon eleget, kézbe kapta az íjat, és annak a 

rendje-módja szerint a cél közepébe lőtt.
– Nem akármilyen legény ez, láthatja felséges királyom – mondta az udvarmester, 

de a király csak csóválta a fejét.
– Túl szép a szeme ennek a legénynek. Na hadd látom, ki a leggyorsabb közületek, 

fussatok pályát.
Nekikészülődtek a vitézek, nekilódultak. Bankó lánya könnyű lábbal előzte meg a 

többieket. De a királynak ez sem volt elég, akkor meg követ vettetett velük.
Nekiveselkedtek az i�ak a nehéz kőnek, nagyokat rikoltoztak, amikor egyik túl-

dobta a másikat.
– Na, most te jössz – mondták Bankó lányának, s ő messzebbre hajította a követ, 

mint bármelyikük.
– Na jó, mára elég volt – mondta a király –, most már mulassatok.
Ezzel ő maga nyugovóra tért, de még álmában is mindig a Bankó lánya szép sze-

mét látta.

 Év eleji ismétlés
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A vitézek meg közben körülülték a kecskelábú asztalokat.
– Na lássuk, te tejfeles képű – mondták a lánynak –, az ivásban hogy vitézkedsz.
Ürültek a tele kancsók, törtek a poharak, vitézül ittak a vitézek, egyik a másik 

után gurult az asztal alá, de Bankó lányának meg se kottyant a sok bor. Ült moso-
lyogva az asztalfőn, s amikor az utolsó vitéz is az asztal alá itta magát, még egyszer 
teletöltötte a poharát.

– Emelem poharam rátok, hős cimboráim és Béla királyra, akit az Isten soká tartson.
Kihörpintette a bort, és otthagyta a részeg társaságot.
Reggel futott az udvarmester a királyhoz.
– Felséges királyom, most már egészen bizonyos, hogy nem lány a Bankó fia. 

Nemcsak céllövésben, futásban és kővetésben győzte le a többit, de inni is ő tud a 
legjobban. Képzeld, mind az asztal alá itta a nagyhangú vitézeket.

– Hát… el kellene hinnem. Csak ne álmodtam volna a szeméről egész éjszaka… 
Tudod mit? Azért még egy próbát teszünk.

Huncutul villant egyet a király szeme, s megindult udvaroncai élén a vetélkedő 
i�ak közé.

– Hogy mulattok, jó vitézeim?
Na, lett erre nagy ógás-mógás, nyöszörgés, csak egy talpig páncélba öltözött i�ú 

kacagott rá egy lányosat.
– Azt gondoltam – mondta nagy ravaszul a király –, hogy a belülről megáztatott 

testnek hasznára válik, ha kívülről is megáztatják. Úszóversenyt rendezünk, hadd 
látom, ki ússza át a folyót legelébb oda meg vissza.

Hányta le magáról a gúnyát a sok i�ú vitéz, csak az a páncélba öltözött, az nem 
mozdult. Szegény Bankó lánya, járt az agya, mint a szélkelep, vajon most mit tegyen.

– Hát te, Bankó fia – fordult feléje a király –, te nem akarsz részt venni az úszóver-
senyen? Talán nem tudsz úszni?

– Tudok én, felség, hogyne tudnék – mondta a lány–, csakhogy igen nagy baj van 
otthon. Most hozták a rossz hírt, hogy apám birtokait megtámadta a tatár. Nagy szük-
ség lesz ott az én karomra, kérem felségedet, engedjen engem azon nyomban haza.

– Ha már így van, akkor siess haza, fiam! – mondta a király, s ezüsttel, arannyal 
megajándékozta őt.

Gályára szállt Bankó lánya a sok ajándékkal, eloldották a köteleket, a gálya sebesen 
megindult a folyó sodrásában. A király a partról integetett a szép szemű vitéznek, az 
meg a folyó közepén suhanó gályán levetette a páncélinget, kigombolta piros blúzát, 
és kivillantotta a királynak melle két szép almáját.

– Na, ugye megmondtam – kiáltozta a király, és futott a parton a gálya után. – Állj 
meg, te lány, gyere vissza, legyél a feleségem!

De akkor már messzire vitte a víz a gályát, lehet, hogy a hang el sem hallatszott 
odáig.

 Év eleji ismétlés
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1.           
      

2.        
3.         
4.           

 

 Év eleji ismétlés

  Miről tanultunk tavaly?
        

A monda  A monda        
          

          eredetmondák  
        Rege a csodaszarvasról) 

és helyi mondák   Beckó vára). 
A ballada  A ballada              

               
   népballadák  Kőmíves Kelemenné      
      műballadák     

    A walesi bárdok). 
Az elbeszélő költemény   elbeszélő költemények    

 Lúdas Matyi,   Toldi         
          

A regény          
Eg ri  csillagok     regény        

  elbeszélő           Egri csillagok 
              

         kaland-, ifjú sági és 
történelmi regénnyel. Az Egri csillagok        

           
  

A lírai művek          lírai művek 
         vershelyzet  

         
             lírai 

alanynak vagy lírai én  
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•               
         

•         

  

1.           
Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések kéziszótárá      

    Magyar értelmező szótár diákoknak  

2.           
3.          
4.             

 
5.           

1.           
Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések kéziszótárá      

Irodalmi barangolások  

„A 19–20. századi Mátyás-mondák egyik jellegzetessége az inkognitóban, álöltözet-
ben járó király, aki az országban így talál rá a hatalmukkal visszaélőkre, a szűköl-
ködő szegényekre. Ez a szemléletmód bizonyíthatóan ismert volt már a 16. század-
ban. Előzményeit egyszerre kereshetjük a hazai és nemzetközi folklórban. Bonfini 
krónikája ugyanis Nagy Lajos királyról szólva említi, hogy a király álruhában járta 
az országot. Róla, kit Heltai »ördöngös Lajos király«-nak nevez, a szájhagyomány 
bővebben nem szól, és éppen ezért van okunk feltételezni, hogy a 16. századtól egy 
korábbi hagyomány kapcsolódott Mátyás királyhoz. […]

A szájhagyományban élő, 19–20. századi Mátyás-mondák és -anekdoták általános 
sajátossága, hogy Mátyás maga győződik meg az igazságtalanságról, törvénytelen-
ségről, embertelenségről, és bünteti meg a rosszat, illetve találja meg a jó szándékú, 
segítőkész embert, akit aztán magához emel, udvarába hoz. […] Szerkezetüket fi-
gyelve műfaji szempontból közelebb állnak a meséhez, mint a történeti mondához.”

(Forrás: Mesék és mondák Mátyás királyról , válogatta,
 az utószót írta Kriza Ildikó, www.mek.oszk.hu)

Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest, 1837–1847) 

Irodalom_tk_7_2017.indd   14 2017. 02. 28.   13:45



A MAGYAR ROMANTIKA 
IRODALMÁBÓL

„Mert tudd meg: e szóban – haza, foglaltatik az emberi szeretet 
és óhajtás tárgyainak egész öszvessége.”

(Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz)
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 A magyar romantika…    „Jelszavaink valának: haza és haladás” 

„Jelszavaink valának: haza és haladás”1

1  Részlet Kölcsey Ferenc Búcsú az országos rendektől című művéből

Bevezetés

Az ember közösségi lény. Sokszor örülünk a csendnek, a ma-
gánynak, egészében véve mégis társas létre vágyunk. E társas 
lét terepei a különféle szűkebb és tágabb közösségek. A szüle-
ink, a családunk, a barátaink, az osztálytársaink, a városunk, 
a nemzetünk – ezek a közösségek vesznek körül minket, 
ezeknek vagyunk tagjai. A reformkor nemcsak eseményei és 

eredményei miatt fontos számunkra, hanem azért is, mert közösségi jelképpé vált: 
a közös sikerekről, a közösségért végzett munkáról és a közösségért vállalt önfel-
áldozásról is szól. Hogyan és miért vált ilyen jelképpé ez a korszak, a reformkor, 
amelyről a következő leckékben szó lesz?

A rossz örökségként régóta magunkkal hurcolt feudális berendezkedésben a 
föld tulajdonjoga a nemeseknek, megművelése a jobbágyoknak jutott. Milyen 
nagyszerű dolog, hogy a reformkorban, amelyről tanulni fogunk, mégsem a job-

bágyoknak kellett harcolniuk a változásokért, 
hanem a nemesek legjobbjai álltak a reformok 
mellé! Már önmagában a jobbágyfelszabadítás is 
méltóvá tenné a korszakot, hogy felemelő, po-
zitív példaként, hasonló tettekre ösztönző jel-
képként tekintsünk rá. A nemesek lemondtak az 
adómentességről is, a pozsonyi ország gyűlésen 
elfogadták és megszavazták a közteherviselést. 

 Barabás Miklós: Batthyány Lajos gróf (1840-es évek, 
Történelmi Képcsarnok, Magyar Nemzeti Múzeum)
Sorolj fel a füzetedben minél több 19. századi hőst 
a magyar történelemből! 

  BevezetésBevezetés

 Honvéd lovassági zászló 1849-ből (www.nemzetijelkepek.hu)
Milyen nemzeti jelképeket ismersz a zászlón kívül?

Irodalom_tk_7_2017.indd   16 2017. 02. 28.   13:45




