
BEVEZETŐ

Kedves 5. osztályos tanuló!
Az irodalom számodra új tantárgy, bár az olvasásórákon már sok mesével, elbeszéléssel 
és verssel ismerkedtél meg. Az ötödik osztályban bővítheted korábbi ismereteidet, hi-
szen részletesebben tanulsz majd a műfajokról, a költői nyelv eszközeiről. Megismerked-
hetsz Petőfi  Sándor felejthetetlen alkotásával, a János vitézzel is. A mítoszokat, a bibliai tör-
téneteket és A Pál utcai fi úkat a legtöbb gyerek szívesen olvassa. Bízunk benne, hogy te is 
közéjük fogsz tartozni. Reméljük, hogy az olvasott művek szereplőit megszereted, és kí-
váncsi leszel a sorsukra, hisz az irodalom mindig újabb és újabb fordulatokat tartogat szá-
modra.

A tanulásban nagy segítségedre lesz a tankönyved. Minden fejezet elején bevezetőt ta-
lálsz, amelyből megtudhatod, miről fogsz tanulni a következő órákon. A fejezeteket pedig 
összefoglalás zárja, amely megkönnyíti az ismétlést, a tanultak rendszerezését. A Kuckó-
ban kiegészítő anyagokat (ismereteket és műveket) ajánlunk neked. A művekhez kapcso-
lódva a szürke buborékokban olyan szövegeket találsz, amelyeket olvasmánynak szán-
tunk, és szeretnénk, ha azok további búvárkodásra ösztönöznének téged.  

Sok kérdés és feladat segíti a művek  feldolgozását, melyeket két nagy csoportba so-
roltunk. A kék alapon lévő Feladatok, kérdések főleg az olvasott szövegek cselekményére, 
szereplőire és idejére kérdeznek rá. A Kapcsolódó feladatai pedig szómagyarázatra biztat-
nak, de kutató, játékos feladatokat is találsz itt. Sokszor leszünk kíváncsiak a véleményed-
re, például arra, hogy te miként döntenél abban a helyzetben, amely a szereplőt is pró-
bára tette.

Az alsós könyvedhez hasonlóan a feladatok előtt jeleket találsz, ezek alapján dolgoz-
hatsz önállóan vagy 

  páros munkában, illetve

  csoportmunkában.

A  látva a füzetben dolgozz!

Bízunk benne, hogy a tankönyv hasznos útikalauzod lesz irodalmi barangolásaid során. 
A következő oldal kontúrtérképén néhány jelentős író, költő arcképét látod. Az ő műveik 
is segítségedre lesznek ebben a varázslatos világban. Ne feledd, hogy az irodalomkönyv 
neked, rólad és érted szól!

Jó munkát, kitartó türelmet, az olvasáshoz sok örömet kívánunk!
A Szerzők
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A könyvek varázsa
Mint a csillagokat a távcsövek,
úgy húztam körém, s egyre közelebb,
könyveken át a Világ Tényeit:
éj-nap olvastam. Mindent! Hajnalig,
kis lámpa mellett, s függönyözve a
konyhánk ajtaját. Boldogság, soha-
nem-álmodott, töltött be: Nemcsak én
vagyok (ha vagyok) bolond! Mint a fény
mihelyt szabad, oly határtalanúl
tágúlt a lelkem, nőtt, már messze túl
kíváncsiságban s reményeiben
iskolán s minden hasznon: Végtelen
nyílt elém, hisz most eszközt, szárnyakat
kaptam, repülni, s törni zárakat:
az Irodalmat: születő, arany
lángok zsúfoltak, gyerekmód ugyan,
de úgy, ahogy az első távcsövek
tömték új csillagokkal az eget

Szabó Lőrinc: Olvasás



Michael Ende: Előszó helyett: szigorúan véve (részlet)

Családunk minden tagjának, a legöregebbtől a legifj abbig ugyanaz a kis gyengéje 
van: nevezetesen az olvasás. Aligha lehet bármelyikünket is rávenni arra, hogy köny-
vét akármilyen okból egy pillanatra is félretegye, hogy valami más fontos vagy halaszt-
hatatlan dolgot elintézzen. […] Igazán jól lehet úgy csinálni az egyik dolgot, hogy köz-
ben a másikat sem hagyjuk abba, nem igaz? Bevallom, hogy ezáltal hébe-hóba egy-két 
apróbb baleset is előfordul  – de mit számít az? […]

Anya, mondjuk, a konyhában áll és az ebédet főzi. Szerencsére elfelejtette a fazék alatt 
felcsavarni a gázlángot, különben az étel valószínűleg már egy icipicit feketés lenne. 
Kezében ugyanis könyvet tart, melyet olvas. Másik kezében főzőkanál, mellyel egyre 
csak kavargat. Azaz szigorúan véve tulajdonképpen nem is igazi főzőkanálról van szó, 
inkább egy lázmérőről. Kis idő múltán a füléhez tartja, és fejcsóválva mondja: – Már 
megint egy órát késik. Így persze sosem készülök el időre. […] 

A kisöcskös (tízéves) úton van, mondjuk, az iskola felé. Természetesen az ő kezé-
ben is könyv van és olvas, hiszen mi mást tehetne a hosszú villamosút alatt? A villa-
mos zötyög és csörömpöl, fel és alá utazik, és mégsem mozdul egy tapodtat sem. Azaz, 
szigorúan véve tulajdonképpen nem egészen igazi villamos ez, hanem a házunk lift je, 
amelyből öcsi elfelejtett kiszállni. Amikor néhány óra múlva még mindig nem érkezett 
meg az iskola előtti megállóba, gondterhelten mormogja: – Majd megint nem fogja el-
hinni a tanító bácsi, hogy nem az én hibámból kések el mindig. […]

Cicánknak, mint a legtöbb cicának, az a feladata, hogy egeret fogjon. Hivatása a min-
dene, ezért ül oly gyakran órákon át, mondjuk, egy egérlyuk előtt a szoba bal hátsó sar-
kában, a ruhásszekrény mellett. Magától értetődően neki is egy kis könyv van a man-
csai között, hiszen mi jobbat tehetne a lesben várás hosszú ideje alatt, mint hogy olvas. 
(És aki elhiszi, hogy egy cica olvasni tud, azon se csodálkozzék, hogy beszél is.) Ő te-
hát, mint mondottuk, az egérlyuk előtt ül. Azaz, szigorúan véve tulajdonképpen nem 
is egészen igazi egérlyukról van szó. Mialatt olvasott ugyanis, az egerek egyszerűen 
megfordították, és egy picit odébb tolták, és most a konnektor előtt ül. Kicsivel később 
belekap a karmaival, és a szikrák a farkán ütköznek ki. – Miau! – nyávog ijedten. – Ez 
a könyv valóban csupa feszültség! […]

Az egyetlen, aki nem olvas a családban, az a könyvmoly, amely, mondjuk, éppen 
a nagy Révai lexikon nyolcadik kötetében lakik. Nem, ő nem olvas. A könyveket kizá-

6



rólag az ehetőség szemszögéből nézi. Ennél fogva a „jó” és a „rossz” ízekről alkotott íté-
lete csak igen csökkent értékű, és mi, többiek nem is tekintjük őt teljes értékű család-
tagnak. No, most tán megkérdezi valaki, miféle rokoni kapcsolatban állok is én magam 
a család többi tagjával. Meg kell vallanom, hogy ezzel nem vagyok egészen tisztában. 
Vagyis, szigorúan véve egyáltalán nem ismerem ezt a népséget, és magunk közt szól-
va, alig hiszem, hogy ilyenek léteznek. Lehetséges, hogy az egész história, amit most el-
meséltem, azért lett ilyen, amilyen, mert írás közben egyúttal egy könyv fekszik előt-
tem, amelyet olvasok. 

   S most legfeljebb azt tanácsolhatom nektek, hogy tegyétek ugyanezt. Vagyis, szigo-
rúan véve már ezt is teszitek, hiszen másképp mindezt itt nem is olvastátok volna. Te-
hát, maradjatok nyugton, és hagyjatok engem is tovább olvasni!

(Fordította: Hárs Ernő)

Az olvasás sok ember számára – bizonyára számodra is – szellemi élményt, kimerít-
hetetlen örömforrást jelent. Az olvasni szerető embereket meghitt viszony, igazi barát-
ság fűzi a könyvekhez. Számunkra a könyv érték: igazi kincs, az a szellemi táplálék, ami 
nélkül éppúgy nem létezhetünk, mint ahogy a testet tápláló élelem nélkül sem. 

Feladatok, kérdések
1.  Keresd meg, hol és hányszor fordul elő a címben is szereplő „szigorúan véve” ki-

fejezés a történetben! Magyarázd meg a jelentését a szöveg alapján! Fogalmazd 
meg, mit jelent ennek fényében a cím!

2. a) Foglald táblázatba, kik a történet szereplői, és milyen balesetek érik őket!     
 b)  Jelöld meg a táblázatban azt a pontot, ahonnan elkezd „gyanússá” (hihetet-

lenné, meseszerűvé) válni a történet!
3.  Keresd meg azt a részt, ahol az elbeszélő utal arra, mennyire valóságos a törté-

net!

Kapcsolódó
1.  Írjatok az osztályotok/iskolátok faliújságára egy szöveget, amelyben az olvasás lenyű-

göző ereje mellett érveltek!
2.  Ismerkedj meg a teljes művel! Megtalálod A varázslóiskola és más történetek című kötet 

legelején.

1  a szögletes zárójelben az idegen szavak kiejtését közöljük

Michael Ende [mihael ende]1 (1929–1995)
Német író, népszerűségét gyermekkönyveinek köszönheti. Szí-
ni iskolát végzett, majd fi lmkritikus lett. 1979-ben született 
meg leghíresebb műve, A Végtelen Történet. Ismertebb írásai: 
Gom bos Jim és a Rettegett 13, Momo.
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Petőcz András: Internet-vers

Ha valaki keresne, 
felmentem az internetre1 
Bementem egy fi le2-ba, 
ez még nem is fájna 
De ha úgy megviccel,
hogy épp rám klikkel3  
Azt én ki nem bírom, 
lesz belőlem ikon4… 
s kijövök nyomtatásba.

A kortárs költő versében egy képtelen helyzet humoros, nevettető bemutatásával talál-
kozunk. Még azt is mondhatjuk, hogy egy kis tréfás mese kerekedett belőle.

1 internet: világháló
2 fi le [fájl]: adatállomány
3 klikkel: rákattint
4 ikon: jelkép

Feladatok, kérdések
1. „Felmentem az internetre.” Gyakran halljuk ezt a mondatot. 
 a) Milyen értelemben használja a versben a költő? 
 b) Mi lesz ennek a következménye?
2. a)  Írjátok le a vers hangulatát kifejező szavakat, szókapcsolatokat! 
 b)  Vizsgáljátok meg a vers rímeit! Melyik sor melyikkel rímel? Írjátok le a rímelő 

szópárokat!
 c) Milyen szerepük van a rímeknek a humoros hatás megteremtésében?

Kapcsolódó
1.  Idézzétek fel az elektronikus levélről (angol elnevezés szerint e-mail) tanultakat! (Fejléc: 

feladó, címzett, tárgy; megszólítás, elbúcsúzás és aláírás)
2.  Írj elektronikus levelet barátodnak/barátnődnek egy valós vagy elképzelt humoros esetről!

Petőcz András (1959–)
Író, költő, szerkesztő. Magyar–történelem szakon szerzett diplo-
mát. Már az egyetemi évei alatt nemzetközi költészeti fesztiválo-
kon szerepelt, vezető szerkesztőként is dolgozott. 2009-től a Ma-
gyar Irodalomtörténeti Társaság Szépírói Tagozatának elnöke. 
Olvasásra ajánlott művei: Micimackó barátai (gyerekversek), Boj-
torján (gyerekversek), Kalandjaim a Mágusképzőn (ifj úsági regény).
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Mesék bűvöletében
Mese, mese, mátka,
fekete madárka,
úri bunda, kopasz egér
ugorjon a nyakadba!

Mese, mese fakakas,
bújj a lyukba, ott hallgass!
Kata, Kata, két garas,
neked adom, csak hallgass!

(Magyar népmese részlete)



Miért szeretjük a meséket?

„A mesének különös tulajdonsága, hogy bár a hallgatóság tudja: »ez csak mese« – az első 
mondat után mégis elfogadja a sosem volt dolgáról szóló történetet, és a továbbiakban ter-
mészetes minden, ami a mesehőssel történik. A mesékben a legbecsületesebb törvények ural-
kodnak. A jó mindig elnyeri jutalmát, a szegény, elnyomott legkisebb fi ú a győzelmével nem 
él vissza, hanem segít szülein, gyakran még rossz testvéreinek is megbocsát. A jótett fáradsá-
ga mindig megtérül. Ha útja közben önzetlenül segített valakinek, az viszontsegít a legválsá-
gosabb pillanatban.

A rossz is biztosan megkapja méltó büntetését. A mesében az igazság törvényei vezérlik 
a mesehősöket. Titokzatos természetfeletti segítséget kapnak. Táltos ló repíti őket, varázsgyű-
rű segítségével óriások sietnek megmentésükre, győzhetetlen kard, sérthetetlenséget biztosító 
ing vagy vezényszóra ütlegelő bot, a keresztanyától kapott két kicsi bocskor és ostor áll szolgá-
latukra.”

(Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fi úra. Néprajzi kalauz)

Régen élőszóban mesélték el az emberek ezeket a történeteket, így terjedésük és 
fennmaradásuk is a szájhagyományhoz kötődött. A népmesék nagy része egy-egy (fa-
lu)közösségen belül született, ezért szerzőit megnevezni nem tudjuk. A mesélésre legin-
kább a késő őszi, illetve a téli hónapokban volt alkalom, amikor a mezőgazdasági mun-
kák szüneteltek. A hosszú, nehezen telő délutánokon, estéken szívesen összegyűltek 
a falusiak egy kis tollfosztásra vagy kukoricamorzsolásra, no meg fonásra, szövésre, ke-
lengyekészítésre2. Mindig akadt egy-egy jóbeszédű, gazdag fantáziájú mesélő, aki lekö-
tötte a hallgatóság fi gyelmét.

Csak a 19. században kezdődött el a népköltészeti alkotások – a népdalok, gyermek-
játékok, mondókák, mesék, mondák stb. – összegyűjtése és leírása. A legismertebbekké 
Bene  dek Elek (1859–1929), Illyés Gyula (1902–1983), Arany László (1844–1898), Kriza  

János (1811–1875) népmeseleírásai, -feldolgozásai váltak. 
Ebben a fejezetben népmesékkel és szerzőkhöz köthető 
műmesékkel foglalkozunk. Mind a népmesék, mind a mű-
mesék lehetnek verses és prózai formájúak. 

A különböző korokban keletkezett mesék olvasásával iga-
zi időutazásra indulsz, hiszen az ókorból is ismert állatmesék 

világából eljutsz a jelenkori fantasztikus történetekig. 

A mesékről1

1 mese: 1. a 15–19. században a jelentése: ’példázat’, ’rejtély’
  2.  a 19. századtól kezdve jelentése: csodás elemekkel át-

szőtt, kitalált történet
  3. műfajt is jelent
2  kelengye: a menyasszony ruha- és fehérneműből, ágynemű-

ből stb. álló hozománya
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„Különös súlya, élményereje van a mesének, hiszen a szórakoztatás közben a mellőztetések, 
igazságtalanságok gondjai ugyanúgy elfelejtődnek, mint ahogy a mesében a hős problémái 
megoldódnak. A mesék általában hosszúak, egyik-másik egy-két óráig is eltart, különösen ak-
kor, ha a mesélő észreveszi, hogy jó hallgatókra talált. Ilyenkor tovább bonyolítja a hős útját, 
újabb akadályokat gördít elé. Így alakult, bonyolódott a mese sok-sok emberen, sok-sok évszá-
zadon keresztül, amíg a mai, csiszolt és az irodalmi alkotásokkal vetekedő formája kialakult.”

(Kósa László – Szemerkényi Ágnes: Apáról fi úra. Néprajzi kalauz)

Feladatok, kérdések
1. Gyűjtsd ki a mese jellemző tulajdonságait az idézet első bekezdéséből! 

2.  A népköltészeti alkotásokat a gyűjtők először összegyűjtötték. Ezután gondosan 
lejegyezték, vagyis leírták, később pedig a ma ismert formába öntötték, azaz fel-
dolgozták. Másold le helyes sorrendben a meghatározásokat, és írd melléjük a 
megfelelő igét!

 • A hallott szöveg szó szerinti rögzítése.
 •  Egy-egy tájegységben településről településre járva meghallgatták a közlő em-

bereket.
 • Az eredeti szöveget átültették a köznyelvre. 
3.  Olvass fel a 4. osztályos olvasókönyvből vagy a kedvenc mesekönyvedből olyan 

meserészletet, amelyik: a) vidám hangulatú, b) a szeretetről szól, c) a főhős hűsé-
gét mutatja be!

4.  Az erdők, mezők vadjai (pl. nyúl, róka, medve stb.) kedvelt szereplői a meséknek. 
Idézzetek fel röviden a kiválasztott szereplőről egy történetet!

5.  Fogalmazzatok meg igaz állításokat az emberrel élő háziállatokról az olvasott 
mesék alapján! (Pl. A ló az egyik leghűségesebb segítőtársa a mesehősöknek.)

6.  Valóságos vagy képzeletbeli? Rendezzétek el a mesékben előforduló helyszíneket 
a táblázat szerint!  

  1. Óperenciás-tenger, 2. rengeteg erdő, 3. királyi palota aranyalmát termő fával, 4. az 
élet tava, 5. vásár, 6. arany-, ezüst-, rézerdő, 7. Rátót, 8. vendégfogadó, 9. pokol, 10. fa-
lu, 11. szántóföld, 12. Mátyás király udvara

7.  Ki vagyok én? 
  (Minden csoport válasszon egy mesei szereplőt, tárgyat, akit vagy amit bemu-

tat! Minden helyes válasz egy pontot ér. Értékeljetek a játék végén!) Pl. A sértésért 
cserébe jól összecsipkedtem az állatok királyát. Megfejtés: a légy. 

Valóságos Képzeletbeli

MESE

kitalált történet
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Az okos lány

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy molnárnak egy takaros, okos lánya, aki olyan okos 
volt, hogy hetedhét országra elment a híre. Meghallja ezt a király, odaizent, hogy van 
neki a padláson százesztendős kendere, fonja meg azt aranyfonalnak.

A leány erre visszaizen, hogy van nekik egy százesztendős sövénykerítésük, csinál-
tasson a király abból aranyorsót, akkor szívesen megfonja az aranyfonalat, mert azt 
csak nem kívánja a király, hogy a drága aranyfonalat haszontalan faorsón fonja meg.

Tetszett a királynak a felelet. Megint izen a leánynak, hogy van neki a padláson egy 
lyukas korsója, foldozza meg, ha tudja.

Megint visszaizen a leány, hogy fordíttassa ki a király a korsót, mert az öregapja se 
hallott olyat, hogy a színéről foldoztak volna meg valamit.

Ez a felelet még jobban tetszett a királynak. Most meg már azt izente, hogy menjen el 
a leány őhozzá, de menjen is meg ne is; köszönjön is meg ne is; vigyen ajándékot meg 
ne is.

Erre a leány elkérte az apjától a szamarát, felült a hátára, és úgy ment a király elébe. 
Otthon egy galambot megfogott, két szita közé tette, és elvitte magával.

Mikor aztán a király elébe ért, egy szót sem szólt, hanem meghajtotta magát, aztán 
a galambot a szita közül elrepítette. Így aztán ment is meg nem is; köszönt is meg nem 
is; vitt is ajándékot meg nem is.

A király erre úgy megszerette a leányt, hogy mindjárt elvette feleségül.
(Magyar népmese, Arany László – Gyulai Pál feldolgozása)

Ebben az egyszerű mesében a szereplők és a cselekmény is 
szinte valóságosnak hat, ezért nevezzük valós mesének. Er-

re a mesefajtára az jellemző, hogy a főszereplőt elsősorban 
esze, ügyessége vagy éppen bátorsága vezeti győze-
lemre. Mégis könnyen bizonyítható, hogy egy hihetet-

len, valószerűtlen elemekkel átszőtt történetről van szó. 
Ugyanis a valódi világot képviselő hős – itt az okos lány – 
olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek segítségével 
méltó ellenfele lesz az ország legnagyobb hatalmú em-

berének, a királynak. Így már nem is végződhet a tör-
ténet másként, csak is a boldog egymásra találással.

Ezt a történetet is egy elbeszélő közvetíti szá-
munkra. A szerző  az ő „bőrébe bújik”: a helyzetet, 

amelyből a történetet szemléli és elmondja, nézőpont-
nak nevezzük. 

Ebben a mesében az elbeszélő kívülállóként meséli el 
a történetet, mégis érezzük rokonszenvét a főhős iránt.

A valós mese

Ebben az egy
szinte valós

re a mese
es
le

len
Ugya
olyan
méltó

be
t

am
na

a 
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Feladatok, kérdések
1.  Olvassátok el a mesét párokban, felváltva, majd írjátok le a három fő szerkezeti 

egység kezdetét jelző szavakat! (Pl. I. Bevezetés: Egyszer volt, hol nem volt…) 
2. Vizsgáljátok meg a mese valóságos és hihetetlen elemeit, majd írjátok le!

3. Színesítsd a mesekezdő és mesezáró elemeket a meséhez illő változatokkal!
4.  Készítsétek el közösen a mese eseményváltozatát! (Pl. I. Az okos lány híre a király 

fülébe is eljutott.)
5. Meséld el a történetet az egyik szereplő nevében!

Kapcsolódó
1.  Keresd meg a Magyar értelmező kéziszótárban a kender és a sövény szó jelentését!
  a)  Mit készítettek régen kenderből?
 b)  Lehet-e belőle aranyfonalat fonni?
2.  Sok ház körül ma is látni sövénykerítést. 
 a) Milyen növényekből áll?
 b) Indokold, hogy alkalmasak-e orsó készítésére!
3.  Ma már kiveszőben lévő „tudomány” a foltozás.
 a)  Sorold fel, mi mindenre van szükség hozzá!
 b)  Mi a munka menete?
4.  Olvasd fel a meséből az alatta levő képre vonatkozó sorokat!
5.  Gyakran ismétlődik a mesében az izen ige, mert ezt a mese változatot a debreceni („í”-ző) 

nyelvjárásban mondta el a meseközlő. Hogyan mondanád másképpen az izen szót?

Valóságos Mesei

Szereplők: a molnár

nyelvjárásban mondta el a meseközlő. Hogyan mondanád másképpen az izen szót?
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Valamikor, nagyon régen, a világ kezdetének elején lehetett, amikor az ember napokig 
bolyonghatott, amíg egy másik emberrel találkozott. Nagyon nagy becsben tartották 
az ilyen találkozásokat, mert az emberek vágytak a hírekre, különösen azokra, amelyek 
külhonból érkeztek. Az idegennek szállást és meleg ételt adtak. Tátott szájjal hallgatták 
az érdekesebbnél érdekesebb történeteket.

A cigányoknak abban az időben volt becsületük, szívesen fogadták őket a tábortü-
zeknél, s borzongva hallgatták az öreg cigányvajda1 történeteit.

– Most pedig elmesélem, hogy nekünk, cigányoknak, mitől van ilyen szép, barna szí-
nünk, mert tudjátok meg, hogy nekünk is ilyen sápadt színünk volt, mint amilyen nek-
tek van. Bizony, barátocskám, valamikor mi is olyan sápkórosak2 voltunk, mint ti.

– Még ilyet, fehér romák! – szólt közbe hüledezve egy legény.
– Vad népek elűztek minket otthonainkból. Akik túlélték a borzalmas mészárlást, 

menekülni kényszerültek. Így lettünk mi hazátlanok, a világ vándorai. Mivel nem volt 
otthonunk, ruhánk is csak annyi, amennyit magunkon viseltünk, kézenfekvővé vált 
számunkra az a felismerés, hogy kezdetben olyan tájakon vándoroljunk, ahol szabad 
ég alatt is lehet aludni, ahol melegen süt a Nap.

Reggel a kelő Nappal ébredtünk, s odatartottuk arcunkat a Nap sugarainak, mozdu-
latlanul sütkéreztünk, mint a sasmadarak. S amikor szivacsként magunkba szippan-
tottuk az életet jelentő fényt, útra keltünk.

Csak nézett, nézett bennünket a Nap, minden reggel szívélyesen ránk mosolygott. Mi 
is nagyon szerettük a Napot, mert a mosolyából erőt merítettünk, s ezt tudta is a Nap, 
mivel már akkor is nagyon öreg volt, és az öregek mifelénk bölcsek.

Egy napon így szólt hozzánk a Nap:

A Nap gyermekei

1 cigányvajda: a cigányok nagyobb csoportjának vezetője 
2 sápkórós: sápadt, itt beteges színű
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– Ide fi gyeljetek, cigányok! Mit szólnátok hozzá, ha gyermekeimmé fogadnálak ben-
neteket?

– Mire lenne jó ez nekünk? – kérdezte akadékoskodva az öreg jósasszony.
– Nem is tudom… – gondolkodott félhangosan a Nap. – Talán azért, mert nekem 

nincsen gyermekem. Azért gondoltam rátok, mert ti szüntelenül úton vagytok, s én 
egész nap veletek lehetnék: óvnálak benneteket a bajtól, a veszedelemtől, s örökké az 
arcotokra varázsolnám a vidámságot…

– Kedves, drága Nap! – így szólt ükapám a Naphoz. – Bizony, el kéne nekünk a te 
gondoskodásod, atyai szereteted. Mi boldogan leszünk a te gyermekeid, ha szép bronz-
barnára fested a bőrünket. 

– Akkor az emberek már messziről felismernek bennünket, s tudják, mi a te fogadott 
gyermekeid vagyunk…

A Nap lenyúlt hosszú, sugaras kezével, és minden egyes romát bronzszínűre festett.
Nem győztünk betelni új bőrszínünkkel. De örömünk hamarosan ürömbe fordult, az 

emberek kezdtek irigykedni ránk, és bottal kergettek el bennünket…
A tábortűznél megfagyott a levegő – az emberek lehajtott fejjel, szégyenkezve hallgat-

ták az öreg vajda történetét.
– Akkor a Nap rosszat tett veletek – szólt közbe egy tíz év körüli legényke.
– Bizony-bizony, kisfi am, a Nap nem tudhatta, hogy a gőg és a büszkeség milyen in-

dulatokat szabadít fel az emberek szívéből…
Ezért vándorolunk mi, cigányok, mert ha letelepednénk, akkor le kellene monda-

nunk bőrünk színéről, amely számunkra egyben a szabadság színe is…
(Cigány népmese – Rostás–Farkas György gyűjtése nyomán)

A cigány (más elnevezés szerint roma) kultúra részét ké-
pezik a népmesék is. Ebben a lírai hangulatú mesében 
a nomád életmód emlékét idézi a tűz-motívum1, amely 
megadja a történet alaphangját. A másik fontos elem a 
Nap, az életet biztosító, meleget adó égitest, amely gyer-
me keivé fogadja a sokat szenvedett, nélkülöző nép tagjait. 
Megkülönböztető szeretetét melegítő, színező sugaraival 
fejezi ki. Ez tehát a mesés magyarázata a sötét bőrszínnek. 

Az eddig elolvasott két mese próza formájú, mely az 
iro dalmi nyelvhasználat egyik módja. A prózai szö-
vegek  jellemzői:

• kötetlen ritmusúak,
•  az élőbeszédben és írott formában is egyaránt 

alkalmazzuk,
• írásképük folyamatos.
A prózában írt mesékben a szöveg ritmusát pl. az is-

métlődő meseformulák: kezdés, befejezés, állandó kife-
jezések, próbák stb. teremtik meg. 

Rostás-Farkas György 
(1949–)
Újkígyóson született, cigány  anya-
nyelvű családban. Író, költő, műfor-
dító, újságíró, a cigányság hagyo-
mányainak és nyelvének ku tatója 
és ápolója. A Ma gyar Író  szövetség 
tagja, a Magyar Új sá g í rók Országos 
Szövet sége cigány  szakosztályá-
nak elnöke. Művei közül néhány: 
A békesség zarán do kai, A ci gányok 
hiedelemvilága, Apám meséi.

1 motívum: alapgondolat, olyan mozzanat, amelyre a mű vagy an-
nak egy része épül, vagy amely a műben többször visszatér
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A cigányságról
A cigányság Indiából, az Indus folyam felső szakaszán elterülő vi-
dékről elvándorolt népcsoport, mely vándorlásai során Európa és 
Ázsia számos országába eljutott, így Magyarországra is. Külső 
megjelenésük az őshazában élő népekkel rokon: sötétes, barna 
bőrszín és a sötét haj utal erre. Nyelvük is indiai eredetű, a Kár-
pát-medencében főleg a beás és a lovári nyelvjárást beszélik. Ál-
talános használatra a magyar nyelv szolgál.

Feladatok, kérdések
1. Írj a fürtábrába olyan szavakat, amelyek a Napról jutnak az eszedbe! 

2.  Töltsétek ki a táblázatot a mese alapján, majd beszéljétek meg! Interaktív táblán 
is dolgozhattok!

3. Igazold példákkal, hogy valós mesét olvastál!

Nap

Szereplők:
főszereplő:

mellékszereplők:

Helyszín: az esti tábortűz körül

Az alaphelyzet:

1. esemény: Vad népek támadása.

Következmény:

2. esemény:

Következmény:

Tanulság:

Kapcsolódó
1. Tudod-e? Mi a
 • cigánymeggy, • cigányút,
 • cigánykerék, • cigányszeg,
 • cigánypecsenye, • cigányprímás?
 a) Foglald mondatba az általad választott három szót!
2.  Nézzétek meg településetek honlapján, van-e nálatok kisebbségi önkormányzat! Érdek-

lődjetek programjaikról, látogassátok meg egyik rendezvényüket! 
3.  Ismerkedjetek meg a hazai cigány kultúra kiemelkedő alakjainak, pl. Balogh Attila, Bari 

Károly, Szécsi Magda néhány írásával is!

Az 1971-ben elfogadott cigány nemzeti 
zászló, közepén a csakra, az életkerék
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