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„A közönség a munkatársunk. Igen, az új verseket ketten 

írják, a poéta és az olvasó. Világosan látom ezt. A régi író 

megvetette a közönséget akkor, midőn mindent kimon-

dott előtte, az új író megbecsüli azt, sok dolgot rábíz, és 

mer diszkrét és titkolódzó lenni. Nem ad befejezettet, tö-

kéletesebbet ad, befejezetlent, amit az olvasónak, a né-

zőnek kell befejeznie, kiteljesíteni, a tökélyig emelni.” Így 

fogalmaz Kosztolányi Dezső Az új irodalom című írásában, 

mintegy kijelölve ezzel az olvasók új feladatát. A hetedi-

kes irodalomtankönyvben a különböző lírai művek mel-

lett kisepikai alkotások és regényrészletek elemzése várja 

a diákokat, hogy Kosztolányi szavainak értelmében részt 

vegyenek az irodalom olvasásában és kiteljesítésében.
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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 ifjúsági regényekkel fogunk 
megismerkedni. 

A leckék elején Idézd fel! címmel mindig feladatok találhatók, amelyek egy-egy 
ötödik vagy hatodik osztályban megismert témát elevenítenek fel. Az irodalmi sze-
melvények után álló Kérdések, feladatok az olvasott mű megértését segítik. A követ-
kező rész tartalmazza a tanulnivalót. Az Irodalmi barangolások című rovatban iroda-
lomtörténeti, 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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 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

9

Irodalom_tk_7_2018.indd   9 2018. 04. 18.   14:41



10

ID
ÉZ

D
 F

EL
!

  Beszéljétek meg, milyen közös jellemzőik vannak a hatodik osztályban tanult mon-
dáknak!

  Gyűjtsétek össze, hogy miben hasonlít, és miben különbözik a monda és a mese!  
  Az eddig tanult irodalmi alkotások közül több műben is megjelent Mátyás király 

alakja. Melyek voltak ezek? Jellemezzétek a királyt a művek alapján!
  Jellemezzétek külső és belső tulajdonságai alapján Miklóst, Arany János Toldi című 

elbeszélő költeményének hősét!
  Párokat alkotva gyűjtsétek össze a regény műfajának jellemzőit! Munkátok eredmé-

nyét foglaljátok vázlatba a füzetetekben!
  Hasonlítsátok össze az Egri csillagok című regény főszereplőit A Pál utcai fiúk hőse-

ivel! Gyűjtsétek össze a hasonlóságokat és a különbségeket egy T-ábrába a füzete-
tekben!

  Csoportokat alkotva beszéljétek meg, a hatodik osztályban olvasott művek közül 
melyik (és miért) tetszett nektek a legjobban!

  Olvassátok el Lázár Ervin Bankó lánya című elbeszélését! A monda mely 
jellemzőit figyelhetitek meg a történetben?

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 ifjú 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 ifjú. Tegyünk vele próbát. A lovagterembe hordjatok 

össze válogatott fegyvereket, de az egyik sarokba tegyetek egy rokkát is. Százat egy 
ellen, hogy ez a szép „ifjú” 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 ifjak 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 
ifjak közé.

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

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 ifjú 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. Mit jelentenek az alábbi szavak: csúfoskodni, martalékul, árgus, ógás-mógás, szélkelep? 
Használd a tankönyv elején ajánlott kézikönyveket, honlapokat!

2. Keress olyan szavakat, fordulatokat, amelyek a mesékre jellemzők!
3. Mit gondolsz, miért szeretett bele a király Bankó lányába?
4. Meséld el a történet alapján, hogy milyen lehetett egy lovagi torna!

Kérdések, feladatok

 Év eleji ismétlés

  Miről tanultunk tavaly?
Hatodik osztályban többféle elbeszélő és lírai műfajt ismertünk meg.

A monda  A monda történelmi tárgyú mesés elbeszélés, amelynek valóságalapja is 
van. Kapcsolódhat egy-egy történelmi személyhez, eseményhez vagy helyhez, és a való-
ságot mesés elemekkel színezi ki. A mondák között megkülönböztetünk eredetmondákat, 
amelyek egy-egy nép származásáról szólnak (például Arany János: Rege a csodaszarvasról) 
és helyi mondákat (például Beckó vára). 

A ballada  A ballada olyan műfaj, amely a három műnem (a líra, az epika és a dráma) 
határán áll: verses formájú, történetet mond el, és sok benne a párbeszéd. A balladák közül 
a legősibbek a népballadák (például Kőmíves Kelemenné), ezek szerzőjét nem ismerjük. 
E műfaj másik nagy csoportját a műballadák alkotják, amelyek általában tragikusan végződ-
nek (például Arany János: A walesi bárdok). 

Az elbeszélő költemény  Találkoztunk elbeszélő költeményekkel (például Fazekas 
Mihály: Lúdas Matyi, Arany János: Toldi) is. Ez a műfaji elnevezés különféle témájú, hang-
vételű, szerkezetű, verses formájú, történetet elmesélő alkotások összefoglaló neve.  

A regény  Foglalkoztunk az egyik legnépszerűbb magyar regénnyel, Gárdonyi Géza 
Eg ri  csillagok című könyvével is. A regény az epika műnemébe tartozó műfaj. Nemcsak írója 
van, hanem elbeszélője is, aki lehet mindentudó (mint a legtöbb helyen az Egri csillagok 
elbeszélője), de lehet a regény egyik szereplője is, vagy korlátozott tudású, aki nem ismer 
minden részletet. A regénynek számos változata van, találkoztunk már kaland-, ifjú sági és 
történelmi regénnyel. Az Egri csillagokat ez utóbbi kategóriába szoktuk sorolni, de láthat-
tuk, hogy számos helyen a kalandregényhez közelít, olvasóközönsége pedig főként a min-
denkori ifjúság. 

A lírai művek  Megismertünk a líra műnemébe tartozó műveket is. A lírai művek ál-
talában valamilyen személyes élményt, érzelmet fejeznek ki. Bennük a vershelyzet utalhat 
a mű megírásának körülményeire, emellett bemutathat olyan emberi helyzeteket, ame-
lyekre a mű adhat választ. A versben egyes szám első személyben megszólaló beszélőt lírai 
alanynak vagy lírai énnek nevezzük.

13

Irodalom_tk_7_2018.indd   13 2018. 04. 18.   14:41



14

•  Válassz egyet a hatodik osztályban megismert 19. századi írók, költők közül, és gyűjtsd 
össze a legismertebb műveik címét! Melyik volt a kedvenc olvasmányod?

•  Idézd fel az 1848-as forradalmat megelőző fontosabb eseményeket!

Kutass a világhálón!

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)

Pesti Vigadó (Budapest, 1859–1865) 

1. Magyarázd meg a következő szavakat, kifejezéseket: folklór, ideál, inkognitó! Használd 
Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések kéziszótárát, illetve a Digitális Tankönyvtár 
honlapján (www.tankonyvtar.hu) Eőry Vilma Magyar értelmező szótár diákoknak című 
gyűjteményét!

2. Melyik királyunkhoz vezethető vissza az álruhás történetek eredete a szöveg alapján?
3. Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, ki volt Bonfini!
4. Fogalmazd meg a szöveg alapján saját szavaiddal, miért járja Mátyás király álruhában 

az országot!
5. A Mátyás-mondákat az írás szerzője a mesékhez hasonlítja. Mivel indokolja ezt?
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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_2018.indd   16 2018. 04. 18.   14:42



17

A reformkor végén a márciusi forradalom adott nyomatékot a megújulási szándé-
koknak, amikor a bécsi udvar vonakodott elfogadni a magyar törekvéseket. A sza-
badságharcban katonák és civilek, egyszerű honvédek és magas rangú főtisztek soka-
sága adta akár az életét is a nemzetért. Ennél nagyobb áldozatot aligha vállalhat valaki 
egy közösségért.

Minderről a történelem mesél, mi 
magyarórán írókkal, költőkkel és 
irodalmi alkotásokkal foglalkozunk. 
Megismerkedünk Kölcsey Ferenc 
műveivel: Hymnus című költeménye 
nemzeti jelképversünk, országgyű-
lési beszédei egyszerre korabeli for-
málói a történelemnek és mai em-
lékei a hajdani odaadásnak. Vörös-
marty Mihály nemcsak Szózatával 
emlékeztet minket a közösség iránti 
erkölcsi kötelességeinkre, hanem ő 
maga is aktív részese volt a reform-
kori küzdelmeknek, többek között 
azzal, hogy 1848-ban országgyűlési 
képviselőséget vállalt. Petőfi Sándor 
a forradalmi napok egyik főszerep-
lője, a szabadságharc katonája, az 
irodalmi élet óriási hatású megújító-
ja volt. S még folytathatnánk a sort, 
ki mivel szolgálta akkoriban közös-
ségét. Közülük jó néhány íróval, 
költővel és a korszak több nagyszerű 
művével is megismerkedünk a kö-
vetkező leckékben. 

 A magyar romantika…    „Jelszavaink valának: haza és haladás” 

 Nagysándor József aradi vértanú búcsúlevele 
(Magyar Nemzeti Múzeum)
Nézz utána az interneten, mely aradi vértanúk 
búcsúlevele maradt még ránk!

 Zászlófelvonás a Kossuth téren
 Mit jelent az, hogy az Országház a világörökség 

része?

• Keress olyan ma is álló budapesti épületeket, amelyek a reformkor idején épültek!

Kutass a világhálón!
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A romantika és a reformkor

A romantika  A 18. század végén az európai művészetekben megjelenő korstílust 
romantikának nevezzük. Az elnevezés a francia roman (regény) szóból ered. A roman-
tika eltérő időben terjedt el az egyes nemzeti irodalmakban. A magyar irodalomban a 
19. szá zad első felében jelent meg. 

A romantikát az érzelmek csapongása és áradása jellemzi. A romantika művé-
szei részben elfordultak a korábban jellemző szigorú művészeti szabályoktól. 
Nagy hatással volt rájuk a népi kultúra, amelynek jellegzetességeit beépítették 
alkotásaikba. Az érzelmi csapongáshoz kapcsolódóan megemlíthető a kiszámítha-
tatlan természet megjelenítése, továbbá a befejezetlenség, töredékesség felérté-
kelése. 

Magyarország a 19. század elején  A 19. század első fele nem csupán a művé-
szetekben, hanem társadalmi és kulturális tekintetben is olyan jelentős változásokat 
hozott, amelyek alapvetően alakították át az élet egyes területeit. Más európai or-

szágokhoz hasonlóan a 19. század eleje 
Magyarországon is a nemzetté válás idő-
szaka. A század eleji nyelvújítási viták 
után a nemzeti nyelv egyre jelentősebb 
szerephez jutott. 

A reformkor  Az 1825-ben összehí-
vott  pozsonyi országgyűlés tekinthető 
a reform kor kezdetének. Az 1825-től a 
for radalom kitöréséig tartó időszak vezér-
alakjai között említhetjük például gróf 
Széchenyi Istvánt (1791–1860) vagy Kos-
suth Lajost (1802–1894). Az erőszakmen-
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!   Gyűjtsétek össze, mit tanultatok hatodik osztályban a reformországgyűlésekről! 

Emlékeztek-e, milyen beszéddel hívta fel magára a figyelmet a fiatal Széchenyi István az 
1825–27-es országgyűlésen?

  Soroljatok fel néhány reformkori épületet!

„A haza minden előtt”1

1  Részlet Kölcsey Ferenc Emléklapra című epigrammájából

 Perlasca Domokos: A budai vár a Lánchíddal 
(19. század közepe, Történelmi Képcsarnok, 
Magyar Nemzeti Múzeum) 

 A magyar romantika…     „A haza minden előtt”  A magyar romantika…     „A haza minden előtt” 
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tes, békés változtatást, tehát a reformokat támogató politikusok és irodalomszervezők 
a társadalmi, gazdasági és kulturális élet több területén is változásokat sürgettek. Ek-
kor kezdték építeni a Lánchidat és az első vasútvonalat, beindult a dunai gőzhajózás. 
1830-ban kezdte meg működését a Magyar Tudós Társaság (mai nevén a Magyar 
Tudományos Akadémia). 1837-ben épült meg a Pesti Magyar Színház, amely ké-
sőbb a Nemzeti Színház nevet kapta. Az 1836-ban alapított Kisfaludy Társaság pá-
lyázataival támogatta a fiatal írókat, költőket. Emellett a nyomtatott sajtó is fellendült, 
számtalan hírlapot alapítottak, amelyek a 
korabeli közélet fontos fórumaivá váltak. 
Erről részletesen a következő leckében 
olvashatunk. Ha sétálunk Balatonfüred 
történelmi belvárosában, esetleg megte-
kintjük Debrecenben a református kollé-
gium épületét vagy Budapesten a Nemzeti 
Múzeumot, akkor láthatjuk a reformkori 
építészet ma is álló emlékeit.

19

Irodalmi barangolások 

„A két férfiban kevesebb volt a közös vonás, mint maguk hitték, ám egymást kiegészí-
tették: Wesselényi ismerte a magyar viszonyokat, míg az Európában járatos Széchenyi 
felmérte a távolságot, mely az elmaradt országot a nyugati fejlődéstől elválasztotta. 
Barátja elfogadta Széchenyi meghívását, hogy 1822 tavaszán Franciaországot és 
Angliát együtt beutazzák, és 1821 őszétől, útleveleikre várakozva – melyeket 
még a maguk fajtájú arisztokratáknak is minden egyes alkalommal a kormánynál 
kérvényezniük kellett – Bécsben és Cenken időztek. Széchenyi 
birtokával és egyéb teendőivel foglalkozott, míg Wesselényi ol-
vasgatott és angolul tanult. Színházba jártak és sportoltak, így 
a bécsi labdázó házban; az itt tett látogatás után Wesselényi úgy 
nyilatkozott, hogy Széchenyi jól játszik. […]

Az urak, úgy tűnik, egy-egy szót magyarul is váltottak, de 
egymás közt jobbára még Széchenyi és Wesselényi is németül 
beszéltek. Wesselényi tanúsága szerint a gróf »a hazai nyelvet« 
ekkor »még csak tördelte«. Leveleiket szintén németül írták, és 
csak 1826-ban váltottak magyarra, ami Széchenyinek kezdet-
ben nem kis nehézséget okozott.” 

(Oplatka András Széchenyi István című munkája nyomán, Osiris Kiadó, 2005)

  Barabás Miklós: 
Széchenyi István 
(1848, Történelmi 
Képcsarnok, MNM)

 Pesti Magyar Színház

 A magyar romantika…     „A haza minden előtt”  A magyar romantika…     „A haza minden előtt” 
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1. Hogyan jellemzi a szerző a két barátot?
2. Miért épp Anglia és Franciaország lehetett kiszemelt úti céljuk?
3. Írj naplóbejegyzést Wesselényi Miklós nevében egy Bécsben töltött napjukról! 
4. Keresd meg a térképen, milyen távolságot kellett megtenniük Nagycenk és Bécs között! 

Vajon mennyi idő alatt tették meg?
5. Nézz utána, mikor lett hivatalos államnyelv a magyar! SZ

Ö
V

EG
ÉR

TÉ
S

A bécsi mester, Johann Nepomuk Ender 
1831-ben, Széchenyi István megbízásából 
festette meg Borúra derű című képét, a 
Magyar Tudományos Akadémia allegóriá-
ját. A festmény főalakja Hébé, az ifjúság 
görög istennője, aki az olümposzi istenek 
poharát nektárral töltötte meg. A képen új 
szerepkörben jelenik meg: poharát magas-
ba emeli, hogy a sas képében ábrázolt ma-
gyar nemzetet a tudás italával kínálja. Bal-
jában pajzsot tart, melyen a magyar címer-
re támaszkodó Hungáriáról Pallasz Athéné, 
a bölcsesség istennője lebbenti fel a tudat-
lanság fátylát. A nőalak megformálása 
még a klasszicizmus elveit (dísztelenség, 
szoborszerű ábrázolás) tükrözi, a közelgő 
napsütést sejtető viharos égbolt viszont 
már a romantika szellemében fogant. 

Nézz utána, hol találkozhatsz még Hun-
gária megszemélyesített alakjával!

Képek és irodalom

  Johann Nepomuk Ender: A Magyar 
Tudományos Akadémia allegóriája (1831, 
MTA Művészeti Gyűjteménye, Budapest)

Kutass a világhálón!

•  A divatlapok nemcsak a 19. században, hanem napjainkban is nagyon népszerűek. Keress 
példákat hajdani és mai divatlapokra, és hasonlítsd össze őket!
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L!  Vitassátok meg, mi a különbség a hajdani és a mai divatlapok 

között!

„Kivánjuk a' sajtó szabadságát”

A reformkori sajtó 

Kulturális és politikai lapok a reformkorban  A tudós társaságok és irodalmi egye-
sületek létrejötte mellett már a reformkort megelőzően is megfigyelhető volt, hogy a 
sorra megjelenő kulturális és politikai lapok (Hazai Tudósítások, Pesti Hírlap) hatása 
egyre jelentősebbé vált. A különböző újságok széles olvasóközönséghez eljuthattak; 
a közölt írásokkal e publikum véleményét is alakíthatták, így a lapok központi fel-
ügyelet alatt álltak. A bécsi udvar gyakorolta a cenzúra jogát: főként a politikai hírek 
közlését ellenőrizték, vagy adott esetben tiltották. 

A sajtószabadság kivívása   Az 1848-as márciusi forradalom 12 pontja közül 
az első a cenzúra eltörlését követelte. Nem véletlen, hogy március 15-én a for-
radalmárok első tette a 12 pont kinyomtatása volt. A tömeg Landerer és Heckenast 
nyomdájához ment, ahol Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál és Irinyi József enge-
dély nélkül kinyomtatták a forradalom követeléseit és a Nemzeti dalt. Az ekkor kiví-
vott sajtószabadság azonban csupán a szabadságharc leveréséig maradt érvényben. 

Politikai újságírás  A politikai újságírást Kossuth Lajos hírlapírói tevékenysé-
ge változtatta meg. Kossuth az 1832 és 1836 közötti országgyűlésről kéziratos for-
mában,  Országgyűlési Tudósítások címmel tájékoztatta 
a közönséget. 1836 után Törvényhatósági Tudósí tá-
sok címmel jelentetett meg lapot, amelyben élesen 
kritizálta a reformokat akadályozni kívánó kor-
mányzatot, emiatt az 1830-as évek végén börtönbe 
zárták.

Divatlapok  A reformkorban indultak útjukra a 
széles olvasóközönségnek, főként a hölgy olvasók-
nak szánt divatlapok. A Honderű (eredeti helyes-
írással: Honderü), a Pesti Divatlap vagy az Életképek 
a korabeli hírességek, színházi előadások képei és 
karikatúrák mellett irodalmi műveket is közöltek. 
A Pesti Divatlap hasábjain jelent meg például először 
Petőfi Sándor műve, a János vitéz, a költő szerkesz-
tőként is dolgozott a lapnál. 

  Kossuth Lajos (Tyroler József 
színezett rézmetszete, MNM 
Történelmi Képcsarnok)
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A divatlapok a magyaros viselet megújulásában is hatalmas szerepet játszottak. Az 
1820-as évekre a magyar hagyományok egyre inkább eltűntek a hétköznapi öltöz-
ködésből. A magyaros viselet az arisztokrácia udvari díszruháinak formájában élt 
tovább. A korszak pesti szabói, Kostyál Ádám, Klasszy Vencel vagy Tóth Gáspár – 
akitől például Petőfi is vásárolt – ekkor a napi európai divat és a magyaros elemek 
(zsinórozás, paszomány, csizmaviselet, az európai hosszúnadrágtól eltérően láb-
szárra simuló „magyar nadrág”) házasítását kísérelték meg. A mesterek az udvari 
díszruhát is megújították: létrejött 
az ún. díszmagyar. Széchenyi is a 
magyaros viselet hívéül szegődött. 
A Honderű egyetlen, valós sze-
mélyt ábrázoló divatrajza őt és fe-
leségét örökítette meg 1843-ban 
magyar díszöltözetben. 

Nézz utána, mit jelentenek az 
alábbi fogalmak: atilla, mente, pár-
ta! Tetszik-e neked a reformkori 
viselet? Hogyan jelennek meg a 
magyaros elemek a mai divatban?

Képek és irodalom

•  Gyűjts olyan madárfajokat, amelyekkel az eddig tanult népdalokban 
találkoztál! Válassz egyet, és készíts róla rövid ismertetőt!

•  Idézd fel, miben hasonlítanak, és miben különböznek a népdalok és 
a műdalok!

Kutass a világhálón!

 Magyar divat Klasszy Venczel pesti 
Magyar szabótul a XVII-dik századból 

[Széchenyi István és Seilern Crescence] 
(Honderű, 1843)
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  Mutassatok be néhány, népdalokban is szereplő madárfajt!
  Mi a különbség a népdal és a műdal között? 

„Röpűlj égi vándor”

Kölcsey Ferenc: Csolnakon

 Ültem csolnakomban
Habzó vizen,
Hallék zúgni darvat
Röptébe fenn.
Röpűlsz égi vándor,
Föld s víz felett,
Vajha1 szállni tudnék
Én is veled! 

 Indúltál keresni
Más jobb határt,
Langy tavaszt, virítót,
S tenyésző nyárt.
Én is, hajh, keresnék
Szállván veled,
Más boldog határon
Hű fedelet! 

 Lelnék én tanyácskát,
És szép eget,
Hol telet ne látnék,
S búfelleget;
Hol teljes reménnyel,
Mint szivárvány,
Tűnne fel minden nap
Más nap után. 

 S ott, hol esti szél leng
Zöld fák közűl,
Forrás ömledezne
Kunyhóm körűl.
Isten hozzád csolnak,
S te vészes part,
Hű kegyes nyit ott rám
Remegő kart. 

 Ülök csolnakomban
Habzó vizen,
Hallok zúgni darvat
Röptébe fenn.
Röpűlj égi vándor
Föld s víz felett,
Sorsom, ah, nem adta
Szállnom veled! 

(Cseke, 1822. december 28.)

1 vajha: bárcsak 
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 A magyar romantika…     „Röpűlj égi vándor”

1. Mit gondolsz, miért a madár az egyik leggyakoribb motívum az irodalomban? Milyen 
irigylésre méltó tulajdonságaik vannak a madaraknak?

2. Miért vágyakozik a lírai én a darvak után?
3. Gyűjtsd össze azokat a mondatokat, szavakat, kifejezéseket, amelyek szemléltetik a 

megszépített, idilli világot, ahová a költő vágyakozik!
4. Fejtsd ki, jó lenne-e, ha minden vágyunk valóra válna! Nem jobb-e vágyakozásban 

élni?
5. Milyen hasonlóságokat és különbségeket fedezel fel az első és az utolsó versszak 

között? 

Kérdések, feladatok

  A népköltészet hatása

A középbirtokos nemesi családban született Kölcsey Ferenc (1790–1838) költőként, szerkesz-
tőként és politikusként is a magyar szellemi élet meghatározó alakja volt a 19. század első 
harmadában. Tagja volt az Akadémiának és a Kisfaludy Társaságnak, emellett Szatmár vár-
megye követeként a pozsonyi országgyűlésen is szerepet vállalt az 1830-as évek első felében. 

A népköltészet hatása  Kölcsey lírája fontos szerepet játszott a magyar költészet 
19. század elején bekövetkezett változásaiban. Már a 18. század végén érezhetővé vált a 
magyar népköltészet (főként a népdal) hatásának erőteljesebbé válása, ez Kölcsey Ferenc 
költészetében is megjelent. A folyamat később, a 19. század közepén, Petőfi Sándor lírájá-
ban érte el a csúcspontját.

A vers műfaja és szerkezete  Kölcsey Ferenc Csolnakon című, műfajilag népies dal-
ként meghatározható költeménye a népdaltól kölcsönöz formai eszközöket. Természeti 
képpel indul, a csónakból szemlélődő lírai én szólal meg, ami a népdalok megszokott kezdő-
képét idézi. Az ütemhangsúlyos verselésben megírt strófák a népköltészet jellegzetességét 
utánozzák, az első és az utolsó versszak ismétlődése is ezt erősíti. A darvak repülését szem-
mel követő lírai én képzelete is tovaszárnyal, és leírva vágyait egy idilli életképet 
bontakoztat ki a költeményben. Idillnek nevezzük az olyan ábrázolásmódot, 
amely a valóságot megszépítve mutatja be. Az elvágyódás, a reménykedés 
kifejeződése mindez, viszont a mindvégig következetesen használt feltételes 
mód jelzi ennek „ábránd” jellegét. Az utolsó, a keretes szerkezetet biztosító 
versszak szinte szó szerint ismétli az elsőt, és a mozdulatlanságot fejezi ki. 
Lerombolja és megszünteti ezzel a képzelet szülte idillikus képet, s így a vál-
tozatlanságba való beletörődéssel zárul a vers.

 Kölcsey Ferenc mellszobra Álmosdon (Marton László alkotása, 1975)
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 A magyar romantika…     „Röpűlj égi vándor”

25

A hagyományos európai tájképfestészetben a művész általában saját szemma-
gasságából mutatja be az őt körülvevő világot. A kortárs magyar festő, Baranyai 
Levente ezzel szemben a levegőből nézve ábrázol tájakat, városokat. Festménye-
it légi felvételek alapján készíti. Vásznaira vastagon hordja fel az olajfestéket, így 
azok domborműszerű hatást keltenek. Felülnézetből az utak, házak, parkok, folyók 
színes mértani ábrák együttesévé állnak össze. 

Keresd meg lakhelyedet a maps.google.hu weboldalon! Nézd meg a térkép- és 
a műholdas nézetet, valamint a helyszínhez kapcsolódó fotókat! Milyen informá-
ciót közölnek az egyes nézőpontok? 

Képek és irodalom

  Baranyai Levente: Souvenir (2010)

•  Kölcsey Ferenc Hymnus című költeménye a magyar múlt dicső emlékeit is felidézi. Em-
lékszel-e még történelemóráról, hogy mikor támadta meg Mátyás király Bécs várát? 
Nézz utána az interneten az ostrom történetének!

•  Végezz kutatómunkát! Keresd meg a Magyarországon élő nemzetiségek (például 
roma, német, szlovák) himnuszait, és hallgass meg néhányat közülük!

Kutass a világhálón!
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 A magyar romantika…     „Vár állott, most kőhalom”

  Beszéljétek meg, hogyan foglalta el Mátyás serege Bécs városát! 
Mennyi ideig tartott az ostrom?

  Gyűjtsétek össze, mely Magyarországon élő nemzetiségeknek van 
saját himnuszuk!

„Vár állott, most kőhalom”

Kölcsey Ferenc: Hymnus*

A magyar nép zivataros századaiból
 

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt! 

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak1 vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának. 

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt2 csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád3

Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát4

Bécsnek büszke vára. 

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk. 

*  A költemény eredeti címe: Hymnus a’ Magyar nép zivataros századaiból 
1  Bendegúz: hun fejedelem, Attila apja (4–5. század)
2  nektár: az istenek halhatatlanságot adó itala a görög mondavilágban
3 plántál: (itt) kitűz
4 bús had: Mátyás fekete serege
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 A magyar romantika…     „Vár állott, most kőhalom”

5 tenfiad: (itt) saját fiad 

Hányszor zengett ajkain
Ozmán vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad5

Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre! 

Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger felette. 

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hő szeméből! 

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt! 

(Cseke, 1823. január 22.)

1. Nézz utána, mit jelentenek a következő szavak, kifejezések: feléje, Ozmán vad népe, 
hamvvedre, vészek hányának, tengerén kínjának! Használd a tankönyv elején ajánlott 
kézikönyveket, honlapokat!

2. Gyűjtsd össze a Hymnus által felidézett történelmi eseményeket!
3. Vizsgáld meg a 2–7. versszakokat abból a szempontból, hogy mely időszakokban dicsősé-

ges, Isten által támogatott a magyar történelem, és melyekben nem! Mi a fordulat oka?
4. Hasonlítsd össze az első és az utolsó versszakot! Milyen különbségeket találtál? 
5. Nézd meg a következő oldalon található képet a Hymnus első két versszakának eredeti 

kéziratáról! Mit írt másként Kölcsey, mint ahogy a tankönyv közli?

Kérdések, feladatok
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 A magyar romantika…     „Vár állott, most kőhalom”

  Számvetés a múlttal

Kölcsey Ferenc 1823-ban írt Hymnus című 
(alcíme: A magyar nép zivataros századaiból) 
költeménye egyik legfontosabb nemzeti jelké-
pünk, amely Erkel Ferenc megzenésítésében 
nemzeti himnusszá vált. 1989-től a Hymnus ke-
letkezési dátumát, január 22-ét a magyar kultú-
ra napjaként ünnepeljük. 

A vers műfaja és szerkezete  A költemény 
keretes szerkezete, az első és utolsó vers-
szak  megszólítást alkalmazó, továbbá fohászko-
dó  jellege egyszerre idézi meg a himnusz 
m űfajának antik hagyományát, ugyanakkor az 
Is tenhez bűnbocsánatért könyörgő hang vételt is 
hangsúlyozza. 

A múlt felidézése  Ehhez a hangvétel hez 
társul a múlt kettős megjelenítése is. A költe-
mény második és harmadik versszakában a lírai 
én a magyar múlt dicső tetteit (honfoglalás, Má-
tyás király hódításai) sorolja, majd a negyediktől 
egészen a hetedik strófáig a magyarság történel-
mének eseményeit idézi: a tatárjárást, a török 
hódoltság időszakát és a belső vi sz á lyok szülte 
harcokat. 

A dicsőséges múlt bemutatása csak két vers-
szakban jelenik meg, a nemzeti sorscsapások viszont négy versszaknyi helyet kapnak. 
A szenvedés hangsúlyozása mintegy ösztönzi a megszólítottat (Istent), hogy gyakoroljon 
irgalmat a lírai alany szeretett népén.  

Az ellentétek szerepe  A múlt e kettős bemutatásához kétféleképpen is közelíthe-
tünk. E kettősségben az Istenhez való fohászkodás okát is felfedezhetjük, mely a bűn és 
bűnhődés párosával magyarázható. A magyar nép Istentől kapott javait eltékozolta, a tra-
gikus események pedig a bűnök miatti bűnhődésként is olvashatók. Emellett az ellentét 
alakzatát is kibonthatjuk e kettősségből: a javak, a dicső tettek szembekerülnek a bűnök 
miatt megérdemelt bűnhődés eseményeivel. E szembeállításban a romantika ellentétele-
ző eljárása figyelhető meg. Az ellentételezés egyes rímpárokban is észrevehető: ajkain / 
csonthalmain, kebledre / hamvvedre. Emellett azt is megfigyelhetjük, hogy a lírai én töb-
bes szám első személyű megszólalásai a közösségért vállalnak felelősséget, és ennek ér-
dekében hangzanak el.

  A Hymnus eredeti kézirata

28
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 A magyar romantika…     „Vár állott, most kőhalom”

Irodalmi barangolások 

„Annyi bizonyos, hogy malomkerék zakatolt ott a 
patakon akkor is, és Kinizsi Pál, a vár ura, ha két tö-
rök háború között megtért pihenni várába, gyakor-
ta leszállt lováról e malom előtt, és elbeszélgetett 
a molnárral. Néha betért a malomba, és elnézte a 
kövek járását, hallgatta az ismert morgást, bugást, 
mely gyermekkorában altatója volt. Tanácsokat 
adott a molnárnak, hogyan lehet jobban, tisztábban 
szétválasztani a lisztféléket. Mesélt az ő malmuk-
ról, hogyan s miként őrölnek a molnárok az ország 
másik felében. Néha aztán panaszkodóra fogta a 
hatalmas várúr. Panaszkodott, hogy jó öreg apját 
hiába hívja gyönyörű birtokára, nem hagyja az ott 
a malmot. Sem apja, sem Orsik néne, az öreg daj-
ka. Azt üzenik, nem is élhetnének ők már úgy, hogy ne hallják a malom dohogását. 

Itt időzött egyszer egy szép őszi délután is. A malomajtóból kitekintve látta, hogy 
az öreg templom felől lóhalálában vágtat egy futár. Alig ért a kapuig, már ott is volt a 
lovas. Az utolsó pillanatban vette észre a vezért, s míg vágtató paripáját megállította, 
jól túljutott a malmon, vissza kellett léptetnie. Kinizsi előtt leugrott tajtékzó lováról, 
s nagy pecsétes levelet nyújtott át neki…

A király küldte a sürgős levelet, de már nem Csehországból. Azóta befejezte a 
cseh háborút, s most meg a vén német császárral gyűlt meg a baja. De útját ott is 
diadal kísérte. Egymás után foglalta el az osztrák várakat, s hadait már Bécs városa 
nyögte. Nem is lett volna már hazája sem tán a német császárnak, ha csak egyedüli 
ellenség lett volna, de egyik szemét Mátyás királynak mindig a törökön kellett tar-
tania. A törökön s az otthoni pártoskodókon…” 

(Részlet Tatay Sándor Kinizsi Pál című regényéből, Ciceró Könyvstúdió, 2012)

1. Mutasd be Kinizsi Pál életútját az idézet segítségével! 
2. Kikkel kellett megvívnia Mátyás király híres fekete seregének?
3. Keress a szövegben hangutánzó és hangulatfestő szavakat!
4. Adj olyan címet az idézetnek, amely kifejezi a szöveg első és második fele közötti tartal-

mi és hangulati ellentétet!
5. Írd meg röviden Mátyás király levelét! Hogyan következtetted ki a tartalmát?
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  A nagyvázsonyi Kinizsi-vár
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A „magyar nép zivataros századai” a középkori építészet emlékein is nyomot 
hagytak. Ilyen például a pesti Duna-parton álló Belvárosi plébániatemplom. Első 
épülete egy római kori erődítmény alapjaira épült. Ezt később nagyobb, gótikus 
templom váltotta fel. A török hódoltság idején imaházzá, dzsámivá alakították. 
Mivel az iszlám tiltja az emberábrázolást, a szentképeket lefestették, megcsonkí-

tották. Buda visszavétele után az épü-
let ismét keresztény templom lett, de 
egy török kori imafülke még ma is lát-
ható benne. A régészeti kutatások ké-
sőbb számos befalazott középkori nyí-
lást, faragványt tártak fel. A templom 
még ma is tartogat meglepetéseket: a 
régészek 2010-ben középkori falfest-
ményeket találtak az évszázados vako-
latrétegek alatt. Nézz utána a Múlt-Kor 
történelmi portálon (www.mult-kor.
hu), mit ábrázolnak az újonnan előke-
rült freskók!

Képek és irodalom

•  Hatodikban megismerkedtél Fazekas Mihály Lúdas Matyi című elbeszélő költeményével. 
Melyik időmértékes sorfajta található meg a műben?

•  A várakhoz fűződő mondák többnyire a vár bevételéről vagy lerombolásáról szólnak. 
Idézd fel, milyen hasonló mondákat feldolgozó művekről tanultál! Ha nem jut eszedbe 
egy sem, keress az interneten!

Kutass a világhálón!

  Mária a gyermek Jézussal 
(Budapest, Belvárosi plébániatemplom)
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Kölcsey Ferenc: Huszt

Bús düledékeiden,1 Husztnak romvára megállék;
 Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott2

 Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán?3

 Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
 Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl! 

 (Cseke, 1831. december 29.)

1. Hogyan mondanád ma az alábbi régies kifejezéseket: csend vala, szél kele, mond, vess 
öszve, oszlopi?

2. Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy mi történik a versben!
3. Milyen ellentét figyelhető meg az első fele (1–6. sor) és az utolsó sorpár között?
4. Az epigrammák gyakran csattanóval zárulnak. Gyűjts érveket, hogy a Huszt ebből a 

szempontból megfelel-e a műfaj szabályainak!
5. Miért izgalmas hely egy várrom? Ha osztályfőnöködnek egy romos kastély és egy cso-

kigyár közül kellene választania, hova vigye az osztályt kirándulni, te melyiket javasol-
nád neki? Miért?

Kérdések, feladatok

1 düledék: romba dőlt épület maradványa
2 elontott: leomlott
3 orom: építmény magas része

  Melyik időmértékes sorfajta található meg mind a Lúdas Matyiban,
mind a Husztban? Írjatok közösen egy ilyen verssort!

  Soroljatok fel magyarországi várakhoz fűződő mondákat!

„…s a haza fényre derűl!”
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 A magyar romantika…     „…s a haza fényre derűl!” 

  A múlt megidézése

Kölcsey Ferenc Huszt című költeménye 1831-ben született, s ahogyan a Hymnusban, 
úgy ebben a versben is megidéződik a múlt. 

Műfaj és verselés  A vers műfaja epigramma. Az epigramma görög kifejezés, erede-
tileg feliratot jelentett. Rövid, tömör, csattanóval végződő lírai mű. A Huszt verselése 
időmértékes, disztichonokból áll. A disztichon időmértékes versforma, amelyben két 
sor váltakozik szabályosan, egy hexameter és egy pentameter. A hexameter hat vers-
lábból áll, spondeusokból (– –) és daktilusokból (– ᴜ ᴜ). Az ötödik versláb mindig daktilus, 
a hatodik pedig spondeus vagy trocheus (– ᴜ). A pentameter a neve szerint öt, valójá-
ban hat verslábból áll, de a harmadik és a hatodik versláb csonka (egy szótagból álló). 
A harmadik versláb után úgynevezett sormetszet következik.

Múlt és jelen ellentéte  A költemény alaphelyzeteként a leomlott Huszt romjait 
pillanthatjuk meg. A vár képe felidézi a múltat, azonban a lírai én megérkezése és a 
rém alakkal való találkozása már a jelenre utal. A romos jelen és a múlt ellentéte fokoz-
za tovább azt a feszültséget, amelyből a költemény kibontakozik. A lírai én a tragikus 
múlt miatt bánkódó és attól elszakadni képtelen ember alakját vetíti elénk.

A cselekvő hazaszeretet verse  A romantika irodalmában hangsúlyos szerephez 
jutó rom képe mellett a vers a múlt szellemét is megidézi, aki a leomlott várfalak kö-
zül előbukkanva költői kérdést intéz az ott búsongó alakhoz. A vers első részében a 
múlt volt hangsúlyos, ám a második részben elhangzó kérdés már a jö vőre irányítja 
a figyelmet. A búsongás, a múlt fölötti borongás helyett már a kérdezés módja is cse-
lekvésre szólít fel, és a jövőbe mutat. A válasz mindezt tovább erősíti: az alkotásban, a 
cselekvésben kell hinni, a jövő felé kell fordulni. A költemény a cselekvő hazaszeretet 
szállóigéjévé vált szavakkal zárul: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”.

32

  Kölcsey az 1830-as évek 
elején Szatmár várme-
gye követe volt 
a pozsonyi diétán. 
A pozsonyi országgyűlés 

 (A. J. Groitsch rézmet-
szete)
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 A magyar romantika…     „…s a haza fényre derűl!” 

Irodalmi barangolások 

A kalandos történetű vár históriája a 13. század 
első felében kezdődött. Ekkor Szigliget Kali-
án zalai ispán kezére került, majd visszaszállt a 
királyra, aki azt 1259-ben, a zalai ispánsággal 
együtt fiának, István ifjabb királynak adomá-
nyozta. Egy évvel később azonban Szigligetnek 
újabb gazdája akadt. IV. Béla a tatárjárás ször-
nyű pusztításai után elhatározta, hogy szer-
te az országban kővárakat építtet, mert csak 
ezek foghatják fel egy hasonló támadás erejét.

Ez a vár azonban a ma is látható romoknál 
sokkal kisebb volt, a későbbi századokban hoz-
záépítésekkel bővítették a mostani méretére. A vár gyors felépítéséhez valószínű-
leg nagymértékben hozzájárultak a helyi kőfejtők, mészégetők, kőművesek, a 
környező bencés birtokokon élő kézművesek és jobbágyok. A királyi tulajdonban 
lévő szigligeti várat a Héder nemzetségből származó III. Péter veszprémi püspök 
1275–1289 között elfoglalta, a Pok nemzetség monostorának itt őrzött gazdag 
egyházi felszerelését, kincseit (miseruhák, zászlók, elefántcsont szelencék, kris-
tálykövek) Veszprémbe vitte, s azokat a nemzetség csak a 14. század elején kapta 
vissza. Ez volt a vár elleni első támadás. A falu és a vár sorsa ettől az időtől fog-
va szorosan összefüggött, ami csak nehezítette a lakosság helyzetét, a település 
fejlődését. A földesúrnak járó szolgáltatásokat a várkapitány kénye-kedve szerint 
kellett behordani. 

(Forrás: www.szigligeti-var.hu/vartortenet)

1. Magyarázd meg a következő szavakat: história, ispán, mészégető, monostor, szelence! 
Használd az alábbi kézikönyveket: Magyar értelmező kéziszótár (szerk. Pusztai Ferenc), 
Magyar néprajzi lexikon (szerk. Ortutay Gyula)! Vagy keresd meg a Digitális Tankönyvtár 
honlapján (www.tankonyvtar) található gyűjteményeket!

2. Hogyan jellemzi a szerző a vár múltját?
3. Keresd meg a szövegben, hogy kiknek köszönhető a vár gyors felépítése a tatárjárás után!
4. Gyűjts információkat a bencésekről! Nézz utána az interneten vagy a könyvtárban, hol 

találhatók ma is bencés templomok, kolostorok!
5. Járj utána, hogy napjainkban milyen rendezvényekkel várják a látogatókat a várban!
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  A szigligeti vár romjai
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A romantika kertművészete a háborítatlan, szabad természetet tekintette köve-
tendő mintának. Az ún. angol- vagy tájkertekre lankás dombok, kacskaringós ös-
vények, szabálytalanul telepített facsoportok, tavacskák voltak jellemzőek. A par-
kokat előszeretettel díszítették távoli országokat vagy letűnt korokat megidéző kis 
épületekkel. Kínai pagodák, török mecsetek, ókori görög templomok, középkori 
lovagvárak apró utánzatai épültek fel a tájkertekben. 

A múlthoz való vonzódás érdekes emlékei a műromok, amelyek pusztulófélben 
lévő ódon épületek benyomását keltették, s hangulatukkal a park festői hatását fo-
kozták. A műromokba olykor valódi középkori épületmaradványokat (faragott kö-
veket, oszlopfőket) is beépítettek. Hazánkban például a tatai Angolparkban épült 
ilyen műrom a 18. század végén. 

Nézz utána a műemlékem.hu oldalon, milyen középkori épülettípust utánoz, és 
milyen régi kőtöredékeket használtak fel hozzá!

Képek és irodalom

  Charles Moreau: Műrom (Tata, Angolpark, 1796–1807)

•  Kölcsey Parainesis… című munkájában saját gondolatait és tanácsait osztja meg uno-
kaöccsével, Kölcsey Kálmánnal. Gondold végig, milyen kifejezéseket használva szoktak 
az idősebbek tanácsokat adni a fiatalabbaknak!

•  Szent István Kölcseyhez hasonló módon fogalmazta meg intelmeit fia számára. Milyen 
tanácsokat adott a hercegnek? A Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán (www.mek.oszk.
hu) a teljes művet megtalálod.

Kutass a világhálón!
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  Hogyan adnál tanácsokat fiatalabb társaidnak a felső tagozat elkezdéséhez?
  Vitassátok meg, melyek a legfontosabbak Szent István Imre hercegnek adott 

tanácsai közül!

„Tudományt a munkás élettel egybekötni”

Kölcsey Ferenc: Parainesis1 Kölcsey Kálmánhoz 
(részletek)

Mert tudd meg: e szóban – haza, foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak 
egész öszvessége. Oltár, atyáid által istennek építve; ház, hol az élet első örömeit ízle-
léd; föld, melynek gyümölcse feltáplált; szülőid, hitvesed, gyermekeid, barátid, roko-
naid s polgártársaid: egyről egyig csak egészítő részei annak. […]

Ne gondold, mintha a tanulás csak bizonyos időkhez, az ifjúság éveihez köttetnék. 
Ifjú körünk oly szűk, s oly sokféle tanulmányokkal elfoglalt, hogy gyors elfolyása alatt 
erős alapon épült tudományra jutni csaknem lehetetlen. Boldog ifjú az, ki annyira me-
hetett, hogy keblében a tudomány iránti szeretet állandólag felgerjedett; s azon utakkal, 
melyeken az ismeretek kútfejeihez eljuthat, megbarátkozhatott! Neki csak keble sugalla-
tit kell követnie, s szakadatlanul előre haladva, bizonyosan oda ér, hol tudományi szomja 
gazdag táplálattal fog kielégíttetni. Azonban e kielégítés csak mindennapi haladás jutal-
ma; ki szüntelen előbbre nem törekszik, az hátramarad, mond a példabeszéd.

Tudományt a munkás élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztársaság férjfiának 
törekednie kell. Tiszteletet érdemel a tudós is, ki négy fal közt halványulva a múltvilág 
emlékeivel kizárólag társalkodik: de a jelenkorra hatni kívánó polgárnak más pályán 
kell indulnia. Magányos ismereteket szerezni, hogy azok a sokaságra által plántálva 
közkinccsé váljanak; világos ideákból fáklyát gyújtani, melynél az együttélők előítéle-
teik setétségéből kiléphessenek, régi és új, idegen és saját tapasztalást egyesíteni, hogy 
a néptömeg előtt vezérelv gyanánt ragyogjanak; szóval minden ismeretet a kor szüksé-
geire s kívánataira, a jelenlét nemesítésére s a jövendő előkészítésére fordítani s a tehet-
ségig életbe hozni: ezt kívánom én mindazoktól, kik a közdolgokban forgandók. [...]

Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetet-
len feltétel. De erre még nem elég azon nyelvismeret, mely dajkánk karjai közt reánk 
ragadt; s azt hinni, hogy gyermekkori nyelvünkkel az élet és tudomány legmagosb s 
legtitkosb tárgyait is tisztán s erőben előadhatjuk, nevetséges elbízottság. Igyekezned 
kell nemcsak arra, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról; hanem arra is, hogy 

1  parainesis (ejtsd: parainézisz): erkölcsi intelmeket megfogalmazó írás

Irodalom_tk_7_2018.indd   35 2018. 04. 18.   14:42



36

 A magyar romantika…   „Tudományt a munkás élettel egybekötni” 

kedves hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre és lélekre 
erőben munkálva, okaidnak s érzelmeidnek akaratodtól függő tolmácsa lehessen.

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – mert haza, nemzet és nyelv, három egymás-
tól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni 
nehezen fog. Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is, s főképp ama kettőt, melyen 
Plutarch2 a nemzetek két legnagyobbikának hőseit rajzolá, s Tacitus3 a római zsarnok 
tetteit a történet évkönyveibe való színekkel nyomá be; de soha ne feledd, miképpen 
idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig tehetségig mívelni kötelesség.

A bölcsesség legnagyobb mestere az élet; azonban gyakran felkeresd a rég elhuny-
takat is, kik tanulások, vizsgálatok s tapasztalások által gyűjtött kincseiket a maradék 
számára könyveikbe letették. De jusson eszedbe: a könyvek száma végetlen, a te éveid 
pedig végesek; s óráidat s napjaidat oly sok egyéb foglalatosság kívánja magának. Mint 
az üresbeszédű társalkodót: úgy kerüld a tartalmatlan könyvet. Sőt ne könnyen végy 
kezedbe oly művet, mely a zseni lángjegyét homlokán nem hordja; a nagy író művét 
pedig mély figyelemmel tanuld keresztül. Így az olvasásnak szentelt órák nem lesznek 
elvesztve, mint azoknál, kik választás és cél nélkül ezer meg ezer köteteket forgatnak 
keresztül, vagy hogy emlékezetöket terheljék, vagy jegyzőkönyveiket becsnélküli ap-
róságokkal megtömjék, vagy unalmas pillantataikat megöldököljék. Az élet csak úgy 
éri célját, ha tetteknek szenteltetik. Célt és véget nem tudó olvasás rest életnek vagy kö-
vetkezménye vagy szerzője; nyavalya az, mely a való élet gyökereit elrágja; s melyből 
kigyógyulni éppen úgy nehéz, mint a játékszenvedelemből; s mely a lelket éppen úgy 
elzsibbasztja, s minden munkára és hatásra alkalmatlanná teszi.

  Az álmosdi Kölcsey-kúria
(www.almosd.hu)

2 Plutarch: Plutarkhosz ókori görög filozófus és történetíró, az irodalmi életrajz legnagyobb mestere
3 Tacitus: híres ókori római történetíró
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 A magyar romantika…   „Tudományt a munkás élettel egybekötni” 

1. Magyarázd meg a következő szavak jelentését: öszvessége, plántálva, táplálattal, tár-
salkodó, legmagosb! Használd a tankönyv elején ajánlott kézikönyveket, honlapokat!

2. Gyűjtsd össze, milyen tanácsokat ad unokaöccsének a szerző! 
3. Kölcseynek nem született saját fia. Mi lehet az oka, hogy unokaöccsének ad atyai taná-

csokat, hogyan éljen?
4. Foglald össze röviden, két-három mondatban, mit jelent Kölcsey számára a hazaszeretet!
5. Hogyan lehet a tudományt a munkás élettel egybekötni? Válaszolj a szövegből vett idé-

zetekkel!

Kérdések, feladatok

  A nemzetért aggódó költő intelmei

Kölcsey Ferenc unokaöccséhez, Kölcsey Kálmánhoz írt pa-
rainézise intelmeket, erkölcsi tanításokat tartalmaz, és egy-
úttal Kölcsey gondolkodói végrendeletének is tekinthető. 
Nem ismeretlen a magyar irodalomban az ehhez hasonló 
végrendelkezés, az egyik legismertebb ezek közül István ki-
rály intelmei Imre herceghez. 

Műfaji jellemzők  A parainézis meghatározott személy-
hez szóló erkölcsi célzatú, tanító-nevelő szándé kú elbeszé-
lő mű. A parainézis központi fogalma az erény, amelynek ér-
téke és fontossága többször is hangsúlyossá  válik. A görög 
és római szónokok szövegeit jól ismerő  szerző írásának fel-
építését retorikai fordulatok és eljárások szervezik. Ilyen eljárás a kérdés feltétele, 
amelynek megválaszolása lehetőséget ad egy téma kifejtésére. Máskor kijelentés for-
májában megfogalmazott felszólítást, tanácsot olvashatunk.

Az elbeszélő: rokon és közszereplő  Az intelmek beszélője a sokat tapasztalt, idő-
sebb férfi gondolatait osztja meg az olvasóval. Az elbeszélő a Hymnus vagy Vörös-
marty Mihály Szózatának lírai énjével rokonítható. A Parainesis tanácsait egyszerre 
értékelhetjük az idősebb rokon, valamint a nemzetéért aggódó és felelősséget vállaló 
közszereplő gondolataiként, hiszen a szöveg éppúgy szól Kölcsey Kálmánhoz, mint a 
közösséget fontosnak tartó mai olvasóhoz.

Fő témák  A szöveg középpontjában az erényes, gondolkodó embert áll, aki nyitott 
az őt körülvevő világ megismerésére, az így szerzett tudás megőrzésére és tovább-
adására. Az intelmek során kiemelt figyelmet szentel a szerző az anyanyelvnek, 
amelynek elsajátítása a tanulás folyamatához hasonlóan nemcsak gyermek- és ser-
dülőkorban fontos, hanem egy életen át tart.

37

   Kölcsey Ferenc portréja 
az Anton Einsle festménye 
nyomán készült metszeten
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Irodalmi barangolások 

„– Három fiam mind nagyon fiatal még arra, hogy helyemet 
elfoglalhassa. Elébb járják ők ki az élet iskoláit; önnek nem 
szabad őket addig látni. Ne sóhajtson ön, Marie! Nagy gyer-
mekek már; nem hordozhatók ölben. 

Legidősebb fiam, Ödön, maradjon a szentpétervári udvar-
nál. Most még csak követségi titkár, idővel magasabbra lesz 
hivatva. Az a hely jó iskola lesz neki. A természet és ferde 
hajlamok sok rajongást oltottak szívébe, ami fajunkat nem 
idvezíti. Ott kigyógyítják mindabból. Az orosz udvar jó is-
kola. Ott megtanulja ismerni a különbséget az emberek kö-
zött, akik jogosan születnek – és jogtalanul világra jönnek. 
Ott megtanulja, hogyan kell a magasban megállni, és a földre 
le nem szédülni. Ott megismeri, mi értéke van egy nőnek és 
egy férfinak egymás ellenében. Ott majd elfásul a rajongása, 

s midőn visszatér, mint egész ember veheti kezébe a kormányrudat, amit én elbo-
csátok kezemből. Adjon ön mindig elég pénzt neki, hogy versenyezhessen az orosz 
udvar nemes ifjaival. Hagyja neki fenékig üríteni az élvezetek poharait. Nézze el 
túlcsapongó szeszélyeit, ezeket át kell élni annak, ki a közöny magaslatára akar jutni. 

A beszélő az órára tekinte; az sietteté. Rövid az idő, oly sok mondanivaló van még. 
– Azt a leányt – folytatá halkan a beteg –, ki miatt el kellett neki hagynia e házat, 

igyekezzék ön férjhez adni. Ne kíméljen semmi költséget. Hozzá való férj hiszen 
termett elég. Vagyont mi adhatunk hozzá. Ha makacsul megmaradna e némber ha-
tározatánál, járjon ön utána, hogy a leány atyja áttétessék Erdélybe. Ott sok össze-
köttetésünk van. Ödön kinn maradjon mindaddig, míg ők innen el nem távoznak, 
vagy Ödön odakünn meg nem házasodik. Ne féljen ön semmitől. Oroszországban 
csak egyszer történt meg, hogy a pap leányát nőül vette egy cár; aztán az is csak 
orosz cár volt, nem magyar nemes.” 

(Részlet Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényéből)

  Jókai Mór: A kőszívű 
ember fiai (Nemzeti 

 Tankönyvkiadó, 2008)

1. Mit jelentenek a következő szavak: rajongás, idvezít, némber?
2. „Az orosz udvar jó iskola” – Miért? Keresd ki a szövegből ennek az állításnak a bizonyíté-

kait! Fogalmazd meg ezeket saját szavaiddal is!
3. Milyen embereszmény él az apában?
4. Milyen viszony lehet Ödön és a leány között? Miért ellenzi az apa kapcsolatukat?
5. Miben hasonlít és miben különbözik Kölcsey Ferenc és Jókai Mór szövege?SZ
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1802-ben gróf Széchényi Ferenc, Széchenyi István édesapja engedélyért fordult 
I. Ferenc császárhoz, hogy gazdag nagycenki gyűjteményeit a nemzetnek ajándé-
kozhassa. Az uralkodó hozzájárulását adta ehhez. Az adományozó gróf egy korabeli 
forrás szerint: „terjedelmes és válogatott könyvtárát, valamint kiváló gondossággal 
és költekezéssel gyüjtött ritka pénzérmeit s jeles családok czimereit, ugyszintén föld-
abroszait, képeit és kéziratait a magyar nemzet használatára, teljes joggal, átirta és 
ezekkel egy fölállitandó nemzeti muzeum alapjait dicséretes buzgósággal lerakta”.

A múzeum épületének tervezésével a magyarországi klasszicista építészet jelentős 
alakját, Pollack Mihályt bízták meg. Az építkezés 1837 és 1847 között folyt. A homlokzat 
timpanonjának szobordíszeit Raffaele Monti olasz szobrász készítette. A kompozíció fő 
alakja Pannónia, aki jobb és bal kezében egy-egy babérkoszorút tart. Egyik oldalon a tu-
domány és a művészet, a másikon a történelem és a hírnév megszemélyesítői láthatók. 

Végezz kutatómunkát, mely híres épületek tervezése fűződik még Pollack Mihály 
nevéhez!

Képek és irodalom

  A Magyar Nemzeti Múzeum homlokzata (Budapest, 1837–1847)

•   Vörösmarty Mihály Szózata Kölcsey Ferenc Hymnusához hasonlóan megidézi a múltat. Ele-
venítsd fel, milyen történelmi eseményeket idéz meg Kölcsey verse!

Kutass a világhálón!
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  Gyűjtsétek össze egy pókhálóábrába a táblán, milyen történel-
mi eseményeket idézett fel Kölcsey Ferenc Hymnus című költe-
ményében!

„Itt élned, halnod kell”

Vörösmarty Mihály: Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, ó magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar. 

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell. 

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév1 csatolt. 

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai. 

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt. 

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán. 

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért. 

1 ezredév: évezred
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1. Magyarázd meg a következő szavak jelentését: ápol, eltakar, elbukál! 
2. Keress olyan szavakat, kifejezéseket a versben, amelyek a múlt jellemzését szolgálják!
3. Gyűjts érveket és ellenérveket, a te életedre igaz-e, hogy a haza az ember „éltetője”!
4. A költő kétféle jövőképet rajzol fel a versben. Melyik a kidolgozottabb? Vajon miért?

Kérdések, feladatok

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly2 alatt. 

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez3

Százezrek ajakán. 

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll. 

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl. 

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, ó magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar. 

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell. 

(1836)

2 átoksúly: súlyos átok, csapás
3 epedez: sóvárog
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  A kitartás eszméje

Kölcsey Ferenc Hymnusához hasonlóan Vörösmarty Mi-
hály (1800–1855) Szózata is a hazaszeretet jelképes költe-
ményévé vált. A vers 1836-ban született, a címe felhívást, 
kiáltványt jelent. 1843-ban a Nemzeti Színház igazgatója 
pályadíjat tűzött ki a Szózat megzenésítésére, s a húsz ara-
nyat Egressy Béni nyerte meg.

A vers műfaja  A Szózat műfaja óda, a haza iránti ren-
dületlen hűség gondolatát fogalmazza meg, és erre buz-
dítja nemzetét, hallgatóságát is. Az óda fennkölt témáról 
szóló, ünnepélyes hangvételű lírai műfaj. 

A vers szerkezete  A Hymnushoz hasonlóan keretes 
szerkezetű: az első két versszak a költemény végén kis vál-
tozásokkal (szórendcsere) megismétlődik. Az állhatatosságra, a sors elleni fellépésre 
(„Az nem lehet, hogy…”) buzdító strófák megismételve hangsúlyosabb szerephez jut-
nak. Az ismétlődés és a fokozás meghatározza a vers szerkezetét.

A fokozás a magyar történelem dicső tetteinek felsorolásával kezdődik (3–6. vsz.). 
Árpád és a honfoglalás, majd a törökverő Hunyadi János győzelmei után a kurucok 

csatái, a Rákóczi-féle szabadságharc eseményei 
elevenednek meg. A történelmi példák érzékel-
tetik azt is, hogy mennyi áldozatot hoztak a ha-
záért elődeink. A múlt képei után a romantikára 
jellemző ellentételezésnek megfelelően a jelen 
következik (7–9. vsz.). A jelenből visszatekintve 
hangzik el a kijelentés: ezek a harcok, szenvedé-
sek nem történhettek következmény nélkül, és 
el kell jönnie a felemelkedésnek. A következő há-
rom versszak (10–12.) a jövő kétféle lehetőségét 
írja le: a „jobb kort” és vele szemben a „nagysze-
rű” halált. A jövő nemcsak dicsőséget és felemel-
kedést rejthet, hanem a halál, az elbukás lehető-
ségét is. A vers elején megfogalmazott rendület-
len hazaszeretetre buzdító kérés az utolsó ver s-
szakokban (13–14.) felszólításként tér vissza.

  A Szózat eredeti kézirata (részlet)

42

  Barabás Miklós: 
Vörösmarty Mihály (1836, 
Magyar Tudományos 
Akadémia)
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A szabadságharc leverése utáni évtizedben a kiállításokon megsokasodtak a 
nemzeti szenvedéstörténet képei. A tragikus történelmi mozzanatokat megjele-
nítő festmények a nemzeti sors jelképei is voltak. Az alkotók drámaként fogták 
fel a nemzeti sorsot, a történelmet soha nem szűnő küzdelmek sorozataként 
láttatták.

Madarász Viktor festménye a 14 éves Thököly Imrét ábrázolja, akinek álmában 
megjelenik atyja szelleme. Az apa, akinek várát a Habsburgok ostromolták, az erőd 
közelgő elestét és saját közeli halálát 
érezve a maradás mellett döntött. Fiát 
viszont híveire bízta, hogy menekítsék 
Lengyelországba. A bujdosó fiú álmá-
ban megjelenő szellem immár azt jelzi, 
hogy a vár elesett, a börtönbe vetett 
apa pedig meghalt. Kezéről látjuk bi-
lincseit lehullani, ezeket már a halál 
oldotta le.

Keresd meg az interneten Székely 
Bertalan Thököly Imre búcsúja című 
festményét! A történet melyik moz-
zanatát dolgozta fel a művész? Melyik 
ábrázolást érzed hatásosabbnak?

Képek és irodalom

  Madarász Viktor: A bujdosó álma 
(Thököly álma), (1856, Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest)

•  A hatodikban tanult költemények közül több is a szerelemről szól. Idézz fel ezek közül né-
hányat, és gyűjts olyan költői eszközöket, amelyek visszatérően megjelennek!

Kutass a világhálón!
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„Tarka lepke, szép arany pillangó”

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka

1  A vadász ül hosszu méla1 lesben,2 
Vár felajzott nyílra gyors vadat,
S mind fölebb3 és mindig fényesebben
A serény nap dél felé mutat.
Hasztalan vár; Vértes belsejében
Nyugszik a vad hűs forrás tövében.

A vadász még lesben ül sokáig,
Alkonyattól vár szerencsejelt:
Vár feszülten a nap áldoztáig,4 
S ím a várt szerencse megjelent:
Ah de nem vad, könnyü kis pillangó
S szép sugár lány, röpteként csapongó.

„Tarka lepke, szép arany pillangó!
Lepj meg engem, szállj rám, kis madár;
Vagy vezess el, merre vagy szállandó,
Ahol a nap nyúgodóba jár.”
Szól s iramlik, s mint az őz futása,
Könnyü s játszi5 a lány illanása.

1 méla: álmodozó
2 lesben: rejtőzve
3 fölebb: feljebb
4 nap áldoztáig: naplementéig
5 játszi: játékos

  Beszéljétek meg, melyik volt a kedvencetek a hatodikban tanult 
szerelmes versek közül!
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 A magyar romantika…     „Tarka lepke, szép arany pillangó” 
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„Istenemre!” szóla felszökelve
A vadász: „ez már királyi vad!”
És legottan,6 minden mást feledve,
Hévvel7 a lány nyomdokán halad.
Ő a lányért, lány a pillangóért,
Verseneznek tündér kedvtelésért.

„Megvagy!” így szól a leány örömmel,
Elfogván a szállongó lepét;8 

„Megvagy!” így szól a vadász, gyönyörrel
A leányra nyújtva jobb kezét;
S rezzent kézből kis pillangó elszáll;
A leány rab szép szem sugaránál.
 

6 legottan: rögtön
7 hévvel: hevesen
8 lepe: lepke

 Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka sorozat, 
II. A meglepetés (1866, Magántulajdon)

 A magyar romantika…     „Tarka lepke, szép arany pillangó” 
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2  Áll-e még az ősz Peterdi háza?
Él-e még a régi harc fia?
Áll a ház még, bár fogy gazdasága
S telt pohárnál űl az ősz maga.
A sugár lány körben és a vendég;
Lángszemében csábító varázs ég.

S Hunyadiért, a kidőlt dicsőért,
A kupák már felvillantanak,
Ősz vezére s a hon nagy nevéért
A vén bajnok könnyi hulltanak;
Most könyűi,9 vére hajdanában
Bőven omlott Nándor10 ostromában.

„Húnyt vezérem ifju szép sugára”11 
Szól az ősz most „éljen a király!”
A vadásznak vér tolúl arcára12

S még kupája illetetlen  áll.
„Illetetlen13 mért hagyod kupádat?
Fogd fel, gyermek, és kövesd apádat.”

„Mert apád én kétszer is lehetnék
És ha ittam, az nincs cenkekért;14 
Talpig ember,15 akit én említék,
Nem gyaláz meg ő oly hősi vért!”
S illetődve16 s méltóság szemében,
Kél az ifju, tölt pohár kezében:

  9 könyű: könny
10 Nándor: Nándorfehérvár
11 „Húnyt vezérem ifjú szép sugára”: Mátyás király
12 vér tolúl arcára: elpirul
13 illetetlen: érintetlen
14 cenkek: hitvány emberek
15 talpig ember: igaz ember
16 illetődve: meghatódva

 A magyar romantika…     „Tarka lepke, szép arany pillangó” 
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„Éljen hát a hős vezér magzatja,
Addig éljen, míg a honnak él!
De szakadjon élte pillanatja,
Melyben attól elpártolni kél;17 
Egy király se inkább, mint hitetlen:
Nyűg a népen a rossz s tehetetlen.”

S mind zajosban,18 mindig hevesebben
Víg beszéd közt a gyors óra ment.
A leányka híven és hivebben
Bámulá a lelkes idegent.

„Vajh ki ő, és merre van hazája?”
Gondolá, de nem mondotta szája.

17 elpártolni kél: hűtlen lesz hozzá
18 zajosban: hangosabban

 Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka sorozat, 
III. Beköszöntés (1866, Magántulajdon)

 A magyar romantika…     „Tarka lepke, szép arany pillangó” 
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„Téged is, te erdők szép virága,
Üdvözölve tisztel e pohár!
Hozzon isten egykor fel Budába;
Ősz apáddal a vadász elvár;
Fenn lakozva a magas Budában
Leltek engem Mátyás udvarában.”

Szól s bucsúzik a vadász, rivalva
Inti őt a kürthang: menni kell.
Semmi szóra, semmi biztatásra
Nem maradhat vendéglőivel.

„Emlékezzél visszatérni hozzánk,
Jó vadász, ha meg nem látogatnánk.”

Mond szerényen szép Ilonka, állván
A kis csarnok végső lépcsején,
S homlokán az ifju megcsókolván,
Útnak indúl a hold éjjelén.
S csendes a ház, ah de nincs nyugalma:
Fölveré azt szerelem hatalma.

3 Föl Peterdi s bájos unokája
Látogatni mentenek Budát;
Minden lépten nő az agg csodája;19 
Mert sok újat meglepetve lát…
A leányka titkon édes óra
Jövetén20 vár szép találkozóra.

S van tolongás s új öröm Budában:
Győzelemből várják a királyt,
Aki Bécset vívó haragában
Vérbosszút a rossz szomszédon állt.
Vágyva néz sok hű szem ellenébe:
Nem vidúl még szép Ilonka képe.

19 csodája: csodálkozása
20 jövetén: jövetelén

 A magyar romantika…     „Tarka lepke, szép arany pillangó” 
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„Hol van ő, a nyájas ösmeretlen?
Mily szerencse fordúlt életén?
Honn-e,21 vagy tán messze költözötten
Jár az őzek hűvös rejtekén?”
Kérdi titkon aggó22 gondolattal,
S arca majd ég, majd szinében elhal.23 

S felrobognak hadvész-ülte képpel24 
Újlaki s a megbékült Garák.25 
S a király jő, fölség érzetével
Környékezvén26 őt a hős apák.
Ősz Peterdi ösmer vendégére,
A király az: „Áldás életére!”

„Fény nevére, áldás életére!”
Fenn kiáltja minden hű ajak;
Százszorozva visszazeng nevére
A hegy és völgy és a zárt falak.
Haloványan hófehér szobornál
Szép Ilonka némán és merőn áll.

„A vadászhoz Mátyás udvarában
Szép leánykám, elmenjünk-e hát?
Jobb nekünk a Vértes vadonában
Kis tanyánk ott nyúgodalmat ád.”
Szól az ősz jól sejtő fájdalommal,
S a bús pár megy gond-sujtotta nyommal.27 

21 honn-e: otthon-e
22 aggó: aggódó
23 szinében elhal: elsápad
24 hadvész-ülte képpel: csatában elgyötört arccal
25 Újlaki, Gara: magyar főurak
26 környékezvén: körülvéve
27 gond-sujtotta nyommal: szomorúan
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 A magyar romantika…     „Tarka lepke, szép arany pillangó”

1. Foglald össze saját szavaiddal a költemény cselekményét öt-hat mondatban!
2. Mennyi ideig várja a vadász a zsákmány felbukkanását? Válaszodat igazold a versből 

vett idézetekkel!
3. Mi az érdekessége az ifjú vadász pohárköszöntőjének?
4. Melyik versszakban ismeri fel Peterdi, és melyikben ébred rá Ilonka, hogy a király volt a 

vendégük?
5. Idézd fel, mikor volt „Nándor ostroma”! Kik voltak Nándorfehérvár hősei?
6. Rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek tartod a vadász (Mátyás király) viselkedését? 

Gyűjts érveket mindkét vélemény mellett!

Kérdések, feladatok

És ha láttál szépen nőtt virágot
Elhajolni belső baj miatt,
Úgy hajolt el, félvén a világot,
Szép Ilonka titkos bú alatt.
Társasága lángzó érzemények, 
Kínos emlék, és kihalt remények.

A rövid, de gyötrő élet elfolyt,
Szép Ilonka hervadt sír felé;
Hervadása liliomhullás volt:
Ártatlanság képe28  s bánaté.
A király jön s áll a puszta29 házban:
Ők nyugosznak örökös hazában.

 (1833 októbere előtt)

28 képe: példája
29 puszta: üres, kopár, elhagyatott
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  A szertefoszló remény története

A mű témája  Vörösmarty Mihály 1833-ban keletkezett műve egy Mátyás-mondát 
dolgoz fel: a király egyszerű vadászként járja a Vértes rengetegét, amikor Peterdiék kör-
nyékére vetődik. Elbűvöli a pillangó után szaladó lány, elfogadja az idős férfi vendég-
szeretetét, ők pedig vendégül látják mint ismeretlent. A kölcsönös vonzalom kezdettől 
ott szikrázik a vadász és a lány között, majd amikor az ismeretlen meghívja őket Budára, 
Ilonkában fellobban a szerelem reménye. Annál nagyobb lesz a csalódása, amikor Bu-
dára utaznak, és rá kell jönniük, hogy maga a király járt náluk. Ekkora társadalmi sza-
kadékot semmiféle szerelem sem hidalhat át. Még csak a király színe elé se járulnak, 
visszatérnek otthonukba.

Műfaj és szerkezet  A Szép Ilonka című mű elbeszélő költemény, amelyet három 
részre tagolhatunk: az első a bevezetés, a második a bonyodalom, a harmadik a te-
tőpont és a fájdalmas epilógus. Szép Ilonka és a vadász találkozása eleinte könnyed, 
játékos történetnek ígérkezik. Kedélyesen telik a vendéglátás ideje is, s majd csak a 
kürthang jelzi: a szép idill nagyon is törékeny. Nemcsak a vadászathoz kell visszatérnie 
az ismeretlennek, hanem a valós életéhez is. Erről jelzést kellene adnia Ilonkának. El-
mulasztja ezt, és akár véletlenül, akár a lelkiismerete miatt tér vissza, az elhagyatott 
ház, Ilonka emléke el kell, hogy szomorítsa. Ezt a szomorúságot fejezi ki a mű időmér-
tékes verselése is, hiszen a trocheus (‒ ᴜ) mint ereszkedő versláb alkalmas az elégikus 
történetek hangulatának megteremtésére.

Külső és belső történet  A költő a „külső” történetbe burkolva egy „belső” törté-
netet is elmesél. A Mátyás-monda a külső történet. Ilonka lelki rezdülései ugyanakkor 
egy sokkal fontosabb belső történetet is elmesélnek. Arról, hogy milyen hallgatag az, 
aki távol él az emberektől, és milyen óriásivá nő a magányos lány szemében a leghét-
köznapibb találkozás is. 

Ez a belső történet egyszer-
re nagyon személyes és a ter-
mészet személytelen világába 
olvadó. „Hervadása liliomhul-
lás volt” – olvashatjuk a mű 
talán legszebb mondatát. Ez 
a költői kép magába foglalja a 
lány semmibe hulló életét és 
az őt körülvevő erdei otthon 
pusztulását. 

  A nyéki Vörösmarty-kúria

 A magyar romantika…     „Tarka lepke, szép arany pillangó”
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A Szép Ilonka-történetet ábrázoló képsorozatot a Peterdi család rendelte meg 
Orlai Petrich Soma festőművésztől az 1850‒60-as években. A nyolc festmény 
1866-ig  elkészült, és mintegy százötven éven át a Peterdi család és l e szár ma-
zottainak tulajdonában volt. A művek híressé válásában fontos szerepet ját-
szott egy díszes album is, amelyben Vörösmarty költeménye „Orlay Soma nyolcz 
fényképezett rajzával” illusztrálva, valamint a festő előszavával kiegészítve jelent 
meg Ráth Mór kiadásában Pesten, 1867-ben.

Orlai így magyarázta képeinek alapgondolatát: „Nagy költőnk ezen legszebb 
költői beszélykéje, a festő ecsetjének annyira kínálkozó, hogy abból számos képet 
alkothatna; s midőn én csak nyolcz képre szorítkoztam, tettem azt azon figyelemből, 
hogy a mű megszerzését felettébb meg ne nehezítsem. Mindemellett iparkodtam 
a beszélyke szövegét e nyolcz képben is lehetőleg kimeríteni. A költemény egy 
ártatlan leányka szerelemre ébredését, csalódását, emiatti búját es halálát adja 
elő. Mátyás, ki e szerelmi bajt véletlen találkozás által előidézte, s tudtán kívül 
egy ártatlan élet eltaposója lett, csupán múlékony kellemes perczeknek engedte 
magát.”

Mit jelent, hogy a festő ecsetjére kívánkozó 
a történet? Értelmezd a művész szavait!

Hogyan ad lehetőséget a történet festői il-
lusztrálására a helyszín, a főszereplő, a kez dő-
jelenet és a csalódás pillanata? Fejtsd ki,  mit 
ábrázolnál ezek kapcsán, és javasolj három 
további megfesthető motívumot a műből! 
Végül keresd meg az interneten a teljes kép-
sorozatot!

Képek és irodalom

•  Petőfi Sándor lírája meghatározó a 19. század magyar költészetében. Gyűjtsd össze, mit 
tanultál eddig Petőfi életéről és műveiről! Keresd meg a költő emlékét őrző helyeket a 
Magyar Irodalmi Emlékházak internetes oldalon (www.mire.hu)!

Kutass a világhálón!

  Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka sorozat 
IV. A felköszöntés (1866, Magántulajdon)
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!  Alkossatok csoportokat, és írjatok fel egy lapra öt perc alatt minél több 

információt Petőfiről és költészetéről! Csoportonként olvassatok fel 
egy-egy információt! Jelöljétek be azokat, amelyek minden csoportnál 
szerepelnek!

„Csapot, papot, mindent felejtett”

Petőfi Sándor: Csokonai

Egy kálomista1 pap s Csokonai
Egymásnak voltak jóbarátai.
Kilódul egyszer Debrecenből
S a jóbarát előtt megáll,
S: ihatnám, pajtás! így kiált föl
Csokonai Vitéz Mihály.

„No, ha ihatnál, hát majd ihatol,
Akad még bor számodra valahol,
Ha máshol nem, tehát pincémben;
Ottan nem egy hordó bor áll.”
Szólott a pap, s leballag véle
Csokonai Vitéz Mihály.

„Ihol ni, uccu!” fölkiált a pap,
Amint egy hordóból dugaszt2 kikap;
„Szaladj csapért!3 ott fönn felejtém;
Szaladj öcsém, de meg ne állj!”
És fölrohan lóhalálában
Csokonai Vitéz Mihály.

1 kálomista: kálvinista népies elnevezése, a református vallás követője
2 dugasz: dugó
3 csap: a hordó leeresztésére szolgáló eszköz
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A likra tette tenyerét a pap;
Csak vár, csak vár, hogy jön talán a csap.
S a csap nem jött, és a pap morgott:
„De mi az ördögöt csinál,
Hol a pokolba’ marad az a
Csokonai Vitéz Mihály?”

Tovább nem győzte várni a csapot,
Ott hagyta a hordót (a bor kifolyt),
Fölmén a pincéből a házba,
De ott fönn senkit nem talál.
Csak késő este érkezett meg
Csokonai Vitéz Mihály.

Hát a dologban ez volt az egész:
Kereste ott fönn a csapot Vitéz,
Zeget-zugot kikutat érte,
De csak nem jön rá, hogy hol áll?
És így csapért szomszédba mégyen
Csokonai Vitéz Mihály.

A szomszédban valami lakzi volt,
Elébe hoztak ételt és italt;
És ím az étel és bor mellett
És a zenének hanginál4

Csapot, papot, mindent felejtett
Csokonai Vitéz Mihály.

Egykor majd borocska mellől
A halál ha űzni jő:
Még egy korty – s nevetve dűlök
Jégöledbe, temető! 

 (Pápa, 1842. április)

4 hanginál: hangjainál

 A magyar romantika…     „Csapot, papot, mindent felejtett”
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1. Hogyan kapcsolódik Csokonai élete Debrecenhez? Idézd fel, mit tanultál a költő életéről 
hatodik osztályban!

2. Gyűjtsd ki a versből a régies, a hangulatfestésre alkalmas, valamint a komikus hatást 
keltő szavakat! Mely hétköznapi kifejezések helyett állnak ezek a szövegben?

3. A vers refrénjét a hajdani költő neve adja. Gyűjtsd össze a füzetedben, mely szavakra 
rímelnek a Mihály szó előfordulásai! Keress három rímhívó szót, amelyre jól felelne a 
Mihály keresztnév! 

4. A műben fontos elem a párbeszéd, ez azonban nem egészen arányos. Figyeld meg a 
szereplők megszólalásait, és bizonyítsd az aránytalanságot!

Kérdések, feladatok

 A magyar romantika…     „Csapot, papot, mindent felejtett”

  Szórakoztató költészet

A mű témája   A minden szempontból különös és mulatságos 
versben egy sor érdekességre felfigyelhetünk. Először is külö-
nös, hogy egy költő egy másik költőről ír. Gyakran fogunk még 
ezzel találkozni, s ez messze több, mint egyszerű megemléke-
zés a nagy elődről. Legtöbbször inkább arra példa, hogy a vers 
szerzője saját helyét, szerepét akarja tisztázni a másik életmű 
felidézésével: ahhoz képest jelöli ki önnön helyét. Ez a vers ta-
lán azért említi a borozó Csokonait, mert Petőfi Sándor maga is 
fontosnak tartotta a szórakoztató verselést. 

A vers műfaja  A vers műfaja: életkép. Az életkép olyan iro-
dalmi (és festészeti) műfaj, amely a mindennapok egy-egy jel-
legzetes helyzetét, alakját vagy történését jeleníti meg. Ebben 
a műben is megfigyelhetjük, hogy hétköznapi eseményről van 
szó: épp csak „beugrik” a költő a barátjához, épp csak egy pohárkával akarnak meginni 
beszélgetés közben. Jellegzetesen hétköznapi alak a két szereplő is, hiszen Csokonai 
nem mint híres költő lép elénk, hanem mint jó kedélyű, hétköznapi figura. Az esemény 
már nem teljesen hétköznapi, hiszen ennyire azért nem szoktunk megfeledkezni róla, 
hogy ránk várnak. A csattanó kedvéért a szerző eltávolodik egy kissé a műfaj szabálya-
itól, ám ettől még életkép marad a műve.

A költészet hatása  A vers egyik sajátos szókapcsolata szállóigévé vált: ott hagyott 
csapot, papot. Ez is jelzi, hogy milyen nagy hatású a költészet: nyelvünk, kifejezési kész-
letünk részévé tud válni. Ma már azok is használják ezt a kifejezést, akik nem tudják, 
hogy kitől és honnét ered. Érdekes tehát a vers előélete, mert egy közismert történetet 
idéz fel, egy Csokonairól szóló anekdotát, és érdekes az utóélete, fogadtatása, hatása 
is, mert máig jelen van az életünkben, akár tudunk róla, akár nem.

  Petőfi 1845-ben 
(Barabás Miklós 
metszete)
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A spanyol királyi festő, Diego Velázquez (ejtsd: velászkez) 1628–1629-ben, az ural-
kodó megbízásából készítette el Az ivók című képét. A művész pályáját az egyszerű 
emberek életéből vett jelenetek festésével kezdte, ez az érdeklődés ezen a képén 
is érvényesül még. A képen borozó parasztokat látunk, akiket Velázquez a rá jel-
lemző nagyfokú valósághűséggel festett meg. A vidám társaságban ott ül Bacchus 
(Dionüszosz), a bor és a mámor görög–római istene, aki borostyánból font koszo-
rút helyez az egyik férfi fejére. Az istenséget csak világítóan fehér bőrszíne és ókori 
lepelruhája különbözteti meg a mulatozóktól, akik egyáltalán nem érzik magukat 
zavarban az olümposzi vendég jelenlétében.

Keresd meg az interneten Lotz Károly Parasztlakodalom című festményét 
(1858)! Miben hasonlít, és miben különbözik egymástól a két ábrázolás? Melyiket 
érzed hitelesebbnek? A képek részleteit és egészét egyaránt vizsgáld!

Képek és irodalom

•  Petőfi A XIX. század költői című versének fontos alakja Mózes. Idézd fel, hol olvashatsz 
többet Mózes cselekedeteiről! 

•  A bárdok olyan énekmondók voltak, akik egy-egy nép történeteit, kiemelkedő csatáit 
énekelték meg. Kik voltak a históriás énekmondók és a prédikátor költők? Járj utána, 
honnan erednek a kifejezések, és gyűjts minél több információt róluk!

Kutass a világhálón!

  Diego Velázquez: Az ivók (Bacchus diadala, 1628–1629, Museo 
del Prado, Madrid)
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  Gyűjtsétek össze, mi mindent tudtatok meg Mózesről!
  Vitassátok meg a bárdokról, a históriás énekmondókról és a prédikátor költőkről szer-

zett információitok alapján, kik lehetnek napjaink énekmondói!

„Előre hát mind, aki költő”

Petőfi Sándor: A XIX. század költői

Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd. 

Pusztában bujdosunk, mint hajdan
Népével Mózes bujdosott,
S követte, melyet isten külde
Vezérül, a lángoszlopot.
Ujabb időkben isten ilyen
Lángoszlopoknak rendelé
A költőket, hogy ők vezessék
A népet Kánaán felé. 

Előre hát mind, aki költő,
A néppel tűzön-vízen át!
Átok reá, ki elhajítja
Kezéből a nép zászlaját.
Átok reá, ki gyávaságból
Vagy lomhaságból elmarad,
Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,
Pihenjen ő árnyék alatt! 
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 A magyar romantika…     „Előre hát mind, aki költő” 

Vannak hamis próféták, akik
Azt hirdetik nagy gonoszan,
Hogy már megállhatunk, mert itten
Az ígéretnek földe van.
Hazugság, szemtelen hazugság,
Mit milliók cáfolnak meg,
Kik nap hevében, éhen-szomjan,
Kétségbeesve tengenek. 

Ha majd a bőség kosarából
Mindenki egyaránt vehet,
Ha majd a jognak asztalánál
Mind egyaránt foglal helyet,
Ha majd a szellem napvilága
Ragyog minden ház ablakán:
Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk,
Mert itt van már a Kánaán! 

És addig? addig nincs megnyugvás,
Addig folyvást küszködni kell. –
Talán az élet, munkáinkért,
Nem fog fizetni semmivel,
De a halál majd szemeinket
Szelíd, lágy csókkal zárja be,
S virágkötéllel, selyempárnán
Bocsát le a föld mélyibe. 

(Pest, 1847. január)

1. Mihez hasonlítja a lírai én a költészetet? Hogyan bontja ki a hasonlatot?
2. Milyen szerepet szán a megszólaló a költőknek?
3. Keress olyan költői képeket, kifejezéseket, amelyek a mózesi történethez kapcsolhatók!
4. Értelmezzétek az 5. versszakot! Soroljátok fel, hogy mi minden szükséges az esélyegyen-

lőséghez!
5. Vajon miért gondolhatta Petőfi, hogy a népnek költő-vezérekre van szüksége? Indokold 

meg a válaszodat!

Kérdések, feladatok
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 A magyar romantika…     „Előre hát mind, aki költő” 

  A szabadságharc költője

Költői hitvallás  Az 1847 elején született A XIX. század köl-
tői című költemény Petőfi költői hitvallása, ars poeticája. 
A vers címe arra utal, hogy egy adott korszak költőire álta-
lában vonatkozó elveket fogalmaz meg. A költők Isten kül-
döttei,  akik a Kánaán, azaz egy jobb élet felé vezetik a népet. 

Mózes alakja  Az egész költeményen végigvonul a bib-
liai párhuzam, amely a Héber Bibliából/Ószövetségből idézi 
meg Mózes próféta alakját. Mózes második könyve beszéli 
el, hogy a fáraó rabszolgasorba taszította az Egyiptomban 
élő zsidókat, majd megparancsolta, hogy öljenek meg min-
den zsidó fiúgyermeket. Mózes megmenekült, mert anyja 
egy kosárba tette, és a Nílus nádasában rejtette el, majd 
a fáraó lánya megtalálta és felnevelte. Amikor felnőtt, egy 
égő csipkebokor képében megjelent előtte Isten, és azzal 
bízta meg: vezesse népét az ígéret földjére, Kánaánba. A Vö-
rös-tengeren való csodás átkelés, majd negyvenévnyi pusz-
tai vándorlás után érkeztek Kánaánba, ahová Mózes már nem juthatott be: a terület 
keleti határán meghalt. A viszontagságos vándorlás során Mózes közvetítette Isten 
kinyilatkoztatásait a zsidó nép felé, azaz népének vezetője és egyben tanítója is volt. 
A tanítások közül kiemelkedik a Tízparancsolat, amelyet két kőtáblára vésve hozott le 
Sinai-hegyéről, majd adott át a népnek.

A költő feladata  A költőnek – Mózeshez hasonlóan – prófétának kell lennie, 
aki életét arra teszi fel, hogy népét felszabadítsa a rabiga alól. A prófétai szerepet 
vállaló lírai én célja a jogegyenlőség, a vagyon igazságos elosztása és a tanuláshoz 
való jog megteremtése. A nép számára követel egyenlőséget és jogokat. Számá-
ra a nép a betevő falatért, a megélhetésért küzdő réteget jelenti. Ezt jelzik az aláb-
bi sorok: „a nép küzd, fárad, izzad”; „Kik nap hevében, éhen-szomjan, / Kétségbe-
esve tengenek.” Velük szemben áll a nemesi ranggal rendelkező, tehetősebb réteg. 
A lírai én követelései már megelőlegezik a forradalom és szabadságharc költőjét, 
a későbbi Petőfit, aki a tömeg élére állva harcol a nép jogaiért, a szabadságért. 

A vers szerkezete  A vers szerkezeti vázát az első, a harmadik, majd az ötödik ver s-
szakban is visszatérő felszólítások adják. A mű legfontosabb költői eszközei az ismét-
lődések. A felszólítások mögötti megállapítások, helyzetleírások mind a jelen re  vonat-
koznak. Míg a korábban tanult versekben többnyire a múlt jelentette az ellentétezés 
egyik párját, addig itt a jelen és a jövő szembeállítását látjuk. A hatodik stró fában fel-
tett kérdés megtöri a felszólítások sorát, az erre adott válasz a jövőre utal.

  Orlai Petrich Soma: 
Petőfi Sándor (1840-es 
évek, Történelmi Kép-
csarnok, Magyar Nemzeti 
Múzeum)
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Benjamin West (ejtsd: bendzsemin veszt) A bárd című 1778-as képe Thomas Gray 
(ejtsd: tomasz gréj) költeményét illusztrálja, amely a bárdokat lemészároló I. Ed-
ward történetét mondja el. Ezt a témát dolgozta fel később Arany János is A walesi 
bárdok című balladájában. West képén szirtfokon, sziklás vízparti tájban, tomboló 
viharban – a romantika kedvelt külsőségei közt – jelenik meg a zilált, hosszú 
ősz hajat és szakállat viselő, agg dalnok figurája. Baljával hárfáját fogja, jobbját 
magasba emelve átkozza meg a társait halálba küldő uralkodót, mielőtt a folyóba 
vetné magát. A költő megjelenítéséhez 
– ahogy Petőfi is – West a Héber Bibliát/ 
Ószövetséget hívta segítségül. A figura 
mozdulata a törvénytáblákat összetörő 
Mózes ábrázolásait idézi. 

Keresd meg Domenico Beccafumi 
(ejtsd: doméniko bekkafúmi) Mózest 
ábrázoló festményét és Raffaello 
Ezé kiel látomása című képét! Miben 
em lékeztet a két mű főszereplője West 
bárdjára?

Képek és irodalom

•  A költők gyakran természeti képekkel írják le a különféle életkorokat. 
Gyűjts erre példákat az eddig megismert versekből!

•  Idézd fel, milyen költői eszközökkel mutatja be Petőfi János vitéz 
című elbeszélő költeményében Jancsi szerelmét, Iluskát!

Kutass a világhálón!

  Benjamin West: A bárd (1778, 
Tate Gallery, London)

 A költők gyakran természeti képekkel írják le a különféle életkorokat.  A költők gyakran természeti képekkel írják le a különféle életkorokat.  A költők gyakran természeti képekkel írják le a különféle életkorokat.  A költők gyakran természeti képekkel írják le a különféle életkorokat.  A költők gyakran természeti képekkel írják le a különféle életkorokat. 
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!  Soroljatok fel néhány olyan verset, amely a gyermek- vagy az ifjú-

kort a természetből vett képekkel jeleníti meg!
  Beszéljétek meg, kinek melyik a legkedvesebb, legemlékezete-

sebb jelenete Petőfi János vitéz című művéből!

„Elhull a virág, eliramlik az élet”

Petőfi Sándor: Szeptember végén

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet. 

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet? 

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret! 

(Koltó, 1847. szeptember)
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1. Magyarázd meg a következő szavakat: tetemimre, fejfa, hitves!
2. Gyűjtsd össze a költeményből azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket ma már rit-

kán mondunk! Mit használunk helyettük?
3. Milyen párhuzam fedezhető fel az első versszak természeti képei és a lírai én helyzete 

között?
4. Vesd össze a rímpárokat! Találsz-e köztük olyanokat, amelyek az összecsendülésen kívül 

tartalmilag is összekapcsolódnak?

Kérdések, feladatok

  Egy szerelem árnyalatai

A magyar irodalom egyik leghíresebb múzsájához, Szendrey 
Júliához írta Petőfi Sándor a Szeptember végén című verset. 
A költő 1847-ben vette feleségül szerelmét, és a mézeshete-
ket Teleki Sándor gróf koltói kastélyában töltötték, ahol ez a 
költemény is született. 

A vers műfaja   A vers szerelmi vallomás, a síron túl is 
tartó hűség költeménye. Az emberi élet mulandóságának és 
a szerelem örökkévalóságának szembeállítása adja Petőfi elé-
giájának feszültségét. Az elégia olyan lírai műfaj, amelyben 
a boldogság elvesztése vagy elérhetetlensége, az elmúlás 
fogalmazódik meg.

Verselés  A verssorok különös, „sietős” ritmusát az idő-
mértékes verselés anapesztusai (ᴜ ᴜ –) biztosítják, ezt erősíti 
a sorvégi keresztrímek szabályos váltakozása is.

A vers szerkezete  Természeti képekkel indul a költe-
mény, és a természet változásával párhuzamosan jelenik meg az emberi élet múlása. 
Ellentétekből építkezik az első versszak (még-már), a pillanat jelentette boldogság 
ellentéteként jelenik meg a közelgő jövő, amely a szerelem és az élet tovatűnését 
hozza. A költemény első része a természeti képek révén általánosságban szól az el-
múlásról, a halálról. A második rész viszont sokkal személyesebbé válik: a szerelmes 
férfi aggódásának, bizonytalanságának lehetünk tanúi. Ahogyan a természetben már 
látható a hófödte táj, úgy a szerelmes férfi is látni véli, hogy meg fog halni, és azután 
talán felesége új férjet keres. Petőfi szerelmes verse kiemelkedő alkotás, mert a jövő 
felvillantásával tragikussá teszi a jelen boldog pillanatait. A költő kérdéseiből a szere-
lem valódi, a hétköznapok tapasztalatát is magába sűrítő képe bontakozik ki. 

  Szendrey Júlia szobra 
Mezőberényben (1997, 
Udvardy Anikó alkotása)

 A magyar romantika…     „Elhull a virág, eliramlik az élet” 
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 A magyar romantika…     „Elhull a virág, eliramlik az élet” 

A 19. század egyik legtermékenyebb festője és legvonzóbb művészegyénisége Ba-
rabás Miklós (1810‒1898) volt. Néhány külföldön töltött év után Pestre költözött. 
Jelentős szerepe volt abban, hogy a város művészeti központtá vált. Ő volt az első 
magyar festő, aki a művészetéből meg tudott élni. A sikert pontos jellemábrázoló 
képességének, gondosan részletező, többnyire derűs hangulatú előadásmódjá-
nak, harmonikus kompozícióinak köszönhette. Tudta, hogyan kell előnyösen be-
állítani a modellt, hogyan kell kiemelni 
az arc és az alak kellemes tulajdonságait. 
Az arckép minden műfaját és techniká-
ját kiválóan művelte, szinte minden ki-
emelkedő kortársát (Széchenyi Istvánt, 
Kossuth Lajost, Bem Józsefet stb.) meg-
festette.

Barabás Miklós több portrét készített 
Petőfi Sándorról, és Szendrey Júliát is 
megörökítette. Jellemezd Júliát a portré 
alapján!

Képek és irodalom

•  A refrén nemcsak a költészetben, hanem a kortárs popzenében is megje-
lenik. Idézd fel, mit tanultál eddig róla, majd gondold végig, mi a szerepe 
a popzenében!

•  Elevenítsd fel, mit tanultál az 1848-as magyar forradalom előz-
ményeiről! 

Kutass a világhálón!

 A refrén nemcsak a költészetben, hanem a kortárs popzenében is megje-
lenik. Idézd fel, mit tanultál eddig róla, majd gondold végig, mi a szerepe 
 A refrén nemcsak a költészetben, hanem a kortárs popzenében is megje-
lenik. Idézd fel, mit tanultál eddig róla, majd gondold végig, mi a szerepe 
 A refrén nemcsak a költészetben, hanem a kortárs popzenében is megje-
lenik. Idézd fel, mit tanultál eddig róla, majd gondold végig, mi a szerepe 

 Barabás Miklós: Szendrey Júlia (1848)
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 A magyar romantika…     „Rabok legyünk, vagy szabadok?” 

  Milyen feladata van a refrénnek a költészetben?
  Beszéljétek meg, hogyan értelmezhető az „elnyomás” kifejezés az 

1848-as forradalmat megelőző időszakban!

„Rabok legyünk, vagy szabadok?”

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!   A Nemzeti dal kézirata 

(1848. március 13.)
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 A magyar romantika…     „Rabok legyünk, vagy szabadok?” 

1. Gyűjts érveket, hogy aktuális-e más történelmi korszakokban is ez a vers!
2. Gondold végig, ki a vers megszólítottja! Miből tudod ezt megállapítani?
3. Gyűjts a versből költői eszközöket, amelyek a rabságra, illetve a szabadságra utalnak! 
4. A múlt, jelen, jövő hármasából melyik bemutatása a legsötétebb?
5. Keress a rímpárok között tartalmi kapcsolatot!

Kérdések, feladatok

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! 

(Pest, 1848. március 13.)
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 A magyar romantika…     „Rabok legyünk, vagy szabadok?” 

  A forradalom verse

A forradalom jelképe  Az 1848. március 
15-é n    kirobbant forradalom egyik jelképévé vált 
Pe t őfi Sándor Nemzeti dal című költeménye. 
A h a gyo mány szerint a vers a forradalom nap-
jaiban többször is elhangzott Pest utcáin. A XIX. 
század köl  tői  című alkotás már megelőlegezte a 
Nemzeti dal  hang vételét, és az előbbi pontos célo-
kat (például jogegyenlőséget) is megfogalmazott. 
Ezzel szemben a forradalom ihlette műben sokkal 
inkább a cselekvés hangsúlyos. A középpontban a 
buzdítás, valamint a tétlenség elvetése áll, ez adja 
a vers forradalmi lendületét is. 

A vers szerkezete  A hat versszakból álló köl-
temény minden strófája két részre tagolódik. 
A lírai én a közösség érdekében szólal fel, lelkesíti és azonnali választásra buzdítja a 
hallgatókat. A megszólaló a strófák első felében nemcsak a jelenre, hanem a múltra és 
a jövőre is utal. Az első versszak elején a pillanatnyi döntési helyzet jelentőségét emeli 
ki. A következőben (2. vsz.) az „ősapák” szabadságért vállalt tetteit idézi fel. Az ezt 
követő strófákban a cselekvés hiányát kifogásolja (3. vsz.), majd a hazáért való önzetlen 
harcra szólít fel (4. vsz.). Az utolsó két versszak rámutat arra, hogy a jelen küzdelmei 
határozzák meg a nemzet jövőjét. A strófák második része ismétli, nyomatékosítja az 
első részekben elhangzottakat. Az ismétlődő refrén esküszövege buzdítja, lelkesíti a 
tömeget, és a többség részéről elfogadja a szónok által mondottakat. 

Műfaji sajátosságok  A lírai én beszédhelyzete és szerepe mindebből jól kör vo-
na lazható: a sokaság élén álló, annak szónokló, azzal párbeszédet folytató, továbbá 
azt vezetni kívánó alak figyelhető meg. A verset csapongó hangvétele, indulatossága 
miatt rapszódiának is tekinthetjük. A rapszódia a himnusszal és az ódával rokon lírai 

műfaj, amelyet zaklatottság, 
az érzelmek és a gondolatok 
szenvedélyes hullámzása jel-
lemez. A szöveg legfontosabb 
szerkezeti eleme a vezéralak 
és a nép közötti párbeszéd, 
amelyet a refrének hoznak 
létre. 

  A Pilvax kávéház a reformkorban 
(Preiszler József színezett tollrajza)
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 A magyar romantika…     „Rabok legyünk, vagy szabadok?” 

A költemény elsősorban az érzelmekre kíván hatni, az embereket érzéseik, indulata-
ik által akarja megragadni és tettekre sarkallni. Ezt segíti elő a közvetlen megszólítás, a 
családra: az ősapákra, unokákra való hivatkozás. Ez ugyanis a személyes érzelmeket is 
érinti, s így mutat rá az egész nemzet iránt érzett felelősségre.

67

Irodalmi barangolások 

Az 1848–49-es szabadságharchoz – Kossuth Lajos hívó szavára – a magyarok mellett 
más népek, nemzetiségek fiai is csatlakoztak. A szabadságharc leverése után negyven 
évvel Kohn Sámuel, pesti főrabbi egy történeti munka megírásához gyűjtött anyagot, 
és megkérte Klapka Györgyöt, hogy adjon tájékoztatást a zsidóság szabadságharcban 
való részvételéről. 

Részlet Klapka György Kohn Sámuel pesti főrabbihoz írt leveléből
„Függetlenségi harcunkban, 1848–49-ben zsidó honfitársaink is odaadóan részt 

vettek. És nemcsak nagy anyagi áldozatokat hoztak az ügy szolgálatában, hanem sze-
mélyesen is közreműködtek a harcban. Mindjárt az első tíz honvédzászlóalj felállításá-
nál számos zsidó fiatal lépett annak soraiba. Megbíztak a hatodik (veszprémi) zászlóalj 
megszervezésével, és emlékszem, hogy a 800 főből, amelyből a zászlóalj állt, közel ti-
zenketted része volt zsidó. Hasonlóan számosan voltak a harmadik (szegedi) zászlóalj-
ban is, ahol főleg a bánáti zsidók voltak állomány-
ban. Sok zsidó volt a negyedik (győri), a kilencedik 
(kassai) és nagyrészt a többi zászlóaljakban. Ők bát-
ran harcoltak, és egyidejűleg kitüntették magukat, 
mindjárt a csata elején és később is, egészen a hábo-
rú szerencsétlen kimeneteléig és a világosi kataszt-
rófáig. Sokan elestek a csatatereken, nagy szám-
ban előléptek tisztekké. […] Végül Holländer Leó, 
vezető hadbiztosom Komáromban, aki a helység 
utóvédharcai során, annak ellátásáról gondosko-
dott mint őrnagy, s aki a civil lakosságnál – mely-
nek szenvedéseit a lehetőségekhez képest enyhíte-
ni tudta – ugyanolyan szeretetnek örvendett, mint 
a hadseregnél.” 

(Sándor Pál: A zsidóság részvétele az 1848–49. évi 
szabadságharcban. História, 1992., 08. nyomán)

 Az 1848–49-es szabadságharc zsidó 
honvédeinek katonai sírja (Lajta Béla 
alkotása, 1911)
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1. Sorold fel, hogy mivel segítették a levélben említett zsidó honfitársak a függetlenségi 
harcot!

2. Mely városok zászlóaljait említi Klapka? Nevezd meg őket!
3. Nevezd meg, hogy a levél szerint ki biztosította a lakosság ellátását Komáromban!
4. Nézz utána, hogy mely népek, nemzetiségek fiai harcoltak az 1848–49-es szabadság-

harcban a magyarok oldalán!SZ
Ö

VE
G

ÉR
TÉ

S

Petőfiről kevés hiteles ábrázolás ismert. Portréi 
a kor ízlésének megfelelően eszményítettek, az 
egyetlen ismert fényképfelvételen pedig már na-
gyon kevés vehető ki a költő arcvonásaiból. A Pe-
tőfi emlékére emelt szobrok nagy része magabiz-
tos, hősies figurát formált belőle.

Ferenczy Béni a forradalom századik évfordu-
lójára készítette el a költő szobrát, de mivel az 
nem felelt meg a korszak hivatalos Petőfi-képé-
nek, csak 1960-ban került Gyula főterére. A szob-
rász sovány, ökölbe szorított kezű, izzó tekintetű, 
eltökélt, de kissé bizonytalan mozgású, kama-
szos figuraként mintázta meg. Úgy, ahogy Ady is 
képzelte „e darabos, e vad, e mennyeien nagysá-
gos suhancot”. „Aranyos, csunya, diákos magyar 
Apolló, szilaj, nagy gyermek, egy őszinteség-Etna, 
mely nem tud úgy haragudni s tombolva rombol-
ni, hogy ez neki ne fájjon legfájóbban.” 

Keress Petőfi-emlékműveket településeden 
vagy környékén! Hogyan jelenítik meg a költőt?

Képek és irodalom

•  Idézd fel az eddig megismert balladák jellemzőit! 
•  Gyűjts híres várvédő hősöket a magyar történelemből! 

Kutass a világhálón!

  Ferenczy Béni: Petőfi emlékmű 
(Petőfi Irodalmi Múzeum,
 Budapest, 1960/2003)
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  Beszéljétek meg, mi alapján tudjátok eldönteni, hogy ki beszél 
az eddig megismert balladák párbeszédes részeiben!

  Soroljatok fel híres várvédő hősöket!

„Mért nem jön a Szondi két dalnoka”

Arany János: Szondi két apródja1

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
 Tetején lobogós hadi kopja. 

Két ifiu térdel, kezökben a lant,
A kopja tövén, mintha volna feszűlet.
Zsibongva hadával a völgyben alant
 Ali győzelem-ünnepet űlet. 

„Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?
Bülbül-szavu2 rózsák két mennyei bokra?
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért,
 Odaillőt egy huri3 nyakra!” 

„Ott zöldel az ormó,4 fenn zöldel a hant
Zászlós kopiával a gyaur5 basa sírján:
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant,
 És pengeti, pengeti, sírván.” 

…S hogy feljöve Márton, az oroszi6 pap,
Kevély üzenettel a bősz Ali küldte:
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad!
 Meg nem marad itt anyaszülte. 

1 apród: a középkorban uralkodók, főurak szolgálatában álló nemesifjú
2  bülbül: fülemüle (csalogány), a szerelem jelképe a török és a perzsa költészetben
3  huri: a mohamedánok hite szerint a paradicsomban élő örökifjú, gyönyörű nő
4 ormó: (hegy)orom
5 gyaur: hitetlen
6 oroszi: a környékbeli Nagyorosziból való
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 A magyar romantika…     „Mért nem jön a Szondi két dalnoka” 

„Szép úrfiak! immár e puszta halom,
E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet:
Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom,
 Odalenn vár mézizü sörbet.7 –” 

Mondjad neki, Márton, im ezt felelem:
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézusa kezében kész a kegyelem:
 Egyenest oda fog folyamodni. 

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma.
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs…
 Ali győzelem-ünnepe van ma!” 

Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond,
És pattog a bomba, és röpked a gránát;
Minden tüzes ördög népet, falat ont:
 Töri Drégel sziklai várát. 

„Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt,
Immár födi vállát bíborszinü kaftán,8

Szél zendül az erdőn, – ott leskel a hold:
 Idekinn hideg éj sziszeg aztán!” 

A vár piacára ezüstöt, aranyt,
Sok nagybecsü marhát9 máglyába kihordat;
Harcos paripái nyihognak alant:
 Szügyeikben10 tőrt keze forgat. 

  7 sörbet: jégbe hűtött gyümölcsszörp
  8 kaftán: hosszú, bő férfikabát
  9 marha: vagyontárgy
10 szügy: a lovak törzsének a két mellső láb közti része
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 A magyar romantika…     „Mért nem jön a Szondi két dalnoka” 

„Aztán – no, hisz úgy volt! aztán elesett!
Zászlós kopiával hős Ali temette;
Itt nyugszik a halmon, – rövid az eset –;
 Zengjétek Alit ma helyette!” 

Két dalnoka is volt, két árva fiú:
Öltözteti cifrán bársonyba puhába:
Nem hagyta cselédit – ezért öli bú –
 Vele halni meg, ócska ruhába’! 

„S küldött Alihoz… Ali dús, Ali jó;
Lány-arcotok’ a nap meg nem süti nála;
Sátrában alusztok, a széltül is ó:11

 Fiaim, hozzá köt a hála!” 

Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!
Mint bástya, feszült meg romlott12 torony alján:
Jó kardja előtt a had rendre ledűl,
 Kelevéze13 ragyog vala balján. 

11  ó: óv, védelmez
12 romlott: összedőlt, leomlott
13 kelevéz: lándzsa

  Drégely vára napjainkban (Civertan Grafikai Stúdió, www.civertan.hu)
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 A magyar romantika…     „Mért nem jön a Szondi két dalnoka” 

„Rusztem14 maga volt ő!... s hogy harcola még,
Bár álgyúgolyótul megtört ina, térde!
Én láttam e harcot!... Azonban elég:
 Ali majd haragunni fog érte.” 

Mint hulla a hulla! veszett a pogány,
Kő módra befolyván a hegy menedékét:
Ő álla halála vérmosta fokán,
 Diadallal várta be végét. 

„Eh! vége mikor lesz? kifogytok-e már
Dícséretiből az otromba gyaurnak? 
Eb a hite kölykei! vesszeje vár
 És börtöne kész Ali úrnak.” 

Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;15

Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,
 Ki miatt lőn ily kora veszte! 

(1856. jún.)

1. Magyarázd meg a régies igealakokat: űlet, feljöve, vítt, vala, lőn!
2. Gyűjtsd ki a ballada szövegéből a fegyverek elnevezéseit!
3. Gondold végig, kik között zajlik az első párbeszéd!
4. Válaszd ki azokat a versszakokat, amelyekben Szondi apródjai mesélnek!
5. 1856-ban mivel azonosíthatták a vers olvasói Drégely várát, Szondit, az apródokat és Alit?
6. Gyűjts érveket, miért kell emlékezni egy vesztes csatára!

Kérdések, feladatok

14 Rusztem: legendás perzsa és a törökök által is tisztelt hős
15  „Apadjon el a szem, mely célba vevé, / Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;”: ótestamentumi átokforma 

(Zakariás könyve 11.17) – apadjon el a szem, száradjon el a kar
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 A magyar romantika…     „Mért nem jön a Szondi két dalnoka” 

  A történet krónikásai

A walesi bárdok elemzésekor már tanultuk, hogy a 19. században Arany János költé-
szete nagymértékben hozzájárult a ballada műfajának felelevenítéséhez, megújítá-
sához. A walesi bárdok, valamint a Mátyás anyja című műveit a történelmi balladák 
közé soroljuk, ahogyan a Szondi két apródja című műballada is idetartozik. 

A ballada jellemzői  A ballada határműfaj jellegének tulajdonságai (epikus, le-
író részek, drámára jellemző párbeszédek, lírai megformáltság) mind jellemzőek 
a költeményre. A leghangsúlyosabb formai sajátosság a mű dramatizáltsága, tehát a 
párbeszédes jelleg. A cím utal arra, hogy a mű középpontjában nem a drégelyi hős, 
Szondi György áll, hanem a várvédő tragikus történetét elmondó két apród. 

Három helyszín   A ballada felütésében, az első két versszakban három helyszín 
tárul az olvasó lelki szemei elé. Az első a „drégeli rom”, ahol a csata zajlott, a má-
sodik a „szép zöld hegy-orom”, ahol Szondi sírja van, végül a harmadik „a völgyben 
alant”, ahol a török sereg üli győzelmi ünnepét. A várrom és a sír magaslaton he-
lyezkedik el, míg a török sereg a völgyben ünnepel.  

A múlt felidézése  A sírnál térdeplő két apród elbeszéléséből, 
„krónikás énekéből” értesülünk Szondi hősies haláláról és a vár 
elestéről (1552). A „…feljöve Márton…” kezdetű strófával kez-

dődik az apródok elbeszélése, innen indul a történet egyik 
szála. Ezzel váltakozva olvashatjuk a török követ beszédét, 

aki a győztes Ali pasát magasztalja, és arra csábítja az 
ifjakat, hogy vegyenek részt a lenti vigasságon. A követ 
bele-beleszól az ifjak által mesélt történetbe. Még az is 
megtörténik, hogy az ellenséget, Szondit dicsőíti: „Rusz-

tem maga volt ő!” .
Különböző szólamok  A fiúk magatartásának, hajtha-

tatlanságának nemcsak erkölcsi tétje van, hanem a tör-
ténet (az emlék, a múlt) elmondhatóságának felelőssé-

ge és lehetősége is felmerül. A török követ és az apródok 
párbeszéde így csak látszólag jön létre, sokkal inkább két 
különböző szólamként halad egymás mellett. A két szó-

lam a ballada végén összecsap: a török megfenyegeti az 
apródokat, ők pedig átkot mondanak Ali pasára.

A múlt felidézése 
„krónikás énekéből” értesülünk Szondi hősies haláláról és a vár 
elestéről (1552). A „…feljöve Márton…” kezdetű strófával kez-

dődik az apródok elbeszélése, innen indul a történet egyik 
szála. Ezzel váltakozva olvashatjuk a török követ beszédét, 

aki a győztes Ali pasát magasztalja, és arra csábítja az 
ifjakat, hogy vegyenek részt a lenti vigasságon. A követ 
bele-beleszól az ifjak által mesélt történetbe. Még az is 
megtörténik, hogy az ellenséget, Szondit dicsőíti: „Rusz-

tem maga volt ő!” .
Különböző szólamok 

tatlanságának nemcsak erkölcsi tétje van, hanem a tör-
ténet (az emlék, a múlt) elmondhatóságának felelőssé-

ge és lehetősége is felmerül. A török követ és az apródok 
párbeszéde így csak látszólag jön létre, sokkal inkább 
különböző szólam

lam a ballada végén összecsap: a török megfenyegeti az 
apródokat, ők pedig átkot mondanak Ali pasára.

  Szondi György szobra Budapesten a Kodály köröndön 
(Marton László alkotása, 1958)

73

Irodalom_tk_7_2018.indd   73 2018. 04. 18.   14:42



74

 A magyar romantika…     „Mért nem jön a Szondi két dalnoka” 

Irodalmi barangolások 

„A négy igazlátó kijelölte a küzdőteret. Ők állnak majd a bajvívók mellett, és vigyáz-
nak a harc tisztaságára. László igazlátói Csomay kapitány és Bogics lettek, Oglué pedig 
egy kaposvári aga és egy öreg janicsár, akinek turbánjában méteres toll hajladozott. 

A kihívás halálig menő harcra szólt; gyalog, egy szál karddal. László és Oglu le-
dobták zekéjüket, és ott álltak már övig meztelenül az igazlátók mögött. Azok szét-
váltak, és csak a küzdők maradtak a kijelölt helyen. Még tíz lépésre voltak egymástól. 
Az igazlátók vártak… 

Oglu kelet felé fordult, leborult, homlokával a földet érintette. Aztán felkelt, és 
megcsókolta kardját. 

László az égre nézett: »Isten, segíts! Ezt a földet az apám vére gazdagította, és 
én megesküdtem, hogy erőt veszek a pogányon.« 

Csomay uram kihúzta kardját: rajta! 
Oglu elindult. Hosszú, barna karjaiban meghúzódtak az inak, és minden 

mozdulatára látszott izmainak félelmetes, fegyelmezett játéka. Szép ember volt. 
Nagy, barna szeme harag nélkül, inkább sajnálattal nézett Lászlóra. Most látták 
egymást először. 

László is előrelépett. Fehér bőre ragyogott amazéhoz képest, arányos felső-
teste szinte nőies volt, de amint megmozdult és előrehajolt, valami pengeszerű 
hajlékonyság volt benne. A kardok összeértek, halk koccanás, hideg, halálosan 
kemény. 

Ekkor megvillant Oglu kardja, s a magyar csapat felhördült. László alig tudta vé-
deni magát. Felfogta a csapást, oldalt ugrott, de ellenfele kardhegye mégis súrolta 
mellét, véres csíkot írva azon. A törökök ujjongva rivalltak az első vérnek. Jó jel! 

Újból Oglu támadott. Ezt már 
könnyebb volt elhárítani, a kö-
vetkezőknél megint ugrani kellett 
Lászlónak. Hosszú karja volt a tö-
röknek.” 

(Részlet Fekete István A koppányi aga 
testamentuma című regényéből, 

Móra Könyvkiadó, 2016)

  Jelenet A koppányi aga testamentuma 
című filmből (1967, Rendező: Zsurzs Éva, 
főszereplő: Benkő Péter)
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 A magyar romantika…     „Mért nem jön a Szondi két dalnoka” 

1. Mit jelentenek az alábbi szavak: aga, janicsár, zeke?
2. Mi volt az igazlátók szerepe? Miért ez az elnevezésük?
3. Hogyan mutatkozik meg a vallási ellentét a harcolók között?
4. Hasonlítsd össze László és Oglu külső és belső tulajdonságait!
5. Ki fog győzni? Folytasd a történetet, majd keresd meg a regény második fejezetében az 

író megoldását is! Nézzétek meg a párbajt filmen is!SZ
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A török elleni harc mind a reformkorban, 
mind a szabadságharc leverése után népsze-
rű  téma volt a képzőművészetben is. A meg-
maradásért vívott küzdelem dicső képei a 
nemzet öntudatát erősítették, az elnyomott, 
veszélyeztetett magyarság témája a szabad-
ságharc utáni időszak politikai helyzetére is 
utalt. A történelmi múltból vett témák ne-
gatív törökképe mellett a korszakban egy 
másfajta hozzáállás is megjelent. A művé-
szek ekkoriban Európa-szerte előszeretettel, 
gyakran idealizálva ábrázolták a közel-kele-
ti mindennapokat. Az 1840-es években fel-
erősödő „törökmánia” a kultúra valamennyi 
területén – például színház, opera – jelent-
kezett. Borsos József 1843-as festményén 
Zichy Edmundot, a korabeli művészeti élet fontos szervezőjét jelenítette meg abban 
a török öltözetben, amelyet a gróf Egyiptomban, Szolimán pasa vendégeként viselt. 
Egy 1857-es drezdai jelmezes mulatságon pedig a török szultánt alakította benne.

Hogyan jelenik meg a török kultúra a mai magyarországi mindennapokban? 
Gyűjts példákat!

Képek és irodalom

  Borsos József: Libanoni emír öltözete 
(1843, Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest)

•  Nézz utána, ki volt a 19. század elején a magyar irodalmi 
élet kiemelkedő szervezőegyénisége!

•  Készíts rövid beszámolót Berzsenyi Dániel életéről és mun-
kásságáról!

Kutass a világhálón!

 Készíts rövid beszámolót Berzsenyi Dániel életéről és mun-
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Összefoglalás – A magyar romantika irodalma

A romantika  A romantika a művészetek valamennyi ágában megjelenő korstí-
lus  és egyben világszemlélet. A romantikus művész lázad a korlátok ellen: a sza-
badság jegyében alkot. Éppúgy fontos számára az egyén, a képzelet és az érzelmek 
szabadsága, mint a társadalmat, a sajtót, a művészi formát vagy éppen a saját jele-
nét akadályozó tényezők lebontása. A művész ezért hol felfokozott lelkesedéssel, 
hol ezzel ellentétben a vágyak elérhetetlenségének tudomásulvételével, lemondó-
an szólal meg.

A magyar romantika és a reformkor  A magyar romantika irodalma szorosan 
összefüggött a reformkor és az azt követő forradalom és szabadságharc időszakával. 
A korszak legfőbb célkitűzései a nemzeti öntudat megteremtése, a haza szabadságá-
nak, megmaradásának és önállóságának kivívása, az igazságosság, a közös tehervise-
lés, az általános jólét megteremtése, a reformok által történő modernizáció előmoz-
dítása voltak. 

A költők feladata  A kor művészei a „haza és haladás” szolgálatába állítot-
ták költészetüket. Kölcsey Ferenc a Hymnusban egy nemzet megmaradásáért és egy 
jobb kor eljöveteléért könyörög, de a Husztban és a Parainesisben meghatározza az 
egyén kötelességét is: az erényes ember a közösségért munkálkodik. Ez az erkölcsi 
parancs kap hangot Vörösmarty Mihály Szózatában is. A XIX. század költői vagy 
a Nemzeti dal Petőfi Sándor, a Szondi két apródja Arany János költészetében szintén 
a hűség, a hazaszeretet, a kitartás értékeit fogalmazzák meg. Erre kötelez a pél-
daképként gyakran megjelenő dicső múlt is, és erre kötelez a lehetséges jövő is. 

Személyes élmények a költészetben  A nemzetért aggódó költői szerepvál-
lalás mellett megjelent a magánélet élményvilága is. A Csolnakon beszélője Kölcsey 
alkotásában a népköltészet eszközkincsét is felhasználva a jelenből vágyakozik egy 
idilli világba. Vörösmarty Mihály Szép Ilonka című elbeszélő költeményében egy 
Mátyás-mondába szövi Ilonka beteljesületlen szerelmének történetét. Petőfi Sán-
dor, a magyar irodalom hitvesi lírájának megteremtője, a Szeptember végén című elé-
giában a szerelmi idillt állítja szembe az elmúlással. Petőfi Csokonai című versében a 
nagy költőelőd alakját idézi meg, és teszi hétköznapi események főhősévé.

A romantika alkotóinak témái  A képzelet és valóság, elnyomás és szabadság, 
egyén és közösség, jelen, múlt és jövő viszonya a romantika alkotóinak nagy kérdé-
sei. Ezek kapcsán fogalmazták meg személyes érzéseiket, gondolataikat, egyéni vé-
leményüket. Sokszor tudtak és mertek határozott választ adni, gyakran kendőzetle-
nül vallottak kudarcaikról is. Sokszor szembesíthetnek minket is érzéseinkkel, vagy 
késztethetnek elgondolkodásra. Talán ezért is nyerhetik el az olvasó rokonszenvét. 
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 1. Páros munkában felváltva tegyetek fel egymásnak kérdéseket a magyar reformkor és 
romantika irodalmi életéről!

 2. Írjatok fel öt-öt igaz vagy hamis állítást a korszakkal kapcsolatban! Az állításokat kicse-
rélve döntsétek el a mondatok igazságtartalmát! Indokoljatok is!

 3. Készíts táblázatot a füzetedbe a kor újságairól címük, megjelenési idejük és tartalmuk 
alapján!

 4. Írj rövid ismertetést az egyik, ebben a fejezetben megismert alkotó műveiről! Melyik 
korabeli újságban jelenhetett volna meg? Dolgozz a füzetedbe!

 5. Hasonlítsátok össze a Hymnus, a Szózat és a Nemzeti dal idősíkjait: a jelen beszédhely-
zetét, a versek múlt- és jövőképét! Keressetek más szempontokat is!

 6. Csoportokat alkotva beszéljétek meg, kinek melyik mű tetszett legjobban, és miért!
 7. Szerintetek ma miről kellene parainézist írni? Fogalmazzatok meg röviden egy modern, 

tanító célzatú beszédet!
 8. Rajzolj le három jellemző romantikus képet a versekből, majd cseréld ki rajzaidat a 

padtársaddal! Keressétek meg a képekhez illő verssorokat! 
 9. Írd ki a versekből a neked legjobban tetsző idézeteket!
10. Barkochbázzatok párban! Képzeljétek magatokat valamelyik reformkori személyiség 

vagy versben megjelenő lírai én helyébe! 
11. Próbáljatok meg minél több szereplőt felismerni az alábbi képen! Ha segítségre van szük-

ségetek, látogassatok el a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalára (www.mek.oszk.hu), és 
keressétek meg a Száz Szép Kép című sorozat Than művéhez készült szöveggyűjteményét! 
Ha lehetséges, nézzétek meg az eredeti művet a Magyar Nemzeti Múzeumban!

Összefoglaló kérdések, feladatok

  Than Mór: Széchenyi és Deák kora 
(1875, Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőháza, Budapest)
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József Attila szülőháza Ferencvárosban  
(Budapest, Gát utca 3.)

Olvasmányajánló

Ötödik osztályban már megismertük Tom Sawyert és baráti körét, az 
ő kalandjaik folytatódnak ebben a regényben. A főhős ezúttal Huckle-
berry („Huck”) Finn, aki jóval mostohább sorsú, mint legjobb barátja. 
Igazi kalandregény ez: hőseink hosszan hajóznak a Mississip pi folyón, 
túljárnak szélhámosok eszén, és még egy rabszolga-felszabadításban 
is részt vesznek. Persze mindez „csibésznyelven” van megfogalmazva. 
Az egyik olvasó így ír a regényről: „Az utolsó ötven oldalon annyit ne-
vettem, hogy féltem, valami bajom lesz.”

Az Egri csillagok írója ezúttal Attila hun király udvarába kalauzol el ben-
nünket. A szerző a tőle megszokott alapossággal járt utána a törté-
nelmi háttérnek, de ez nem teszi művét unalmassá, hanem elősegíti, 
hogy a kalandokba minél jobban beleképzelhessük magunkat. A főhős, 
Zéta, hozzátok hasonló korú görög fiú, az ő látószögéből szemléljük 
az eseményeket. Gazdájával, Priszkosz rétorral, Attila király táborába 
kerül… És innen bomlik ki a cselekmény, amely nem nélkülözi a harci 
kalandokat – és természetesen a szerelmi szálat sem.

Ha tetszett az Egri csillagok, akkor feltétlenül el kell olvasnod ezt a re-
gényt, amelynek cselekménye szintén a török hódoltság idején játszó-
dik. Ha pedig nem tetszett a Gárdonyi-mű, akkor azért érdemes elol-
vasnod, hogy hátha egy másféle nézőpontból közelebb tudsz kerülni 
a végvári élet, a törökellenes küzdelmek világához. A történet elején 
egy párviadalban halálra sebzett török tiszt az őt legyőző magyar vitéz 
gondjaira bízza Zsuzsa lányát, akit magyar anya szült. A másik cselek-
ményszál pedig egy kegyetlen császári zsoldoskapitányhoz kötődik, aki 
a lányt örökbe fogadó Babocsai László vagyonát akarja megszerezni. 
A szerzőt jól ismerjük „állatregényeiről”, ebben a műben is fontos 
szerepet játszik a táj, a balatoni láp világa. Most azonban az emberi 
kalandoké a főszerep!

Ötödik osztályban már megismertük Tom Sawyert és baráti körét, az 
ő kalandjaik folytatódnak ebben a regényben. A főhős ezúttal Huckle-
berry („Huck”) Finn, aki jóval mostohább sorsú, mint legjobb barátja. 
Igazi kalandregény ez: hőseink hosszan hajóznak a Mississip pi folyón, 
túljárnak szélhámosok eszén, és még egy rabszolga-felszabadításban 
is részt vesznek. Persze mindez „csibésznyelven” van megfogalmazva. 
Az egyik olvasó így ír a regényről: „Az utolsó ötven oldalon annyit ne-
vettem, hogy féltem, valami bajom lesz.”

Könyvek kalandkedvelő olvasóknak

Mark Twain: Huckleberry Finn kalandjai

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember

Fekete István: A koppányi aga testamentuma

78
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LÍRAI MŰFAJOK

„És ment a kedves, szépen, derűsen, 
karcsú szél hajlott utána hűsen!”
( József Attila: Mikor az uccán átment a kedves)
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  Ki volt a magyar irodalmi élet fő szervezője a 19. század elején?
  Gyűjtsétek össze, mit tudtok Berzsenyi Dániel életéről és munkássá-

gáról! Milyen benyomásotok alakult ki róla az információk alapján?

„Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!”

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától

Messze setétedik már a Ság1 teteje,
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje,
 Szülőföldem, képedet:
Megállok még egyszer, s reád visszanézek.
Ti kékellő halmok!2 gyönyörű vidékek!
 Vegyétek bús könnyemet. 

Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását
S ácsorgó3 ajakam első mosolygását
 Szülém4 forró kebelén;
Ti láttátok a víg gyermek játékait,
A serdülő ifjú örömit, gondjait,
 Éltem vidám reggelén. 

Mélyen illetődve búcsúzom tőletek;
Elmégyek: de szívem ott marad véletek
 A szerelem láncain.
Hímezze bár útam thessali5 virulmány,6

Koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány7

 A szerencse karjain; 

1 Ság: tanúhegy Vas megye keleti részén
2 halom: alacsony, enyhén emelkedő domb
3 ácsorgó: vágyódó, ácsingózó
4 szüle: szülő; édesanya
5 Thesszália: görög tartomány
6 virulmány: gyönyörködtető látvány
7 ragyogvány: tiszta fény, ragyogás

 Lírai műfajok     „Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!”
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 Lírai műfajok     „Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!”

Bánatos érzéssel nézek vissza rátok,
Ti szelíd szerelmek s vidám nyájasságok
 Örömmel tölt8 órái!
Nem ád vissza nékem már semmi titeket!
Evezzem bár körül a mély tengereket,
 Mint Magellán9 gályái. 

Oh, gyakran a szívnek édes ösztöneit
S tárgyaihoz vonzó rózsaköteleit
 Egy tündér kép elvágja!
A szilaj vágyások gigászi10 harcait,
E bujdosó csillag ezer orkánjait
 Bévont11 szemünk nem látja. 

Hív12 szívünk csendesebb intésit nem halljuk,
Az előttünk nyíló rózsát letapodjuk,
 Messzebb járnak szemeink;
Bámulva kergetjük álmunk tarka képét,
Örökre elvesztjük gyakran éltünk szépét,
 S későn hullnak könnyeink. 

(1804)

  8 tölt: (itt) töltött
  9 Magellán (1480–1521): portugál tengerész, felfedező
10 gigászi: óriási (a gigászok a görög mitológiában az Olümposzt megostromló óriások)
11 bévont: befedett
12 hív: hűséges

   A Ság hegy (www.celldomolk.hu)
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  Az elégia

Berzsenyi Dániel (1776–1836) jómódú birtokosként Vas me-
gyében, majd a Somogy megyei Niklán élte mindennapjait, 
és a gazdálkodás mellett titokban verseket írt. A vidéki ma-
gányába zárkózó költő alig vett részt a kor irodalmi életében.  

A vers műfaja  A Búcsúzás Kemenes-aljától című elégia 
központi motívuma az idő múlásának felismerése. Az elégia 
a szomorúság kifejezésére alkalmas lírai műfaj. Alapélmé-
nye az elmúlás, a boldogság elérhetetlenségének vagy el-
vesztésének érzése. 

Vershelyzet  Berzsenyi 1804-ben Niklára költözött. 
A vers azt a pillanatot ragadja meg, amikor Niklára kocsiz-
va megáll, és visszatekint. A költemény témája a búcsúzás. 
A kezdő sorok a szeretett vidék jellegzetes tájegységeit, a Ság 
hegyet és a Bakonyt írják le.

Búcsúzás és számvetés  A lírai én beszédhelyzetét a búcsúzás határozza meg; 
elköszön a tájtól s a hozzá kapcsolódó emlékektől, és számot vet az idő kérlelhetet-
len múlásával is. A szülőföld a költő gyermekkorára emlékeztet. A vidék hegyeinek és 
dombjainak megszemélyesítésével idézi fel azokat az emlékeket, amelyek szülőföld-
jéhez kötik. A múlt emlékei mellett a jövő bizonytalansága is megjelenik a versben. 
A múlt, jelen és jövő közötti ellentét feszültsége adja a költemény elégikus, lemondó 
alaphangulatát. Az idő múlásával való számvetés témája többször megjelenik Berzse-
nyi elégiáiban. A számvetés mellett a vers zárlata (5–6. vsz.) újra a jelen felé irányítja 
a figyelmünket. Tanulságként fogalmazza meg, hogy vágyaink, terveink miatt gyakran 
nem értékeljük kellőképpen jelenünket, mindennapjaink szépségét.  

 Donát János: 
Berzsenyi Dániel (1817)

1. Milyen a költemény hangulata? Mi a témája? 
2. Hozz példát a versből megszemélyesítésre, ellentétre, felsorolásra és felkiáltásra!
3. Milyen emlékeket idéz fel a költő személyes múltjából? Válaszd szét a múltra és a jövőre 

vonatkozó sorokat! 
4. Fogalmazd meg, milyen aggodalmai vannak a lírai énnek a jövővel kapcsolatban! 
5. Hogyan változik a tér a versben? Mi lehet ennek a szerepe?
6. Szerinted a vers miért elégia, búcsúvers, tájleírás és számvetés? Mindegyiket indokold 

meg a vers szövege alapján!

Kérdések, feladatok

82

 Lírai műfajok     „Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!”

 A niklai Berzsenyi 
Emlékmúzeum
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„El kell képzelni Berzsenyit nyáron, a sugárzóan forró napon, augusztusban, amikor 
ebéd után a szikrázó udvaron átmegy, hóna alatt Horatiusával és néhány papírral, amely-
re ódájának vázlatát vetette. A méhes a háztól ötvenlépésnyire van. Az ajtót kinyitja. 
A kaptárak körül zúgnak a méhek, és az ablakon szállnak be és ki. A kaptárakon kívül 
csak puhafa asztal és szék, és semmi más. A lángoló kertre néz ki, aztán a méhes felé for-
dul, a könyv ott fekszik az asztalon, a papír, a külvilág eltűnik és elsüllyed valahová, 
ahonnan már nem látni a forró nyári kertet és a kaptárt. Ott ül mozdulatlanul a zson-
gásban, és mintha valami belül elkezdené mindazt, amit eddig életében magába gyűj-
tött, zajtalanul dagasztani és köpülni a gyermekkort, a szülői házat, a szerelmeket, azt, 
amit tanult, látott és olvasott. Valami dolgozik benne, és forgatja életét. A méhes az éber 
alvás helye. És ha valaki a méhes nappali álmodozásának hangulatát kívánja, olvassa a 
Himfyt.1 Semmi alapja nincs, semmi mélysége, semmi gondolata, semmi zenéje. Zson-
gása és hangulata van, képek 
áramlása, érthetetlen és sza-
kadatlan álmodozás. És Ber-
zsenyi ott ül, ez az élet már 
alig emberi ebben a zümmö-
gő forróságban és az olajosan 
ömlő idővel zeuszi magány-
ban.” 

(Hamvas Béla írása nyomán, 
www.sulinet.hu/oroksegtar)

 Lírai műfajok     „Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!”

1 Kisfaludy Sándor (1772–1844) költő írói álneve

Irodalmi barangolások 

 A niklai Berzsenyi 
Emlékmúzeum

1. Hol található Nikla? Keresd meg a települést a földrajzi atlaszodban vagy az interneten!
2. Készíts leírást a költőről az olvasott szöveg alapján!
3. Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogyan segítheti a forró nyári kert hangulata a költő 

munkáját! 
4. „A lángoló kertre néz ki” – Mi minden teheti lángolóvá Berzsenyi kertjét?
5. Mit jelent ez a mondat: „Valami dolgozik benne, és forgatja életét”?
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Wagner Sándor 1863-as festményén Jagelló Izabellát, Szapolyai János özvegyét lát-
juk. A királyné Fráter György nyomására 1551-ben lemondott Erdély vezetéséről, 
és éppen száműzetésbe indul Lengyelországba. Az özvegy felhős alkonyi tájban, 
fának támaszkodva jelenik meg. Ő a festmény szinte egyedüli szereplője, az in-
dulásra váró kocsi a háttérben jobbra bújik meg. A történelmi eseményről a festő 
szinte semmit nem árult el. A műalkotás valódi témája a búcsú, az elégikus hangu-
lat, a tájba belesimuló nőalak, aki talán utoljára látja Erdélyt. A fa törzsén ott lát-
juk a három betűt, melyeket a hagyomány szerint Izabella távozásakor belevésett: 
S. F. V. (Sic Fata Volunt – Így akarta a sors.). 

Nézz utána, hogyan írt Tinódi Lantos Sebestyén Erdéli história című művében a 
királyné meneküléséről!

Képek és irodalom

   Wagner Sándor: Izabella királyné búcsúja Erdélytől
(1863, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

•  Az álom a művészetben gyakran a valóság ellentéteként jelenik meg. Keress olyan irodal-
mi műveket, filmeket, amelyekben az álom lényeges szerephez jut!

Kutass a világhálón!
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  Soroljatok fel olyan verseket, filmeket, amelyekben fontos 

szerepe van az álomnak!

„Mennyi bűbáj, mily talányok!”

Vajda János: Nádas tavon

Fönn az égen ragyogó nap.
Csillanó tükrén a tónak,
Mint az árnyék, leng a csónak.

Mint az árnyék, olyan halkan,
Észrevétlen, mondhatatlan
Andalító1 hangulatban.

A vad alszik a berekben.2

Fegyveremmel az ölemben
Ringatózom önfeledten.

Nézem ezt a szép világot.
Mennyi bűbáj, mily talányok!3

Mind, amit körültem4 látok.

Nap alattam, nap fölöttem,
Aranyos, tüzes felhőben,
Lenn a fénylő víztükörben.

Itt az ég a földet éri.
Tán szerelme csókját kéri...
Minden oly csodás, tündéri.

85

1 andalító: álmodozásba ringató
2 berek: vízparti bokros hely, kis erdő
3 talány: rejtély
4 körültem: körülöttem

Irodalom_tk_7_2018.indd   85 2018. 04. 18.   14:43



86

Mi megyünk-e vagy a felhő,
Vagy a lenge déli szellő,
A szelíden rám lehellő?

Gondolatom messze téved
Kék ürén5 a semmiségnek.
Földi élet, hol a réved?6

Szélei nádligeteknek
Tünedeznek, megjelennek.
Képe a forgó jelennek…

Most a nap megáll az égen,
Dicsőség fényözönében,
Csöndessége fönségében.

S minden olyan mozdulatlan…
Mult, jövendő tán együtt van
Ebben az egy pillanatban?

A levegő meg se lebben,
Minden alszik… és a lelkem
Ring egy méla sejtelemben:

Hátha minden e világon,
Földi életem, halálom
Csak mese, csalódás, álom?…

(1888)

5 ür: űr
6 rév: vízi átkelőhely

 Lírai műfajok     „Mennyi bűbáj, mily talányok!”

1. Gyűjtsd ki azokat a verssorokat, amelyek a költő helyzetét és környezetét mutatják be!
2. Hozz példát megszemélyesítésre, hasonlatra és metaforára a versből!
3. Állapítsd meg a vers rímképletét!
4. Figyeld meg a vers szerkezetét! Meddig tart a leíró rész? Honnan kezdődik az elmélkedő?
5. Keress példát ellentétek összeolvadására a két részben!

Kérdések, feladatok
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 Lírai műfajok     „Mennyi bűbáj, mily talányok!”

87

  A helyzetdal

Vajda János (1827–1897) költői indulására az 1850-es évek-
ben nagy hatással volt Petőfi költészete, a fiatalon elhunyt 
pályatárs követőjének is tekintik. Az újságíróként dolgozó 
szerző magánéleti és megélhetési gondok miatt hosszabb 
időre visszavonult a költészettől. Az 1880-as években lé-
pett ismét színre, lírája megújította a magyar költészetet. 

A vers műfaja és verselése  A Nádas tavon című köl-
temény műfaja helyzetdal. A vers egyetlen szituációt állít 
a középpontba, a csónakjában várakozó és eközben a kör-
nyezetét szemlélő vadászét. A költemény verselése szimul-
tán, vagyis egyszerre időmértékes és ütemhangsúlyos.

A vers szerkezete  A természeti képpel való versfelütésből bomlik ki és épül fel a 
szöveg szerkezete. A csónakban gondolkodó és környezetét szemlélő vadász szerepe 
határozza meg a lírai én helyzetét. Azt a szituációt, amelyben a természetről és a min-
ket körülvevő világról való gondolkodás összeolvadhat. Ha felidézzük Kölcsey Ferenc 
nemrég tanult Csolnakon című versének felütését, megfigyelhetjük, hogy a csónakban 
elmélkedő ember képe visszatérő helyzetként jelenik meg a költészetben. Olyan szitu-
ációként, amelyben a természet nyugalma lehetőséget teremt a gondolkozásra. A ro-
mantikus tájleíró költészetet idézi Vajda verse, azonban a lírai én figyelme a külső világ 
felől egyre inkább önmaga felé fordul.

Tükör és tükröződés  A Vajda költészetében többször visszatérő tükörmetafora 
már az első versszakban megjelenik. A természet, „az égen ragyogó nap” nemcsak a 
magasban pillantható meg, hanem a víz tükrén is. Ez a kép később, az ötödik vers-
szakban megismétlődik, mintegy hangsúlyozza a tükör és a tükröződés fontosságát.  

 Vajda János
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A 19–20. század fordulójának kiemelkedő magyar festője, Ferenczy Károly 1893-ban 
alkotta meg egyik főművét, a Madárdalt. A művészt ekkor az ember és természet 
közvetlen, bensőséges kapcsolata foglalkoztatta. A festményen várandós fiatal nőt 
látunk, amint egy fa törzsét átkarolva felfelé tekint. Nem látjuk, hogy mit néz, ám a 
cím alapján arra gondolhatunk, hogy a daloló madarat keresi. A kép kivágása meg-
lehetősen szűk, csak néhány fatörzs és belógó ág érzékelteti az erdőt. A festmény 
az erdő zöldjének és a nő vörös ruhájának színharmóniájára épül, a derengő fény-
ben a figura szinte beleolvad környezetébe. 

Nézz utána, milyen vázlatokat készített Ferenczy a képhez, és milyen változatai 
ismertek! Miben különböznek a végleges képtől? 

Képek és irodalom

 Ferenczy Károly: Madárdal (1893, 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

•  Az időmértékes verselés nem csak az ókorban volt jellemző. Egyes sorfajtái későbbi ko-
rok költészetében is felbukkannak. Gyűjts néhány hexameterben írt verssort!

Kutass a világhálón!
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  Elemezzetek néhányat az összegyűjtött időmértékes verssorok kö-
zül! Melyik versláb a leggyakoribb?

„Mért legyek én tisztességes?”

József Attila: Két hexameter

Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.

(1936)

1. Hasonlítsd össze a vers első és második sorában szereplő mondatokat! Sorold fel a ha-
sonlóságokat és a különbségeket!

2. Olvasd fel a verset úgy, hogy figyelj a mondatzáró írásjelekre és a hexameterek ritmusá-
ra! Milyen érzelmeket jelenít meg a költemény?

3. Ki várhatja el a tisztességet a költőtől? Kit szólít meg, kihez szól versével József Attila?
4. Kire és mire utalhat a „kiterítenek” ige?
5. Te a vers melyik sorával értesz egyet? Miért? 

Kérdések, feladatok

  Az epigramma

József Attila (1905–1937) költészete az 1920-as években bon-
takozott ki. 1922-ben jelent meg első verseskötete, a Szépség 
koldusa. A harmincas évek elejétől jelennek meg lírájában azok 
a költemények, amelyek a társadalmi feszültségeknek, problé-
máknak adnak hangot. Az 1936-ban született Két hexame ter 
című vers is ezek közé sorolható, témája a külső és a belső világ 
rendje közötti feszültség.

A vers formája és tartalma  A költemény címe ráirányít-
ja a figyelmet a szöveg poétikai megformáltságára, és jelzi, itt 
az antik időmértékes verselés hagyományát idézi fel a költő. A 
címben is megnevezett két hexameter két-két mondatból áll. Ha  József Attila
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összehasonlítjuk ezeket, láthatjuk, csupán modalitásukban (hangnemükben) térnek el. Ez 
a különbség azonnal felismerhetővé teszi az első és a második hexameter között feszülő 
ellentétet. Míg az első kérdő mondatra egy felkiáltás a válasz, addig az alig módosított 
harmadik mondat felkiáltására kijelentés formájában érkezik felelet. 

Az ellentétek szerepe  A lírai én beszédhelyzetét meghatározza, hogy bármit is tesz 
– akár tisztességes, akár tisztességtelen –, a végeredmény ugyanaz lesz: kiterítik. A meg-
szólaló az Én és a külvilág között feszülő ellentéttel az egyén döntését emeli ki, a saját, 
belső (érték)rend mellett áll ki. Az időmértékes forma, az ellentét, a halál közeli lehető-
sége felidézi az epigramma eredeti, felirat jelentését is. Emellett az epigramma egy másik 
fontos jellemzőjét, a csattanószerű lezárást is megfigyelhetjük.

•  Gyűjts olyan verseket, amelyekben egyszerre jelenik meg a szerelem boldogsága és 
annak elveszítése!

Kutass a világhálón!

A 20. század közepéig, ha egy jelentős múltbéli sze-
mélyiségnek köztéri szobrot állítottak, akkor a hő-
sies pózban ábrázolt figurát általában magas talap-
zatra helyezték. Ez kiemelte az alakot a városi for-
gatagból, és arra késztette a járókelőt, hogy tény-
legesen is „felnézzen rá”. Marton László 1980-as 
József Attila-szobrán azonban másfajta megoldást 
választott: közel próbálta hozni a nézőhöz a költőt. 
Alacsony talapzaton, mintegy a rakpart lépcsőin 
ülve, gondolataiba mélyedve jelenítette meg – 
úgy, ahogy József Attila A Dunánál című versében 
ábrázolta magát. Az emlékmű vegyes kritikákat 
kapott. Sokan természetességét dicsérték, mások 
úgy vélték, a hétköznapi ábrázolásmód nem méltó 
a költő emlékéhez. 

Olvasd el A Dunánál című verset a Magyar 
Elektronikus Könyvtár oldalán (www.mek.oszk.hu)! Keresd meg az első budapesti 
József Attila-szobrot, Beck András alkotását! Miben tér el Marton művétől? Melyik 
áll hozzád közelebb?

Képek és irodalom

 Marton László: A Dunánál (József 
Attila), 1980/2014
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„És ment a kedves, szépen, derűsen”

József Attila: Mikor az uccán átment a kedves

Mikor az uccán átment a kedves,
galambok ültek a verebekhez.

Mikor gyöngéden járdára lépett,
édes bokája derengve fénylett.

Mikor a válla picikét rándult,
egy kis fiúcska utána bámult.

Lebegve lépett – már gyúlt a villany
s kedvükre nézték, csodálták vígan.

És ránevettek, senki se bánta,
hogy ő a szívem gyökere-ága.

Akit ringattam vigyázva, ölben,
óh hogy aggódtam – elveszik tőlem!

De begyes kedvük szivemre rászállt,
letörte ott az irígy virágszált.

És ment a kedves, szépen, derűsen,
karcsú szél hajlott utána hűsen!

(1925)

  Soroljatok fel néhány verset, amelyben a szerelem 
elmúlása is megjelenik!
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1. Keress utalásokat a versben, hol és mikor történik a kedves átkelése!
2. Milyen részletek teszik különlegessé az átkelés látványát?
3. Értelmezd az „ő a szívem gyökere-ága” metaforát!
4. Keress negatív képeket a vers második felében! Mit fejeznek ki ezek?
5. Gyűjts érveket, hétköznapi vagy csodálatos dolog-e a versben, ahogy a kedves átmegy 

az utcán! Szerinted mi tudja csodálatossá tenni a mindennapi eseményeket?

Kérdések, feladatok

  Az életkép
A vers műfaja  József Attila szerelmi költészetében a boldogság vagy a beteljesülés 
érzése mellett gyakran a keserűség, a reménytelenség vagy a szeretett személy elve-
szítésének lehetősége is hangsúlyos. A Mikor az uccán átment a kedves című verse 
olyan életkép, amelyet idilli hangulat jellemez, azonban – mint majd látni fogjuk – ide 
is beszüremkedik némi szomorúság.

Verselés és rímelhelyezés  A költemény egyszerre ütemhangsúlyos és időmérté-
kes, tehát ritmusát a szimultán verselés biztosítja. A vers felező tízes sorokból (5/5) 
áll. A sorvégi páros rímek mellett az ötödik szótag után néhány sorban belső rímeket 
is felfedezhetünk (pl. ringattam / aggódtam). 

A lírai én helyzete  A vers egyetlen kép kibontása: a szeretett lány átmegy az utcán. 
Ennek a leírásából a lírai én szemlélődő helyzetére is következtethetünk, hiszen a meg-
jelenített képek pontosan jelzik ezt. A hétköznapi történés kiemelt eseménnyé válik, 
ezt mutatják a hozzá kapcsolt képek is: „galambok ültek a verebekhez”, „bokája de-
rengve fénylett”. Az esemény jelentőségét az is hangsúlyozza, hogy nemcsak a lírai én 

tekintete követi, hanem másoké 
is, akik hasonlóképpen csodálják. 
Éppen e más tekintetek miatt je-
lenik meg a féltékenység érzése, 
amely a boldog, idilli hangulatot 
borongóssá változtatja a vers má-
sodik felében.

 József Attila szülőházának udvara 
(Budapest, Gát utca 3., 1949)
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 József Attila szülőházának udvara 
(Budapest, Gát utca 3., 1949)

 Lírai műfajok     „És ment a kedves, szépen, derűsen”
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Irodalmi barangolások 

Újra megnyitja kapuját 2012. február 24-én, pénteken a balatonszárszói József Attila Em-
lékház. A villasoron lévő, európai uniós forrásból megújuló egykori Horváth-panzió ad 
otthont az új, állandó József Attila-kiállításnak. Ebben a házban töltötte utolsó napjait a 
súlyos betegségből lábadozó költő. 1937. december 3-án este innen indult arra a sétára, 
melyről nem tért többé vissza. 19 óra 35 perckor a balatonszárszói állomásról induló te-
hervonat halálra gázolta. A kiállítás a költő életének utolsó időszakát idézi fel, és abból 
visszatekintve állít emléket az egész életműnek a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagából, va-
lamint magántulajdonban lévő dokumentumok, fotók, tárgyak segítségével.  

Az érzelmekre ható, ugyanakkor tényszerű, érdemi információkat és szenzáci-
ós dokumentumokat, eddig még nem publikált fotókat is felmutató tárlat egyedi a 
maga nemében. Szerelemvágyról, szenvedésről, halálról szól, mégis minden korosz-
tály érdeklődésére számot tarthat. A családdal érkezőknek olyan játékos, kreatív kö-
zös befogadást kínál, amelynek segítségével a gyerekek is sok mindent megérthetnek 
a tragikus sorsú költő életproblémáiból és költészetéből.” 

(A Petőfi Irodalmi Múzeum ismertetője nyomán: József Attila Emlékház, 
Balatonszárszó, 2012. február 23., www.pim.hu)

 A balatonszárszói József Attila Emlékház kiállítótere 
(www.mire.hu)

1. Mit jelentenek a villasor, lábadozó, beugró, tárlat kifejezések?
2. Hogyan és milyen anyagból épült föl a kiállítás?
3. Nézz utána, miért az egykori Horváth-panzió ad otthont a kiállításnak!
4. Gyűjtsd ki a szövegből, mi vonzó a kiállításban, miért érdemes megtekinteni! 
5. A verseken kívül mi mindennek lehet még ritmusa? Gyűjts példákat!
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•  A csillag a szerelmi költészet gyakori motívuma. Gyűjts olyan verssorokat, amelyekben a 
csillag egy költői kép részeként jelenik meg!

Kutass a világhálón!

Az utcán sétáló nő motívuma érdekes festői kísérlet tárgya lesz az olasz futurista 
festő, Giacomo Balla (ejtsd: dzsákomó bálla) 1912-es képén. A pórázon sétálta-
tott kutya dinamizmusa már címadásában is jelzi, hogy nem hagyományos városi 
életképről van szó. A futurizmus alkotóit a mozgás, a sebesség, a modern technika 
vonzotta, témáikat a nagyvárosi életből és az ipar, a közlekedés, a harcászat vilá-
gából merítették. A festményen kutyát sétáltató nőt látunk szokatlan kivágásban. 
A festő csak a nőalak lábát és a pórázon vezetett tacskót jelenítette meg. Ráadásul 
több egymást követő mozgásfázist is egy képen belül ábrázolt. A kutya gazdájáról, 
a jelenet helyszínéről nem tudunk meg semmit, a festmény színvilága is rendkívül 
visszafogott, hiszen a festmény témája a mozgás. 

Keresd meg a 19. századi francia festő, Gustave Caillebotte (ejtsd: güsztáv káj-
bott) festményét, a Richard Gallo és kutyáját! Miben különbözik a két festmény 
kompozíciója? Mi lehet az eltérések oka?

Képek és irodalom

 Giacomo Balla: 
A pórázon sétálta-
tott kutya dina-
mizmusa (1912, 
Albright-Knox Art 
Gallery, Bu�alo, NY)
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Keressetek költői eszközöket az idézetekben!

„Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág”„Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág”

Radnóti Miklós: Tétova óda

Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet újra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, –
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
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Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ.
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal
  hűs tenyeredben.

(1943)

1. Értelmezd, mit jelenthet ez a verssor: „mert annyit érek én, amennyit ér a szó versem-
ben”!

2. Szemléltesd a vers alapján a költő küzdelmét érzéseinek szavakba foglalásáért! 
3. Hogyan függ össze a cím és a szöveg?
4. A költő számára fontos, hogy megfogalmazza az érzéseit. Mit gondolsz, fontos beszélni 

a szerelemről? Lehet valaki szerelmes anélkül, hogy beszélne róla?
5. Járj utána, milyen jellemzői lehetnek egy csillagrendszernek! Melyek azok a tulajdonsá-

gok, amelyek szerepet kapnak ebben a versben is?

Kérdések, feladatok

  Az óda

Radnóti Miklós (1909–1944) 1926 őszén ismerkedett meg Gyarmati Fannival. Mind-
ketten ugyanahhoz a házaspárhoz jártak külön matematikaórákra. A diákszerelemből 
az évek során életre szóló kapcsolat bontakozott ki, 1935-ben összeházasodtak. A köl-

tő leveleiben, naplójában feleségét Fifinek, Fifnek hívta. Rad-
nóti Tétova óda című költeményét feleségéhez írta, miután 
hazatért a munkaszolgálatból, amelyre zsidó származása mi-
att több alkalommal kényszerítették. A vers hangulatát meg-
határozza az állandó fenyegetettségben, halálfélelemben is 
menedéket jelentő szerelem érzése.

A vers műfaja és témája  Az óda emelkedett hangú, 
magasztos tárgyú lírai műfaj. A Tétova óda című költemény 
tárgya a szerelem, a lírai én szerelmese, így ez a választás 
meghatározza a megszólaló beszédhelyzetét is. Már az első 
két sorban lévő megszólítás is jelzi, itt egy szerelmi vallomás 
következik. A szerelmes férfi megpróbálja elmondani az alig 
elmondhatót. Éppen itt ragadható meg a címbe emelt jelző 
jelentése, hiszen az nem az érzés „tétovaságára” utal, sokkal 
inkább a megfogalmazás bizonytalanságára. Ezt az ingadozást 

 Radnóti Miklós és 
Gyarmati Fanni
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Irodalmi barangolások 

„A szobám falán három »családi kép« van, három fény-
képmásolat. Barabás egyik meglehetősen ismeretlen 
Arany-festményének másolata, ugyanerről a festményről 
külön a fej, és Simó Ferenc egy nemrégiben fölfedezett fest-
ményének másolata az öreg Kazinczyról. A Kazinczy-kép-
ről csaknem mindegyik »nem bennfentes« látogatóm, de az 
Aranyról is sokan (nem közismert, népivé stilizált arc) meg-
kérdezik: »a nagybátyád?« vagy »a rokonod?« Igen – felelem 
ilyenkor, Arany és Kazinczy. S valóban nagy- vagy déd-
nagybátyáim ők. S rokonom a hitét váltó Balassa, az evan-
gélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, a katoli-
kus Vörösmarty vagy Babits, avagy a zsidó Szép Ernő vagy 
Füst Milán, hogy közelebb jöjjek. […] Különben magyar 
költő vagyok, rokonaimat felsoroltam, s nem érdekel […], 
hogy mi a véleménye erről a mindenkori miniszterelnök-
nek […]. Ezek kitagadhatnak, befogadhatnak, az én »nemzetem« nem kiabál le a köny-
vespolcról, hogy mars büdös zsidó […]. Így érzem ezt ma is, 1942-ben is, három hóna-
pi munkaszolgálat és tizennégy napi büntetőtábor után is […] kiszorítva az irodalomból, 
ahol sarkamig nem érő költőcskék futkosnak, használhatatlan és használatlan tanári ok-
levéllel a zsebemben, az elkövetkező napok, hónapok, évek tudatában is. S ha megölnek? 
Ezen ez sem változtat.” 

(Részlet Radnóti Miklós 1942. május 17-én Komlós Aladárhoz írt leveléből.
Radnóti Miklós: Ikrek hava. Napló. Osiris Kiadó, Budapest, 2003)

 Radnóti Miklós és Fanni 
(Gyurcsek Ferenc alkotása, 
2010)

jelzik számunkra a jellemzés során felbukkanó ellentétek is. Míg az első hasonlat a vál-
tozás, áradás képét tárja elénk („nyüzsgő s áradó vagy”), addig a második már az állan-
dóságra utal („örök, / mint kőben a megkövesült csigaház”). Az elmondás nehézsége 
nyíltan is megjelenik („még mindig nem tudom elmondani”), ahogyan később a költői 
képek használhatatlanságára is történik utalás („Hasonlat mit sem ér.”). 

Az ellentétek szerepe  Az elmondhatatlanság mellett a merész képek és megsze-
mélyesítések hívják fel a figyelmet arra, mennyire nehéz a szerelem körülírása (pl. „zeng 
egy fél cukordarab”). A költemény zárlatában a lírai én visszatér a felütésben használt 
ellentéthez. Ebben a kettősségben tudjuk kibontani és értelmezni a vers elején szerep-
lő metaforát („szerelmem rejtett csillagrendszerét”). A kettősséget az állandóság és az 
áradás képei jelentik.

 Lírai műfajok     „Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág”
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1. Igaz vagy hamis? Indokolj!
 a)  A Radnóti Miklós szobájának falán található három családi kép a költő dédszüleit 

ábrázolja.
 b)  Radnóti a munkaszolgálat miatt nem tartja magát magyar költőnek.
 c)  A költő úgy érzi, kiszorították a magyar irodalomból.
2. Mit tudtál meg Radnóti irodalmi példaképeiről? 
3. Mit gondolsz, miért nevezi a költő használhatatlannak tanári oklevelét?
4. Látogass el az „Ó, költő, tisztán élj te most…” Száz éve született Radnóti Miklós című kiál-

lításhoz kapcsolódó honlapra (radnoti.mtak.hu)! Keresd meg a fényképek között a költő 
szüleit ábrázoló fotókat!
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A 20. század eleji francia festő, 
Pierre Bonnard (ejtsd: pierr bo-
nár) 1893-ban találkozott Marthe 
de Melignyvel (ejtsd: melinyi), aki 
élete elkövetkező 50 évében sze-
retője, múzsája, majd felesége 
lett. Közös életüket nagyobbrészt 
otthonuk magányában töltötték, 
előbb Párizsban, majd vidéken. 
Ebben a korszakában Bonnard 
festészetének témavilágát egyre 
inkább az otthon foglalta el. Szo-
babelsők, csendéletek, felesége az étkezőasztalnál, a fürdőszobában, a kádból kilép-
ve, macskát etetve lettek leggyakoribb témái. Az emberi jelenlét vagy annak hiánya 
alapvetően határozta meg kompozícióit. Csak Marthe 1942-es halála után fordul is-
mét más témákhoz. Miután megszűnt számára a környezet megszokott otthonossá-
ga, kilépett a ház falai közül, és figyelme ismét a tájképek felé fordult.

Nézz utána, mit jelent az életkép és a csendélet a festészetben! Melyiknek felel meg 
Bonnard festménye?

Képek és irodalom

•  A vers zeneiségét nem csak ritmusa, sorvégi rímei biztosíthatják. A szó eleji hangok ösz-
szecsengése szintén hozzájárul a dallamossághoz. Hogyan nevezik ezt az ismétlődést? 
Keress a világhálón olyan verseket, amelyekben példát találsz erre!

Kutass a világhálón!

 Pierre Bonnard: A kávé (1915, Tate Gallery, London)
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FE
L!  Hogyan nevezzük a szó eleji hangok ismétlődését? Mondj rá 

gyűjtésedből példát!

„Mit tudsz a tünő örömről”

Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz

Lassú tűzzel guruló Nap,
gabonával vemhes1 hónap
templomában áldozópap!

Mit tudsz a tünő örömről,
ami a rügyön dörömböl,
hőt-hűst váltó légbe bömböl?

Vasárnap van: ládd, a réten
lányok kergülnek2 középen,
mint a hattyúk, habfehéren.

Kebelükben lángok laknak.
Hogy mit kapnak, hogy mit adnak,
meg se kérdik. Így mulatnak.

Áldd meg őket, bizsergető
arany-korbács, nedv-kergető
legmagasabb égi tető!

Csókold hajról hajra őket
s a lócán3 a vén ülőket
és a tarka temetőket.

Pondró ébred zöld ereken,
görnyedt ember bottal megyen,
csontváz kattog fönn a hegyen.

1 vemhes: várandós, terhes
2 kergül: (itt) kering 
3 lóca: támla nélküli egyszerű pad
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  A himnusz

Weöres Sándor (1913–1989) költészetét a sokszínűség jellemzi, 
verseiben a világ végtelen tarkasága tükröződik. Alsó tagozat-
ban számos gyermekversével megismerkedtünk.

A vers műfaja  Radnóti Miklós Tétova óda című versével az 
óda műfajának megújítására tett kísérletet. Weöres Sándor, aho-
gyan erre az előző fejezetben Kölcsey Ferenc Hymnusa már pél-
da volt, az antik irodalmi és a keresztény liturgikus hagyomány 
részének tekinthető műfajt, a himnuszt választotta mondaniva-
lója formájául. Weöres költeménye a Napot emelte témává, egy 
olyan természeti erőt, amely az istenség vagy az elvont eszme 
mellett gyakori megszólítottja a himnusz műfajának. Emellett a 
vers tájleíró költemény is, amelyben a szemlélődő lírai én nem jelenik meg.

A vers központi képe  Az első vers szak nem csupán megszólítást tartalmaz, egy-
úttal jellemzést is, amennyiben a Napot egy áldozópappal azonosítja. Ez a metafo-
ra végigvonul az egész költeményen, előbb kérdést intéz a lírai én a megszólítotthoz, 
majd több felszólítással kísérli meg tettekre buzdítani. A vers a Napot mint a természet 
megtermékenyítőjét, éltetőjét láttatja. 

A zeneiség eszközei  A költemény hangzásvilágát a sorvégi bokorrímek és a visz-
sza-visszatérő alliterációk határozzák meg, amelyeknek köszönhetően a szöveget 
erős zeneiség jellemzi. 

 Weöres Sándor

1. Hogyan jelennek meg a himnusz műfaji jegyei a szövegben?
2. Mi mindennel azonosítja a költő a Napot? Keresd meg a Nap jellemzőit is! 
3. Milyen mondatfajták találhatók a versben? Mi a szerepük? 
4. Keress metaforát, hasonlatot, alliterációt a versben!
5. Figyeld meg a strófák rímszerkezetét!

Kérdések, feladatok

Lompos farkú szél csatangol,
por-gubát varr, ágat hangol.
Tej csordul a nagyharangból.

Nap, ős-éjü forró csónak,
élettelen, maradj jónak,
kötözőnek, oldozónak.

 Lírai műfajok     „Mit tudsz a tünő örömről”
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Az impresszionizmus irányzata az 1860-as években bontakozott ki. Festőit első-
sorban a pillanatnyi látvány foglalkoztatta. A természetes fény hatásait vizsgálták, 
ezért tájképeik nagy részét a szabadban, rövid idő alatt alkották meg. Képeik emi-
att a kor nézői számára vázlatosnak hatottak. Művészi gyakorlatuk eltért a korábbi 
évszázadok tájképfestőiétől, akik a természetben csak tanulmányt készítettek, és 
műveiket jellemzően a műteremben készítették el. Az irányzat vezető mestere, a 
francia Claude Monet (ejtsd: klód moné) 1890-től sorozatokat készített, amelye-
ken egy-egy témát (szénaboglyák, nyárfák a folyóparton, a roueni [ejtsd: ruani] 
székesegyház homlokzata) különböző évszakokban, napszakokban, eltérő fényvi-
szonyok között örökített meg. A festmények kompozíciója és festésmódja mindig 
hasonló, különbséget az eltérő szín- és árnyékhatások jelentenek. 

Keress meg minél többet valamelyik Monet-sorozat képei közül, és próbáld kita-
lálni, milyen napszakban és évszakban készülhettek!

Képek és irodalom

•  A család az otthont, a meghittséget, a biztonságot jelenti. Milyen utalás teszi borússá az 
idilli képet Arany János Családi kör című versében? 

Kutass a világhálón!

 Claude Monet: Szénaboglyák havas tájban (1890–1891, 
Scottish National Gallery, Edinburgh)

 Lírai műfajok     „Mit tudsz a tünő örömről”
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FE
L!   Beszéljétek meg, mi töri meg az idillt Arany János Családi kör 

című versében!

„száll a nyár, akár az / égi szénaillat”

Kovács András Ferenc: Szénaillat

Hódolat Arany Jánosnak

Alkonyuló úton,
mint ballagó boglya,
szénásszekér billeg
búsan imbolyogva.

Bődülgetve1 tódul,
hazatér a csorda:
tárt kapuval hívja
majd mindenik porta.

Bojtos jókedvében
csettinget az ostor,
de már álmosabban
szállingóz a sok por…

Pislog az eperfa,
magas éjbe horgad,
s valaki az égre
akasztja a holdat.

Így akasztja apó
estelente egyre
a tehénke horpadt
kolompját a szegre.

Vagy tán olyan a hold,
oly kerekded, tiszta,
mint a nanó-főzte2

aranyló puliszka?3

Hisz ahány unoka
vacsorának örül,
a holdat is annyi
csillag dongja körül…

Éjszakák tejében
messze néz a csillag:
száll a nyár, akár az
égi szénaillat.

1 bődülgetve: tompa, mély hangot adva
2  nanó-főzte: anyó főzte
3 puliszka: vízben főzött kukoricakása

 Lírai műfajok     „száll a nyár, akár az / égi szénaillat”
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1. Mely motívumok idézik Arany János Családi kör című versét?
2. Figyeld meg a két vers ritmusát! Mit tapasztalsz?
3. Mi a két vers műfaja? Hogyan érvényesülnek a műfaj jellemzői a Szénaillat című versben?
4. Mit fejezhet ki az, hogy a kortárs költő „átírta” Arany János versét? Miért éppen ezt a művet 

választhatta? 
5. A műalkotások (filmek, regények stb.) általában konfliktusokról, összecsapásokról szól-

nak. Vitassátok meg, lehet-e érdekes egy olyan mű, amelynek témája a nyugalom!

Kérdések, feladatok

  Régi és új életkép

Kovács András Ferenc költő, műfordító a kortárs magyar köl-
tészet fontos szereplője. A kilencvenes évek elejétől versei-
ben a hagyomány megújítására törekedett. A költő megidézi 
korábbi korok líráját és alkotóit, ezzel ráirányítja a figyelmet 
egyes szerzőkre, munkásságukra, emellett saját szövegébe 
emeli műveik részleteit. Az így keletkező alkotások nemcsak 
idéznek az elődök verseiből, hanem párbeszédet is kezdemé-
nyeznek velük.

A vers műfaja, az Arany-vers felidézése  A Szénaillat 
című vers műfaja életkép, mely egy hétköznapi, gyakran idilli 
helyzet kibontása és bemutatása. A vers elolvasása után felfe-
dezheted, hogy a cím alatt szereplő ajánláson túl a költemény szövegében az ötödik osztály-
ban tanult, Arany János Családi kör című művéből szerepelnek átvételek. Egyes szavak vagy 
költői képek (például az eperfa megszemélyesítése) felidézésén túl bizonyos cselekvések 
is megismétlődnek. Míg Aranynál a gazda „Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja”, addig 
Kovács András Ferenc szövegében ezt a holddal teszik először: „s valaki az égre / akasztja 
a holdat”. Mindebből láthatjuk, miként idézi meg egy kortárs vers Arany János szövegét, 
műfaját és ütemhangsúlyos ritmusát is részben: míg a Családi kör felező tizenkettesben, 
addig a Szénaillat kétütemű (4/2) hatosban íródott. Ez utóbbi a népdalok gyakori ritmusát is 
idézi. Emellett arra is felfigyelhetünk, hogy hangosan felolvasva a két vers ritmusa teljesen 
megegyezik.

A felidézés szerepe  A lírai én Kovács András Ferenc versében olyan szemlélődő pozí-
cióból szólal meg, amely kétféleképpen is érthető. Egyfelől kívülállóként leírja az alkonyat 
idilli pillanatát, másfelől az Arany-vers hasonló beszélői helyzetét is felidézi. 

Szénaillat
  Hajnali csillag peremén 
(Magvető Kiadó, 2007)

103

 Lírai műfajok     „száll a nyár, akár az / égi szénaillat”
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Irodalmi barangolások 

„Ne ébreszd fel az alvó költőt!
Előadásom első fölvezető részének címét egyáltalán nem viccnek szántam, az írás 

mesterségéhez ugyanis szorosan hozzátartozik az alvás. Az író embernek nagyon 
nagy az alvásigénye, különösen a költőknek. És ahogy a környezetemben körbe-
nézek, azt tapasztalom, nagyon nagy a csöndigénye is. Kevés olyan költőt ismerek, 
aki zajban vagy zenehallgatás mellett képes gondolkodni. Van ugyan, aki kénysze-
rűségből megtanulta kizárni a környezet moraját, vagy más, maga által választott 
alapzajjal helyettesíteni, de ez csak kényszerű alkalmazkodás a körülményekhez. 
A költőknek tehát nagyon nagy az alvás- és a csöndigényük, ennyiben eléggé emlé-
keztetnek a csecsemőkre. Ha nincs elég alvás vagy lehetőség az elvonulásra, befelé 
fordulásra, általában nem születik vers. Lehet, hogy akkor sem, ha mindezek adot-
tak, mert az írás belső ritmusa mindenkinél változó, de ezek tartós hiánya biztosan 
nem segíti az alkotást.

Aki látott már költőt munkában, az pontosan tudja, hogy ez a legkevésbé sem 
hasonlít a romantikus képhez, az ihlet nem jön, a vers nem szólal meg egyszerre. 
A költőnek van egy-két használható szava, szerencsés esetben egy-két talált sora, és 
ezek alapján próbálja meg rekonstruálni a vers egészét. Azért mondom ilyen bátran, 
hogy a vers egészét, mert saját tapasztalatom szerint a szerzőnek mindig van valami 
előzetes elképzelése a még meg nem született szövegtest terjedelméről, hangzásáról, 
hangulatáról: mintha egy már eleve kész képződményt próbálna kiásni saját tudata 
rétegei alól, és a meglévő szavak, töredékek ennek felszínre került, megtalált darabkái 
volnának. Ez a kiásás kívülről nézve nagyon szánalmasan fest. A fejben intenzíven 
dolgozó költő mozdulatlanul ül, semmit nem ír le. Időnként feláll, kávét iszik, jön-
megy, indokolatlanul sokszor lefekszik. Mi baja van, fáj valamije?” 

(Tóth Krisztina Talált mondat című előadásából, www.mta.hu)

1. Mely közmondásra ismertek a címben? Mi a humor forrása benne?
2. Mire van szükségük a költőknek a versíráshoz? Ebben kikre hasonlítanak?
3. Szerinted mit jelent „az írás belső ritmusa” kifejezés?
4. Keress olyan kifejezéseket az idézetben, amelyek alapján igaz lehet ez a mondat: 

„A költő munkája a régész munkájára hasonlít”!
5. Gondolj korábban tanult versekre! Bizonyítsd vagy cáfold a költő véleményét, amely 

szerint a vers gondos kimunkálás eredménye!SZ
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A 20. századi Mácsai István gyakran merített ihletet kedves, főleg 15–17. száza-
di festőinek munkáiból. Noha témáit legtöbbször saját környezetéből választot-
ta, arcképeit, csendéleteit sokszor a régi mestereket idéző stílusban alkotta meg. 
A régebbi korok festményeinek szereplői, motívumai pedig gyakran idézetként 
kaptak helyet munkáin. Látomás című képén (1978) Velázquez (ejtsd: velászkez) 
1656-os alkotása nyomán festette meg a spanyol király kislányát – a kiskunfélegy-
házi utcán, egy pocsolya mellett. Báthory utca 17. című képén Habsburg Mária 
Anna spanyol királynét egy pesti bérház kapualjában, a kuka mellett állva jelenítet-
te meg. A Téli vadászat a budapesti Szent István körutat ábrázolja. A Vígszínházzal 
szemközti járdán, a bérházak tö-
vében vadászok és vadászkutyák 
haladnak. A figurákat a művész a 
16. századi németalföldi festő, id. 
Pieter Bruegel (ejtsd: píter brőhel) 
Vadászok a hóban című képéről 
kölcsönözte. 

Keresd meg Bruegel festmé-
nyét! Milyen a figurák eredeti kör-
nyezete? Mennyire illik hozzájuk 
az új?

Képek és irodalom

•  A népi gyerekjátékok, mondókák formája gyakran megjelenik a költészetben. Gyűjts ösz-
sze néhány olyan mondókát, amely a természethez kapcsolódik!

•  Ebben a tanévben is számos ütemhangsúlyos verselésű költeményt olvashattál. Idézd 
fel, milyen ütemhangsúlyos sorfajtákat különböztetünk meg!

Kutass a világhálón!

 Mácsai István: Téli vadászat (1988)

 Lírai műfajok     „száll a nyár, akár az / égi szénaillat”
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„kevés képpel álmodó / álmait nem fogja szó”

Szálinger Balázs: Szúnyog, szúnyog

Szúnyog, szúnyog, ne csípd meg,
hadd nőjön még a kisded,
szállj le, nézd meg, védtelen,
nem csíped meg, ugye nem?

Szállj le végre, vacsorázz,
itt az ujjam meg a láz,
szívd ugyanazt a nedűt,
bár ez kicsit keserűbb.

Mert ő semmi, minden is,
olyan tiszta, szinte nincs,
kevés képpel álmodó
álmait nem fogja szó,

mindenből egy pöttye van,
színtelen és szagtalan,
semmije sincs, csak belül
határtalan gazdag űr,

nincs szüksége semmire,
senkinek sincs ennyije,
nem emészti kósza hit
törhetetlen csontjait,

gyöngébb, mint egy tejüzem
párája a füzeken,
azt se tudja, hogyha fáj,
nem beszél, de kiabál,

„kevés képpel álmodó / álmait nem fogja szó”

 Lírai műfajok     „kevés képpel álmodó / álmait nem fogja szó”

  Soroljátok fel az összegyűjtött mondókákat! Miben hasonlítanak 
egymásra?

  Gyűjtsétek össze az eddig megismert ütemhangsúlyos sorfajtákat!
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lassabb, mint a gyalogút,
melyen menni mégse tud,
más teste az otthona,
árnyék csak a fognyoma,

ha nyújtózik, akkor se
emlékeztet emberre,
gömbölyded kis furcsaság,
rossz fára nőtt aranyág,

romlatlan és bűnös is,
kétnevű és nevesincs,
a világ volt nemrégen
ilyen merész egységben,

s bár ne tudnám szerepem:
álma mellett e helyen
késleltetem, amitől
úgyse menti meg az őr,

mert egy reggel fölébred,
árnyéka nő fölébed,
s megfertőzi legalább
egy szúnyognyi bosszúvágy.

1. Fogalmazd meg a beszédhelyzetet, és ez alapján határozd meg a vers műfaját!
2. Próbáld hangsúlyozni a ritmust! Szerinted milyen hangulatot ad a versnek: játékos, hu-

moros, fenyegető vagy elmélkedő? Miért?
3. Értelmezd a kifejezéseket: „semmije sincs, csak belül / határtalan gazdag űr”, „rossz fára 

nőtt aranyág”, „a világ volt nemrégen / ilyen merész egységben”!
4. Mi az apa „szerepe”? Mire döbben rá a vers végén?
5. Miért érezzük nagyobb bajnak, ha egy kisbabát csíp meg egy szúnyog, mint ha egy fel-

nőttet?

Kérdések, feladatok

 Lírai műfajok     „kevés képpel álmodó / álmait nem fogja szó”
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  A dal

Szálinger Balázs neve költőként és drámaíró-
ként is ismert a kortárs magyar irodalomban. 
Több mesedarabot is írt, például a Budapesti 
Bábszínház felkérésére A csillagszemű juhász 
című népmese nyomán készített színdarabot. 

 A vers műfaja  A Szúnyog, szúnyog című, 
ütemhangsúlyos verselésű költeménye dal, 
amely a népi gyermekjátékok, a mondókák 
műfaji jellemzőit is felidézi. Ritmusa viszont 
nem az eddigiekben már megismert felező 
nyolcas vagy felező tizenkettes, hanem a ma-
gyar költészetben szintén gyakori kétütemű 
hetes (4/3). A sorok kettőssége nem csupán az 

ütemek szintjén értelmezhető, az első és a második ütem gyakran tartalmilag is eltér. 
A következő sorban például az első ütem a megszólítást rejti, míg a második a felszólí-
tást: „Szúnyog, szúnyog, ne csípd meg”.

Kérleléstől a fenyegetésig  A vershelyzet hétköznapi: egy szülő a gyermekéért ag-
gódik. Ami mégis érdekessé teszi a szöveget, az a megszólított és megszemélyesített szú-
nyog. A lírai én a csecsemő fölött köröző szúnyogot szólítja meg, és a kérleléstől indulva 
a zárlatra eljut a fenyegetésig. Azonban Szálinger Balázs verse nem csak a gyermekét a 
szúnyogcsípéstől megóvni próbáló szülőről szól. Láthatjuk, a szülő hiába kívánja megvé-
deni gyermekét, előbb-utóbb a kisdednek is szembesülnie kell a külvilággal. Így a játékos, 
ellentétekből és hasonlatokból építkező költemény jelentése e felismerések révén filo-
zofikussá mélyül.

 Jelenet A csillagszemű juhász című 
előadásból (2016, Rendező: Markó 
Róbert, szereplők: Barna Zsombor, 
Spiegl Anna, MTI Fotó: Soós Lajos)

108

Irodalmi barangolások 

„A Nagy Fényképalbumot az apám nevezte el Nagy Fényképalbumnak, merthogy 
nem csupán nagy volt, valóban, akkora, hogy én hároméves koromban meg se igen 
tudtam fogni normálisan, pedig akkor már nagyon is bele akartam szólni abba, hogy 
mit is tegyenek bele a fényképalbumba, szóval a Nagy Fényképalbum nem egysze-
rűen nagy volt, hanem gyönyörű is, a fedelén arany és cirádás, így mondta az apám, 
cirádás betűkkel díszelgett a felirat, hogy album, de az csak a beceneve, így mond-
ta az apám, és csak a tudatlanok becézik, ezt is mondta az apám, mert akik oko-
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1. Hogyan viselkednek, hogyan beszélnek a gyerekek, hogyan szól hozzájuk a felnőtt? Sze-
rinted a szöveg elbeszélője kisgyerek vagy felnőtt? Válaszodat támaszd alá érvekkel!

2. Mi derül ki a Nagy Fényképalbumból? 
3. Keresd meg, mit mondott vagy mondana Tóninak az apja! Gyűjtsd ki azokat a részeket 

is, amelyeket Tóni mond! Mit érzékeltet az apai megszólalás hangsúlyos szerepe?
4. Válasszatok családi albumotokból egy érdekes fényképet, és írjatok róla egy rövid tör-

ténetet! SZ
Ö

V
EG

ÉR
TÉ

S

sak, azok tudják, hogy a Nagy Fényképalbum-
ban minden benne van, mondogatta mindig az 
apám, és nemcsak minden, de az egész életünk, 
mert a Nagy Fényképalbumból minden kiderül, 
az is, hogy kikkel és mikor voltunk együtt, és 
mit is csináltunk akkor, amikor együtt voltunk 
velük, és hogy valójában szerettük-e őket vala-
mikor, avagy nem.

Szóval, az anyám és a nővérem nézegetik a 
fényképalbumot, és nagyon jó kedvük van, 
mindig röhincsélnek, néha elém is odatesznek 
egy-egy képet, és azt mondják, hogy ugye emlékszel, Tóni, nézd csak, milyen 
aranyos vagy itt, még egészen pici voltál, nem tudom, mit akarnak ezzel, most 
sem vagyok sokkal nagyobb, még most is egészen pici vagyok, alig nőttem va-
lamicskét az elmúlt évek alatt, de valahogy nem akarják ezt észrevenni, hogy én 
még mindig olyan egészen kicsi vagyok, és csak rakják elém azokat a fényképe-
ket, és elvárják, hogy velük nevessek, meg velük csodálkozzam, hogy nahát!, meg 
hogy na de ilyet!, és hogy erre nem is emlékeztem!, ilyeneket kell mondanom, és 
én mondom is, közben meg nézegetem a Nagy Fényképalbumot, és titokban tény-
leg csodálkozom, hogy mennyi minden történt már velünk az elmúlt évek alatt, 
persze, az apám erre azt mondaná, hogy az a néhány év, Tóni, az nem is néhány év 
volt, Tónikám, hanem annál sokkal, de sokkal több, és hogy mennyire jó, mon-
daná az apám, hogy megmaradtatok nekünk kicsiknek, te meg a nővéred, hogy 
nem hagytatok el minket, engem meg az anyádat, hanem itt maradtatok velünk, 
és hogy ilyen jól együtt vagyunk, továbbra is.” 

(Részlet Petőcz András A születésnap című regényéből, Palatinus Kiadó, Budapest, 2006)
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A már korábban megismert impresszionisták a tájképek mellett leggyakrabban 
életképeket festettek. Témáikat főként családjuk, barátaik, a nagyvárosi polgárság 
hétköznapjaiból merítették. Általában a mindennapok gondtalan pillanatait örökí-
tették meg, gyakori témájuk volt a nők élete. Ezt a festőnők még különös bensősé-
gességgel is felruházták. Berthe Morisot (ejtsd: bert moriszo) képén nővérét, Ed-
mát jelenítette meg, amint kisgyermeke bölcsője mellett ül. A festmény témája az 
anya elmélyült figyelme. A hagyományos anya-gyermek ábrázolásokon a gyermek 

általában a szülővel egyenrangú sze-
replője a festményeknek. A bölcsőben 
fekvő kisbabát itt függöny takarja, és a 
festőnő csak néhány vázlatos ecsetvo-
nással jelenítette meg. 

Keresd meg Degas (ejtsd: dögá) 
festményét, a Place de la Concorde-ot 
(ejtsd: plász dö la konkord) (1875)! Mi-
lyen lehet az apa és lányai kapcsolata?

Képek és irodalom

•  Alexandre Dumas A három testőr című regényét több filmben is feldol-
gozták. Gyűjtsd össze a mű néhány filmes adaptációjának címét, ke-
letkezési évét, a készítők és a fontosabb szereplők nevét!

Kutass a világhálón!

 Berthe Morisot: A bölcső
(1872, Musée d’Orsay, Párizs)

 című regényét több filmben is feldol-
gozták. Gyűjtsd össze a mű néhány filmes adaptációjának címét, ke-

 című regényét több filmben is feldol-
gozták. Gyűjtsd össze a mű néhány filmes adaptációjának címét, ke-

 című regényét több filmben is feldol-
gozták. Gyűjtsd össze a mű néhány filmes adaptációjának címét, ke-
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Összefoglalás – Lírai műfajok

A líra  Ebben a fejezetben különféle lírai műfajokkal ismerkedhettünk meg. 
A líra a három összefoglaló kategória (három műnem) egyike az epika és a dráma 
mellett. A nevét onnan kapta, hogy az ókorban egy pengetős hangszerrel, a lírával 
kísérték a vers előadását. Bár a hangszer mára elmaradt, a zeneiség mégsem tűnt 
el. Megfigyelhettük, hogy a fejezetben megismert versek ritmus- és hangzásvilága 
nemcsak díszítőelemeit adja a műnek, de sokszor kiemeli annak jelentését is. Vajda 
János versében a csónak ringását, az „andalító hangulat”-ot éppúgy érezhettük, mint 
Weöres Sándor alliterációiban és bokorrímeiben a játékosságot és egyben az emelke-
dettséget. 

A lírai alany  A zeneiség mellett mindegyik költeményben egy lírai alany, lírai én 
mondta el személyes élményeit, gondolatait, érzéseit vagy hangulatát. Egyes versekben 
(például Kovács András Ferenc vagy Weöres Sándor esetében) a lírai én háttérbe húzó-
dott, és inkább a látványnak engedett teret. 

A költői képek és alakzatok szerepe  A líra műnemének jellemző vonása a tar-
talom minél érzékletesebb formába öntése költői képek és alakzatok segítségével 
(például metafora, hasonlat, megszemélyesítés, ellentét vagy halmozás). Radnóti Mik-
lós versében, a Tétova ódában azt láthattuk, hogy a költői eszközök nemcsak díszítik a 
verset, tétjük is van: el tudja-e mondani a költő kedvesének, hogy mit érez? Sikerül-e 
metaforát, hasonlatot találni szerelmére?

 A lírai műfajok  A lírai alkotások között csoportokat alakíthatunk ki annak meg-
felelően, hogy milyen közös jegyeket, vonásokat figyelünk meg bennük. Ezek a cso-
portok a műfajok. Vajda János Nádas tavon című verse helyzetdal, hiszen a benne 
megszólaló egy jellegzetes szerepben, helyzetben fogalmazza meg gondolatait, érzé-
seit. Az elégia olyan vers, amelyben az elmúlás, a boldogság elvesztése vagy elérhe-
tetlensége fogalmazódik meg szomorú hangvétellel, gyakran szembesítve egymással 
a múltat, a jelent és a jövőt. Ezt tapasztaltuk Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenes- 
aljától című versében. József Attila Két hexametere rövid, tömör, csattanóval végződő 
műve feszegeti az epigramma műfaji határait, emellett érvényesíti a műfaj eredeti, 
felirat jelentését. A magasztos tárgyat választó és azt dicsőítő, fennkölt hangnemű 
Tétova óda abban különbözik a Himnusz a Naphoz című Weöres Sándor-vers műfa-
jától, hogy ez utóbbi istenséghez szóló, őt dicsőítő költemény. Az életkép (például 
Kovács András Ferenc Szénaillat vagy József Attila Mikor az uccán átment a kedves című 
verse) a mindennapi élet egy jellemző eseményét, alakját, helyzetét mutatja be. 
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 1. Készíts fürtábrát a füzetedbe a fejezetben megismert lírai műfajokról!
 2. Jellemezd egy-két mondattal az olvasott versekben megszólaló lírai alanyokat!
 3. Keressetek szempontokat párban, és csoportosítsátok a verseket címük alapján!
 4. Válasszatok legalább két költeményt, és bizonyítsátok be, hogy a vers zeneisége és 

formája szoros összefüggésben áll a mű jelentésével!
 5. Csoportokban tetszőleges technikával készítsétek el az egyik verset hűen bemutató 

tablót, majd rendezzetek kiállítást az osztályban az elkészült illusztrációkból!
 6. Írjatok rövid verset a fejezetben megismert költők vagy az osztálytársak neveinek fel-

használásával!
 7. Vitassátok meg, melyik vers tetszett a legjobban, és miért!
 8. Írj levelet az egyik szerzőnek, amelyben megfogalmazod a véleményedet valamelyik 

versről, és felteszed a téged érdeklő kérdéseket! Próbáld megírni a válaszlevelet is!
 9. Gyűjtsetek példákat költői eszközökre (megszemélyesítés, metafora stb.) a versekből, 

majd fogalmazzátok meg, mi a szerepük!
10. Írjatok fel három-három , az elmúlt órákon tanult műcímet, szereplőt, szerzőt vagy 

fogalmat kisebb cetlikre, majd alkossatok csoportokat! A csoportokból egy-egy fő pró-
bálja meg körülírni vagy elmutogatni a húzott szót csoporttársainak! (Az a csapat győz, 
amelyik több feladványt talál ki.)

Összefoglaló kérdések, feladatok

Petőfi Irodalmi Múzeum 
(Budapest, MTVA/Bizományosi: Jászi Csaba)   

 Csoportmunka az acsai Petőfi Sándor Közös Igazgatású 
Általános Iskolában
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REGÉNYRÉSZLETEK

„Egy pillanat műve volt az egész, és D’Artagnan máris tudta, mit tegyen; egész 
életében döntő fontosságú lesz ez a pillanat: választania kell a király és a bíboros 
között; és ha választott, aszerint kell cselekednie.” 

(Alexandre Dumas: A három testőr)
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FE
L!   Vitassátok meg, hogy milyen szempontokat vennétek figyelembe, ha 

megfilmesíthetnétek egy kalandregényt!

„A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok”

Alexandre Dumas:1 A három testőr (részlet)

Dumas regénye D’Artagnan,2 a testőrnek készülő nemesfiú kalandjai révén a 17. századi 
Franciaországba vezeti olvasóját. A három testőr, Athos,3 Porthos4 és Aramis5 életre szóló ba-
rátságot kötnek D’Artagnannal, majd a szállóigévé vált mondás („Egy mindenkiért, mindenki 
egyért!”) elvét követve harcolnak a királyért a bíboros ellen.

D’Artagnan nem ismert senkit Párizsban. Párbajsegéd nélkül indult tehát az Athosz-
szal megbeszélt találkozóra: úgy döntött, elfogadja ellenfelének segédeit. Egyébként 
feltett szándéka volt, hogy a gyengeségnek látszatát is kerülve, minden elégtételt 
megad a vitéz testőrnek, attól félt ugyanis, hogy mint mindig, ha erős és edzett fiatal-
ember harcol sebesült és gyenge ellenféllel, most is csupán kellemetlensége támadhat 
az összecsapásból; ha legyőzik, kettős diadal jut ellenfelének, ha ő kerül ki győztesen, 
rosszhiszeműséggel és olcsó hetvenkedéssel fogják vádolni.

Egyébként, hacsak nem kontár módra vázoltuk fel ifjú kalandorunk jellemét, az ol-
vasó már biztosan észrevette, hogy D’Artagnan nem átlagember. A jelen pillanatban 
is azt hajtogatta ugyan magában, hogy a halál fia, de esze ágában sem volt szép csen-
desen beletörődni sorsába, ahogyan mások tették volna, akikben kevesebb a bátorság 
és a mérséklet. Leendő ellenfeleinek jellemvonásait latolgatta, és egyre világosabban 
látta saját helyzetét. Athost őszinte bocsánatkéréssel köszönti majd; a testőr nagyúri 
viselkedése, komoly külseje igen megnyerő; remélte, hogy elnyeri barátságát. Azután 
abban a hitben ringatózott, hogy Porthost a kardszíjjal fogja sakkban tartani; hiszen, 
ha a testőr nem öli meg azonnal, ő boldog-boldogtalannak elmondja a titkot, és ha 
ügyesen kihegyezi a történetet, Porthosnak mindenki a szeme közé nevet, nem lesz 
maradása; végül, ami a sunyi Aramist illeti, az már igazán nem sok vizet zavar; ha 
eljut odáig, könnyűszerrel elintézi, vagy legalábbis azt a módszert követve, melyet 

1   Alexandre Dumas: ejtsd: aleksza(n)dr dümá 
2   D’Artagnan: ejtsd: dartanya(n)
3   Athos: ejtsd: átosz
4   Porthos: ejtsd: portosz
5   Aramis: ejtsd: árámisz

  Vitassátok meg, hogy milyen szempontokat vennétek figyelembe, ha 

 a testőrnek készülő nemesfiú kalandjai révén a 17. századi 

 Regényrészletek    „A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok”

Irodalom_tk_7_2018.indd   114 2018. 04. 18.   14:43



115

 Regényrészletek    „A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok”

Ceasar javasolt Pompeius katonái ellen, az arcát sebzi meg, és örök életére elcsúfítja 
szabályos vonásait, melyekre olyan büszke.

Mindezeken túl D’Artagnan jelleme a rendíthetetlen eltökéltségen nyugodott: 
atyja tanácsai alapozták ezt meg, nagyjából a következő formában: „Ne tűrj el senki-
től semmit, csupán a királytól, a bíborostól és Tréville6 úrtól.” Ezért nem is ment, ha-
nem szinte repült a Sarutlan Karmeliták7 kolostorához. Az ablaktalan, nagy épületet 
kopár rét szegélyezte, a Barátok Rétjének mintegy függeléke: itt szoktak találkozni 
azok, akiknek „sürgős ügyei” nem tűrtek halasztást.

Amikor D’Artagnan megpillantotta a rendház mellett húzódó keskeny, üres tel-
ket, Athos már öt perce várt rá; éppen akkor ütötte a delet. Szóval pontos volt, a 
pontosság mintaképe, és a legszőrszálhasogatóbb párbajszakértő sem vethetett volna 
semmit a szemére.

Athosnak azóta is szörnyen fájt a sebe, jóllehet Tréville úr seb orvosa 
közben átkötötte; most egy sarokkövön8 ült, úgy várta ellenfelét; épp-
oly nyugodt és méltóságteljes volt, mint mindig. D’Artagnan 
közeledtére felállt, és udvariasan néhány lépést eléje ment. 
Ellenfele földig emelt kalappal közelített hozzá; tolla a 
port seperte.

– Uram – szólította meg Athos –, két barátomat 
kértem fel segédül, de még nem értek ide. Csodálom, 
hogy késnek; nem szokásuk.

– Nekem nincsenek segédeim, uram – felelt D’Artagnan –, csupán tegnap érkez-
tem Párizsba, és senkit sem ismerek Tréville úron kívül; atyám ajánlott be hozzá, aki 
barátságával dicsekedhet, ha szabad így mondanom.

Athos tűnődött egy pillanatig.
– Csak Tréville urat ismeri? – kérdezte tőle.
– Igen, uram, csak őt ismerem.
– Hm – dörmögte Athos félig magának, félig D’Artagnan felé –, ha megölöm, azt 

fogják mondani, gyermekgyilkos vagyok!
– Alig hiszem, uram – felelte D’Artagnan, és nem minden méltóság nélkül megha-

jolt Athos felé –, alig hiszem, mivel sebesülése nyilván súlyosan terhére van.
– Csakugyan meglehetősen terhemre van, és meg kell mondanom, pokolian fájt, ami-

kor beleöklelt; de sebaj, legföljebb bal kézzel vívok: így szoktam hasonló esetekben. Nem 
azért teszem, hogy előnyhöz juttassam, hiszen egyformán jól vívok mindkét kezemmel; 
sőt ez inkább hátrányt jelent majd uraságodnak: annak, aki váratlanul akad balkezes el-
lenfélre, nem könnyű a dolga. Sajnálom, hogy nem állt módomban előre figyelmeztetni.

6  Tréville: ejtsd: trévij
7 Sarutlan Karmeliták: katolikus szerzetesrend
8 sarokkő: épület sarkába beépített nagyobb kő
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– Uraságod rendkívül udvarias – szólt D’Artagnan, és ismét meghajolt –, végtelen 
hálára kötelez.

– Ne hozzon zavarba, uram – felelte Athos szokott nemes modorában –, beszél-
jünk másról, kérem, hacsak nincs ellenére. Hej, teringettét, hogy belém öklelt! még 
most is ég a vállam.

– Ha volna szíves megengedni… – kezdte félénken D’Artagnan.
– Mit, uram?
– Van egy sebkenőcsöm; csodás hatással gyógyít minden sebet; anyámtól kaptam, 

magam is próbát tettem vele.
– És?
– Biztosra veszem, hogy három nap alatt rendbe hozza uraságodat, és akkor, ha 

meggyógyult, nos, uram! akkor is nagyon megtisztel, ha kiáll velem.
D’Artagnan közvetlen egyszerűséggel beszélt, s ez udvariasságának ugyancsak be-

csületére vált, bátorságán azonban semmi csorbát nem ejtett.
– Istenemre, uram – szólt Athos –, ajánlata nagyon tetszik nekem; nem mintha 

elfogadnám, de messziről látszik, hogy nemes, úri lélek sugallta. Így szóltak, így tet-
tek Nagy Károly alatt a hajdani daliák, minden mai lovag örök mintaképei. Sajnos, 
a nagy császár ideje rég lejárt. Ma a bíboros az úr, és bármint titkoljuk is, három nap 
alatt mindenki tud majd lovagias ügyünkről, mindenki, mondom, és meghiúsítják a 
párbajt. De hol az ördögbe marad ez a két tekergő?

– Ha siet uraságod – szólt Athoshoz D’Artagnan ugyanolyan keresetlenül, ahogy 
az imént a párbaj elhalasztását felajánlotta –, ha siet, és nyomban végezni akar velem, 
kérem, ne zavartassa magát.

– Megint jól beszél! – szólt Athos, és barátságosan biccentett D’Artagnan felé – 
látszik, hogy talpraesett, és minden bizonnyal nem pipogya ember. Kemény fából 
faragták uraságodat, s én szeretem az ilyen embereket; látom már, hogy igen kel-
lemesen elcsevegünk majd, ha közben meg nem öljük egymást. Várjuk hát meg, 
kérem, az urakat; van elég idő, és így van rendjén a dolog. Lám! Azt hiszem, jön is 
az egyik.

A Vaugirard9 utca sarkán csakugyan éppen a termetes Porthos volt feltünedezőben.
– Ejha! – kiáltott fel D’Artagnan – Porthos úr az első segéde?
– Igen; van talán valami ellenvetése?
– A világért sem.
– Jön a második is.
D’Artagnan odanézett, és ráismert Aramisra.
– Az áldóját! – kiáltotta még jobban elhűlve, mint az előbb – a második segéd 

Aramis úr?

9   Vaugirard: ejtsd: vozsirár
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– Igenis ő. Uraságod nem tudja, hogy sohasem járunk külön, és testőrök, gárdisták, 
a városi és az udvari nép egyaránt úgy hív bennünket: Athos, Porthos és Aramis, avagy 
a Három Elválaszthatatlan? De hát, aki gascogne-i és Daxból vagy Pauból10 érkezik...

– Tarbes-ból,11 uram – szólt D’Artagnan.
– Az nem tudhat ilyen apróságokat – fejezte be Athos.
– Szavamra – tette hozzá D’Artagnan –, jó nevet választottak az urak, és ha némi 

port vert föl mai kalandom, annyit majd legalább az is bizonyít, hogy barátságuk 
nem ellentétekre épül.

Közben odaért Porthos, üdvözlésül Athos felé intett, aztán leesett az álla: ráismert 
D’Artagnanra.

Jegyezzük meg futólag, hogy másik kardszíjat viselt, és köpeny nélkül jött.
– Ej, hogy az ördög!... Hát ez meg micsoda?
– Az úrral párbajozom – mutatott Athos D’Artagnanra, és egyben üdvözölte.
– Én is – mondta Porthos.
– De csak egy órakor – szólalt meg D’Artagnan.
– Én szintén az úrral párbajozom – szólt Aramis, aki ugyancsak a küzdőtérre ért.
– De csak két órakor – mondta D’Artagnan éppoly nyugodtan.
– Te, Athos, miért párbajozol? – kérdezte Aramis.
– Bizisten, nem is tudom; az úr a vállamba öklelt. Hát te, Porthos?
– Én csak úgy – felelte Porthos, és elpirult.
Athos figyelmét semmi sem kerülte el: úgy látta, halvány mosoly fut át a gascogne-i 

fiú vonásain.
– Összekülönböztünk az úri divaton – mondta a fiatalember.
– Hát te, Aramis? – kérdezte Athos.
– Nekünk teológiai vitánk volt – válaszolt Aramis, és odaintett D’Artagnannak, 

hogy ne szellőztesse, miért párbajoznak.
Athos ismét észrevette a mosolygást D’Artagnan szája szögletében.
– No persze – mondta.
– Persze hát! Az úr rosszul értelmezi Szent Ágostont – tette hozzá a gascogne-i.
– Igazán talpraesett fickó – dörmögte Athos.
– Nos, uraim, ha már ilyen szépen együtt vagyunk – szólt D’Artagnan –, engedjék 

meg, hogy bocsánatot kérjek az uraktól.
A bocsánat szóra komorság felhőzte be Athos homlokát, gőgös mosoly játszadozott 

Porthos vonásain; Aramis pedig elutasító mozdulatot tett.
– Félreértenek, uraim – folytatta D’Artagnan, és felemelte a fejét; e pillanatban 

aranyos fényt hintett finom, merész vonásaira a nap –, bocsánatot kérek arra az eset-

10   ejtsd: Gascogne: gaszkony; Dax: dáksz; Pau: pó
11   Tarbes: ejtsd: tárb
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re, ha nem tudnám mindhármójuknak visszafizetni tartozásomat; mert életemmel 
jog szerint Athos úrnak tartozom először, ami Porthos úrnál ugyancsak aláássa hi-
telemet, Aramis úrnál pedig kis híján a semmivel egyenlővé teszi. Most pedig, urak, 
ismétlem: bocsássanak meg, de csupán ezért. Elő a karddal!

E szókra D’Artagnan hetykén kardot rántott.
Fejébe szállt a vér, és e pillanatban nemcsak Athost, Porthost és Aramist tudta vol-

na kardhegyre kapni, hanem az egész királyi testőrcsapatot.
Negyed egy volt. Delelőn állt a nap, a párbaj színtere valósággal izzott lángoló 

sugaraitól.
– Pokoli hőség van – szólalt meg Athos, szintén kivonva kardját –, de, sajnos, nem 

tehetem le ujjasomat, mert az imént éreztem, hogy vérzik a sebem, és attól tartok, 
zavarná az urat, ha vérem látná, és tudná, hogy nem ön döfött meg.

– Helyesen mondja, uram – szólt D’Artagnan –, és mindig sajnálom, ha ilyen de-
rék nemesúr vérét kell látnom, akár én döftem meg, akár nem. Akkor hát én is ujjas-
ban verekszem.

– Most már legyen elég az udvariaskodásból – vágott közbe Porthos –, ne feledjék, 
hogy mi is hátra vagyunk még.

– Beszélj a magad nevében, Porthos, ha ilyen sületlen a mondanivalód – vágott szavába 
Aramis. – Nekem igen tetszik, ahogy az urak forgatják a szót; aki igazi nemes, így beszél.

– Parancsoljon, uram – szólt Athos, és állásba helyezkedett.
– Parancsoljon velem – válaszolt D’Artagnan, és vasát Athoséhoz érintette.
De alig koccant össze a két penge, a bíboros egyik testőrszakasza bukkant fel a 

kolostor sarkánál: Jussac12 úr vezette őket.
– A bíboros gárdistái! – kiáltott fel egy lélegzettel Porthos és Aramis. – Urak, hü-

velybe a kardot! hüvelybe!
De már késő volt. A két viaskodó helyzetét és szándékait nem lehetett félreérteni.
– Hohó! – kiáltott Jussac, mind közelebb lépve, és intett embereinek, hogy köves-

sék – hohó! párbajozunk, testőr urak? És a rendelet, arra fütyülünk?
– Igen kegyesek a gárdista urak – szólalt meg Athos epésen, mert két nappal azelőtt 

Jussac is támadói között volt. – Ha mi kapnánk párbajozáson a gárdistákat, eszünkbe 
sem jutna, hogy közbelépjünk, afelől kezeskedem. Hagyjanak hát békén; csak javuk-
ra válhat, és a fejük se fog fájni.

– A legnagyobb sajnálattal kell bejelentenem, uraim – mondta Jussac –, hogy ez 
lehetetlen. Nekünk első a kötelesség. Tehát le a kardot, kérem, és kövessenek.

– Kész örömmel teljesítenénk becses felszólítását uram – utánozta Jussacot gúnyo-
san Aramis –, ha rajtunk állana; azonban, sajnos, lehetetlen: szigorúan megtiltotta 
Tréville úr. Menjenek hát a dolgukra, az lesz a legjobb.

12  Jussac: ejtsd: zsüszák
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A gúnyolódás kihozta sodrából Jussacot.
– Ha nem engedelmeskednek, támadunk – felelte.
– Öten vannak – mondta Athos halkan –, mi meg csak hárman; megint alulma-

radunk, s ezúttal itt hagyjuk a fogunkat, mert én újabb vereség után nem kerülök a 
kapitány szeme elé, annyi szent.

Athos, Porthos és Aramis azonnal egy csoportba tömörült; Jussac ezalatt felállítot-
ta katonáit.

Egy pillanat műve volt az egész, és D’Artagnan máris tudta, mit tegyen; egész éle-
tében döntő fontosságú lesz ez a pillanat: választania kell a király és a bíboros között; 
és ha választott, aszerint kell cselekednie. Párbajozik, vagyis megszegi a törvényt, 
vagyis kockára teszi a fejét, vagyis egy csapásra ellenséget szerez magának a minisz-
ter-bíborosban, aki a királynál is hatalmasabb: ez futott át egyetlen szempillantás 
alatt a fiatalember agyán, és, mondjuk meg dicséretére, mégsem habozott. E szókkal 
fordult Athos és barátai felé.

– Uraim, ha megengedik, helyesbítenem kell szavaikat. Azt mondták, hogy csak 
hárman vannak; szerintem négyen vagyunk.

– De az úr nem a mi emberünk – szólt Porthos.
– Ruha szerint nem, az igaz, de szívben annál inkább – válaszolt D’Artagnan. 

– A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok, és engem ez kötelez.
– Félre, fiatalember! – kiáltotta Jussac, mert D’Artagnan mozdulatából és arcvonásai-

ból kitalálta szándékait. – Még visszaléphet, megengedjük. Mentse az irháját, de gyorsan.
D’Artagnan meg se moccant.

(Fordította: Csatlós János)

1. Mit jelentenek az alábbi szavak: hetvenkedés, kontár, dalia, pipogya, teológia, irha? 
Használd a tankönyv elején ajánlott kézikönyveket, honlapokat!

2. A szövegbeli utalások segítségével próbáld meg kitalálni, milyen okokból párbajoznak a 
szereplők! Kiről nem sikerült kideríteni? Miért?

3. Milyen konfliktus feszül a) a királyi testőrök és a bíboros gárdistái, b) a király és a bíboros 
között? Figyeld meg, kinek az uralkodását sírja vissza Athos!

4. Jellemezd D’Artagnant és a testőröket! Mi derül ki az elbeszélő leírásából és a szereplők 
beszédéből, viselkedéséből?

5. Hogyan fogadják a testőrök D’Artagnan bocsánatkérését? Miért gondolja D’Artagnan, 
hogy félreértik őt?

6. Vitassátok meg, szükség van-e ma olyan hősökre, mint A három testőr főszereplői!

Kérdések, feladatok
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  Kalandos történet

A történelmet gyakran témául választó Alexandre Dumas (1802–1870) francia író köny-
nyed stílusa, kalandos történetei és szerethető regényalakjai miatt hamar világhírűvé 
vált. Ehhez hozzájárult az is, hogy a 19. században folytatásokban közölte néhány regé-
nyét különféle lapokban. A 20. században több alkotását is megfilmesítették, ilyen A há-
rom testőr, de említhetjük a Vasálarcos című filmet is.

A mű témája és műfaja  A szerzőnek A három testőr című, 1844-ben megjelent 
regénye a 17. századi Franciaországba kalauzolja olvasóját. Párizs izgalmas, de mindig 
veszélyes utcáin, a királyi palotában vagy éppen mulatókban követhetjük nyomon a 
szereplők kalandjait. A regény főhőse a vidékről a fővárosba érkező, elszegényedett 
nemesfiú, D’Artagnan, aki a királyi testőrség tagjává szeretne válni. A mű történelmi re-
gény, amely valóságos történelmi alakokat vonultat fel, mint XIII. Lajos vagy a francia bi-
rodalmat a háttérből irányítani akaró Richelieu (ejtsd: riseliő) bíboros. Emellett kitalált 
szereplők és helyzetek is helyet kapnak benne.

A főszereplők bemutatása  D’Artagnan, a Párizsba érkező kissé naiv, de annál 
bátrabb fiatalember azonnal bonyodalmakba keveredik, és hamarosan három testőr-
rel – Athosszal, Porthosszal, Aramisszal – is párbajozni készül. A becsületesség, lovagi-
asság és őszinteség jellemzi mind a négy szereplőt, ami a párbajra készülést megelőző 
párbeszédből hamar kiderül. A 17. századi francia királyi udvarban a becsület megsértését 
a korabeli szokásoknak megfelelően csak párbajjal lehetett orvosolni. 

A király és a bíboros közötti ellentét  A fejezet jelentőségét azonban elsősorban 
nem a négy férfi megismerkedése adja, hanem az egész regény cselekményét meghatá-
rozó ellentét bemutatása. Ez a szembenállás a király és a bíboros között feszül (így a test-
őrség és a gárdisták között is), és a hatalom birtoklásáról szól. Ebben a sorsdöntő pilla-
natban D’Artagnan a testőrök oldalára áll, ami egész későbbi sorsát befolyásolni fogja. 
A D’Artagnan és a testőrök közötti párbajra való készülődésnek késleltető szerepe van, 
hiszen a tényleges bonyodalom nem köztük bontakozik ki. Viszont e korai epizód előre-
utal a regény egészén végighúzódó és gyakran konfliktusokat okozó ellentétre.

  Jelenet A három testőr című filmből 
(1993, Rendező: Stephen Herek, 
szereplők: Kiefer Sutherland, 
Charlie Sheen, Chris O’Donnell, 
Oliver Platt)
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2007-ben Budapesten, a Práter utcai iskola előtt állították fel a Pál utcai fiúk szo-
borcsoportját. Szanyi Péter szobrászművész Molnár Ferenc regényének azt a pilla-
natát ábrázolta, amikor az einstandra készülő vörösingesek a játszó Pál utcaiakat 
figyelik. A szobrász a talajszintre helyezte az életnagyságú figurákat, mintegy dísz-
letként használva az iskola előtti járdaszakaszt. Az iskola egyik kapujának bal olda-
lához állította a két vörösingest, a jobb oldalra pedig a három Pál utcait. Közülük az 
egyik már észrevette a fenyegető veszélyt, és az őket bámuló Pásztor felé pillant. 
A néző egészen közel mehet a szobrokhoz, szinte részese lehet a jelenetnek. Akár 
az egymást feszülten néző fiúk tekintetének kereszttüzébe is beállhat.

Olvasd el újra a regényből az einstand jelenetét! Vajon miért nem a fiúk össze-
csapását választotta a szobrász?

Képek és irodalom

 Szanyi Péter: Pál utcai fiúk (2007)

•  Csutak, a kamaszfiú visszatérő szereplője Mándy Iván több művének is. Keress még 
olyan műveket, amelyekben szerepel Csutak! 

Kutass a világhálón!
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  Soroljátok fel, mely Mándy-művekben játszik még főszerepet Csutak! 
Beszéljétek meg, hogy neve alapján milyen tulajdonságai lehetnek!

„Mintha a levegőben lépkedett volna”

Mándy Iván: Csutak és a szürke ló (részlet)

Mándy Iván regénye Budapest utcáin játszódik. Főszereplői gyerekek, akik fantáziájuk segít-
ségével utazzák be a világot. Amikor felbukkan az utcájukban a lesoványodott szürke ló, egy 
csapásra minden megváltozik. Az állat és a róla való gondoskodás izgalmas eseményeket eredmé-
nyez, sőt, a lónak köszönhetően a gyerekek egy film szereplőivé válnak.

Egy délután pedig megjelent a szürke ló. Mintha lassan, mozdulatlanul úszott volna 
az utca felett iszapszürke sörényével.

Csutak az utca sarkán állt. Bámulta ezt a különös menetet.
Kövér, vörös arcú nő vezette a lovat. De úgy, mintha tulajdonképpen nem is tar-

tozna hozzá. Csak véletlenül akadtak volna össze.
Csutak nézte, mert néznie kellett, akárcsak a többieknek ebben az utcában.
Fejek hajoltak ki az ablakokból.
Csutak fölfelé pislogott.
Valaki leintett Csutaknak, Csutak visszaintett.
– Öregem! – kiáltott elragadtatva a Valaki.
– Öregem! – kiáltott elragadtatva Csutak. Magában meg azt gondolta: „Csak tud-

nám, kicsoda.”
Mellette egy fiú felkiáltott:
– Harmadik emeleti bácsi! Tessék nézni!
A harmadik emeleti bácsi lehajolt, és nézte a lovat.
Csutak is a lovat nézte.
A ló iszonyúan sovány. Pálcavékony lábai mintha minden pillanatban összetörné-

nek. Tekintete üres, merev. Lóg a sörénye, gubancos.
Az emberek, akik előbb még a hirdetéseket nézték, most utána fordultak. Egy 

bekötött arcú tűzoltó is utána fordult. A gyerekek – Csutak mellett – fölálltak az 
egymásra dobált utcakövek mögül, úgy bámulták.

A szürke ló csendesen követte a kövérkés nőt, patája nem ütött zajt. Mintha a leve-
gőben lépkedett volna, a levegőben rakta volna egyik lábát a másik után.

Mögötte nyurga fiú, faággal a kezében.

 Regényrészletek    „Mintha a levegőben lépkedett volna”
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Csutak úgy nézte, mint aki nem hisz a szemének.
– Dochnál – suttogta –, a nagy Dochnál.
Dochnál olykor belesuhintott a levegőbe. Közben úgy vigyorgott, mintha rá akar-

na húzni a lóra.
– Két sarokkal előbb összeesett – magyarázta valakinek.
Újabb suhintás.
– És ezt még utcára viszik, és ezt kocsiba fogják – mondta a tűzoltó a kötése mö-

gül. Mert már kísérte a lovat, akárcsak a gyerekek meg két szatyros nő.
„Mindjárt szólok Dochnálnak” – gondolta Csutak.
De nem szólt semmit. Némán kísérte a lovat.
A tűzoltó előrement a nőhöz. Eléje került.
– Mikor evett ez a ló utoljára?
A nő elmosolyodott. Csöppet se bántotta a kérdés.
– Eszik ez, többet, mint a másik. – Pillanatokra megállt egy mozi előtt. – Csak 

fölemészti. Mindent fölemészt, ami belemegy.
– Még hogy fölemészti! – A tűzoltó az arcához kapott. – Különben bánom is én. 

El kell mennem a rendelőbe, mert ez a nyavalyás fog… – Újabb nyilallás után elhall-
gatott. Egy lépést tett visszafelé, de mégis megfordult, és ment tovább a lóval.

„Szólok Dochnálnak – gondolta Csutak –, hogy is kezdődött ez az egész…”
Egy szót se szólt. Csak a tekintete égett a sajnálkozástól, ahogy nézte a szürke lovat.
 – Maga emészti fel! – kiáltotta az egyik szatyros nő. Aztán a többiekhez fordult: 

– Nézzék, milyen kövér!
– Meg iszik is. Idáig érezni a leheletét. – Ez a másik szatyros volt. – Nyomás van 

benne.
– Atmoszféra.
Hátul meg Dochnál adta a tájékoztatást:
– Már telefonáltak Kőbányára. Majd érte jönnek.
Sárga trikós fiú lépett hozzá.
Kamocsa! – bámult Csutak, s még jobban a többiek mögé húzódott. – Hát Ka-

mocsa is itt van? Hogy került ide?
– No né, nagy Dochnál! – nevetett Kamocsa. – Talán tied a ló?
Dochnál erre megint csak azt mondta:
– Ott voltam, amikor a sarkon összecsuklott.
Kamocsa a lóra nézett.
– Kifőzik szappannak.
„Behúzok egyet ennek a Kamocsának” – gondolta Csutak.
Közben elöl a vörös arcú nőnek meg kellett állnia. A szatyrosok közrefogták.
– Miért hagyta?
– Nem tudott neki többet adni?
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– De arra jó volt, hogy fuvarozzon!
Úgy látszott, még egy pillanat, és nekiesnek.
A vörös arcú nő a felháborodásból semmit se vett észre. Barátságosan felelt:
– Mást kell beállítani helyette… pedig jó kis indító volt, csak most már nincs fan-

tázia benne.
– Már telefonáltak Kőbányára – szólt közbe Dochnál.
Kamocsa bólintott, mintha helyeselné a dolgot.
„Undok pofa ez a Kamocsa – gondolta Csutak. – Nem is kéne kiengedni a szigetre.”
A vörös arcú nő perdült egyet.
 – Kalapot veszek az árából. Könnyű kis nyári kalapot. – Olyasféle mozdulatot tett, 

mintha máris a kalapját igazgatná.
– Tönkretette! – A tűzoltó megint az arcához kapott. Persze a saját arcához.
– Miért? – vonta meg a vállát valaki. – Mit tudja azt maga? Azt nem lehet csak így 

megítélni.
A nő felsóhajtott.
– Igaz is. Amennyit beleöltem.
– Egész vagyont! – Az egyik szatyor fölemelkedett. – Miért nem mondja mindjárt, 

hogy a saját szájától vonta el a falatot?!
A másik szatyros:
– Sajnálnám magát, csak nincs rá időm.
– Ismerem magát – mondta a vörös arcú nő az első szatyrosnak. – A Da-

gály-strandról.
A szatyor leereszkedett.
– Nem emlékszem.
– Jó kis szappan lesz belőle – mutatott a lóra Kamocsa. – Finom kis szappan. Ezzel 

a lóval még mosdani fogok.
Most, hogy leállt a nő, leállt a ló is. Már egész kis csoport vette körül. Csutak a 

közelébe sodródott.
„Nem – mondta magában –, ezt nem lehet.”
A ló elé állt, belebámult a szemébe. A semmibe bámult, a semminek könyörgött.
– Ugye nem lesz veled baj? Ugye nem visznek oda?
Kamocsa meglökte Dochnált.
– Figyeled a Csutakot?
Dochnál legyintett.
– Á, ez mindig ilyen!
Csutak meg se hallotta őket. Még mindig a ló előtt állt, még mindig a lóhoz be-

szélt:
– Én tudom, hogy kocsi elé fognak még téged…
 Kamocsából kitört a nevetés.
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– Az semmi, Csutikám! Versenyen indítják.
– Miért? Én hallottam már ilyet.
Ez meg Kati volt. Egyszerre csak ott állt mellettük.
Szódásüveggel a kezében bámulta a szürke lovat.
Dochnál felnevetett.
– Na tessék! A Kati már hallott ilyet.
Csutak hátrafordult a lányhoz.
– Ez is… meglásd, még ez is úgy összeszedi magát. Csak az a fontos, hogy ne 

hagyjuk elveszni. Akkor… akkor majd meglátjátok.
Dochnál rábólintott.
– A kocsit, ami érte jön Kőbányáról. Azt mindjárt meglátjuk.
– Szafaládé lesz a lovacskából – mondta Kamocsa.
– Nem! Nem! – Csutak körülnézett, mintha segítséget keresne. Pazár is mellette 

állt. Meg Dunai. Olyan arccal, mintha már régen kísérnék a lovat. De szólni egyikük 
se szólt.

Csutak meg majd letérdelt a ló elé.
– Megmarad, nincs is olyan nagy baja. Csak ne hagyjuk!
Kati a szódásüveg kapszliját nyomkodta.
– Én mindennap adnék neki rendesen enni!
Kamocsa a fejét csóválta.
– Ebbe még ételt?
– Mi közöm hozzá? – vonogatta vállát Dochnál.
Csutak a kövér nő körül keringett.
– Ne tessék engedni!
Az éppen magyarázta:
– Tudják, milyen nehéz egy özvegyasszonynak. Mindenhol becsapják!
– No, magát nem! – vágta rá az egyik szatyros.
Mire a másik:
 – Ahogy így nézem, nem kell magát félteni! – Hirtelen oldalt fordult. – Mi a cso-

dát akarsz, Csutak?
Csutak a szatyor mellett állt.
– Magyari néni, tessék szólni, hogy ne engedjék elvinni.
– Kit ne engedjenek elvinni?
– A lovat!
Csutak csak azt nem értette, miért nem szól közbe Pazár vagy Dunai.
– Á, az ugyan már… – Magyari néni megint a vörös arcú nőhöz fordult. – Azt 

maga már elintézte.
– De csak azért, mert nem kapott enni – mondta Csutak. – Ha adnának neki…
– Hát adjanak! – A vörös arcú nő felnevetett.
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– Hogyhogy adjunk? – kérdezte a tűzoltó. – Mit is beszélsz, te fiú?
– Ne törődjön vele – mondta Dochnál. – Dilis.
Csutak Dochnálra nézett, és egy pillanatra elnémult. – Miért mondja, hogy dilis 

vagyok? Igazán azt hiszi?… – Aztán elfelejtette Dochnált, és csak fújta a magáét.
– Megvehetnénk. A papám is adna pénzt – sipította.
Elhallgatott, mintha nem nagyon bízna a dologban.
– Csak most nincs otthon a papám – tette hozzá kicsit csöndesebben.
Kamocsa befonta a ló sörényét.
– Kóc lesz, hegedűhúr vagy semmi.
A vörös arcú nő meg csak nevetett.
– Meg akarja venni! Hallják, meg akarja venni ez a kisfiú! – A lóra nézett és elko-

molyodott. – Nincs fantázia benne.
– Megvehetnénk – makacskodott Csutak. – Magyari néni is adna hozzá.
– Mit adnék hozzá? Mit kezdjek én ezzel a…
Csutakot azonban nem lehetett félbeszakítani.
 – Hát itt van Ugrai bácsi meg többen az utcából!
– Az utca vegye meg?
Magyari néni fölsóhajtott.
– Még csak az hiányzik! Komolyan mondom, más már nem is hiányzik ebbe az utcá-

ba. – Egész váratlanul rámutatott egy házra. – Abban lakott Jókai Mór. Én még láttam 
gyerekkoromban. Anyám mondta, hogy aki ott kikönyököl az ablakban, az Jókai Mór. 
– Csutakra nézett, és megint csak felsóhajtott. – De hogy most ezt a lovat megvegyük!…

– Nekünk egyszer fel volt adva Jókaiból… – Dochnál arra a bizonyos házra nézett, 
de aztán mégis Csutak homlokára ütött. – Kezeltesd magad, Csutak.

Csutak körülnézett. (No lám, Pazár és Dunai még mindig hallgat!)
– Jó ló ez – kezdte Csutak –, elmenne az emberrel a piacra, kiránduláskor vinne 

ezt-azt. Egyik héten a bácsi lenne a gazdája, másik héten Magyari néni, aztán megint 
valaki más.

Elhallgatott. Úgy érezte, ez igazán meggyőzően hangzott.
Magyari néni megigazított valamit a szatyrán.
– Csutikám… és hol tartanánk? Nálunk, a konyhában? Vagy az udvaron?
– Ha szíveskednél megmondani – bólintott gúnyosan Dochnál.
Csutak egy pillanatra elgondolkozott.
– A tizenkettőben az a pince. – Pazárra nézett. – Tudod, az a vénséges vén pince. 

– Szinte suttogva: – A tanyánk…
– Ahol mi lakunk – dörmögte Kamocsa. – Örülök, hogy éppen hozzánk akarod 

bedugni.
De ez egyáltalán nem úgy hangzott, mintha örült volna.
– Vagy a szódás udvaron – folytatta Csutak. – Vagy…
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– Kár erről beszélni – legyintett Kamocsa.
Csutak végignézett az arcokon.
 – Adjuk össze. Mi is, Magyari néni is.
– Nem is lenne rossz – mondta Magyari néni helyett a vörös arcú nő. Aztán hoz-

zátette: – Csakhogy nem lesz abból semmi.
Mintha tulajdonképpen ő is sajnálná, hogy nem adják össze a pénzt. Mert hát szin-

te bánatosan bólogatott meg sóhajtozott.
– Bizony, nem lesz abból semmi.
Aztán hirtelen fogta magát a vörös arcú nő, és bement az italboltba.
Csutak Dochnálra nézett.
– Megint telefonál – mondta Dochnál.
Csakugyan, kintről látni lehetett, ahogy a nő bedob egy érmét a telefonba, tár-

csázik.
Arcok tapadtak az üvegablakhoz.
Csutak arca valósággal odaragadt. Úgy nézte a nőt, mintha minden mozdulatát 

meg akarná jegyezni. Na, most beszél… Közben fröccsöt iszik.
– Jól ledobta azt a fröccsöt – mondta elismerően a tűzoltó. – Én se csináltam volna 

szebben.
– Visszaakasztja a kagylót – mondta Kati.
És akkor végre Dunai is megszólalt. Igen megfontoltan azt mondta:
– Ingerültnek látszik.
– És még egy fröccsöt kér – mondta Pazár.
– Hát én nem várom meg – sóhajtotta az egyik szatyros.
– Nekem nincs erre időm – sóhajtotta a másik szatyros.
– Ha legalább nekem is kiküldene egyet… – sóhajtotta Ugrai bácsi.
A vörös arcú nő kijött.
Léggömbre emlékeztetett. Várni lehetett, hogy a következő pillanatban felszáll és 

elrepül. Vagy megpukkad.
 – Holnap jönnek a vágóhídról. – Csutakra nézett, mintha ezért ő volna felelős. – 

Mit csináljak addig ezzel a lóval?
A nő odament a lóhoz. Talán be akarja vinni az italboltba? De nem. Lassan, mint 

egy imbolygó bárka, elindult a szürke lóval, lefelé a szűk kis utcán.
Most már csak Csutakék követték.
A szatyrok lemaradtak. Ugrai bácsi meg a tűzoltó is eltűnt.
Csutakék kísérték a szürke lovat kis távolságból, hűségesen kísérték.
– Csak tudnám, miért nem megyek haza – dünnyögte Kamocsa.
– Semmi kedvem az egészhez – vonogatta vállát Dochnál. – Ott voltam, amikor 

összecsuklott a saroknál, de most már semmi kedvem az egészhez.
Azért egyikük se maradt le.
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Csutak olykor előreszaladt, mintha kérdezni akarna vala-
mit a nőtől vagy a lótól. Nem kérdezett semmit. Megint csak 
a menet végére került. Oly árván, magányosan, mint egy 
kibomlott cipőpertli.

Ócskavastelep.
Ide ment be a nő a szürke lóval.
Csutakék megálltak a deszkakerítésnél.
A deszka hasadéka között vaskupacok végtelen sorát 

lehetett látni. Egymásra dobált lavórokat. Egy szürkés-
fekete kádat.

– Ide viszi a lovat – mondta Dunai.
– Mit akarhat vele? – kérdezte suttogva Kati.
– Kiméri ócskavasnak – bólintott Kamocsa.
Senki se nevetett. Csönd volt. Álltak és vártak a kerítés előtt.
Csutak rábökött a kerítésre.
– Lyuk.
 Csakugyan, hatalmas lyuk volt a deszkán. Az ember akár az öklét is bedughatta volna.
– Engedj oda. – Dochnál félretolta Csutakot. Odahajolt a lyukhoz, mintha mozit nézne.
– Ne lökdöss – mondta Csutak. – Én fedeztem fel.
– Mi van odabent? – Kamocsa megkopogtatta Dochnál vállát.
Dochnál meg sem fordult, ahogy közölte:
– Valami őrfélével tárgyal. – Hirtelen hátrálni kezdett – de még mindig nem for-

dult meg. – A ló a kád mellett.
Kamocsa becsúszott a lyuk elé.
– Fürdés lesz. Fürdik a lovacska.
Ezen se nevettek. Most már megint Csutak volt a lyuknál. Ő nézte, ahogy a szürke 

ló ott áll a kád mellett.
– Itt marad éjszakára – mondta Csutak –, aztán majd holnap…
Elfordult a lyuktól, és futni kezdett. Rohant, vágtatott hazafelé. Mögötte egy 

csattogás volt az utca.
Mire a nő kijött, már senki se állt a kerítés előtt.

1. Mi lehet az oka annak, hogy a legyengült lovat sokan nem sajnálják?
2. Milyen érzelmeket jelenít meg a szöveg? Keress példát szenzációhajhászásra, hetvenkedés-

re, sajnálatra, kíváncsiságra, tehetetlenségre, aggodalomra és közönyösségre! 
3. Melyik szereplővel érzel leginkább együtt? Miért?
4. Honnan tudjuk, hogy a szereplők jól ismerik egymást, a gyerekeknek pedig van egy titkuk, 

amiről a felnőttek nem tudhatnak?

Kérdések, feladatok
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  A „főszereplő” színre lép

Mándy Iván (1918–1995) mind novellistaként, mind regényíróként jelentős alkotója 
a 20. századi magyar irodalomnak. Műveinek egyik legszembetűnőbb tulajdonsága a 
párbeszédes jelleg, és az így megjeleníthető nézőpontok sokszínűsége. A szerző for-
gatókönyveket és hangjátékokat is írt. A Csutak és a szürke ló című regénye alapján ké-
szített, Várkonyi Zoltán által rendezett film forgatókönyvét is ő írta. 

A mű témája és műfaja  A Csutak és a szürke ló című ifjúsági regényének  főszerep-
lője más műveiben is megjelenik. A különböző alkotásokat Csutak személye rendezi 
lazán egymáshoz kapcsolódó sorozattá. A regény hátterét budapesti utcák és terek 
adják. A mű cselekménye lassan bontakozik ki, a fuvarosnő lo vának feltűnését, majd 
elrablását megelőzi a gyerekek világának bemutatása . Csutak a környező utcák gye-
rekseregéből kissé kilógó kamaszfiú, aki gátlásait legyőzve megpróbál beilleszkedni 
az összeszokott társaságba. A gyerekek újabb és újabb rejtekhelyeket találnak, ahol 
fantáziájukat szabadon engedve képzelik magukat különböző tájakra, és így beba-
rangolják az egész világot.

A kulcsjelenet  A fentebb olvasott részlet a regény kulcsjelenete: itt bukkan fel 
a gyerekek előtt a sovány szürke ló, amelyet gazdája a vágóhídra akar vinni. Nemcsak 
Csutak, hanem a többi gyerek érdeklődését is felkelti a ló, és azonnal felmerül bennük: 
meg kellene vásárolni. A gyerekek nem egyszerűen a kalandot, a játékot látják meg a 
lesoványodott állatban, hanem megsajnálják. Ki nem mondott, de tettekben kifejezett 
együttérzésük és irgalmuk bizonyítéka, hogy elrejtik a lovat. 

A párbeszédek szerepe  Az utcán és a helyi italbolt előtt játszódó jelenet párbeszé-
dekre épül. Megfigyelhetjük, hogy alig szerepelnek benne leírások. Mindent a szereplők 
párbeszédéből tudhatunk meg, a regény elbeszélője szinte kizárólag ezek közlésére szo-
rítkozik. 

 Jelenet a Csutak és a szürke ló 
című filmből (1961, Rendező: 
Várkonyi Zoltán, főszereplők: 
Veress Gábor, Bedő Tünde)
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Irodalmi barangolások 

„La Mancha egyik falujában élt hajdan egy nemesember. A fogasán 
dárda függött, pajzsok lógtak, az istállóban egy vézna paripa kapar-
ta a földet, az udvaron pedig néhány gyors agár futkározott. […] 
Falujában híres volt arról, hogy üres óráiban – s üres órái ugyancsak 
gyakran akadtak – rendíthetetlen hősökről írt lovagregényeket ol-
vasott. Sokszor már a szeme fájt, a feje zúgott, de mégse hagyta abba 
az olvasást. […] Teljesen a regényekben szereplő lovagok helyébe 
képzelte magát. Két barátjával, a falu papjával és a falu borbélyával 
az egyes lovagok kiválóságait vitatta meg, reggeltől estig és estétől 
reggelig olvasott, s a kevés alvás és a sok olvasás eredménye az lett, 
hogy józan ítélőképességét teljesen elvesztette már. Bűvölésekről, párbajokról, csatákról, 
kihívásokról, sebekről, szerelmekről, harci jó szerencséről s lovagi balsorsról álmodozott.

Egyszer aztán az a furcsa gondolata támadt, hogy felcsap kóbor lovagnak, lóra ül és 
fegyveresen világnak indul, kalandokat keres, s átéli mindazt, amit olvasmányaiban a kó-
bor lovagok; megtorol minden sérelmet, nem kerül ki semmi veszedelmet, és örök hír-
névre s dicsőségre tesz szert.

Menten hozzá is fogott a tervhez. A padlás zugában megtalálta valamelyik ősének né-
hány fegyverét, megtisztította a portól és rozsdától, kifényesítette a rozoga vasakat. […]

Majd az istállóban kapargáló vézna és öreg gebét vette szemügyre, s ahogy nézte, a 
szerencsétlen állat csodálatos paripává változott képzeletében. Négy álló napig tűnődött 
azon, hogy miképp nevezze a lovat, mert hiszen régi, egyszerű neve nem maradhat meg. 
Ha a gazdája új életet kezd, új név illik a lóra is. Végül Rocinanténak nevezte. Erről azon-
ban eszébe jutott, hogy önmagának is új nevet kell felvennie, s egyheti újabb tűnődés után 
Don Quijoténak (ejtsd: don kihóte) keresztelte el magát.” 

(Részlet Cervantes [ejtsd: szervantesz] Don Quijote című regényéből, Radnóti Miklós átdolgozása)

1. Keress utalásokat, milyen történeteket tartalmaztak a Don Quijote által olvasott könyvek!
2. Írj te is egy olyan rövid történetet, amely elkápráztathatta volna a lovagot!
3. Fogalmazd meg sejtésedet, alkoss jóslatokat, milyen változások történhetnek a lovag éle-

tében tervének elhatározása után a regényben! Hogyan alakítja át képzelete a valóságot? 
Ha van kedved, olvasd el a regény ifjúsági változatát! Igazolódtak-e előzetes várakozásaid?

4. Az olvasott részlet alapján fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy milyen hatással lehet 
az emberre az olvasás! Milyen szerepe van az olvasásnak a te életedben?SZ
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  Cervantes: Don Quijote 
(Osiris Kiadó, 2006)
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A 19. században élénk vita folyt arról, hogy a ló vágtájának van-e olyan pillanata, amikor 
az állat egyik lába sem érinti a földet. A feltételezés az volt, hogy ez akkor következik 
be, amikor mellső lábait előre, a hátsókat pedig hátra nyújtja. 1872-ben a fényképész 
Eadweard Muybridge (ejtsd: ídvörd májbridzs) felvételeket készített a kérdés eldön-
tésére. A fotók azt mutatták, hogy a ló valamennyi lába akkor van egyszerre a levegő-
ben, amikor a vágta során maga alá húzza őket. A fényképész később egymást követő 
mozgásfázisokat örökített meg egymás mellé helyezett gépek segítségével, amelyeket 
a lovak patájának nyomását érzékelő elektromos kioldószerkezetek sütöttek el. Muy-
bridge sok éven át foglalkozott a különféle állatok és az ember mozgásának fényképen 
való rögzítésével. Felfedezései számos korabeli festőre is hatottak. 

Nézz utána, milyen szerepe volt a fotósnak a film születésében!

Képek és irodalom

•  A (rajz)filmkészítők gyakran dolgoznak fel szépirodalmi műveket, így azok története és 
szereplői animációs filmeken is megelevenednek. Gyűjts olyan rajzfilmeket, filmeket, 
amelyeket magyar irodalmi művek ihlettek!

•  Derítsd ki, hogyan nevezzük azokat a regényeket, amelyek középpontjában egy nyomo-
zás története áll!

Kutass a világhálón!

 Edgar Degas: Fogat a lóversenypályán (1877–80, Musée d’Orsay, 
Párizs)
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„Ragasszak bajuszt?”

   Beszéljétek meg, hogy kik az osztály legkedvesebb rajzfilmhősei! 
Válogassátok ki azokat a rajzfilmfigurákat, amelyek szépirodalmi 
műben is szerepelnek!

  Gyűjtsetek minél több rejtélyes esetet, amelyről akár detektív-
regényt is lehetne írni!

Csukás István: Vakáció a halott utcában (részlet)

Csukás István regénye egy új építésű lakótelep szélén meghúzódó utcába vezet. Az elnéptelene-
dett házakat a lakótelepre nemrég költözött gyerekek veszik birtokba. Amikor az egyik házban 
egy ismeretlen halottra bukkannak, kezdetét veszi a nyomozás. A bűnügy felgöngyölítését az 
éles elméjű Gergő vezeti, aki logikus gondolkozásának köszönhetően hamarosan a tettes nyomára 
akad.

2.
Gergő reggel hétkor találkozott a kapuban a pontosan érkező „nyomozósegédek-
kel”, vagyis Csomborékkal. A „nyomozósegéd” kifejezést Karikó használta először, 
szokásához híven álmos hangon ecsetelte, hogy milyen variációk fordultak meg a 
fejében.

– Először arra gondoltam, hogy „önkéntes”, de ezt a tűzoltókra szokták mondani. 
Azután arra, hogy „próba”, de ez meg, ha jól tudom, a rendőrre vonatkozik. Azután 
arra, hogy „kisegítő”, de ezt meg a konyhai személyzetre alkalmazzák. Így jutottam 
el a „segéd”-ig. Ez olyan, mint a „segédige”, vagy szögediesen ejtve: „söggét ide”…

Nagy türelemmel hallgatták az okfejtést, Karikó szelíd arcának, álmos hangjának 
mindig beugrottak, de hát ez nem is csoda, a felnőttek is mindig beugrottak.

Csombor dühösen legyintett.
– Benőhetne már a fejed lágya! – Majd Gergőhöz fordult aggályoskodva. – De ho-

gyan szerezzük meg a címeket? Azt nem adják csak úgy oda. Az ám komoly hivatal!
Gergő magabiztosan mosolygott.
– De ideadják. Azt fogjuk mondani, hogy az óbudai helyismereti szakkörtől jö-

vünk, és a régi Óbudáról gyűjtünk anyagot. Közelebbről: a Bab utcáról.
Csombor eltűnődve újra megszólalt:
– Azért más utcát is kellene mondani, nehogy gyanús legyen.
– Helyes. Hozzácsapunk még egy utcát. Mondjuk, a Rozmaring utcát. Biztos volt 

ilyen utca a régi Óbudán. Itt nagyon szerették a virág- és növényneveket.

 Regényrészletek    „Ragasszak bajuszt?”
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– De hát minden utcát lebontottak a környéken – szólt közbe Jácint Vince.
– Az a jó! Hiszen azért kellenek a címek. Mert meg akarjuk keresni a régi lakókat 

– magyarázta Gergő. – Logikus.
 Majd körülnézett a lelkesen figyelő „nyomozósegédeken”. Izgalom bujkált a sze-

mükben, még Karikó álmosan leengedett szemhéja mögött is izgalom parázslott, 
mint a zsebórában a foszfor.

– Gyerünk! – mondta Gergő. – Még hosszú nap áll előttünk.
Csombor zsebre gyűrte az aranyozott portássapkát.
– Mehetünk – mondta.
A lakásosztályon simán bevették a helyismereti szakkör meséjét. A marcona képű, 

nikkelszemüveges tisztviselő azonnal kiszólt a várakozó ügyfeleknek, hogy senki se 
kopogjon, fontos dolga van, s nagy buzgalommal nekiesett a kartotékoknak.

– Az új elsöpri a régit! – szónokolt érces hangon, egy kartotékot tartva felemelt 
kezében. – De a régi sem vész el. Átnyúlik az újba. Így a régi egy kicsit új lesz, az új 
meg régi.

Nem nagyon értették, még Csombor se, akinek pedig közismerten sok esze volt, 
de azért lelkesen bólogattak a nikkelszemüvegesnek, s szorgalmasan felírtak minden 
címet.

A nikkelszemüveges is belepislogott a Bab utcai kartonokba, s eltűnődve mormo-
gott:

– Érdekes! Mindnyájan minőségi cserét kértek. Ezek nyertek a lottón? Még lakhat-
tak volna egy fél évig a Bab utcában.

De nem törődtek a nikkelszemüveges mormogásával.
Kint az utcán leültek egy padra, s kiválogatták a Bab utcai címeket. A Rozmaring 

utca adatait beledobták a szemétgyűjtőbe, nehogy összekeveredjenek.
Kezükben volt az öt cím. Rövid elemzés után rájöttek, hogy az öt cím a város öt 

különböző pontján van, vagyis  szét kell osztani a munkát, különben napokig járkál-
hatnak. Csombornak támadt egy jó ötlete.

– Csak a vicc kedvéért mondom, hogy mi lenne, ha mindenki arra a címre men-
ne, ahová beköltözött. Vagyis én az öreg portást látogatnám meg. Megvallom, hogy 
kicsit kíváncsi is vagyok rá. Meg aztán, tudjátok, így könnyebb lenne emberi kapcso-
latba kerülni, úgy értem, hogy jobban el tudnánk beszélgetni.

Gergő végiggondolta Csombor ötletét.
– Helyes. Csak egyre kell nagyon vigyázni. Mégpedig arra, hogy egy szóval se, 

értitek: egy szóval se áruljátok el, hogy beköltöztünk a halott utcába!
– Miért? – lepődött meg Jácint Vince. – Hiszen Csombor éppen azt mondta, hogy 

így jobban menne a beszélgetés.
– Azért, mert hátha véletlenül, mondom: véletlenül összeakadunk a tettessel vagy 

a tettestárssal vagy olyannal, aki tud az ügyről.

 Regényrészletek    „Ragasszak bajuszt?”
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– Nono! – mondta Jácint Vince meghökkenve. – Én nem félek, de azért nem sze-
retnék szemtől szembe találkozni vele.

– Egyáltalán nem kell félni, ha mint szakkörtagok érdeklődünk. Éppen ezért nem 
szabad elárulni, hogy ott lakunk, hogy ismerjük az ügyet, vagy hogy éppen nyomo-
zunk. Világos?

– Világos – mondta Csombor. – Nem kellene egy kicsit álcázni magunkat?
– Hogyan? – kérdezte Karikó. – Ragasszak bajuszt? Megjegyzem, nem állna rosszul.
– Ne erőlködj, Karikó! Ma nem vagy formában – legyintett Csombor. – Arra gon-

doltam, hogy vennénk például egy füzetet meg egy golyóstollat. A füzetre jól olvas-
hatóan ráírnánk, hogy óbudai helyismereti szakkör.

Gergő gondolatban ellenőrizte Csombor javaslatát, majd elismerően mondta:
– Meg kell állapítanom, hogy nemcsak a fejed nagy,  hanem az eszed is. Ez már a 

második jó ötlet! Pompás ötlet! Be is fogom írni a noteszomba, hogy te találtad ki.
Csombor elégedetten vigyorgott, a homlokát kocogtatta.
– Van itt ész!
Karikó röptében tromfolt:
– Csak ki ne pukkadjon a fejed a sok észtől!
Csombor megtörhetetlen nyugalommal válaszolt:
– Hiába irigykedsz. A tények beszélnek.
Jácint Vince visszaterelte a beszélgetést a nyomozásra.
– És mit kérdezzünk?
Gergő bólintott.
– Kidolgozzuk a kérdéseket. S közécsempésszük a mi kérdéseinket.
– Legjobb lenne felírni – javasolta Jácint Vince. – Elszaladok a papírboltba füzete-

kért meg tollért.

1. Csoportosítsd a helyszínek alapján az olvasott részlet cselekményének elemeit! 
2. Hányan vannak a diákok? Ki a leghatározottabb a szereplők közül? Milyen tulajdonságait 

ismerhetjük meg?
3. Milyen detektívregénybe illő ötleteik vannak a gyerekeknek? Melyeket vetik el?
4. Milyen gyanús dologra lesz figyelmes a tisztviselő? Szerinted mi az oka, hogy nem figyel-

nek rá a diákok ekkor? Mit gondolsz, hogyan folytatódik a nyomozás? Ha van kedved, 
olvasd el a regényt! Igazolódtak-e előzetes várakozásaid?

5. Hogyan idézi meg a fiatalok nyelvét az író? Gyűjts példákat a szövegből diáknyelvi be-
szédfordulatokra!

6. Vitassátok meg, hitelesen beszélteti-e hőseit a szerző! Ti hogyan beszélgettek a bará-
taitokkal? 

Kérdések, feladatok

 Regényrészletek    „Ragasszak bajuszt?”
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 Regényrészletek    „Ragasszak bajuszt?”

  Egy nyomozás története

Csukás István költő, író, a kortárs magyar ifjúsági és gyerek-
irodalom jelentős szerzője. Mese- és ifjúsági regényei vel az 
1960-as évektől jelen van a magyar irodalomban. Nevét és 
munkásságát azonban nem csupán könyveiből ismerhetjük. 
Regényeiben olyan szereplőket talált ki és írt meg, akiket 
feltehetőleg előbb ismertünk meg a róluk készült animáci-
ós filmekből, mint olvasmányainkból. Ilyen például Süsü, a 
sárkány alakja, de bizonyára Pom Pom, a fa ágain ücsörgő 
pamacsnak és barátjának, Picurnak vagy Gombóc Artúrnak 
a kalandjait is jól ismeri mindenki. Ez utóbbit Sajdik Ferenc 
rajzai alapján készítették. 

A regény főhőse  A Vakáció a halott utcában című re-
gény azonban nem a fantázia vagy a mese birodalmában 
játszódik. A mű főhőse Gergő, a kamasz kisfiú, aki szüleivel 
új lakótelepre költözött, és a környék megismerése közben 
egy elhagyatott, lebontásra váró házakból álló utcát fedezett föl. A lakótelepen élő 
gyerekek szintén rátaláltak a halott utcára, és azt játsszák, hogy a néhai lakók mester-
ségét, szakmáját művelik tovább. Gergő magánnyomozóként vesz részt a játékban, 
amely akkor fordul komolyra, mikor az egyik ház pincéjében egy halottra bukkannak. 

A nyomozás története  A regény elbeszélője több-
nyire Gergő nézőpontjából meséli az eseményeket, ame-
lyekből mindig csak annyit ismerhetünk meg, amennyit 
a főszereplő „nyomozó” és segédei megtudnak. Így, a 
detektívregényekre jellemző késleltetés és elhallgatás 
miatt az olvasó sem tud mást tenni, mint Gergő éles 
logikáját követve próbálja kitalálni, ki lehet a tettes. Az 
olvasott részletben éppen azt láthattuk, amint a feltű-
nés elkerülése érdekében a „nyomozócsoport” egy kita-
lált történettel megpróbálja fedezni a kíváncsiskodást, 
avagy nyomozást. A regény cselekménye a nyomozás 
jeleneteiből és az ezeket követő megbeszélésekből áll 
össze. A nyomozás lépései során mindig kiderül, melyik 
jelenet lendíti előre cselekményt, visz közelebb a meg-
oldáshoz és melyik válik a főszálat késleltető, egy-egy 
szereplő jellemzésére szolgáló epizóddá.

  Csukás István

  Vakáció a halott utcában 
(Könyvmolyképző Kiadó, 
2015)
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Irodalmi barangolások 

„Olyan volt ez az utca, hogy ment egyenesen, mendegélt, aztán egyszer csak: hopp, sar-
kon fordult és másfele kezdett mendegélni.

Oda, ahol sarkon fordult, növesztett magára egy sarkot. Erre a növesztett sarokra 
minden ősszel kiült egy néni, úgy, hogy körbevette magát mindenfélékkel: maga elé ki-
csi kályhát cipelt, fával telit, amiből később parázs lett, maga mögé kicsi szekerét húz-
ta, sok zsák gesztenyével.

Azt hiszem, ez a néni volt a gesztenyék nagyanyja, vagy legalábbis a rokonuk: sze-
me, arca, hamart járó ujjai, kontya: mind-mind fényes barnák voltak. Aztán, még azért 
is gondolom, hogy a gesztenyék nagyanyja lehetett, mert nagyon szépen megsimogatta 
gömbölyű hátukat, és énekelt nekik, mielőtt sütni kezdte volna őket a parázsra tett tep-
siben. Azt hihetnéd, hogy a gesztenyék nem szeretik, ha sütik őket.

Hát tudd meg, a gesztenyék a világon a legjobban azt szeretik, ha sütik őket, mert 
akkor megtelnek forrósággal, és ugrálniuk kell, míg ki nem pukkadnak.

És ez az egész pont olyan, mint amikor neked nagyon kell kacagnod, de eldugod a 
kacagást, magadban, a kacagás gyűl-gyűl – mint gesztenyében a forróság –, aztán ki-
pukkadsz, és akkora jó az.

Hát, ezért szerették a gesztenyék, ha megsütötte őket a néni.
Állt a néni a kicsi kályha mögött, a kicsi kályhában parázs izzott, a parázson tepsi 

terült, néha meg-megmozdította azt a néni, rázott rajta párat:
Azt pattogjátok, pattogva meséljétek, míg szépre sültök, hogy milyen a fázás, lelke-

im – szólt a barna gyönyörűkhöz.
A gesztenyék pattogtak, s miközben pattogtak, az utca sarkára érő emberek megtud-

ták a vacogást. Ekkor, karjaikra, tenyerükbe gyapjúgomolyák nőttek, azt letekerték, 
pokróccá bogozták és egymásra terítették a fázást ismerő emberek.

Pattogjátok azt – mondta a gesztenyék nagyanyja, vagy legalábbis a rokonuk –, hogy 
milyen az éhség.

A barna bömböcök ugráltak a tepsiben, ahogy rázta őket a néni, s pattogásukból az utca 
sarkára érő emberek megtudták a korgó hast. Ekkor, zsebeikbe, szatyraikba kiflik nőttek, 
cukrok, szalonnakatonák, törtek azokból, egymásnak adva, az éhséget ismerő emberek.

Most pattogjátok, lelkeim azt, pattogva meséljétek, hogy milyen az, amikor egyedül 
vagy – mondta, utolsókat mozdítva a vöröslő tepsin a gesztenyék nagymamája, vagy 
legalábbis a rokonuk.

Még néhányat pattogtak a gesztenyék, s míg pattogtak, az utca sarkára érő emberek 
megtudták az egyedülséget.

Ekkor megnőttek bennük a jó szavak, és elkezdték azokat a jó szavakat egymásnak 
mondani.”

 (Máté Angi: Volt egyszer egy utca,  www.gyermekirodalom.hu)
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 Regényrészletek    „Ragasszak bajuszt?”

•  A gyerekek a nyomozás során különféle kommunikációs technikákat használnak, hogy 
mihamarabb értesítsék egymást az eseményekről. Milyen technikák lehetnek ezek? 
Te milyeneket használnál?

Kutass a világhálón!

A régi Óbudát az író Krúdy Gyula így jellemezte: „A házak összehajlottak vagy fé-
lig a földbe bújtak, mintha mindegyik egy nagy titkot rejtegetne.” A különle-
ges, ódon hangulatú városrész bontása az 1960-as években kezdődött meg. 
„…az utcákban bontott házak romjaival találkozunk, némelyiket még csak a tetőzeté-
től fosztották meg, másokat már az ablakokig letaroltak, belátni a szobákba, a falakról 
a záporozó eső halványra mosta a szobapiktor divatjamúlt mintáit. […] A kivénhedt, 
roskadozó öreg házakat, melyek a halál jegyeit hordozták magukon, eszeveszett iram-
ban bontja a csákány” – írta a bontások idején Pereházy Károly. Az apró, régi házak 
helyére sokemeletes panelek épültek, köztük egy 300 méter hosszú, 800 lakásos sza-
lagház, az ún. Faluház a Szőlő utcában. A régi Óbudából csak néhány házsor maradt 
meg, amelyek – a panelházak árnyékában – ma is megidézik az egykori hangulatot. 

Keress régi fotókat lakóhe-
lyedről vagy egy általad jól is-
mert helyszínről a Fortepan.hu 
archívumában! Figyeld meg, mi 
változott!

Képek és irodalom

 Ismeretlen: Óbuda, épülő és 
bontásra váró házak a Vörösvári 
útnál (1970, Fortepan / Óbudai 
Múzeum)

1. Keress a mesében megszemélyesítést, ismétlést és halmozást!
2. Milyen tulajdonságai miatt nevezi az elbeszélő a nénit a gesztenyék nagyanyjának? 
3. Miért tekinthető varázsmesének ez a történet? Keress mesei elemeket!
4. A történet alapján fejtsd meg, hogyan kell varázsolni! 
5. Gondolj a saját utcátokra vagy akár egy képzeletbeli utcára, és idézz fel olyan részlete-

ket, amelyek egy történet kiindulópontjai lehetnének! Válassz egyet, és írj róla egy rövid 
fogalmazást! SZ
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„Egy vasmonstrummal nézett farkasszemet”

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: 
Időfutár 1. – A körző titka (részlet)

A szerzőhármas Időfutár című regénysorozatának első része A körző titka. A Budapesten 
játszódó regény szereplői 13-14 éves kamaszok, akik egy „véletlennek” köszönhetően hozzá-
jutnak egy különleges erejű körzőhöz. Hanna, Zsófi és Tibi megpróbálják kibogozni a rejtélyt. 
A nyomozás számtalan váratlan fordulatot hoz, míg a végén a „nyomozók” eljutnak a mindenki 
által keresett időgéphez. A regény fontos helyszíne egy Buda alatti csatornahálózat és labirintus, 
amelynek több kivezető nyílása is van: a Gül baba türbéje, az Apostol utca és a Lukács fürdő.

29. fejezet
Zsófi álmatlanul feküdt az ágyán, és kétpercenként ellenőrizte az óráját. Mindjárt 
éjfél. Hívta Hannát, ki volt kapcsolva. Hívta Tibit, kicsöngött, de semmi. Akkor 
beszélt velük utoljára, amikor lemásztak a csatornába. De annak már vagy 12 órája.

A csatornában fullasztóan párás volt a levegő. Már amennyi levegő ott volt egyáltalán. 
Hanna mindenesetre úgy érezte, nem túl sok. És ami van, az is szinte használhatatlan.

– Rohadt büdös van!
– Mit vártál? Hozzá lehet szokni – nyugtatta meg Tibi, aki a Lukács fürdős kaland 

óta igazi szakértőnek számított csatorna-ügyben.
A fejük fölött fémesen súrlódó hangot hallottak: valaki a helyére tolta a csatorna-

fedőt. Teljes sötétség borult rájuk. Tibi előkotorta a hátizsákjából a zseblámpát, és 
felkattintotta. A fénynyaláb végigsiklott a nyirkos falakon, és belevilágított az alagút-
ba. A sötétség mintha összesűrűsödött volna a távolban, hogy végül teljesen elnyelje a 
zseblámpa sugarát. Tibi megfordult, és megnézte, mi van a másik oldalon. Nem volt 
meglepve: egy ugyanolyan alagút.

– Most merre? – kérdezte Hanna a csatorna-szakértőt.
Tibi tanácstalanul forgatta ide-oda a fejét és a zseblámpa fénycsóváját, de aztán 

mentő ötlete támadt, hogyan tudná visszapasszolni a labdát Hannának.
– Térkép?

  Beszéljétek meg, milyen kommunikációs technikákat használtok leg-
gyakrabban!

 Regényrészletek    „Egy vasmonstrummal nézett farkasszemet”
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– Térkép?! – kérdezett vissza a lány. – Azt mondtad, innen már csak pár száz mé-
terre van az Apostol utca, oda már csukott szemmel is eltalálunk!

– De térképpel! – pattogott Tibi.
– Ha csukva a szemünk, akkor minek a térkép?!
– Jaj, Hanna!
Tibi már ezerszer megfogadta magában, hogy nőkkel nem bonyolódik vitába, 

mert úgysem jön ki jól belőle, úgyhogy inkább annyiban hagyta a dolgot, és talá-
lomra az egyik irányba bökött.

– Arra!
Két óra mászkálás után világossá vált, hogy talán mégsem arra.
– Akkor arra.
– Kizárásos alapon – dohogott Hanna, aki már kezdett nyűgös lenni.
Bár a bűzt tényleg megszokta, a cipője teljesen elázott, és utált így cuppogni a 

kétes összetételű trutyiban. Szótlanul caplattak a végtelennek tűnő járatokban. Tibi 
nem gondolta volna, hogy amikor reggel azt mondta a nagyinak, Hannával egész 
napos kirándulásra mennek, nem is jár messze az igazságtól.

Valami megzörrent. Megtorpantak. Aztán egy gyors surranás, és újra csend lett. 
Hanna közelebb húzódott Tibihez. Álltak és füleltek.

– Hallottad? – suttogta Hanna.
A fiú bólintott, majd lekapcsolta a zseblámpát. Újra teljes sötétség borult rájuk.
– Mit csinálsz? – sziszegte riadtan Hanna, és görcsösen belemarkolt a fiú karjába.
Ekkor újra hallatszott a surranás, és Tibi újra felkattintotta a lámpát. Árnyékok 

cikáztak a falakon, aztán megint semmi. Tibi megkönnyebbülten sóhajtott.
– Jól van, csak patkányok.
– CSAK PATKÁNYOK? – kiáltott Hanna. – Erről nem volt szó!
– Most mit izélsz? – mondta Tibi. – Biztos megérezték a párizsis szendót.
– Hát kösz!
– Nem bántanak. Na gyere!
Tibi élvezte, hogy ezúttal ennyire lazán és bátran vette az akadályt. Most mégis 

csak látszik, hogy ki a fiú. Újult erővel vágott neki a járatoknak. Hanna pedig igye-
kezett nagyon-nagyon közel maradni hozzá. És akkor meglátták a létrát.

A csatornafedél megemelkedett, és lassan oldal-
ra csúszott. Egy borzas fej bukkant ki a nyílás-
ból. Tibi óvatosan kikandikált. Ahogy körül-
nézett, megkönnyebbült. Az Apostol utcai villa 
kertjében voltak. Már esteledett. Tibi kimászott 
a csatornából, és suttogva leszólt Hannának.

– Jöhetsz! Tiszta a levegő!

 Regényrészletek    „Egy vasmonstrummal nézett farkasszemet”

Irodalom_tk_7_2018.indd   139 2018. 04. 18.   14:43



140

És ez minden szempontból igaz volt. Mikor Hanna felmászott a létrán, és kime-
rülten végighevert a füvön, percekig csak itta a tiszta levegőt, szívta magába a friss 
oxigént, hogy átjárja minden porcikáját, és kimossa magából a csatorna poshadt le-
heletét.

Tibi elővett egy szendvicset, de kivételesen nem azért, hogy megegye. Nem árt, ha 
van kéznél egy kis nasi, hátha itt is felbukkan egy rottweiler. De nem történt semmi. 
A ház körül minden csendes volt. Úgy látszik, nincsenek itthon. Mázlink van – gon-
dolta Tibi, és megbökdöste Hannát.

– Gyere, indulnunk kell! – mondta halkan.
Hanna feltápászkodott. Odamentek a házhoz, és belestek az egyik ablakon. Nem 

sokat láttak, csak bútorok bizonytalan körvonalait. Benn is sötét volt. Ekkor iszo-
nyatos csörgéssel megszólalt a riasztó. Legalábbis egy pillanatra azt hitték, hogy a 
riasztó, de aztán kiderült, hogy csak Hanna mobilja.

– Nem némítottad le?! – akadt ki Tibi.
– Bocs! – hadarta Hanna, miközben remegő kézzel előkapta a zsebéből a mobilt, 

és gyorsan kinyomta.
Az anyja hívta. Vissza kéne hívni és megnyugtatni. De nem beszélhet hangosan, 

hátha mégis van a házban valaki. Suttogni meg nem suttoghat a telefonba, az feltűn-
ne anyának. Úgyhogy inkább írt gyorsan egy sms-t, hogy minden rendben, mindjárt 
otthon lesz. Tibi közben óvatosan elment a ház sarkáig, a falhoz lapult, és lassan 
kidugta a fejét. Egy vasmonstrummal nézett farkasszemet. Ott állt roppantul és mél-
tóságteljesen – a besztercei bányagép.

Zsófi felriadt a lehalkított mobil rezgésére. Éjjel 1 múlt. Meg se nézte, ki az, csak 
gyorsan felvette.

– Igen!
– Szia Zsófi! – hallotta Tibi hangját.
– Úristen, Tibi, a frászt hoztad rám! Hol voltál eddig?!
– Hosszú – Tibi hangja mintha nagyon messziről szólt volna.
– Mi az, hogy hosszú?! Akkor láttalak benneteket utoljára, mikor lemásztatok a 

csatornanyíláson, azóta itt parázok! Szétizgultam magam! Nem vagytok fenn a ne-
ten, nem veszitek fel, Hanna ki van kapcsolva! Sikerült?

– Nem.
Zsófi elhallgatott. Valami rossz sejtelem szorította össze a gyomrát.
– Hanna? – kérdezte fojtott hangon.
– Nem tudom.
– Mi az, hogy nem tudod?!
– Hát csak úgy – válaszolt Tibi színtelen hangon. – Elvesztettem.

 Regényrészletek    „Egy vasmonstrummal nézett farkasszemet”
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 Regényrészletek    „Egy vasmonstrummal nézett farkasszemet”

1. Milyen időre vonatkozó utalások találhatók a szövegben? Hány óra cselekményét kö-
vethetjük nyomon?

2. Keressetek a szövegben diáknyelvi, szlenges kifejezéseket! Vitassátok meg, szerepelhet-
nek-e ilyen kifejezések egy irodalmi műben!

3. Jellemezd a szereplőket és egymáshoz való viszonyukat!
4. „Tiszta a levegő!” – Bizonyítsd be, hogy más-más helyzetben mást és mást jelent ez a 

mondat! 

Kérdések, feladatok

  Időutazás

A körző titka  Gimesi Dóra, Jeli Viktória dramaturgok és Tas-
nádi István drámaíró közös szerzeményeként indult útjára  még 
2012-ben az Időfutár című rádiójáték, amelynek első  része 
A körző titka alcímmel 2013-ban könyv alakban is megjelent. 
A kaland- vagy ifjúsági regényként is értelmezhető  mű köz-
pontjában egy lomtalanítás során véletlenül felbukkanó kör-
ző áll, amely körül a cselekmény kibontakozása során egyre 
több rejtély alakul ki. A regény főhősei pedig nem nyugsza-
nak addig, amíg végére nem járnak a dolognak. Ehhez azon-
ban néha részt kell venni a reggeli hét órás törifakton, vagy éppen le kell mászni a bu-
dapesti csatornarendszerbe. A hetedikes Hanna, Zsófi és Tibi egyre közelebb kerülnek 
a rejtély megoldásához. A nyomozás során a kedélyes öregúr, Sándor bá, később pedig 
az ofőjük, Géza bá és az irodalomtanáruk, Mari néni is segítségükre siet. 

Az elbeszélő nézőpontja  A regény elbeszélője Hanna, Zsófi és Tibi nézőpontjából 
meséli a történetet, olvasóként azt láthatjuk, amit a mű kamasz főhősei, így részesei lehe-
tünk a körző utáni nyomozásnak. A regényben nem csupán leírások és párbeszédes részek 
váltogatják egymást. A szövegbe beépülnek azok a chat- és Skype-beszélgetések, e-mai-
lek vagy sms-ek, amelyeket a gyerekek váltanak egymással – hiszen hol máshol kommuni-
kálnának egymással, mint az interneten és telefonon. A történetet minduntalan megtörik 
például a chatbeszélgetések, amelyekben korábbi eseményeket mesélnek el a szereplők.

A regény kulcsjelenete  A fent olvasott részlet a regény befejezésének egyik kulcs-
jelenete, amikor Hanna és Tibi egy jól előkészített akció során megkísérelnek bejutni a 
Bujdosóné, azaz a töritanár vezette titkos és veszélyes társaság főhadiszállására. A tör-
ténetet egyszerre láthatjuk a csatornába ereszkedő főhősök és az otthon izguló Zsófi 
szemszögéből is. A regény jellegzetes időszerkezetét is megfigyelhetjük itt: a két törté-
netszál nem ugyanabban az időben játszódik, hiszen míg Hannáék éppen bejutnak, ad-
dig Zsófi és Tibi párbeszédében ez már korábban megtörtént eseményként jelenik meg. 

 Időfutár – 
A körző titka (Tilos az Á 
Könyvek, 2013)
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A török hódoltság idején Budán elhunyt szent életű muszlim szerzetes, Gül baba sír-
kápolnáját az 1540-es években építették fel a mai Rózsadomb területén. Az épület 
azóta is az iszlám hívők egyik fontos zarándokhelye. A török kiűzése után a türbét a 
jezsuita szerzetesek kapták meg, akik keresztény kápolnává alakították át. A 19. szá-
zadban a telket a város eladta, a kápolna viszont a török állam tulajdonába került. 
A telektulajdonos nagyszabású villát építtetett, amellyel szinte teljesen körülzárta 
a kis sírkápolnát. A türbét a II. világháború pusztításaitól érdekes módon épp a 
köré épült villa védte meg. A 20. század második felében a villa maradványait el-
bontották, és a sírkápolnát eredeti formájában állították helyre. 

Nézz utána, milyen épületek őrzik lakóhelyeden vagy annak környékén a török 
hódoltság korának emlékét!

Képek és irodalom

•  Más műveivel együtt Jókainak A kőszívű ember fiai című regényét is megfilmesítették. 
Járj utána, mikor készült a film, és kik játszották a főbb szerepeket!

Kutass a világhálón!

 Ismeretlen: Gül baba türbéje a Wagner
villa udvarán (1940 körül, Fortepan)
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Összefoglalás – Regényrészletek

A regény  Ebben a fejezetben egy, az epika műnemébe tartozó műfajjal, a regénnyel 
ismerkedtünk meg. Mivel a regény terjedelmes, hosszabb időtartamú történetet pró-
zai formában bemutató műfaj, ezért csak regényrészleteket olvashattunk. Ezekben is 
megfigyelhettük azonban a regény legfontosabb jegyeit. 

A regény cselekménye  A regény cselekménye általában szerteágazó. Ennek meg-
felelően változatos idő- és térhasználattal él, a történetet gyakran többféle né-
zőpontból világítja meg, és előre-, illetve visszautalásokkal segíti az olvasót a 
cselekményben való eligazodásban. 

Az elbeszélő  A regény történetének elbeszélőjét narrátornak nevezzük. Nem-
csak elbeszéli az eseményeket, de gyakran leírást ad, és közli a szereplők párbeszédét 
is változatos hangnemben (humorosan, ironikusan, tárgyilagosan stb.).

A fő- és mellékszereplők  Ezeknek az alkotásoknak közös jegyük, hogy általá-
ban több szereplő történetét ismertetik. A főszereplő(k)nek és mellékszereplőknek 
nemcsak a sorsát ismerhettük meg, hanem képet alkothattunk jellemükről, érzése-
ikről, gondolatvilágukról, sőt jellemfejlődésükről is. Ebben segíthetett a szereplők 
külső és belső tulajdonságainak, viszonyrendszerének, környezetének, tetteinek és 
beszédmódjának vizsgálata.

A regénytípusok  A regényen belül is megkülönböztethetünk regénytípusokat. 
A történelmi regény, mint például A három testőr, az elmúlt történelmi korokba 
kalauzol. A Csutak és a szürke ló i�úsági regény, míg a Vakáció a halott utcában és az 
Időfutár című művek a detektívregény műfaji jegyeit viselik magukon, hiszen kö-
zéppontjukban egy nyomozás története áll.

Miért jó regényt olvasni?  Talán azért, mert a regény szórakoztat, izgalmas ka-
landokat mutat be. Talán azért, mert érdekes emberekkel ismertet meg. Talán azért, 
mert megtudhatjuk, hogyan éltek, 
hogyan gondolkodtak, mit tartottak 
fontosnak más történelmi korsza-
kokban élt szereplők. Talán, mert el-
gondolkodtathatja az olvasót, hogy 
ő hogyan viselkedne, cselekedne, 
ha vele esnének meg hasonló ese-
mények. Miért is jó regényt olvasni? 
Valójában ezt a kérdést csak te tudod 
megválaszolni!
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 1. Gyűjtsétek össze a regény legfontosabb műfaji jegyeit! Eredményeteket fürtábrán 
rögzítsétek!

 2. Alkoss rövid szócikkeket az alábbi fogalmakhoz: narrátor, epika, nézőpont, vissza-
utalás, epizód!

 3. Adj kifejező címet a megismert regényrészleteknek! Hasonlítsátok össze párban az 
ötleteiteket! 

 4. Csoportokat alkotva találjatok ki egy-egy példát az alábbiakra: helyszín, idő (kor-
szak, napszak stb.), szereplő(k), egy-két tulajdonság, egy-két esemény, hangnem! 
A példákat felhasználva alkossatok rövid epizódot!

 5. Írj könyvajánlót a fejezetben megismert vagy egy általad olvasott regényről az is-
kolaújságba vagy az iskola honlapjára!

 6. Jellemezzétek egy-egy mondattal az olvasott részletekben megjelenő narrátort!
 7. Írja fel mindenki három-három szereplő nevét cédulákra! Az összegyűjtött cédulák-

ból húzva mutatkozzatok be egyes szám első személyben a csoportotokban! 
 8. Válasszátok ki az egyik regényrészletet, és készítsetek forgatókönyvet a filmes fel-

dolgozásához! Gyűjtsétek össze, milyen szempontokat kell figyelembe venni a film 
készítésekor!

 9. Beszéljétek meg csoportban, miért jó regényt olvasni! Lehet-e jobb egy filmes fel-
dolgozás a regénynél? 

10. Készítsetek olvasási tervet! Gyűjtsétek össze, mely regényeket szeretnétek elolvas-
ni az év végéig! 

11. Az Időfutár című regény rejtélyes eseményei mögött Kempelen Farkas titokzatos alakja 
bukkan fel. Nézz utána, mikor élt, ki volt, és mit talált fel Kempelen!

Összefoglaló kérdések, feladatok

  Kempelen Farkas sakkozógépe 
(Joseph Racknitz rajza, 1789)

A balatonfüredi Jókai Mór Emlékház   
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JÓKAI MÓR
A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI

„Mikor a két nő elhaladt a lovagok mellett, csendesen, de mind egyszerre, 
nem kiáltva, csak susogva egy elfojtott »éljen« szóval üdvözölték a két 
nőalakot. Olyan volt az, mint a szélfuvallat, mint az erdőzúgás, ez a halk 
»éljen« sóhajtás száz meg száz elfúlt kebelből.” 
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„Írjunk mitológiát”1

1  Részlet Jókai Mór Az ércleány című novellájából

Bevezetés

Képzeljünk el egy családot, ahol a szülők és a nagyszülők nem mesélnek a gyere-
keknek, ahol nem lehet kideríteni, honnan jöttek, miféle emberek voltak a felme-
nők! Nagyon sokat jelent egy közösség számára, ha vannak továbbadható történe-
tei. A mítoszokban, a mesékben vagy a mondákban találkoztunk már ilyenekkel. 

Egy nép vagy egy nemzet sorsát, történelmét meghatározó események elbeszélé-
se nem csak arra jó, hogy emléket állítson. Szereplőivel emberi közelségbe hoz, sze-
mélyes élménnyé tesz olyan dolgokat, amelyekre nem tudunk mindig felkészülni, 
de a minta, amelyet kapunk, az egész közösség tagjaira hat, és használható a később 
születettek számára. A történelmi témákhoz kapcsolódó művekben ilyen például a 
barátság, a bátorság, a hűség, az áldozatvállalás vagy a kitartás. 

A polgárosuló magyarságot a 19. században különleges élmények forrasztották 
közösségbe: a reformkor tevékeny, mozgalmas évtizedei, a szabadságharc ragyogó 
tettei, a reménység és gyász mindenkit érintő eseményei. Jókai Mór e korszak igazi 
tehetséggel megáldott írója lett. Történetei lebilincselték az olvasókat, és az egész 
nemzet gondolkodását formálták. Úgy olvasták a műveit, ahogyan bennünket egy 
filmsorozat leköt: várjuk a következő fordulatot, és nem hagy nyugton egy-egy 
szereplő sorsa. Ebben a tanévben egyetlen művével foglalkozunk részletesen, A kő-
szívű ember fiai című regénnyel, amelynek cselekménye az 1848–1849-es szabadság-
harc idején játszódik. 

Baradlay Kazimír, a „kőszívű ember” halála után is irányítani szeretné három fia 
sorsát, ám felesége szembeszáll az akaratával. Mégpedig azért, mert belső parancsot 
követve a haza szolgálatára mozgósítja fiait: Ödönt, Richárdot és Jenőt. A romanti-

 Jókai-művek mai kiadásai
Az epika egyik műfaja az emberi 
tulajdonságokat és választásokat fordulatos 
cselekmény során, kalandos helyzetekben 
jeleníti meg. Ugye ismerős neked is? Milyen 
fajtáit ismered?

 A kőszívű ember fiai    „Írjunk mitológiát”
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ka idején magától értetődő dön-
tés az óvatossággal és az egyé-
ni boldogulás útjával szemben 
a közösségért hozott áldoza-
tot választani. Szeretnénk meg-
hagyni nektek a Baradlay fiúk 
kalandos sorsának felfedezését: 
mindenkinek érdemes elolvas-
nia és értelmeznie a könyvet. 
A regény, régies nyelvezete el-
lenére, magával ragadó, sodró 
lendületű.

A kőszívű ember fiai a nemze-
ti összefogásról szól, amelynek 
segítségével megteremthető a függetlenség, az eszményi és szabad magyar világ. 
A harcok közben zajlik az élet: megyegyűlés van, temetnek, kézfogót tartanak, 
házasságot kötnek, gyermekek születnek és mulatságos dolgok történnek. Az éle-
tet női szereplők lendítik előbbre, mint a sorsokat irányító özvegy vagy Aranka és 
Edit, a két idősebb Baradlay választottjai. A regény hőseinek nehéz próbatételeket 
kell kiállniuk. Richárd lovagias párbajban legyőzi Palvicz Ottót, és elvállalja el-
lenfele törvénytelen gyermekének a felnevelését. Annak ellenére dönt így, hogy a 
gyermek édesanyja esküdt ellensége a Baradlayaknak. Jókai rámutat arra: minden-
féle hősiesség közös jellemzője, hogy nem pusztán önmagát, hanem a közösség to-
vábbélését szolgálja. Neked mi a véleményed a közösségért való áldozatvállalásról?

 Jelenet A kőszívű ember fiai című filmből (1965, Rendezte: 
Várkonyi Zoltán)

 Jelenet A kőszívű ember 
fiai című filmből (1965, 
Rendezte: Várkonyi Zoltán, 
szereplők: Páger Antal, 
Mécs Károly)

 A kőszívű ember fiai    „Írjunk mitológiát”
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L!   Mikor készült A kőszívű ember fiai című film, és kik játszották a 

főbb szerepeket?

„szereplői lelkének mélyére tekint”1

Jókai Mór életpályája és művei

Jókai Mór (1825–1904) a 19. század második felé-
nek, a romantikának és korának egyik jelentős, ta-
lán legolvasottabb magyar írója. 1825. február 
18-án született Komáromban, nemesi családban, 
Jókay Móric néven. Tanulmányait szülővárosá-
ban kezdte, majd a pozsonyi evangélikus líceum-
ba iratkozott be. 1841 és 1842 között a pápai refor-
mátus kollégium diákja volt, itt kötött barátságot 
Petőfi Sándorral. Részt vett az 1848. március 15-
én kitörő forradalomban, a szabadságharc leverése 
után emiatt bujkálnia kellett. 

Írói indulása  Írásai rendszeresen láttak napvi-
lágot a negyvenes évek közepétől. A 19. század-
ban fellendülő időszaki sajtó visszatérő szerzője: 
több regénye is folytatásokban jelent meg. A pró-
zaírás mellett újságíróként és szerkesztőként 

dolgozott. Az Életképek, a Pesti Hírlap, a Délibáb munkatársa volt, és tevékenyen részt 
vett a korabeli élclapok munkájában is.

Politikai szerepvállalása  Irodalmi és újságírói tevékenysége mellett az 1860-as 
évektől aktív politikai szerepet is vállalt. Előbb Siklóson választották országgyű-
lési képviselővé, később Kassa városának választott képviselője volt egészen 1892-ig. 

Történelmi témák  Regényeiben és elbeszéléseiben többször fordult a magyar 
történelemhez. Írásaival hozzájárult a magyar nemzet múltjáról alkotott kép ki-
alakulásához. Pályája elején írt elbeszéléseiben és novelláiban a közelmúlt történése-
it örökítette meg. Például a Csataképek című kötetében a forradalom és a szabadság-
harc eseményeit és ezek hátterét dolgozta fel.

1    Idézet Szajbély Mihály Jókai Mór című művéből

  Horovitz Lipót: Jókai Mór portréja 
(részlet)
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 A kőszívű ember fiai    „szereplői lelkének mélyére tekint”

Irodalmi barangolások 

Jókai, amikor Pesten képviselővé 
választották 1867-ben, beszédé-
ben emlékeztetett a zsidók helyt-
állására a magyar szabadságharc-
ban. Az 1883. évi országgyűlésen 
pedig így beszélt erről: „Hogy e 
hazaszeretet mily fokon áll, arra 
a két legellentétesebb helyről va-
ló bizonyítványokra hivatkozom. 
Az egyik a szabadságharc vezető-
jének és Magyarország kormány-
zójának2 elismerése, a másik pe-
dig Haynaunak3 a bizonyítványa, 
ki a zsidókat két millió frt hadi-
sarcra ítélte azért, mert a magyar szabadságharchoz kivétel nélkül mindannyian ra-
gaszkodtak és harcoltak fegyverrel a kezükben. Rámutathatnék barátaimra, kik Bu-
davár ostrománál sebet kaptak s azok zsidók voltak.

Egy képviselő közbeszólt: Csak szeretném egy zsidó hősnek a nevét hallani. 
Jókai válasza: Méltóztassék megkeresni Ballagi Károly4 nagykőrösi tanár urat,  és 

meg fogja látni testén most is a sebhelyet, hol a golyó keresztüllőtte Budavár ostro-
mánál. Én meg vagyok felőle győződve, hogy a jövő században nem lesz Magyaror-
szágon zsidókérdés.”

 (Gyüszi László Jókai a zsidókérdésről című tanulmánya 
nyomán. Hitel, 2013/9.)

Legfontosabb művei  Az ötvenes évektől sorra jelentek meg regényei: az Egy ma-
gyar nábob vagy a Kárpáthy Zoltán a magyar nemesség reformkorbeli társadalmi szere-
pét vizsgálja, míg Az arany ember című műve a társadalmi kérdések mellett a bol-
dogságkeresés motívumát állítja középpontba. Műveit már saját korában számos 
nyelvre lefordították, így azok a német vagy angol nyelvterületen is ismertté váltak.

2 utalás Kossuth Lajosra
3 Haynau: osztrák hadvezér
4 Ballagi Károly (1824–1888): mint honvédfőhadnagy harcolt Buda ostrománál 1849-ben

 Than Mór: Budavár bevétele (Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Képcsarnok, Budapest)
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1. Adj témamegjelölő címet ennek az 1883-as parlamenti felszólalásnak!
2. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit állít Jókai Mór, és milyen érvekkel támasztja alá 

állítását!
3. Miért van arra szükség, hogy Jókai személyesen ismert példát is hozzon a szabadságharc 

zsidó szereplőinek hősiességére?
4. Keressetek további hasonló példákat Ballagi Károlyé mellett! Lapozzatok vissza a tan-

könyv 67. oldalára, Klapka György leveléhez!
5. Beszéljétek meg, mit jövendölt Jókai Mór a „jövő századra”, és valóra vált-e a jövendölése! SZ
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Már Jókai halálának évében elhatározták, hogy Budapesten emlékművet állítanak 
neki. A megbízást a korszak egyik legfoglalkoztatottabb szobrásza, Stróbl Alajos 
kapta. A művész magyaros viseletben jelenítette meg az író ülő alakját. A kor szob-
rászi gyakorlatában nem szokatlan módon a figurát először ruha nélkül mintázta 
meg, és csak utána „öltöztette fel”. A korszak emlékművein gyakran szerepeltettek 

olyan mellékalakokat, amelyek az ábrá-
zolt tevékenységére utaltak. Stróbl ere-
deti tervei szerint két olvasó lány szobra 
került volna a főalak talapzatának tövé-
be. Az egyikük ölében könyvet tartva te-
kintett volna fel az író alakjára, a másik 
pedig elmélyülten olvasott volna. Az em-
lékművet végül a mellékalakok nélkül ál-
lították fel, a két lány szobra pedig önál-
lóan került köztérre a Városligetben. 

Nézz utána, mi utal a szoborcsopor-
ton arra, hogy eredetileg a Jókai-emlék-
mű részének szánták!

Képek és irodalom

•  Jókai nemcsak A kőszívű ember fiai című regényében, hanem más műveiben is írt az 
1848–49-es szabadságharcról. Gyűjts olyan Jókai-írásokat, amelyeknek ez a témája! 

Kutass a világhálón!

 Stróbl Alajos: Olvasó leányok, felállítás: 
1929 (Balán Márta felvétele)
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  Említsetek olyan Jókai-műveket, amelyek szintén a 
szabadságharc ról szólnak!

„Játék volt nekik a farkasokat hátrahagyni”

Két jó barát (részlet)

Szerencséjükre a vihar oly hótorlatot sepert a part falához, hogy nem zúzták össze 
magukat; hanem a szán kettészakadt. 

Az elejével a három mén már a másik parton is túl száguldott. 
Hát a farkascsorda? 
Az a meredek parthoz érve, onnan visszariadt; […] s nehány pillanat múlva le-

hetett látni, mint bukdácsolnak alá egy szédelgős lejtőn, s folytatják az üldözést a 
három paripa után. 

– No, ezek már nem kapják meg azt a három lovat – szólt Leonin. – Nagy előnyt 
kaptak előttük a lovak, s most már teher nélkül futnak. Készen lehetünk rá, hogy egy 
óra múlva éhesen, dühösen visszatérnek a farkasok. 

– Várunk van most, s ott védhetjük magunkat reggelig is – szól Ödön a felfordult 
szánra mutatva, mely a mély hó közé benyomulva, igazi barlangot képezett. 

– Az unalmas mulatság volna, bajtárs. Annál jobbat is tudunk. Most már itt alat-
tunk az országút, a Dnyeper, tudjuk, merre van előre; magunkkal hoztuk korcso-
lyáinkat, felkötjük, és utazunk magunk emberségéből. A Dnyeperen egypár óra 
alatt bizonyosan lelünk katona-őrtanyát, egypár órai korcsolyázás pedig nekünk 
csak mulatság. 

– Pompás lesz – monda Ödön, s a két fiatalember kezet szorított és nevetett. – Mu-
latságos az élet! […]

Hanem még korán volt hurrát kiáltani. 
A fenevadtábor tömegestül elvonult a három száguldó paripa nyomán; de hátra-

maradt egy őrszem. 
Négy ordas ott települt meg a csonka fenyőfa alatt, melyre az imsik1 felkapaszko-

dott. Ezek úgy csinálták ki maguk közt, hogy ez az ember reggelig megfagy a fán, 
akkor magától leesik, négyüknek éppen elég lesz. 

1  imsik: kocsis
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A legvénebb martalóc2 kiült a part magasára, s úgy nézett a tovarohanó társai után, 
s nagyokat ásított éhségében; azok nem jutnak a prédához. 

Ez meglátta a menekülő ifjakat. 
Rögtön rákezdte a jeladó üvöltést, mire a három strázsáló farkas odahagyta az im-

siket; azok fiatalabb farkasok voltak. Amint meglátták a két emberi alakot a jégen to-
vacsuszamlani, rohantak a part mentében utánuk, s amint egy kissé csapinós3 helyre 
akadtak, le utánuk a jégre. 

A vén őrszem elébb megvárta, míg a lovak után futott társai meghallják jeladását, 
s a hátulsók visszaszállingóznak az új vadat űzni, s ő maga csak azután rohant a va-
dászatra. 

Azt is tudta már, hogy a sík jégen a farkasnak nem jó mulatság a futás, ő csak a 
parton maradt, onnan kísérte a rohamot. 

A két ifjú, ahogy belejött a hevélybe,4 egész mulatságot talált abban, hogy még 
kísérőik is akadtak. Csak négyen vannak, az két férfinak jatagánhegyre5 is kevés. Ezt 
már csak tréfára vették. 

Mind a kettő gyakorlott korcsolyázó volt: edzett, életerős ifjak. Játék volt nekik 
a farkasokat hátrahagyni. A három fiatalabb csikasz6 dühödten szorította a futást a 
tükörsima jégen, el-eliszamodva s bukfenceket vetve; néha mind a hárman egymá-
son keresztülhemperegtek, s olyankor összemarakodtak bomlottul, mintha egyik a 
másikat okolná az ügyetlenségért. A vén farkas pedig csak a parton futott mindig 
vagy a part melletti nádasokban, s csak olyankor vezette a futást, mikor a Dnyeper 
kanyarulatot tett. A vén fickó nagy mérnök volt; már tudta, hogy mi az a diagonális7 

vonal. Míg a két ifjú a kanyarulat ívén sikamlott végig, addig ő társait az egyenes vo-
nalon vezette keresztül; úgyhogy a korcsolyázók, mikor már azt hitték, hogy messze 
elhagyták üldözőiket, azon vették észre, hogy azok megint csak sarkukban vannak; 
s ismét hozzá kell látni, hogy elhagyják őket. 

Egyszer ilyen ravaszul éppen eléjük kerültek. „No, most fogjuk meg őket!” – gon-
dolta a négy farkas. 

A két ifjú hirtelen jobbra-balra vargabetűt csinált, s a hoppon maradt banda el-
rohant mellettük; nem tudtak megállni a jégen, saját rohamuk elvitte őket odább, 
körmeik hasították a jeget, szántották odább akaratlanul; a két ifjú nevetve sikamlott 
előlük tova, míg a vén farkas dühödten kapkodta oldalba ügyetlen társait. 

Ezen a barátságtalan szóváltáson ismét nagy tért vesztettek. 

2  martalóc: rabló, zsivány
3  csapinós: lejtős, ferde
4  hevélybe: hevületbe, lendületbe
5  jatagán: egyélű, tőrszerű keleti kard
6  csikasz: farkas
7  diagonális: átlós, rézsútos

 A kőszívű ember fiai    „Játék volt nekik a farkasokat hátrahagyni”

Irodalom_tk_7_2018.indd   152 2018. 04. 18.   14:43



153

Ödön és Leonin egymásnak nyújtva kezeiket, röpültek tova a jégen párosával; a 
férfigyönyör égett arcaikon. Milyen magas öröm: játszani a halállal! 

Hanem amint egy helyen a folyam bal partja lelapult, s ők hátratekintettek, akkor 
látták nagy rémülten, hogy ez a négy üldöző csak a tábor előcsapatja, mögöttük ne-
hány ezer lépésnyire jön rohanva az egész undok csorda. 

– Bajtárs! Most már előre, ki hogy tud! – szólt Leonin, s elbocsátva Ödön kezét, 
összefonta karjait mellén, és nekivetette magát teljes tehetségébül a futásnak. 

– Amott füstöt látok a távolban – mondá Ödön, utánaszáguldva. 
– Az katonai őrtanya lesz vagy valami helység. Félóra alatt elérjük. 
Arra a félórára aztán minden erőt össze kell szedni. 
A két ifjú tovasiklott a jégen, mint két repülő madár; a veszély nagysága felfokozta 

idegeik erejét; most már az izzadság csorgott homlokaikról, most már a forró pára 
lövellt ki orrlyukaikon; a futás életre-halálra ment már. 

Hanem győzték. 
A fertelmes csorda egy lépést sem nyert rajtok. A távolság közöttük mindig egyenlő 

maradt. Csak a négy önkéntes, vén vezetőjével igyekezett utánuk kitartó erőfeszítéssel. 
Most már véres volt mindannyinak a talpa a jégtül és nádtul, s a vér tapadt a jéghez, 

könnyítette a futást. 
Leonin járt elöl. Ödön mindig nehány ölnyire mögötte. 
Egyszer Leonin hirtelen hátramaradt. 
– El vagyok veszve! – kiálta sápadtan. 
Ödön, kit a roham sebesen röpített el társa mellett, rögtön visszakanyarodott ba-

rátjához. 
– Mi lelt? 
– Végem van. Korcsolyám szíja elszakadt a csatnál. Te siess és menekülj! 
– Csigavér! – monda Ödön. – Vedd elő a késed, és csinálj új lyukakat a szíjadon. 

Én addig megvívok ezzel a négy fenevaddal. 
– Igazán? – szólt Leonin mosolyra derülő arccal, megszorítva barátja kezét. – 

Akkor vedd az én két pisztolyomat is. 
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Ödön gyorsan övébe dugta a másik két pisztolyt is, s nehány lökéssel eléjük nyar-
galt az üldöző vadállatoknak; míg Leonin egy fölálló jégtábla mögé vánszorogva 
oda letérdelt, s elszakadt korcsolyáját használhatóvá tenni igyekezett. Handzsárja8 
tokjába volt szúrva egy kis evőkés, azzal iparkodott lyukat fúrni a szíjon; a meztelen 
handzsárt odatette maga elé a jégre; ez volt most már egyedüli védszere. 

Ödön lassítá az iszamlást,9 s amint a négy üldöző vadállat egy kis rekettyés sziget 
mögül ismét kibukkant vele szemközt, lenyomta korcsolyája sarkait a jégre, s iparko-
dott megállni. És azután kihúzott két pisztolyt az övéből. 

Nem volt szabad hasztalanul elvesztegetnie lövéseit. 
Minden golyónak találni kellett, és jól találni, hogy a szemközt rohanó vad, ha 

felbukik, el ne üsse lábáról meglövőjét. 
A három fiatal jött elöl, egy-egy ölnyire egymás mögött, a vén ordas leghátul; a három 

fiatal egyenes vonalban ellenfelüknek rohanva, repülő bozontos farkaik a levegőben, sze-
meik veres tűzben égve; egymásra visszacsahintva nagy örömteljesen; a vén ordas félol-
dalt fordított fejjel, vizsga szemmel és farkat alácsapva, ravasz, kaján vigyorgással pofáján. 

Hidegvér! 
Az első vadállatot tízlépésnyiről találta a golyó szügyen keresztül, az mindjárt fél-

reült az útból, s elkezdett tele torokbul vért okádni a jégre. 
A másodiknak a lövés első lábát zúzta össze; az ordítva bukdácsolt oldalvást, tört 

lábát rázva a levegőben. 
A harmadik alig négylépésnyiről lett találva, olyan igazán szólt neki a golyó, hogy 

amint a koponyáját találta, a felbukó fenevad kétszer vetett bukfencet, s úgy vágta 
magát hanyatt Ödön lábainál. 

A negyedik, a vén ordas, midőn közel ért ellenfeléhez, megtorpant, és lesütötte fejét. 
Füleit hegyesen fölemelve, féloldalt sandalgott reá, és engedett magára célozni pontosan. 

Abban a pillanatban aztán, mikor Ödön rásütötte a pisztolyt, hirtelen megugrott a 
vén gonosztevő, s a golyó célt tévesztve pattogott tova a sima jégen. 

Ödön elhajítá a kilőtt pisztolyt, s előrántá a handzsárt. 
Hanem a ravasz dúvad nem rohant rá; nagyot szökellve félrefutott az a part mel-

letti nádasba, s ott eltűnt. 
Ödön azt hihette, hogy a támadó feladta a harcot, mely nem tetszett neki; „egy úr, 

egy úr ellen”, s a berekbe menekül vesztett ügyével. 
Utánanézett, míg el nem tűnt előle. 
Azután Leoninhez kiáltott: 
– Készen vagy-e?! 
– Vigyázz! – kiálta az vissza. 

8  handzsár: ívelt pengéjű, kardszerű rövid keleti fegyver
9  iszamlás: a csúszás gyorsasága
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Midőn Ödön hátranézett, akkor vette észre, hogy a félretért ordas a nádberek sű-
rűjében megkerülte az ő állását, s észrevéve, hogy tova egy másik férfi vesződik harc-
képtelenül, azt igyekezik megrohanni, kitörve a nádsűrűből Leonin irányában. 

Ödön nyílsebesen vágtatott vissza Leoninhez. 
Csaknem egyenlő távolból rohantak oda: ő és a farkas. Leonin látta mindkettőjü-

ket, s nyugodtan fúrta a lyukat korcsolyája szíján. 
Ha Ödön megmenti, jól van; ha nem mentheti meg, fél lábon, fél korcsolyával 

úgysem védheti magát. Ránézve az volt az életkérdés, hogy korcsolyáját ismét fel-
köthesse. A többi Ödön dolga. 

Ödön ordított dühében, midőn a fenevadat barátjára rohanni látta. Minden erejét 
megfeszíté, hogy elvágja útját a dúvadnak. Az pedig fejét folyvást félre fordítva ro-
hant biztos zsákmánya irányában. 

Csak egy szökés még a farkas részéről, csak egy lökés még a korcsolyával, és a kö-
vetkező pillanatban Leonintól félölnyi távolban egy összegubancolt tömeg hentereg 
a jégen; itt egy láb, ott egy bozontos fark, itt egy kesztyűs kéz, ott egy vérben csat-
togó száj, mind a ketten átestek egymáson, ki hol érte ellenfelét, ott vágva, harapva, 
ragadva – késsel, foggal, körömmel s hemperegve, hol fel, hol alul. 

Hanem aki végre fölkelt, az Ödön volt; handzsárja markolatig véres; bőrbekecse10 
összevissza hasogatva. A farkas ott nyúlt el a jégen, összeszúrva, vágva, s tajtékzó 
fogait csattogatta össze végvonaglásában. 

– Hopp! Ez megvan! – kiálta Ödön korcsolyáira állva. 
– Ez is megvan! – felelt rá Leonin. Újra fel volt csatolva korcsolyája. – Köszönöm, 

bajtárs. 
Azzal kezeiket nyújtják egymásnak, s ismét együtt sikamlottak tova a jégen, a tá-

volban látott füstoszlop felé.

10  bekecs: rövid, prémes télikabát

1. Foglald össze saját szavaiddal a „farkaskaland” eseményeit! 
2. Keress olyan részleteket, amelyek megnyugtatják és olyanokat, amelyek nyugtalanít-

hatják az olvasót a hősök megmenekülése kapcsán!
3. Jellemezd a két jó barátot és a vén farkast! Életszerű vagy inkább eszményített a barátok 

viselkedése? Véleményed indokold!
4. Gyűjts érveket! Mi játszik nagyobb szerepet a két barát megmenekülésében: az egyéni 

hősiesség vagy a baráti együttműködés?
5. Melyik a legmozgalmasabb része az elbeszélésnek? Miért? 
6. Ha olvastad a regényt, idézd fel, hogyan jelenik meg újra Leonin! Ha nem, jósold meg, 

hogyan folytatódik a történet!

Kérdések, feladatok

 A kőszívű ember fiai    „Játék volt nekik a farkasokat hátrahagyni”
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  Az első kihívás

A mű keletkezése és műfaja  A kőszívű ember fiai című regény 1869-ben látott nap-
világot, alig két évvel az osztrák–magyar kiegyezés után, s az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharcnak állít emléket. A könyvet egyaránt olvashatjuk történelmi, család- 
vagy sorsregényként, hiszen szereplőinek személyes sorsa, életútja szorosan kapcsoló-
dik a magyar történelem e kiemelkedő eseményéhez.

A Baradlay család  A két nagy részre bontható regény Hatvan perc! című bevezető 
fejezete megismerteti az olvasót a szereplőkkel, és itt hangzik el Baradlay Kazimír, a kő-
szívű ember végrendelete is. Ebben a haldokló apa családja, közelebbről fiai sorsa fe-
lől rendelkezik. A Szentpéterváron szolgálatot teljesítő Ödönnek diplomatasorsot szán, 
Richárdnak katonatiszti pályafutást, míg a legkisebbnek, Jenőnek a hivatali pályát írja 
elő. A családban szinte mindenhatóként tisztelt apa hatalmi szóval kívánja rendezni a 
családtagjai életét. Ennek mond ellent Baradlayné, az anya és feleség, akinek fogadal-
ma a bonyodalom egyik forrása, továbbá előreutalásként is érthető: a fiúknak az apjuk 
kiszabta sors ellenében kell megvívniuk harcukat.

Az elbeszélő helyzete  A Hatvan perc! és a Két jó barát című fejezetek közé két epi-
zód ékelődik, amelyek Baradlay Kazimír temetéséről és a halotti torról tudósítanak. 
Az elbeszélő az események közeli szemtanúja, aki közelről figyeli a történéseket. E két 
epizód érzékelteti a Két jó barát című fejezetben bekövetkező időbeli ugrást is. Ödön 
Szentpéterváron az apja halálhírét hozó levelet feltehetőleg csupán a temetés után ve-
heti kézhez. Az idő ilyen kezelése az egész regényre jellemző: az elbeszélő nem mesél 
el mindent, nem lineárisan építi fel a cselekményt. Az elbeszélt események gyanítható-
an néhol párhuzamosan, néhol egymást követve történnek – az elbeszélő nem ad er-
re pontos választ.

A legidősebb fiú alakja  A Két jó barát című fejezetben megismerjük a legidősebb 
fiút, Ödönt. Nemesdomb után Szentpétervárra kerülünk, Oroszországba, ahol Ödön 
diplomatának készül a cári udvarban. A fejezet központjában a Nemesdombra való ha-

zaindulás és a farkaskaland áll, azon-
ban ez voltaképpen az első szembe-
szegülés az apa akaratával.

A két fiatalember (Ödön és Leonin) 
kapcsolatát az elbeszélő eszményített, 
idealizált fér fibarátságként ábrázol-
ja. Az egymá sért életüket is feláldozni 

  Jelenet A kőszívű ember fiai című filmből 
(1965, Rendezte: Várkonyi Zoltán, 
szereplők: Nádasi Myrtill, Bitskey Tibor)
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hajlandó fiatalok barátsága révén jobban megismerhetjük a legidősebb Baradlay test-
vért. Ezt a fejezetet Ödön őszintesége, hűsége és családszeretete megnyilvánulásaként 
is olvashatjuk. Mindemellett a romantikus regény egyik jellegzetes eljárását is meg-
tapasztalhatjuk: az elbeszélő gyakran túlzásokkal, eszményítve mutatja be a szerep-
lők azon tulajdonságait, amelyek meghatározóak az események további alakulásában.

 A kőszívű ember fiai    „Játék volt nekik a farkasokat hátrahagyni”

A 18. századi amerikai festő, John Singleton Copley (ejtsd: dzson szinglton kopli) 
Londonba érkezése után kötött barátságot Brook Watsonnal (ejtsd: bruk vatszon), 
aki később az angol főváros polgármestere lett. Watson korán árvaságra jutott, és 
mivel szerette a tengert, nagybátyja hajósinasnak adta. A fiú 1749-ben a havannai 
öbölben magányosan úszott, amikor egy cápa megtámadta. A parton lévő társai 
csónakba szállva segítségére siettek, és a cápa második támadása után sikeresen 
kimentették a vízből. A küzdelemben Watson jobb lába olyan súlyosan megsérült, 
hogy térd alatt amputálni kellett. Ennek ellenére később katonai karriert is befu-
tott. Copley már a romantiká-
ra jellemző mozgal ma ssággal 
és az ér zelmek szélsőséges áb-
rázolásával festette meg a je-
lenetet. 

Milyen érzelmekről árulko-
dik a szereplők arc kifejezése? 
Látott-e va jon a festő valaha 
cápát?

Képek és irodalom

•  A szabadságharc korában a hadseregek általában három nagy fegyvernemre oszthatók: 
gyalogság, lovasság, tüzérség. Látogass el a Hadtörténeti Intézet és Múzeum honlapjá-
ra (www.militaria.hu), és nézz utána, milyen fegyvereket használtak a huszárok!

Kutass a világhálón!

 John Singleton Copley: Watson és a cápa 
(1778, National Gallery  of Art, Washington)
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  Beszéljétek meg, milyen szerepe volt a huszárságnak a szabad-
ságharc idején!

„Lélekcserélő idők járnak, fiam!”

Akik igazán szeretnek (részlet)

Richárd azt hitte, hogy álmot lát, mikor azután a vén szolga felnyitá az ajtót, s eléje 
tűnt az éj sötétéből először egy szelíd, szeretetteljes női arc, oly tiszteletre méltó, oly 
hódolatgerjesztő; és utána egy másik, kinek tekintetében gyermekszív, angyalszere-
lem sugárzik; mindkettő pórruhában, átázva, sárosan, kimerülten… 

Amit Richárd nehány perc előtt olvasott azokból az elátkozott lapokból, a meg-
tagadott mese, a hihetetlen álomlátás, előtte állt. Egy élő pár azokból az úrnőkből, 
kiket vérszomjú, vad csordák éjnek idején fáklyával, fejszével megrohannak, kiknek 
férjeit, testvéreit szemeik előtt lemészárolják, s kiket irgalmas pórnők álöltözetekben 
csoda módon megszöktetnek, s kik gyalog, sárosan, rongyosan, mezítláb futnak tova 
égő házaik alul, ijesztő rémül jelenve meg más vidékek ismerősei előtt – új ismeret-
lenekül. 

Ez a kép állt előtte. 
Odarohant anyjához szótlanul, és átölelte, megcsókolta arcát, kezeit. Mily ázott 

volt öltözete! Mily hidegek arca, kezei! Nem is kérdezett tőle semmit. 
Editre pedig olyan félve tekintett. Mintha azt hinné, hogy ez nem az. Talán van 

még más arc, mely az övéhez oly nagyon hasonlít! Hiszen elképzelhetetlen az, ho-
gyan lehessen ő e percben itt! Félt megtudni, ki ez. 

Nem szólt senki egy szót is, csak valami csendes hang hallatszott, amit úgy nevez-
nek, hogy zokogás. A minden beszédnél többet mondó hang. 

Richárd oly mondhatlan fájdalmat érzett szívében, mikor anyját így látta, így ölel-
te, hogy nem volt ura magának többé, arccal odaveté magát az asztalra, hol ama vészt 
hírlő lapok feküdtek, s keserűen nyögé: 

– Hát ez mind igaz?! 
Anyja belepillantott a lapokba. 
– Egy ezredrésze annak, ami igaz! – monda fiának. – Esküszöm neked arra a szere-

tetre, amivel szívemben hordoztalak mindig. 
– Ne esküdjél, anyám! Az, hogy te most itt vagy, rettenetesebb bizonyítvány ne-

kem minden esküvésnél. 
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 A kőszívű ember fiai    „Lélekcserélő idők járnak, fiam!”

És azzal elkezdte az asztalt ütni öklével. 
– És most nem parancsol nekem sem Isten, sem ember többé. Egyedül te paran-

csolsz, anyám! Mit kívánsz tőlem? 
Baradlayné e szóra megfogta Edit kezét, s odavonta őt Richárdhoz. 
– Nézd, itt van az, aki nekem megmondta, hogy mit kívánok én tőled. Még ez-

előtt egy órával magam sem tudtam azt kimondani. 
– Edit! – suttogá Richárd elbámulva, s megtapogatá az eléje nyújtott kis kezet, 

mely nedves volt az ázott pórköntöstül. Ez Edit keze, ez Edit arca. – De hogy lehet 
ez? Hát mi jön még, amitől egészen megtébolyodjak? 

– Lélekcserélő idők járnak, fiam! – monda Baradlayné. – Mindnyájan más emberek 
lettünk. Minden kőnek szíve van most, és fáj. Azt akarták, hogy annak, aki fegyvert 
visel, ne legyen. A szuronyerdőnek anyja van, akit úgy hívnak, hogy haza. Hanem ez az 
örök anya néma, nem kiálthat! Tudták. Azt meg lehet ostorozni, meg lehet gázolni, tes-
tét szétdarabolni; nem kiálthat: „Fiam, segíts!” – De nem gondoltak arra, hogy minden 
egyes kardviselőnek van egy anyja otthon; és ha kétszázezer anya elkezd jajt kiáltani, azt 
majd meghallja a nagy gyermek! Kiáltottunk! A pórnő, az úrnő ment, írt, beszélt, ahol 
fia volt. És meghallották szavunkat. És ez egy rettenetes parancsolat volt. Az anyák haza-
parancsolták fiaikat. És a fiúk hazajöttek. Csak te nem hallottál meg minket. 

– Hallgatlak, anyám. Minden szavadat őrzöm. 
– Nézd, itt van egy fiatal leány, apácanövendék. Ez meghallja, mint beszélik el 

előtte titokban, hogyan akarják elveszteni kedvesét. Ravaszul, sátáni terv szerint. 
Akár tesz, akár nem tesz. Ha tesz, a vesztőhelyen, ha nem tesz, orgyilokkal. Már ki 
van ellene adva egyik részről a parancsolat, hogy elfogják; másik részről már töltve 
ellene az orgyilkos fegyvere. És a fiatal leány nem gondolkozik, mit tegyen. Nem sír, 
nem esik kétségbe. Vígságot tettet, megszökik őreitől éjfélben: éj közepén nekifut a 
sötét éjszakának; fekete, koromsötét éjben végigfutja a város kísértetes utcáit, hogy 
feltalálja kedvesének anyját, hogy annak lábaihoz vesse magát, és így szóljon hozzá: 
„Asszony! Fiadat meg akarják ölni, rettenetes, gyalázatos halállal! Siess! Keresd fel! 
Válassz számára valami szebb halált!” 

– Edit! – rebegé Richárd, s a leányka hideg kezét forró homlokához szorítá. 
– Én választottam, fiam. 
– Mondjad, anyám! 
– Van még mező, hol az ilyen fiak, ha megáldozták magukat, anyjuk nem sír utá-

nuk, csak édes könnyeket. 
– Mit tegyek? 
– Tanuld meg közkatonáidtól. A tábori jelszó, mellyel előőrseiden átjöttünk, ez 

volt: „Nyergelj, fordulj!” Ha e jelszót kimondod, megtudod, merre mégy. Hogy 
eljutsz-e oda? Az kardod dolga és az Istené! 

– Úgy lesz! 
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Richárd az ajtóhoz lépett. Pál ott őrködött. 
– Eredj – szólt hozzá csendesen –, tudasd az altisztekkel az új tábori jelszót: „Nyer-

gelj, fordulj!” 
A vén huszár nem szólt semmit, hanem futott. 
– Az én kockám el van vetve – szólt Richárd visszatérve anyjához és kedveséhez. 

– De hát tiveletek mi történik most? 
– Ki tudhatja azt? Mindennap él az Isten. 
– Ti most már nem mehettek vissza a városba. Azt holnap ostromolni fogják min-

den oldalról. Ott vész lesz minden ponton. Én most már rögtön indulok, amíg sötét 
van; a zápor segít a harcvonalból eltűnnöm. Nem jó volna-e velem jönnötök a leg-
közelebbi faluig, hol kocsit fogadhattok, s menekülhettek Magyarország felé? Editet 
vidd magaddal, anyám. 

Mind a két hölgy tagadólag inte fejével. 
– Én, fiam, ismét visszamegyek a városba. 
– Anyám! Gondold meg, hogy holnap be lesz véve a város, s hogy te el vagy árulva. 
– Nem gondolok semmire. Nekem még egy fiam van abban a városban, s én visz-

szamegyek érte; ha tűzbe-lángba lesz is borulva és ellenséggel megtöltve: mégis ki-
hozom onnan a fiamat, ott nem hagyom nekik! 

Richárd eltakarta kezével arcát. 
– Ó, anyám, milyen törpe vagyok én veled szemközt! 
És azután fájdalmasan tekinte Editre, mintha kérdené: „Hát veled mi történik, 

szélbe dobott virágszál? Hová mégy? Kihez térsz? Milyen napokat vársz?” 
Edit megérté a néma kérdés fájdalmas beszédét, s megszólalt. Eddig csak hallgatott. 
– Miattam legyen ön nyugton, Richárd. Önnek anyja visszakísér engem a kolos-

torig. Én oda visszatérek. Ne aggódjék miattam. Megfenyítenek, de meg nem ölnek. 
És azután jó helyen leszek ottan. Várni fogok önre. Várni fogom, míg ön egyszer 
diadalkoszorúsan, győztesen eljön értem, s elvisz magához. Boldog leszek e várako-
zásban. Ha pedig azt rendelte az ég, hogy ön nálamnál szebb menyasszonyt talál, akit 
az udvarlói úgy hínak, hogy „szép halál”, akkor legalább tudni fogom, mikor nap 
nap után a hideg kövön térdepelek, miért imádkozom. 

Baradlayné e szóknál gyöngéd erőszakkal odanyomta fia kebléhez a kedves gyer-
meket, s míg azok egy fájó ölelkezésben szerelmük szentségére felesküdtek, az anya 
reszkető kezét az égre emelve, kényszeríté Istent, hogy ha néz alá a magas égből, ezt 
a fogadást látatlanul ne hagyja! 

Künn robogtak a sorakozó paripák. 
– Az idő letelt. Fiam, siess! – szólt Baradlayné. 
Richárd letörlé könnyeit, megölelte anyját; s azzal köpenyét nyakába kerítve, ki-

ment kedveseivel együtt a szabadba. 
Az eső folyvást hullott. 
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A huszárszakasz rendben állt már a temetőárkon kívül. 
Richárd felkapott lovára, és csapatja elé lovagolt. 
Mikor a két nő elhaladt a lovagok mellett, csendesen, de mind egyszerre, nem ki-

áltva, csak susogva egy elfojtott „éljen” szóval üdvözölték a két nőalakot. Olyan volt 
az, mint a szélfuvallat, mint az erdőzúgás, ez a halk „éljen” sóhajtás száz meg száz 
elfúlt kebelből. 

„Nyergelj, fordulj!” – szólt a csendes jelszó; a csapat megindult. Meghalt a trombi-
tás, nem volt szüksége a csapatnak trombitaszóra. Eltűntek, mint egy tábor kísértet.

 A kőszívű ember fiai    „Lélekcserélő idők járnak, fiam!”

1. Mikor, milyen előzményekkel veszi kezdetét az idézett részlet? Mire utal: „Lélekcserélő 
idők járnak”?

2. Jellemezd Richárdot, Baradlaynét, Editet és a sereget!
3. Keress a részletben túlzó, színpadias jeleneteket!
4. Gyűjts idézeteket, amelyek azt bizonyítják, hogy az elbeszélő mindent tud szereplői gon-

dolatairól, lelkivilágáról!
5. Kik azok, „akik igazán szeretnek”? Miért?
6. Vitassátok meg: egy édesanya elküldheti-e a fiát honvédő háborúba, kockáztatva ezzel 

gyermeke életét?

Kérdések, feladatok
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  A fordulópont

Fordulópont  Szentpétervár és Nemesdomb mellett A kőszívű ember fiai című regény 
egyik fontos helyszíne Bécs. A császári városban zajló forradalmi eseményekben két 
Baradlay fiú is részt vesz. Richárd a Habsburg Birodalom hadseregében szolgál huszár-
tisztként. A bécsi forradalom kitörésekor így a fennálló rend megőrzése a feladata. Míg 
ő a forradalomellenes erők egyik kapitánya, addig Jenő, a legkisebb fiú a másik oldalon 
harcol. Az Akik igazán szeretnek című fejezet, ahogyan a korábban kiemelt Két jó barát 
részlete is, a regény egyik jelentős fordulópontja. 

A regény nőalakjai  Richárd kedvese és menyasszonya, az apácazárdába kényszerí-
tett Edit fültanúja annak a beszélgetésnek, amely felfedi Plankenhorsték gonosz tervét, 
a kapitány elárulását. Baradlayné azért érkezett a városba, hogy fiait rávegye, térje-
nek vissza Magyarországra, és vegyenek részt a szabadságharcban. Baradlayné szigorú 
és egyenes jelleme mellett Edit karaktere is árnyaltabbá válik: Richárd menyasszonya 
nemcsak okos és bátor, de áldozatkészsége is bizonyítja, mennyire szereti vőlegényét. 
Emellett Richárd jellemzése is kiegészül: a katonaként a császárnak hűséget fogadó 
tiszt jelentős döntést hoz. Katonai esküjét megszegve áll a császári erőkkel harcoló ma-
gyar szabadságharc szolgálatába.

Romantikus jellemek  A fejezetben előbb Plankenhorsték rideg, számító és kegyet-
len viselkedését ismerjük meg, amely ellentétben áll Baradlayné és Edit a hazáért, csa-
ládért és szerelemért mindent feláldozni kész magatartásával. A túlzásokkal bemu-
tatott ellentét a romantika egyik jellegzetessége. Az anya Richárddal való találkozása 
több szempontból is a regény fordulópontjaként értelmezhető. A kapitány meggyőzése 
és Magyarországra indulása az apa akaratának való ellenszegülés újabb momentuma. 

 Jelenet A kőszívű ember fiai című 
filmből (1965, Rendezte: Várkonyi 
Zoltán, szereplők: Mécs Károly, 
Sulyok Mária, Polónyi Gyöngyi, 
Páger Antal)
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Jókai kortársa, az angol Millais (ejtsd: milé) 1860-ban festette A fekete bruns wicki  
(ejtsd: branszviki) című képét. A jelenet a waterlooi (ejtsd: vaterlói) csata előes-
téjén játszódik. Másnap Napóleon francia császár végső vereséget szenvedett 
az európai hatalmak egyesített erőitől. A kép a Napóleon ellen küzdő egyik ön-
kéntes hadosztály, a fekete egyenruhát viselő „fekete brunswickiak” katonáját 
ábrázolja, aki az esti bálról egyenesen a csatatérre indul. A fiatal férfihoz fehér 
báli ruhás kedvese simul. A katona már épp nyitná az ajtót, de a nő kezét a ki-
lincsre téve igyekszik késleltetni az elválás közelgő pillanatát. A hadtest különös 
hősiességével és elszántságával tűnt ki a 
waterlooi ütközetben, és jelentős vesz-
teségeket szenvedett. A festő valószínű-
leg úgy képzelte, hogy ez a katona is a 
halálba indul. 

Keresd meg Benczúr Gyula Hunya-
di László búcsúja című festményét! Mi-
lyen érzelmekről árulkodnak a szereplők 
gesztusai? Hogyan ábrázolnád Baradlay-
né, Richárd és Edit búcsúzását?

Képek és irodalom

•  A párbaj – betiltása előtt – hosszú időn keresztül nemcsak a katonák, hanem a civilek 
számára is a becsületsértési ügyek elrendezésének bevett gyakorlata volt. Nézz utána, 
milyen feltételei és eszközei voltak általában egy párbajnak! Idézzétek 
fel ehhez Dumas A három testőr című regényének párbajjele-
netét is!

Kutass a világhálón!

 John Everett Millais: A fekete brunswicki 
(1860, Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight)

 A kőszívű ember fiai    „Lélekcserélő idők járnak, fiam!”
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  Soroljátok fel a párbaj feltételeit és lehetséges eszközeit! Beszéljé-
tek meg, miért tilthatták be!

„Éljen a haza!”

Zenit (részlet)

Kezdődik a nappal… 
A tüzérek óráikkal kezükben állnak az ágyúk mellett. Mély, álomülte csend van. 

A Svábhegy ligeteiből aláhangzik a fülemüle éjjeli csattogása. 
Mikor aztán az óramutató a perchez ér, egy pillanatban megdördül ötvenkilenc 

ágyú, s a dörgést folytatja egy óriási kiáltás körös-körül: „Éljen a haza!” 
S azzal minden ponton kezdődik az ostrom. 
A nap még nem világít; de világít a szörnyű reggelre ébresztett várvédők irtó tüzelése. 
A svábhegyi főhaditanyáról látni, mint hömpölyög hangyabolyként a 34-ik hon-

védzászlóalj önkéntes csapatja fel a rés omladékain; a várfokról kartácszápor1 fo-
gadja őket; vissza-, majd megint előrehömpölyögnek, felhatolnak a sáncra, szurony 
szurony ellen küzd már; az ellenfél visszaveri őket, s leszorítja a résről. Hanem a 
várvédők tisztjei halva maradtak ott. 

A másik két zászlóalj, a 19-ik és 47-ik a lábtókon2 halad előre. Közéjük osztva az 
önkéntesek. A körönd3 ágyúiból, a tornyacsok4 ablakréseiből lövik őket. Hasztalan: a 
lábtók oda vannak már támasztva a falnak, s a megindult hadoszlop ellenállhatatlanul 
tolja fel magát a hágcsó fokain; az itt közeledőket nem lehet visszaűzni, ezeket csak 
meg lehet ölni. 

Egyik lábtón halad fölfelé Baradlay Ödön. Jobbjában kivont kardja. Azon a lábtón 
első volt. Nem hagyta magát mástól megelőzni. 

Azon a helyen a várfalat az olasz zászlóalj egy csapatja védi. 
Jól védi. 
Míg a honvédek a lábtókat a falaknak támaszták, sok bajtársuk holttestén kellett átlép-

niök, s mikor már fölfelé haladtak, sok jajkiáltás hangzott a légben, amint a lelőtt vitéz 
a magasból aláhullott. Sokszoros halál, odalenn saját társainak felfelé tartott szuronyai 
fogadják a leesőt. 

1  kartács: kis ólomgolyókkal vagy vasdarabokkal töltött tüzérségi lövedék
2  lábtó: létra, hágcsó
3  körönd: kör alakú tér
4  tornyacs: tornyocska
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 A kőszívű ember fiai    „Éljen a haza!”

Ödön haladt fölfelé, oly egykedvűen, mintha 
csak fogadásból haladna fel egy egyiptomi piramid 
fokain, ahol nem egyebet akarna bebizonyítani, 
mint azt, hogy nem szédül. 

Amikor fölfelé tekintett, láthatá, hogy a hágcsó 
felső végénél a falon, félig rejtve a mellvédről,5 áll 
egy katona, lövésre készen tartva fegyverét. 

Ez az ő „átellenese”. 
Amint Ödön a hágcsó közepén jár, egyszer-

re  a lába alatt elkiáltja magát egy ismerős hang: 
– Hohó! Patrónus6 uram! Én is itt vagyok! 
A hangról Mausmannra ismer Ödön. 
A vitéz tornász a hágcsón alulról kapaszkodik 

fölfelé, társainak hasmánt7 fordulva, s eléje kap 
Ödönnek. Megmutatja, hogy ő így is tud. Úgy 
mászik, mint egy macska, s nemsokára Ödön feje fölött a létra 
tetejére lódítja át magát, s onnan kiált Ödönre diadalmas kacajjal: 

– Az nem járja, patrónus uram, hogy ön előttem menjen. Én kapitány vagyok, ön 
csak közlegény. 

Ödön azonban ismét meg akarta előzni. Benne is föltámadt e bursikóz8 verseny-
zésre a vetélkedési ösztön. Amikor aztán az előrehaladt legionárius9 gyöngéden le-
nyomta Ödön vállát tenyerével. 

– Patrónus uram, hagyjon engem elöl menni! Nekem senkim sincs az egész világon. 
S ezzel a szóval három fokot átszökött a lábtón. 
Ama katona ott a várfokon arcához fogta a puskát, s lefelé célzott. 
Mausmann észrevette azt. Felkiáltott rá hetykén: 
– Aztán jól célozz, makarónievő, mert még különben meglősz. 
A következő percben eldördült az olasz fegyvere. 
Mausmannak mind a két keze elereszté a hágcsó fokát. Fejét hátrafordítva kiálta 

az utána jövő Ödönnek: 
– Vigyázz! Aufg’schaut!10 
– Mi az?! – kiálta Ödön. 
– Ami sohasem történt velem… Az, hogy meghalok. 

  5  mellvéd: várfal szélén védelmül szolgáló, kb. mellmagasságú korlát vagy fal
  6  patrónus: pártfogó
  7  hasmánt: hason, illetve hasra
  8  bursikóz: legénykedő
  9  legionárius: külföldi önkéntes katona
10  Aufg’schaut!: Vigyázat!

Irodalom_tk_7_2018.indd   165 2018. 04. 18.   14:44



166

Azzal hanyatt bukott Ödön fején keresztül. 
Most azután Ödön megfeszített erővel haladt fölfelé. 
A katona megtölté fegyverét. 
Csak pár ölnyire11 volt még tőle Ödön. 
A katona egyenesen fejének tartotta a puskát. Belenézhetett a cső üregébe. 
Még egy öl. Akkor a katona lábhoz ereszti a fegyvert, keblébe nyúl, s a szurony 

hegyére feltűz egy fehér zsebkendőt. 
A vár túlsó oldalán, a Várkert felől, a 16-ik zászlóalj ostromolt. 
A Grósz-féle ház falát törték keresztül, mely a Várkert falához fekszik, s e résen 

keresztül törtek fel a Várkertbe. […]
A Várkert teraszán összetalálkozott a két szemközt jövő csapat. 
Az a tér, ahol összejöttek, a Várkertnek azon oldala, melyet két rézsútos fal zár el 

külön szakaszként; olyan az, mint egy négyszög-udvar, a hajdani fejedelmi oroszlán-
rekeszek mintájára, amikbe harcjátékok alkalmával összeeresztették a rostélyok12 fe-
nevadait, oroszlánt, tigrist, párducot, bikát, szarvorrút, hogy küzdjenek, míg a szűk, 
menedéktelen négyszög-udvaron egyik a másikat föl nem emészti. 

Egy ilyen oroszlánrekeszbe jutott bele a két ellenséges csapat. 
Csak akkor vették észre egymást, mikor az egyik innen, a másik amonnan beugrált 

a meredek falon, melynek nincs kapuja. 
A cserjék közt alig harminclépésnyi távolban látták meg egymást. 
– Adjátok meg magatokat! – kiálta a honvéd őrnagy. 
– Tüzelj, szuronyt szegezz! – felelt rá az osztrák kapitány. 
S egymásra lőtt a két csapat. 
Az osztrákoktól elesett a lövésre a kapitány és a hadnagy, a magyaroknál sebet ka-

pott az őrnagy és még egy tiszt. 
Sem magyar, sem osztrák nem ügyelt arra, ki esett el. Richárd felkapta egy elbukó 

honvéd szuronyos fegyverét, s előrerohant a középúton. 
Azon út oly keskeny, hogy szuronyküzdéshez csak egypár embernek ád helyet; 

alatta, fölötte csúszós fűvel benőtt meredély,13 melyen nem lehet megállni a harcot. 
Tehát azon a keskeny téren kell végigverekedni a két csapatnak, míg az utolsó harcos 
túléli a másikat. 

És halálig kell verekedni, mint a rekeszbe zárt fenevadaknak, mert a falveremből 
menekülni nem lehet. 

Richárd megvetette a lábát a puszpángbokrok között. 
Kitűnő szuronyvívó volt. Azt tudta, hogy életét drágán fogja eladni. 

11  öl: hosszmérték, kb. 1,8 méter
12  rostély: védő, elzáró rács
13  meredély: meredek lejtő
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De azért mégis meg fogják azt venni. 
Ha ledöf tíz embert egymás után, a tizenegyedik csak elejti. 
Az gondolatnak is szörnyeteg volna, egy embernek azt vállalni fel, hogy sorba egy 

egész hadcsapatát az ellenfélnek egyenkint leölje, s maga utolsónak maradjon. 
Mikor ott szembeállt a közelgő ellenféllel, végigvillámlott Richárd lelkén: „Meg 

kell itt halni!” S e villámfénynél egy perc ezredrésze alatt elbúcsúzott mindattól, ami-
vel lelke tele volt: a győzelmi örömtől, a szép menyasszonytól ott a zárdában s az alvó 
ellenféltől, kinek tett fogadását nem tudja beváltani. 

Meg kell e helyütt halni bizonnyal. 
Az első támadót letaszította szuronya az oldalmeredélyen. 
A másikat visszalökte társai közé sebesülten. 
A harmadik hirtelen visszahökkent, s szuronyával felmutatott a fejük fölötti teraszra. 
A harmadik teraszon, mely fejük fölött uralgott, egy közeledő szuronysor villo-

gása látszott meg. 
Új csapat közelít az oroszlánketrechez. 
Akit az a szuronysor meg fog támadni, veszve van. 
De kié hát az a szuronysor? 
A felkelő nap megfelelt rá. 
Amint keleten egy felhőhasadék alul kilövellé sugarát, ama közeledő szuronysö-

vény közül egy lobogó nemzetiszín zászlót világíta meg. 
– Éljen a haza! – hangzott e pillanatban a harmadik teraszon. 
Az újan érkező honvédcsapat keresztülugrált a mellvédeken, s a meredélyen alá, 

mint a hógörgeteg az ellenfélre, egy perc alatt összegomolyodott véle, s onnan le-
sodorták egymást egész az alsó kerítésig, ahol a minden oldalról körülfogott osztrák 
csapat, legyőzve, elnyomva, megadta magát. 

Az a búzavirágszín egyenruhás alak, ki mint mentőangyal repül alá a füves mere-
délyen Richárdhoz – Baradlay Ödön. 

Ott aztán egymás karjába omlanak. 
– Nagyon-nagyon haragszom rád! – szól indulatosan Richárd, s haragjában még 

jobban odaöleli testvérét. 
Amiért aztán az az öröme van, hogy bátyját nevetni látja. 
Ami oly ritka tünemény. 
– Hogy kerültél ide? 
– A váron keresztül. 
– Benn vagyunk a várban? 
– Minden ponton. 
– A várparancsnok? 
– Az elesett. 
– Ah, ti minden babért letéptetek előlünk! 
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– Még van egy levele. Mentsétek meg a Lánchidat! 
– Igaz. Bajtársak, a Lánchíd elé! 
– Isten veled! Ma még találkozunk. Én sietek a Bécsi-kapuhoz, ott még van egy 

makacs ellencsapat, amit le kell fegyverezni. Ti zárjátok el az útját a Lánchídhoz. 
Az a Lánchíd az ország egyik büszkesége; az építészet valódi diadala; világcsoda, 

mit a rodoszi kolosszal14 egy sorban emlegetnek; most az forgott veszélyben. 
A várparancsnok megmondá Budaváros kérelmi küldöttségének, hogy ha a vár el-

esik, ő e remekművét a világnak a levegőbe röpítendi. Szavait megörökítette a városi 
tanács jegyzőkönyve, melyben azok most is olvashatók.

1. Milyen más szóval fejezi ki az író az alábbiakat: létra, katona, olasz, ketrecrács?
2. Mit jelent a zenit? Milyen szerepet tölthet be a fejezet a regény szerkezetében?
3. Hogyan mutatja be az író a támadókat és a védőket? 
4. Milyen nemzetiségek jelennek meg a csatában? Mire hívhatja fel a figyelmet Mausmann 

neve és német nyelvű felkiáltása?
5. Jókai regényei „olvastatják magukat”. A részlet végére érve kedvet kaptál a mű tovább-

olvasásához? Válaszod indokold!

Kérdések, feladatok

  Hősök párbaja

A tetőpont  A fejezet címe is jelzi: a budai vár visszafoglalása a regény egyik tetőpont-
ja. Az ostrom, amely az 1848–49-es szabadságharc kiemelkedő eseménye volt, szoro-
san illeszkedik a regény cselekményébe is. A közösség szabadságáért és felemelkedé-
séért vívott harc azonban egy párbajnak is a színtere lesz. 

A Baradlay fivérek párbaja  A romantikus hős jellemzésével a Baradlay fiúk kap-
csán már többször is találkozhattunk. Megfigyelhettük Ödön kitartását és bátorságát 
a farkasok elleni küzdelemben, vagy Richárd hűségét, egyenességét és tetteiért vállalt 
felelősségét, amikor a szabadságharc oldalára állt. A kissé konok, szűkszavú Ödön és a 
heves vérmérsékletű Richárd vívnak párbajt az ostrom közben. Ennek előzménye, hogy 
egy tanácskozáson Richárd gyávának nevezi a hazáját civilként szolgáló Ödönt, aki ezért 
elégtételt követel. A testvérek párbaja, amelynek tétje, hogy ki jut fel előbb a sáncra, azt 
is szemlélteti, mennyire fontos és kiemelkedő érték a becsület. Ennek megvédése és az 
ezért való kiállás még a testvérrel szemben is elengedhetetlen. Dumas A három testőr 
című regényének részletében már az előző fejezetben is láthattunk erre példát.

14  rodoszi kolosz: rodoszi kolosszus, Héliosz napisten óriási méretű ókori szobra Rodosz városában; az ókori 
világ hét csodájának egyike
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Egy mellékszereplő  A romantikus hősideált megtestesítő Baradlay fivérek mel-
lett a bécsi forradalomból ismerős Mausmann is föltűnik, aki osztrákként áldozza fel 
életét a magyarok oldalán a szabadságharcban. Hangsúlyos jelenet Mausmann szere-
peltetése, hiszen így a harc nem egyszerűen osztrák–magyar ellentétre egyszerűsödik, 
hanem az elnyomók és elnyomottak csatájává vá-
lik, amelyben a szabadság a legfontosabb érték. 
Mindeközben arra is felfigyelhetünk, hogy az el-
beszélő a magyarok hősiessége mellett az osztrák 
katonák bátorságát és kiválóságát is hangsúlyoz-
za. Ezáltal még kiélezettebbé válik a küzdelem, és 
még dicsőségesebbé a későbbi győzelem.

Irodalmi barangolások 

 Jelenet A kőszívű ember fiai című filmből (1965, Rendezte: 
Várkonyi Zoltán, szereplők: Bitskey Tibor, Mécs Károly)

 A kőszívű ember fiai    „Éljen a haza!”

„Az 1850-es években a budai Sváb-hegy egyre népszerűbb kiránduló- és nyaralóhely 
lett a pesti polgárok körében. Ekkor vásárolt itt birtokot Jókai Mór feleségével, La-
borfalvi Rózával együtt. […]

A gyümölcsfákkal, szőlővel, virágokkal, madarakkal teli kertben szerzett élmé-
nyeit megosztotta olvasóival is. Regényeiben és kertészkedéssel kapcsolatos ismeret-
terjesztő cikkeiben írta meg tapasztalatait. Miközben jellegzetes, lila tintás betűivel 
papírlapok ezreit töltötte meg, borászkodott is, gyümölcskiállításokra vitte termé-
nyeit, és a parlamentben is felszólalt szőlészeti témákban. […]

Nyaralójuk helyén ma a Duna–
Ipoly Nemzeti Park igazgatóságá-
nak épülete áll, a volt présház a 
Pe tőfi Irodalmi Múzeum kiállítá-
sának ad otthont.” 

(Forrás: Kertész vagyok, és ez büszkesé-
gem. Jókai Mór a Svábhegyen. 

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása 
a Jókai-kertben, www.pim.hu)

  Jókai Mór svábhegyi kertje
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A szabadságharc bukását követő önkényuralom éveiben Ferenc József császár pa-
rancsára emlékművet állítottak Heinrich Hentzi tábornoknak a budai várban. Az 
1849-es ostrom idején Hentzi védte a magyarok ellen a várat, és a csata során 
esett el. A szoborcsoport haldokló katonát ábrázolt, akinek angyal nyújtotta a di-
csőség babérkoszorúját. Az emlékmű, amely mélyen sértette a magyarok önérze-
tét, az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés után is a helyén maradt. 1894-ben egy 
hírlapíró sikertelenül próbálta felrobbantani, végül 1898-ban döntöttek az eltávo-
lításáról Erzsébet királyné ide tervezett emlékműve miatt. A szoborcsoport a hű-
vösvölgyi hadapródiskola udvarára került mint „harcosemlék”. 

Véleményed szerint hogyan 
kellene őrizni hajdani ellensé-
geink  kegyeleti emlékeit? Nézz 
utána  , milyen alkotás emlékez-
tet I. Szulejmán szultán és Zrínyi  
Miklós tetteire Szigetvár mel-
lett! Te mit gondolsz erről a kér-
désről?

Képek és irodalom

Kutass a világhálón!

 Rudolf von Alt: György tér és a Hentzi 
emlék a várban (1850-es évek, 

 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 
 Budapest Gyűjtemény)

1. Ki volt Laborfalvi Róza? Nézz utána, hogyan ismerkedett meg az íróval, és hogyan men-
tette meg az életét a szabadságharc után!

2. Olvasd el Az arany ember című regény A „Senki” szigete című fejezetében szereplő kert-
leírást, és bizonyítsd, hogy Jókai felhasználta regényeiben is kertészeti tapasztalatait!

3. Készítsd el a szöveg alapján a terület alaprajzát a füzetedbe! Ha nem találsz ehhez ele-
gendő információt, használd a fantáziádat!

4. Keresd ki a szövegből, hogy milyen tevékenységek kapcsolhatók még Jókai életében a 
kertészkedéshez!
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•  Keress olyan Mikszáth-műveket, amelyek a népszerű folytatásos 
vagy tárcaregény formában jelentek meg először! 
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Összefoglalás – A kőszívű ember fiai

Jókai Mór a 19. századi regényírás egyik legkiemelkedőbb alakja. Regényei nemcsak 
saját korában gyakoroltak jelentős hatást az olvasóközönségre, ma is népszerűek, a 
belőlük készült filmeket rendszeresen tűzik műsorukra a televíziócsatornák.

A mű témája és műfaja  1869-ben megjelent romantikus nagyregényének, 
A kőszívű ember fiainak az 1848–49-es forradalom és szabadságharc szolgál történel-
mi hátteréül. A történelmi regény színfalai előtt a Baradlay család életét és sorsát is-
merhettük meg a részletekből. Így család- vagy sorsregényként is olvasható a mű: 
a kőszívű ember, Baradlay Kazimír végrendeletéről szól. 

A regény romantikus jellemzői  Ha felidézzük a romantikus líráról tanultakat, 
eszünkbe juthat, hogy a korszak alkotói – Kölcsey vagy Vörösmarty – gyakran fog-
lalkoztak a történelmi sorskérdésekkel, ahogyan azt Jókai is tette. De láthattuk 
azt is, hogy a szabadság milyen fontos érték a romantikus alkotónak. A regény-
ben nemcsak a történelmi időben kivívandó szabadság jelenik meg, de a testvérek 
(Ödön, Richárd, Jenő) és édesanyjuk egyéni, sorsfordító döntésszabadsága is az apai 
végrendelet ellenében. 

A cselekmény jellemzői  A romantika formabontása érzékelhető a regény 
cselekményvezetésén is. A lineárisan elbeszélt történet mellett párhuzamosan 
szerkesztett cselekményelemek kapnak helyet. A mindentudó elbeszélő a cse-
lekményt nagyszabásúan, olykor teátrálisan és szenvedélyesen ábrázolja, emellett 
a hősök jellemében is megfigyelhető a romantikus túlzás és az eszményítés. Az őszin-
teség, becsületesség, hűség és hősiesség eszményi értékeivel bíró hősök mellett azon-
ban azok negatív ellenpéldái (például Plankenhorsték) is megjelennek a regényben. 

„Írjunk mitológiát”  A cselekményvezetés, a stílus és a jellemábrázolás egyfaj-
ta színes mesei, mitikus színezetet kölcsönöznek Jókai regényvilágának. Bár a sza-
badságharc elbukott, a reformkor egyik legfőbb célkitűzése, a nemzeti öntudat 
megteremtése és alakítása, nem veszett el nyomtalanul. Az író a vereségből is ké-
pes volt gyönyörű mesét, mítoszt, az önazonosságot erősítő győzelmet kovácsolni. 
„…mondjuk ki akár ma is a szabadságharc szót, nem Baradlay Richárd lovagol-e fe-
lénk?” – kérdezi Németh László író. 

A Baradlay család tagjainak viselkedésében, sorsuknak alakulásában nem csupán 
a közösségért, a nemzetért felelősséget vállaló ember képét láthatjuk. A tetteik követ-
kezményeit vállaló szereplők révén Jókai egyúttal erkölcsi példát is állít olvasói elé. 
Az elveiért kiálló, ezért áldozatokat hozni képes, önzetlen ember idealizált és egyé-
nített alakjait ismerhetjük fel Ödönben, Richárdban és Jenőben.
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 1. Foglald össze a magyar romantika legfőbb jellemzőit! Hogyan jelennek meg ezek 
A kőszívű ember fiaiban?

 2. Értelmezzétek a regény címét! Jókai eredeti terve szerint a mű címe Anya örökké lett 
volna. Te melyiket tartod jobbnak és miért?

 3. Páros munkában készítsetek interjút a regény egy-egy szereplőjével! Ki, hogyan látta 
az eseményeket?

 4. Jellemezd a regény narrátorát! 
 5. Írj rövid fogalmazást a szabadság fogalmának regénybeli megjelenéséről! Számodra 

mit jelent a szó?
 6. Válassz ki egy részletet a műből, és készíts hozzá megjegyzéseket, hogyan filmesítenéd 

meg! Hasonlítsd össze a regényből készült filmadaptációval!
 7. Mutassátok be, hogyan alakult volna a regény szereplőinek sorsa, ha teljesítik az atyai 

végrendeletet! 
 8. Gyűjtsétek össze, mi mindent érdemes figyelembe venni a pályaválasztásnál! Szerin-

ted ma mekkora szerepet kap ebben a szülői akarat?
 9. Alkossatok képregényt a mű fontosabb cselekményelemeiből!
10. Válasszatok néhány kedvenc jelenetet, és mutassátok be ezeket állóképekben!
11. Nézz utána, milyen emlékjelei (szobor, emléktábla, utcanév) vannak településeden a 

szabadságharcnak, és mi a történetük!

Összefoglaló kérdések, feladatok

  Than Mór: Honvédtisztek a tábortűznél 
(1849–1850, Magyar Nemzeti Múzeum, 
Történelmi Képcsarnok, Budapest)

A horpácsi Mikszáth Kálmán Emlékház 
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MIKSZÁTH KÁLMÁN
SZENT PÉTER ESERNYŐJE

„A kosár ott állt még most is. A gyermek a kosárban ült és a lúd az udvarban 
szaladgált, s az eső zuhogott egyre, zuhogott az eszterhaj alá is, patakban 
folyt ott is az esővíz, de a gyermek szárazon maradt, sértetlenül, mert egy 
hatalmas, fakó, piros szövetű esernyő volt a kosár fölé borítva.” 
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  Soroljatok fel olyan Mikszáth-műveket, amelyek folytatásokban jelentek meg először!
  Olvastátok-e már korábban Mikszáth Kálmán valamelyik művét? 

Láttatok-e regényei alapján készült filmet vagy színházi előadást?

„micsoda bűvész és művész”1

Mikszáth Kálmán életpályája és művei

Mikszáth Kálmán (1847–1910) az Ipolytól északra fekvő Szkla-
bonyán (ma Szlovákia) született. Iskoláit előbb Rimaszombat-
ban, majd a selmecbányai evangélikus gimnáziumban végezte. 
A középiskola után a pesti egyetemen hallgatott jogot, azon-
ban diplomát nem szerzett. Esküdtként került Mauks Mátyás 
szolgabíró mellé, és beleszeretett munkáltatója lányába, Mauks 
Ilonába, akit később szülői beleegyezés nélkül feleségül is vett. 

Pályakezdés  Szépirodalmi próbálkozásai mellett Mikszáth 
újságíróként kereste a kenyerét, a Magyar Néplap munkatár-
sa volt. A nehéz megélhetés miatt elvált feleségétől, és a Sze-
gedi Napló hívására Szegedre ment. 1880-ban költözött vissza 
Pestre, ekkor jelentette meg A tót atyafiak (1881) és A jó palócok 
(1882) című köteteit, amelyek meghozták számára az elisme-

rést, és anyagi helyzete is rendeződött. A két kötet címe két népcsoportra: a Felvidé-
ken élő szlovákokra (tótokra) és magyarokra (palócokra) irányítja az olvasó figyelmét. 

Az anekdotikus novella  A szerzőt a századforduló prózairodalmának kiemel-
kedő alkotójaként tartja számon az irodalomtörténet. Mikszáth nevéhez fűződik az 
anekdotikus novella. Művei Krúdy Gyula vagy Móricz Zsigmond írásaira is jelen-
tősen hatottak. Szépirodalmi munkái mellett 1906-ban elsőként írta meg a nagy kor-
társ, Jókai Mór életrajzát Jókai Mór élete és kora címmel.

Szent Péter esernyője  Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regénye 1895-
ben jelent meg. A mű nemcsak Magyarországon, hanem kül földön is népszerűvé vált  
számos fordításának köszönhetően. Az öt részből álló regény cselekménye a Felvi-
déken játszódik, a „tót atyafiak” és a „jó palócok” között, ahogy a Mikszáth-írások 
többsége. A Szent Péter esernyője központi motívumaként az esernyő utáni nyomo-
zást említhetjük, amelyhez szorosan kapcsolódik Wibra Gyuri és Veronka egymásra 
találásának története is.

1    Móricz Zsigmond Mikszáth Kálmánról

  Mikszáth Kálmán 
(1875, Veress Ferenc 
felvétele, Magyar 
Nemzeti Múzeum)

  Soroljatok fel olyan Mikszáth-műveket, amelyek folytatásokban jelentek meg először!  Soroljatok fel olyan Mikszáth-műveket, amelyek folytatásokban jelentek meg először!  Soroljatok fel olyan Mikszáth-műveket, amelyek folytatásokban jelentek meg először!

 Szent Péter esernyője    „micsoda bűvész és művész”
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 Szent Péter esernyője    „micsoda bűvész és művész”

Irodalmi barangolások 

„A Nógrád megyei Horpácson működik Magyarország egyetlen Mikszáth-emlék-
múzeuma. Itt állandó kiállítással várják – sőt, a kúria előtt üldögélő szobor formá-
jában maga az író várja – a látogatókat. Ezzel párhuzamosan a balassagyarmati Palóc 
Múzeumban is berendeztek egy Mikszáth-kiállítást több olyan tárggyal, amely ed-
dig nem volt látható Nógrádban. Az időszaki tárlatot októbertől Salgótarjánban és 
Szécsényben is bemutatják majd, de Balassagyarmaton állandó Mikszáth-kiállítást is 
terveznek a pár éve a városba visszakerült Madách–Mikszáth-gyűjtemény anyagából. 
Mikszáth Kálmánt tehát nem felejtik el a földijei, a »jó palócok«.

– Az Egy vármegye a levegőben című kiállítást a horpácsi emlékmúzeum, a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum, a Nemzeti Múzeum és a Palóc Múzeum gyűjteményéből válogatták 
– mondja a tárlaton körbevezető Lengyel Ágnes, a Palóc Múzeum igazgatója.” 

(Részlet a „Mikszáthot nem lehet nem szeretni” című írásból, www.kulturpart.hu)

1. Milyen kiállítástípusok szerepelnek a szövegben?
2. Hol látható, illetve hol lesz megtekinthető Mikszáth-kiállítás?
3. Melyik városban található az Egy vármegye a levegőben című kiállítás? 
4. Mire utal az idézőjel a palócok megemlítésekor? Kik a palócok és a tótok?
5. Vajon miért szerepel együtt Madách neve a Mikszáth-gyűjteménnyel? Nézz utána Ma-

dách Imre életrajzában!
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  Mikszáth Kálmán íróasztala a horpácsi Mikszáth Emlékmúzeumban 
(2010, MTI Fotó: Czimbal Gyula)
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Benczúr Gyula, a 19. század végének egyik legjelentősebb magyar történeti festője 
kétszer is megfestette Mikszáth Kálmán arcképét. A két művész családja a Mikszáth
halála előtti évben, 1909-ben barátkozott össze. Ebben az évben, Petőfi halálá-
nak 60. évfordulóján, emlékkönyv kiadását határozták el. Ennek egyik szerkesztője 
Benczúr Gyuláné lett, aki Mikszáthtól is kért szöveget a kötet számára. Mivel az író 
késlekedett, Benczúrné tréfás levélben vonta kérdőre. Kiderült, hogy Mikszáthot 
betegsége akadályozta a szöveg megírásában. Az asszony hatvan szál vörös rózsá-
val engesztelte ki születésnapján az írót, aki az esetről később cikkben is megem-
lékezett. A két család annyira összebarátkozott, hogy amikor Benczúr vidéki telket 
keresett magának, Mikszáth Horpácsra szerette volna csábítani. Amikor a telekvá-
sárlás meghiúsult, Mauks Ilona így írt: „férjem valósággal kétségbe van esve, hogy 
nem lehettek vele egy faluban”. 

Nézz utána, mely művészek készítettek még arcképet az íróról!

Képek és irodalom

•  Mikszáth Kálmán műveinek jelentős része egy tájegységhez kapcsolódik. Derítsd ki, me-
lyik ez a régió, és kutatásaid alapján mutasd be a terület földrajzi jellegzetességeit!

•  Gyűjts híres írókról és költőkről szóló anekdotákat!

Kutass a világhálón!

  Benczúr Gyula: Mikszáth Kálmán arcképe 
(1911 körül, Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
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  Melyik tájegység krónikásának nevezhetjük Mikszáth Kál-
mánt? Hogyan jellemeznétek ezt a vidéket?

  Olvassatok fel néhányat az összegyűjtött anekdoták közül!

„Hát persze, hogy a Szent Péter volt!”

Az esernyő és Szent Péter 
(részlet A legenda című első rész utolsó fejezetéből)

Sokáig imádkozott így elmerülve, újra meg újra kezdve, észre sem vette, hogy ez-
alatt, mint ahogy őszkor gyakran megtörténik, a tikkasztó, szinte természetellenes 
meleg után hirtelen beborul az ég, fekete felhő jő, vihar keletkezik. Mikor kilépett a 
templomajtón, óriási záporeső zuhogott. A falu mögötti hegyekről szilajan nyargal-
nak le a vízzel megtelt patakok, s a barmok bőgve szaladgálnak az utcákon.

Jánost a rémület fogta el.
– A gyermeket ott hagytam az eszterhaj1 alatt. Jaj, annak vége van!
Mint az őrült rohant a lakóháza felé, s igen elcsudálkozott a látványra, amely előtte 

kitárult.
A kosár ott állt még most is. A gyermek a kosárban ült és a lúd az udvarban szaladgált, 

s az eső zuhogott egyre, zuhogott az eszterhaj alá is, patakban folyt ott is az esővíz, de 
a gyermek szárazon maradt, sértetlenül, mert egy hatalmas, fakó, piros szövetű esernyő 
volt a kosár fölé borítva. Folt hátán folt volt már az esernyőn, az alján is alig lehetett 
felismerni az apró virágos csíkot, mely körös-körül futott, régi időknek divatja szerint.

A fiatal pap hálás szemeket vetett az égre, s fölkapván a gyermeket a kosárból, ösz-
szecsókolta és bevitte az esernyő alatt a szegényes szobákba.

A gyermek szemei most ki voltak nyitva, kékek voltak, és bámészan tekintettek a 
papra.

– No, ez nagy szerencse – mormogta a pap –, hogy ez a gyermek át nem ázott, úgy 
áthűlhetett volna, hogy bele is hal, tekintve, hogy nem tudnék rá száraz ruhácskát adni.

De honnan kerülhetett föléje ez az esernyő? Megfoghatatlan! Glogován nincsen 
esernyője senkinek.

A szomszéd házakban a parasztok barázdákat2 ástak az udvarokon, hogy azokon a 
víz lefolyjon. A tisztelendő úr sorba kikérdezte.

– Nem látták-e, hogy volt valaki a gyermek mellett?

1 eszterhaj: eresz
2 barázda: hosszú mélyedés

„Hát persze, hogy a Szent Péter volt!”

Irodalom_tk_7_2018.indd   177 2018. 04. 18.   14:44



178

A gyermeket látták, de mellette tudtukkal senki sem fordult meg.
Az öreg Adamecz Mátyásné, ki a mezőről menekült haza, lepedőt borítva a fejé-

re, látta, hogy valami vörös gömbölyű éppen akkor ereszkedett alá az égből. Kővé 
változzon át mindjárt, ha nem úgy van (már tudniillik Adameczné mondja), hogy a 
Szűz Mária maga eresztette le azt a szerszámot az árva védelmére.

Ostoba fecsegés az Adamacznéé! Adameczné szeret felhörpenteni a garatra, nem 
csoda, ha többet lát, mint kellene. A múltkor nyáron is, Péter-Pál éjszakáján megnyílt 
előtte a menny, hallotta énekelni az angyalok seregét, s látta őket, amint procesz-
szióval3 járulának Isten ő szent felsége elé, ki karbunkulus4 trónján ült. Ott ment a 
processziós népség között az ő harmadéve elhalt unokája, Plachta Jankó is gyolcs5 

gatyácskájában, veres mellénykéjében (melyet maga Adameczné varrt annak idején), 
s a közelebbi évtizedben elhalt glogovaiak közül is megpillantott néhányat, amint ott 
lépkedének a mennyei énekszó mellett, lassan, ünnepélyesen, szakasztott azokban a 
ruháikban, amelyekben eltemettetének.

Képzelhetni, hogy Péter-Pál napja után, mihelyest a látomány híre szétment, 
mennyire kapós6 volt a szent özvegy: sorba jövének hozzája, kiknek elhalt kedveseik 
vagynak a föld alatt, ha nem látta-e azokat fent az égben? Hát az én lányomat? Hát az 
én apuskámat? Hát az én szegény uramat?

Hitték, mert van benne valami észszerű, hogy Adamecznénak többet megmutatnak a 
mennyei hatalmak, mint akit más anya szült. Mivelhogy az Istenben boldogult apjával, 
Flinta Andrással, aki nagy tolvaj hírében állott, valóságos csuda történt. Midőn a glogovai 
temetőből országútnak szakítottak el egy darabot nyolc éve, felásták a sírját, hogy újba 
tegyék át, s megnézvén az öreget, csodálkozva látták, hogy szakálla nőtt a sírban, noha 
halálakor, öt tanú bizonyítja, szép tisztára megborotválta Gundros Tamás, a tehénpásztor.

Hát hogy az öreg Flinta most az égben van, az annyi, mint kétszer kettő, s ha ott 
van őkigyelme, amilyen ravasz imposztor7 volt, bizony nyitva hagyja némelykor az 
ajtót egy kis bekukkanásra az ő Agnisa leányának…

Igaz ellenben, hogy Kvapka Pál, a harangozó, mást állít. Kvapka Pál azt mondja, 
hogy mikor a vihar kitörésekor a felhők ellen harangozott, amint egy picinyt hátra-
fordult, egy vén zsidóforma alakot látott cammogni az úton a parókia irányában, s 
annak a kezében volt az a piros, óriás vászontányér, melyet a tisztelendő úr a kosáron 
talált. Kvapka természetesen nem sokat ügyelt a dologra, mert álmos is volt, a szél 
is verte a képébe a port, csak úgy homályosan emlékszik, de amire emlékszik, arra 
esküt is merne tenni (pedig Kvapka Pál szavahihető ember).

3 processzió: felvonulás, körmenet
4 karbunkulus: vörös színű drágakő
5 gyolcs: finom fehér vászon
6 kapós: közkedvelt
7 imposztor: gazember
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Ezt a zsidóforma alakot mások is látták. Öreg volt, hosszú, ősz hajú, meghajlott 
hátú, a fogantyújánál malacfark módjára kunkorodó bot volt a kezében. A Pribilék 
kútjánál a szél lekapta a kalapját a fejéről, s egy akkora fehér kopaszságot lehetett a 
fejebúbján látni, mint egy kantár-karika.8

– Akármi legyek – mondotta az egyházfi (ő látta így, kalap nélkül) –, ha nem úgy 
nézett ki, mint a templomi képek között a Szent Péter. Szakasztott olyan volt, csak 
éppen a kulcsok hiányoztak a kezéből.

A Pribilék kútjától átcsapott egyenest a Stropov István lucernásának, ahol is a 
Krátkiék kajla tehene, mely oda beszabadult, fel akarta öklelni az öreg zsidót, mire 
az a botjával megütötte, s azóta a tehén (kérdezzék meg kendtek a Krátki-familiától) 
tizennégy icce9 tejet ad naponkint. Azelőtt istenes volt, ha négyet adott.

A falu legvégén meg is szólította a molnár szolgálóját, hogy merre visz az út Le-
hotádra. Az Erzsi leány megmondta neki, mire megindult a kitaposott gyalogúton 
fel a hegynek. Úgy rémlik most utólag Erzsinek, hogy aligha ott nem volt feje körül, 
amint ment, a fénykarika is…

Hát persze, hogy a Szent Péter volt! Miért is ne lett volna? Hiszen eleget járt, eleget 
csütlött-botlott itt azelőtt Krisztus urunkkal. Maradt is annyi krónika10 az itt viselt dol-
gairól, hogy a századik emberöltő is meséli még. S ami egyszer nem volt lehetetlen, má-
sodszor is megtörténhetik. Fülből fülbe szállott a csodás hír a faluban, hogy a pap kis hú-
gocskájának egy vászonsátrat küldött le az Úr a nagy felhőszakadás óráján, hogy meg ne 
ázzék. Magát az öreg Szent Pétert szalasztotta le az árvák és gyámoltalanok gondviselője.

Bezzeg lett erre jó dolga a gyermeknek. Legott divatba jött. A falu öregasszonyai 
nekigyürkőztek: nosza, hamar kalácsot dagasztani, tejbekását főzni, mákos patkót süt-
ni, hogy a kis jövevénynek vihessék. Alig győzte a tisztelendő úr az ajtót nyitogatni, 
napközben olyan sűrűn hordták hótiszta szakajtókendőkkel11 betakart tálakban a sok 
finomabbnál finomabb elemózsiát.12 János pap ámult-bámult, amint egyre jöttek.

– Jaj, lelkem, tisztelendő úr, egy kis nyalánkságot hoztam. Azt hallottuk, hogy a 
kis húga megjött, hát azt gondoltam, hogy jól fog neki esni egy-két ízes falat. Bizony 
lehetne különb is, de hát aminő telik szegény embertől. A szívünk kitűnő, lelkem 
tisztelendő úr, de a lisztünk bizony nem mundliszt,13 az a zsivány molnár megégette 
egy kicsit, már azt a részét legalább, amit el nem lopott belőle a gyehennára14 való. 
Szabad a kis angyalkát meglátni? Jaj, azt mondják, hogy valami remek jószág.

 8 kantár: lószerszámnak a fejen lévő része, ennek tartozéka a karika is
 9 icce: régi űrmérték, kb. 8 deciliter
10 krónika (itt): történet
11 szakajtó: gyékényből font, fületlen kosár
12 elemózsia: étel, élelem
13 mundliszt: a legfinomabb szemcséjű liszt
14 gyehenna: pokol
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A tisztelendő úr hogyne engedte volna meg, hogy sorba odajáruljanak a csepp Ve-
ronka elé, simogassák, becézgessék, összefalják-nyalják. Némelyik még a lábacskáját 
is megcsókolta.

A pap gyakorta elfordult, hogy észre ne vegyék hívei a könnyeket, amik elérzéke-
nyülésében a szemeiből kiszivárogtak, s amellett a lelkiismeret is mardosta, szemre-
hányásokat tett magának:

– Mennyire félreismertem ezeket az embereket. A kerek világon nincsen jobb nép, 
mint a glogovai, s hogy szeretnek! Bámulatos, mennyire szeretnek! […]

Az esernyőről forgalomba jött híreket részint nem hallotta, részint mosolygott 
rajtok. Igaz, hogy nem értette, miképpen került oda az esernyő, egy percig csudál-
kozott rajta, de aztán nem törődött vele s odatámasztotta egy szögletbe, ha a tulajdo-
nosa jelentkeznék érte. Ámbár iszen összevissza nem ér öt garast.

1. Nézz utána, hol, milyen előzmények után kezdődik az idézet! 
2. Milyen csodákról hallottál? Te hiszel a csodákban? Válaszod fejtsd ki!
3. Mi a szerepe annak, hogy az író, megbontva az esernyő történetének időrendjét, nem 

árulja el annak eredetét?
4. Milyen legendák születtek a faluban?
5. Hogyan viszonyul ezekhez az elbeszélő, hogyan a falu lakossága? Keress erre vonatkozó 

részleteket!
6. Keressetek a regénybeli esernyő történetéhez hasonló „csodálatos” eseményeket az 

iskolátok életében! Találjatok ki hozzájuk legendákat!

Kérdések, feladatok

  A legenda születése

A történet hitelessége  Az esernyő és 
Szent Péter című fejezet az első nagy 
– A legenda címet viselő – rész zárása. 
A regény első részében az elbeszélő 
nemcsak a szereplők egy részét, hanem 
a környezetet is bemutatja. A tör ténet 

180
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 Gyuriska János Bélyi János és Bánfi Kata 
Bélyi Veronka szerepében a Szent Péter 
esernyője című színdarab próbáján a Zenthe 
Ferenc Színházban (2016, Salgótarján, MTI 
Fotó: Komka Péter)
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hitelessége szempontjából is érdemes kiemelni a gyakran szemtanúként viselkedő el-
beszélőt, aki sok esetben jelzi, maga is járt a helyszínen. A történetmesélő beszédhely-
zetét kiszólások és az élőbeszéd közvetlensége jellemzi. 

A legenda születése  Ebben a fejezetben János pap Glogovára érkezése után meg-
tudhatjuk, milyen rejtélyes események játszottak közre az esernyő felbukkanásában, 
majd a körülötte kialakult legen-
da születésében. A falubeliek által 
továbbadott, szájról szájra terjedő 
pletykák misztikus és titokzatos jel-
leggel ruházzák fel az esernyő fel-
bukkanását. A történet ily módon le-
gendává válik, a falusi környezetben 
ismeretlen és szokatlan esernyő pe-
dig különleges tárggyá.

Az epizódok szerepe  Ahogyan 
ebben a fejezetben a történetme-
sélést rövidebb, epizódszerű tör-
ténetek akasztják meg (például 
Adameczné látomása), úgy ékelőd-
nek az időrendi sorrendben egymás 
után következő események közé epizódok a regény egészében. Ez a mű időkezelésé-
ről is árulkodik: az elbeszélt idő így jelentősen kitágul a tömören összefoglalt és fel-
idézett eseményeknek köszönhetően. 

Müncz Jónás alakja  Az esernyő és Szent Péter című fejezetben felbukkan egy sze-
replő, akinek hangsúlyos szerep jut a regényben. Müncz Jónásban Mikszáth a kora-
beli magyar társadalom jellegzetes alakját, a vándorló/házaló vidéki zsidó kiskereske-
dőt rajzolja meg. Vezetékneve, amely a német Münze pénzérme szóból ered, a regény 
központi motívumához, a pénz- és kincskereséshez kapcsolódik, és arra is utal, hogy 
a kereskedő felpezsdíti a falu gazdasági életét. 

A török kiűzése után az ország elnéptelenedett nyugati és keleti határvidékére né-
met, szlovák és más nemzetiségű földművesekkel együtt nagyobb számban zsidók 
is érkeztek, akik új német nevekkel települhettek be a Habsburg Birodalomba. A zsi-
dóság számára kezdetben a kereskedői és iparos, valamint a muzsikus pálya nyújtott 
megélhetést, később több értelmiségi és közéleti pálya is elérhetővé vált.

Müncz Jónás hosszú, ősz haja, szakálla és kalapja még a magyar legendamesék 
Szent Péterének alakját is megidézi. A zsidó hagyomány jeleként napjainkban is meg-
figyelhető a férfiaknál a kalap- vagy kippaviselés, amely az Örökkévaló előtt érzett 
tiszteletet fejezi ki, és a szent helyeken mindenki számára kötelező.

 Jelenet a Szent Péter esernyője című filmből  
(1958, Rendező: Bán Frigyes, szereplő: Pécsi Sándor)
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A keresztény művészet évszázadai során számos olyan ábrázolási szokás alakult ki, 
amely segített a hívőknek abban, hogy akkor is felismerjék egy szent alakját, ha 
a művész nem egy jelenet szereplőjeként, hanem önállóan jelenítette meg. Szent 
Péter apostolt általában ősz hajú, kopaszodó, hullámos rövid szakállú idős férfiként 
ábrázolták. A művészek a szentek kezébe sokszor olyan tárgyakat adtak, amelyek 
további segítséget jelentettek felismerésükben. Az ún. attribútumok utalhattak a 
szent életének valamely fontosabb epizódjára, vagy lehettek kivégzésének eszkö-

zei is, ha vértanúhalált halt. Szent Pé-
tert általában kulcsokkal a kezében 
ábrázolták, ami arra utalt, hogy Jézus 
a Biblia szerint rábízta a menny ország 
kulcsait. 

Melyik lehet a fotón látható szob-
rok közül Péter figurája? Nézz utána, 
attribútumai alapján melyik apostol 
lehet a másik alak!

Képek és irodalom

•  A Mikszáth-művek népszerűségét az is mutatja, hogy több alkotását feldolgozták, újraér-
telmezték. Gyűjtsd össze azokat a műveit, amelyekből film vagy képregény készült!

•  A sors jelentősége visszatérően megjelenik a Szent Péter esernyője című regényben. Mit 
jelent a sors fogalma, milyen meghatározásai léteznek, és ebben milyen szerep jut a vé-
letlennek?

Kutass a világhálón!

 Szergej Prokugyin-Gorszkij 
felvétele (1905–1915)
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„egy meghajlott liliom egyenesednék ki”

A fülbevaló 
(részlet A nyomok című harmadik rész utolsó fejezetéből)

Hanem biz azt a sors úgy rendezé, hogy éppen olyan valaki találja meg, aki nem 
akarja. S ez Wibra Gyuri volt. Alig lépett néhányat, midőn egyszerre nevetni kezdett 
rá a porból a lába alól egy parányi zöld szem, akkora, mint egy borsó.

Lehajolt, fölvette, hát éppen a hirdetett arany fülbevaló volt a smaragdkővel. Hát 
ez is csak bosszúság, mikor úgy siet valaki. Nem tudta éppen más megtalálni, abból 
a sok száz emberből, aki az utcán lődörög! De már mindegy, a zöld szem olyan nyá-
jasan nézett rá, nem dobhatja vissza, hogy egy utána következő bocskor esetleg ösz-
szetapossa. Ugyan ki visel ilyen finom ékszert? Ej, akárki, ha már megtalálta, elviszi 
a városházára, abba bele nem törik a dereka, úgyis tíz-húsz lépés ide. […]

Látván a különös idegent, aki egy-két órával előbb ócska esernyőt akart Münczné-
nél venni, hirtelen kirúgta maga alól a széket, s rohant feléje sebbel-lobbal, hadd higy-
gyék a szenátorok, mintha valami roppant sürgős és fontos dolga lenne az érkezővel.

– Ah, uram – szólt mohón –, ön engem keres?
– Ha ön a polgármester.
– Természetesen, oh, természetesen. (Ki is lehetne más a polgármester Bábaszéken, 

mint Mravucsán?)
– Egy fülbevaló végett doboltak.
– Igen, igen, doboltak.
– Megtaláltam a fülbevalót, itt van.
A polgármester arca a megelégedéstől sugárzott.
– No, ez már becsület, uram. Ezt már szeretem. Az én polgármesterségem alatt 

még nem veszett el fülbevaló, csak ez, és ez is megkerült. Ezt nevezem én hatósági 
rendnek.

Aztán a szenátorok felé fordult:
– Egy óra előtt küldtem el Fialát a dobbal és már itt van a fülbevaló. Ilyesmit Bu-

dapesten se produkálhatnak. Ilyesmi csak Bábaszéken van.
Eközben észrevette, hogy az idegen úr távozni készül, gyanús mohósággal kezdte 

marasztalni.

  Milyen filmes és képregényes Mikszáth-feldolgozásokat ismertek? 
Melyik tetszett leginkább? Miért?

  Beszéljétek meg, milyen szerepe lehet a véletlennek az irodalmi művekben!
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– De mi az? Csak nem akar elmenni? Az ördögbe is, uram, ezért jutalom van ígérve.
– Nem tartok rá igényt.
– Ó, még mit? (Rosszallón csóválta a fejét.) Ne tessék, kérem, ilyet mondani! Nem 

tudom, melyik apostolnak a levelezésében vagyon, hogy: Nem áll vala pedig minden 
édesség aranyból és ezüstből. Úrfi, úrfi, ne ilyen könnyen a szerencsével! Látatlanban 
csak a szegény ember adta el azt az ördögnek, amiről nem tudott, és aztán nagyon 
megsajnálta. Egy mesében van így.

– Igaz, megsajnálta – felelte mosolyogva az ügyvéd, kinek eszébe jutott a népmese –,  
de itt bajosan foroghat fenn ilyen eset.

– Ön nem is álmodja talán, kié a fülbevaló.
– Ugyan kié?
– A glogovai pap húgáé.
Gyuri úr gúnyosan biggyesztette el a száját.
– No, no, ne okoskodjék, csak jöjjön be egy percre, nem bánja meg.
– Hova menjek be?
– Ide a mellékszobába.
A polgármester erőszakkal ott akarta tartani, hogy időt nyerjen, míg eldől az 

akasztott ember jövője, belecsimpaszkodott Gyuriba, s magával vonszolta.
– De uram, nekem dolgom van.
– Mindegy, be kell jönnie.
S ezzel kinyitván a mellékszoba ajtaját, valóságosan belökte Gyurit maga előtt.
– Kisasszony – kiáltá be a fiatalember háta mögül –, itt hozom a fülbevalóját!
Erre a szóra hirtelen fordítá meg a fejét egy fiatal leány, ki térdelő helyzetben hideg 

borogatásokat rakott a díványon fekvő idősebb nőnek a váll-lapockájára.
Gyuri nem volt elkészülve e jelenetre, szokatlan zavar és gyámoltalanság vett rajta 

erőt, mint akit egy elkövetett illetlenség ólomsúlya megzsibbaszt. Az idősb nő félig 
levetkőzve feküdt a díványon, a sérült jobb válla (igen sovány és dísztelen váll) ép-
penséggel meztelen volt, s látni lehetett a borogató rongy környékén a test resvedt1 

fehérségét.
Valami bocsánatfélét mormogott, az ajtó felé hőkölve. Mravucsán útját állta. 

„Ohó, hó! Nem harapják le az orrát!”
A fiatal leány, kinek rokonszenves, kedves arca csak egy pillanatra csillant meg üde 

szépségében, hirtelen egy ruhadarabot dobott a sebesültre, s a másik percben már 
felugrott térdelő helyzetéből.

Ah, de milyen gyönyörűséges sugár alak volt. Úgy tűnt fel Gyurinak, mintha egy 
meghajlott liliom egyenesednék ki könnyed, rengő pompájában.

– Ez a fiatal úr megtalálta és elhozta a fülbevalóját, kisasszony.

1 resvedt: petyhüdt
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Keresetlen mosoly hasadt ki ajkszélein (mintha tavaszi napfény sütne be a pol-
gármester zordon, szürke dolgozószobájába), elpirult kissé, s aztán egy tiszteletteljes 
pukkedlit2 csinált a becsületes megtaláló előtt, egy igazi bakfispukkedlit, ügyetlent és 
mégis bájosat.

– Köszönöm, hogy olyan jó volt. Kétszeresen örülök most neki, mert már keresz-
tet is vetettem rá.

S kezébe vevén a kis függőt, elkezdte a két ujja közé fogva himbálni, mintha va-
lami láthatatlan piciny harangnak lenne a látható nyelve, és a féloldalt hajlított gyö-
nyörű fejét is annak megfelelőleg lóbázta. Igazi nagy gyerek volt még – csak olyan 
hirtelen nőtt, mint a topoly.3

Gyuri érezte, hogy most szólnia kell valamit, de ahhoz a csicsergő üde gyermek-
hanghoz nem talált a fejében feleletet. Ez a gyermek megzavarta. S azonfelül valami 
sajátságos édes illat terjengett a „kancelláriában” (ahogy az egyszerű szobát nevezték 
a szokott bábaszéki nagyzással), mely elbódította.

Ott állt gyámoltalanul, szótlan, mintha várna valamit. Talán azt, hogy az a látha-
tatlan kis harang megszólaljon? Vagy talán a jutalmat?

Valóságosan kínos volt ez a csönd. Persze a helyzet, a kényes helyzet okozta.
Végre is látta a leány, hogy a becsületes megtaláló nem távozik, s megtörte a csendet.
– Ó, istenem, majd elfelejtettem volna az örömtől, hogy én ezért… hogy is mond-

jam csak…
Villámhirtelen észrevette most Gyuri a közelgő mondatot (veszély idején ruga-

nyossá válik egy pillanat alatt az ellankadt elme), s ösztönszerűleg a nevét lökte köz-
be, mint védőpajzsot.

– Én dr. Wibra György vagyok, Besztercéről.
A bakfis örömmel csapta össze a kezecskéit.
– Szent isten, milyen szerencse! Hisz éppen doktorra van szükségünk. A szegény 

madame…
Ez a kis félreértés éppen kellett. Ez, mint az itatóspapíros, fölszíja a téntát, egyszer-

re elnyelte a beállott zavart.
Gyuri elmosolyodott.
– Sajnálom, kisasszony, de én nem olyan doktor vagyok, hanem csak ügyvéd.
A bakfis elszontyolodott erre a baklövésre, sőt el is pirult, de annál élénkebb lett 

Mravucsán:
– Mit mond? Hogy ön a Wibra, a híres fiatal Wibra? No, ez derék! Ki hitte vol-

na? Az ördögbe is, most már értem. (Mravucsán a homlokára ütött.) A tekintetes úr 
nyilván valami bűnügyben kutat. Mindjárt eszembe juthatott volna a Müncznénél. 

2 pukkedli: üdvözlő térdbók
3 topoly: nyárfa
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 Szent Péter esernyője    „egy meghajlott liliom egyenesednék ki”

Forgós adta,4 ilyen úr nem vesz ócska holmit ok nélkül. – Ej no, az Isten hajította 
ide, mert éppen olyan bonyodalmas dologról tanácskozunk odabent, hogy kicsi az 
eszünk hozzá. Oh, oh, Veronka kisasszony, milyen véletlen, hogy éppen a leghíre-
sebb ügyvéd találja meg a fülbevalóját.

Veronka odanézett lopva a leghíresebb ügyvédre, csak most látta, milyen csinos, mi-
lyen uras, szíve ijedten kezdett dobogni a gondolatra, hogy majdnem megkínálta már 
az öt forinttal, amennyit Mravucsán tanácsolt jutalmul adni az esetleges megtalálónak.

Mravucsán ellenben sietett széket tolni az ügyvédnek, s bizonyos aggodalommal jár-
tatta végig tekintetét a rendetlen kancellárián, ahol szembántó összevisszaságban he-
vertek iratnyalábok, zálogba leszedett ködmönök, halinák, üres poharak és palackok, 
mivelhogy szenátor uraimék minden per után áldomásadásra is ítélik a feleket, s ebben 
a szobában isszák meg – mert úgy kell annak lenni, hogy a magukból kiadott igazság 
után új igazságot kell ismét magukba szedniök, ami pedig tudvalevőleg a borban van. 
A kancellária kinézése igazán lehangolta volna e percben a polgármestert, ha szemébe 
nem ötlik a falon függő főispán, báró Radvánszky. […] Szívéből óhajtotta, hogy bár-
csak megelevenülne őméltósága, és láthatná itt ezt a szokatlan díszes társaságot.

De miután őméltósága nem akart megelevenedni, ő maga adott kevély érzelmei-
nek kifejezést:

– Szegény ember vagyok, de nem adnám száz forintért, hogy ilyen társaságot tisz-
telhetek a kancelláriámban. Forgós adta, ez már valami, a leghíresebb ügyvéd a me-
gyéből és a legszebbik kisasszony…

– Ugyan, Mravucsán bácsi! – kiáltott fel Veronka és kigyulladt az arca a szégyen-
kezéstől, mint a fáklya.

– No, no – kérlelte Mravucsán –, ami igaz, igaz. Nem kell szégyenleni, kicsikém, 
ha az ember szép. Én is szép voltam, de sohase szégyelltem ezért magamat. S végre is 
a szép arc nagy segítsége a fehérszemélynek. Igaz-e, ügyvéd úr?

– Nagy szerencse – felelte Gyuri felrezzenve, szinte gépiesen.
Mravucsán a fejét rázta:
– Maradjunk csak amellett, hogy segítség, mert a szerencséből könnyen lehet sze-

rencsétlenség és a szerencsétlenségből szerencse, mint ahogy most is történt, hogy a 
mai szerencsétlen kimenetelű eset nélkül nem lenne most szerencsém mindnyájukat 
itt szemtől szembe látni.

– Hogyan? – kérdi Gyuri. – Valami szerencsétlenség történt?
Veronka akart felelni, de a bőbeszédű Mravucsán megelőzte: 
– Történt, történt, de lassan-lassan semmi nyoma se lesz; a fülbevaló immár meg-

van, a madame válla is megvan, csakhogy egy darabig kék lesz, de az ördögbe is, nem 
a szín teszi a vállakat… és végül a kocsi is meglesz, mihelyest a kovács megcsinálja.

4 forgós adta: szitkozódás
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 Szent Péter esernyője    „egy meghajlott liliom egyenesednék ki”

1. Keress példát arra, hogy az elbeszélő mindentudó, és több esetben Gyuri nézőpontjából 
láttatja az eseményeket!

2. Ebben a részletben fontos szerepe van a véletleneknek. Mit gondolsz, ilyen „véletlenek” 
csak a regényekben vannak?

3. Jellemezd a szereplőket viselkedésük és beszédmódjuk alapján!
4. Hozz példát jellem-, helyzet- és nyelvi komikumra, humorra!
5. Mit gondolsz, ma előfordulhat, hogy egy fiatal lány elveszett fülbevalójával egy polgár-

mester foglalkozzon? Válaszod indokold!

Kérdések, feladatok

  A szálak összeérnek
Különféle cselekményszálak  Míg A legenda című első nagy rész Glogovára kalau-
zolta az olvasót, addig A Gregoricsok című második rész Besztercebányára. Ez utóbbi 
fejezet cselekménye időben korábban játszódik, mint az első részé, így a második az 
első magyarázataként is olvasható. Az elsőben Veronka, a másodikban Wibra Gyuri 
történetét ismerheted meg. Glogován a piros esernyőhöz kapcsolódnak rejtélyes le-
gendák, Besztercebányán pedig Gyuri édesapjának a hagyatékához. 

A fiatalok találkozása  A nyomok című harmadik nagy részben már felnőttként lát-
hatjuk viszont mind Gyurit, mind Veronkát. A két fiatal története A fülbevaló című feje-
zetben kapcsolódik össze. Találkozásuk nem csupán saját sorsuk szempontjából fontos, 
hanem egyúttal a két történetszál – az esernyő és a hagyaték – is összeér. Veronka fül-
bevalójának elvesztése, majd az, hogy Gyuri megleli, szimbolikus értékű, előreutal arra, 
hogy a fiatalember apja hagyatékának 
nyomára bukkan. A nyomozás, amelyet 
a fiatal ügyvéd folytat, a fülbevaló vé-
letlenszerű megtalálásához hasonlóan 
alakul. Egy-egy elejtett, információér-
tékű félmondat vezeti közelebb Gyurit 
apja hagyatékához.

A párbeszédek szerepe  Az elbe-
szélő korábbi hol humoros, hol ironikus 
hangvétele A fülbevaló című fejezetben 
háttérbe szorul. A humor ebben a rész-
ben inkább a szereplők párbeszédeire 
jellemző. E fejezetben a főként Gyuri 
nézőpontját közvetítő elbeszélő háttér-
be vonul, és a párbeszédekből ismerjük 
meg az eseményeket.

  Jelenet a Szent Péter esernyője című filmből 
(1958, Rendező: Bán Frigyes, szereplők: Törőcsik 
Mari, Psota Irén)
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„Az ékszerre nézve általjában óvatosnak kell lenni. Drágakövek nappali viseletre 
nem valók, csak lámpa- és csillárfénynél teszik meg a kellő hatást […]. Este is óva-
kodni kell a túlzástól; mert hiszen a nő igen elegánsan nézhet ki minden ékszer 
nélkül is; azonban rendkívül nevetséges, ha úgy jön elénkbe, mint egy ékszerész 
kirakata. Az ékszer inkább kevés és szép, mint sok és közönséges legyen. Arra is 
kell ügyelnünk, hogy mindig teljes és összhangzó ékszerünk legyen; példáúl gyé-
mánt nyakékhez nem vehetünk türkiz karperecet, sem koráll melltűhöz smaragd 
fülbevalót. Fiatal lányok minél kevesebb ékszert viseljenek, legfeljebb óraláncot, 
[…], medalliont vagy keresztet, egyszerű brosst és még egyszerűbb karpereceket” 
– írta Wohl Janka 1881-ben, Az illem című könyvében. Thorma János festményén a 
nagybányai görög katolikus pap leánya, 
Bilcz Irén jelenik meg. Fehér, csipkével 
díszített nyári ruhát visel, kezében egy-
szerű legyezőt tart. Egyetlen ékszere egy 
egészen vékony karperec. Kecses alakját 
a háttér arany-zöld mintás fala és a szék 
háttámlájának elegáns növényi motívu-
mai foglalják keretbe. 

Mit fejezünk ki ma az ékszerekkel? 
Változtak-e az ékszerviselés szabályai?

Képek és irodalom

•  Mikszáth Kálmán prózájának egyik jellegzetessége a tájszavak gyakori használata. Nézz 
utána, mit jelent pontosan a tájszó! Használd a tankönyv elején ajánlott kézikönyveket, 
honlapokat!

•  A pletyka fontos szövegformáló eszköz a Szent Péter esernyője című regényben. Készítsd 
el a pletyka rövid fogalommeghatározását!

Kutass a világhálón!

 Thorma János: Bilcz Irén 
arcképe (1892, Magyar 

Nemzeti Galéria, Budapest)

Irodalom_tk_7_2018.indd   188 2018. 04. 18.   14:44



189

ID
ÉZ

D
 F

EL
!

  
  Milyen jellegzetes tájszavakat hallottál már?
  Beszéljétek meg, milyen szerepük van a pletykáknak a ti élete-

tekben! 

„vissza vagy adva a magad erejének”

Három üszög1 
(részlet A harmadik ördög című ötödik rész második fejezetéből)

– Erre, erre, nagyságos uram, a sekrestyébe!2

Amint beléptek, rögtön szemükbe tűnt, ott volt a kazulák,3 pluviálék4 és stólák5 

között a néhai Gregorics Pál vén esernyője, kimosolygott színtelen vörös kelméje 
ismerősen, csak az ezüst nyele, jaj az ezüst nyele ragyogott idegenül.

Gyuri mereven megdermedve nézte, egy szót se bírt kiejteni. Érezte, hogy a vég-
zet küzd ellene. Egy ördög jár utána, aki nógatja: „Csak eredj, eredj az örökséged 
után”, egy másik ördög jár előtte, aki incselkedik vele: „Csak gyere, gyere, erre van.” 
De van egy harmadik ördög is, a legelevenebb, aki a középső ördögöt is megelőzve 
ott kujtorog a célnál, és mikor odaérne, gonosz vigyorgással mondja: „Itt a semmi.”

Sztolarik megtartotta hidegvérét, nagy figyelemmel vizsgálta meg az ernyő nyelét, 
mintha gyönyörködnék a művészi kivitelben.

– Mindig ez a nyele volt? – kérdé.
– Oh, dehogy! Ez tömör ezüstből van, s valóban csinos munka. Nagy mester a 

besztercei Huszák, az csinálta. Tessék csak jól megnézni azt az ízlést, azt a stílt. Ugye 
remek egy dolog? Tavaly leptek meg vele a híveim, míg a szklenói fürdőn voltam. 
A régiről letört volt a csontfogantyú, már alig lehetett használni. Bizonyos Klincsok 
Istvánnak az érdeme; az kezdte a gyűjtést. Oh, vannak még hívő keresztény lelkek.

Azután Gyuri felé fordult.
– Majd megösmertetlek ezzel a Klincsokkal. Igazán tiszteletre méltó ember.
Gyuri a pokolba szerette volna küldeni a tiszteletre méltó Klincsokot – és lett is 

volna kivel, mert megint ott volt a háta mögött az első ördög, aki arra bujtogatja: 
„Eredj az örökséged után.”

1  üszög: parázs; elszenesedett maradvány
2  sekrestye: katolikus templomban a szertartáshoz szükséges tárgyak tárolására és a pap öltözőjéül használt 

helyiség
3 kazula: miseruha
4 pluviálé: papi palást
5 stóla: nyakszalag
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– De bizonyosan megtartották a régi nyelet is? – kérdé éledő reménységgel.
– Nemigen – felelte a pap –, közönséges fapálcika volt; gondolom, Adameczné 

kérte el akkoriban a Veronkától.
(Alighanem a középső ördög beszélt a papból. „Adamecznénál van az ernyő nyele.”)
Kíváncsi lett most az elnök is:
– Ki az az Adameczné?
– Az öreg szakácsném, aki imént a kulcsokat hozta.
Sztolarik úr hangosan kezdett kacagni – a könnye is kicsordult, úgy kacagott. 

A templom falai, kőkockái visszhangozták, az egész templom hahotázni látszott.
Mikor aztán kiértek a templomból, s a pap bevitte a kulcsot, Sztolarik úr kihúzta 

a selyempapírba göngyölgetett gyűrűket, a markába nyomta Gyurinak, csendes hu-
morral mondván:

– Az előbbi logikád szerint most már az Adamecznét kell nőül venned. Eredj hát, 
itt a gyűrűk, jegyezd el hamar!

Gyuri nem is felelt a maró tréfára, a bizonytalanság ideges mohóságával rontott 
be a konyhába, hol Adameczné éppen palacsintát sütött a tűzhely lyukán fölcsapódó 
lángon.

– Hallja-e, Adameczné, hova tette maga a templomi esernyő régi nyelét?
Adameczné előbb megsütötte a palacsintát, kiborította óvatosan egy fatálra, ahol 

már nagy garmada volt, csak aztán nézte meg, ki szólott hozzá.
– Hogy a régi nyelet tetszik kérdezni, galambom, tekintetes uram? Hát az úgy 

volt, beteg lett a Matykó, a kis unokám… éppen tavaly káposztaéréskor, de bizony 
még előtte volt…

– Mit bánom én, mikor volt!
Adameczné nyugodtan öntött új tésztát a palacsintasütőre.
– Hát igen… hol is hagytam el? A Matykónál. Szemtől jött neki.6 Mert gyönyörű 

gyerek ám a Matykó…
Gyuri türelmetlenül toppantott a lábával.
– Hát nem mondja meg, hol van?
– Ahol eszik ni, a kuckóban.
– Az esernyő-nyél?
– Dehogy; a Matykó.
Csakugyan ott kuporgott az öblögető-dézsa mellett, fölfordított szakajtón 

ülve, egy kékszemű, maszatos képű tót fiúcska, tarka babszemeket csórikálva7 a 
kezében, míg a pofácskái meg voltak dagadva az egyszerre begyömöszölt palacsin-
táktól.

6  Hogy ti. szemtől jött a baja. A nép azt tartja, hogy az irigykedő rábámulás megigézi a gyermeket. (M. K. jegyzete)
7  csórikál, (csórigál): perget, morzsolgat

 Szent Péter esernyője    „vissza vagy adva a magad erejének”

Irodalom_tk_7_2018.indd   190 2018. 04. 18.   14:44



191

– Mennydörgettét, anyó! Siket maga, vagy mi? – pattant fel az ügyvéd. – Én a régi 
esernyőnyélről kérdezősködöm.

Adameczné méltatlankodva csóválta a fejét.
– Hiszen arról beszélek… szemmel verték meg, mondom, a Matykót, oda volt a 

szentem, kis porontyom, arra pedig az egyedüli orvosság, lelkem tekintetes uram, 
hogy három égő üszköt kell a gyerek ivóvizébe tenni és arról itatni három napig. De 
uramfia, csak nem használ, csak egyre nem használ, senyved, fogy a kis cseléd nap-
ról-napra, majd a szívem hasadt meg, ha ránéztem, mert nagyon gyenge szívem van, 
azt a tisztelendő úr is elösmeri…

– Inkább én is elösmerem, de térjen már a dologra, az isten szerelméért!
– Ott tartok már, kérem alássan, mert akkoriban csinálták az ezüst nyelet a szent 

esernyőre, s a kisasszony, a jó lélek, nekem ajándékozta az ócska nyelet. No, mondok, 
ez éppen jó lesz a Matykónak, ebből a szent fából három üszög, ha ez se használ, ak-
kor besorozzák, akkor az istenke katonája lesz a Matykó.

Elpityeredett a gondolatra, hogy a kis Matykóból isten katonája lehetett volna, 
elkezdtek folydogálni a könnyei – ezer szerencse, ha a palacsintatésztába nem esett 
belőlük.

– Adameczné! – kiáltott fel Gyuri az indulattól reszkető hangon. – Csak nem éget-
te talán el az esernyőnyelet?

Elcsudálkozva nézett rá az öregasszony.
– Ej, hát honnan vettem volna egyébként a három üszköt, ha el nem égettem volna?
Gyuri a falnak tántorodott, forogni kezdett vele a konyha, őrülten futottak körbe 

a tányérok, tepsik és fazekak, a takaréktűzhely lyukából óriás lángnyelvet öltögetett 
rá az a bizonyos harmadik ördög, aki mindig rávigyorog a célnál: „Itt a semmi!”

De egyszerre felrázta egy kéz, mely a vállára nehezült: a Sztolarik keze!
– Volt, nincs, azért ugyan ne szontyolodj el, fráter. Így akarta a végzet, punktum. 

Ezentúl legalább nem kergetsz hiú álmokat, vissza vagy adva a magad erejének. Hidd 
meg, ez is ér valamit.

 Szent Péter esernyője    „vissza vagy adva a magad erejének”

1. Milyen helyszíneken játszódik az idézett részlet? 
2. Hogyan személyesíti meg az író Gyuri gondolatait? A teljes idézetet vedd figyelembe!
3. Gyűjtsd össze, hányféle lelkiállapotba kerül Gyuri ebben a rövid részletben! Szerinted 

lehet-e a Wibra beszélő név? Vajon miért?
4. Mi teszi humorossá Adameczné alakját? Add meg a szakácsné válaszát egyetlen szóval!
5. Értelmezd Sztolarik szavait: 
 a) „Az előbbi logikád szerint most már az Adamecznét kell nőül venned.” 
 b) „…vissza vagy adva a magad erejének”!

Kérdések, feladatok
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  Ismét viszik Veronkát

A nyomozás folytatódik  Miután összeértek a történetszálak, a negyedik, A bábaszé-
ki intelligencia című részben, a Mravucsánéknál zajló vacsorán Wibra Gyuri újabb ér-
tesüléseket szerez az esernyő hollétéről. A vacsora bemutatásakor a váltakozó néző-
pontok – hol a nevelőnőé (madame Kriszbay), hol az erdészé (Wladin) – használata a 
késleltetés eszköze is. Bár az elbeszélő a fejezet elején kifejti, nincs miért hosszasan 
mesélni a vacsora történetét, mégis ezt teszi. Később a kitérők után tér rá arra a pár-
beszédre, amelyből Gyuri megtudja: az esernyő Glogován van és Veronkáé.

A zárlat  A harmadik ördög című utolsó nagy rész a regény zárlata, amelyben fény 
derül a Gregorics-örökség sorsára is. A három üszög című fejezetben az elbeszélő a ha-
sadékba zuhant plébános epizódjával, majd Sztolarik és Gyuri párbeszédével és egy 
újabb fordulattal késlelteti a végkifejletet. Végül Adamecznéhez vezetnek a szálak, és 
kiderül, az asszony elégette az esernyő fogantyúját. Ekkor viszont már az esernyő 
és a hagyaték helyett Veronka megtalálása és kibékítése jelenti a regény megoldását 
és befejezését. Ezt jelzi a nyitó és záró fejezet – mintegy keretként is szolgáló – azonos 
címe: Viszik a kis Veronkát.

A zárlatban is megfigyelhetjük azt, ahogyan a nyomok újra és újra egy következő 
nyomhoz vezetnek. Minden történet mögött egy újabb történetet fedezhetünk fel. 
A detektívregényre is jellemző logika tárul így fel a regény szerkezetében. Ezt a szerke-
zetet segíti az anekdotikus elbeszélés is, amelyet az elbeszélő humoros, időnként iro-
nikus és így távolságtartó előadásmódja erősít. 

  Jelenet a Szent Péter esernyője című filmből (1958, Rendező: Bán 
Frigyes, szereplők: Karol Machata, Törőcsik Mari)
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 Szent Péter esernyője    „vissza vagy adva a magad erejének”
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Irodalmi barangolások 

„Mikszáth mielőtt író lett volna, kitűnő anekdotaelbeszélő volt. Íróvá valószínűleg 
úgy lett, hogy írásba foglalta mindazt, amit addig elmesélt. Minél közelebb van egy 
írása az anekdotához, annál művészibb. Regényei is kibővített vagy egymás mellé 
helyezett anekdoták, ezért sokszor soványak.

Az anekdotamondás a titka Mikszáth csodálatos stílusművészetének. Vannak írók, 
akik a szemükkel írnak, látják a leírt jelenetet. Vannak, akik a fülükkel, melyben elő-
recseng a teljesítendő ritmus. Mikszáth a szájával írt – minden sora magában hordja 
az élőszóbeli elbeszélés közvetlenségét. Bár önmagáról nem beszél, mindig érezzük 
elbeszélő jelenvalóságát, és ha a történet egy pillanatra nem is kötne le, akkor is leköt 
az elbeszélő személyének emberi bája.” 

(Szerb Antal Magyar irodalomtörténet című munkája nyomán, Magvető Könyvkiadó, Budapest) 

1. Hogyan vált íróvá Mikszáth? Mi adja művészetének értékét a szerző szerint?
2. Hogyan épül fel a Mikszáth-regények szerkezete? Mi ennek a következménye az iroda-

lomtörténész szerint?
3. Az írók mely három csoportját különbözteti meg Szerb Antal? Hozz példát mindegyikre 

olvasmányélményeid alapján!
4. Mit jelent az, hogy „Mikszáth a szájával írt”? Igazold az állítást az olvasott regényrészle-

tek segítségével!
5. Gyűjtsd össze azokat a tulajdonságokat, amelyekre szerinted szüksége van egy jó anek-

dotamesélőnek!

SZ
Ö

V
EG

ÉR
TÉ

S
  Mikszáth szobra a horpácsi kertben (ifj. Szabó István alkotása, 1999)

 Szent Péter esernyője    „vissza vagy adva a magad erejének”
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A középkori legenda szerint egy férfi jelentős kölcsönt vett fel, és Szent Miklós 
szobra előtt megesküdött rá, hogy a pénzt visszafizeti. Ezt azonban később nem 
akarta teljesíteni, így a hitelező bíróságra vitte az ügyet. A tárgyalás előtt a férfi egy 
bot belsejébe rejtette az aranyakat, és amíg esküt tett, odaadta a botot a hitelező-
nek. Így azt vallhatta a bíróság, Szent Miklós és Isten színe előtt, hogy a pénz nincs 
nála, már visszaadta. Az eskü után visszakérte a botot, és hazaindult. Útközben 
azonban elálmosodott, és az út szélén elaludt. Egy arra járó kocsi elgázolta. A bal-
eset során a bot is eltörött, és fény derült a csalásra. A hitelező azonban megsaj-
nálta a férfit, akit Szent Miklós ezután feltámasztott. 

Nézd meg a történet 15. századi ábrázolását! Melyik mozzanatokat emelte ki a 
festő? Ha két képbe kellene sűríteni a Szent Péter esernyője című regény történe-
tét, melyik epizódokat ábrázolnád, és hogyan jelenítenéd meg őket?

Képek és irodalom

  Jánosréti mester: Szent Miklós legendája, A jánosréti főoltár 
szárnyképei (1475 körül, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

•  A bíróság a vitás ügyek rendezésének helyszíne, és a perekben a 
végső ítéletet a bíró mondja ki. Ehhez kapcsolódóan keressétek 
meg és olvassátok el Arany János A fülemile című költeményét!

Kutass a világhálón!
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Összefoglalás – Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Mikszáth Kálmán Jókai nagy tisztelője volt. Megírta életrajzát is, ám művészete el-
távolodott az ő világától. A Szent Péter esernyője, Mikszáth legkedvesebbnek vallott 
regénye a 19. század végén, 1895-ben született. Ebben a műben a nemzeti temati-
ka kevésbé érvényesül, s a nagyszabású cselekmény helyébe is inkább az anekdotikus 
meseszövés lép. A hősök sem annyira eszményítettek, mint azt Jókai művében meg-
figyelhetted.

Műfaji jellemzők  Könnyed, romantikus szerelmi történet? Izgalmas detektívhis-
tória? Kincskereső kalandregény? Társadalomrajz? Nem is olyan egyszerű eldönteni, 
a regény melyik műfaji kategória keretei közé sorolható. Mikszáth írói képessége-
it mutatja ez a sajátos ötvöződés. Wibra Gyuri és Bélyi Veronka egymásra találásá-
nak története a szerelmes regények világát idézi, az esernyő utáni nyomozás a de-
tektívregények jellegzetessége, míg a felvidéki környezet és társadalom bemutatása 
már a realista, valóságot bemutató regények sajátossága.

Az elbeszélő szerepe  Az anekdoták és kitérők láncolatából álló regényt az elbe-
szélő sajátos hanghordozása, élőbeszédszerű előadásmódja fogja össze. A minden-
tudó elbeszélő narrációjában nemcsak a hangnemek (a humor, az irónia vagy az 
ünnepélyesség) keverednek, de megfigyelhetted, hogy olykor a nézőpontok is vál-
takoznak. Ez a beszédmód adja Mikszáth regényvilágának egyedi, különleges han-
gulatát, sajátos stílusát.

Fordított időrend  A regény az időrendet megbontva, fordított sorrendben 
meséli el a történetet. Így lesz a kopott esernyőből legendák övezte ereklye, és így 
alkothatunk képet a glogovaiak babonás világáról. A rejtélyes esernyő Glogovára 
kerülésének magyarázatát, Gyuri öröksége utáni keresését csak ezután ismerhetjük 
meg. A két szál összefonódása eredményezi végül a nyomozás kudarcát, de a szerel-
mesek révbe érését is.

Mit is jelent ez a révbe érés? Hogyan legyen az ember boldog, ha a vágyott örök-
ség megsemmisült? A választ talán Sztolarik adja meg Gyurinak helyesen: „Ezentúl 
legalább nem kergetsz hiú álmokat, vissza vagy adva a magad erejének. Hidd meg, ez 
is ér valamit.” – Nem a származás, a vagyon, a múlt öröksége fontos az életben, ha-
nem az, amit az ember a saját erejéből ér el. A legértékesebb talán az lehet, ha képes-
ségei, szorgalma és tehetsége birtokában, a munkájában vagy a magánéletében meg-
találja a boldogságát. Egyetértesz ezzel a gondolattal? Szerinted mi teheti boldoggá 
az ember életét?
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 1. Alkossatok párokat, és keressetek hasonlóságokat és különbségeket A kőszívű ember 
fiai és a Szent Péter esernyője című regények között!

 2. Készítsétek el idővonalon a Szent Péter esernyője cselekményének kronologikus rend-
jét 1848-tól 1888-ig!

 3. Rajzoljátok meg a regény cselekményének képzeletbeli térképét, és jelöljétek külön 
színnel a képzeletbeli helyszíneket! Vitassátok meg, hogy az elképzelt vagy inkább a 
valóságos helyszíneken játszódó regényeket kedvelitek jobban!

 4. Csoportban dolgozva beszéljétek meg, hogy mi a titka az élvezetes történetmesélés-
nek, majd elemezzétek a regényt abból a szempontból, ezekből mi jelenik meg a nar-
rátor esetében!

 5. Ki a legjobb mesélő a csoportban? Írjatok és adjatok elő rövid anekdotákat! Készítsetek 
pontozólapot, amelyen jelölitek, hogy mire hány pontot lehet kapni! (Meríthettek ötle-
teket Tóth Béla A magyar anekdotakincs című gyűjteményéből is!)

 6. Bizonyítsd be szövegből vett példákon keresztül, hogy a regénybeli narrátor előadás-
módjában a hangnemek és a nézőpontok is változatosan jelennek meg!

 7. Alkossatok párokat, és érveljetek amellett vagy az ellen, hogy a regény műfaja a) sze-
relmes regény, b) detektívregény, c) társadalomrajz, d) kalandregény, e) mese!

 8. Készíts interjút Wibra Gyurival vagy Veronkával!
 9. Mutatkozzatok be egymásnak egyes szám első személyben a regény egy-egy alakja-

ként, de ne említsétek a neveket! Ki találja ki több szereplő nevét?
10. Írjatok fogalmazást arról, kinek mit jelent a boldogság és a siker! Milyen feltételeknek 

kell teljesülniük ahhoz, hogy boldognak és sikeresnek érezd magad?
11. A jánosréti főoltár Szent Miklós csodái közül 

nyolcat jelenít meg. Az első kép legismer-
tebb cselekedetét mutatja: Szent Miklós 
megajándékozza a szegény nemes három 
lányát. Hogyan emlékezünk erre ma is? 

Összefoglaló kérdések, feladatok

 Jánosréti mester: Szent Miklós legendája, 
A jánosréti főoltár szárnyképe (1475 körül,

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

A budapesti Centrál Kávéház 
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KISEPIKAI ALKOTÁSOK
„Üde légáramlat surrant be vele, mely szelíden meglegyintette az arcokat, 
s megcsiklandozá a szempillákat: a vastag ködön át mintha egy sugár 
is lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, meg-
sokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán.”

(Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása)
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FE
L!   Vitassátok meg az Arany János A fülemile című költeményében szereplő

peres ügyet, majd hozzatok közös döntést!

„Odafönt másképp tudódott ki az igazság”

Mi kszáth Kálmán: Bede Anna tartozása

Mind együtt ültek a bírák. Ott künn a köd nekinehezedett az idomtalan épületnek, 
s szinte összébb szorítá annak falait, ráült az ablakokra, és elhomályosítá a jégvirágo-
kat. Minek is ide a virágok? 

A teremben nehéz, fojtott levegő volt, ködmön- és pálinkaszag, s a legfelső ablak-
táblán csak lassan, lomhán forgott az ólomkarika. 

A bírák fáradtan dőltek hanyatt székeiken, az egyik behunyta szemeit, s kezét 
bágyadtan leeresztve hallgatta a jegyző tollának percegését, a másik ásítozva do-
bolt irónjával a zöld asztalon, míg az elnök, letolva pápaszemét orra hegyére, izzadó 
homlokát törlé kendőjével. Szürke, hideg szemei fürkészve szegződtek az ajtóra, 
melyen most távozik az imént letárgyalt bűnügy személyzete, a beidézett tanúk és 
vádlottak. 

– Van-e még odakünn valaki? – kérdi vontatott, hideg hangon a szolgától. 
– Egy leány – mondja a szolga. 
– Hadd jöjjön be az a leány. 
Az ajtó kinyílt, és a lány belépett. – Üde légáramlat surrant be vele, mely szelí-

den meglegyintette az arcokat, s megcsiklandozá a szempillákat: a vastag ködön át 
mintha egy sugár is lopózott volna az ablakhoz, és ott táncolna a jégvirágok között, 
megsokszorozva magát a tárgyalási terem falain és bútorzatán. 

Takaros egy teremtés. Délceg, arányos termet, melyre a kis virágos ködmönke 
olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve; fekete szemei szendén lesütve, 
magas, domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, szok-
nyája suhogásában varázs. 

– Mi járatban vagy, gyermek? – kérdi az elnök közönyösen. (Az ilyen merev, szi-
gorú hivatalnoknak nincs érzéke semmi iránt.) 

A lány megigazítja fekete kendőjét a fején, és mély sóhajjal feleli: 
– Nagy az én bajom, nagyon nagy. 
Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene, mely mikor már elhal is, 

mintha még mindig zendülne a levegőben elváltoztatva mindenkit és mindent. 
A bírák arca nem olyan mogorva többé, a király képe meg az országbíróé is odább, 

nyájasan integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy bajt. 

 Kisepikai alkotások  „Odafönt másképp tudódott ki az igazság”
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Ott az írás, elmondja az; csakhogy azt még előbb meg kell keresni a keblében, ki 
kell gombolni a pruszlik felső kapcsát, s kezeivel belenyúlni érte. 

Ó, a csúf kapocs! Ni, lepattant… leesett. Milyen elbűvölő látvány, amint lehajol 
érte szemérmesen, s az írás is kihull onnan. 

A kegyetlen szürke fej, az elnöké, elfordul, csak a nagy, kövér kéz 
van kinyújtva az írás felé. 

– Egy végzés! – dünnyögi, amint szúró szeme elszalad az ira-
ton. – Bede Anna felhívatik, hogy félévi fogházbüntetését mai 
napon megkezdje. 

A lány szomorúan bólint a fejével, s amint azt mélyen lesüti, 
hátracsúszik rajta a gyászkendő, s a gazdag fekete haj egy vas-
tag fonata kioldózva ömlik arcára. Jobb is, ha eltakarja, mert ha 
fehér liliom volt előbb, olyan most a szégyentől, akár a bíbor. 

– Ma egy hete kaptuk az írást – rebegi töredezve. – Maga 
bíró uram hozta, meg is magyarázta az értelmét, édesanyám pedig így 
szólt szegény: „Eredj lányom, a törvény törvény, nem lehet vele tréfálni.” Hát én el 
is jöttem, hogy kiálljam a fél esztendőt. 

Az elnök kétszer is megtörölgeti a szemüvegét, mérges, hideg tekintete fölkeresi a 
kollégák arcát, az ablakot, a padlót, a nagy vaskályhát, melynek likacsos ajtaján szikrázó 
tűzszemek nézik vissza mereven, és azt morogja önkéntelenül: „A törvény törvény.” 

Majd újra meg újra végigolvassa az idéző végzést, azokat a kacskaringós szarkalá-
bakat a fehér lapon; de bizony következetesen azt mondják, hogy Bede Anna orgaz-
daság vétsége miatt félévi fogságra van ítélve. 

A bádogkarika őrült sebességgel kezd forogni. Bizonyosan szél támadt odakünn, 
aminthogy rázza is már az ablaktáblákat, s mintha valakinek a hazajáró lelke volna, 
hideg borzongatást keltve besüvít a nyílásokon: „A törvény törvény.” 

A kegyetlen fej helyeslést bólint a túlvilági hangnak, a nagy kövér kéz pedig a 
csengettyűt rázza meg a törvényszolgának: 

– Kísérje ön el Bede Annát a fogházi felügyelőhöz. 
A szolga átveszi az iratot, a lány némán fordul meg, de pici, piros ajka, amint gör-

csösen megmozdul, mintha szavakat keresne. 
– Talán valami mondanivalód van még? 
– Semmi… semmi, csak az, hogy én Erzsi vagyok, Bede Erzsi, mert tetszik tudni, 

a testvérnéném, az az Anna. Ma egy hete temettük szegényt. 
– Hisz akkor nem te vagy elítélve? 
– Ó, édes Istenem! Hát miért ítélnének el engem? Nem vétek még a légynek sem. 
– De hát akkor minek jössz ide, te bolond? 
– Hát úgy volt az, kérem, hogy mialatt „ez a dolga” a király tábláján járt, meghalt. 

Mikor kiterítve feküdt a virágos kamrában, akkor jött ez a parancsolat, a „fél esz-

 Kisepikai alkotások  „Odafönt másképp tudódott ki az igazság”
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tendő miatt”, hogy mégis ki kell állnia. Ó, mennyire várta! Beh jó, hogy nem bírta 
kivárni. Nem ezt várta… 

Könnyei megeredtek a visszaemlékezésben, alig bírja folytatni: 
– Amint ott feküdt mozdulatlanul, becsukott szemekkel, örökre elnémulva, meg-

siketülve, megígértük neki az anyámmal, mindent jóváteszünk, amit a szeretője mi-
att elkövetett. (Mert nagyon szerette azt a Kártony Gábort, miatta keveredett bűnbe.) 
Azt gondoltuk hát… 

– Mit, gyermekem? 
– Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a haló porában. Ne mondhassa senki, 

hogy adósa maradt: édesanyám a kárt fizeti ki, én meg a vármegyénél szenvedem el 
helyette azt a fél esztendőt. 

A bírák egymásra néztek mosolyogva: „Milyen naiv, milyen együgyű lány!” Az 
elnök arca is, mintha nem volna már olyan szertartásosan hideg. Sárga kendőjével 
nem is annyira a homlokát törli; talán lejjebb valamit… 

– Jól van, lányom – szól halkan és szelíden –, hanem megállj csak, most jut eszembe… 
Széles tenyerét homlokára tapasztja, s úgy tesz, mintha gondolatokba mélyedne. 
– Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. Hibás írást küldtünk hozzátok… 
Nagy, mélázó szemeit élénken emeli fel a lány az öregre, s mohón szól közbe: 
– Lássák, lássák! 
Olyan fájó szemrehányás van hangjában, hogy az öreg elnök megint a zsebkendő-

höz nyúl. A kegyetlen ember egészen el van érzékenyülve. Odalép a lányhoz, megsi-
mogatja gyöngéden azt a hollóhajat a fején. 

– Odafönt másképp tudódott ki az igazság. Eredj haza, lányom, tisztelem édes-
anyádat, mondd meg neki, hogy Anna nénéd ártatlan volt. 

– Gondoltuk mi azt! – suttogá, s kis kezét szívéhez szorította. 

1. Határozd meg a novella szerkezeti egységeit! Keresd meg a kiindulópontot (expozíciót), 
a fordulatot, a bonyodalmat, a tetőpontot és a megoldást!

2. Mi okozza a félreértést? Miképpen lenne elkerülhető, hogy ilyenek történjenek?
3. Keress leíró és elbeszélő részeket! Hogyan kapcsolódik a környezet leírása a történethez?
4. Jellemezd az elbeszélőt, az elnököt és Erzsit! Keresd meg, hogyan szólítja a bíró a lányt! 

Mit fejez ki az író a különböző megszólításokkal?
5. Mit gondolsz, miért mondja az elnök Erzsinek azt, hogy ártatlan volt a nővére?
6. Vitassátok meg, melyik súlyosabb: ha valaki a szerelem miatt keveredik bűnbe, vagy ha 

a pénz miatt!

Kérdések, feladatok

 Kisepikai alkotások  „Odafönt másképp tudódott ki az igazság”
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  A palóc mesemondó

Mikszáth Kálmán regényei mellett rövidprózai írásaival – novellák, elbeszélések, anekdo-
ták – is jelentős alkotója a századforduló magyar irodalmának. Kisepikájának témáit főként 
a szlovákok és magyarok lakta Felvidék életéből merítette. Történeteinek visszatérő sze-
replői a falusi parasztgazdák, az erdőn élő pásztorok, bojtárok. Tömör, egyetlen történet-
szálat elbeszélő, csattanóval záruló novellái sokszor anekdotákat is magukban foglalnak. 
Az anekdotikus novella fogalmával gyakran jellemzik Mikszáth rövidprózai írásait.

A mű témája és elbeszélője  A Bede Anna tartozása című novella egyetlen jelenet, 
élethelyzet kibontása, amely a későbbiekben megismert előzmények miatt válik hangsú-
lyossá. A novella bevezetésében és a történet kibontakozásában olvasható leírásokból 
megismerhetjük a bírósági tárgyalóterem komorságát és az oda belépő lányt. Az elbeszé-
lő a részt vevő megfigyelő nézőpontjából és beszédhelyzetéből meséli el a történetet. 
Megfigyelhetjük, előbb a terem és a bírák bemutatása történik meg, csak utána a lányé. 
A természeti hasonlatokat tartalmazó leírások ellentétpárokat sorolnak fel 
(például: fojtott levegő – üde légáramlat), érzékeltetve és alakítva a hely-
zetben rejlő feszültséget. 

A felmentés  A meghalt testvére bűnéért felelősséget vállaló, ár-
tatlan Bede Erzsi hisz abban, hogy az embernek bűnhődnie kell tette-
iért. Áldozatvállalását nem az emberek által alkotott törvények sze-
rint hozza meg, hanem egy magasabb erkölcsi mérce alapján. Bede 
Erzsi ártatlanságát és igazságosságát felismerve dönt úgy a bíróság, 
hogy felmenti bűne alól a meghalt lányt, s így testvérének sem kell le-
töltenie a büntetést. Ez a felmentés, amely kegyes hazugság formájában 
történik, egyúttal a novella csattanója. A bíró felismeri, hogy Bede Erzsi 
lelkiismerete csak akkor fog megnyugodni, ha felmentik testvérét. Ezzel a 
felmentéssel viszont nem Bede Annát, sokkal inkább testvérét oldozzák 
fel az önként vállalt büntetés alól.

 

Megfigyelhetjük, előbb a terem és a bírák bemutatása történik meg, csak utána a lányé. 
at sorolnak fel 

(például: fojtott levegő – üde légáramlat), érzékeltetve és alakítva a hely-

 A meghalt testvére bűnéért felelősséget vállaló, ár-
tatlan Bede Erzsi hisz abban, hogy az embernek bűnhődnie kell tette-

hogy felmenti bűne alól a meghalt lányt, s így testvérének sem kell le-
, amely kegyes hazugság formájában 
ja. A bíró felismeri, hogy Bede Erzsi 

lelkiismerete csak akkor fog megnyugodni, ha felmentik testvérét. Ezzel a 
  Justitia istennő 
(1887, Frankfurt)
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Irodalmi barangolások 
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Élt egyszer a messzi hegyekben két fiútestvér. Szép szál legények voltak; híres vadá-
szok. Egész nap a hegyeket járták, vadat űztek.

Egyszer vadászat közben hirtelen szakadt rájuk az éjszaka. Arrafelé, a meredek 
hegyek között, egyszerre támad vaksötét, ha a nap eltűnik valamelyik hegy mögött. 

Rosszkor lepte meg őket a sötét, épp egy meredek sziklafalon kapaszkodtak fölfelé. 
Az egyik testvér meg tudta vetni a lábát, de a másik, a kisebbik, csak egy bokor ágát 
tudta elkapni, azon maradt függve. Ha elereszti, lezuhan a szakadékba, ott leli halálát.
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Így várták a hajnalt. A kisebbik testvér minden erejével kapaszkodott az ágba, de 
egyszer csak érezte, hogy gyöngül a keze. Odakiáltott a bátyjának:

– Érzem, fogy az erőm. Nem sokáig tudok már kapaszkodni. Lezuhanok! 
Gondolt egyet a bátyja, nagyot gondolt. Visszakiáltott neki:
– Nem is bánom! Ha lezuhansz, enyém lesz minden jószágod!
Haragra lobbant az öccse, összeszedte minden erejét, most már keményebben mar-

kolta az ágat. A bátyja meg folytatta:
– Enyém lesz a házad is!
Nem szólt rá az öccse, csak a fogát csikorította össze, csak az ágat szorította még 

jobban.
– Meg a szép fiatal feleséged is az enyém lesz! – kiáltotta át a bátyja. 
Az öccse azt gondolta: 
„Hát ilyen testvérem van! Ilyen gonosz, ilyen fekete lelkű! Most már csak azért is 

kitartok; hogy bosszút álljak!”
Így ingerelte, haragította a nagyobbik testvér az öccsét egészen virradatig. Akkor az 

öccse meglátta az ösvényt, elengedte a bokorágat, és bátyja felé rohant, hogy megölje.
– Megállj! – kiáltott rá a bátyja. 
Az öccse megtorpant.
– Mi adott neked erőt – kérdezte a bátyja –, hogy hajnalig szorítsd az ágat, ame-

lyen függtél?
– A harag! – kiáltotta az öccse. – Hogy bosszút álljak rajtad!
– Látod, testvér – mondta a bátyja –, tudtam én, hogy az igazságos harag milyen 

erőt ad az embernek. Azért haragítottalak egész éjszaka, hogy erőd legyen a megme-
neküléshez.

Akkor értette meg a kisebbik testvér a bátyját. Sírva fakadt, megölelte, úgy kö-
szönte, hogy megmentette az életét. 

(A két testvér [abház mese]. Forrás: Minden napra egy mese. 
Móra Könyvkiadó, Budapest, 1974; Rab Zsuzsa átdolgozása)

1. Keress mesei elemeket a szövegben! Mi lehet a különbség mese és novella között?
2. Milyen különös természeti jelenség figyelhető meg a hegyek között? 
3. Írj két mondatot, amelyben a „megvet” két különböző jelentésben fordul elő!
4. Gyűjts rokon értelmű szavakat, kifejezéseket a „haragos” szóra! Állítsd őket sorba érzel-

mi intenzitásuk szerint!
5. „…az igazságos harag milyen erőt ad az embernek.” – Értelmezd a mese tanulságát! 

Tudod saját példával is bizonyítani? Mindig így van ez? Az igazságtalanság nem válthat 
ki ugyanígy elkeseredést, kétségbeesést, lemondást is?

SZ
Ö

V
EG

ÉR
TÉ

S
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A nép életét a képzőművészet is a 19. században fedezte fel magának. A roman-
tika korában készült műalkotások legtöbbször idealizált formában mutatták be az 
egyszerű emberek életét, leggyakrabban színpompás ünnepeiket. A század végére 
a hétköznapok nyugalma, illetve a csendesen megélt személyes tragédiák kerülnek 
előtérbe, általában visszafogott érzelmességgel megjelenítve. A festő Baditz Ottó 
főleg népi életképeivel, vallásos témájú kompozícióival és gyermekarcképeivel vált 
népszerűvé a korszakban. 1889-ben Münchenben festette Kihallgatás című képét, 
amelyben a korabeli közönség egyértelműen Mikszáth novellájának illusztrációját 
látta. Az alkotás elnyerte a Képzőművészeti Társulat díját, és a Nemzeti Múzeum 
megvásárolta. 

Nézd meg alaposan a festményt! A novella melyik pillanatát ábrázolta a mű-
vész? Változtatott-e a szereplők számán? Figyeld meg a jelenet helyszínét, majd 
keresd meg a szövegben a tárgyalóterem berendezésére vonatkozó részeket! Me-
lyek azok a motívumok, tárgyak, amelyek Mikszáthnál is szerepelnek, és melyek 
azok, amelyeket a festő tett hozzá? Mi lehet az eltérések oka?

Képek és irodalom

•  A forint váltópénze a fillér volt, ahogyan korábban a krajcár is ilyen váltópénznek számított. Járj 
utána, mikor használták az Osztrák–Magyar Monarchiában a krajcárt! Így azt is kiderítheted, 
körülbelül mikor játszódhat Móricz Zsigmond Hét krajcár című novellájának cselekménye.

•  A novella műfaja régi hagyományra tekint vissza. Gyűjts össze néhány olyan szerzőt a világ-
irodalomból, akik a 20. századot megelőzően is a novella mesterei voltak!

Kutass a világhálón!

  Baditz Ottó: Kihallgatás (Bede Anna tartozása, 1889, 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

 Kisepikai alkotások  „Odafönt másképp tudódott ki az igazság”
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FE
L!   Mikor volt használatos a krajcár?

  Soroljatok fel egy-két olyan szerzőt, akiket a novelláik tettek híressé!

„tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat”

Móricz Zsigmond: Hét krajcár

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni.
Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt az is igaz, 

hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni.
Jól ismerem ezt a világot. A Soósoknak az a generációja, amelyből az apám való, meg-

próbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám 
egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz.

És az is igaz, hogy soha már én a jövendő életemben nem kacagok annyit, mint gyer-
mekségem e pár esztendejében.

Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, vidám anyám, aki olyan édesdeden 
tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből s köhögés fogta el, hogy majd-
nem megfojtotta…

És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét 
krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk és találtunk is. Hármat a gépfiókban,1 egyet az almá-
riumban2… a többi nehezebben került elő.

Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiá-
ban, mert pénzért szokott varrni s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogy-
hatatlan kincsesbánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni s mindjárt van terülj asztalkám.

El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat, kutat benne, tűt, gyűszűt, ollót, 
szalagdarabokat, zsinórt, gombot, mindent szétkotor s egyszerre csak azt mondja nagy 
bámulva:

– Elbújtak.
– Micsodák?
– A pénzecskék – szólt felkacagva az anyám.
Kihúzta a fiókot:
– Gyere csak kis fiam, azér is keressük meg a gonoszakat. Huncut, huncut krajcárkák.
Leguggolt a földre s olyanformán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kire-

pülnek, úgy is borította le egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember.

1 gépfiók: varrógép fiókja
2 almárium: fiókos, polcos (alacsony) szekrény

 Kisepikai alkotások  „tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat”
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Nem lehetett azon nem kacagni.
– Itt vannak, benne vannak – nevetgélt s nem sietett felemelni –, ha csak egy is van, itt 

kell neki lenni.
Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búvik-é ki valahol egy fényes pénzecske? 

Nem mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami.
Összenéztünk és nevettünk a gyerekes tréfán.
Hozzányúltam a fenekével felfordult fiókhoz.
– Pszt! – ijesztett rám az anyám – csendesen, még kiszökik. Te még nem tudod, milyen 

fürge állat a krajcár. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul. De még hogy gurul…
Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár.
Mikor felocsúdtunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot.
– Jaj! – kiáltott rám újra az anyám s én megijedtem, úgy kaptam vissza az ujjom, mintha 

a sparherthez3 ért volna.
– Vigyázz te kis tékozló. Hogy sietne már kiadni az útját. Addig a miénk, míg itt van 

alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mer látod mosni akarok, ahhoz szappan 
kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell, kevesebbér nem adnak, nekem már van há-
rom, még kell négy, az itt van ebbe a kis házikóba; itt lakik, de nem szereti, ha háborgat-
ják; mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mer a pénz 
nagyon kényes, csinnyán kell vele bánni. Tisztességgel. Könnyen megáprehendál,4 mint 
az úri kisasszonyok… Te nem tudsz valami csalogató verset, azzal tán ki lehetne csalni a 
csigabigahéjából.

Hányat kacagtunk e csacsogás közben. Tudom is én. De a csigabiga csalogató nagyon 
furcsa volt. Én rá is kezdtem a verset:

Pénz bácsi gyere ki,
Ég a házad ideki…

Azzal felfordítottam a házat.
Volt alatta százféle szemét, csak pénz, az nem volt.
Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott, hiába.
– Milyen kár – mondta –, hogy asztalunk nincsen. Ha arra borítottuk volna ki, na-

gyobb lett vóna a tisztesség, akkor lett vóna alatta.
Én összekapargáltam a sok lomot s beleraktam a fiókba. Az anyám azalatt gondolko-

zott. Úgy eltörte az eszét, nem tett-é valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla.
De nekem fúrta valami az ódalamat.
– Édes anyám, én tudok egy helyet, a hon van krajcár.
– Hol fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó.
– Az üveges almáriumba, a fiókba vót.

3 sparhert: tűzhely
4 megáprehendál: megsértődik

 Kisepikai alkotások  „tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat”
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– Ó boldogtalan gyermek, be jó, hogy elébb nem mondtad, most asse lenne.
Felállottunk s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de 

a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. Három nap óta készültem kicsenni onnan, de 
sose mertem. Pedig cukrot vettem vóna rajta, ha azt is mertem vóna.

– No van már négy krajcár. Sose búsulj már fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már 
csak három kell. Osztán ha ezt a négyet megkerestük egy óra alatt, azt a hármat is meg-
leljük uzsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hátha a 
többi fiókba is lesz egy-egy.

Hiszen ha minden fiókba lett vóna. Akkor sok lett vóna. Mert az öreg almáriom fiata-
labb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De nálunk nem sok 
terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas.

Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt.
– Ez gazdag fiók – vót. Ennek sose vót semmije. E meg mindig hitelbül élt. No te rossz, 

nyavalyás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó ennek nem is lesz, mert ez a mi sze-
génységünket őrzi. No neked ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se adsz. 
Ennek van a legtöbb, ni! – kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek 
egy csepp feneke se volt.

A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk nevettünkben a földre.
– Megállj csak – szólt hirtelen –, mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek.
A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csudák csudája, a hogy a legelső 

zsebbe belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár.
A szemének alig akart hinni.
– Megvan – kiáltotta, – itt van! Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. Egy – 

kettő, – három, – négy, – öt!... Öt! Már csak kettő kell. Mi az, két krajcár, semmi. A hon 
öt van, ott akad még kettő.

Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos, hiába. Nem lelt egyet 
sem. A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két krajcárt.

Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól, s a munkától. Nem volt 
szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkeresés-
től nem lehet eltiltani senkit.

Eljött az ozsonnaidő is, el is múlt. Mindjárt este lesz. Az apámnak holnapra ing kell és 
nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet.

És akkor a homlokára csap az anyám:
– Ó, ó, én, én szamár! Hát a magam zsebét nem néztem meg. De bizony, ha már eszem-

be jut, megnézem.
És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt. A hatodikat.
Lázasak lettünk. Most már csak egy kell még.
– Mutasd csak a te zsebedet is. Hátha abba is van.
Az én zsebem! Nojsz azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi.

 Kisepikai alkotások    „tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat”
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Bealkonyodott és mi ott voltunk a hiányos hat krajcárunkkal, mintha egy se lett vol-
na. A zsidónál nem volt hitel, a szomszédok épp olyan szegények, mint mi, s csak nem 
kérünk egy krajcárt!

Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat.
És akkor beállított hozzánk egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést 

mondott.
Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett.
– Hagyja el, jó ember – mondta –, ma egész délután itt heverek, mert nincs egy kraj-

cárom, a félfont5 szappanhoz, hibázik az árából.
A koldus, jámbor arcú öreg ember, rábámult.
– Egy krajcár? – kérdezte.
– Hát.
– Adok én.
– No még a kéne, kódustól alamizsnát.
– Hadd el lyányom, nekem nem hibádzik. Nekem mán csak egy hibádzik, a kapa főd. 

Avval minden jó lesz.
Kezembe adta a krajcárt s nagy hálálkodással eldöcögött.
– Na hála légyen – szólt az anyám –, szaladj hát…
Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot, nagyot kacagott.
– Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Setét van, oszt lámpaolajom 

sincs.
Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás és ahogy odaállottam alá, 

hogy támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a 
kezemre.

Vér volt, az ő drága, szent vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény 
emberek között is csak kevés tud.

5 félfont: régi súlymérték, kb. negyed kg

1. Jellemezd a szereplők beszédmódját! Megállapításaidat példákkal támaszd alá! Miért 
beszélteti így az író a szereplőket?

2. Mihez hasonlítják a szereplők a krajcárokat? Milyen tulajdonságaikat emelik ki ezzel?
3. Komikus, tragikus vagy tragikomikus a novella hangvétele? Indokold meg a választásod!
4. Mit leplez el a játék és a nevetés? Mire utal, hogy a koldus adja oda a hetedik krajcárt?
5. Tudomásod szerint létezik-e manapság ilyen mélyszegénység? Egy mai történetben mi-

vel helyettesítenénk a szappant?
6. Vitassátok meg, lehet-e szívből kacagni nélkülözések idején!

Kérdések, feladatok
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  Vidám szegénység 

Móricz Zsigmond (1879–1942) a Hét krajcár című, a Nyu-
gatban 1908-ban megjelent novellájával vált ismertté a 
magyar irodalomban. Ez az írása egy évvel később első no-
velláskötetének címét is adta. Móricz regényeivel és elbe-
széléseivel a 20. század első felének jelentős prózaírójá-
vá vált. Írásaiban visszatérően jeleníti meg a magyar vidék 
társadalmi problémáit. Írói munkássága mellett egy ideig 
a Nyugat című folyóirat szerkesztője is volt Babits Mihály-
lyal együtt.

A történet elbeszélője  A Hét krajcár című novella el-
beszélője nem külső szemlélőként, tárgyszerűen meséli el 
a krajcárok keresésének tör-
ténetét. A narrátor az esemé-
nyek résztvevőjeként, a gyerek 

szemszögéből beszéli el a történéseket. A megszemélyesített, 
madárhoz hasonlított krajcárok keresése izgalmas játékossá-
got, könnyed humort ad a történetnek. Az édesanya a hu-
mor segítségével próbálja meg leplezni azt a szegénységet, 
amely az írásban megjelenített család hétköznapjait jellem-
zi. A kacagás és a nevetés felszabadító jelenléte azonban már 
a tragikus végkifejletet előlegezi meg. Ezt az elbeszélő már a 
novella bevezetésében – előreutalásként – jelzi. Itt azonnal 
megtudjuk, az édesanyja feltehetőleg már nincs az élők sorá-
ban, és a kacagást lezáró fojtogató köhögést is kiemeli a nar-
rátor. 

Humor és tragikum  A szöveg csattanóját az odatévedő koldus jelenete adja, aki 
kisegíti a bajba jutott anyát egy krajcárral. Az ezt követő zárásban azonban kiderül, a 
mosás aznap elmarad, hiába sikerült összegyűjteni a hét krajcárt. A siker örömét beár-
nyékolja a mosás elmaradása, és az anya köhögése közben feltörő vér, amely súlyos be-
tegségre utal. A humor és a tragikum mindvégig jelen van a szövegben. E kettő összjá-
téka, a köztük lévő váltások hozzák létre azt a feszültséget, amely a novella hangulatát 
meghatározza.

  Móricz Zsigmond (1930-as 
évek, Petőfi Irodalmi Múzeum)

  A Hét krajcár című kötet 
borítója

 Kisepikai alkotások    „tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat”

Irodalom_tk_7_2018.indd   208 2018. 04. 18.   14:44



209

 Kisepikai alkotások    „tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat”

A 17. századi francia festők, a Le Nain (ejtsd: lö nen) fivérek nagyon hasonló stílus-
ban alkottak, műveiket csak vezetéknevükkel írták alá, és sok esetben valószínűleg 
közösen festették képeiket. Gyakran választották műveik témájául a parasztok, az 
egyszerű emberek hétköznapi életét. A korszak festészetében a parasztokat álta-
lában együgyű, nevetséges figurákként ábrázolták. A Le Nain fivérek festményei 
ezzel szemben együttérzően, méltósággal mutatják be az egyszerű emberek min-
dennapjait. A boldog család című 1642-es képükön egy egyszerű konyhába pillant-
hatunk be, ahol egy háromgyermekes család készül étkezéshez. Az asztalon mind-
össze kenyeret látunk, a nagyanya kezében boroskancsót tart, miközben az apa 
élénk tekintettel emeli poharát a nézőre. 

Keress további életképeket a Le Nain fivérektől! Miről ismerhetők fel a vagyono-
sabb családok? Van-e különbség a hangulat szempontjából a paraszt- és a polgár-
családokat bemutató képeik között?

Képek és irodalom

  Le Nain fivérek: A boldog család (1642, Musée du Louvre, Párizs) 

•  Néhány író rendszeresen visszatér kitalált irodalmi alakjaihoz. Előfordul, hogy írói álnév-
ként is használja őket. Derítsd ki, a felsoroltak közül melyek álnevek és melyek irodalmi 
figurák: Szindbád, Szív Ernő, Jack Cole! 

Kutass a világhálón!
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„Játszottam, mint a színész”

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél

KILENCEDIK FEJEZET,
MELYBEN  A  BOLGÁR  KALAUZZAL  CSEVEG  BOLGÁRUL, 

S  A  BÁBELI  NYELVZAVAR  ÉDES  RÉMÜLETÉT  ÉLVEZI

– Ezt el kell mesélnem nektek – szólt Esti Kornél. – Múltkor egy társaságban valaki 
azt mondta, hogy sohasem utaznék olyan országba, melynek nem beszéli nyelvét. 
Igazat adtam neki. Elsősorban engem is az emberek érdekelnek az úton. Sokkal in-
kább, mint a múzeumi tárgyak. Ha beszédüket csak hallom és nem értem, olyan 
érzés fog el, mintha szellemileg süket volnék, mintha némafilmet pörgetnének előt-
tem, zene és magyarázó fölírások nélkül. Idegesítő ez és unalmas.

Miután mindezt kifejtettem, eszembe jutott, hogy ennek az ellenkezője is épp any-
nyira áll, mint minden dolognak a világon. Pokoli mulatság úgy járni-kelni idegen-
ben, hogy a szájak lármája közönyösen hagy bennünket, s mi kukán meredünk min-
denkire, aki megszólít. Micsoda előkelő magány ez, barátaim, micsoda függetlenség 
és felelőtlenség. Egyszerre csecsemőnek érezzük magunkat, gyámság alatt. Valami 
magyarázhatatlan bizalom ébred bennünk a felnőttek iránt, akik bölcsebbek nálunk. 
Hagyjuk, hogy helyettünk beszéljenek és cselekedjenek. Aztán mindent elfogadunk, 
látatlanul, illetve hallatlanul.

Ritkán volt részem ilyen élményben – mert amint tudjátok, tíz nyelven beszélek 
–, voltaképp csak egyetlenegyszer, akkor, amikor Törökországba igyekezve, Bulgári-
án is átszaladtam. Bulgáriában mindössze huszonnégy órát töltöttem. Azt is vonaton. 
Ott történt velem ez, amit kár volna elhallgatnom. Végre akármikor meghalhatok 
– egy hajszálér megpattan a szívben vagy az agyban –, s másvalaki – ebben bizonyos 
vagyok – ilyesmit nem élhet meg soha.

Hát éjszaka volt. Már éjfél is elmúlt. Vágtatott velem a gyors, ismeretlen hegyek 
és falvak között. Úgy fél kettőre járhatott. Nem tudtam aludni. Kiálltam a folyosóra 
levegőzni. Hamar eluntam magam. A táj szépségéből csak fekete packákat láttam. 
Eseménynek számított, ha fölvillant valahol egy tűzpont. Köröttem minden utas az 
igazak álmát aludta. Lélek se járt a kocsikban.

 Kisepikai alkotások    „Játszottam, mint a színész”

  Kik találták ki a következő alakokat, álneveket: Szindbád, Szív Ernő, 
Jack Cole?
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Épp cihelődtem, hogy visszatérjek fülkémbe, amikor lámpával kezében megjelent 
a kalauz, egy fekete bajuszos köpcös bolgár, aki éjszakai körsétáját – úgy látszik – 
befejezte. Jegyemet már régen látta. Nem volt velem semmi dolga. De köszöntésül 
– barátságosan – rám villantotta lámpáját és szemét. Aztán mellém állt. Nyilván ő is 
unatkozott.

Fogalmam sincs, miért és hogyan, de ekkor elhatároztam, hogy törik-szakad, el-
beszélgetek vele, mégpedig hosszan, kiadósan. Azt kérdeztem tőle bolgárul, dohá-
nyos-e? Csak ennyit tudtam bolgárul. Ezt is a vonaton tanultam a hirdetményből. 
Azonkívül még öt-hat szót tudtam, azt, ami az úton kénytelen-kelletlen ránk ragad, 
hogy igen és nem satöbbi. De – esküszöm nektek – többet nem tudtam.

A kalauz sapkája ellenzőjéhez emelintette kezét. Szétkattintottam dohánytárcá-
mat és megkínáltam. Kivett egy aranyvégű cigarettát, mély tisztelettel. A kalauz 
gyufát kotorászott elő, meggyújtotta, s merőben ismeretlen nyelvén olyasmit rebe-
gett, hogy: parancsoljon. Én erre feléje tartottam kéken lobogó öngyújtómat, s utána 
szajkóztam azt a szót, melyet életemben először hallottam.

Mind a ketten égtünk, pöfékeltünk, orrunkon eregettük ki a füstöt. Kezdetnek 
ez határozottan biztató volt. Ma is büszkeség dagaszt, mikor erre gondolok, mert 
még mindig hízeleg önérzetemnek, hogy mekkora emberismerettel alapoztam meg 
ezt a jelenetet, mekkora lélektani tudással ültettem el azt a kisded magot, mely ké-
sőbb – amint majd kiderül – terebélyes fává lombosodott, úgyhogy alatta kipihentem 
úti fáradalmamat, s hajnalban nem közönséges tapasztalatokkal tetézve vonulhattam 
vissza.

El kell ismernetek, hogy fellépésem mindjárt az első pillanattól fogva biztos és 
hibátlan volt. Azt kellett elhitetnem, hogy született bolgár vagyok, és bolgárul lega-
l ább úgy tudok, mint a szófiai egyetem irodalomtanára. Ennélfogva kissé fásultan és 
hányavetin viselkedtem. Főképp nem fecsegtem. Ez ugyan nem teljesen rajtam múlt, 
de az mindegy. Az idegeneket az jellemzi, hogy mindig annak az országnak a nyel-
vén igyekeznek beszélni, melyben utaznak, ezen a téren túlságosan is buzgólkod-
nak, s akkor egykettőre kisül, hogy idegenek. Viszont az odavalók, a bennszülöttek 
csak bólintanak, jelekkel értetik meg magukat. Harapófogóval kell belőlük kihúzni 
a szót. Akkor is a használattól kifényesedett, kopott szókat vetnek oda, álmosan, az 
anyanyelv bennük szunnyadó gazdag és rejtett kincseiből. Általában fáznak a válasz-
tékos fordulatok, a szabatos és irodalmi szerkezetek alkalmazásától. Lehetőleg nem 
beszélnek, amit okosan is tesznek, hiszen ha több óra hosszáig kellene előadniok egy 
dobogón, vagy egy húszíves könyvet kellene írniok, róluk is hamarosan kimutatnák 
részint hallgatóik, részint bírálóik – mégpedig nem egészen alaptalanul –, hogy tu-
lajdon anyanyelvükhöz se konyítanak.

Tehát vidáman füstölögtünk én meg a kalauz abban a meghitt csöndben, mely-
ből a nagy barátságok, az igazi megértések, az életre szóló lelki frigyek támadnak. 
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Komoly voltam és nyájas. Homlokomat néha összeráncoltam, aztán – változatos-
ságból – földerítettem, s rápillantottam, igen figyelmesen. De a társalgást, melynek 
igézetes lehetősége már a levegőben lebegett, közvetlenül a fejünk fölött, valahogy 
mégiscsak meg kellett indítanom. Ásítottam és sóhajtottam. Egyszerre vállára tet-
tem kezem, magasba vontam szemöldököm, úgy, hogy mindkettő egy-egy óriási 
kérdőjellé görbült, s fejemet fölvetve ezt mormogtam: – Na? – A kalauz, aki az ér-
deklődésnek ebben a pajtási formájában holmi gyermekkori emlékét fedezhette föl 
vagy egy cimborájának modorát, aki így szokott tőle tudakozódni, hogy – „mi újság 
nálatok, hékás?” – elmosolyodott. Beszélni kezdett. Négy-öt mondatot mondott. 
Akkor elhallgatott és várt.

Én is vártam. Erre megvolt az okom. Azon tűnődtem, hogy mit kell rá felelnem. 
Rövid habozás után döntöttem. Ezt mondtam: Igen.

Tapasztalatom tanított erre. Valahányszor nem figyelek a társalgásra, vagy nem 
értek valamit, otthon is mindig így szólok: Igen. Ebből még soha semmi baj nem há-
ramlott rám. Még abban az esetben sem, ha ezzel valamit helyeselni látszottam, amit 
kárhoztatnom kellett volna. Ilyenkor el lehet hitetni, hogy gúnyosan igeneltem. Az 
igen legtöbbször nem is.

Hogy okoskodásom nem volt alaptalan, azt a következők fényesen igazolták. 
A kalauz sokkal közlékenyebb lett. Sajnos, újra elhallgatott és várt. Most kérdő hang-
súllyal, kissé értetlenül és csodálkozva érdeklődtem: Igen? – Ez – hogy úgy fejezzem 
ki magam – végképp megtörte a jeget. A kalauz fölengedett, s beszélt, körülbelül egy 
negyed óráig beszélt, kedvesen, nyilván változatosan is, s nekem ezalatt nem kellett 
törnöm a fejem, hogy mit válaszoljak.

Ekkor értem el első döntő sikeremet. Ahogy a szavak patakzottak a szájából, ahogy 
fecsegett-locsogott, abból nyilvánvalóvá vált, hogy engem már álmában se tartana 
idegennek. Ezt a hitet azonban, bár szilárdnak látszott, fönn kellett tartanom. Ha 
egyelőre mentesültem is a felelgetés számomra fölöttébb kínos kötelességétől, s ha 
szájamat állandóan bedughattam is aranyvégű cigarettámmal, mintegy ezzel jelezve, 
hogy szájam „foglalt”, s nemigen ér rá beszélni, azért mégse hanyagolhattam el ön-
feláldozó szórakoztatómat, és időnként gondoskodnom kellett arról, hogy a társalgás 
tüzét tápláljam.

Mivel értem el ezt? Nem szavakkal. Játszottam, mint a színész – egy kitűnő színész 
–, minden ízemmel. Arcom, kezem, fülem, még a lábam ujja is úgy mozgott, amint 
kellett. De óvakodtam a túlzásoktól. A figyelmet mímeltem, ellenben nem azt az 
erőlködő figyelmet, mely már eleve gyanús, hanem azt a figyelmet, mely hol lankad 
és szétszóródik, hol újra lobot vet és föllángol. Másra is ügyeltem.

Olykor egy taglejtéssel tudattam, hogy nem értettem azt, amit mondott. Ti ter-
mészetesen azt hiszitek, hogy ez volt a legkönnyebb. Hát tévedtek. Ez volt, barátaim, 
a legnehezebb. Minthogy abból, amit karattyolt, én tényleg egy árva betűt sem ér-
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tettem, vigyáznom kellett, hogy vallomásom ne legyen túlságosan őszinte és meg-
győző. Nem is tévesztettem célt. A kalauz egyszerűen ismételte utolsó mondatát, én 
pedig bólintottam, mintha így szólnék: – Ja úgy, az már egészen más.

Később nem volt szükség arra, hogy az ötletek ilyen aprófájával élesszem a társal-
gás vidáman pattogó tüzét. Anélkül is úgy lobogott az, mint valami máglya. A kalauz 
beszélt-beszélt. Hogy miről? Erre magam is kíváncsi voltam. Lehet, hogy a forgalmi 
szabályzatról, lehet, hogy családjáról és gyermekeiről, lehet, hogy a répatenyésztés-
ről. Minden egyformán lehetséges. Csak a jó Isten a megmondhatója, hogy miről 
beszélt. Mondatainak üteméből mindenesetre kiéreztem, hogy egy kedélyes, vidám, 
hosszú lélegzetű és összefüggő történetet ad elő, mely széles, epikai mederben lassan 
és méltóságosan hömpölyög a kifejlet felé. Egyáltalán nem sietett. Én sem. Hagytam, 
hogy kitérjen, elkalandozzék, s mint patak csobogjon, majd visszakanyarodjék és be-
leszakadjon az elbeszélés kivájt, kényelmes folyamágyába. Gyakran mosolygott. Ez a 
história kétségtelenül pajkos lehetett, s akadtak részletei, melyek egyenesen pajzánok 
voltak, talán dévajok és borsosak is. Rám kacsintott, keszegül, mint a cinkostársára, 
és nevetett. Én is vele nevettem. De nem mindig. Sokszor nem egészen voltam a vé-
leményén. Nem akartam elkényeztetni. Csak módjával méltányoltam azt az igazán 
szívből fakadó, jóízű, aranyos humort, mellyel előadását fűszerezte.

Hajnali három óra lett – már másfél órája csevegtünk –, s a vonat lassítani kezdett. 
Állomáshoz közeledtünk. A kalauz kapta lámpáját, bocsánatot kért, hogy le kell ug-
rania, de biztosított, hogy nyomban jön, s akkor majd elmondja a végét, ennek a 
kutyateremtette bolondságnak a csattanóját, mert az aztán a legjobb.

Kikönyököltem az ablakon. Megfürdettem zúgó fejem a hűs levegőben. A hamu-
szürke égen a pitymallat bazsarózsái nyiladoztak. Egy tejfölszagú falucska hevert 
előttem. A pályaudvaron pár paraszt, pár kendős asszonyság várakozott. Ezekkel a 
kalauz bolgárul beszélt, akárcsak velem, de több eredménnyel, mert 
az utasok tüstént megértették őt, s a szerelvény végén levő har-
madosztályú kocsik felé indultak.

Néhány perc múlva megint mellettem állt a kalauz – száján 
még ki se hűlt a mosoly –, és kuncogva folytatta. Rövidesen 
elcsattant az a csattanó, melyet ígért. Kipukkant belőle a kacaj. 
Úgy hahotázott, hogy rengett a hasa. Annyi szent, jó pipa volt, 
ördöngös egy fickó. Még akkor is hahotázott, mikor 
kabátja zsebébe nyúlt, s onnan kivett egy gumisza-
laggal átkötött, ösztövér jegyzőkönyvet, abból egy 
gyűrt, piszkos levelet, mely valószínűleg szervesen 
a történethez tartozott – talán döntő érve volt –, s 
kezembe nyomta, hogy olvassam el, mit szólok hozzá. 
Istenem, mit szóljak hozzá? Irónnal írt, elmaszatolt cirill-
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betűket láttam, melyeket – sajnos – nem ismerek. Figyelmesen belemélyedtem a levél 
olvasásába. Ezalatt ő félreállt, és leste a hatást. Igen – dünnyögtem – igen, igen – részint 
állítólag, részint tagadólag, részint kérdőleg. Közben a fejem is csóválgattam, mintha 
ezt állapítanám meg: jellemző, vagy: hallatlan, vagy: ilyen az élet. Ez mindenre alkal-
mazható. Az életben még nem fordult elő olyan helyzet, melyre ne lehetett volna 
alkalmazni, hogy ilyen az élet. Ha valaki meghal, akkor is csak azt mondjuk: ilyen az 
élet. Megtapogattam a levelet, meg is szagoltam – enyhe penészszaga volt –, s mint-
hogy egyebet nem tehettem vele, visszaadtam neki. Jegyzőkönyvében még sok min-
den volt. Csakhamar kivett egy fényképet is, mely – nem kis meglepetésemre – egy 
kutyát ábrázolt. Szájam csücsörítve nézegettem a fényképet, mint rajongó kutyabarát. 
De észrevettem, hogy a kalauz ezt nem helyesli. Úgy rémlett, hogy egyenesen ha-
ragszik erre a kutyára. Hát én is elkomorodtam, s a kutyára vicsorítottam a fogam. 
Ámulatom azonban akkor hágott tetőfokra, mikor a kalauz a jegyzőkönyv vászontás-
kájából egy selyempapirosba csomagolt rejtélyes holmit emelt ki, s arra kért, hogy ezt 
én magam bontsam ki. Kibontottam. Mindössze két nagy, zöld gomb volt benne, két 
csontgomb, két, férfikabátra való csontgomb. Csörgettem a két gombot, játékosan, 
mintha általában különös kedvelője volnék a gomboknak, de a kalauz ekkor kikapta 
a kezemből a gombokat, s gyorsan, hogy ne is lássa többé, eldugta jegyzőkönyvébe. 
Aztán pár lépést tett, elfordult, s a kocsi falához dőlt.

Nem értettem a helyzetet. Odasiettem hozzá. Olyasmit láttam, amitől megfagyott 
a vér ereimben. Szeme tele volt könnyel. Ez a nagy, kövér ember sírt. Eleinte férfiasan, 
titkolva könnyeit, de aztán úgy sírt, hogy a szája vonaglott, és a lapockái reszkettek.

Őszintén szólva szédülni kezdtem az élet mély, kibogozhatatlan zűrzavarától. Mi-
csoda ez itt? Hogy függ össze ez a sok szó a nevetéssel és a sírással? Mi köze egyiknek 
a másikhoz, a levélnek a kutyafényképhez, a kutyafényképnek a két zöld csontgomb-
hoz, és mindennek a kalauzhoz? Őrület ez, vagy éppen az ellenkezője, az érzelem 
emberien egészséges kibuggyanása? Egyáltalán van-e az egésznek valami értelme, 
bolgárul vagy más egyéb nyelven? A kétségbeesés környékezett.

Keményen megragadtam a kalauz két vállát, hogy lelket öntsek beléje, s fülébe ezt 
kiáltottam bolgárul háromszor: Nem, nem, nem.

Ő könnyeiben fuldokolva egy másik, szintén egytagú szót dadogott, mely jelent-
hette ezt: Köszönöm szíves jóságát, de jelenthette ezt is: Ronda ripacs, hitvány csirkefogó.

Lassan magához tért. Halkabban pihegett. Zsebkendőjével törölgette nedves arcát. 
Megszólalt. Most azonban hangja tökéletesen megváltozott. Kurta, éles kérdéseket 
intézett hozzám. Bizonyára ilyesmiket: „Ha az előbb azt mondtad, hogy igen, miért 
mondtad nyomban utána, hogy nem? Miért helytelenítetted azt, amit helyeseltél? 
Legyen vége ennek a gyanús játéknak. Vallj színt. Hát igen-e, vagy nem?” A kérdések 
egyre gyorsabban és határozottabban kattogtak, mint a gépfegyverek, a mellemnek 
szögezve. Ezek elől nem lehetett kitérnem.

 Kisepikai alkotások    „Játszottam, mint a színész”

Irodalom_tk_7_2018.indd   214 2018. 04. 18.   14:44



215

Úgy látszott, hogy kelepcébe kerültem, s elhagyott jószerencsém. De megmen-
tett fölényem. Kiegyenesedtem, metsző hidegséggel mértem végig a kalauzt, s mint 
aki méltóságán alulinak tartja, hogy ilyesmire válaszoljon, sarkon fordultam, és nagy 
léptekkel fülkémbe távoztam.

Ott fejemet a gyűrött kispárnára ejtettem. Oly gyorsan aludtam el, mint aki szív-
szélhűdés következtében szörnyethal. Déltájt forró verőfényben ébredtem. Valaki 
megkoccintotta fülkém ablaküvegét. A kalauz lépett be. Figyelmeztetett, hogy a kö-
vetkező állomáson ki kell szállnom. De nem mozdult. Csak állt-állt mellettem hű-
ségesen, mint a kutya. Ismét beszélt, halkan, folyamatosan, föl nem tartóztathatóan. 
Talán mentegetődzött, talán vádaskodott az éjszakai kínos jelenet miatt, nem tudom, 
de arcán mély megbánás, szívbéli töredelem mutatkozott. Én hűvösen viselkedtem. 
Csak annyit engedtem meg, hogy becsomagolja bőröndjeimet, s kivigye a folyosóra.

Az utolsó pillanatban mégis megesett rajta a szívem. Amikor bőröndjeimet már 
átadta a hordárnak, s én lefelé lépkedtem a lépcsőn, egy néma pillantást vetettem fe-
léje, mely ezt fejezte ki: „Az, amit tettél, nem volt szép, de tévedni emberi dolog, ez 
egyszer megbocsátok.” Majd bolgárul csak ezt kiáltottam feléje: Igen.

Ez a szó varázserővel hatott. A kalauz megenyhült, földerült, a régi lett. Arcára há-
lás mosoly suhant. Feszes vigyázzban tisztelgett. Így állt az ablakban, megmerevedve 
a boldogságtól mindaddig, míg a vonat el nem indult, s ő eltűnt örökre, mindörökre 
a szemem elől.

(1932)

1. A novella ismeretében értelmezd a címet! Mit emel ki? Miért lehet megtévesztő? Mit 
jelent és honnan ered a bábeli zűrzavar kifejezés?

2. Jellemezd a beszédhelyzetet és az elbeszélés stílusát! Honnan tudjuk, ki a beszélő és kik 
a hallgatók?

3. Gyűjtsd ki a novellából, hogy milyen nyelvi és nem nyelvi eszközökkel hiteti el az elbe-
szélő, hogy született bolgár! 

4. Hogyan tudja értelmezni ő a kalauz elbeszélését? Játsszátok el a novellában megjelenő 
helyzeteket!

5. Vajon milyen gondolatokat tulajdonít a kalauz az elbeszélőnek? Miért hálás neki a vé-
gén? Szerinted valóban segíthet-e valakinek, ha csupán meghallgatják? Véleményed 
indokold!

6. Próbáljátok ki: olvassátok föl többen egymás után ugyanazt a szöveget! Vitassátok meg, 
mi a fontosabb: a szöveg jelentése, a felolvasó személye vagy a felolvasás módja!

Kérdések, feladatok

 Kisepikai alkotások    „Játszottam, mint a színész”
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  Furcsa beszédhelyzet

Kosztolányi Dezső (1885–1936) költőként és prózaíróként is 
a 20. század eleji magyar irodalom egyik kiemelkedő alkotójá-
nak számított. Regényei (pl. Édes Anna, Aranysárkány) mellett 
életműve fontos részét képezik elbeszélései és novellái is. Az 
Esti Kornél kalandjait megörökítő novellaciklus a magyar pró-
za jelentős állomása. A lazán összekapcsolódó novellák össze-
függő történetként, akár regényként is olvashatók. 

Az elbeszélő helyzete  Az Esti Kornél című, 1933-ban 
megjelent kötet kilencedik fejezetének alcíme tömören ösz-
szefoglalja a novella tartalmát. Ebből az olvasó megtudja, 
hogy az elbeszélő, azaz a történetek főhőse egy bolgár kala-
uzzal fog bolgárul beszélgetni. A novella elején az elbeszélő-
től azonban azt is megtudjuk, nem beszél bolgárul, néhány 
egyszerű szótól eltekintve. A „beszélgetést” egy közös do-

hányzás indítja, és a jegyellenőr mesélni kezd. Az elbeszélő ezt az esetet idézi fel, és 
élőbeszédszerű megszólalásai egy társasági beszélgetés helyzetére utalnak. Egy olyan 
beszédhelyzetet sejthetünk, amelyben az elbeszélő, tehát Esti anekdotaként meséli el 
a bolgár kalauz esetét. 

A megértés feltételei  Míg a történet elején azt gondolnánk, a nyelvtudás hiánya 
akadályokat gördít a beszélgetés elé, Esti elbeszéléséből éppen ennek ellenkezője derül 
ki. A kalauz gesztusait, mimikáját, hangsúlyait figyelő elbeszélő a megfelelő helyen és idő-
ben elhelyezett „igen”-ekkel és mimikával mindvégig fenntartja a beszélgetés látszatát. 
Így a kalauz története helyett a nyelvi közlés és megértés problémája kerül a középpont-
ba. Az egyes szavak, kifejezések jelentése nagymértékben függ a szövegkörnyezettől. 
Ahogyan ezt Esti egyik legfontosabb mondata is jelzi: „Az »igen« legtöbbször »nem« is.”.

  Kosztolányi Dezső 

216

Irodalmi barangolások 

„Ezért is ellenőriztem a jegyemet, nem tévesztettem-e el a helyet, amint beléptem 
a fülke ajtaján és megláttam a gesztenyebarna hajú hölgyet az ablak mellett. Nem 
tévedtem.

– Balkán expressz, ugye? – kérdeztem, de még mindig nem mertem leülni.
A lány helyeslően bólintott, legalábbis úgy tűnt, és elmosolyodott. Helyben vol-

tunk. A vonat nemsokára elindult. Csak ketten utaztunk a kupéban, a kocsi is majd-

 Kisepikai alkotások    „Játszottam, mint a színész”
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nem üres volt. Elővettem egy doboz cigarettát, megkínáltam vele a lányt, aki megkö-
szönte, de benyúlt a táskájába a sajátjáért; tüzet adtam, ő rágyújtott. Tudtam, valamit 
mondanom kell, ha beszélgetést akarok kezdeményezni, de minden ötletem közhe-
lyesnek és eleve kudarcra ítéltnek tűnt. Utazás közben mindig belemerültem aktuális 
olvasmányomba, nehogy belevonjanak valamilyen beszélgetésbe. Kezdő mondato-
mon így magam is meglepődtem.

– A nagyapám negyvennyolc éven keresztül utazott ezen a vonalon. Kalauz volt. – 
Tekintetében érdeklődést véltem felfedezni, ezért úgy döntöttem, hogy folytatom. 
– Egyik történetét különösképpen szerette. Évente kétszer mesélte: karácsonykor és 
húsvétkor. Ez egyfajta rítussá vált nálunk. Volt egy kis komódja, benne tartotta régi 
kalauztáskáját. Mindannyian tudtuk, mit vesz ki belőle: A vasút hangjának egy elsár-
gult, 1939-es példányát. Föllapozta tehát az újságot és átnyújtotta nekem, én pedig 
olvasni kezdtem. Egy elbeszélést kellett felolvasnom, az elejétől a végéig. Emlék-
szem, teljesen betöltötte az utolsó előtti oldalt. A novellát valami magyar szerző írta, 
vagyis, ha jól emlékszem, nem is novella az, hanem regényfejezet, de ennek nincs 
jelentősége. Arról szólt, hogyan beszélgetett az író néhány órát a bolgár kalauzzal 
úgy, hogy egy árva szót sem tudott bolgárul. A kalauznak ez egyáltalán nem tűnt fel, 
a magyar pedig nagyon büszke volt arra, micsoda furfanggal dolgozta ki a jelenetet, 
és órákon át élvezte a beszédes bolgár társaságát.

Mindannyian tudtuk, hogy ez a kalauz az én nagyapám. Azt is tudtam, hogy ahol 
a szerző a bolgár kalauzt „kövérkés, fekete bajuszú bolgár embernek” írja le, a nagy-
apám felmordul majd, merthogy ezt az a magyar csak hozzáköltötte. Amikor befe-
jeztem az olvasást, egy darabig nem szólt egyikünk se, nagyapám rágyújtott, és csak 
ahogy harmadszor fújta ki a füstöt, kezdett bele a történetbe. Lassan beszélt, ahogy 
az öntudatos mesélők szoktak, és mi mindannyiszor tisztelettudóan hallgattuk. Szó-
rakoztatott, hogy minden alkalommal újabb részletekkel bővült az elbeszélés, olyan 
apróságokkal, melyek korábban nem szerepeltek.”

(Részlet Georgi Goszpodinov Egy másik történet című elbeszéléséből; Kerényi Szabina fordítása)

1. Mit jelentenek: expressz, kupé, rítus, komód? Használd a tankönyv elején ajánlott kézi-
könyveket, honlapokat!

2. Fogalmazd meg, hogyan teremt kapcsolatot Kosztolányi novellájával ez a szöveg!
3. Mi a hasonlóság Esti Kornél és az idézet elbeszélője között?
4. Írd meg az Esti Kornél-novellában olvasott történetet a bolgár kalauz szemszögéből! 

Vedd figyelembe a Kosztolányi-novella utalásait! SZ
Ö

V
EG

ÉR
TÉ

S
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A 19. században a vasút új, minden korábbinál kényelmesebb közlekedési for-
mát jelentett, és jelentősen megváltoztatta az emberek utazáshoz való viszonyát. 
A művészek eltérő lelkesedéssel viszonyultak az új vívmányhoz, amely elősegí-
tette a távolabbi úti célok felkeresését, viszont a vasúti pályák erősen átrajzolták 
a táj képét. Monet (ejtsd: moné) 1871-ben feleségével és kisfiával Párizs egyik 
elővárosába költözött. A természetközeli helyszín és a nyugodt családi élet vált 
művészetének legfőbb ihletőjévé. A folyó feletti vasúti hídon áthaladó szerelvény 
képe már ekkor megragadta fantáziáját, 1877-ben pedig egy időre visszatért a 
fővárosba, és Párizs legforgalmasabb pályaudvarán készített képsorozatot.

Egyik első vasúti témájú festménye, a Vasútállomás télen 1875-ben készült. 
A felhős ég, a hóesés, a mozdony füstje és fényei a Monet számára oly kedves 
témák: a fény- és légköri viszonyok sajátos keverékét adják. Elevenítsd fel, amit az 
egyik korábbi leckében a futurizmusról megtudhattál, majd keresd meg Luigi Rus-
solo (ejtsd: luídzsi russzoló) Egy vonat dinamizmusa című 1912-es képét! Miben 
különbözik Monet vasútábrázolásától?

Képek és irodalom

•  A sporttal kapcsolatosan gyakran hallhatod a fair play vagy a sportszerűség kifejezése-
ket. Mit jelentenek pontosan?

•  A sport – legyen az sakk vagy foci – visszatérően megjelenik a magyar irodalomban. Ke-
ress olyan irodalmi műveket, amelyek központi témája valamilyen sporttevékenység! 

Kutass a világhálón!

  Claude Monet: Vasútállomás télen 
(1875, Musée Marmottan, Párizs)
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  Határozzátok meg a sportszerűség fogalmát!
  Soroljatok fel olyan irodalmi műveket, amelyek valamilyen sportágat 

állítanak a középpontba!

„repülhet-szállhat a labda”

Kányádi Sándor: Az igazi sportember

Az idei téli vakáció úgy kezdődött, mintha tavaszi akart volna lenni. Kék volt az ég. 
Melegen sütött a nap. S az utcán már hóvirágot is árultak. A hóvirág láttán, iskolából 
jövet, a kisfiú zsebében megcsörrent a perecpénz.

– Hohó! Még a tegnapi is megvan! – markolt zsebbe boldogan a kisfiú. S máris 
számolta a hóvirágárus néni markába.

Könnyű kitalálni, hogy kinek vette a hóvirágot. Persze hogy az édesanyjának.
Örült is az édesanyja nagyon, amikor a kisfiú a virággal betoppant. De mindjárt 

dorgálás is vegyült az örömbe.
– Miért nem inkább perecet vettél magadnak? Arra adtam. Enned kell, olyan vagy, 

mint az ujjam.
– De virág is kell! – mondta a kisfiú sugárzó arccal. – Majdnem tavasz van, focizni 

is lehetne, ha nem volna sár. – És sóvárogva sandított a fogasra akasztott hálóban 
csüngő, pettyes labda felé.

– Na, nem bánom, egy kicsit gurigázzatok, itt a nagyobbik szobában. De csak 
óvatosan.

 A kisfiú talán még életében ilyen hamar át nem öltözött, mint ez alkalommal. 
S az iskolásruháját a sietség ellenére is olyan gondosan rakta vállfára, hogy mutogatni 
lehetett volna rendetlen gyerekek okulására.

Neki is láttak a gurigázásnak. Szépen, finoman adogatták egymásnak a labdát. De az-
tán egyre inkább megfeledkeztek arról, hogy nem a gyepen futballoznak. A kisfiú egyre 
bravúrosabban vetődött, öklözte a labdát, és egyszer csak zsupsz! neki az ablaknak.

Ijedtében elsírta magát a kisfiú. A nagyfiú meg szótlanul vizsgálgatta az ablakot. 
Szerencsére nem tört ki, csak jó arasznyira megrepedt.

– Ő volt a hibás – sírta a következményektől tartó kisfiú. – Túl erősen rúgta, gól 
lett volna, ha ki nem ütöm.

– Jól van, én vagyok a hibás – mondta a nagyfiú, és lehajtott fejjel várta, hogy az 
édesanyjuk szemrehányása csak rá záporozzék. De jutott azért abból a kisfiúra is. 
A labda pedig visszakerült a hálóba, a fogasra, azzal a meghagyással, hogy tavaszig 
senki hozzá ne merjen nyúlni.
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A kisfiú nagyon szégyellte magát, és bocsánatkérően nézett a bátyjára, aki csak 
annyit mondott, amikor ketten maradtak:

– Egy igazi futballista, egy igazi sportember nem  keni a másikra a maga hibáját. 
Nem bizony. Ezt is meg kell tanulnod!

Aztán a tavaszias idő hirtelen – amint érezhettétek – igazi télre fordult. A futballt 
feledtették a hócsaták s a szánkózások. Hullt a hó, majd hóvihar kavargott, és öles 
jégcsapokká fagyott a tetők s a csatornák futni akaró vize.

Egyik hóviharos délután vendégek érkeztek. Nagyon messziről, még az Óperen-
ciás-tengeren is túlról. S volt a vendégeknek egy kis legényük is, Marcika. Akkorka 
éppen, mint a kisfiú. A Marcika szeme is, mindjárt ahogy beléptek, a labdán akadt 
meg.

– Futball – mondta –, igazi futball!
 Ilyen messziről jött vendég sóvárgó pillantásának még egy kőkemény anyai szív se 

tudott volna ellenállni.
Mit volt mit tenni, amíg a felnőttek beszélgettek, a kisfiú, a vendég kedvéért, le-

akasztotta a labdát a fogasról, hogy egy kicsit gurigázzanak.
Gurigáztak, gurigáztak, vígan voltak a kis legények. Hanem egyszer csak zsupsz és 

zsupsz! de most már csörömpölés is hallatszott. S nyomban sírás is, de egyszerre két 
torokból.

Ugrottak a felnőttek, legelöl a Marcika édesapja, mert Marci sírt hangosabban, 
amiből nyilvánvaló volt, hogy ki lehet a tettes.

– Én vagyok a hibás. De nem akartam – bőgte Marci.
– Nem ő a hibás, én vagyok a hibás – állt Marcika mellé a kisfiú. – Egyedül én vagyok 

a hibás, mert a múltkor már elrepesztettem. És én mondtam azt is, hogy futballozzunk.
– Nem történt semmi, nem hibás senki sem, és legkevésbé Marcika – mondta a kisfiú 

édesapja. – Holnap beüvegeztetjük. Szerencsére csak a belső ablak törött ki. Addig is 
beragasztjuk. – Azzal vett egy nagy újságot, és a hiányzó ablakszem helyébe ragasztotta.

Úgy is maradt aztán sokáig, mert új üveget 
bevágatni csak bajosan lehet, így legalább még 
sokáig  emlékeztetett Marcikára. Meg arra, hogy 
a kisfiú igazi sportember módjára viselkedett, 
amikor magára vállalta az ablaktörést.

Minden bizonnyal a tavasznak is fülébe jutha-
tott a nevezetes esemény s a lakás ablaktalansága, 
mert rügyekkel, fűhegyeken tipegő szellőkkel 
és immár ibolyával is hírli, hogy nemsokára ér-
kezik. Akkor aztán akár mindennap is röpülhet 
az egyre szépülő gyepen, az egyre kéklő ég alatt, 
repülhet-szállhat a labda!

 Kisepikai alkotások    „repülhet-szállhat a labda”
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1. Milyen mesei elemek jelennek meg a novellában? 
2. Négy-öt vázlatpontban határozd meg a novella szerkezetét!
3. Mi a szerepe a virágvásárlásnak és a két labdázás történetének? Hogyan jellemzik ezek 

a kisfiút?
4. Miért mondhatta az édesanya kisfiának, hogy jobb lett volna, ha nem virágra, hanem 

ételre költi a pénzt? Szerinted jól tette, hogy ezt mondta? Válaszod indokold!
5. A sportszerűség általad meghatározott fogalma mennyire felel meg a novellában meg-

jelenő sportszerűségnek?
6. Hogyan váltakoznak, milyen jelképes jelentésük van az évszakoknak a történetben?

Kérdések, feladatok

  A sport tanítása

Kányádi Sándor mind költőként, mind íróként jelentős alko-
tója a kortárs magyar irodalomnak. Első verseskötete még az 
1950-es években jelent meg, Virágzik a cseresznyefa címmel. 
Szépírói tevékenysége mellett hosszú időn keresztül a Kolozs-
váron megjelenő Napsugár című gyermekirodalmi lap szer-
kesztője. Rengeteg, gyerekeknek szóló verset írt. Emellett 
számos műfordítása is megjelent, egyebek között fordított ro-
mánból, németből és oroszból. Az ő fordításában olvashatjuk 
az erdélyi szász és jiddis népköltészet alkotásait is.

A novella felépítése  Az igazi sportember című novella 
tanmeseként, példázatként is olvasható. A szöveg elbeszélő-
je közvetlen hangon mesél el egyetlen, megismétlődő eseményt, mégpedig a lakásban 
focizó gyerekek történetét. A szülői engedéllyel otthon gurigázó fiúk az ablaknak rúgják a 
labdát, majd a kisebbik fiú a büntetéstől tartva nem vállalja a felelősséget tettéért. A má-
sodszorra is megtörténő esemény elbeszélése a kisfiú jellemfejlődését szemlélteti. Ekkor 
már bátran odaáll a felnőttek elé, és vállalja a következményeket. A novella felépítése er-
re az ismétlődésre épül, mely egyúttal a tanulás folyamatát is mutatja. Emellett a fele-
lősség vállalását a játék és a sport szabályaival kapcsolja össze a szöveg. A sportszerűség 
nem merül ki abban, hogy betartjuk a szabályokat: amennyiben vétünk a szabályok ellen, 
vállaljuk érte a következményeket. 

Az ismétlés szerepe  A megismétlődő esemény közben bekövetkezett változást nem 
csupán a kisfiú felelősségvállalása mutatja. A történet mesélésével párhuzamosan az el-
beszélő az évszakok váltakozásáról is értesíti az olvasót. A tavasz megérkezése a megúju-
lás, átalakulás képzetét is magával hordozza. Ez szorosan kapcsolódik a kisfiú jellemfejlő-
désében bekövetkezett változáshoz.

  Kányádi Sándor 
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Irodalmi barangolások 

„Ábler bácsi kihúzta magát a zöld-fehér trikóban.
– Semmi kétség – bólintott Patya bácsi –, Ábler Bélát látod magad előtt a Titánia 

mezében, a mi régi, öreg drukkerünket. Ő helyettesíti Zakariást ezen a sorsdöntő 
mérkőzésen. Gubát pedig… – Átölelte Csempe-Pempét. – Mert olyanokra van szük-
ségünk, akik küzdeni tudnak, akik odateszik a csülküket, akik, ha kell…

Elfulladt. Váratlanul kiabálni kezdett.
– Mit ácsorogsz itt? Miért nincs rajtad szerelés?!
Trikók röpködtek Csempe-Pempe felé. Zöld-fehér csíkos trikók. Az egyiken vas-

tag csíkok, a másikon vékonyak. Sima zöld dresszek, sima fehérek. Majd egy fehér, 
olyan zöld karikával a nyakán.

Csempe-Pempe zöld trikóban, fehér nadrágban topogott. A lábán stoplis cipő.
– Taktikai megbeszélés! – intett Patya bácsi.
Mikcsei is lemászott a gyúrópadról. Az egész csapat Patya bácsi köré húzódott.
– Védekezésre rendezkedtünk be, szoros emberfogásra. A csapat behúzódik a kapu 

elé, betonfalat alkotunk, áttörhetetlen betonfalat.
Csempe-Pempe igazított valamit a stoplis cipőn. Bő, valahogy egy kicsit bő.
– Tehát, mint mondtam, a csapat felzárkózik a kapu előtt. Két ember kivételével.
Patya bácsi elakadt. Az ajtó lassan kinyílt. Játékosok kopott, zöld dresszben. Félén-

ken összebújva, de mégis valami makacs dühvel a tekintetükben. Megfogták egymás 
kezét, valóságos csatárláncot alkottak.

Patya bácsi végignézett ezen a társaságon.
– Látom, itt a mi klasszis kapusunk! Biztos érzékkel ugrik a labda alá. De, mit 

mondok! A labdával csak akkor találkozik, ha ki kell kotorni a hálóból. Ami igaz, 
igaz, elég gyakran találkozik a labdával. Szóval, téged kéne, hogy beállítsalak? Téged 
meg a többieket? A botlábú jobbszélsőt, az önmagát elkaszáló centert? – Egy pilla-
natra elhallgatott. Majd úgy süvítette, mint az átkot. – Vissza a tartaléksorba!

A kopott dresszek eltűntek. Az ajtó becsukódott.”
(Részlet Mándy Iván Előrevágott labda című elbeszéléséből, dia.pool.pim.hu)

1. Hogyan adja vissza a szöveg a sportöltözők hangulatát?
2. Kit testesít meg Patya bácsi? Mivel tudod ezt magyarázni?
3. Mit jelentenek a következő szavak: drukker, center, gyúrópad?
4. Magyarázd meg a következő kifejezéseket: odateszik a csülküket, ki kell kotorni a hálóból!
5. Milyen esélyei lehetnek a csapatnak Patya bácsi szavai és hangvétele alapján?
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A sport, különösképp a csapat- és labdajátékok viszonylag ritka témái a képzőmű-
vészetnek. Ennek egyik oka, hogy mind a versenysport, mind a szabadidősportok 
csak az elmúlt másfél évszázadban kerültek az érdeklődés középpontjába, és fog-
lalták el ma jellemző helyüket a munka-, illetve szabadidős tevékenységek között. 
A másik ok az, hogy a gyors, robbanásszerű mozgásoknak sem a festészet, sem 
a szobrászat nem találta meg igazán kifejező ábrázolási formáit. Az ügyvédként, 
majd vámtisztként dolgozó Henri Rousseau (ejtsd: anri russzó) szabadidejében 
kezdett festeni. Rendszeres művészeti képzésben soha nem részesült, gyermek-
rajzszerű, naiv stílusát élete végéig megtartotta. A hivatalos művészeti körök 
nem ismerték el, de sajátos, meseszerű világa a modern irányzatok számos fiatal 
alkotóját ragadta meg. 1908-ban, az első francia–angol rögbimérkőzés évében 
festette Labdajáték című képét. A kivágatnak ható, vidám figurák lebegni látsza-
nak a naiv perspektívával megjele-
nített, szobányi méretűnek tűnő 
sportpályán.

Keress labdázó sportolókat vagy 
gyerekeket ábrázoló köztéri szobro-
kat! Hogyan oldják meg a művészek 
a labdajáték ábrázolását?

Képek és irodalom

 Henri Rousseau: Labdajáték 
(1908, Solomon R. Guggenheim 

Museum, New York)

 Kisepikai alkotások    „repülhet-szállhat a labda”

•  Heinrich Böll német író művészetét a legnagyobb irodalmi elismeréssel, a Nobel-díjjal 
jutalmazták. Gyűjts adatokat az író életéről és munkásságáról!

•  A mérleg már az ókorban is az igazságosság szimbóluma volt. Járj utána, melyik görög és 
római istennőnek volt attribútuma a mérleg!

Kutass a világhálón!
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  Állítsátok össze Heinrich Böll rövid életrajzi vázlatát!
  Nevezd meg azt a görög és római istent, akinek mérleg az attribú-

tuma! Minek az istene?

„Ennyi hiányzik az igazságból”

Heinrich Böll: A Balke család1 mérlege

Nagyapám szülőhazájában a legtöbb ember lentilolással2 kereste a kenyerét. Öt ge-
neráción keresztül lélegezték be a port, amely az összetört szárakból szállt fel, tűr-
ték a lassú gyilkosságot – békés és derűs nemzedékek –, kecskesajtot ettek, krump-
lit, néha levágtak egy nyulat; esténként szobáikban szőttek és kötöttek, énekeltek, 
mentateát ittak, és boldogok voltak. Napközben a lent tilolták ósdi gépeken, ki-
szolgáltatva védtelenül a pornak és hőségnek, amely a szárítókemencékből áradt. 
Szobáikban egyetlenegy szekrény formájú ágy állott a szülők számára, és a gyerme-
kek a fal mentében, padokon aludtak. Reggelente megtöltötte szobáikat a rántott 
leves szaga; vasárnaponként pörkölt darát ettek, és a gyermekek arca kipirult az 
örömtől, ha különösen ünnepélyes napokon a fekete makk-kávé világosabbá vált, 
egyre világosabbá a tejtől, amit anyjuk mosolyogva töltött kávéscsészéjükbe.

A szülők korán munkába mentek, a háztartás a gyermekekre maradt: ők söpör-
ték ki a szobát, takarítottak, elmosogatták az edényt, és krumplit hámoztak, drága, 
sárgás gumókat, amelyeknek vékony héját fel kellett mutatniok, hogy az esetleges 
tékozlás vagy könnyelműség gyanúját eloszlassák.

Ha a gyermekek hazajöttek az iskolából, ki kellett menniök az erdőkbe az évszak-
nak megfelelően gombát és gyógynövényeket szedni: szagos mügét és kakukkfüvet 
gyűjtöttek, köményt és mentát meg gyűszűvirágot, és nyáron, ha lekaszálták a szé-
nát sovány rétjeiken, szénavirágot. Egy pfenniget kaptak egy kiló szénavirágért, míg 
a városban a gyógyszertárakban ideges hölgyeknek kilóját húsz pfennigért3 árulták. 
Értékes volt a gomba is: egy kiló húsz pfenniget hozott a házhoz, de a városban az 
üzletekben egy márka4 húszért adták el. Messze, az erdők zöld homályába kúsztak be 
a gyermekek ősszel, amikor a nedvesség kihajtja a gombákat a földből, és majd minden 

1  A család neve a német eredetiben: Balek. Puszta név, minden jelentés nélkül, nem úgy, mint a magyarban, 
ahol nemcsak hogy határozott tulajdonságot jelent, de mindennek tetejébe éppen ellenkező természetű em-
bert, mint Böll Balek családja. Ezért kellett megváltoztatnom. (A fordító megjegyzése.)

2 lentilolás: a len kék virágú, egynyári növény; a tilolás a len fás részeinek összetörése és tisztítása
3  pfennig: német pénzegység, a márka századrésze
4 márka: német pénzegység
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családnak megvoltak a maga területei, ahol gombát szedett, olyan 
helyek, amelyeket nemzedékről nemzedékre suttogtak tovább.

Az erdők a Balke család tulajdonát képezték éppúgy, mint 
a lentiloldák is, és ennek a családnak kastélya volt nagyatyám 
szülőfalujában és a mindenkori családfő feleségének a tejkony-
ha mellett egy kis szobája, amelyben a gombát, gyógynövénye-
ket, szénavirágot lemérték és kifizették. Ott állt az asztalon a Bal-
ke család nagy mérlege; egy ósdi, cifra, aranybronzzal bevont tárgy, 
amely előtt nagyatyám nagyszülei is álldogáltak már gombás kosárkákkal, szénavirág-
gal telt papírzacskókkal maszatos gyermekkezükben, és feszülten figyelték, mennyi 
súlyt kell Balkéné asszonyságnak a mérlegre tennie, amíg az ingadozó mutató megáll, 
éppen a fekete sávon, az igazságnak ezen a vékony vonalán, amelyet minden évben 
újra meg kellett húzni. Balkéné asszonyság azután elővette a barna bőrrel bevont nagy 
könyvet, bevezette a súlyokat, és kifizette a pénzt, pfennigeket és garasokat, és néha, 
nagyon ritkán, egy márkát. És amikor nagyapám gyermek volt, egy nagy pohár állt ott 
savanyú cukorral, amelynek kilója egy márkába került, és ha az a Balkéné asszonyság, 
aki akkoriban a kis szobában uralkodott, jókedvében volt, belenyúlt ebbe a pohárba, és 
minden gyermeknek adott egy szem cukorkát, és a gyermekek arca kipirult az örömtől 
ugyanúgy, mint amikor anyjuk különösen ünnepélyes napokon tejet töltött a kávéscsé-
széjükbe, tejet, ami világosra festette a kávét, egyre világosabbra, míg olyan szőke lett, 
mint a kislányok copfja.

A törvények egyike, amelyeket a Balke család hozott a falunak, így szólt: senki sem 
tarthat otthon mérleget. A törvény olyan régi volt már, hogy senki sem gondolkozott 
többé azon, mikor és miért keletkezett, és meg kellett tartani, mert aki megszegte, azt 
elbocsátották a lentiloldákból, attól nem vettek át többé sem gombát, sem kakukkfüvet, 
sem szénavirágot, és a Balke család hatalma olyan messzire terjedt, hogy a szomszéd 
falvakban sem adott neki munkát senki, senki sem vásárolta meg tőle az erdő gyógy-
növényeit. De attól fogva, hogy nagyapám nagyszülei mint kisgyermekek gyűjtöt-
ték és szállították a gombát, hogy a gazdag prágaiak konyháiban megízesítsék vele a 
pecsenyét, vagy belesüthessék a pástétomba – attól fogva senkinek sem jutott eszébe, 
hogy megszegje ezt a törvényt, a lisztre itt voltak az űrmértékek, a tojást meg lehetett 
számolni, amit megfontak, rőffel5 mérték, és a Balke család ódon, aranybronzzal díszí-
tett mérlege egyébként sem hatott úgy, mintha nem volna pontos – öt generáció bízta 
rá a lengő, fekete mutatóra azt, amit gyermeki buzgalommal az erdőn gyűjtött.

Bár voltak ezek között a csöndes emberek között olyanok is, akik nem tisztel-
ték a törvényt, vadorzók,6 akik arra vágytak, hogy egy éjszaka többet keressenek, 

5  rőf: régi hosszmérték: kb. 78 cm
6 vadorzó: jogtalanul, tilosban vadászó személy
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mint a lentiloldában egy egész hónapi munkával, de ezek közül sem támadt senki-
nek az a gondolata, hogy mérleget vegyen vagy barkácsoljon magának. Nagyapám 
volt az első, aki elég bátor volt hozzá, hogy próbára tegye annak a Balke családnak 
a becsüle tességét, amely a kastélyban lakott, két hintón járt, amely mindig megfizet-
te egy falubéli fiatalember teológiai tanulmányait a prágai szemináriumban; azét a 
családét, amelynél minden szerdán ott tarokkozott7 a plébános, amelynél az év első 
napján, császári címerrel a hintaján, tisztelgő látogatást tett a járási főnök, és amely-
nek 1900 újév napjára a császár megadta a nemességet.

Nagyapám szorgalmas volt és okos: messzebbre kúszott be az erdőkbe, mint előt-
te a családjához tartozó gyermekek, behatolt egészen addig a bozótig, amelyben a 
monda szerint Bilgan lakott, az óriás, aki ott a Baldererek kincsét őrizte. De az én 
nagyapám nem félt Bilgantól: messze behatolt a bozótba, már kisfiú korában, ha-
talmas gombazsákmánnyal tért meg, még szarvasgombát is talált, amelynek fontjá-
ért Balkéné asszonyság harminc pfenniget fizetett. Nagyapám mindazt, amit a Balke 
családnak eladott, feljegyezte egy kalendáriumlap hátlapjára: minden font gombát, 
minden gramm kakukkfüvet, és gyermeki írásával jobboldalt mellé írta, mit kapott 
érte; minden pfenniget odakapart, hétévestől tizenkét éves koráig, és amikor tizenkét 
éves lett, eljött az 1900-as év, és Balkéék, mivelhogy a császár megnemesítette őket, 
minden családnak a faluban negyed font8 valódi kávét ajándékoztak abból a kávéból, 
ami Brazíliából érkezik; ingyen sör is volt és dohány a férfiak számára, és a kastély-
ban nagy ünnepséget rendeztek; sok hintó állott a nyárfasorban, amely a kaputól a 
kastélyig vezet.

De már az ünnep előtti napon kiosztották a kávét abban a kis szobában, amelyben 
már majdnem száz éve állott a Balkéék mérlege, most nemes Bilgan-Balkénak hívták 
őket, mert a monda szerint Bilgan, az óriás hatalmas kastélya pompázott ott valami-
kor, ahol most a Balke család épületei állottak.

Nagyapám sokszor elmesélte nekem, hogyan ment el iskola után, hogy elhozza 
a kávét négy családnak, Cechéknek, Weidleréknek, Vohláéknak és saját maguknak, 
Brücheréknek. Szilveszter előtti délután volt: a szobákat fel kellett díszíteni, sütni 
kellett, és a falubeliek nem akartak négy fiút nélkülözni, nem akarták mindegyiket 
külön elküldeni a kastélyba, hogy elhozzon egy negyed font kávét.

És így nagyapám ott ült a keskeny kis fapadon a szobácskában, Gertruddal, a cse-
léddel előszámláltatta magának a kész nyolcadkilós csomagokat, négy darabot, és 
ránézett a mérlegre, amelynek bal serpenyőjén ott maradt a félkilós súly; nemes Bil-
gan-Balke asszonyság az ünnepség előkészületeivel volt elfoglalva. És ahogy Gertrud 
végül bele akart nyúlni a savanyú cukros pohárba, hogy adjon egy szemet a nagy-

7 tarokk: kártyajáték
8 font: régi súlymérték: kb. fél kg
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apámnak, kiderült, hogy a pohár üres: évenként egyszer töltötték újra, egy kiló fért 
bele az egymárkás cukorból.

Gertrud nevetett, és így szólt: – Várj, hozok az újból – és nagyapám a négy nyol-
cadkilós gyári csomaggal megállt a mérleg előtt, amelyen valaki otthagyta a félkilós 
súlyt, és a nagyapám fogta a négy kávéscsomagot, rárakta az üres mérlegserpenyőre, 
és szíve hevesen dobogott, amint látta, ahogy az igazság fekete mutatója elakadt a 
vonástól jobbra, a serpenyő a félkilós súllyal lenn maradt, és a fél kiló kávé elég maga-
san a levegőben lebegett: szíve hevesebben dobogott, mintha az erdőben egy bokor 
mögött fekve Bilganra, az óriásra várt volna, és a zsebéből kavicsokat keresett elő 
– mindig volt nála, hogy csúzlival a verebekre lődözzön, amelyek anyja káposztáját 
csipegették –, három, négy, öt kavicsot kellett a négy kávécsomag mellé raknia, amíg 
a serpenyő a félkilós súllyal felemelkedett, és a mutató végre megállt pontosan a fe-
kete vonás felett. Nagyapám levette a kávét a mérlegről, belekötötte az öt kavicsot a 
zsebkendőjébe, és amikor Gertrud megjött a nagy, kilós papírzacskóval, tele savanyú 
cukorkával, amelynek megint el kellett tartania egy évig, hogy örömpírt kergessen a 
gyermekek arcába, amikor Gertrud a zörgő cukrokat beleöntötte a pohárba, a sápadt 
kisfiú ott állt, és mintha semmi sem változott volna. Nagyapám csak három csoma-
got vett magához, és Gertrud csodálkozva és ijedten pillantott a sápadt fiúra, ahogy 
földre dobta a savanyú cukrot, széttaposta, és így szólt:

– Balkéné asszonysággal akarok beszélni.
– Nemes Bilgan-Balkénéval, kérlek – válaszolta Gertrud.
– Jó, nemes Bilgan-Balkéné asszonysággal – de Gertrud kinevette őt, és a fiú a sö-

tétben visszament a faluba, elvitte Cechéknek, Weidleréknek, Vohláéknak a kávét, és 
otthon azt mondta, még el kell mennie a plébánoshoz.

De az öt kaviccsal a zsebkendőben elindult a fekete éjszakába. Messzire kellett 
mennie ahhoz, hogy találjon valakit, akinek mérlege van, akinek mérlege lehetett; 
Blaugau és Bernau falvakban senkinek sem volt, ezt tudta, és továbbment; kétórai 
gyaloglás után megérkezett a kis Dielheim városkába, ahol Honig lakott, a gyógy-
szerész. Honig házából a frissen sütött fánk szaga áradt, és Honig leheletének, ahogy 
az összefagyott fiúnak ajtót nyitott, már puncsszaga volt, és a nedves szivart vékony 
ajka között tartva egy pillanatra erősen megszorította a fiú hideg kezét, és így szólt:

– No, csak nem lett rosszabbul az apád a tüdejével?
– Nem, nem orvosságért jövök, azt szeretném…
Nagyapám kibontotta a zsebkendőjét, elővette az öt kavicsot, odatartotta Honig-

nak, és így szólt:
– Szeretném ezt leméretni.
Félénken pillantott Honig arcába, de mivel Honig nem mondott semmit, nem lett 

mérges, nem is kérdezősködött, nagyapám így folytatta:
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– Ennyi hiányzik az igazságból – és nagyapám most érezte meg, amint a meleg szo-
bába ért, milyen nedves a lába. A hó beszivárgott a rossz cipőbe, és az erdőben az ágak 
rászórták a fiúra a havat, ami most olvadni kezdett, és nagyapám fáradt volt és éhes, és 
hirtelen elkezdett sírni, mert eszébe jutott az a sok gomba, a füvek, a virágok, amelyeket 
ezen a mérlegen mértek le: öt kavics súlya hiányzott az igazságból. És amikor Honig 
fejét rázva, az öt kaviccsal a kezében odahívta a feleségét, nagyapámnak eszébe jutott 
szülei és nagyszülei nemzedéke, akiknek mind ezen a mérlegen kellett leméretniök 
gombáikat, virágaikat, és az igazságtalanság nagy hulláma szinte elborította, még heve-
sebben kezdett sírni, és anélkül, hogy felszólítatták volna rá, leült egy székre Honigék 
szobájában, észre sem vette a fánkot, a csésze forró kávét, amit a jószívű, kövér Honigné 
rakott eléje, és csak akkor hagyta abba a sírást, amikor maga Honig visszajött elölről, az 
üzlethelyiségből, és a kavicsokat kezében rázva halkan így szólt a feleségéhez:

– Ötödfél9 deka, pontosan.
Nagyapám visszament a kétórás úton, az erdőn keresztül, eltűrte, hogy otthon el-

verjék, hallgatott, mikor a kávé után kérdezősködtek, nem szólt egy szót sem, egész 
este számolgatott a céduláján, amelyre mindent feljegyzett, amit az akkori nemes 
Bilgan-Balkéné asszonyságnak szállított, és amikor éjfélt ütött, a kastélyból odahal-
latszottak a mozsárágyúk, a faluból a kiáltozás, a kereplők zörgése, amikor a család 
már összecsókolózott, összeölelkezett, beleszólt az új év kezdődő csendjébe:

– Balkéék tizennyolc márkával és harminckét pfenniggel tartoznak nekem.
És megint a sok falubéli gyermekre gondolt, fivérére, Fricire, aki sok gombát sze-

dett, testvérére, Ludmillára, a sok száz gyermekre, akik mind gyűjtötték a gombát a 
Balke családnak; füveket és virágokat, és most már nem sírt, hanem elmondta szülei-
nek, testvéreinek, amit felfedezett.

Amikor nemes Bilgan-Balkéék újév napján a nagymisére a templomba jöttek, már az 
új címerrel – egy óriás, amint egy fenyő alatt fekszik –, kék és aranyszínben a hintajukon, 
csupa sápadt arcú embert láttak, amint keményen rájuk merednek. Füzérekre számítottak 
a faluban, hajnalban zenére a kastélyablakok alatt, éljenzésre és üdvrivalgásra, de a falu, 
amint keresztülhajtottak rajta, mintha kihalt volna, és a templomban a sápadt emberek 
arca némán és ellenségesen fordult feléjük, és amikor a plébános felment a szószékre, hogy 
az ünnepi prédikációt megtartsa, érezte a máskor oly csendes és békés arcokból kiáradó 
hidegséget, és nagy nehezen eldadogta prédikációját, és verejtékben úszva visszament az 
oltárhoz. És amikor a nemes Bilgan-Balke család mise után elhagyta a templomot, néma 
és sápadt arcok sorfala között haladt el. A fiatal nemes Bilgan-Balkéné asszonyság azon-
ban megállt elöl, a gyermekek padjainál, megkereste nagyapámnak, a sápadt kis Franz 
Brüchernek arcát, és a templomban megkérdezte tőle:

– Miért nem vitted el a kávét az anyádnak?

 Kisepikai alkotások    „Ennyi hiányzik az igazságból”

9  ötödfél: régies számnév; négy és fél (négy egész és az ötödikből csak fél)
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És a nagyapám felállt, és így felelt:
– Mert még annyi pénzzel tartozik nekem, amennyiért öt kiló kávét lehet venni.
És kihúzta zsebéből az öt kavicsot, odatartotta a fiatalasszonynak, és így szólt:
– Ennyi, ötödfél deka hiányzik fél kilónként a maga igazságából.
És még mielőtt az asszony valamit szólhatott volna, a férfiak és asszonyok a temp-

lomban rákezdtek az énekre:
– Ki az, ki így meggyalázott, tövisekkel koronázott?10

Mialatt a Balke család a templomban volt, Wilhelm Vohla, a vadorzó betört a kis 
szobába, ellopta a mérleget és a nagy, vastag, bőrbe kötött könyvet, amelyben min-
den kiló gomba, minden kiló szénavirág, minden be volt vezetve, amit a Balke család 
a falutól vásárolt, és újév napjának egész délutánján ott ültek a falubéli férfiak déd-
szüleim szobájában, és számoltak, kiszámították mindannak az egytized részét, amit 
megvettek tőlük – de amikor már sok ezer tallért kiszámítottak, és még mindig nem 
értek a végére, eljöttek a járási főnök csendőrei, lövöldözve és vagdalkozva behatol-
tak a dédapám szobájába, és erőszakkal elvitték a mérleget és a könyvet. Nagyapám 
testvérét, a kis Ludmillát eközben megölték, néhány férfit megsebeztek, és Wilhelm 
Vohla, a vadorzó, leszúrta az egyik csendőrt.

Lázadás tört ki nemcsak a mi falunkban, hanem Blaugauban és Bernauban is, és 
majd egy hétig álltak a lengyárak. De nagyon sok csendőr jött, és a férfiakat és asszo-
nyokat bebörtönzéssel fenyegették, és a Balke család kényszerítette a plébánost, hogy 
a mérleget az iskolában nyilvánosan mutassa be, és bizonyítsa, hogy az igazság muta-
tójának pontos a kilengése. És a férfiak és asszonyok megint eljártak a lentiloldákba 
– de senki sem ment az iskolába, hogy meghallgassa a plébánost: egészen egyedül állt 
ott, gyámoltalanul és szomorúan a súlyaival, a mérleggel és a kávéscsomagokkal.

És a gyermekek megint gyűjtöttek gombát, gyűjtöttek kakukkfüvet, gyűszűvirá-
got és más virágokat, de minden vasárnap, ahogy a Balke család belépett a templom-
ba, felhangzott az ének: „Ki az, ki így meggyalázott, tövisekkel koronázott” – míg a 
járási főnök minden faluban ki nem doboltatta, hogy ez az ének be van tiltva.

Nagyapám szüleinek el kellett hagyniok a falut, kislányuknak friss sírját; kosárfo-
nók lettek, sehol sem maradtak meg sokáig, mert fájt látniok, hogy az igazság ingája 
mindenütt hibásan leng. A kocsi mögött, amely lassan haladt az országúton, ma-
gukkal vonszolták sovány kecskéjüket, és aki a kocsi mellett elment, hallhatta néha, 
amint odabent azt énekelték:

– Ki az, ki így meggyalázott, tövisekkel koronázott?
És aki meghallgatta őket, megtudhatta a nemes Bilgan-Balke család történetét, 

amelynek az igazságából hiányzott egy tized. De nemigen hallgatta meg őket senki.

(Fordította: Raýman Katalin)

10  A Stabat mater középkori himnusz átköltésével létrejött katolikus népének szövegrészlete
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1. Mutasd be a narrátort! Keress olyan részleteket, amelyek azt mutatják, hogy elbeszélé-
sében a nagyapa gyermekkori nézőpontja is érvényesül!

2. Jellemezd a falu lakóit, a Balke családot és a nagyapát!
3. Állapítsd meg a novella szerkezeti egységeit! Melyik a leghosszabb rész?
4. Idézetekkel bizonyítsd be az állításokat: 

a) a szénavirág idegnyugtató hatású, és a felvásárlási ár hússzorosáért árulták a városban; 
b) a nagyapa az 1880-as évek végén született; 
c) az elbeszélő dédapja tüdőbeteg volt; 
d) a Balke család címerén minden bizonnyal Bilgan látható.

5. Vitassátok meg, jól tette-e a nagyapa, hogy leleplezte a Balke családot!
6. Gyűjtsetek, és meséljetek egymásnak történeteket az igazságtalansággal szembefordu-

ló hősökről! Nemcsak a nagy történelmi, társadalmi témákra gondolhattok, hanem a 
mindennapi életben adódó igazságtalanságokra is. Mi lesz a sorsa ezekben a történetek-
ben az igazságért kiálló hősöknek?

Kérdések, feladatok

  Félremért igazság

Heinrich Böll (1917–1985) a második világháború utáni német iro-
dalom Nobel-díjas szerzője. Pályája kezdetén a novella műfajá-
hoz közel álló, rövid történetekkel jelentkezett. Később nem csu-
pán rövidprózai írásai, hanem regényei is ismertté tették a nevét 
(például Biliárd fél tízkor, Csoportkép hölggyel). Munkásságában a 
kezdetektől fogva fellépett a hatalom elnyomása, a háború és az 
igazságtalanság ellen. 

Az elbeszélő nézőpontja  A Balke család mérlege című el-
beszélés egyes szám első személyű narrátora visszaemlékezés-
ként meséli el nagyapja gyerekkorának egyik történetét. Érdemes 
megfigyelned a családi emlék felidézése közben azt, ahogy az unoka mesél a gyermek 
nagyapáról – így a történetet kétszeresen is a gyerek nézőpontja határozza meg. Az el-
beszélés felépítése az egyes részek arányait tekintve nem kiegyensúlyozott. Láthatod, 
hogy a Balke család és a vidék bemutatását, majd a csalás tényének felfedezését sokkal 
hosszabban meséli el az elbeszélő. A család lelepleződésének következményeit, azaz a 
hatalom megtorlását a szöveg rövidebb része szemlélteti. 

A mérleg serpenyője  Az elbeszélés mintha a Balke család mérlegét állítaná a kö-
zéppontba. A bevezetésben megtudhatod, hogy a vidék egészének megélhetését a te-
hetős gazdálkodócsalád biztosítja. A begyűjtött terményeket ők mérik le, és fizetik ki 
az ellenértéküket. Minthogy a vidéken nem lehet másnak mérlege, így kizárólag a Bal-

  Heinrich Böll: 
És lőn este és reggel
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ke család az, aki meghatározza az árakat. Észrevetted, hogy ennek ábrázolása már elő-
re sejteti a cselekmény alakulását? A bonyodalmat és a konfliktust az jelenti, hogy az 
elbeszélő nagyapja véletlenül felfedezi: a mérleg rosszul mér. A fél kiló ötödfél dekával 
több, mint más mérlegeken, tehát ennyivel többet kell beszállítaniuk az embereknek 
fél kiló termény áráért. Az emberek azonban hiába követelik a családon elmaradt jus-
sukat, a hatalom még az emberöléstől sem riad vissza, hogy igazát bizonyítsa. 

Böll elbeszélésének szerkezete is ezt az aránytalanságot tükrözi. A mérleg serpenyő-
jében többet nyom az emberek terménye, mint a család félkilós súlya. Ehhez hasonló-
an a szöveg is nagyobb részt szentel az igazság kiderítésének és felfedésének, mint az 
igazságtalanságot fenntartó elnyomásnak.

Piaci bódéjában álló halárus jelenik meg Derkovits Gyula 1930-as festményén. 
A festő a vásárló szemszögéből ábrázolja a kissé ijesztő külsejű férfit, aki bal ke-
zével eladásra szánt élő halat emel a 
magasba, míg jobbjával éles kést mar-
kol. A kép bal szélén egy akváriumot 
látunk még élő, riadt tekintetű halak-
kal, a pult vásárló felőli oldalán pedig 
már egy levágott fejű és egy kibelezett 
példány fekszik. A kép nyugtalanító 
hangulatát a művész más alkotásaira 
is jellemző feszes képkivágás, a tér ré-
tegzettsége és az áttetsző minőségek-
nek (üveg, víz) köszönhető átlátások, 
torzítások is fokozzák. A művész saját 
magát is belefestette a képbe: a pul-
ton álló bolti mérleg számlapját taka-
ró üvegben látjuk tükröződni a vásár-
ló – azaz a festő – kalapos figuráját. 

Keresd meg a festő Éhesek télen 
(Péküzlet előtt) című képét! Kik a kép 
szereplői? Honnan látjuk a jelenetet? 
Hogyan fokozza a sajátos nézőpont a 
festmény drámaiságát?

Képek és irodalom

 Derkovits Gyula: Halárus (1930, Magyar 
Nemzeti Galéria, Budapest) 
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Összefoglalás – Kisepikai alkotások

Amikor otthon elmeséljük, hogy mi történt az iskolában, a barátunknak elújsá-
goljuk a híreket, vagy fogalmazást írunk arról, hogy mi mindent csináltunk a 
szünidőben, akkor az epika műnemébe tartozó műfajokat alkotunk. A görög 
epikosz elbeszélőt jelent, vagyis a műnem sajátja, hogy valaki valakinek egy törté-
netet mesél el.

A kisepikai műfajok  Korábban már megismerkedtünk egy nagyepikai műfaj-
jal, a regénnyel, ebben a fejezetben pedig a kisepikai alkotások kaptak szerepet. 
A mese, a monda, a legenda, a példázat, a novella, az elbeszélés, az anekdota 
és a kisregény sajátja, hogy mindegyik egy történetet mond el prózai, ritkább eset-
ben verses formában, a regényhez viszonyítva rövidebb terjedelemben. Az elbeszé-
lő részeket leíró, párbeszédes jelenetek szakíthatják meg. 

A novella jellemzői  A novella a kisepikai alkotások egyik legjellemzőbb műfa-
ja. Cselekménye rendszerint rövidebb lefolyású és egyetlen szálon futó, tere szűkre 
szabott, és kevés szereplő vesz részt a történetben. Fontos jellemzője, hogy a szerep-
lők életében valamilyen lényeges, sorsdöntő fordulat áll be. Ezeknek a szempon-
toknak a figyelembevételével könnyedén meghatározhatjuk a novella szerkezeti 
egységeit is. A bevezető szakaszban, az expozícióban megismerhetjük a legfon-
tosabb szereplőket, a történet idejét és helyét. Az ebben beálló fordulat indítja el a 
cselekményt, mely a tetőpontra jutva hirtelen és váratlan fordulattal, csattanó-
val zárul. Épp ezért a novella befejezése mindig fontos kérdésre válaszol, vagy lé-
nyeges mondanivalóra irányítja a figyelmet. A novella végén gyakran érezhetjük azt 
is, hogy a történetnek itt nincsen vége, lezáratlansága olykor zavarba ejti az olvasót.

A fejezetben megismert novellák  Azt is megfigyelhettük, hogy a feszes kom-
pozíció ellenére milyen sokféle hangnemben, stílusban és nézőpontból tárulhat 
elénk a történet. Ahogyan azt is, milyen változatos lehet a téma. A Bede Anna tarto-
zása és a Hét krajcár című novellák nemcsak jellegzetes társadalmi környezetbe ka-
lauzoltak el, de megismertettek egy-egy jellegzetes gondolkodásmóddal, az élet-
hez való hozzáállási lehetőséggel is. Az anekdotikus hangvételű Esti Kornél-novella 
érdekes problémát állít középpontba: Megérthető-e a másik ember? Milyen sze-
repet játszik az életünkben a nyelv? Kányádi Sándor Az igazi sportember című no-
vellája, tanmeséje vagy példázata a sportember jellemének bemutatására helyezi a 
hangsúlyt. A Balke család mérlege a hatalom és az egyén viszonyának minden korban 
érvényes kérdéseit feszegeti.  

„Írni úgy kell, hogy a szavaknak minél kevesebb, a gondolatoknak annál tága-
sabb helye legyen” – fogalmazta meg a novella egyik nagy mestere, Csehov. Remél-
jük, hogy a fejezet kisepikai alkotásai sok gondolatot ébresztettek bennetek és egy-
ben szórakoztattak is!

 Kisepikai alkotások    Összefoglalás
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 1. Csoportokban beszéljétek meg, kinek melyik novella vagy szereplő nyerte el leginkább 
a tetszését! Miért?

 2. Készíts tízmondatos fogalmazást, amelyben kedvenc karaktered belső gondolatait, ér-
zéseit mondod el! (Például: „Miért adtam oda a hetedik krajcárt a szegény családnak, 
mikor én magam is nagyon szegény vagyok?”)

 3. Írjátok fel cédulákra az olvasott novellák fontosabb szereplőinek nevét! Húzzatok egy-
egy szereplőt, majd egyes szám első személyben mutatkozzatok be, vagy mutogassá-
tok el beszéd nélkül, hogy kik vagytok! 

 4. Készítsetek szófelhőt a fejezetben megismert, a kisepika műneméhez kapcsolódó sza-
vakból, fogalmakból! Az általatok fontosabbnak vélt fogalmakat nagyobb betűvel írjá-
tok le! Megpróbálhatod a feladatot a tagxedo programmal számítógépen elvégezni! 
(www.tagxedo.com/app.html)

 5. Hasonlítsátok össze az egyes novellák narrátorait! Szempontok lehetnek az ilyen és 
ehhez hasonló kérdések: Ki az, aki egyes szám első személyű? Ki a legtárgyilagosabb? 
Kik a kitalált elbeszélők? Ki lehet a legfiatalabb? Keressetek további szempontokat!

 6. Írjatok rövid történetet az egyik novella alapján úgy, hogy aktuális környezetbe, nap-
jainkba helyezitek! (Például az Esti Kornél-novella alapján arról, hogyan lehet egy ide-
gennel emotikonok segítségével beszélgetni.)

 7. Készítsetek képregényt az egyik novellához úgy, hogy a lehető legfontosabb részeket 
rajzoljátok meg!

 8. Soroljátok fel az összes, hetedikben tanult műfajt, majd készítsetek táblázatot, amely-
ben műnemek szerint elhelyezitek őket!

 9. Vizsgáljátok meg az olvasmányok címét abból a szempontból, hogy mire utalnak a tör-
ténetben! Megjelöli a témát? Szimbolikus cím? Egy fontos motívumot emel ki?

10. Gyűjtsetek érveket amellett, hogy parodizálni valakit sértő, illetve amellett, hogy ez a 
tisztelet, szeretet jele is lehet!

Összefoglaló kérdések, feladatok

 Kisepikai alkotások    Összefoglalás
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A Népszínház, a későbbi Nemzeti Színház épülete Budapesten   
 a Blaha Lujza téren. Az épületet 1964-ben lebontották

(1893, Klösz György felvétele, Fortepan)

Olvasmányajánló

„Mikor a mentőcsapat végül betörte a vasajtót, a nyilámban nem találtak 
senkit. Csak egy kézzel írt levelet. Kedves Zsófi…” Így végződött az első rész. 
Ha kíváncsi vagy rá, mi történik Hannáékkal a jövőben (vagy netán a múlt-
ban…), akkor feltétlenül olvasd el A királynő palástját! Annyit elöljáróban is 
elárulhatunk, hogy a sorozat címe (Időfutár) ebben a kötetben kapja meg 
valódi jelentését. És még valami: „Remélem, most azok olvassák ezeket a 
sorokat, akiknek szántam. Ha igen, akkor: Helló, Tibi – helló, Zsófi! De nagy 
tételben mernék fogadni, hogy Bulcsú is ott van. Szóval: Helló, Dalek! :)”

A Nagy Indiánkönyv harmadik darabja igazi vadnyugati történet – nem 
csak fiúknak. Aki olvasta a kalandregény-sorozat előző köteteit, an-
nak ismerős lehet a főhős, Natty Bumpoo, aki ezúttal a „Nyomkereső” 
nevet viseli. Elválaszthatatlan indiántársával, Nagy Kígyóval arra a fel-
adatra vállalkoznak, hogy megvédjenek egy ifjú hölgyet az Oswego 
erődbe vezető úton. Az utazás során számos kalandba bonyolódnak, 
de az igazi megpróbáltatások csak a megérkezés után várnak rájuk: 
egy árulás következtében megtámadják őket az irokéz indiánok… Ki ne 
szeretne – legalább képzeletben – fakéreg csónakot úsztatni zuhata-
gos hegyi patakokon?

A kőszívű ember fiai című regényben a reformkorról, a forradalomról 
és a szabadságharcról olvashattunk, ebben a műben pedig a szabad-
ságharc leverését követő időkbe, a „passzív ellenállás” korszakába 
nyerhetünk bepillantást. A reménytelenség korszaka ez, Jókai mégis 
meglátja az elkeseredésből kivezető utat: a nehézségekkel bátran és 
leleményesen szembenéző magyar lélek a maga oldalára tudja állítani 
legádázabb ellenségeit is. Ez talán túl elvontnak tűnik a számodra, de 
hidd el: a regény humoros és kalandos cselekménye magával ragad, a 
fiatal szereplőkkel könnyen azonosulni tudsz. Egy olvasó véleménye: 
„A legjobb Jókai, amit olvastam. Van benne humor, szerelem, ármány, 
minden, ami kell.”

A kőszívű ember fiai
és a szabadságharcról olvashattunk, ebben a műben pedig a szabad-
ságharc leverését követő időkbe, a „passzív ellenállás” korszakába 
nyerhetünk bepillantást. A reménytelenség korszaka ez, Jókai mégis 
meglátja az elkeseredésből kivezető utat: a nehézségekkel bátran és 
leleményesen szembenéző magyar lélek a maga oldalára tudja állítani 
legádázabb ellenségeit is. Ez talán túl elvontnak tűnik a számodra, de 
hidd el: a regény humoros és kalandos cselekménye magával ragad, a 
fiatal szereplőkkel könnyen azonosulni tudsz. Egy olvasó véleménye: 
„A legjobb Jókai, amit olvastam. Van benne humor, szerelem, ármány, 
minden, ami kell.”

„Mikor a mentőcsapat végül betörte a vasajtót, a nyilámban nem találtak 
senkit. Csak egy kézzel írt levelet. 
Ha kíváncsi vagy rá, mi történik Hannáékkal a jövőben (vagy netán a múlt-
ban…), akkor feltétlenül olvasd el 
elárulhatunk, hogy a sorozat címe (
valódi jelentését. És még valami: „Remélem, most azok olvassák ezeket a 
sorokat, akiknek szántam. Ha igen, akkor: Helló, Tibi – helló, Zsófi! De nagy 
tételben mernék fogadni, hogy Bulcsú is ott van. Szóval: Helló, Dalek! :)”

Könyvek kalandkedvelő olvasóknak

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István – Vé-
szits Andrea: Időfutár 2. – A királynő palástja

James Fenimore Cooper: Nyomkereső

Jókai Mór: Az új földesúr

Irodalom_tk_7_2018.indd   234 2018. 04. 18.   14:44



235

DRÁMAI MŰFAJOK

„Hiszem, amit hiszek, de tudni akarom, kinek szól, amit mondasz.”

 (Molière: A fösvény)

Irodalom_tk_7_2018.indd   235 2018. 04. 18.   14:44



236236

  

„Most már nyugodtan alszik?” 

Molière:1 A fösvény (részlet)

HARMADIK JELENET
Harpagon,2 Fecske

HARPAGON Ki innét, de tüstént, és egy mukkot se! Aló mars! Pusztulj a házam-
ból, cégéres gazember, mintaakasztófavirág. 

FECSKE (félre) Életemben nem láttam ilyen gonosz csontot, mint ez az istenverte 
vénség. Tisztesség ne essék szólván, maga Belzebub bújt bele, azt hiszem. 

HARPAGON Még morogsz? 
FECSKE Miért akar kikergetni? 
HARPAGON Miért? Még kérdeni mered, kötélrevaló? Takarodj, egy-kettő, mert 

itt csaplak agyon! 
FECSKE Mi baja velem? Mit csináltam? 
HARPAGON Azt csináltad, hogy azt akarom, hogy kotródj! 
FECSKE Fiaura, a gazdám azt a parancsot adta, hogy itt várjam meg. 
HARPAGON Lódulj, várd meg kint az utcán, és ne állongj itt a házamban, ideütve, 

mint valami cövek. Nekem itt ne bámészkodj, ne szaglásszál, mi folyik itt, hogy mi 
mindenből kaparinthatnál meg valamit. Nekem itt ne kémlelkedjék senki folyton 
a hátam mögött, ne ólálkodjék itt semmiféle fizetett áruló, aki minden dolgomba 
beleüti azt a pimasz orrát, s már a pillantásával is elnyelné, ami az enyém, és min-
den sarokban azt szimatolja, mit lehet elcsenni. 

FECSKE Már hogy az ördögbe gondolja, hogy magától el lehetne csenni valamit? 
Maga aztán igazán nem a megcsenhető halandók közé tartozik, hisz úgy elzárja 
mindenét, s ráadásul még éjjel-nappal strázsálja is. 

HARPAGON Azt zárok el, ami jólesik, és ott strázsálok, ahol akarok. Talán nem va-
gyok körülvéve csupa kémmel, bérencekkel; folyton a nyomomban leskelődnek! 
(Félre) Reszketek a gondolatra; csak nem sejtett meg valamit a pénzemről? (Fenn) 
Nem ütnéd dobra még te is, hogy pénzt rejtegetek idehaza? 

FECSKE Pénzt rejteget? 
HARPAGON Nem azt mondtam, gazfickó! (Félre) Meg kell veszni! (Fenn) Azt kérdez-

tem, hogy csupa rosszakaratból nem terjeszted-e azt a hírt, hogy pénzt tartogatok. 

Drámai műfajok  „Most már nyugodtan alszik?” 

1 Molière: ejtsd: molier
2 Harpagon: ejtsd: arpagon
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FECSKE No, bánjuk is mi, hogy tartogat-e, nem tartogat-e. Nekünk így is, úgy is 
egyre megy. 

HARPAGON Nagyon forgatod a nyelved! Majd a füleden át kötök csomót rá! (Ke-
zét emeli, hogy arcul üsse) Még egyszer mondom, ki innen! 

FECSKE Hát jó, megyek. 
HARPAGON Várj csak. Nem viszel el semmit? 
FECSKE Mijét vihetném el? 
HARPAGON Gyere csak, hadd lám, mutasd a két kezed. 
FECSKE Tessék. 
HARPAGON A másik kettőt. 
FECSKE A másik kettőt? 
HARPAGON Igenis. 
FECSKE Tessék. 
HARPAGON (megtapogatja Fecske bugyogójának alját) Ezeket a bő bugyogókat az ör-

dög is arra szánta, hogy a lopott holmik valóságos orgazdapincéi legyenek. Aki 
ilyet hord, már csak ezért megérdemelné az akasztófát. 

FECSKE (félre) Az ilyen ember aztán igazán megérdemelné, hogy megkapja, amitől 
szurkol. Igazán örömöm telnék benne, ha valamijét elcsaklizhatnám. 

HARPAGON He? 
FECSKE Mi? 
HARPAGON Mit beszélsz itt a csaklizásról? 
FECSKE Azt mondom, hogy képes mindenütt megmotozni, hogy lássa, nem sinkó-

fáltam-e el valamit. 
HARPAGON Jó, hogy mondod. (Átkutatja Fecske zsebeit) 
FECSKE (félre) A fene essék a kapzsiságába meg az ilyen kapzsiakba. 
HARPAGON Mi az? Mit mondasz? 
FECSKE Hogy mit mondok? 
HARPAGON Igen. Miféle kapzsiság-

ról meg kapzsiakról beszélsz? 
FECSKE Azt mondtam, hogy a fene es-

sék a kapzsiságba meg a kapzsiakba. 
HARPAGON És kikről mondtad? 
FECSKE A kapzsiakról. 
HARPAGON És kik azok a kapzsiak? 
FECSKE A kuporiak meg a zsugoriak. 
HARPAGON De kire érted? 

Drámai műfajok  „Most már nyugodtan alszik?” 

 Blaskó Péter Harpagon szerepében
(Nemzeti Színház, Budapest)
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FECSKE Mi baja van magának azzal? 
HARPAGON Azzal van bajom, amivel kell. 
FECSKE Azt hiszi, magáról beszéltem? 
HARPAGON Hiszem, amit hiszek, de tudni akarom, kinek szól, amit mondasz. 
FECSKE Kinek… csak úgy az orrom alá dörmögök. 
HARPAGON Én meg majd mindjárt odadörgölök egyet az orrodnak! 
FECSKE Már a kapzsiakat se lehet szidni? 
HARPAGON Azt lehet. Csak rágalmazni meg pimaszkodni nem lehet. 
FECSKE Nem mondtam nevet. 
HARPAGON El is látnám a bajod! 
FECSKE Ne vegye magára, kinek nem gatyája! 
HARPAGON Befogod a szád végre? 
FECSKE Ha muszáj. 
HARPAGON Ajh! Hajh! 
FECSKE (zekéje egyik zsebét mutatja) Tessék, még itt is van egy zseb. Most már nyu-

godtan alszik? 
HARPAGON No, add vissza anélkül, hogy kikutatnálak. 
FECSKE Mit? 
HARPAGON Amit elloptál tőlem. 
FECSKE Nem csungáltam el én magától semmit. 
HARPAGON Igazán? 
FECSKE Igazán. 
HARPAGON Jó napot. Lódulj a pokolba. 
FECSKE Hát ez szép útnak indítás. 
HARPAGON Isten előtt, ne félj, még felelni fogsz érte. Nincs álmom ettől a kötni 

való inastól; látni se tudom a sánta kutyáját. 
(Fordította: Illyés Gyula)

1. Magyarázd meg a következő szavakat, kifejezéseket: aló mars, strázsál, bérenc, csakliz, 
sinkófál, kötni való!

2. Gyűjtsd össze azokat a kifejezéseket, amelyekkel a szereplők egymást jellemzik!
3. Molière a komikus hatás kedvéért túloz, vagy valóban lehet egy ember ennyire fösvény? 

Válaszod fejtsd ki!
4. Keresd ki a szövegből a szerzői utasításokat!
5. Hogyan segítik egy-egy helyzet megértését ezek az utasítások?
6. Keress olyan párbeszédrészeket, ahol Fecske válaszai félreértésekre adnak okot!

Kérdések, feladatok

Drámai műfajok  „Most már nyugodtan alszik?” 
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  A komédia

A dráma jellemzői  A három műnem közül eddig az epika és a 
líra egyes műfajaival ismerkedtünk meg. A harmadik műnem 
a dráma, amelyben a történet az epikával ellentétben nem 
leírásokból, hanem párbeszédekből, azaz drámai dialógu-
sokból bontakozik ki. A mű cselekményét, a szereplők jel-
lemét az olvasó a párbeszédekből ismeri meg. A dráma el-
sősorban előadásra szánt színházi mű. A drámai nyelvet 
tehát az érthetőség, az élőbeszéd-szerűség jellemzi. A drá-
mák tagolását a felvonások biztosítják. Bár a felvonások ré-
szekre osztják, mégis a dráma egyik fontos jellegzetessége 
az egységesség. A görög színjátszás során kialakult hármas 
egység elve, a cselekmény, a tér és az idő egysége Molière  
(1622–1673) korában vált követelménnyé. A fösvény című 
dráma is megfelel ennek: a történet Harpagon házában játszódik egyetlen nap alatt. 
Az események egymásból következnek, tehát szoros, ok-okozati összefüggésben áll-
nak egymással.

A komédia jellemzői Molière művében  Molière A fösvény című darabjának műfa-
ja komédia. A komédia a nevetséges hatás elérésére törekszik, tehát központi eleme a 
komikum. A darab az alakok bemutatásával kezdődik, megismerjük a komédia szerep-
lőit és egymáshoz való viszonyukat. Innen tudjuk meg, hogy Harpagon Cléante (ejtsd: 
kleant) és Eliz (ejtsd: elíz) apja, valamint hogy Mariannát Cléante és Harpagon is szere-
ti. Az első felvonásban a drámaíró felvonultatja a főbb szereplőket, itt megismerjük a 
mű alapszituációját. Ezt egyúttal expozíciónak, azaz felvezetésnek is szoktuk nevezni. 
Az ezt követő bonyodalom, majd konfliktus Harpagon pénzsóvár jellemének és a fia-
talok szerelem utáni vágyának ellentétéből bontakozik ki.

A jellem- és a helyzetkomikum  Az első felvonás harmadik jelenetében két sze-
replő, Harpagon és Cléante szolgája, Fecske párbeszédét olvashatjuk. Két jellemtípust 
ismerünk itt meg. Fecske a gazdájához hűséges, furfangos szolga típusa. Harpagon 
alakjában a pénzsóvár, vagyonát végletesen féltő ember jellemtípusával találkozunk. 
A jelenet komikumát elsődlegesen Harpagon jelleme biztosítja. Az teszi őt nevetséges-
sé, hogy rettenetesen félti pénzét, és félelme miatt túlzásokra ragadtatja magát. Ezt 
nevezzük jellemkomikumnak. Harpagon jelleméből fakad az a jelenet, amelyben Fecs-
két, a szolgát szeretné kidobni, azonban a meglopástól való félelme miatt folyamato-
san visszatartja. A helyzeten emellett Fecske frappáns és félreértésekre okot adó vála-
szai miatt is nevetni tudunk. Ez a komikum másik típusa, a helyzetkomikum. Molière 
komédiáiban a komikum e két típusa kiválóan keveredik.

Drámai műfajok  „Most már nyugodtan alszik?” 
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  Pierre Mignard: Molière 
(1658)
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 1. Értelmezd a címet! Mit jelent a fösvény szó? Keress rokon értelmű szavakat, kifejezé-
seket! Rangsorolj: melyiket tartod a legnegatívabbnak! Miért?

 2. Keress olyan szólásokat, közmondásokat, amelyek a pénzzel kapcsolatosak! Melyek 
illenek Harpagonra?

 3. Foglald össze a dráma eseménysorát! 
 4. Készítsetek képregényt az eseménysorról úgy, hogy a képkockákhoz egy-egy kifejező 

idézetet is választotok!
 5. Gyűjtsd össze a dráma műnemének jegyeit a megismert mű alapján! 
 6. Nézz utána, hogyan játszottak el Molière idejében egy színdarabot! Egyszerűen megta-

lálhatod, ha a „klasszicista színház” jellemzőit keresed!
 7. A dráma hagyományos szerkezeti egységei: az expozíció, a fordulat, a bonyodalom, 

a tetőpont és a megoldás! Keresd meg ezeket a szerkezeti egységeket A fösvényben! 
Indokold az általad megállapított egységhatárokat!

 8. Mutasd be az expozíciót! 
a)  Harpagon még nincs is a színen, máris megismerjük. Milyen képet kapunk róla? 
b)  Miért nem vallanak azonnal színt a szerelmesek Harpagon előtt? Mi gátolja őket?
c)  „Ha el akarunk érni valamit az embereknél, mégiscsak hozzájuk kell igazodnunk” – 

fogalmazza meg Valér. Egyetértesz vele? Milyen stratégiát választanak a szereplők a 
darabban Harpagon ellen, szerelmük elnyerése érdekében? 

d)  Ismertesd, ki és hogyan „bukik el” Harpagon ellenében!
 9. Jellemezd Harpagont! Vedd figyelembe az alábbi szempontokat!

a)  Milyen külső és belső tulajdonságokkal rendelkezik?
b)  Milyen társadalmi pozíciót tölt be? Milyen a családban betöltött szerepe?
c)  Hogyan világítanak rá jellemére tettei, cselekedetei a darabban?
d)  Mi jellemző a környezetére?
e)  Milyen a beszédmódja?
f)  Hogyan mutatja be Harpagont a szerző? Mi a szerepe a késleltetett bemutatásnak? 
g)  Mit árul el róla monológja (Negyedik felvonás, 7. jelenet)? 
h)  Mely jelenetek világítanak rá igazán a fösvénységére? Gyűjts erre példákat!

10. Emeld ki a darab szereplőinek legfontosabb tulajdonságait!
11. Készíts konfliktustérképet, amelyen tetszőleges jelekkel ábrázolod, hogy ki kivel áll 

konfliktusban, ki kihez áll közelebb, esetleg ki hogyan látja a másikat a darab folyamán!
12. Válassz egy szereplőt, és az ő szemszögéből írd meg egy levélben barátodnak vagy 

barátnődnek, hogy mi történik a házban!
13. Keress példákat jellemkomikumra és helyzetkomikumra!
14. Légy te a rendező! Válassz ki egy érdekes jelenetet! Képzeld el, hogy milyen körülmé-

nyek között, hol játszódik! Milyenek a díszletek? Milyen a világítás? Ki és honnan érke-
zik a színpadra? Hogyan mozog? Hogyan beszél? Milyen ruhában van? Mit fejez ki az 
arcjátéka és a testbeszéde? – Készíthetsz tervrajzot is! Sőt egy választott rövid jelenet 
mellé rendezői utasításokat is adhatsz!

Kérdések, feladatok

Irodalom_tk_7_2018.indd   240 2018. 04. 18.   14:44



241241

Életrajzi vázlatok

Berzsenyi Dániel (1776–1836) nemesi családban született Egyházas-
hetyén. Meglehetősen későn, 12 évesen kezdte iskolai tanulmánya-
it, majd 1790-től a soproni evangélikus líceum diákja lett. Itt ismer-
kedett meg Kis Jánossal, aki később, az 1800-as évek elején elküldte 
Berzsenyi verseit Kazinczy Ferencnek. A tanulmányai során megis-
mert latin és német költők művei jelentős hatást gyakoroltak köl-
tészetére. A líceumot nem fejezte be, 1795-ben Keszthelyen ka-
tonának állt. A katonáskodással hamar felhagyott és visszatért a 
család birtokaira gazdálkodni. 1799-ben feleségül vette Dukai 
Takács Zsuzsannát.

A vidéki magányba zárkózó költő 1813-ban jelentette meg ver-
seskötetét. Költemé nyeit, ezek nyelvezetét élesen bírálták a nyelvújítás 
körüli vitákban. A legélesebb kritikát Kölcsey Ferenc fogalmazta meg a Tudományos Gyűjte-
ményben 1817-ben. Ennek hatására Berzsenyi még inkább elidegenedett az irodalmi élettől, 
visszahúzódó életet élt. 1830-ban az Akadémia rendes tagjává választotta. 1836-ban halt 
meg, temetésén Kölcsey Ferenc mondott gyászbeszédet.

Kölcsey Ferenc (1790–1838) Sződemeteren született nemesi családban. 
Édesapja korai halála után édesanyja nevelte. Hatévesen a debreceni 
református kollégium diákja lett. Még kollégiumi évei alatt leve-
lezni kezdett a kor iro da lom szervezőjével, Kazinczy Ferenccel. 
A diákévek után rövid ideig Pesten tartózkodott, ahol jo g-
gyakorlatot végzett. Itt ismerkedett meg többek között Sze-
mere Pállal, akivel később a nyelvújítást ellenző ortológusok 
gúnyiratára, a Mondolatra adott választ fogalmazták. 

1823-ban írta meg Hymnus című költeményét, amely a későb-
biekben a magyarság nemzeti himnusza lett. 1826-ban indította 
útjára Szemere Pállal közösen az Élet és Literatura című folyóiratot. 
1830-ban az Akadémia tagjává választotta. Irodalmi munkássága 
mellett közéleti és politikusi tevékenysége is jelentős. Az 1830-as évek-
ben Szatmár megyei főjegyző lett, később a pozsonyi országgyűlésen a megye követe. A re-
formokért síkra szálló Kölcsey szónoklatait a műfaj megújításaként tartjuk számon. Beszé-
deiben többször felszólalt a magyar nyelv jogaiért. 1838-ban halt meg Szatmárcsekén.
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Vörösmarty Mihály (1800–1855): Elszegényedett nemesi csa-
ládba született Kápolnásnyéken. Édesapja gazdatisztként szolgált 
a Nádasdyak helyi birtokán. Még gimnáziumi évei alatt dolgoz-
ni kezdett, tanítóként és nevelőként alkalmazták, ebből tartot-
ta fenn magát. Édesapja halála után családja támasza lett. 1817-
től a Perczel család birtokára került házitanítónak, és a Perczel 
testvérek között ott volt az 1848/49-es szabadságharc honvédtá-
bornoka, Perczel Mór is. Reménytelen szerelmet táplált Perczel 
Adél iránt, aki verseiben Etelka néven tért vissza. Az egyetemet 
elvégezte, ügyvédi vizsgát tett, ám ügyvédként nem praktizált. 
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta. 1843-ban megnősült, felesé-
gül vette a nála jóval fiatalabb Csajághy Laurát, akitől 5 gyermeke született. A forradalom és 
szabadságharc kitörése után képviselővé választották, azonban az országgyűlés munkájában 
alig vett részt. A szabadságharc leverése után hosszú ideig bujkálnia kellett, míg 1850-ben 
kegyelemben nem részesült. Hosszas betegeskedés után 1855-ben hunyt el.

Móricz Zsigmond (1879–1942) Tiszacsécsén született paraszti csa-
ládban. Az elemi iskola elkezdése után előbb a debreceni református 
kollégiumba került, majd hamarosan Sárospatakon folytatta tanul-
mányait. Végül Kisújszálláson szerezte meg az érettségit. A gim-
názium elvégzése után hallgatott teológiát, jogot, és bölcsészeti ta-
nulmányokat is folytatott. A pesti bölcsészkaron ismerkedett meg 
többek között Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel és Juhász 
Gyulával. Egyetemi tanulmányait nem fejezte be. 

Még debreceni tartózkodása idején újságíróként kezdett dolgoz-
ni, később tanított, de hivatalban is vállalt állást. 1905-ben megnősült, első házasságából há-
rom gyereke született. 1908-ban jelent meg a Nyugatban Hét krajcár című novellája, amely 
meghozta számára az elismerést. Az első világháború alatt haditudósítóként is tevékenyke-
dett, később Babits Mihállyal közösen a Nyugat szerkesztője lett. Az 1930-as évek végén a 
Kelet Népe főszerkesztőjeként dolgozott. 1942-ben hunyt el Budapesten. 

Radnóti Miklós (1909–1944) Budapesten született zsidó családban. A szüleit korán elve-
szítő költő tanulmányait szülővárosában folytatta, gyámja hatására kereskedelmi iskolában 
érettségizett. Külföldi tanulmányi kitérők után beiratkozott a szegedi egyetem magyar–
francia szakára, és itt szerzett később egyetemi diplomát. Még egyetemi évei előtt ismerke-
dett meg Gyarmati Fannival, akit később feleségül vett. A szegedi évek alatt kötött barát-
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ságot Sík Sándor paptanárral és költővel, akinek hatására később 
megkeresztelkedett (Radnóti „asszimilált” zsidó volt, aki nem 
gyakorolta soha a zsidó vallást).

Kötetei az 1930-as évektől kezdődően jelentek meg, verseit 
számtalan folyóirat publikálta, többek között a Nyugat is. A két 
világháború közötti magyar költészet jelentős alkotójává vált, 
akinek lírája rendkívüli formaérzékenységről tett bizonyságot. 
Költészete mellett kiváló műfordító is volt, elsősorban franciáról 
való műfordításai gazdagították a magyar irodalmat. Zsidó szár-
mazása miatt először 1940-ben, majd 1942-ben is munkaszolgá-
latra rendelték. Harmadik munkaszolgálatára 1944-ben került 
sor. Augusztus végén a munkaszolgálatosokat a bori lágerbe ve-
zényelték, majd erőltetett menetben hajtották őket Németország felé. A végsőkig kimerült 
költőt a Győr melletti Abdánál november 4-én az őrzésével megbízott honvéd altiszt és tár-
sai agyonlőtték. 

Weöres Sándor (1913–1989) Szombathelyen született. Elemi is-
koláit Pápán kezdte, majd Csöngén folytatta, hosszabb ideig magán-
tanuló is volt. A gimnáziumi érettségit végül Sopronban szerezte 
meg. 1933-ban iratkozott be a pécsi egyetem jogi karára, azonban 
később átment a bölcsészkarra, és itt szerzett egyetemi diplomát. 
Hosszabb pécsi tartózkodás után Budapestre költözött, ahol előbb 
az Országos Széchényi Könyvtár, majd az Akadémiai Könyvtár al-
kalmazottja lett. A második világháború után vette feleségül Káro-
lyi Amyt, aki szintén költő volt.

Verseit korán közölni kezdték az irodalmi lapok, a harmincas 
években a Nyugat több költeményét is megjelentette. Első kötete még 1934-ben jelent meg, 
amelyet számos újabb követett. Formavirtuóz költészete a 20. századi magyar líra kiemel-
kedő alkotójává tette. Munkásságát számtalan díjjal jutalmazták. 1989-ben hunyt el Buda-
pesten.

 Életrajzi vázlatok  
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Fogalomtár

alapszituáció: epikai és drámai művek kiinduló helyzete
anekdota: rövid, csattanós, tréfás történet, amely gyakran közismert történelmi személyeket 

jellemez, azok életrajzi epizódjait eleveníti fel 
ars poetica: (latin szó) költészettan, költői mesterség; 1. olyan műalkotás, amelyben 

a költő a költészethez fűződő viszonyáról, az irodalom és művészet feladatáról vall; 
2. olyan műalkotás, amely a költészetre vonatkozó szabályokat foglalja össze

beszédhelyzet: azon körülmények összessége, amelyben a közlés folyamata megvalósul 
cselekmény: egy irodalmi mű története az eseményeknek abban a sorrendjében, ahogy a 

műben sorakoznak egymás után
dal: alapvető érzelmeket és hangulatokat egyszerű formában kifejező lírai műfaj
dialógus: elsősorban a drámai alkotásokra jellemző párbeszéd
disztichon: a hexameter és a pentameter összekapcsolása által létrejövő időmértékes sorpár
dráma: A három műnem egyike, eredetileg színpadra szánt mű, emberi sorsokat, jellemeket 

ábrázol. Alapvető műfajai a tragédia és a komédia. Hagyományos szerkezeti felépítése: ex-
pozíció, konfliktus, bonyodalom, tetőpont és megoldás. 

elbeszélés: a n ovella és a regény közötti epikai műfaj, a novellánál terjedelmileg hosszabb, 
cselekménye szerteágazóbb, idő- és térbeli váltások is jellemezhetik

elbeszélő (narrátor): epikus művekben a történet elmondója
elbeszélői nézőpont: az a viszony, amely az elbeszélőt az általa elbeszélt történethez fűzi
elégia: szomorúságot, bánatot kifejező lírai műfaj 
előreutalás: olyan szöveghely, amely a cselekményben később megjelenő történésre mutat 
epigramma: rövid, tömör, csattanóra végződő lírai műfaj, eredeti jelentése felirat
episztola: verses formájú költői levél
epizód: hosszabb műnek önmagában is kerek egészet alkotó részlete
fordulat: az irodalmi mű cselekményében vagy hőseinek lelkivilágában bekövetkező válto-

zás
helyzetdal: a dal azon formája, amelyben a költő magát egy másik személy helyzetébe kép-

zeli, vagy saját érzelmeit egy másik személy nevében adja elő
helyzetkomikum: a komikumnak az a fajtája, amelyben a szituáció válik nevetség tárgyává
himnusz: egy istent vagy elvont eszmét dicsőítő, hozzá fohászkodó, eredetileg vallásos jel-

legű lírai műfaj
idill: a valóságot megszépítve bemutató ábrázolásmód
időrend: az egyes történetelemek idő szerinti sorba rendezettsége, kronologikus rendje
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időviszony: az irodalmi műben megjelenő idősíkok, időbeli utalások és azok összefüggései
jellemkomikum: a komikumnak az a fajtája, amelyben egy szereplő szélsőséges jellemvo-

násai miatt válik nevetségessé 
jellemtípus: valamely jellegzetes tulajdonságot hordozó szereplő
késleltetés: epikus és drámai művekben a cselekmény menetének lassítása, új bonyodalmak 

beiktatása; célja a figyelem felkelése vagy a hős új jellemvonásának bemutatása
kisepika: az epika műnemének rövidebb alkotásait összefoglalóan megnevező fogalom 
kisregény: terjedelmileg és műfaji jegyeit tekintve az elbeszélés és a regény között elhelyez-

kedő kisepikai műfaj
kitérő: epikus művek szerkezeti eleme, amely a cselekmény mellékszálát meséli el
komédia: vígjáték, a dráma alapvető műfaja, amely a világot a komikum, a nevetés eszkö-

zeivel mutatja be 
konfliktus: a hősök, illetve az általuk képviselt gondolatok, eszmék és értékek összeütközése
kötött verssor: szabályos szótagszámú időmértékes vagy ütemhangsúlyos verselésű sorfajta
legenda: valamely szent életéről és csodatetteiről, vallásilag fontos helyről vagy időszakról 

szóló elbeszélés, célja a példamutatás és az olvasó erkölcsi épülése
lírai alany (lírai én): a versben egyes szám első személyben megszólaló beszélő; nem mindig 

azonos a költővel, aki gyakran szerepek mögé rejtőzik, másvalaki nézőpontjába helyezke-
dik

novella: kisepikai műfaj; nem törekszik a valóság teljes ábrázolására, kevés szereplője van, 
rendszerint egy sorsdöntő esemény fordul elő benne, csattanószerűen zárul

óda: fennkölt tárgyat vagy eszmét magasztos hangnemben dicsőítő lírai műfaj, a himnusztól 
az különbözteti meg, hogy az elsősorban valamely istenséghez szól

paródia: egy mű, műfaj vagy stílus komikus hatású utánzása
rapszódia: lírai műfaj, amelyre a zaklatottság, az érzelmek és gondolatok szenvedélyes hul-

lámzása és az emelkedett hangnem jellemző
regény: a nagyepika meghatározó műfaja; kötetlen modorban elbeszélt történéssorozat; 

nagy terjedelmű, cselekménye szerteágazó 
regényműfaji változat (pl. kalandregény): a regény műfaján belüli, valamely szempont 

alapján elkülöníthető műfaji alkategória
romantikus ellentétezés: a romantika korára jellemző stíluseszköz, amely a nagy és szélső-

séges ellentéteket hangsúlyozza
romantikus képalkotás: a romantika korára jellemző nagyszabású, felfokozott érzelmi ha-

tást kiváltó képalkotás
romantikus regény: a regény romantika korabeli változata; jellemzője a cselekményben 

gazdag, fordulatos elbeszélés, a szereplők eszményítése 
szimultán verselés: az időmértékes és az ütemhansúlyos verselést egyaránt érvényesítő rit-

mus

 Fogalomtár  
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szórendcsere: a hagyományos szórendhez képest fordított, megcserélt szórend, célja a nyo-
matékosítás 

térviszony: az irodalmi műben megjelenő terek, térbeli utalások és azok összefüggései
típus: olyan hős, aki személyében testesít meg valamilyen jellegzetes tulajdonságot, vagy 

viseli magán egy csoport legfőbb vonásait
trochaikus verselés: az időmértékes verselésnek az a típusa, amelynek uralkodó verslába a 

trocheus (egy hosszú és egy rövid szótagból áll)
ütemhangsúlyos verselés: a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozásán 

alapuló ritmus
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Arany János: Epilogus1

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
 Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon. 

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt,2 cifra bakot:3

 S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem. 

Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
 Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra. 

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
 Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem. 

Hiszen az útfélen itt-ott,
Egy kis virág nekem nyitott:
 Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve. 

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
 Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet. 

Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
 Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya. 

Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
 S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott? 

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
 S pályám bére
Égető, mint Nessus4 vére. 

Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
 Félbe’-szerbe’
S hány reményem hagyott cserbe’!... 

1  epilógus: utóhang, utószó, egy téma lezárása, összegzése
2 tengely: jármű kerekét tartó alkatrész
3 bak: kocsisülés
4  Nessus: kentaur, azaz félig ember, félig ló alakú lény a görög mitológiában; Nessust Héraklész ölte meg, ám 

a kentaur vérével átitatott ing a hős vesztét okozta

Ráadás
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Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
 Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta. 

Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
 Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre. 

Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
 Mely sajátom;
Benne én és kis családom. 

Munkás, vidám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget…
 Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak. 

Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
 Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon? 

(1877. júl. 6.)

1. Magyarázd meg a következő szavak jelentését: omnibusz, lócsiszár, métely!
2. Nézz utána a könyvtárban, mivel foglalkozott Arany János 1877 után!
3. A bemutatott út mely állomásai emelkednek ki?
4. Keress példákat arra, hogyan jelenik meg a versben a költőnek az élettel, munkával 

szembeni alázata!
5. Mi a szerepük a többször is előforduló felkiáltásoknak?

Kérdések, feladatok
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Anne Frank naplója (részlet)

1933-ban Adolf Hitler került hatalomra Németországban. Hitler és pártja ideológiájának része a 
kommunista- és zsidóellenesség, a világuralomra való törekvés. E náci1 ideológia vezetett a máso-
dik világháború 1939-es kitöréséhez, amelyben több millió ártatlan zsidót öltek meg tervszerűen. 
E tudatos, tervszerű népirtásra a görög eredetű holokauszt,2 illetve a héber soá,3 valamint a ma-
gyar történeti munkákban a vészkorszak kifejezések használatosak. 

A napló írója, Anne Frank családjával Németországból menekült a nácik elől Hollandiába, 
amelynek német megszállása után egy amszterdami ház „hátsó traktusában” bujkált. 1942. jú-
nius 12. és 1944. augusztus 1. között vezetett naplót. Kezdetben csak magának írogatott, később 
naplója alapján könyvet akart írni a háborúról. Korai halála megakadályozta ezt. Nem sokkal 
tizenhatodik születésnapja előtt vesztette életét a bergen-belseni koncentrációs táborban.4 Naplója 
letehetetlen olvasmány, amely újra meg újra fi gyelmeztet bennünket arra, hogy soha többé nem 
fordulhat elő az, hogy valakit a származása vagy a meggyőződése miatt üldözzenek.

1942. jún. 20. szombat
Néhány napig nem írtam, mert előbb jól meg akartam gondolni ezt az egész napló-
históriát. A magamfajta lánynak igen szokatlan érzés naplót írni. Nemcsak azért, mert 
még sose írtam, de azt hiszem, később sem engem, sem mást nem érdekelnek majd 
egy tizenhárom éves kislány vallomásai. De hát ez tulajdonképpen nem fontos. Nagy 
kedvvel látok neki. Lelki szükségletem, hogy végre alaposan kiöntsem a szívem.

„A papír türelmesebb az embereknél.” Ez a mondás járt az eszemben, amikor egy 
szép napon, kissé borongós hangulatban, unottan kezembe temettem az arcom, s 
még ahhoz is lusta voltam, hogy eldöntsem, elmenjek-e vagy otthon maradjak. Csak 
ültem egy helyben és tépelődtem. A papír valóban türelmes. Nem szándékom, hogy 
ezt a keményfedelű füzetet, amely a kevély „napló” névre hallgat, valaha is elolvas-
tassam valakivel, hacsak nem találok egyszer majd olyan barátot vagy barátnőt, aki 
valóban érdemes rá, mást meg ugyan miért is érdekelne. Most érkeztem el oda, ahon-
nan a naplóírás ötlete kiindul: nincs barátnőm!

Most azonban hadd magyarázzam meg, különben senki meg nem érti, miért is áll 
egy tizenhárom éves leány teljesen egyedül ezen a világon. Voltaképpen nem is igaz. 
Szerető családi körben élek, szüleimmel és tizenhat éves nővéremmel; ha jól átgon-

1 Hitler pártja, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt közkeletű rövidítése
2 a görög holokauszt szó eredeti jelentése: egészen elégő; átvitt értelemben: égő áldozat
3 a héber soá szó eredeti jelentése: katasztrófa, csapás, veszedelem
4  bergen-belseni koncentrációs tábor: eredetileg hadifogolytábor volt Németország északnyugati részén a má-

sodik világháborúban, a nácik 1943-ben alakították át koncentrációs táborrá, amelyet 1945 tavaszán a brit 
csapatok szabadítottak fel

 Ráadás  
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dolom, van vagy harminc ismerősöm és barátnőfélém, s van egy csomó imádóm, 
akinek felcsillan a szeme, ha lát, és aki az iskolában, ha másként nem megy, törött 
zsebtükrön keresztül próbál nézegetni. Vannak rokonaim, kedves nénik, bácsik, van 
rendes otthonom. Nem, látszólag mindenem megvan, kivéve, hogy nincs barátnőm. 
Pajtásaimmal szórakozni szoktam, de csak hétköznapi dolgokról esik szó közöttünk. 
Baj, hogy senki iránt se melegszem fel. Lehet, hogy bennem van a hiba, amiért nincs 
bizalmas barátom. Ez biztosan így van, sajnos, nem tudok rajta változtatni.

Ezért kezdek naplót írni. A barátnőt akarom vele pótolni, aki után olyan régen 
vágytam. S hogy gondolatban jobban magam előtt lássam, nemcsak az élményeimet 
írom majd bele, hanem ez a napló lesz a vágyva vágyott, igaz és hűséges barátnő, akit 
Kittynek5 fogok szólítani.

Azt hiszem, senki sem értené meg Kittyhez írott beszámolóimat, ha csak úgy aj-
tóstul rontanék a házba, ezért, bár nem szívesen, ideírom életem rövid történetét.

Apám már harminchat éves, anyám pedig huszonöt éves volt, amikor házasságot 
kötöttek. Margot6 nővérem 1926-ban született Frankfurt am Mainban.7 Én 1929. 
június 12-én jöttem a világra, s mert zsidók vagyunk, 1933-ban – Hitler uralomra 
jutásának évében – Hollandiába emigráltunk, ahol apám a Travies R. T.-nél kapott 
igazgatói állást. Ez a vállalat szoros kapcsolatban áll az ugyanazon épületben működő 
Kolen & Co. céggel, amelynél apának is van érdekeltsége.

Itt Hollandiában sokat izgultunk a hazai események miatt, mert Németországban 
rekedt rokonainkra is alkalmazták a hitleri zsidótörvényeket. 1938-ban két nagybá-
tyám az üldözések elől elmenekült, és szerencsésen kikerült Amerikába. Ebben az 
időben jött a házunkba öreg, hetvenhárom éves nagyanyám. 1940-ben azután vé-
get értek a Hollandiában töltött nyugalmas idők: előbb kitört a háború, majd jött a 
kapituláció, a németek bevonultak Hollandiába, és elkezdődött a zsidók üldözése. 
Viseljenek a zsidók sárga csillagot! Szolgáltassák be kerékpárjaikat! Nem utazhatnak 
villamoson! Nem járhatnak autón! Csak délután három és öt óra között vásárolhat-
nak, és akkor is csak olyan boltokban, amelyekre ki van írva: „Csak zsidók számára!” 
Este nyolc után nem járhatnak az utcán! Még a kertjükben, sőt ismerőseik körében 
sem tartózkodhatnak! Nem mehetnek színházba, moziba és egyéb szórakozóhelyek-
re! Nyilvánosan nem sportolhatnak, nem mehetnek uszodába, tenisz-, hoki- és más 
sportpályákra! Tilos átlépniök a keresztények házának küszöbét! Zsidó gyermekek 
csak zsidó iskolába járhatnak! És még mennyi szégyenletes, megalázó rendelkezés!

5 Kitty: ejtsd: kiti
6 Margot: ejtsd: margó
7 Frankfurt am Main: Németország egyik legnagyobb városa
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Ilyen körülmények között kellett most élnünk. Hol ezt tiltották meg, hol azt. 
Jopie8 barátnőm egyre hajtogatta: „Már alig merek lélegzeni, mert attól félek, ez is 
tilos…” Szabadságunkat alaposan megnyirbálták, de hát azért kibírtuk valahogy…

1942 januárjában meghalt a nagymama. Senki sem sejti, mennyit gondolok rá, és 
hogy mennyire szerettem.

1934-ben beírattak a Montessori-intézetbe.9 Az óvoda után iskolába is odajártam. 
A VI/B osztályban az igazgatónő tanított; az év végén majd megszakadt a szívem, 
amikor búcsút kellett vennem tőle. Mind a ketten zokogtunk. 1941-ben csakúgy, 
mint Margot nővérem, a zsidó líceumba10 kerültem. Ő a negyedik, én meg az első 
osztályba.

Négytagú családunknak mindmáig viszonylag jól ment a sora. És ezzel eljutottam 
a mai napig.

(Fordította: F. Solti Erzsébet)

  8  Jopie: ejtsd: jópi
  9  Montessori: Maria Montessori (ejtsd: montesszóri) olasz orvosnő az 1930-as években dolgozta ki pedagógiai 

módszerét. Alapelve, hogy a gyermek önmaga építi fel saját személyiségét, ezért a nevelés az ehhez nyújtott 
segítséget jelenti.

10  líceum: középiskola

1. Mi a célja, és mi nem célja a naplóírással Anne-nak? Mit remél ettől a tevékenységtől? 
Mi az, amire nem számít, és utóbb mégis valóra vált?

2. Barátnőféléim vannak, írja Anne, barátnőm azonban nincs. Mi különböztetné meg a 
nem létező barátnőt a többiektől?

3. Készíts rövid vázlatot az évszámmal is pontosított eseményekről, leegyszerűsítve, egy-
egy emlékeztető szóval! Ami nehezíti a feladatot: ne az évszámot írd az esemény elé, 
hanem azt, hogy hány éves akkor Anne!

4. A rövid naplórészletben érintett témák a következők: családi körülmények, életrajzi 
visszatekintés, a naplóírás céljai, a zsidókkal szembeni tilalmak. Milyen sorrendben 
követik egymást a szövegben e témák? Írd le megfelelő sorrendben a füzetedbe!

5. Gondold végig, ha váratlanul el kellene menekülnöd otthonodból, mi lenne az két-há-
rom személyes tárgy, amelyet mindenképpen magaddal vinnél! Válaszodat indokold 
is meg!

Kérdések, feladatok

 Ráadás  
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Projektmunka

Jókai Mór: A cigánybáró

Dolgozzátok fel Jókai Mór A cigánybáró című regényét projektmódszerrel! A projekt 
eredménye lehet majd olvasónapló, értelmező fogalmazás, kreatív írásmű (pl. kisre-
gény), színrevitel, képkiállítás, gondolattérkép, prezentáció vagy ezek kombinációja.

A projektmunka során dolgozhattok egyedül vagy csoportokban. Ha csoportok-
ban fogtok dolgozni, osztozzatok a feladatokon! Beszéljétek meg, ki lesz az irányító, 
ki lesz az, aki a szereplőkre koncentrál, ki az, aki háttérismereteket gyűjt, aki jegyze-
teket készít a csapat eredményeiről!

1. Mielőtt belekezdenétek a regény elolvasásába, végezzétek el az alábbi feladatokat!  
(Ezek máskor is segíthetnek, ha hosszabb olvasmányt kaptok.)

•  Gondold végig, miért akarod elolvasni a regényt! Tégy fogadalmat: mikorra, 
meddig akarsz eljutni a szövegben? Mit vársz a könyvtől, vajon tetszik-e majd 
neked? Foglald össze néhány mondatban ezekre az előzetes kérdésekre adott 
válaszaidat! A mű elolvasása után térj majd vissza ide, olvasd el újra korábbi 
elképzeléseidet! 

•  Vedd kezedbe a könyvet, és forgasd egy kicsit! Mekkora a terjedelme? Van-e 
benne tartalomjegyzék, lábjegyzet, képek vagy utószó? Mi okozhat majd 
nehézséget a regény elolvasásában? Mit teszel, ha valamit nem értesz? Van-e 
olyan társad, aki segíteni tud neked, vagy aki örülne a segítségednek? (Ne fe-
ledd, az is segítség, ha valakinek olyan kérdései vannak, amelyekből rájövünk, 
hogy valami fölött elsiklottunk!) A regény olvasása alatt nem tilos „súgni egy-
másnak”. Ha valaki nagyon lemaradt, meséld el neki a kihagyott részt! 

•  Mit sugall a cím? Mi benne a furcsa? Fogalmazd meg sejtésedet! Mire számítasz 
ennek alapján?

2.  Jókai Mór regénye a 18. századi Magyarország déli vidékein játszódik. Ezért érde-
mes felidézni, mit tudtok már előzetesen is az alábbi témakörökben. (Ha segítség-
re van szükségetek, kutassatok a könyvtárban vagy az interneten!)
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•  Állj meg a Háromszáz hordó ezüst című fejezet után, és foglald össze a kincs elrej-
tésének okát és módját! Jósolj: vajon ki talál majd rá, és hogyan?

•  Állj meg Az elboszorkányozott örökség című fejezet közepén, amikor Jónás hazatér 
Magyarországra, hogy örökségét birtokba vegye! Jósold meg, milyen élmény 
éri majd Botsinkán!

•  Állj meg Az eladó leány című fejezet elején, amikor Jónás elindul feleséget ke-
resni! Jósold meg, milyen szerencsével jár majd!

•  A báróság hétféle próbái és A két ezüstkanál históriája című fejezetekben Jónásra pró-
batételek várnak. Jósold meg, sikerrel jár-e, és elnyeri-e érte jutalmát!

•  Állj meg A két ezüstkanál históriája című fejezet után, amikor Jónás hazaérkezik 
a birtokára! Jósold meg a történet folytatását!

•  Állj meg A menyasszony első álma című fejezet közepén, amikor Jónás már kiásta 
a kincseket! Jósold meg, mihez kezd velük!

•  Vajon milyen, eddig el nem árult titkok tárulhatnak még fel az utolsó, A Szaffi   
kincsei és a Fiat voluntas tua (Legyen meg a te akaratod) című fejezetekben?

•  Mikor, milyen szakaszokban szabadult fel Magyarország a török uralom alól? 
Kik játszottak ebben döntő szerepet? Mely uralkodóházból származtak e szá-
zadokban Magyarország királyai? Mi jellemezte a különböző fennhatóság alatt 
élő népek mindennapjait?

•  Keressétek meg térképen a regény helyszíneit: a temesi bánságot, a Temes és 
a Béga folyót, Temesvárt, Szegedet, Bécset, Isztambult! Milyen nemzetiségek 
lakták ekkoriban ezt a vidéket? Mely nemzetiségre milyen életmód volt jel-
lemző? Milyen vallások voltak elterjedtek e vidék lakói körében? Hogyan ala-
kultak ezek a viszonyok a későbbi századokban?

•  Mit nevezünk regénynek? Mi jellemzi általában Jókai regényeit? Milyen hatása 
volt Jókai regényeinek az olvasóközönségére? 

3. A regény olvasását érdekesebbé teheted azzal, ha időről időre megállsz, és megpró-
bálod kitalálni, milyen fordulatot hozhat a következő fejezet. Ehhez nyújtanak se-
gítséget a következő kérdések. Ügyelj arra, hogy ezeket mindig csak akkor szabad 
megnézni, amikor az olvasásban is éppen odaérsz, mivel lehet, hogy a következő 
kérdésben benne van az előzőre adott válasz! Utólag viszont mindig térj vissza a 
jóslataidhoz, és gondold újra, hogy beváltak-e vagy sem! 

Irodalom_tk_7_2018.indd   253 2018. 04. 18.   14:44



254254

4. Rendszerező feladatok

4.1. Állítsátok megfelelő sorrendbe a regény cselekménymozzanatait:
a) a báróság elnyerése
b) a báróságpróbák
c) a házasságkötés
d) a kincs elrejtése
e) a kincs megtalálása
f) a vidék felvirágoztatása
g) Arzéna meghódítása 

h) az elfogott levél
i) Cafrinka végtisztessége
j) Jónás és Szaffi   megismerkedése
k) Jónás gyermekkora 
l) Jónás hazatérése és birtokbalépése
m) Szaffi   származásának titka 

4.2. Rajzoljatok egy folyamatábrát, amely leegyszerűsítve, közérthető és köny-
nyen áttekinthető formában mutatja be a regény cselekményét! 

4.3. Állítsatok össze egy tablót, amely a regény szereplőit ( Jónás, Szaffi  , Caf-
rinka, Arzéna, Feuerstein, Loncsár, Pumpernickel, cigány vajda stb.) ábrázolja! 
Mutassátok be a szereplők közötti viszonyokat is! Használjatok ehhez rajzokat, 
képeket!

4.4. Készítsetek Cigánybáró-lexikont! Először gyűjtsetek a regényből olyan tör-
ténelmi, földrajzi neveket, fogalmakat, amelyekhez magyarázat szükséges! Meg-
magyarázhatja a lexikon azt is, ki kicsoda a regényben. Miután legalább 50 szót 
összegyűjtöttetek, írjátok őket ábécérendben egy füzet lapjaira! A csoport tagjai 
osszák be egymás között, hogy ki melyik szócikket készíti el!
Példaként felsorolunk néhány lehetséges szócikket: 
Bácska
Bánát 
báró 
Botsinkay Gáspár 
Cafrinka 
mágus 

Oláhország 
Orsova 
pasa 
rác 
Savoyai Eugén 
Szaffi   

4.5. Olvassátok el (olvassátok újra) A Szaffi   kincsei című fejezetet, amely bővel-
kedik a képszerű leírásokban (vihar, erőd, díszruhás Jónás stb.)! Válasszatok ezek 
közül egyet, és készítsetek hozzá illusztrációkat! 

4.6. Rajzoljátok le a regény szereplőit! Tegyétek próbára egymást, felismeri-
tek-e, melyik rajz kit ábrázol!
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4.7. Olvassátok el a következő részletet! Foglaljátok össze, hogyan próbálja meg 
a regény főhőse helyreállítani a cigány név becsületét! Vitassátok meg, hogy mi-
ért van erre szükség! 

„A regény főhőse, Botsinkay Jónás cigány mutatványosok közt nevelkedik. Mi-
után hazatér birtokára, egy cigány asszony, egy boszorkány látja el, akinek a há-
zában egy koponya, egy érctükör, és mindenféle állatbőrök, -csontok mellett sok 
gyógyító kenőcs, ital is található. A legény szerelmes lesz a boszorkány leányába, 
és miután kiábrándul az úrhatnám és fi nomkodó, de lélektelen és aljas rác és né-
met előkelőkből, feleségül is veszi őt. A regény további részében is pozitív szín-
ben tűnik fel a cigányság sajátos értékrendje és életmódja. Békeszeretőnép (ennek 
kedvéért vállalják az egyébként lenézett vándorló életformát), rendkívül jól tud-
nak alkalmazkodni (ennek köszönhető, hogy még vallásukat is megváltoztatják, 
ha a szükség úgy hozza), elvégzik a legalantasabbnak tartott munkát is; vagyis 
Jókainál ezek a tulajdonságok pozitívummá válnak, noha maga is tudta, hogy 
a kortársak, még a parasztok is, éppen ezek miatt nézték le a cigányokat. Ezért 
határozza el a főhős, hogy helyreállítja a cigány név becsületét: alapít birtokán 
egy falut a környékbeli cigányok számára, ahol bányászattal és vasművességgel 
foglalkozhattak, majd pedig saját költségén egy cigányokból álló huszárcsapatot 
is felszerelt.”

(Erdős Zoltán: Mítoszok és sztereotípiák. A cigányság a 16–17. századi német 
és magyar közvéleményben. Romológia, Pécs, 2013)

4.8. A regény értelmezésének lehetséges irányai 
A regény nem csupán arra szolgál, hogy olvasóit szórakoztassa, hanem sajátos 
gondolatokat és érzéseket is elindíthat bennünk. Négy olvasói visszajelzés első 
mondatait közöljük az alábbiakban. Válasszatok közülük egyet-kettőt, és foly-
tassátok a szöveget további három-négy mondattal!
•  A regényben érdekes volt számomra, hogy Jónás mikor, miképpen választott, 

milyen döntést hozott. Személye és sorsa számomra annak a példája, hogy…
•  Izgalmas volt nekem, hogy megtalálja-e Jónás az elrejtett kincset, s ha igen, mi-

nek köszönheti a szerencséjét. Szerintem ez azt jelképezi, hogy az igazi kincs…
•  A mű főhőse helyreállítja a cigány név becsületét. Számomra ez azt jelenti, 

hogy a legfontosabb…
•  A regény utolsó oldalain derül fény Szaffi   származásának titkára, ami magyará-

zattal szolgál arra, amit addig boszorkányságnak hittünk. Szerintem ez a befe-
jezés a regény hatását úgy változtatja meg, hogy…
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5. Ismerjétek meg és értékeljétek a Jókai-mű feldolgozásait! Johann Strauss nagy si-
kerű operettet (A cigánybáró, 1885) írt a történetből, Dargay Attila pedig gyerme-
kek számára készített rajzfi lmet (Szaffi  , 1984) a regény alapján. Vegyétek fi gyelem-
be az alábbi szempontokat!

•  Mit tart meg a feldolgozás változatlan formában?
•  Mit változtat meg a feldolgozás?
•  Mit ad hozzá a feldolgozás a történethez a műfajából (zene, fi lm) adódóan?

6. A cigánybáró és A kőszívű ember fi ai
Ha olvastátok Jókai Mór A kőszívű ember fi ai című regényét is, hasonlítsátok össze 
a két művet a következő szempontok alapján!

•  Mik a két regény hasonlóságai és különbségei? 
•  Melyik regény a szórakoztatóbb?
•  Melyik regény olvasható könnyebben?
•  Melyik regény a népszerűbb? (Készíthettek közvélemény-kutatást is!)
•  Melyik regény fontosabb a magyar nemzeti emlékezet szempontjából?
•  Melyik regénynek van fontosabb üzenete a népek együttélése szempontjából?

  Bizonyára tudjátok, hogy milyen szerepe volt és van ma is Jókai Mór A kőszívű 
ember fi ai című regényének az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke-
zetének megteremtésében, illetve megőrzésében. Idézzétek fel (ha szükséges, az 
internet segítségével vagy a regényt olvasó ismerősök kikérdezésével) a következő 
híres cselekménymozzanatokat, és foglaljátok össze röviden, hogyan történtek! 

•  Egy apa végrendelkezett fi ai sorsáról, de özvegye anyaként megtagadja azt.
•  A nemzet válságos időkben hazaszólítja külföldről a fi ait.
•  A huszár a legnagyobb veszedelmek között is elindul, hogy megvédje hazáját.
•  Buda várát nagy áron foglalják vissza a magyar szabadságharcosok.
•  Egy igaz ember feláldozza magát testvéréért, családjáért.

  Véleményetek szerint vannak-e A cigánybárónak olyan részei, cselekménymozzana-
tai, amelyek ezekhez hasonlóan szintén méltók lennének arra, hogy a magyar em-
berek közös emlékezetének alaptörténeteivé váljanak? Melyek lehetnének ezek?

7. Minden csapat és minden egyedül dolgozó tanuló mutassa be projektmunkájának 
eredményét az osztályban! Rendezzetek kiállítást, felolvasást, színházi előadást! 
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