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Bevezető

Kedves 7. osztályos tanuló!

Az irodalom varázslatos világa már kedves ismerős lehet számodra. Reméljük, az eddig olva-
sott művek között vannak olyanok, amelyekre mindig szívesen gondolsz vissza, amelyeket 
izgalmasnak, kedvesnek, humorosnak vagy épp elgondolkodtatónak találtál. Ilyen könyvekkel, 
történetekkel irodalomórán is találkoztál, emellett sok új ismerettel is gyarapodtál. 

Ebben az évben újabb műfajokkal ismerkedsz majd meg: olvashatsz epigrammát, elégiát 
és karcolatot is. Reméljük, megszereted a „nagy mesemondó”, Jókai Mór regényének hőseit, 
a három Baradlay fi út. Bízunk benne, hogy Mikszáth Kálmán regényének, a Szent Péter eser-
nyőjé nek fordulatokban és szerelemben gazdag történetét is érdekesnek találod. 

De találkozhatsz olyan különleges kalandokkal is, amilyenekről Tasnádi István ír A kőmajmok 
háza című regényében. Jó szívvel választottunk Louis Sachar [luisz záhár] könyveiből is nek-
tek. Korunk egyik legnépszerűbb amerikai szerzője rólatok (kamasz iskolásokról) és egy ben 
nektek írja műveit.

A tanulásban ebben a tanévben is nagy segítségedre lesz a tankönyved. 
Most is minden fejezet elején találsz bevezetőt, amelyből megtudod, miről fogsz ta nul-

ni a következő órákon. A fejezeteket összefoglalás zárja, amely az ismétlést, a tanultak rend-
szerezését könnyíti meg. Hogy könnyebben eligazodj, minden fejezetnek más-más színe van.

A leckék végén a rózsaszínű háttérben olyan szövegeket (ismereteket és irodalmi alkotá-
sokat) találsz, amelyek segítik a művek még teljesebb megértését. A Kuckóban kiegészítő 
anya gokat ajánlunk neked. 

A tankönyvi kérdések és feladatok rendszerét a színek segítségével is könnyen áttekintheted:
Kék szövegdobozban a Feladatok, kérdések többnyire az olvasott művek cselekményére, 

helyére, idejére, illetve költői kifejezőeszközeire, verselésére kérdeznek rá. Sárga szö veg-
dobozban a Kapcsolódó feliratának a színe mindig az adott fejezet színéhez „kap csolódik”. 
Itt általában a véleményedre, a döntésedre vagyunk kíváncsiak.

 A műcímek fölött található kérdéseket is a fejezet színével írtuk. Ezeket a feladatokat 
a mű vek elolvasása előtt (időnként megismerésük során) oldd meg korábbi ismereteid, 
tapasztalataid, vagy a művel kapcsolatos várakozásaid alapján. 
Az 5.-es és 6.-os könyvedhez hasonlóan a feladatok előtt jeleket találsz, ezek alapján dol goz-
hatsz önállóan vagy 

    páros munkában, illetve

    csoportmunkában. 

A ikont látva a füzetben dolgozz!

Az irodalomkönyvhöz munkafüzet is tartozik, melynek szerkezete pontosan követi a tankönyv 
felépítését, a fejezetcímek is megegyeznek egymással. A munkafüzetben minden leckéhez 
találsz közös gondolkodásra ösztönző feladatokat, megoldásukkal tovább bővítheted az 
is me  reteidet is.

Bízunk benne, hogy ebben a tanévben is hasznos útitársad lesz a tankönyved, és segíti 
majd irodalmi barangolásaidat.

Örömteli alkotómunkát, kitartó türelmet kívánunk!

A tankönyv készítői
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Szeretnénk a segítségedre lenni az elmúlt évben tanultak felidézésében. Ezen az oldalon 
a 6. osztályos könyvedből találsz néhány idézetet. A képek segítségével biztosan felismered, 
mely alkotásokból valók a részletek.

„Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra; 
Fű kizöldül ó sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.”

„Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton,
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.”

„Hajótörést szenvedtem egy szörnyű lakatlan 
szigeten, a menekülés minden reménye nél kül. 
[…] Egyedül vagyok, számkivetve az em beri 
társadalomból, minden társaság nél kül.”

„A patakban két gyermek fürdik: egy fi ú meg 
egy leány. Nem illik tán, hogy együtt fü röd nek, 
de ők ezt nem tudják: a fi ú alig hét esztendős, 
a leány két évvel fi atalabb. Az er dőben jártak, 
patakra találtak.”
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A könyv és az élet
„A könyv szeretetet ad és szeretni tanít.”

(Gárdonyi Géza: Égre néző lélek)
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A könyvek bűvöletében

•  Beszélgessetek nyári olvasmányélményeitekről! Idézzétek fel a számotokra legkedvesebb 
mű  veket!

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány

Laci állandóan olvas. Nem szeret focizni, tár sa sozni, tévézni, számítógépes játékokkal ját-
sza ni. Már elsőbe is úgy érkezett, hogy folyé ko nyan olvasott. Örült is Marika néni, hogy 
ilyen okos gyerek van az osztályában. An nál nagyobb volt a csalódása, amikor Laciból egy 
� a értelmes választ sem tudott kihúzni. Lacinak ugyanis mindegy, hogy matek-, kör nye-
zet- vagy énekóra van, az ő gon dol atai az 
ép pen félbehagyott könyv körül forognak.  
[…] Nem is kell már Neked elma gya ráz -
nom, miért sápadt a � ú 10 hét vaká ció 
után. Talán nem sütött volna a nap idén 
nyáron? Sütött bizony, de nem Jó he gyi Laci 
sápadt arcára. S amikor nagymamája így 
sápítozott az elsö tétített gye rek szo bában:

– Kicsi szívem, drágaságom, egy kis nap-
sütésre lenne szükséged! – mit csinált ez 
a gézengúz? Kaján vigyorral húzta elő az 
ágy alól az erre az esetre odakészített Arany 
János-kötetet, és homlokáról a kép zeletbeli 
izzadságcsöppeket töröl get ve fel olvasta:

– „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
 tikkadt szöcskenyájak legelésznek raj ta…”

– Elég lesz, Nagyika? Vagy folytassam? De akkor talán be kellene kenni magam valami 
naptejjel. 

Jóhegyi néni csak legyintett, mint az iskolaszünet kezdete óta már annyiszor, és sóhajtva 
kiment a konyhába. […] A sóhajtozás oka […] az volt, hogy imádott unokája még evés 
idejére sem teszi le a könyvet, s olvasás közben csak előre szeletelt kenyérből készült, 
háromszögletű szendvicset haj landó enni. Ezt tavaly vezette be, amikor a szendvics 
feltalálójáról, a 300 évvel ezelőtt élt Sandwich [szendvics] lordról olvasott. 

– Olyan sovány a kis szentem! – panaszkodott Vali néni a nagypapának. – Nem eszik 
semmit egész nyáron, csak párizsis szendvicset, szalámis szendvicset, sonkás szendvicset. 

– Mért nem teszel rendes ebédet a kenyér közé? – javasolta a nagypapa, aki igen gya kor-
latias em ber, ezért azt is hozzátette: – Levessel a helyedben nem kísérleteznék. 

Attól a naptól kezdve (pontosabban másnaptól, július 14-étől) Laci ilyesmiket ebédelt: 
krump li pürés, fasírtos szendvics, zöldbabfőzelékes, pörköltes szendvics, rizses húsos 
szend vics, hortobágyi palacsintás szendvics. Nem sorolom fel az egész étlapot, gondolom, 
érted már.

– Hogy én milyen boldog vagyok! – lelkendezett a nagymama ma reggel, amikor Laci fel -
vette az év végi ünneplőnadrágját, s az nem esett le róla. – Na ugye! – mondta büszkén Vili 
bácsinak, a nagy papának. – Csak sikerült felhizlalnom egy kicsit.
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Arról azért „elfelejtett” beszámolni, hogy egyszer Vili bácsi praktikus tanácsa ellenére 
meg pró bálkozott a csülkös bablevessel. Gondolta, ha kicsit sűrűbb a rántás, nem lesz baj 
belőle. Hát lett. Az volt az egyetlen ebéd, aminél feltűnt Lacinak, hogy nem a szokásos, 
sonkás, szalámis vagy pá rizsis szendvicset eszi olvasás közben. Persze akkor sem az ebéd íze 
lett gyanús a � únak, hanem az háborította fel, hogy a leves meg ráadásul az egyik csipetke 
rácsöppent, illetve rácsippent a köny vére.

– Mordizomadta! – slattyogott Laci az iskola felé. 
Mondd csak, veled is előfordult már, hogy slattyogtál? Ha igen, kérlek, idézd fel magadban, 

milyen is volt a kedved. Se rózsás, se tulipántos, sokkal inkább kaktuszos, igaz? Nos, Laci 
így bandukolt, baktatott ezen a verőfényes reggelen. Amikor az Augusztus cukrászda elé 
ért, savanyú ábrázattal nézett fel a cégtáblára, melyen ez állt: Augusztus-torta egész évben 
gusztusos!!!

– Augusztus! – mormogott Laci a nem létező bajsza alatt. – Hol van már augusztus! 
Szeptember van! Csókolom! – köszönt oda illendően Augusztin mesternek, aki éppen ki-
nézett cuk  rászműhelye ablakán. A mester intett, és felhangosította a kisrádiót, amit akku-
rátusan1 a polchoz kötözve tartott, nehogy beleessen a csokikrémbe, tésztába. 

– Ez a mai nap slágere, igaz, öcsi? – kacsintott Augusztin úr. – De nehéz az iskolatáska… 
Jó kis dal. 

Laci biccentett és továbbvonszolódott. […]
– Mintha a táska súlya jelentené a tanuló számára a legnagyobb gondot!

(Részlet a regényből)

Jóhegyi Laci életében a könyv igazi kincset, szellemi táplálékot jelent. Olyannyira, hogy még 
a testet tápláló élelem elfogyasztására is sajnálja az értékes perceket. Nyilván nem véletlenül, 
hiszen hasonlóan gondolkodott minderről a történet írója is: „Jóhegyi Laci részben én vagyok. 
A fi   gurát egy fi úról, lányaim általános iskolai osztálytársáról mintáztam, de én voltam az, aki min-
dig úgy ebédelt, hogy könyv volt előtte az asztalon. (Le is ettem magam mindennap, még nyol-
cadikos koromban is.)” 2

1 akkurátusan: körülményesen, aprólékosan, gondosan, pontosan
2 Csájiné Knézics Anikó – Gombos Péter szerk.: Tündérszalag. Celldömölk, 2012, Apáczai Kiadó, 25. oldal
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A regényben egyszerre van jelen mese és valóság: tanulókról, tanárokról, iskolai barátsá-
gokról éppúgy olvashatsz benne, mint boszorkányokról, tündérekről, no meg varázserejű 
ka csintásokról. A Tündéri Könyvtárszabályzattal is megismerkedhetsz majd, amely a könyv-
tá ros tündér legfontosabb feladatát is meghatározza: meg kell szerettetni a tanulókkal az olva-
sást. Jóhegyi Lacival biztosan nincs nehéz dolga. De mit gondolsz, könnyen boldogul majd 
a könyvtáros a többi gyerekkel is? 

Feladatok, kérdések
1.  Hogyan töltötte Laci a nyári szünetet? Milyen lenne egy (vagy inkább mindegyik) 

napjának a rendje, ha naplót vezetett volna a vele történt eseményekről? 
2.  Miként fogadták a nagyszülők, hogy unokájuk még ebédelni sem akart kijönni a gye-

rekszobából? Milyen tervet eszeltek ki? Bevált-e a számításuk?
3.  Olvasd el az alábbi, a regény kilencedik feje ze téből való részletet! Morcz Aranka, az isko-

la könyvtárosa osztja meg benne örömét és bá natát Jóhegyi Lacival:
„Tudod, minden iskolai könyvtáros tündér. Vará zsos feladat az olvasni tanuló gyerekeket 
se gít eni abban, hogy rákapjanak a könyvekre. Boldog voltam, hogy ebben a gyönyörű, 
új is kolában én lehetek az első ezen a poszton. Minden rendben ment. A sok kis ne bu  ló 
öröm mel olvasott. A rádió feltalálása nem jelentett zavart. Bezzeg a televízió, a szá mít ó -
gép! A helyzet akkor kezdett válságosra fordulni, amikor sokaknak már színes tévéjük volt. 
Egyre kevesebben olvastak. A dolog pedig úgy áll, hogy a könyvtáros tündér csak ak kor 
maradhat fi atal, szép és egészséges, ha a rábízott iskolában minden gyerek jár a könyv-
tárba, és olvas. Minél kevesebben jöttek, annál rosszabbul éreztem magam. El kezdett 
őszül ni a hajam, amikor alig múltam 130 éves. Öt évvel ezelőtt ez a bibircsók is megjelent 
az orromon. Néhányszor levarázsoltam, de hiába, 5 perc alatt visszanő. Fáj min den por-
cikám. De legjobban a lelkem fáj.” 
a) Miért látogatják egyre kevesebben az iskola könyvtárát?
b) Meséld el, miért öregedett meg Aranka! 
c)  Értelmezd a könyvtáros – nem csak a mesebeli tündérekre vonatkozó – gondolatát: 

„minden iskolai könyvtáros tündér”!

Kapcsolódó

1.  Mondjatok véleményt arról, hogy Laci „Nem szeret focizni, társasozni, tévézni, számítógépes 
játékokkal játszani”! Mit tanácsolnátok neki, mire fordítson még időt – az olvasáson kívül?

2.  A regény előszavában az írónő köszönti az olvasókat, a fi úkat és a lányokat, a kicsiket és 
a nagyokat, a nagymamákat, dédnagypapákat és az üknagynéniket.

 a) Érveljetek! Miért hasznos időtöltés minden korosztály számára az olvasás?
 b) Mit gondoltok, miért szeretik a meséket a gyerekek és az idősebbek is egyaránt? 

Bosnyák Viktória (1966–)
Író, műfordító, tanár. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl csészet tu dományi 
Karán szerzett angol–német szakos diplomát. 
Tündérboszorkány című regénye 2003-ban jelent meg. Az írónő szerint a mű 
azért lett ennyire sikeres, mert ikerlányai tanácsait is megfogadta alkotás közben. 
A Tündérboszorkány folytatásaként születtek meg Klott Gatya, ne fárassz! és Analfa 
visszatér című regényei. 
Művei közül néhány: A sirály a király?; Amikor kivirágzott a fánk fánk; Ezt ne vezem!; 
Elek, merre keresselek?

8
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„A vers tükör” 
„Nem elég egy verset kívülről mondani,

igazából belülről kéne tudni, érezni.”
(Békés Márta [1956–] költő, tanító: 

Vers a versmondó versenyről)
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Érzések, hangulatok, gondolatok – régen és ma

Sokszor elhangzott már, hogy a versek írója, a költő is szinte ugyanazt és ugyanúgy érzi, mint 
mi. Ő azonban arra is képes, hogy a lelkében lejátszódó folyamatokat szavakba öntve verssé 
formálja. 

Ebbe a fejezetbe is szavakba öntött érzelmekből és gondolatokból válogattunk egy cso-
korra valót – főként a régi magyar irodalom költeményeiből. Ezek közül először a 15. szá za di 
alkotó, Janus Pannonius [jánusz pannóniusz] egy versével ismerkedünk meg. Ő volt az első 
költőnk, aki már európai hírnévvel büszkélkedhetett. Később a 16. századi törökellenes harcok 
vitéz hadnagya, Balassi Bálint mutat nekünk példát bátorságból és önfeláldozó haza sze-
retetből. Mindketten a reneszánsz1 költészet jeles képviselői voltak. Ezután megis mer kedünk 
a több mint kétszáz évvel ezelőtt született poéta, Csokonai Vitéz Mihály két versével is. 
A művekkel való találkozásunk során felelevenítjük a költői nyelv jellemzőiről, az irodalmi 
műfajokról tanult ismereteinket, valamint újakkal is gazdagítjuk azokat.

Mindhárom alkotó több száz évvel ezelőtt élt. Bár kifejezésmódjuk, szóválasztásuk igen el-
té rő lehet a maitól, gondjaik és érzéseik sokszor nagyon hasonlóak a mieinkhez. Ezt bizo-
nyít ják azok a 20. századi és kortárs művek is, amelyek megismerésére, felfedezésére 
– a három alkotó versei mellett – hívunk most benneteket.

Feladatok, kérdések

1.  Az elmúlt tanévben az „Egy dallam visz, de keresztezi száz” című tankönyvi feje-
zet ben lírai alkotásokkal ismerkedtetek meg. Vegyétek ismét elő a 6. évfolyamos 
irodalomkönyvet, és csoportonként válasszatok egyet-egyet a fejezet versei közül! 
a)  Bizonyítsátok, hogy a versben a lírai alany önmaga lelki folyamatairól, gondolatairól 

szól érzelmekkel teli és hangulatilag gazdag módon!
b)  Igaz-e, hogy a versben a megnyilatkozás egyes szám első személyű és monológ 

for májú? 
c)  Keressetek példákat a versben a költői nyelv fontos jellemzőire, a szóképekre és 

a nyelvi alakzatokra! Mutassatok rá, hogyan segítenek benneteket az olvasot tak 
elképzelésében, átélésében, illetve milyen szerepük van a hangulat megte rem té-
sében! 

d)  Elevenítsétek fel a Fogalomtár segítségével, mi adja a hangsúlyos, illetve az idő-
mér tékes verselés ritmusát! Mit tapasztaltatok, milyen verselésű az általatok vá-
lasz  tott vers?

e)  Állapítsátok meg, milyen sorvégi rímfajta jellemzi a verset! Találtok-e példát a bel-
ső rímre, illetve az alliterációra? 

2. a)  Melyik az a vers – az „Egy dallam visz, de keresztezi száz” című fejezet művei vagy 
más költemények közül –, amelyik a leginkább illik a jelenlegi hangulatodhoz, ér-
zé seidhez, gondolataidhoz? 

b)  Milyen érzés tölt el, ha olyan költeményt olvasol, amely a te gondolataiddal ha-
sonlókat fogalmaz meg?

1  reneszánsz: a 14–16. században ható korstílus. Elnevezése a francia renaissance: [röniszansz] ’újjászületés’ szóból szár-
ma zik. A középkor felfogásával szemben az ókori görög–római eszméket követte. (Bővebben lásd a Fogalomtárban!)

11 10
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„Én és a világ”

„A vers tükör, melybe ha belenézek (beleolvasok), meglátom önmagam […]. A vers önkitárulko-
zás, önkifejezés, az Én árnyalatinak fölvillantása” 1 – így folytatódik a fejezet címé ben idézett 
gon  dolat. Önmagunk „meglátásához” és ki-
fe je zé séhez azon ban nagyon sok ta pasz-
talatra és vissza jelzésre van szük  ség. 
Márai Sándor2 így írt erről: „ön  magunk 
megismerése a leg na gyobb uta zás, 
a legfélelme sebb fel  fe de zés, a leg-
tanulságosabb talál ko zás”.

Egy közel hatszázötven év-
vel ez előtt szü letett „ön meg-
hatá ro zás”  előtt is mer ked jünk 
meg egy 20. szá zadi költő ver-
sével! 

Weöres Sándor: Én és a világ

Énem:
Gömb-alakú otthonom.
Ha kitekintek a résen,
A tarka világot láthatom
Örvénylésben.

    (1986) 

Feladatok, kérdések

1. Készíts rajzot Weöres Sándor verse alapján!
 a)  A gömb belsejébe írd be: Én, mellé pedig azokat a szavakat, amelyekkel a legjobban 

meg tudod határozni önmagad (például tanuló, sportoló)!
b)  Az „örvénylésbe” írd be azokat a dolgokat, amelyek a „tarka világból” a leginkább 

érintenek, foglalkoztatnak téged (például zene, foci, könyv)!
2. Értelmezzétek Márai Sándor idézett szavait! 
 a)  Vajon mi teheti önmagunk megismerését tanulságossá, ugyanakkor félelmetessé?
 b)  Miként segíthetnek az irodalmi alkotások önmagunk megismerésében? Említsetek 

konkrét helyzeteket – akár a szereplők döntéseit, cselekedeteit, vallomásait –, ame-
lyek számotokra tanulságosak, megfontolandók, iránymutatók voltak!

1 Cseh Katalin (1961–): erdélyi magyar író, költő; az idézet a Szabad gondolatok a versről című írásában olvasható
2 Márai Sándor (1900–1989): író, költő, drámaíró, publicista; az idézet a Füveskönyvében olvasható
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• Következtessetek a cím alapján a vers témájára! 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
   S most Pannónia is ontja a szép dalokat. 
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
   Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
 (1465 körül; Berczeli Anzelm Károly fordítása)

Janus Pannonius életútja hűen példázza a tudás 
és a műveltség felértékelődött szerepét a re ne-
szánsz uralkodó, Mátyás király idején. 

A vers sajátos reneszánsz jegye a költői ön-
tu dat megfogalmazása. Az alkotó kilépett a 
név  telenségből, és már saját érzéseit, gon do la-
tait kívánja a versében megfogalmazni. Büsz kén 
hirdeti, hogy általa híres lehet a hazája, és ő hozza 
meg Magyarország számára az ismertséget. 

A vers műfaja epigramma.1 Az epigramma 
egyetlen fontos gondolatot, általános ér vé -
nyű tanítást, bölcsességet, példát megfogal-
mazó költemény. Jellemzője a rövid ség és 
a tömörség. Két szerkezeti elemből épül fel:
egy előkészítő részből és egy csat ta   nós le-
zárásból. Az előkészítő rész tárgya lehet egy érzés, eszme, jelenség, személy stb., 
a lezáró rész pedig egy ehhez kapcsolódó szellemes megállapítást fogalmaz meg.

Az epigramma időmértékes verselésű, gyakori verslába a daktilus és a spondeus. Hagyo-
mányos versformája a disztichon,2 melyben a páratlan sorok hat verslábból (hexa me-
ter), a párosak öt verslábból (pentameter) állnak. (A pentameter sor két csonka vers lába 
alkot egy teljes verslábat.) A hexameter sor első négy verslába daktilus és spondeus is lehet, 
az ötödik mindig daktilus, a hatodik mindig spondeus.

Feladatok, kérdések

1.  Beszéljétek meg az előzetes kérdésre adott válaszaitokat!
2.  Vedd elő Weöres Sándor Én és a világ című verséhez készült illusztrációdat! Képzeld 

most magad Janus Pannonius helyébe, és készíts úgy egy másik rajzot!
 a)  A Pannónia dicsérete című vers ismeretében írj a gömb belsejébe olyan szavakat, 

amelyekkel a költő önmagát határozná meg!
 b)  Janus Pannonius életrajza ismeretében írj kifejezéseket az „örvénylésbe”, immár 

a köl tő „tarka világából”!

1 epigramma (gör): rávésés, felirat
2 disztichon (gör): ’kétsoros’, időmértékes ritmusú sorpár

Orosz István: Janus Pannonius
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3.  Janus Pannoniust az egész Duna-vidék első humanista költőjeként tisztelték mind  a 
kortársak, mind az utókor. 

 a)  Hogyan ítéled meg ennek tudatában a versbeli „Szellemem egyre dicsőbb, s általa 
híres e föld!” kijelentést?

 b)  Milyen módon és a vers melyik részében fejezi ki ezt a fontos érvényű gondolatot 
a lírai alany? (Gondolj az epigramma műfaji sajátosságaira!)

4.  Másold le az epigrammát, és végezd el a verstani jelöléseket a minta alapján! 
(Előtte lapozz a tankönyv végére az összefoglaló táblázatokhoz, és ismételd át az 
időmértéken alapuló verselés szabályait!)
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
–    ∪  ∪ |–∪∪ |–       – |     –        –  |  –          ∪   ∪ |  –          –       (hexameter)
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
          –         –  |   – ∪∪|–||–     ∪∪ |    –        ∪∪ | –       (pentameter)

5. Tanuld meg a verset!

Kapcsolódó
1.  Idézzétek fel történelmi tanulmányaitokból, ho-

gyan honosította meg Mátyás király a renes zánsz 
kultúrát Magyarországon!

2.  Fogalmazzátok meg, szerintetek milyen köteles-
sé gei van  nak a hazai művelődés terén egy olyan 
em ber nek, aki kül földön már hírnevet szerzett 
magának!

Janus Pannonius (1434–1472)
Kisnemesi családból szárma zott, 
va  ló színűleg Csez mi cén (mai Hor -
vát ország) szü le  tett.
Édesapját korán elvesztette, ezért 
ne vel tetését anyai nagy bátyja, Vi-
téz Já nos (huma nista író, fő pap) 
vállalta magára. Váradon (Nagy-
várad) ta nult, majd tizenhárom 
éves korától több mint tíz évet 
töltött Itá liá ban. Itt is mer kedett meg a latin és a görög kultúrával is. Ő maga 
is la tinul írta verseit.
Huszonnégy évesen doktori címet szerzett. Vitéz János hívására 1458-ban 
hazatért, és Mátyás király szolgálatába szegődött. Királyi sze mély nök,1 pécsi 
püspök, főkincstartó, majd a királyné kancellárja volt. A sok megbízatása 

ellenére „barbár földön” nem érezte igazán jól magát. Helyzetét súlyos tüdő baja is nehezítette. 
Sorsát megpecsételte, hogy 1471-ben nagybátyjával és több főúrral együtt Mátyás ellen fordult. 
Az összeesküvők szerint az uralkodó el árulta a Hunyadi-hagyományt, és elhanyagolta a török el-
leni véde ke  zést. A zendülés lelepleződése után a költőnek menekülnie kellett. Az Itáliába való 
visszatérést már nem érhette meg, Medveváron (mai Hor vátország) halt meg harmincnyolc éves 
korában.

1  királyi személynök: a király személyének a képviselője, ha a király nincs jelen (főleg az igazságszolgáltatásban olyan 
ügyeknél, melyeket a király személyes bíráskodásának tartottak fenn)

Janus Pannonius 
feltételezett képmása 
(Andrea Mantegna 
[mantennya] festménye)

A királyi pár és a nápolyi király követe 
a Ransanus- [ránszánusz] corvinában
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Képek a mindennapi életből
•  Következtessetek a cím, valamint Orosz István grafikája alapján, melyik évszázad életképeiről 

olvastok majd a versben!

Balassi Bálint: Egy katonaének
In laudem confiniorum1

Az Csak búbánat nótájára

1.  Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?
Holott2 kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.

2. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul.

3. Veres zászlók alatt lobogós kopiát3 vitézek ott viselik,
Roppant sereg előtt távol az sík mezőt széllyel nyargalják, nézik;
Az párduckápákkal,4 fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik.

4. Jó szerecsen lovak5 alattok ugrálnak, hogyha trombita riadt,
Köztök ki strázsát6 áll, ki lováról leszáll, nyugszik reggel, hol virradt,
Midőn, éjten-éjjel csataviseléssel mindenik lankadt s fáradt.

1 In laudem con� niorum (lat): ’A végek dicsérete’
2 holott (itt): ahol
3 lobogós kópia: kopja, lándzsa, dárda: kis zászlókkal díszített szúrófegyver
4 párduckápa: fejre húzható párducbőr csuklya
5 szerecsen lovak: arab lovak
6 strázsa: őr, őrhely

Orosz István: Balassi Bálint

14

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   14 2019. 02. 22.   8:24



5. Az jó hírért, névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak,
Midőn, mint jó sólymok, mezőn széllyel járók, vagdalkoznak, futtatnak.

6. Ellenséget látván örömmel kiáltván ők kopiákot törnek,
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan1 megtérnek;
Sok vérben fertezvén2 arcul reá térvén űzőt sokszor megvernek.

7. Az nagy széles mező, az szép liget, erdő, sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség s fáradság: múlatságok.

8. Az éles szablyákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek;
Viadalhelyeken véresen, sebekben, halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézűl holt testeknek.

9. Ó, végbelieknek, i� ú vitézeknek dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerteszerént vagyon mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel3 áldjon Isten mezőkbe!

 (1589)

Balassi többször is megpróbálta a végvári katonák nehéz, ám sok szabadságot adó életét élni. 
Élvezte a kockázatot, a bajtársias összetartozást, a közös mulatságokat és a nagy portyákat. 
Az Egy katonaének című költeményében Balassi a végvári katonák életét örökítette meg.

A vers szerkezete hárompilléres: az 1. (megszólítás), az 5. (dicsőítés) és a 9. (áldás) 
versszakon nyugszik. Ezt az építkezési formát hídszerkezetnek is nevezzük. A közöttük 
lévő három-három versszak színes, a vitézi életet bemutató életképek sora.

Versszak Szerkezete – gondolatmenete
1. Megszólítás, kérdés, mely egy állítást foglal magában: a vitézi életnél nincs szebb.

2–4. A végvári életet bemutató életkép – derűsebb színek.

5. Dicsőítés, erkölcsi példaként állítja a vitézeket.

6–8. A végvári életet bemutató életkép – tragikus színek. 

9. A lelkes megszólítás után a költő Isten áldását kéri a vitézekre.

A költemény minden versszaka három, úgynevezett Balassi-sorból áll. A verssorokat a belső 
rí mek három kisebb egységre tagolják: 6 || 6 || 7. Rímképletük: aab ccb ddb. A költemény 
ütemhangsúlyos verselésű, a három hosszú sort hármas bokorrím (bbb) zárja. Ezt a stró fa-
 szerkezetet nevezzük Balassi-strófának. 

1 szólítatlan: panasz nélkül
2 fertezvén: fertőzve, bemocskolva, beszennyezve
3 sok jó szerencse (itt): a balszerencse kifejezés, azaz a sorozatos sikertelenség vagy megpróbáltatás fogalmak ellentéte
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Balassi-sor a a b
Vitézek, mi lehet || ez széles föld felett || szebb dolog az végeknél?
 6 6 7

Balassi-sor c c b
Holott kikeletkor || az sok szép madár szól, || kivel ember ugyan él;
 6 6  7

Balassi-sor d d b
Mező jó illatot, || az ég szép harmatot || ád, ki kedves mindennél.
 6 6 7

Az Egy katonaének műfaja vitézi ének, vagyis a katonák életéről, harci tevékenysé-
géről szóló költemény. A végvári élet és a vitézi erények bemutatása során a lírai 
alany sze mé lyes érzelmeit, hangulatait, gondolatait is megismerjük. A műfaj virágzása 
a 16–18. századra tehető Magyarországon, a függetlenségi harcok és háborúk idejére. 

Feladatok, kérdések

1.  Pontos volt-e az előzetes kér dés-
re adott válaszotok? Mi se gít ett 
(vagy épp tévesztett meg) ben-
neteket?

2. Olvassátok el ismét a verset! 
 a)  Előtte készítsetek kilenc kár -

tyát, amelyekre olvasás köz-
ben lejegyzitek a strófák kulcs  -
sza vait! 

 b)  Ellenőrizzétek közösen a fel -
ada  tot! Húzzátok alá azo kat 
a szavakat, amelyek min  den 
cso portnál elő for dul  nak!

 c)  Vessétek össze a „közös” sza -
vakat a tankönyvi táb lázattal! 
Mit tapasztaltatok?

3.  Vizsgáljátok meg a költeményt az alábbi szempontok alapján!
 a) Hogyan jelenik meg a reneszánszra oly jellemző jegy, a természet szeretete?
 b) Milyen költői kifejezőeszközökkel érzékelteti a vers a harcok mozgalmasságát?
 c)  Hogyan járulnak hozzá a hangutánzó és hangulatfestő szavak a dinamizmus és 

a nyugalom megteremtéséhez?
 d) Keressétek meg a versben a jelzőket! Vitassátok meg, melyek a legkifejezőbbek!
4.  Hol szól a lírai alany a vitézekhez többes szám második személyben, és hol beszél 

róluk többes szám harmadik személyben? Milyen szerepe van a váltásnak?
5.  Válaszd ki a neked legjobban tetsző strófát, és másold le! Jelöld be az ütemhatárokat, 

húzd alá a rímeket, és írd le a rímképletet!

Balassi Beteg lelkeknek című munkája. A költőnek életében egyetlen 
verse sem jelent meg nyomtatásban
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Kapcsolódó
 1.  Írj fogalmazást a vers alapján a végvári katonák életéről!
2.  Gyűjts a vitézi élettel kapcsolatos 16. századi műveket! Hasonlítsd össze azok képeit, han gu-

latát Balassi versével! 
3.  Búvárkodj az interneten! Nézz utána, mikor élt Balassi Krakkóban, mely években tekinthette 

meg „élőben” is az alsó képen látható épületeket!

Balassi Bálint (1554–1594)
Zólyom várában született, befolyásos nagybirtokos család-
ban. Apja, Balassi (vagy Balassa) János számos vitézi tettel 
büszkélkedhetett.
Tizenegy éves korában Nürnbergbe küldték tanulni és vi-
lágot látni. (Élete során nyolc idegen nyelvet sajátított el.) 
Családja egy hűtlenségi per miatt Lengyelországba me-
nekült, ahová Balassi tizenöt évesen követte őket. Később 
a császár megkegyelmezett nekik, és Balassi csatlakozha-
tott az Erdély ellen induló hadjárathoz. A harcok során 
meg sebesült, és a gyulafehérvári fe je delmi udvarba került. 
Az udvar itáliai műveltségű, re neszánsz légköre nagy ha-
tással volt rá. Itt ért köl tő vé, itt írta első verseit is.
Báthory István erdélyi fejedelmet 1576-ban lengyel királlyá 
választották, és Balassi követte őt Krakkóba.
Apja halálának a hírére hazatért, és anyagi gondjait elő-
nyös házassággal próbálta rendezni. Szerelme, Losonczi 
Anna férjes asszony volt, ezért a férfi  unokatestvérét, Dobó 
Krisztinát vette el feleségül. A rokonság miatt házasságát 
hamarosan érvénytelenítették, és vagyona nagy részétől is 
megfosztották. Balassi Bálint elvált, Losonczi Anna közben 
megözvegyült, a férfi  azonban hiába udvarolt ismét a 
nőnek, Anna máshoz ment feleségül. 
1594-ben, Esztergom várának ostromakor egy ágyúgolyó megsebesítette, röviddel azután belehalt 
sérüléseibe. 

Balassi Bálint (ismeretlen művész festménye 
a 17. századból)

Krakkó a 16–17. században
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•  Következtessetek a címből a vers témájára! Beszélgessetek arról is, vajon miért szerepel 
a cím ben Balassi neve!

Lackfi János: Plaza Balassi (részlet)

Tesókám, mi lehet a széles föld felett 
Szebb dolog a plazanál! 
Átléped küszöbét, hűs burkot sző köréd, 
Mintha jégen kószálnál. 
Nagy télben jó meleg, nagy nyárban enyhület 
Ruha gyanánt reád száll. 

Rossmann jó illatot, szökőkút harmatot 
Terjenget itt arcodra, 
Szintetikus a dal, vár vitéz diadal
Sétányokon harcolva. 
Akin nincs vértezet, az rosszkor érkezett, 
Belevész a habokba. 

Mert folyik a csata, kinek van csapata, 
Ki magányos vitéz csak. 
Itt mindegy, hogy ki vagy, ugyanaz a divat 
Diáknak és melósnak. 
Ha nem új a kabát, bámulnak rajtad át, 
Szinte nulla kiló vagy. […]

Régi a rendszered? Nem lehet tetszened! 
Nézz körül, mi a pálya! 
Laptopod tegnapi? Most kell dobbantani, 
Dobhatod a kukába! 
Vegyél nagyobb agyat, mert agyad csak agyag, 
Véges a gigabájtja. 

Színeknek temploma, felbúgó orgona, 
A plaza mint mennyország, 
Zabál füled, szemed: látványt, hangzást nyeled, 
Koponyád kivattázzák! 
Kiföstik arcodat, megvívják harcodat, 
Túlvilági vagányság! 

(2011)

Lackfi  János Három plazaetűd1 című írásának első darabja ez a vers, amely a költő Élő hal
(2011) című kötetében jelent meg. Az alkotás a mintegy ötszáz évvel ezelőtt keletkezett vitézi 
éneknek, Balassi Bálint Egy katonaénekének a parafrázisa,2 átirata.

1 etűd: tanulmány, vázlat
2 parafrázis (gör–lat): valamilyen mű tartalmának saját szavakkal történő elmondása, értelmezése, magyarázata
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Már a kezdő strófa is elárulja, hogy a versben megjelenített világ nem a régmúlt világa. 
Talán azt sem kell bizonygatnunk, hogy a vers üzenete sem az, hogy a végvári katonák leg-
főbb kötelessége a haza védelme… 

De akkor mi a közös a két műben? A sok formai és kifejezésbeli egybeesés mellett egy-
va lami biztosan: ez is egyfajta életkép – immár napjaink világáé. Az már egy másik kérdés, 
hogy ezt az életképet (életmódot) elutasítjuk, vagy éppen megszállottjává válunk-e. (Persze 
nyugodtan maradhatunk a mértéktartó középúton is.) Vajon más ez a téma, mint a ko ráb-
bi évszázadok verseiben megszokottak? Minden bizonnyal. De Weöres Sándor versére visz-
szagondolva a „tarka világ örvénylésében” már a plázák is jelen vannak. 

„Lackfi  János nem ismer költőietlen témát. Világra tárt ablak szeretne lenni, mely esztétizáló1

válogatás nélkül mindent elénk tár – legfeljebb a látványt keretbe foglalja. Minden érdemes 
rá, hogy felmutassuk, mert […] mindenben ott lappang a jelentés […]. Amit szerzőnk átél, arra 
mindjárt úgy tekint (a kívülálló szemével) hogy irodalom lehessen belőle. […] Milyen jó lenne, ha 
az élet friss levegője beáradhatna a költészetbe” – írja Lackfi  Jánosról Ács József.2

Ez a „friss levegő” persze keresi a játékosságot, a formai és nyelvi bravúrokat. Az egymást 
követő képek, valamint az újabb és újabb képzettársítások úgy teszik lendületessé a verset, 
hogy az mindvégig „puszta játék marad”.3

Feladatok, kérdések

1. Gondoljátok át, mennyire voltak pontosak az előzetes kérdésre adott válaszaitok!
2.  Miért éppen Plaza Balassi a cím? Hasonlítsátok össze Lackfi  János versét Balassiéval 

az alábbi szempontok alapján!
 a)  Miként érvényesül a Balassi-strófa Lackfi nál? Hogyan jön ki a 19 szótag, illetve 

a 6 || 6 || 7 egysége? Vizsgáljátok meg a belső rímeket is!
 b)  Megszólítással kezdődik-e a vers? Követi-e a megszólítást kérdés? Vagy ez is egy 

állítás? 
c) Folytassátok a közös jegyek keresését!

3. Vegyétek sorra a plázabeli életet bemutató képeket! 
 a) Hogyan viszonyul a lírai beszélő az általa bemutatottakhoz?
 b) Értelmezzétek, hogyan lehet a plázában „beleveszni a habokba”!

Lackfi János (1971–)

Költő, író, műfordító, tanár. Magyar–francia szakon szerzett egyetemi 
dip lomát. Közel húsz éve tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen,
a Krea tív írás-program egyik vezető oktatója Vörös István mellett. (Az a fő 
célkitűzésük, hogy a költői mesterségre oktassák a hallgatókat.) 
Főbb elismerései: József Attila-díj (2000), Az év gyermek könyve-díj (2004). 
Utóbbit A buta felnőtt című verseskötetéért ítélték oda a költőnek. 
Verseskötetei közül néhány: Bögre család, Törpe és óriás között, Apám ka ka-
sa (Vörös Istvánnal együtt írta), A részeg elefánt, Élő hal.
Ismertebb regényei: Kövér Lajos színre lép, Kövér Lajos aranykeze.

1 esztétizáló: művészetről elmélkedő 
2  Tükörponty – Ács József Lack�  János verseskötetéről. http://www.magyarnaplo.hu/read.php?id=52 (A letöltés ideje: 

2014. augusztus 1.)
3 Ács József idézett műve
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1. Földiekkel játszó
 Égi tűnemény,
Istenségnek látszó
 Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának
 A boldogtalan,
S mint védangyalának,
 Bókol úntalan.2 –
Síma száddal3 mit kecsegtetsz?
 Mért nevetsz felém?
Kétes kedvet mért csepegtetsz
 Még most is belém?
Csak maradj magadnak!
 Biztatóm valál;
Hittem szép szavadnak:
 Mégis megcsalál.

2. Kertem nárcisokkal
 Végig űltetéd;
Csörgő patakokkal
 Fáim éltetéd;
Rám ezer virággal
 Szórtad a tavaszt,
S égi boldogsággal
 Fűszerezted azt.
Gondolatim minden reggel,
 Mint a fürge méh,
Repkedtek a friss meleggel
 Rózsáim felé.
Egy híjját esmértem
 Örömimnek még:
Lilla szívét kértem;
 S megadá az ég.

3. Jaj, de friss rózsáim
 Elhervadtanak;
Forrásim, zőld fáim
 Kiszáradtanak;
Tavaszom, vígságom
 Téli búra vált;
Régi jó világom
 Méltatlanra szállt.
Óh! csak Lillát hagytad volna
 Csak magát nekem:
Most panaszra nem hajolna
 Gyászos énekem.
Karja közt a búkat
 Elfelejteném,
S a gyöngykoszorúkat4

 Nem irígyleném.

4. Hagyj el, óh, Reménység!
 Hagyj el engemet;
Mert ez a keménység
 Úgyis eltemet.
Érzem: e kétségbe
 Volt erőm elhágy,
Fáradt lelkem égbe,
 Testem földbe vágy.
Nékem már a rét hímetlen,5

 A mező kisűlt,6

A zengő liget kietlen,
 A nap éjre dűlt. –
Bájoló lágy trillák!
 Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák! –
 Isten véletek!

(1803)

Két vers költészetünk „temegén”1 alkotásaiból

• Idézzétek fel a Fogalomtár segítségével, amit az allegóriáról tanultatok!

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

1 „temegén”: az egybeírt szóalak Varró Dániel Szívdesszert című kötetének alcíméből való
2 úntalan: minduntalan
3 Síma száddal: szép szavakkal
4 gyöngykoszorú: a népszokásban a győztes katona jutalma; itt a költői hírnév elismerése
5 hímetlen: sivár
6 kisűlt: a naptól kiégett
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A Vajda Júlia (verseiben Lilla) iránt érzett szerelem egy időre feledtette Csokonaival a keserű 
csalódásokat. Öröme csak egy rövid ideig tarthatott, Júlia szülei ugyanis ellenezték a fi atalok 
kapcsolatát, és a szegény poéta helyett egy gazdag kereskedőhöz adták a lányukat.

A vers első változata még 1795-ben keletkezett. A költő 1803-ban újra elővette a művet, és 
immár egész életének megpróbáltatásait összefoglaló költeménnyé írta át. 

A vers szerkezeti felépítése kiegyensúlyozott, harmonikus. Az 1. és 4. versszak tar tal-
mi és érzelmi párhuzamot alkot, a 2. és 3. versszak hangulati ellentétet fejez ki.

Versszak Legfontosabb elemei Idő

1. megszólítás, csalódás, szemrehányás jelen

2. megidézett boldogság, szerelem;
a tavaszi virágoskert képei

távolabbi múlt

3. fájdalom; pusztuló, téli kert közelmúlt

4. lemondás, búcsú az élettől jelen

A költeményben a kert nem csupán hát-
tér egy idilli képhez, hanem az emberi lét 
színtere. Ilyen értelemben metaforikus je-
len tése van. Az évszakok megjelenése 
még tovább bővíti ezt a metaforát.

A vers műfaja elégia. Az elégia fáj dal-
mat, csalódást, gyászt megéneklő, bá-
na tos han gulatú lírai költemény. Az ó-
 gö  rög irodalom első lírai műfajai közé tar-
tozott. Fuvo la kíséret tel előadott gyász dalt, 
de harcra buzdító éneket is jelen tett. Ké-
sőbb az emlékezés, a fáj dalom, az elmúlás 
szomorú hangvételű lírai kife jezése lett. 

A vers időmértékes verselésű, ural ko-
dó verslába a trocheus, melyet spondeu-
sok lassítanak.

Feladatok, kérdések

1. a)  Bizonyítsátok, hogy Csokonai versében az allegória mind  két formában jelen van!
 b)  Mutassatok rá, hogy a megszemélyesítés, a metafora sorozata több versszakon át tart!
 c)  Ki a Remény a másik formában? Bizonyítsd vagy cáfold az állítást: Hiteget, kacéran 

viselkedik, kegyeit osztogatja, majd tovatűnik! 
2.  Milyen mondatfajtákat használ a lírai alany, amikor a Reményhez szól? Milyen érzel-

me ket fejez ki velük?
3. Vizsgáljátok meg a vers szerkezeti felépítését!
 a) Állítsátok párhuzamba az 1. és a 4. versszak képeit!
 b)  Milyen képek, érzések, hangulatok adják a 2. és 3. versszak ellentéteit? Melyik szó 

ve zeti be a fordulatot? 
4.  Mondd el, hogyan illeszkednek a tavasz és a tél képei a lírai alany érzéseihez és 

gondolataihoz!
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5.  Másold le az első strófát, és végezd el a verstani jelöléseket a példa alapján! Melyik 
versláb gyakori még a trocheus mellett? 
Földiekkel játszó 
   –  ∪|–∪|–    –|   –       –
Égi tűnemény,
– ∪ |–  ∪ |  –       

6. Figyeld meg a költemény rímelését!
 a) Jelöld az összecsengő sorvégeket azonos betűvel! 
 b)  Mit tapasztaltál, hány sor után „váltják egymást” a rímek? Hány egység jön így lét re?
7.  A klasszicizmusról és a rokokóról már történelem-, rajz- és énekórán is tanultatok. 

(A Fo galomtár segítségével is felidézhetitek ismereteiteket.)
 a)  Érveljetek mellette vagy ellene, hogy A Reményhez című versben felismerhetőek 

a klasszicista költészet jegyei! 
 b)  A rokokó stílusirányzatának mely jellemzőit ismeritek fel a költeményben? Rendel-

jetek hozzájuk példákat is! 
8.  Az életrajz és a vers ismeretében készíts ötsorost a költőről! Írd legfelülre: Csokonai 

Vitéz Mihály, majd jegyezz le róla két tulajdonságot, három cselekvést és egy négy-
szavas mondatot! Legalulra egy főnevet írj, amely Csokonaival kapcsolatban legelő-
ször az eszedbe jut!

9. Tanuld meg A Reményhez című verset!

Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805)
Debrecenben született egy iparoscsalád gyermekeként. Tanulmá-
nyait szülővárosa református kollégiumában kezdte, ahol hamar ki-
tűnt éles eszével és költői tehetségével. Ekkor írta első közéleti témájú 
verseit és prózai alkotásait. Színpadra szánt műveket is szerzett: A mé-
la Tempefői című írásában keserűen szólt a nemesség művészetek 
iránti közönyéről („Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon”).
A gimnázium ítélőszéke többször megdorgálta: szemére ve tet-
ték, hogy az istentiszteletekről elmaradozik, és az előadásait sem 
tartja meg. Miután a tanítóságból elmozdították, Csokonai 1795-
ben Pestre ment, hogy verseit kiadassa. Valószínűleg ott volt Mar-
tinovicsék kivégzésén is a Vérmezőn.
1795–96-ban a sárospataki kollégiumban tanult, majd Pozsonyba 
uta zott az országgyűlésre, hogy pártfogót keressen. Terve csak rész-
ben valósult meg, mindössze néhány írását sikerült kiadatnia.
A csalódás után 1797-ben Komáromba ment. Bár reményei az anya-
gi helyzetét illetően most sem váltak valóra, a város mégis jelentős 
szerepet töltött be életében: itt ismerkedett meg Vajda Júliával, egy 
gazdag kereskedő lányával. Verseiben Lillának nevezte a szeretett nőt.
Az 1798–99-es tanévben a Somogy megyei Csurgón tanított, ahol tanítványaival elő is adatta két 
szín művét. 
1800-tól újra Debrecenben élt, és szinte csak az írásnak szentelte idejét. Súlyos csapást jelentett 
számára, hogy a nagy debreceni tűzvész során (1802) elpusztult a házuk.
1804 tavaszán Nagyváradra utazott, ahol egy temetésen mondta el egyik megrendelésre írt halot-
ti versét. A búcsúztatón megfázott, és beteg tüdejének állapota tovább súlyosbodott. Harminckét 
éves korában hunyt el Debrecenben.

Csokonai Vitéz Mihály arcképe

Debrecenben született egy iparoscsalád gyermekeként. Tanulmá-
nyait szülővárosa református kollégiumában kezdte, ahol hamar ki-
tűnt éles eszével és költői tehetségével. Ekkor írta első közéleti témájú 

1795–96-ban a sárospataki kollégiumban tanult, majd Pozsonyba 
uta zott az országgyűlésre, hogy pártfogót keressen. Terve csak rész-
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•  Figyeljétek meg, a Csokonai-vershez hasonlóan jellemző-e erre a versre is az elválás gon-
dolata!

Varró Dániel: Randi

Kimondok minden mondhatót
(a fecsegésben annyi báj van), 
de bárcsak arra volna mód,
hogy mibenlétem konstatáljam.

Meg a te mibenlétedet. 
A csíkos kabátot, a kesztyűt,
a szipli-szeplő részeket
a soha-már-be-nem rekesztjük

röhincsélések tetején
(hogy nem potyog nyakadra egy sem?)
vagy azt, hogy ez a te meg én
végsősoron mit is jelentsen. 

Hogy a sok pusziból mi lett.
Hogy van-e közös mibenlétünk.
Hogy véletlenül vagy direkt
van az, ha egy ütemre lépünk. 

Hogy akkor ez most szerelem
(tudod, a soha-el-nem-válunk
én-csak-veled-te-csak-velem)
vagy egyszerűen csak úgy járunk?

 (1999)

Akárcsak a költő 6. osztályban már megismert verseinek – az SMS-verseknek és az Email-
nek –, úgy a most olvasott Randinak is a szerelem a témája. Ez a mindig volt és mindig 
lesz „temegén” érzés azonban a Randiban újabb kérdésekkel, újabb kétségekkel társul. Vajon 
minden szavakba önthető, minden megfogalmazható („Kimondok minden mondhatót”)? 
Meg tudjuk-e határozni önmagunkat („bárcsak arra volna mód, / hogy mibenlétem konstatál-
jam”)? Valóban a fontos dolgokat mondjuk-e el („a fecsegésben annyi báj van”)?

Az utóbbi megállapítást persze akár úgy is értelmezhetjük, hogy a költő verseinek (fecse-
géseinek) össze nem téveszthető a bája. Ez valóban így van: verseinek humora, formai bra-
vúrja, nyelvi játéka és könnyedsége utánozhatatlan, egyszóval: igazi „varródanis”.

Feladatok, kérdések

1. a)  Milyennek képzeled el a versben megszólaló lírai alanyt? (Gondolj például a korára, 
a foglalkozására, külső és belső tulajdonságaira!)

 b)  Milyen lehet a kedvese? Keresd meg azokat a szavakat, amelyek a lányról árulkodnak!
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2. Figyeld meg a költemény rímelését!
 a) Milyen rímfajtára ismertél?
 b)  A költő sok versére jellemző, hogy a rím több szótagon át csendül össze. Igaz-e ez 

erre a versére is?
3.  Képzeld magad a lírai alanyok helyébe, és válaszolj a „van-e közös mibenlétünk” kér-

désre! 
 a)  Olvasd fel azokat a szavakat, amelyek a Csokonai-versnél segítettek a válaszadás-

ban!
 b)  Melyek azok a kifejezések, mondatfajták, amelyek a Varró-versnél megerősítettek 

vagy éppen elbizonytalanítottak?

Varró Dániel (1977–)
Budapesten született, itt végezte általános és középiskoláit is. Érettségi után 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar–angol szakán tanult.
Első verseit tizenkét évesen írta, gimnazista kora óta folyamatosan je len nek 
meg a művei. Verseket, színdarabokat is fordít; munkáit számos hazai színház 
tűzi műsorára. Öt önálló kötete mellett több mű társszerzője is.
Sok elismerése közül néhány: Az év gyermekkönyve-díj (2004), József Attila-
díj (2005), Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (2007).
Olvasásra ajánlott kötetei: Bögre azúr (1999), Túl a Maszat-hegyen (2003), Szív-
desszert (2007).
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Cselekvések, függőségek, jellemek

• A vers elolvasása előtt következtessetek a címéből a témájára!

Miklya Zsolt: Nagyi függője

Mindenki függő valamitől,
a függetlenség csak álom,
mondta nagyi, és megpuszilt.
Tudod, mióta papa elment,
a helyemet nem találom,
hiába tele a kamrapolc,
hiába befőtt és lekvár,
pedig mind nektek csinálom,
és tudom, a munka megvár, 
de valamit csinálni, tenni kell,
mert papa vár, téged is, kedves,
s az nem lehet, hogy csak tétlenül
üljek és várjam, míg kedv lesz.
Mihez is, nem tudom. Azt hiszem,
ezt Istenre bízom inkább,
mondta nagyi, és megpuszilt.
S elővett egy gyöngyfűzésmintát.

 (2008)

A most olvasott vers kezdő sorai olyan igazságot fogalmaznak meg, amelyek minden korban 
érvényesek: „Mindenki függő valamitől, / a függetlenség csak álom”. 

Függőségeink felismeréséhez – és a versbeli nagymama szavait idézve –, helyünk meg-
találásához sokat segíthetnek a családi, baráti és iskolai kapcsolatok, a nagy beszélgetések és 
a soha meg nem szűnő együtt gondolkodások. De segítségünkre lehetnek a versek is, ame-
lyek ben elfogadhatjuk vagy épp elutasíthatjuk a versbeli beszélők magatartását, érzéseit és 
gondolatait.
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Feladatok, kérdések

1.   Beszéljétek meg az előzetes kérdésre adott válaszokat! Mennyire teljesültek a várako-
zásaitok?

2. a) Értelmezzétek a vershelyzetet! Ki a lírai alany, és kinek a szavait idézi?
 b) Olvassátok fel „szereposztásban” a verset!
3. a) Készítsetek csomagolópapírra gondolattérképet a függőség szóhoz kapcsolódóan! 
 b)  Közösen elemezzétek a munkákat! Milyen kifejezések, jelzők társultak leggyak rab-

ban a szóhoz?
 c)  Milyen függőségei vannak a versbeli nagymamának? Szerepel-e ez a kifejezés 

a gon dolattérképeteken?
4. Olvassátok el az alábbi verseket, versrészleteket! 

a)  Bekapcsolom a gépemet,
ziregjen, zörögjön!
Letöltöm az emailemet,
csiregjen, csörögjön! […]

Mikor végre lelép Zsolt a
lakásból, lakásból,
netezhetek vakulásig
látástól, látástól.
                       (Garaczi László: Bekapcsolom a gépemet)

 b) Te mosod a függönyt,
és én húzom széjjel,
Te vasalsz lepedőt,
és én gyűröm éjjel.
Te főzöl ebédet,
és én várom a jót,
Te szólítsz asztalhoz,
és én szórom a sót.
Te fogsz mosogatni,
én pediglen nézlek,
Te kéred, hogy ,,Segíts!”
Én mondom: ,,De kérlek!”
Te mosod ruháim,
én veszem föl tisztán,
Te törölgetsz nálam,
s én megjövök aztán.
Te beszélsz énhozzám,
én szárnyalok máshol,
Te értesz meg engem,
én téged majd máskor.

                   (Nagy Bandó András: Te és én)
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c) Amerre csak jártunk, a tévét
A gyerekek szájtátva nézték.
Két-három óra meg se kottyan,
Csak néznek, míg a szemük kipottyan. […]
De azon eltűnődtetek-e már, 
Hogy ez a rémséges doboz  
Miféle dolgokat okoz?
ELSORVASZT MINDEN ÉRZETET!
MEGHAL BELÉ A KÉPZELET!
Az észt betömi, eldugítja!
A gyereket úgy elbutítja,
HOGY TÖBBÉ BIZTOSAN NEM ÉRT MEG
TÜNDÉRVILÁGOKAT, MESÉKET!

(Roald Dahl [dál]: Tanács a televíziózással kapcsolatban. Fordította: Varró Dániel)

• Milyen függőségeket, jellembeli tulajdonságokat ismertetek fel a verse k ben?
• Kire, melyik ismerősötökre illenek a leginkább, illetve a legkevésbé? 
• Miért válhatnak veszélyessé, önmagunkra és másokra is „károssá” a versekben be -

mu tatott élethelyzetek?
• Adjatok tanácsot a versbeli beszélőknek, a versekben bemutatott személyeknek! 

Hogyan tartsák kordában szenvedélyeiket? Milyen tevékenységekkel szaba dul ja-
nak meg káros függőségeiktől?

Miklya Zsolt (1960–)

Költő, író, szerkesztő. Tanítói, majd hitoktatói diplomát szerzett. Első 
munkái pedagógiai segéd anya gok, ajánlott olvasmányokat feldolgozó 
olvasónaplók voltak, amelyeket feleségével, Luzsányi Mónika íróval 
együtt készítettek.
Ismertebb művei: Marci Kandúr hazatér (verses mese), Lét-Ige (verses-
kötet), Ezüstszín fonál, Pityu azt mondja… (gyer mek verskötetek), Törté-
netek a Pirosoviból (me sekötet), Cérnatánc (verseskötet).
Versei közül néhány: Dúdoló, A mese álomdala, Húsvét után, Isten min-
den kit szeret?, Isten hol lakik?
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• Beszélgessetek arról, hogy mi a különbség a zsugoriság és a takarékosság között!

Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram

Esmérek én egy vént. – Ki az? – Neve nincsen: 
Régen eladta már aztat is a kincsen;
Sőt míg bírt is véle, magában tartotta,
Mert mondani másnak ingyen sajnállotta. –
Hol lakik? – Ott látszik, ama kapu megett, 
Egy ház, mellyet náddal önnönmaga szegett. 
Van két palotája a Piac-utcába,
De azt a rácoknak1 adta árendába;2

Maga e kunyhóba éhezvén kucorog,
S elméjébe mindég a drágaság forog.
Űl pénzes ládáján sovány ábrázattal, 
Tisztelvén a Mammont3 örök áldozattal. 
A bús gond béesett orcájában hever, 
Mérget kedveltető kincseiből kever.
Olly sárgák orcája sovárgó gödrei, 
Mint aranyára vert királyok képei: 
Mint a sírból feljött halott útálsága,
Amellyről minden húst a párka4 lerága. 
Most is azért sóhajt és dúl-fúl magába, 
Mért nem adhatja az áert5 árendába.
S öszvekalkulálván6 saját számadását,
Nyögve kárhoztatja szörnyű pazérlását.7
Gyász idők! – így kiált, vádolván az eget, –
Lám, csak egy rövid nap mennyit elveszteget: 
Ma csak harminc arany jött bé a kasszába,
Mégis kilencven pénzt8 adtam ki hiába.
Azonba melly szörnyű károm következe: –
Itt jajgat, s fejére kúcsolódik keze –
Melly szörnyű kár! egy szél pénzem elrablotta, 
Lantornás9 ablakom ketté szakasztotta! –

Úgy tűnődik; s talám azt is sajnálja ő,
Hogy a versbe ingyen s potomra10 jött elő.

 (1794)

1 rácok: szerb nemzetiségű iparosok, kereskedők
2 árenda: haszonbér
3 Tisztelvén a Mammont: Mammon az ókori asszír népnél a bőség és a pénz istene; Istenként imádja a pénzét
4 párkák: az ókori rómaiaknál a sors istennői, akik az emberek életfonalát fonják és elvágják
5 áer: levegő
6 öszvekalkulálván: összeszámolva
7 pazérlás: pazarlás, tékozlás
8 kilencven pénz: kilencven aprópénz
9 lantorna: szárított marhahólyag, amellyel régen az ablaküveget helyettesítették

10 potom: jelentéktelen dolog, kis összeg

Bruck Lajos: A fösvény
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A most olvasott vers több mint kétszáz évvel ezelőtt született. A költő korának egyik jelleg-
zetes fi guráját, az uzsorást választotta műve témájául, akivel többször is kénytelen volt kap-
csolatba kerülni. A vers nem egy konkrét embert mutat be, hanem egy embertípust, amely 
több ember jellegzetes, közös tulajdonságait jeleníti meg.

A költemény a túlzás segítségével teszi nevetségessé az uzsorás visszataszító tulajdonsá-
gait. Tanultad már, hogy a túlzás a tartalmi erősítés egyik fajtája, amely a jelenség mértékének 
tudatos felnagyításával fokozza a megállapítást. A versben például a zsugori ember ar cát így 
mutatja be a lírai alany: „Olly sárgák orcája sovárgó gödrei”, „Mint a sírból feljött halott út álsága”.

A vers műfaja jellemkép. A jellemkép olyan leíró költemény, amelyben a lírai alany 
egy érdekes embert, egy jellegzetes alakot vagy embertípust mutat be.

Feladatok, kérdések

1.  Milyen cselekvései, gondolatai bizonyítják a címben szereplő férfinak a zsugoriságát?
2.  Olvasd fel a verskezdetet! Milyen hang jellemzi a lírai alanyt ebben a részben? 
 3.  Hol lakik az uzsorás? Mutasd be a házát! 
4.  Mondd el, hogyan telik a fösvény ember egy (vagy inkább minden egyes) napja!
5.  Sorold fel, milyen költői eszközök segítségével mutatja be a lírai alany a zsugori em-

ber arcát! 
 a) Milyen szín (és miért pont az) kap hangsúlyos szerepet a leírásban? 
 b)  Olvasd fel a túlzást tartalmazó sorokat úgy, hogy érzékeltesd a belőlük áradó gúnyt!
 6.   Nevezd meg a verset jellemző ellentét két elemét! Mutass rá, mi az ellentét szerepe, 

mit fejez ki vele a lírai alany!
 7.  Fejtsd ki, hogyan segít a nevetségesség elérésében a csattanós verszárlat!

Kapcsolódó
1. Nézz utána az uzsorás szó pontos jelentésének a Magyar értelmező kéziszótárban!
2.  Milyen érzéseket keltett benned az uzsorás alakja? Válaszd ki a felsoroltak közül a megfelelő 

szót/szavakat!
szeretet, félelem, megbocsátás, irtózás, vonzalom, utálat, érdeklődés

3.  Nézd meg alaposan a 28. oldali festményt! Ilyennek képzeled el a vers alapján zsugori ura mat? 
A válaszodat indokold is meg!
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Összefoglalás

Az elmúlt órákon lírai alkotásokkal ismerkedtél meg. Tamkó Sirató Károly szavaival élve se-
gítségükkel titkokat „fürkészhettél ki”: távoli korokba, számodra eddig talán még ismeretlen 
élethelyzetekbe nyerhettél bepillantást. Meggyőződhettél arról is, hogy a több száz évvel ez-
előtt élt alkotók élete, gondjai és érzései sokszor hasonlóak a mienkhez. 

A versek megismerése során egyetérthettél kinyilatkozásokkal (vagy épp elutasíthattad azo -
kat), osztozhattál a versbeli beszélők gondolataiban és érzéseiben. A költemények olva sá s a-
kor azonban nemcsak az alkotók lelkivilágát ismerhetted meg, hanem talán a saját lelkedet is. 

További gondolatébresztőnek olvasd el Tamkó Sirató Károly Mérhetetlen című versét!

Ez a világ
                 mérhetetlen.
A széle
                elérhetetlen.
Sorsa 
                kifürkészhetetlen. […]

     De az ember
                    nemsokára
                    (várjatok csak,
                    várjatok csak)
     rátapint minden titkára!

Feladatok, kérdések

1. Vedd elő ismét a Weöres Sándor verséhez készített rajzodat!
 a)  Rangsorold a gömb belsejébe írt szavakat! Melyiket tartod a legfontosabbnak, 

 illetve a legkevésbé fontosnak? 
 b)  Mire vágysz, milyen szavak kerüljenek még a gömbbe? Elérhetőnek tartod-e eze-

ket? 
 c)  „Fürkészd ki sorsodat”! Tervezz tíz évre előre! Írj olyan szavakat az „örvénylésbe”,

amelyekre a leginkább vágysz, hogy megérintsenek a „tarka világból”!
2.  A versek megismerése során tanultatok az epigramma, a vitézi ének, az elégia és   

a jel lemkép műfajáról is.
 a)  Milyen műfajokra ismertek a mondattöredékekből? Adjatok róluk szóban pontos 

meghatározást!
     1. … fájdalmat, csalódást, …; 2. … bölcsesség, … csattanóra végződő befejezés; 
     3. … katonák életéről …; 4. leíró költemény, … jellegzetes alakot

 b)  Mutassatok rá, miként azonosíthatók be az adott műfaj sajátosságai a megismert 
költeményekben! 

 c)  Milyen összefüggést láttok a lírai alany mondanivalója, üzenete, illetve a versek 
műfaja között? 

3.  „A vers tükör”. Bizonyítsd a megismert művek segítségével, hogy a vers nemcsak ön-
magunk tükre: láthatjuk benne a verset író embert, illetve a kort is, amely ben a vers 
született. 
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Kuckó – Olvassunk együtt!
• Idézzétek fel, mit tanultatok Balassi Bálint Losonczi Annához fűződő kapcsolatáról!

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki
a török Gerekmez bu dünya sensiz1 nótájára

1. Ez világ sem kell már nekem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most énmellettem,
Egészséggel, édes lelkem.

2. Én bús szívem vidámsága,
Lelkem édes kívánsága,
Te vagy minden boldogsága,
Veled Isten áldomása.

3. Én drágalátos palotám,
Jó illatú, piros rózsám,
Gyönyörű szép kis violám,
Élj sokáig, szép Juliám!

Ha nem lenne évszám a strófák után, vagy ha nem tudnád a vers írójának a nevét, akkor is 
hamar felismernéd, hogy ez a „temegén-” költemény nem napjainkban keletkezett. 

A most olvasott szerelmes versét Losonczi Annához írta a költő 1588-ban. A szeretett nőt 
– humanista szokás szerint – verseiben más néven hívta, Júliának nevezte. 

1 Nem kell a világ nálad nélkül – ennek a török nótának a dallamára írta a verset Balassi

4. Feltámada napom fénye,
Szemüldek fekete szénje,
Két szemem világos fénye,
Élj, élj életem reménye!

5. Szerelmedben meggyúlt szívem
Csak tégedet óhajt lelkem,
Én szívem, lelkem, szerelmem,
Idvöz légy, én fejedelmem!

6. Juliámra hogy találék,
Örömemben így köszenék,
Térdet-fejet neki hajték,
Kin ő csak elmosolyodék.

(1588)

Francesco del Cossa [fráncseszko del kosszá]: Vénusz diadala. A ferrarai Palazzo Schifanoia [pálácco szkifánojjá] freskórészlete
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A költemény elején a lírai alany boldog felkiáltással, a korabeli lovagi udvarló szertartás-
sal köszönti szerelmét. A férfi  reménykedve, bizakodva fordul a szeretett nőhöz. A vers 
az érzelmek áradását metaforák halmozásával fejezi ki, ami az ötödik versszakban 
fokozással zárul: „szívem, lelkem, szerelmem, […] fejedelmem”.

A bókok sorozata azonban nem hódította meg Júliát, a nő csak „elmosolyodék” a neki 
„Térdet-fejet” hajtó szerelmes férfi n. Az utolsó vershelyzet immár a lovagi szerelem tipikus 
helyzetképe. A jelen időt itt már az emlékezet múlt ideje váltja fel, amely arra utal, hogy 
a szerelmi vallomás a múltban hangzott el. 

A költemény műfaja szerelmi dal, szövegét egy török dallamra írta Balassi. A dallam 
ismeretének hiányában is érezhetjük a versből áradó erőteljes zeneiséget. A virágénekek 
udvari válfajának legszebb alkotásai Balassi Bálint nevéhez fűződnek.

A dal a népköltészeti és műköltészeti alkotásoknak egyaránt kedvelt műfaja. A dal lírai 
műfaj. Egyszerű érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat fejez ki közvetlen for má-
ban. Jellemzője a világos szerkezet, a zeneiség, a költői kifejezőeszközök (meta fo rák, 
ellentétek, ismétlések, párhuzamok, túlzások stb.) gazdag használata.

A dalok között legnagyobb számban szerelmi dalokat találunk. Az egyik legfontosabb 
érzés fejeződik ki bennük, és mindaz az öröm, fájdalom, vágyakozás és csalódás, 
amely a szerelmes ember érzéseit kíséri.

Feladatok, kérdések

1.  Bizonyítsátok vagy cáfoljátok a következő állítást a versből vett idézetek segítségével! 
A Balassi Bálint versében megjelenített hódolat nagyon különbözik napjaink udvarlási 
szokásaitól. 

2.  Szemléltesd a versben kifejtett érzelmeket a mű hangos felolvasásával! (Figyelj az 
utolsó strófa hangulati változásának kifejezésére!)

3.  Keresd meg azokat a metaforákat, amelyekkel Júliát jellemzi a lírai alany! Értelmezd 
a metaforákat, mutass rá a közös jegyekre, majd jellemezd a hangulatukat is!

Kapcsolódó 

1.  Fűzz magyarázatot a következő szavakhoz: 
„áldomás”, „drágalátos”, „szénje”!

2.  Balassi Bálint piros rózsával és kis violával 
azonosítja Júliát a versében. Kit egy bok-
rétáról szerzett című köl te ményében így ír 
ezekről a virágokról:

„Viola szép színe mutatja hívségét,
Rózsa piros volta hozzám nagy szerelmét, 
Fehér rózsa penig1 mondja tiszta éltét”

 Magyarázd meg a költő szavai és a könyv tárban, interneten való kutatás után, mit jelképeznek 
ezek a virágok!

1 penig: pedig
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• Beszélgessetek arról, hogy milyen hangulata lehet egy „szívszaggató” sztorinak!

Lackfi János: Szívszaggató szerelmi sztori

1. Szívem csak érte ég,
Kerti slaggal lehet
Talán eloltani…
Mindig rá gondolok!

2. A szívem, mint a jég,
Vagy mint a mirelit,
Ki kell olvasztani,
Hűlök, mint egy halott!

3. A szívem megszakad,
Meg kell ragasztani,
Van pillanatragacs,
Lehetnénk boldogok!

7. A szívem összeforrt,
Ezret szökdécselek,
Százat bukfencezek,
Mert rám nézett! Egek!

(2013)

Varró Dániel Randi című versé-
ben sorjáztak a kérdések (és két-
ségek) arról, vajon szavakba önt-
 hetőek-e az érzelmek, és van-e 
lehetőségünk önmagunk meg ha-
tá rozására. 

Lackfi  János „sztorijában” nem 
a kérdőjelek sorakoznak – bár a 
kétségek persze a versbeli meg-
szólalótól sem állnak messze. Itt 
minden egyes versszak végén fel-
kiáltójel van, amely néhol paran-
csot, máshol óhajt vagy épp ké-
rést fejez ki. 

A felkiáltó és felszólító mondatok a lírai alany „szívszaggató” érzésiről árulkodnak: a hevesen 
lángoló szívtől a szilánkokra tört fájdalmas állapoton át az összeforrt szívű, önfeledten boldog 
emberig. 

Nekünk, olvasóknak nehéz megítélnünk, hogy a vers érzelmi viharai mennyi idő alatt 
játszódtak le. Az azonban egészen bizonyos, hogy a versben megszólaló, lángoló szívű 
szerelmestől sem áll távol a Randi című versből ismerős „van-e közös mibenlétünk” gondolat.

4. A szívem dübörög,
Hangszigetelni kell,
Mert megsüketülök,
Ez rettentő dolog!

5. A szívem vérzik is,
Rakok rá ragtapaszt,
Hordággyal jöjjenek
Rögvest az orvosok!

6. A szívem széttörik,
Mint egy vacak tükör,
Szedem szilánkjait,
Közben belehalok!
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Feladatok, kérdések

1. a)  Készítsetek hét egyforma szívet, és a hátoldalukon számozzátok be őket egytől 
hétig! Színezzétek, ragasszátok, gyűrjétek stb. őket a versszakokban megjelenített 
érzelmi állapotoknak megfelelően!

b)  Mutassátok meg egymásnak a szíveket az egész osztály előtt, de a versszakok szá-
mát ne áruljátok el! A többi csoport találja ki, melyik versszak „sztorijára” gon dol-
tatok!

c)  Beszéljétek meg azt is, mi történhetett, hogy ilyen változatos képet (égő, jégbe 
fagyott, dübörgő stb.) mutat a lírai alany szíve!

2.  Bravúrosan alliterálnak a költemény címének a szavai, az sz hang még a szóössze-
tételben is megismétlődik. 
a)  Érvelj mellette vagy ellene, hogy nem lenne annyira találó, ha így hangzana a vers 

címe: Szívszaggató szerelmi történet!
b)  Adj további frappáns címeket a költeménynek!

3.  Bizonyítsd vagy cáfold a következő állításokat, vagy épp indokold a bizonytalanságod 
okát!
a) A szeretett lény még csak most kezd érdeklődni a fülig szerelmes beszélő iránt.
b) A vers egy régóta tartó szerelem viharos történetét mutatja be.
c) Az érzéseit megvalló szerelmes ember egész biztosan fi ú.
d) A költemény rímei több szótagon át csendülnek össze. 
e) A verset egyetlen egy hasonlat sem díszíti.
f) Nincs olyan strófa, amelyet ne felkiáltójel zárna.

Kapcsolódó
1. a)  Tekintsd át ismét a csoportod által készített hét 

szívet! 
b)  Melyek azok az érzések, amelyek már a te szá-

modra is „ismerősek”? Mikor érezted azt, hogy 
téged is jellemzett (vagy épp most jel lemez) ez 
az állapot? 

c)  Idézd fel, mi történt, mi miatt kerültél „szív szag-
gató” helyzetbe!

2.  Párosítsd a szív szót tartalmazó szólásokat, közmon-
dá sokat a magyarázatukkal!
a) Kinek mi szívében, kitetszik színében.
b) Üti a szíve a tizenkettőt.  
c) A szívére vesz valamit.
d) Kiönti a szívét.

A) Az arc, a tekintet elárulja az ember érzéseit.
B) Sokat töpreng, bánkódik, szenved miatta.
C) Őszintén feltárja az érzéseit.
D) Nagyon szerelmes.

3. Írj párbeszédes jelenetet a 33. oldali képhez!
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A nemzeti irodalom
kibonta ko zá sa 
a 19. század első felében

„Jelszavaink valának: haza és haladás”
(Kölcsey Ferenc: Búcsú az országos rendektől)
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Egy korstílus: a romantika1

A romantika a 19. század legjelentősebb, legnagyobb hatású korstílusa. Elnevezése 
a francia roman: ’regény’ szóból származik. A romantika áthatotta a kultúra minden területét, 
alakította az emberek gondolkodását, magatartását.

Európában a polgárosodás volt a romantika kibontakozásának az alapja. A polgárok nagy 
számban megjelenő tömege már nem a főúri minták követését igényelte, hanem saját világa 
törté néseinek megfogalmazását, ábrázolását. 

A romantikus stílus jellemzői

• A művészetben előtérbe került a sze mélyiség, az 
egyéniség kul tusza, mely a zseni (a lángész) tisz-
teletében csúcsosodott ki. 

• A művészek eredeti művek létre hozására töre-
kedtek a művészi sza badság jegyében.

• Az alkotásokban – a művészi képze let szabad szár-
nyalásának köszön hetően – a felfokozott ér zel-
mek és szenvedélyek ábrázolása is meg jelent. 

• A jelen rideg valóságából a múlt ba, elsősorban a 
középkori lo vag világba menekültek, vagy saját 
nem  zeti múltjukat ku tatták és fe dezték fel. 

• A romantikus művekben fontos sze re pet kapott 
a meseszerűség, az el képzelt, álomszerű, illú -
ziókkal teli világ megteremtése és a távoli, titok-
zatos, ismeretlen tájak – például a varázslatos Ke-
let – ábrá zolása.

• Fontossá vált a népi kultúra felfe dezése, mert ez is legalább olyan egzotikusnak2 hatott 
az alkotók szá mára, mint a titokzatos, távoli helyek világa. 

• Közelebb kerültek egymáshoz az egyes művészeti ágak, főként az iro  dalom, a festé-
szet és a zene, mert ábrázolásmódjuk, stílusjegyeik ke veredtek. Az irodalmi alkotásokra 
jel le m ző lett a festőiség, az érzelmek kifejeződése, míg a festészet és a ze ne romantikus 
irodalmi motí vu mo kat, témákat jelenített meg sa játos eszközökkel. 

A romantikus irodalom jellemzői

• Az irodalomban központi szerepet töltött be a líra, ami a személyiség, az egyéniség 
fon tos ságából következik. 

• Meghatározóvá vált a költői képek szere pe, minden poétikai,3 verstani, nyelvi esz közt 
sza  badabban használtak az alkotók. Volta kép  pen ez a kor teremtette meg a mai ér te-
lemben vett modern lírát, melynek al ko tásai az olvasótól (befogadótól) nyitot t ságot, 
gazdag fantáziát igényeltek. 

1  romantika: a fogalomnak köznapi jelentése is van, mert történelmi korszakoktól függetlenül a romantikus magatartás 
jellemzője például az érzelmesség, a szenvedélyesség vagy éppen a kalandok keresése

2 egzotikus (gör–lat): távoli, idegen; itt: különös, furcsa
3 poétika (gör): az irodalmi műfajok elméletével foglalkozó tudomány

Caspar David Friedrich [kaszpar dévid fridrihh]: 
Mészsziklák Rügenen
Caspar David Friedrich [kaszpar dévid fridrihh]: 
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• A megszülető epikai és drámai mű vek cse-
lekménye bővelkedett várat lan for du la-
tok  ban, különleges helyszínek ben és 
szereplőkben. A jellemek megformálására 
a szél sőséges el len tétek voltak jellemzők: 
a romantikus regé nyek (drámák) szereplői 
vagy nagyon jók, vagy nagyon rosszak. Szá-
mos példát látunk ennek igazolására Jókai 
Mór A kőszívű ember fiai című re gé nyében. 

A magyar romantika első szakasza Kölcsey 
Ferenc, Vörösmarty Mihály, Pető�  Sán dor
és a � atal Arany János tevékenységéhez köt hető, és nagyjából 1820-tól 1849-ig tar tott. 
Má sodik szakasza az 1880-ig terjedő idő szakot öleli fel, elsősorban Jókai Mór munkás sá-
gához kapcsolódik, aki a romantikus regény igazi mestere volt.

Feladatok, kérdések

1. a)  Keressetek lexikonokban, művészeti kiadványokban vagy az interneten a roman ti-
káról szóló ismertetőket!

 b)  Gyűjtsétek ki a stílusirányzatra vonatkozó kulcsszavakat, és készítsetek gondo lat-
térképet! (A füzetben vagy interaktív táblán dolgozzatok!)

2.  Olvassátok el Heinrich Heine [hejnrihh hejne] német költő versét, majd oldjátok meg 
a feladatokat!

Mint egy virág, olyan vagy…

Mint egy virág, olyan vagy,
oly tiszta, szép, szelíd.
Elnézlek, és szivemhez
A bánat közelít.

Kezem véd könyörögve,
meghallgat tán az ég:
ilyen maradj örökre,
ily kedves, tiszta, szép.

(Képes Géza fordítása)

 a) Fogalmazzátok meg egy mondatban, miről szól a vers!
 b)  Az első versszak végén nem indokolja a lírai alany az érzelmeit. Mi lehet a szomo-

rúságának az oka?
 c) Beszéljétek meg, miért mondhatjuk a verset népdalszerűnek!

• Milyen a vers felépítése? Melyik kedvelt népdalmotívumra épül?
• Milyen a szókincse, a beszédmódja?
• Válasszátok ki a felsorolt jellemzők közül azokat, amelyek a leginkább illenek a vers 

hangulatára! 
vidám, szomorú, búskomor,  édes-bús, humoros, lemondó, szelíd

3.  Soroljatok fel olyan népdalokat vagy Petőfi-verseket, amelyek virághasonlattal kez-
dődnek!

4.  Hallgassatok meg Liszt Ferenc Szerelmi álmok című, zongorára írt darabjából néhány 
részletet! Fogalmazzátok meg, milyen érzelmeket, képzeteket idézett fel bennetek! 

5. Készítsetek színes, a vers hangi és képi világához illő illusztrációkat!

Id. Markó Károly: Pozsony
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A magyar nyelvű kultúra és művelődés 
1800–1849 között

1825-től 1848. március 15-ig ível történelmünknek az a fejlődő szakasza, amelyet re form kor-
nak nevezünk. Sajátos közép-európai helyzetünkből adódott, hogy a társadalmi rendet békés 
eszközökkel – reformokkal – kívánták átalakítani, s ennek vezető erejévé a köznemesség vált.

A 19. század első évtizedeiben jelentős fejlődés ment végbe a kultúra és a művelődés 
területén, meghatározóvá vált az írók, költők jelenléte a közéletben. Míg a századfordu-
lón többen közülük elszigetelten éltek és alkottak a családi bir to kon (mint Kazinczy Ferenc1

vagy Berzsenyi Dániel2), az 1820-as évekre már Pest-Buda lett az ország szellemi köz pont-
ja. Sokan – elszakadva a vidéki életformától – Pesten élő értelmiségiekké váltak, többek 
között Kisfaludy Károly vagy a nem nemesi származású Petőfi  Sándor.

Az 1820-as években a romantika szellemében szerveződő írói csoportosulás vezetője 
Kisfaludy Károly (1788–1830) költő, drámaíró volt, aki 1821-ben Aurora (’hajnal’) címmel 
éven ként megjelenő almanachot (zsebkönyvet) indított. Az Aurora-kör tagjai alapították 
1836-ban a később oly jelentős szerepet betöltő Kisfaludy Társaságot. Ez a társaság szor-
galmazta többek között a népköltészeti alkotások összegyűjtését, melyek egyre nagyobb 
hatással voltak az írók, költők munkáira. 

A kor jelentős folyóirata volt a Tudományos Gyűjtemény, a Kritikai Lapok és az Athenaeum
[aténeum]. 

Az irodalom fórumainak meg nyí -
l ásával és közönségének bővü lé sé vel 
lehetővé vált a pol gári jelle gű iro -
dalom kialakítása az olvasó kö zön ség 
igényeinek fi gyelembe  vételével. Az 
1830-as évek től angol mintára új típu-
sú folyóirat jelentkezett: a divat lap.
Bár ezek iro dal mi lapok vol tak, nőol -
 vasóik számára színes divatké pe ket, 
rövid híreket is közöltek. A szer  kesz-
tők, szerzők célja a magyar nyel vű 
iro dalom felvirágoztatása mel lett az 
olvasók szó rakoztatása volt. 

A szórakoztató és szépirodalmi la pok mel  lett tudományos igényű, isme ret  ter jesz tő fo  lyó-
iratok is meg je lentek, mint a Tu do mánytár vagy a Magyar Gazda. A po li ti kai tör té né sek ről, az 
országgyűlés esemé nyeiről Kos suth Lajos a kézira tos Ország gyűlési Tudó sí tá sokban tájé  koz tat-
ta a megyéket. 1841-ben  Kossuth szer kesztésében jelent meg az első – mai értelem ben vett – 
politi kai napilap, a Pesti Hírlap, melynek ve zér cikkei fogalommá váltak.

1802-től működött a Széchényi Ferenc ál tal alapított Magyar Nemzeti Múzeum és 
Könyv tár. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház (a Nemzeti Színház nevet 
1840-től viselte). A megnyitón Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című művét adták elő a 
kor legnevesebb magyar színészei (például Lendvay Márton, Egressy Gábor, Megyeri Károly, 
Laborfalvi Róza).

1 Kazinczy Ferenc (1759–1831): költő, író, a nyelvújítás vezére és az irodalmi élet szervezője, irányítója
2 Berzsenyi Dániel (1776–1836): költő

A korszak egyik divatlapjának a melléklete
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A reformmozgalom fontos politikai eredményeként 1844-ben a magyar nyelv hivatalos 
államnyelv lett. Szabályozták és egységesítették a magyar helyesírást, és egy úgynevezett 
Nagyszótárt adtak ki.

A zeneművészet fejlődését segítette elő a népzenei hagyományok felfedezése. Rózsavöl-
gyi Márk, a verbunkos muzsika utolsó hazai képviselője magyaros társastánczenét kom-

po nált. Liszt Ferenc1 sikerei nyo mán ze -
nei nevelés kezdődött Magyaror szá gon. 
1844-ben Pesten bemutatták Erkel Fe-
renc2 Hunyadi László című operáját. 

Kiteljesedtek a képzőművészet külön bö-
ző ágai (a festészet és a szobrászat) is. 

1806-tól az oktatási törvény alapján tan-
kötelezettség lépett életbe a 6–12 éves 
korosztály számára, ami megnyitotta az 
utat a hatosztályos gimnáziumi képzéshez.

A reformkor tettvágytól égő, bizakodó 
közhangulata vezetett el a márciusi for ra  -
dalomhoz, az áhított átalakulások kez de-
té  hez.

Feladatok, kérdések

 1.  Vegyétek számba, milyen intézmények és intézkedések szolgálták a magyar nyelvű 
kultúra ápolását, terjesztését, fejlődését!

Intézmények Sajtótermékek Intézkedések, törekvések

Kisfaludy Társaság Aurora (almanach) A magyar nyelv művelése és gyarapítása

2.  Beszélj róla, hogyan vált lehetővé a reformkorban a független megélhetést biztosító 
lét az írók, költők számára!

3.  Emlékezetes maradt a magyar irodalom történetében a Kisfaludy Társaság 1846-ban 
megjelent pályázata. Elevenítsd fel és mondd el az erről tanultakat!

Kapcsolódó
1. Kiket nevezünk értelmiségieknek? Milyen foglalkozások művelői sorolhatók ide?
2. Nézz utána a cenzúra szó jelentésének, és válaszolj a kérdésekre!
 a) Mikor törölték el a cenzúrát a reformkorban?
 b) Magyarázd meg, mit jelent a sajtószabadság!
3.  Kutass a könyvtárban! Hogyan hatott nyelvünk fejlődésére a 19. század első évtizedeiben 

kibontakozó nyelvújító mozgalom?
4.  Olvasol-e rendszeresen nyomtatott vagy online sajtótermékeket? Ha igen, írj valamelyikről 

rövid, kedvcsináló ismertetőt! 

1 Liszt Ferenc (1811–1866): zeneszerző és zongoraművész
2 Erkel Ferenc (1810–1893): zeneszerző, karmester, a magyar nemzeti opera megteremtője

A Pesti Magyar Színház. 1840-től Nemzeti Színház

39

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   39 2019. 02. 22.   8:25



Pályakezdése, tanulmányai 
Első verseivel elnyerte Kazinczy Ferenc megbecsülését és rokonszenvét, 
ami belépőt jelentett számára az irodalmi életbe. Részt vett a nyelvújítási 
mozgalomban. Véleménye szerint az idegen nyelvekből fordított művek 
is hozzájárulnak a magyar nyelv fejlődéséhez, de ebből a szempontból 
sokkal fontosabb az eredeti, magyar nyelvű alkotások születése.

Születési ideje és helye
1790. augusztus 8-án született Sződeme-
teren (ma Ro má nia),  jómódú középbirtokos 
családban.

1.

Gyermekévei, iskolái
Gyermek- és ifj úkorát a Kölcsey család ősi birtokán, Ál mosdon töltötte. Életét 
megnehezítette, hogy ko rán ár va ságra jutott, ráadásul himlőben jobb szemére 
megvakult. 
A visszahúzódó, gyenge testalkatú, szelíd gyermek köny vek között nőtt fel a Deb-
receni Református Kol lé gium ban. A könyvtárban érezte igazán jól magát. A latin 
és a francia mellett görögül és németül is meg tanult.  

2.

3.

Mozaikok Kölcsey Ferenc életéből

Ismerkedjetek meg a költő életrajzával a számozás sorrendjében!
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Kölcsey Ferenc (Cserna Károly rajza)

Gazdálkodás, politikusi pálya
Álmosdon, majd Csekén (mai Szatmárcseke) gazdálkodott. Szeretett volna 
Pestre költözni, de öccse halála után annak családjáról kellett gondoskodnia. 
1829-től aljegyzőként, majd főjegyzőként, 1832–34-ig országgyűlési kö vet-
ként segítette a reformok ügyét. Szót emelt a jobbágyok terheinek csök-
kentéséért. Kiváló szónokként tartották számon, s ekképp szolgálta a ma-
gyar nyelv hivatalossá tételének ügyét is. Közéleti tapasztalatait Országgyűlési 
Nap lójában összegezte.

Visszavonulása, halála
Az 1835-ös választásokon a maradiak kerekedtek fe lül 
Szatmárban, ezért Kölcsey lemondott követi tiszt sé-
gé ről. A Búcsú az országos rendektől című beszédében 
hang zott el az azóta szállóigévé vált mondata: „Jel sza-
vaink valának: haza és haladás.”
Hazatérve továbbra is a gazdálkodás és az írás töltötte 
ki az idejét, de a politizálással sem hagyott fel teljesen. 
Amikor barátját, Wesselényi Miklóst felségsértési perbe 
fogták, elvállalta a védelmét.
Halála hirtelen és váratlanul következett be. Egy hivatalos 
útján – szekéren utazva – viharba került, megfázott, és 
egyheti betegeskedés után, 1838. augusztus 24-án el-
hunyt.

5.

4.

Kölcsey Ferenc (Cserna Károly rajza)

Debrecen

Sződemeter

LengyelországCseke

Pest-Buda

Pozsony

O
sz

tr
ák
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ök

ös ta
r to

mányok

Álmosd
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Feladatok, kérdések

 1. a) Olvassátok el némán Kölcsey Ferenc életrajzát, majd csukjátok be a könyvet!
b)  Olvassátok el ismét a szöveget, melyet előzőleg tanárotoktól külön borítékokban, 

részekre vágva kaptatok meg!
 c) Próbáljátok meg a szövegrészletekből összeállítani az életrajzot!
 d) Felolvasással ellenőrizzétek és javítsátok a megoldásokat!
2. a) Olvasd el Kölcsey Ferenc Emléklapra című epigrammáját!
 b) Érvelj amellett, hogy a költő e „négy szócska” parancsa szerint élt!

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fi adnak
Hagyd örökűl, ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”

Kapcsolódó
1.  Keresd meg a könyvtárban a Száz rejtély a magyar irodalomból című könyvet, és olvasd el 

a 66–69. oldalon található szövegrészt! 
 a) Hogyan vélekedtek a kortársak – Berzsenyi Dániel és Toldy Ferenc – Kölcseyről?

b) Ki volt Kölcsey Kálmán nevelője?
2. Képzelj el egy találkozást Kölcseyvel! Mit kérdeznél tőle?

A csekei birtok
Kölcsey Ferenc 1815-ben – öccse halála miatt – hazatért csekei birtokára, hogy gondoskodjon 
testvére családjáról. Egy elha nya golt birtok és egy düledező udvarház fogadta. A házat sa ját tervei 
alapján újíttatta fel: fürdőszobát építtetett, és kü lön könyvtárszobát a maga számára, melyet 
egyszerű bú torokkal rendezett be. 
A konyha felszerelése – egy 1832-es leltár szerint – többek kö zött élésládából, lisztesszekrényből, 
gyúródeszkából, ké  zi mán gorlóból, rézmozsárból, palacsintavasból, hurka töltőből és pá lin ka fő ző-
ből állt. A szilva, a szatmári vidék jel legzetes gyü mölcse már abban a korban is fontos éle lem-
forrásnak szá mított, pálinkája pedig ital és gyógyszer is volt egyben.

• Nézz utána, milyen háztartási munkát végeztek a kézi mángorlóval! • Nézz utána, milyen háztartási munkát végeztek a kézi mángorlóval! 

Népi lakóház homlokzata Szatmárcsekén
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Buzdítás a cselekvő hazaszeretetre

A reformkor levegőjét áthatotta a haza� as lelkesedés, a változás előérzete és a vál toz-
tatás, a haladás szándéka. Széchenyi István Hitel című művének később szállóigévé rövidült 
mondata így foglalta össze az elérendő célt: „Sokan gondolják: Magyarország – volt; – én azt
szeretném hinni: lesz!” A régi dicsőség puszta felemlegetése helyett tettekre, cselekvésekre 
volt szükség e cél megvalósításához. Ennek szolgálatában találta meg Kölcsey Ferenc is élete 
értelmét. Ezért fogalmazta meg az 1830-as évek elején új programját. 

A reformkorban kedveltté vált az epigrammaköltészet, mely lehetővé tette a rövid, tö-
mör hazafi as buzdítások és a polgári eszmények jelszószerű megfogalmazását. Kölcsey Huszt
című epigrammája a magyar epigrammaköltészet egyik leghíresebb darabja.

•  Idézzétek fel a szóhangulatról tanultakat! Jósoljátok meg, milyen hangulatú versre számít-
hattok a „romvár”, a „rémalak” és a „régi kor árnya” kifejezések alapján!

Kölcsey Ferenc: Huszt

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
    Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott1

    Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Hon� ,2 mit ér epedő kebel e romok ormán?
    Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve3 jelenkort;
    Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!

 (Cseke, 1831. december 29.)

1 elontott: ledöntött
2 Hon� : haza� 
3 öszve: össze

Huszt vára (ismeretlen alkotó metszete)
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A költő először 1825-ben örökítette meg Huszt egykor büszke várában tett látogatását. A vers 
a Régi várban címet kapta. Hat évvel később, 1831. december 29-én öntötte végleges formába 
az epigrammát Csekén.

Az előkészítő rész borzongatóan romantikus környezete („romok”, „éjjeli hold”, „sír szele”, 
„rémalak”) teremti meg az alaphangulatot a lírai alany (honfi ) és a múlt árnya (szellem) 
„párbeszédéhez”. A honfi  érzelmeit, gondolatait a szellem közvetíti felénk, ő mondja ki 
a cselekvő hazaszeretet alapelveit a lezáró rész soraiban.

A versben a múlt, a jelen és a jövendő egyaránt jelen van („Régi kor”, „Messze jövendővel”, 
„jelenkort”). A szellem a tétlenség, a múltba merülés ellen emel szót, és a jövőre irányítja 
a fi gyelmet. A szebb jövő alapjait azonban a jelenben kell lerakni; az eljövendő dicsőbb kor 
a jelenkorban gyökerezik. Az utolsó sor az egyik legtöbbet idézett, szállóigévé vált – „Hass, 
alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”  – mondat, melynek első fele ellentmondást nem tűrő 
felszólítás, második fele biztatás minden hazafi  számára.

A Huszt című epigramma hagyományos versformája – akárcsak a korábban megismert 
Janus Pannonius-műnek, a Pannónia dicséretének is – a disztichon, amelyben egy hexameter 
sort egy pentameter követ:

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
   –      ∪∪ | – ∪∪|–         –  |        –      –  |     – ∪     ∪ | –    – (hexameter)

    Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
        –          ∪∪|   –  ∪ ∪|–      | | –       ∪ ∪ |  – ∪∪ |  –     (pentameter)

Feladatok, kérdések

1.  Huszt vára a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok egyik sikeres helyszíne volt. 
Milyen gondolattársításra adott ez lehetőséget a költő számára?

 2. Vizsgáljátok meg a vers szerkezeti egységeit!
 a) Vegyétek számba, milyen romantikus motívumokra épül az előkészítő rész!
 b) Ki szólal meg a versben?
 c)  Hogyan állítja szembe a múltat, a jelent és a jövőt? Milyen értékek kapcsolódnak 

a jelenhez és a jövőhöz?
 d) A lezárásban a két kérdésre két felszólítás a válasz. Olvassátok fel ezeket!
 e) „Fordítsátok le” a mai nemzedék számára a „Hass, alkoss, gyarapíts” parancsát!
 3.  Elevenítsd fel az időmértékes verselésről tanultakat (hosszú és rövid szótag, verslábak, 

sormetszet)! Másold le az epigrammát, és végezd el a megfelelő verstani jelöléseket!
4. Tanuld meg az epigrammát!

Kapcsolódó
1.  Keresd meg a térképen/az interneten Huszt várát! Melyik ország területéhez tartozik ma?
2.  Hallgassátok meg Kodály Zoltán Huszt című művét! Milyen eszközökkel érzékelteti a zene az 

egyes részek hangulatát (tempó, hangerő, hangszín stb.)? Hogyan emeli ki az epigramma 
lényeges gondolatát?
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A korszellem
Kölcsey Ferencet az 1832. évi or-
szág gyűlésen mint Szatmár me-
gyei követet tiszántúli kerületi jegy-
zőnek választották, s mint ilyen, 
számos üzenetet és feliratot fogal-
mazott. Neológus (újító) nyelvét 
azon ban nemigen értették a ré gi, 
deákos beszédű (latinul tudó) em-
berek. 
Ekkor történt, hogy Kölcsey első 
üzenete leírás alá került az úgy ne-
vezett dictatúrán [diktatúrán], ahol 
a követek íródeákjai az országos 
irat okat lemásolták principálisaik  
(elöljáróik) szá mára.
A leírás folyt egy ideig, mikor a 
toll  ba mondó deák egyszerre azt 
mondja:
– Uraim, itt egy furcsa szó van. Olvasni ugyan tisztán lehet, de értelme nincs: „korszellem”.
Az ifj ak vitatkozni kezdtek: mi lehet az? A kór szelleme?
Végre egyikük kitalálta, hogy bizonyosan porszellem az; és noha ez a képtelen szó teljességgel 
nem illett a periódusba (körmondatba),  a többség azt írta, hogy porszellem.
Másnap a kerületi ülésben a neológia egy ellensége fel is szólalt a porszellem ellen. Kölcsey ugyan 
kiderítette a másolók hibáját, és megmagyarázta, hogy a korszellem annyit tesz, mint a német 
Zeitgeist [cejtgejszt]; de a táblabíráknak nem kellett a rossz szó, és az üzenetből ki is hagyták.

(Hajnik Károly írása nyomán)

Ülésezik az alsótábla Pozsonyban

A Nemzeti Múzeum a reformkorban. A múzeum új épületének felállítására 
az 1832–36-os országgyűlés szavazta meg a szükséges összeget
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Nemzeti összetartozásunk éneke
• Énekeljétek el az első versszakot! Milyen hangulatot erősít a zenei dallam? 

Kölcsey Ferenc: Himnusz1

A magyar nép zivataros századaiból

1.    Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel,2 bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors3 akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

2.    Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak4 vére.
S merre zúgnak habjai 5

Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

3.    Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt  csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád6

Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

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

1 hümnosz (gör): 1. ének. Latin változata: hymnus, 2. műfaj elnevezése
2 Jó kedvvel: megelégedéssel, örömmel
3 Bal sors: rossz sors, baljós jövő
4 Bendegúz: hun fejedelem, Attila és Buda atyja
5 habjai: hullámai
6 plántálád (lat): ültetted, kitűzted

Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja
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5.    Hányszor zengett ajkain
Ozman1 vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt ten� ad2

Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!3

6.    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 fölette.

7.    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!

8.    Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!
 (Cseke, 1823. január 22.)

1 Ozman (másként Oszmán): 1281–1324 között alapította meg a Török Birodalmat
2 ten� ad: régies alak; saját � ad
3 hamvveder: a halottak porait befogadó urna

Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása
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Feladatok, kérdések

1. Mutasd be a vershelyzetet! 
 a) Ki a megszólított? Milyen kapcsolatot próbál vele teremteni a lírai alany?
 b) Kinek a nevében szól a lírai alany?
 2. Vizsgáljátok meg a vers felépítését a rövid vázlat alapján!
 a) 1. versszak: keret
   2–3. versszak: a dicső múlt   felidézése    történelmi tabló
   4–6. versszak: a tragikus múlt 
   7. versszak: a sivár jelen

8. versszak: keret
 b) Tanulmányozzátok először a keretversszakokat!

• Olvassátok fel az ismétlődő sorokat az 1. és a 8. versszakból! Hogyan nevezzük 
ezt a nyelvi jelenséget?

• Melyik két felszólító módú ige nem ismétlődik meg? Mi kap nagyobb nyomatékot 
a változtatással?

c) Figyeljétek meg a 2–3. versszakot!
• Írjátok le a nemzeti erény diadalára vonatkozó történelmi eseményeteket a ti 

megnevezéseitekkel (például honfoglalás)!
 d) Olvassátok el ismét a 4–7. versszakot!

• Mely eseményeket tartja a lírai alany a nemzeti bűnök következményének?
• Miért foglalkozik nagyobb terjedelemben a tragikus történelmi eseményekkel?
• Mi jelzi a fordulópontot? Hogyan tagolja ez a hangulatváltás a Himnuszt? Nevez-

zétek meg a két rész hangulatát találó kifejezésekkel!
 3. Keress példákat a túlzásra! Milyen hatást ér el segítségükkel a vers?
 4.  Gyűjtsd ki a költeményből azokat a költői és nyelvi eszközöket, amelyek az emelke-

dett, fennkölt stílus kialakításában szerepet játszanak!
 5. Fogalmazz meg egy üzenetet a ma élő magyarok számára a Himnusz ismeretében!
6. Tanuld meg a verset! Figyelj a szöveghűségre és az előadásmódra!

Kapcsolódó
1.  Kit vagy mit ért a lírai alany „árvánk” és „bús had” alatt? (Ne feledkezz el a bús szó régies je-

lentéséről – ’bősz, haragos’ – sem!)
2.  Készítsd el a Kölcsey által szavakból alkotott Magyarország térképét, és írd le mindegyik mellé 

a költő jellemző meghatározását (például Kárpátok – szent bércek)! Egészítsd ki a térképet 
újabb tájegységek bejelölésével, amelyekhez te alkoss jellemző kifejezéseket!

A Himnusz megzenésítése
Az egyik legismertebb magyar vers először az Aurora című irodalmi zseb-
könyvben jelent meg 1828-ban, majd 1832-ben a költő verseinek kia dá sá-
ban vált olvashatóvá. A Nemzeti Színház 1844-ben írt ki pályázatot a meg-
zenésítésére. Erkel Ferenc nyertes művét még abban az évben bemutatták, 
s bár közismertté vált, a századfordulóig inkább a Szózatot tekintették nem-
zeti himnuszunknak. A megzenésített Himnusz fokozatosan vette át a helyét, 
és vált nemzeti összetartozásunk egyik jelképévé.

Györgyi Lajos: Erkel Ferenc
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A Himnusz, a ma gyar nem zeti ro man tika 
korai re mek műve 1823. ja nuár 22-én nyer-
te el vég ső for má ját. Eredeti, teljes címe: 
Hymnus a ma gyar nép zivataros szá zadaiból; 
az al cím csak ké sőbb vált el a mai címtől.

A költeménynek nemcsak a cí me, de a 
műfaja is himnusz. A him nusz az ódaműfaj 
egyik vál to zata, vallá sos jel legű, Istent, 
isteni ha tal makat vagy magasz tos esz-
méket di cső í tő ima szerű ének.

A műfaj jellegéből követ kezik, hogy a 
megszólított Isten, akivel a vers lírai ala-
nya teremt kapcsolatot, de nem a maga, 
hanem a nemzet, a ma gyarság nevében. 
A keret vers s za kok ban (1. és 8. versszak) 
a ma gyar ságról egyes szám harmadik sze-
  mélyben szól a lírai alany – utalva ez zel a 
közvetítő szerepére. A 2. versszak  tól kezd-
ve vált át többes szám első sze mélyre, ma-
gát is beleértve ezáltal a nemzet közösségébe. A „víg esztendő” kérése (az új esz tendő kez de-
tekor) nemcsak a nemzet, de saját maga számára is kívánatos. 

A 2–7. versszakban megismerjük a lírai alany történelemfelfogását. Eszerint a múltat 
a jó sors határozta meg (2–3. versszak), de az elkövetett bűnök miatt – Isten akaratából 
– balsors sújtotta a nemzetet sok évszázadon át. 

A hirtelen váltást a „Hajh” indulatszó vezeti be. Az elkövetett bűnt a 4. versszak első 
sorában vallja meg a lírai alany részletezés nélkül, majd négy versszakon keresztül idézi fel 
a büntetést, a súlyos sorscsapásokat: a rabló mongolokat, a török rabigát, a belső viszályokat 
és következményeit, az üldözöttek és a bujdosók keserves sorsát. A múlt idejű ige hasz nálatot  
itt már a jelen idejű váltja fel. 

A 7. versszakban az ellentétes képsorok (rabság – szabadság) erejével világít rá saját 
kora nemzetvesztő állapotára: a széthúzásra, az önpusztításra és a nemzeti egység hiányára. 
Emiatt a bűnösöknek bűnhődniük kell, de nem az egész nemzetnek. Azért kéri az isteni 
beavatkozást, mert a nemzet ereje fogytán van, csak az isteni csoda segíthet rajta. 

A záró keretversszak nem egyszerű ismétlés: áldás helyett szánalomért könyörög a lírai 
alany a reménytelen helyzetben lévő magyarság számára.

A költemény szerkezetét leginkább a párhuzamok és az ellentétek sora jellemzi. A leg-
több költői kép a virágzó és a haldokló haza szembeállítását szolgálja.

A Himnusz verselése időmértékes. A 7 és 6 szótagos sorok trochaikus lejtésűek, ame-
lye ket spondeusok lassítanak. De ebbe a ritmusba gyakran beleszövődik a kétütemű hetes 
(4/3) és a hatos (3/3) ütemezésű hangsúlyos sor.

Rímelése egyszerű, dísztelen a ragrímek gyakorisága miatt (például habjai – magzatjai), 
emellett többször előfordul asszonánc is (például miatt – villámidat). Az asszonánc olyan 
rímfajta, amelyben a magánhangzók legalább két szótagban azonosak, a más sal-
hang zók pedig eltérnek. Rímfajtája keresztrím. Azt a fajta verselési módot, mely idő  -
mér téken alapul, és amelyben a sorvégek is rímelnek, rímes-időmértékes verselésnek 
nevezzük.

A Himnusz eredeti kéziratának részlete
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Szellemi és lelki útravaló
•  Nézzetek utána az interneten vagy lexikonokban, milyen kapcsolat fűzte egymáshoz Kölcsey 

Ferencet és Kölcsey Kálmánt!

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

Azért jókor kell magadat szoktatnod a rényt1 ismerni, 
sze retni, s úgy sajátoddá tenni, hogy természeteddel 
össze olvadjon, s attól élted semmi helyzetében, sem mi  
változandóságaiban többé el ne válhasson. […] Alig van 
ember, kinek kebelében a jó és szép magvai termé-
szet től hintve ne lennének. […] Azonban ismerni a jót 
könnyebb, mint követni […]. 

(Az erkölcsi ideálról)

Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek el en-
ged he tet len feltétele. […] Szeresd a hazát! Boldog le szesz,2

ha a férj� kor napjaiban e szavakat úgy fogod ért hetni, 
úgy fogod érezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyi  ke a 
kebel3 tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek;4 de sok 
kí ván tatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk. […] 
Minden erény önáldozattal jár, feláldozásával pilla n tat  nyi5 kényünknek, megtagadásával 
önhasznunknak, s nem ritkán hajlandóságunk vagy gyűlölségünk elnémításával: azonban 
minden áldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazá nak kívánni joga van. Mindent, amit 
élted folyta alatt arcod izzadásában gyűjtöttél; mindent, amit lángoló szerelemmel fűztél 
magadhoz, javaidat, kincseidet, házad népét és saját éltedet naponként és pillanatonként 
érette fel kell szentelned. Mert tudd meg: e szóban – haza, fog laltatik az emberi szeretet és 
óhajtás tárgyainak egész öszvessége.

(Az ember- és a hazaszeretetről)

Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen fel té-
tel. 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 kedves hajlékonysággal, gaz-
dag változékonysággal, tisztán kinyomva,6 s szívre és lélekre erőben munkálva, okaidnak s 
érzel meidnek akaratodtól függő tolmácsa lehessen.

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – Mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól 
válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen 
fog. Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is, […] de soha ne feledd, miképpen idegen 
nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség.

(Az anyanyelvről)

1 rény (régies alak): erény
2 leszesz (régies alak): leszel
3 kebel: mellkas, mell; itt: a lélek
4 szenvedelmeinek (régies alak): szenvedélyeinek
5 pillantatnyi: pillanatnyi
6 tisztán kinyomva: jól artikulálva, érthetően

Kölcsey Ferenc szobra 
(Ferenczy István alkotása)
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Többször mondám: az élet fő célja – tett, s tenni magában vagy másokkal együtt senkinek 
nem lehetetlen. Tehát tégy! S tégy minden jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol alkalom nyílik.

(Az élet céljáról)
Most pedig, szeretett gyermek, isten 
veled! Most még a gyermekkor bájos 
álmai kebeledhez gondot férni nem 
engednek; de eljön egyszer az idő, 
s a tapasztalás égető nappala téged 
is felébreszt. Ha majd e felébredés 
kínos óráiban e lapokat előveended, 
jusson emlékezetbe: miképpen a fel-
ébredés kínos órájának gyötrelmeit 
én is teljes mértékben szenvedtem; 
azonban szerelmemet az emberiség 
s bizodalmamat az örök sors iránt 
híven megőrizni törekvém; s hidd 
el nekem, ki e kettőt bírja, az füstbe 
ment remények után sem fog vi gasz-
talás nélkül maradni.

 (A búcsúzásról)

Kölcsey Parainesis Kölcsey Kálmán hoz című írása 1837-ben jelent meg az Athenaeumban. 
Unokaöccsét szó lí totta meg benne, de egy ben min den felnövekvő i� út erkölcsi és 
szellemi útravalóval látott el.

A parainesis epikai műfaj, egy megnevezett személyhez szó ló, élet vitelre vonat ko-
zó ta ná csokat, intelmeket tartal maz. Formája le het levél, szónoki be széd vagy vég -
rendelet. A ma gyar irodalmi ha gyomány e műfaj első képviselőjének Szent István királyt 
tekinti, aki az Intelmek című munkájában a fi ához, Imre her ceghez intézett bölcs tanácsokat. 

A mai olvasó számára Kölcsey Parainesise helyenként nehezen olvasható, bo nyo lult írás,
ezért megismerése türelmet és fi gyelmet, de legfőképpen többszöri elolvasást igényel. 

Feladatok, kérdések

 1.  Keressetek olyan szavakat, kifejezéseket, részleteket, amelyek számotokra szokatlanok 
vagy ismeretlenek, és beszéljétek meg a jelentésüket!

 2. Mondjátok el egymásnak saját szavaitokkal a nektek leginkább tetsző intelmeket!
 3. Fogalmazzatok meg ma is hasznosítható tanácsokat a kortársaitok számára!
4. Olvasd fel hangosan a részleteket! Ügyelj az ünnepélyes hangvételre! 
5. Tanuld meg a közösen kiválasztott 10–15 sornyi részletet a műből!

Kapcsolódó

 1.  Készítsetek magatok számára erkölcsi kódexet az olvasottak és a megbeszéltek alapján! (Csak 
olyan intelmeket írjatok, amelyek megtartására önként vállalkoztok!)

Csónakos fejfák a szatmárcsekei református temetőben;
hátul Kölcsey Ferenc márvány síremléke látható
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Mozaikok Jókai Mór életéből

Ismerkedjetek meg a költő életrajzával a számozás sorrendjében!

Vörösmarty Mihály

Pályája
Pestre költözött, hogy költői tehetségéből élhessen meg. Első sikerét a 
Zalán futása (1825) című eposzával érte el. 

A pesti íróbarátok ajánlására 1828-tól négy éven át a Tudományos Gyűjte-
mény szerkesztőjeként dolgozott. 1836-ban a Kisfaludy Társaság egyik ala-
pító tagja lett. Nevéhez fűződik (Toldy Ferenc és Bajza József mellett) az
Athenaeum és a Figyelmező című folyóiratok kiadása is. 
Verses epikai alkotásai: A buvár Kund, Szép Ilonka, Cserhalom, Eger, A két 
szomszédvár. Ódái: Szózat, Gondolatok a könyvtárban. Szerelmes versei: 
Ábránd, A merengőhöz.

Születési helye, ideje
Pusztanyéken (ma Kápolnásnyék) született 1800. de cem  ber 
1-jén, elszegényedett nemesi családban. Apja gaz da tiszt-
ként szolgált egy grófi  birtokon. 

1.

Tanulmányai
A gimnáziumi osztályokat Székesfehérváron, majd Pesten 
végezte. Apja halála után, 1817-ben a Perczel családhoz 
ke rült nevelőnek. Tanítványaival, a későbbi legendás hon-
védtábornokokkal, Perczel Miklóssal és Mórral három évet 
töltött Pesten. A tanítóskodás mellett az egyetemen fi lo-
zó fi ai, majd magánúton jogi tanulmányokat folytatott.
1820 végén a Perczel fi úkkal együtt visszatért Börzsönybe. 
Ekkor már egyre inkább az irodalom felé fordult, itt szü-
lettek meg titkos szerelméhez, Perczel Etelkához írt versei. 
Két évig Görbőn szolgált ügyvédbojtárként, majd 1824-
ben ügyvédi oklevelet szerzett.

2.

3.

Mozaikok Jókai Mór életébőlMozaikok Jókai Mór életébőlMozaikok Vörösmarty Mihály életéből
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Politikai szerepvállalása, magánélete
A ’40-es években Wesselényi Miklós és Deák Ferenc barátjaként, valamint 
a Védegylet elnökségi tagjaként újságcikkeiben Kossuth mellé állt. 
Az Ellenzéki Kör egyik alapítója volt. Ez az irodalom- és művészetpártoló 
egyesület adta ki Petőfi  verseit.
1843-ban nősült meg, feleségül vette Csajághy Laurát, aki huszonöt évvel 
volt fi atalabb a költőnél.

 Részvétele az 1848–49-es forradalomban 
és szabadságharcban

1848. március 15-ét a Szabad sajtó című versével kö szön-
tötte. Ebben az évben képviselő volt és a Köz csendi Bizott-
mány tagja, majd a későbbiekben elkí sér  te a kormányt 
Debre cenbe, Sze ged re és Aradra. 
A trónfosztás után a kegyelmi szék bírája lett.

5.

4.

Csajághy Laura (A kép az asszony 
idős korában készült.)
Csajághy Laura (A kép az asszony 
idős korában készült.)

Lengyelország
O

sz
tr

ák
ör

ök
ös ta

r tományok

Debrecen

Szeged

Börzsöny
Görbő

Arad

Pest-Buda
Székesfehérvár Pusztanyék

Visszavonulása, halála
A világosi fegyverletétel után bujdosni kény szerült, majd 
feladta magát a hatóságoknál, akik végül felmentették.
1850-től családjával együtt földbérlőként tele  pedett le 
szülőhelye közelében. Anyagi gon dokkal, betegséggel, 
lelki fájdalommal küzdött. 
Lélekben meghasonlottan halt meg 1855-ben. Temetése 
húszezer ember néma tüntetése volt az osztrák önkény-
uralom ellen.

6.
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Feladatok, kérdések 

 1. a)  Készítsétek el a füzetben vagy interaktív táblán a Vörösmarty Mihály életét be mu-
tató gondolat térképet!

Születési helye Iskolái

Vörösmarty Mihály

Pusztanyék

 b)  Ismertessétek az elkészült munkák alapján a költő életútját, majd véleményezzétek 
egymás anyagát!

 2. a)  Találjátok ki a kérdést! Csoportonként húzzatok egy cédulát, melyre tanárotok elő-
ző leg egy kérdést írt fel! Válaszoljatok rá, de magát a kérdést ne olvassátok fel! 
A többi csoport feladata annak a megfogalmazása lesz.

 b) Értékeljetek, majd hirdessétek ki az eredményt!
3. Olvasd el és értelmezd a költő Gondolatok a könyvtárban című versének sorait!

„Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.”

A sokoldalú Vörösmarty
Vörösmarty Mihály akadémikusként helyesírási szabályzatot, szótárt és nyelvtant állított össze. 
A versek mellett írt történelmi drámákat és drámai költeményt Csongor és Tünde címmel, mely 
a Tündérszép Ilona és Árgyélus történetére épül. Nevezetesek színikritikái és fordításai is. Ő volt az 
első költő Magyarországon, aki az irodalomból meg tudott élni, köszönhetően annak, hogy mun-
kássága ismertté válhatott kortársai előtt. Alkotásaiban teljesedett ki irodalmunkban a romantikus 
líra.

Részlet a Szegedi Nemzeti Színházban 2009. december 18-án bemutatott 
Csongor és Tünde című előadásból (rendezte: Bodolay Géza)
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A rendíthetetlen hűség éneke

1 ápol: gondoz, éltet
2 eltakar (régies alak): eltemet
3 balszerencse: ugyanaz, mint a Himnuszban a „Bal sors”
4 nagyszerű: eredeti jelentése szerint hatalmas, nagyméretű
5 elbukál (régies alak): elesel, meghalsz

 eltakar (régies alak): eltemet

Vörösmarty Mihály: Szózat 

1. Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol1 s eltakar.2

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

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

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

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

6. És annyi balszerencse3 közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

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

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

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

10. Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

11. Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű4 halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

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

13. Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,5

Hantjával ez takar.

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

 (1836)

•  Idézzétek fel, mely strófák alkotják a Himnusz keretversszakait, és milyen eltérés van köztük! 
A Szózat megismerése közben figyeljétek meg, erre a versre is jellemző-e a keretes szerkezet!
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Az 1830-as évek közepén a bécsi udvar erőszakosan lépett fel a polgári haladás 
magyar képviselőivel szemben. 1835-ben Wesselényi Miklóst perbe fogták, egy év múlva 
pedig Kossuth Lajost is letartóztatták. A félelem és a csüggedés légkörében Vörösmarty 
úgy gondolta, szólni kell a magyarsághoz: hitet és erőt önteni az emberekbe a ha-
zához való rendíthetetlen hűség felmutatásával. Ekkor írta ódai felhívását, szózatát
a néphez. A cím azt sugallja, hogy a költői szónoklat mindenkihez szól. Az első változat 
1835-ben született, majd 1836-ban alakította ki a végleges formát. A Szózat nemzeti éne-
künk, a magyarság hazaszeretetének, történelmi és anyanyelvi összetartozásának a jelképe 
a Himnusszal, nemzeti imádságunkkal együtt.

A Szózat a Himnuszhoz hasonlóan keretes vers, felépítése a szónoklatra jellemző sajá-
tosságokat mutat. Ilyen a felsoroló rámutatás („Ez a föld”, „Ez, melyhez” stb.), az ismétlés 
(„Még jőni kell, még jőni fog” stb.) és az ellentételezés (élet-halál, áldás-verés stb.). Vörösmarty 
alkalmazza a megszólítást is, az egyes szám második személyű forma bevonja az olvasót 
a vers be. 

A legfontosabb gondolatot a felütésben (verskezdetben) fogalmazza meg a lírai alany 
a ha  za iránti rendíthetetlen hűség parancsával. Csak egyetlen lehetőség van a címzett
(„oh magyar”) számára jó vagy rossz sorsban egyaránt: kötődni ehhez a hazához, munkálkodni 
ezért a hazáért.

A második szerkezeti egység (3–7. versszak) történelmi tabló, mely a fennmaradásért, 
a szabadságért vívott küzdelmet mutatja be. A múlt szent nevei: Árpád, Hunyadi János és 
a szabadságért küzdő legnagyobb hősök tettei kötelezik és egyben buzdítják a reformkori 
nemzetet. Az öntudatra ébredés után, az ezredévnyi szenvedés és a létért folytatott küzdelem 
jogán a nagyvilághoz lehet fordulnia a magyarságnak. 

A 8–12. versszakban a jövő esélyeit veszi számba. Kétféle jövőképet tár elénk: „Egy jobb 
kor”-ét, illetve „A nagyszerű halál”-ét. Ebben a részben már nem a közösséghez szól a lírai 
alany, inkább önmagában vívódik, tépelődik. „A nagyszerű halál” kifejezés Vörösmarty korában 
más jelentéssel bírt, mint ma: a teljes, megsemmisítő pusztulást értették alatta. (A korabeli 
sajtóban azt olvashatjuk például, hogy „nagyszerű földrengés”.)

Az utolsó szerkezeti egység, a verszárlat (13–14. versszak) újra rendíthetetlen 
helytállást követel a nehéz helyzetben lévő magyaroktól, az egyes embertől éppúgy, mint 
az egész néptől. Ez a nyolc sor magán viseli az előző rész érzelmi túlfűtöttségét. Megváltozik 
az első versszak szórendje, élére kerül a buzdító, kérlelő „Légy”, s a „rendületlenűl” szó is nyo-
ma tékosabb lesz.ma tékosabb lesz.

Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (A Feszty-körkép részlete)
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A Szózat állandó érzelmi hullámzásban tartja olvasóját. A lét vagy halál végleges lehe-
tő  ségének szembeállítása szélsőséges érzelmeket mozgat meg. A szokatlan szavak
(„átoksúly”), a túlzó kifejezések („ezredévi szenvedés”), a félrímes (x a x a) versforma, valamint 
a nyolc és hat szótagos jambusi sorok váltakozása izgatottságot, zaklatottságot su-
gall. Az ünnepélyes hangvételű sorokban spondeusok lassítják a ritmust. Ezzel a rímes-idő-
mé rtékes verselési formával már találkoztál Arany János A walesi bárdok című verse kapcsán. 
Ezt a kötött szerkezetet skót balladaformának nevezzük.

A költemény műfaja: haza� as óda. (Régi magyar neve: dicsének.) Az óda emelkedett 
han gú, magasztos tárgyú, rendszerint bonyolult ritmikájú és felépítésű, terje del me-
sebb lírai költemény.

Feladatok, kérdések

 1.  Vizsgáljátok meg a cím jelentését és hangulati tartalmát! Hogyan viszonyul a vers 
egé  széhez?

 2. Hasonlítsátok össze, ki a vers megszólítottja a Himnuszban, illetve a Szózatban!
 a) Mit kérnek a lírai alanyok a megszólítottaktól?

b) Milyen összefüggésben van ez a választott műfajjal?
3.  A költő két évig küzdött a vers első két sorának méltó megfogalmazásával, míg sike-

rült megtalálnia a legmegfelelőbb kifejezést: „rendületlenűl”.
 a) Mi a „rendületlenűl” kifejezés értelme?
  b)  Alkossatok felszólító mondatokat! Fejezzétek ki az 1–2. sorban megfogalmazott 

ren dületlen parancsot saját megfogalmazásban!
4. Beszélgessetek a költeményről a vázlat segítségével!

I. Keret
(1–2. versszak)

megszólítás; 
a rendíthetetlen 
hűség parancsa 

felsoroló rámutatás: „Bölcsőd az”, 
„Mely”, „e kivűl”
ellentétezés: „Bölcsőd” – „sírod”, 
„élned” – „halnod”, 
„ápol” – „eltakar”, „Áldjon” – „verjen”

II. Történelmi 
visszapillantás
(3–7. versszak)

az ősök miatti 
büszkeség; 
az öntudat, 
az erő érzékeltetése

tabló; felsoroló rámutatás: „Ez a föld”, 
„Ez, melyhez”, „Itt küzdtenek”, 
„Itt törtek össze”, „itten hordozák”
ellentétezés: „Megfogyva bár, 
de törve nem”, „éltet” – „halált”

III. A jövő esélyei
(8–12. versszak)

jobb kor elérése – 
érvek mellette – 
ellene ható erő;
nemzethalál: 
romantikus látomás

„ész, erő”, „szent akarat” – „átoksúly” (balsors)
ismétlés: „Az nem lehet”, „Még jőni kell, még 
jőni fog”
túlzó kifejezések: „Egy ország vérben áll”, „az 
ember millióinak”

IV. Keret
(13–14. versszak)

a rendíthetetlen 
helytállás megis-
mételt parancsa

a szórend megváltoztatása;
ellentétezés: „éltetőd” – „ez takar”, 
„Áldjon” – „verjen”, „élned” –„halnod”
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 5.  Egyén (egyes ember) – nemzet – emberiség. Foglaljátok mondatba a felsorolt szavak 
segítségével a Szózat üzenetét!

 6. Foglalkozzatok a vers zeneiségét meghatározó tényezőkkel!
 a) Másoljátok le az 1–2. versszakot!
 b) Jelöljétek be a verslábakat és a rímelést!
 c) Melyik tanult Arany János-költemény verselése egyezik meg a Szózatéval?
 d)  Vizsgáljátok meg a szavak hangrendjét a „jobb kor”-ról, illetve a „nagyszerű halál”-ról 

szóló részben! Mit tapasztaltatok?
7. Tanuld meg a Szózatot!

Kapcsolódó
1.  Mutasd be példákkal a „nagyszerű” ki-

fejezés mai értelmét!
 2.  Gyűjtsetek múlt idejű régies igealako-

kat a költeményből, és mondjátok el 
mai alakjukat!

3.  A költő nagyon haragudott azokra, akik 
1849 után azt mondták, hogy meg-
jövendölte a szabadságharc bu ká sát. 
Valójában azt akarta hirdetni, hogy ak-
kor is híven ki kell tar tani, ha valamilyen 
tragikus ese mény miatt nehéz sors vár 
a magya rokra. Olvas sá t ok fel ezeket a 
szaka szokat! (Gyermekeinek ezek nél-
kül kellett megtanulniuk a köl te ményt.)

4.  Vizsgáld meg Kovács Mihály Mohácsi 
temetés (1853) című festményét, majd válaszolj a kérdé sekre!

 a) Ki volt az a bátor asszony, aki eltemette az elesett katonákat?
 b) Hol helyezkedik el a képen?
 c) Jellemezd őt az ábrázolás alapján! (Segít a színek és a gesztusok értelmezése.)

A Szózat története
A Nemzeti Színház 1843-ban pályázatot írt ki a Szózat megzenésítésére. 
A beérkezett 22 zeneműből Egressy Béni alkotása nyerte el az első 
díjat. Legnagyobb nemzeti ünnepeinken általában az ünnepély 
zárásaként énekeljük el.
A Szózatot sok nyelvre lefordították, hatott a fi nn nemzeti himnusz 
létrejöttére is. A későbbi korok nagy költői is erőt merítettek be lő-
le a nehéz történelmi időkben: „Csak a[z első] világháború után döb-
bentem rá, hogy ennek a költészetnek, mint minden igazi köl té szet-
nek, a valóság számára is jelentése és jelentősége van. […] Azt a ha zát, 
melyről a Szózat zeng, el nem veheti, és meg nem csonkíthatja senki. 
Az visszavonhatatlanul hozzá tartozik. […] Ennek a hazának ’integráns1

része’ a Szózat is: nélküle csonka lenne a szellemi ország, s nem lenne 
többé magyar a magyar.” (Babits Mihály: A Szózat ünnepére; 1936)

1 integráns: szervesen hozzátartozó, nélkülözhetetlen

Egressy Béni (1814–1851)

Kovács Mihály: Mohácsi temetés

Egressy Béni (1814–1851)
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Szerelmi vallomás
• Értelmezzétek a címet! Milyen hangulatú versre számítotok a cím alapján?

Vörösmarty sokáig őrizte szívében Perczel Etelka emlékét. Már javakorabeli férfi  volt, amikor 
megismerte barátja, Bajza József sógornőjét, az alig tizenhat éves Csajághy Laurát. Az is-
meretségből szerelem szövődött, majd barátai intése ellenére feleségül is vette a leányt.

Versekkel kedveskedett szerelmének, ezek közül való az Ábránd című is, amelyet még a há-
zasságkötésük előtt írt Laurához. 

A költemény hangulatát egyrészt a kétség és a bizonytalanság érzése határozza meg, 
ugyanakkor a túlfűtött szenvedélyesség is jelen van. Fellelhetők benne a romantikus 
kép  alkotásra jellemző jegyek: a természet elemeinek beemelése, a túlzó kifejezések 
használata, valamint az alakzatok közül az ismétlés és a fokozás.

A költemény műfaja dal, amelyben az ódára jellemző elemek is beépülnek, mint például 
a gondolatiság, illetve a kulcsfogalmak ismétlése.

Feladatok, kérdések

 1.  Beszéljétek meg, milyen szerepe van a vers hangulatának  megteremtésében a fel-
tételes módú igéknek!  

 2. Vizsgáljátok meg a vers szerkezeti felépítését!
 a) Hogyan kapcsolódik egymáshoz az 1. és a 4. versszak?

b)  Mi a szerepe a 2. és a 3. versszaknak? Értelmezzétek a természeti jelenségek motí-
vu mait, a kialakult képek sorrendjét, kapcsolódását!

 3. a)  Elevenítsétek fel a dal műfaji sajátosságairól tanultakat! (Hívjátok segítségül a tan-
könyv Fogalomtárát is!)

 b)  Írjatok példákat a dal és az óda műfaji sajátosságainak bemutatására (például a szó -
kincs, a kifejezésformák és a versforma tekintetében)!

Vörösmarty Mihály: Ábránd

1. Szerelmedért
Feldúlnám eszemet
És annak minden gondolatját,
S képzelmim édes tartományát;
Eltépném lelkemet
Szerelmedért.

2. Szerelmedért
Fa lennék bérc fején,
Felölteném zöld lombozatját,
Eltűrném villám s vész haragját,
S meghalnék minden év telén
Szerelmedért.

3. Szerelmedért
Lennék bérc-nyomta kő,
Ott égnék földalatti lánggal,
Kihalhatatlan fájdalommal
És némán szenvedő,
Szerelmedért.

4. Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Dicsőbb erénnyel ékesítném
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért!

 (1843. március előtt)
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Petőfi Sándor életútja
•  Nézzétek meg a térképen bejelölt településneveket! Korábbi ismereteitek alapján fűzzetek 

néhányhoz eseményeket, évszámokat, személyeket stb.!

Ötödik osztályban már megismerkedtél az egyik legis mer-
tebb magyar költő, Petőfi  Sándor életével és halha tat lan hő-
sének, János vitéznek a történetével.

A részletesebb életrajzzal most még inkább kirajzolódik 
előtted a tragikusan rövid életű költő alakja.

Pető�  Sándor 1823. január 1-jén született Kiskőrö sön.
Édesapja, Petrovics István vállalkozó szellemű mé szá ros mes-
ter és kocsmáros volt. Édesanyja, a szlovák anya  nyelvű Hrúz 
Mária férjhezmenetele előtt cseléd lány ként dolgozott.

A család 1824-ben Kiskunfélegyházára költözött. Petőfi  ver  -
seiben ezt a várost vallotta szülőföldjének. Jó anyagi kö rül-
 mények között éltek, ezért a gondos apa egyre jobb iskolák ba 
járatta fi ait, Sándort és Istvánt. A költő Kiskun fél egyházán, 
Kecskeméten, Sárszentlőrincen, majd Pes ten és Aszó-
don tanult.

Orlai Petrich Soma: Pető�  Sándor
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Pápa
Sopron
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Később Selmecbányára került, itt érte a család elszegényedésének a híre – a jómódú 
fi ú  ból egyik napról a másikra szegény diák lett. Ekkor, tizenhat éves korában kezdődött el 
életének egyik legnehezebb időszaka: vándorlásai során megismerkedett a nélkülözéssel és 
a nyomorral.

1839 februárjában gyalog indult el Pestre, ahol színházi 
„mindenes” és alkalmi statisz ta lett a Nemzeti Színház-
ban. Szülei kérésére a nyarat már Ostff yasszonyfán töltötte 
egyik ro ko  nuknál, aki megígérte, hogy taníttatja. Ebből 
azonban semmi sem lett, ezért Sopron ban önként je lent  -
kezett katonának a császári hadseregbe. A vékony tes t-
alkatú fi ú azonban nem bírta a ke mény katonaéletet, és 
megbetegedett. Egy jó indulatú katonaorvos másfél év 
után, 1841 február jában felmentette.

Leszerelése után folytatta vándorútját, és szinte 
min denütt megfordult az országban: Sopronból Pápára 
ment, ahol néhány hétig a gimnázium diákja is volt. Ezután 
fel csapott vándorszínésznek, de 1841 októberében már 
ismét Pápán tanult. Itt ismerkedett meg Jókai Mórral,
akivel később barátságot is kötött.

Az 1842-es év hozta meg számára az első jelentő-
sebb irodalmi sikert: A borozó című verse megjelent az 
Athe naeumban. (Itt még Petrovicsként írta alá a ver set, de 
a Hazámban című versét már Petőfi ként jegyezte.) Ez 

év novemberében egy vándortár  su lat hoz szegődött, 1843 tavaszán Pozsonyba ment, ahol 
az Országgyűlési Tudósítá sok másolá sá ból tartotta fenn magát. A hideg telet Debrecenben 
töltötte éhezve, fázva. Ekkor tett le végleg színészi ábrándjairól, és határozta el, hogy költő lesz. 
Mintegy nyolcvan versét lemásolta, és 1844 februárjában Pestre indult, hogy kiadassa 
műveit. Felkereste Vörösmarty Mi hályt, aki pártfogásába vette  Petőfi t. Állást is kapott a 
kor egyik nép szerű képes folyóiratánál, a Pesti Divat lapnál. Még ebben az évben megjelent 
A helység kalapácsa című vígeposza1 és első kötete Versek címmel. 1844 őszén kezdte el írni 
Kukoricza Jancsi kalandjait. Az elbeszélő költemény 1845. március 6-án jelent meg a Pesti 
Divatlap hasábjain. A János vitéz sikere Petőfi t országo san ismert, ünnepelt költővé avatta. 

1845 tavaszán indult el felvidéki körútjára. Útja diadalút volt: még fáklyás felvonulást is 
rendeztek a tiszteletére. Élményeiről az Úti jegyzetekben számolt be. 

1846 tavaszán ismét Pestre költözött. Együtt lakott Tompa Mihállyal, akivel közö sen szer-
vezték meg a Tízek Társaságát, a fi atal írók csoportját. A csoport tagjai – különösen Petőfi  –
a francia forradalom elkötelezett hívei voltak. 

Ősszel Erdélybe indult, ahol a nagykárolyi megyebálon megismerte a 18 éves Szendrey
Júliát, az erdődi jó szág igazgató leá nyát. A költő azonnal szenvedélyes sze relemre lobbant 
iránta. A lányt kezdetben csak Petőfi  hír neve ragadta meg, és nem volt biztos az érzelmeiben. 
Júlia édesapja, Szend rey Ignác nem nézte jó szemmel, hogy egy köl tő udvarol a leá nyá-
nak, ezért el lenez te a kap csolatot. A fi atalok 1847. szep tem be r 8-án házasságot kö töt-
tek Er dő dön. A mé zes he teket Teleki Sándor gróf koltói kas té lyában töl töt ték. No  vem ber -
ben Pestre köl töztek, ahol Jó kai Mór volt a társ bérlőjük. 

Az 1847-es év ajándékozta meg Petőfi t a köl tőtárs, Arany János igaz barátsá gá  val. 

1 vígeposz: verses nagyepikai műfaj, hangvétele komikus, ironikus

Barabás Miklós: Szendrey Júlia 
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1848 elejétől Pető�  már a forradalomvárás lázában égett. A februári párizsi ese mé-
nyekről kapott hír hallatán március 13-án megírta a Nemzeti dalt arra a nép  gyűlésre, 
amelyet március 19-ére terveztek. Ám a bécsi forradalom híre cselekvésre késztette Petőfi éket.

A márciusi események után megdöbbenve látta, hogy a ma gyar kormány egyez kedik 
a csá szári udvarral a békés megoldás reményében. Már áprilisban kijelentette, hogy nem bí-
zik a kormányban, ezért rágalomhadjárat indult ellene.

Ősszel – Jellasics betörését követően – Székelyföldre indult hadi kiküldetésbe, aho vá váran-
dós feleségét is magával vitte. Kisfi a, Zoltán születése után Bem seregébe kért beosztást, 
harcolni akart a hazájáért. 

1849. július 31-én a segesvári csatában a több mint ötszörös túlerővel szemben alul ma-
radtak a magyarok. Ebben a csatában tűnt el Petőfi  örökre. A fegyvertelenül me nekülő költőt 
Fejér egyháza közelében látták utoljára, valószínűleg egy lovas ka to na szúrta le fegyverével. 
Sírhelye, halálának pontos körülményei máig ismeret le nek.

Feladatok, kérdések

 1.  Készítsétek el a füzetben vagy in ter-
ak tív táblán a köl tő életének esemé-
nyeiről szóló gon  do  lat tér  képet!

2.  Vedd számba az életrajz isme reté  ben 
azokat az idősza ko kat, ame lyek úgyne-
vezett nehéz idők vol tak a köl t ő éle té-
ben!

 a) Keresd meg a kiváltó okokat!
b)  Beszélj arról, hogyan viselte a köl tő a 

megpróbáltatásokat!
 3.  Találj ki jeleket azokhoz a telepü lésekhez, amelyek mellett nincs ikon a térké pen!

Kapcsolódó
1.  Nézz utána a könyvtárban vagy az 

in terneten a következőknek!
 a)  Miről nevezetes a kiskun félegy-

házi Hattyúház?
 b)  Melyik iskolában nevezték el Pe-

tőfi t Könyves Sándornak?
 c)  Hol és miért kényszerült a „kur-

ta va sat”, botozást elviselni? 
 d)  Mennyi pénzt kapott 1845-ben 

Pe tőfi  egy-egy verséért?
 e)   Petőfi  halála után meg so ka so-

d ott azo knak a száma, akik utá-
nozták ver  seit. Hogy ne vez zük 
az ilyen köl tőket?

 f)  Milyen – Petőfi t is érintő, szinte 
legendába illő – tény fűződik 
Arany János halálához?

Orlai Petrich Soma: Pető�  Sándor szülei

Pető�  szülőháza Kiskőrösön (ismeretlen festő alkotása)

Orlai Petrich Soma: Pető�  Sándor szülei
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Lírai önarckép és ars poetica1

„A természetnek tövíses
Vadvirága vagyok én”

(Petőfi  Sándor: A természet vadvirága)

• Milyen szavak, érzések, gondolatok jutnak eszetekbe az ígéret földje kifejezésről?

Petőfi Sándor: A XIX. század költői

1. Ne fogjon senki könnyelműen
A húrok pengetésihez!
Nagy munkát vállal az magára,
Ki most kezébe lantot2 vesz.
Ha nem tudsz mást, mint eldalolni
Saját fájdalmad s örömed:
Nincs rád szüksége a világnak,
S azért a szent fát félretedd.

2. 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.

3. 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!

4. Vannak hamis próféták,3 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.

1  ars poetica [arsz poétika] (lat): 1. költészettan, a költői mesterség szabályainak összefoglalása; 2. költői, írói hitvallás 
a művészet feladatáról, a művészi magatartásról

2  lant: az ókori görögöknél és rómaiaknál használatos hangszer neve. A hárfához hasonlóan a kifeszített húrokat pengetővel 
szólaltatták meg. Európában a 16. században terjedt el arab hatásra

3  próféta: Isten kiválasztott embere, a költői tehetség, alkotás jelképe

Mózes a Sínai-hegyen (ismeretlen szerző festménye)
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5. 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!

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

 (Pest, 1847. január)

Pető�  gyakran írt önmagáról, szívesen jellemezte, elemezte saját költői és emberi ma-
ga tartását verseiben. Életművében jó néhány ars poeticával találkozunk. Olyan alko tá-
sokat értünk ez alatt, amelyek a költészet céljával, kifejezőeszközeivel, a költői ma-
gatartással foglalkoznak, és szerepük szerint vallomásos vagy tanító jellegűek.

Petőfi  talán legismertebb ars poeticája ez a vers, melyet 1847 januárjában írt Pesten. Ebben 
fogalmazódik meg az a költői magatartás, melyet magáénak vall, sőt minden kortárs költőtől 
is elvár. „Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, 
s ez a század föladata…” – írta költőbarátjának, Arany János nak 1847 februárjában.

A vers egy újfajta költői magatartást, hitvallást fogalmaz meg: a romantikus „költő-apos-
tolét”, akit Isten azért küldött, hogy elvezesse a népét az ígéret földjére. Ezért szenvedélyesen 
igyekszik meggyőzni költőtársait: tilt, érvel, átkozódik, és felvillantja az egyenlőségen alapuló 
társadalom képét is. A költemény alap vető motívumai: a költő-apostoli szerep, a vi lá-
got megtisztító harc és az eljöven dő Kánaán.

Az első négy versszakban a lírai alany kétféle költői magatartást szembesít. A ha-
mis pró fé tákat elítéli, csak a népért küzdő, a népet vezető „lángoszlop” költő alakjával tud 
azonosulni. 

Az ötödik versszak azt is megfogalmazza, meddig kell a népet vezetniük a köl tők-
nek: mind addig folytatni kell a harcot, míg az anyagi jólét („bőség kosara”), a törvény előtti 
egyenlőség („jognak asztala”) és a szellemi felvilágosultság („szellem napvilága”) valóra nem 
válik.

A hatodik versszak első két sora újabb, a kitűzött cél megvalósulásáig tartó küzdelemre 
szólít fel. A vers egy romantikus képpel zárul: a szép halál képével, amely a világszabad-
sá gért harcolók, azért életüket is feláldozók jutalma. 

A kortársak meggyőzésében a lírai alany szónoki eszközökkel él, érveket sorakoztat fel, és 
ezek egyhangúságát szenvedélyes felszólításokkal ellensúlyozza. 

A költemény időmértékes verselésű, uralkodó verslába a jambus (∪ –).

Apollón (a Nap és a költészet istene) lantjával (görög vázakép)
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Feladatok, kérdések

 1. Kik a vers megszólítottjai? Mi utal erre?
 2. Vegyétek számba, milyen költői magatartást utasít el a lírai alany az 1. versszakban!
 3. Értelmezzétek a 2. versszak bibliai utalásait: Mózes, lángoszlop, Kánaán!
 a) Hogyan módosul a Kánaán szó jelentése a költeményben?
 b) Milyen szerepet fogalmaz meg a lírai alany ebben a versszakban?
 4. Igazoljátok a 3. versszakból vett idézetekkel, hogy a lírai alany a nép vezére akar lenni!
 5.  A ritmikai váltás után a 6. versszakban az értelmet nyert halál képével – a mun-

kálkodásért járó fi zetséggel – zárul a vers. Milyen költői eszközökre ismertek ebben 
a köl tői képben?

 6.  Gyakoroljátok a költemény kifejező felolvasását! Beszéljétek meg a levegővételek 
hely ét, és a hangmagasság, valamint a hangszín váltásával színesítsétek a felolvasást!

Kapcsolódó
1. Nézz utána, kiknek az attribútuma1 a lant a görög mitológiában!
2.  Kinek a címerében tűnik fel a lant 16. századi költőink közül? (Róla mintázta Gárdonyi Géza 

Sebők deák alakját.) Mutasd be a címert!
3. „Ki volt tanítód? hol jártál iskolába? 

Hogy lantod ily mesterkezekkel pengeted.”
 a) Melyik versből származik az idézet?
 b) Milyen „foglalkozásra” utal a második verssor?

1 attribútum (lat): olyan tárgy vagy jelvény, amellyel isteneket (szenteket) ábrázoltak a könnyebb felismerés céljából

Visszatérés a Kánaánba (a milánói dóm homlokzatának részlete)
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A szülőföld, a magyar táj ábrázolása
„Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!”

(Petőfi  Sándor: Az alföld)

•  Idézzetek fel magatokban egy téli tájképet, majd mutassátok be jellemző elemeit néhány 
mondatban!

Petőfi Sándor: A puszta, télen

1. Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda;
Amit a kikelet
És a nyár gyüjtöget,
Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli,
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.

2. Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával,
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával,
S a dalos madarak
Mind elnémultanak,
Nem szól a harsogó haris1 a fű közűl.
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedűl.

3. Mint befagyott tenger, olyan a sík határ,
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár,
Vagy hogy rövidlátó
Már öregkorától,
S le kell hajolnia, hogy valamit lásson…
Így sem igen sokat lát a pusztaságon.

4. Üres most a halászkunyhó és a csőszház;
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz;
Mikor vályú elé
Hajtják estefelé,
Egy-egy bozontos bús tinó2 el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.

5. Leveles dohányát a béres leveszi
A gerendáról, és a küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul;
S a csizmaszárábul
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol,
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?

1 haris: sötét tollazatú, harsogó hangú költöző madár
2 tinó: � atal ökör
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6. De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a pince kulcsát
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjök a rudat,1
Hóval söpörték be a szelek az utat.

7. Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,2

A harmadik velök birkozni szemközt jő.

8. Alkonyat felé ha fáradtan elűlnek,
A rónára halvány ködök telepűlnek,
S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló…
Háta mögött farkas, feje fölött holló.

9. Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a tulsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.

 (Pest, 1848. január)

Utazásai során szerzett élményeit, a látvány által kiváltott érzéseit Pető�  tájleíró köl te-
mé nyeiben és úti leveleiben örökítette meg. Szülőföldje, az Alföld bemutatása volt az 
egyik legkedvesebb témája. A költő számára ez a vidék a korlátok nélküli szárnyalás 
szín helye, az ember és a természet bensőséges kapcsolatának kifejeződése, ugyanak -
kor a haza megtestesítője is. Petőfi  a szeretett tájnak nemcsak a szépségeit vette észre, 
ha nem elmaradottságát is: a járhatatlan utakat, a vendégmarasztaló sarat, az ütött-kopott 
építményeket.

Tájlírájának egyik jellemző vonása a természet iránti rajongó imádata, amely minden 
tájversét meghatározza. Leírásaiban a természet a harmónia jelképe, melynek minden kis 
rész lete fontos értékeket hordoz. Verseiben többféleképpen is megjeleníti ugyanazt a tájat, és 
eközben többféle jelentéssel is felruházza.

Első remekművét, Az alföldet 1844-ben írta, ezt követte A csárda romjai (1845), a Téli világ 
(1845), A Tisza (1847), a Kutyakaparó (1847), A téli esték (1848), A puszta, télen (1848) és a Kis  -
kuns ág (1848).

1 rudat: kocsirudat
2 tűzkő: ütésre szikrát adó kemény ásvány
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Petőfi  1848 januárjában írta A puszta, télen című költeményt, amely egy általa kedvelt költői 
eszközzel, a nagy nyomatékkal bíró felkiáltással kezdődik: „Hej, mostan puszta ám igazán 
a pusz ta!” A puszta általános külső képe után a költemény az emberi és az állati élet színtereit 
(halászkunyhó, csőszház, tanyák, csárdák) veszi sorra. 

Az első versszakban az évszakokat személyesíti meg, amelyek közül az ősz, a „gon-
datlan rosz gazda” kap hangsúlyos szerepet, mintegy előkészítve a téli táj ürességét.

A második versszakban negatív tájfestés által látjuk a pusztát: a tájra máskor oly jellem-
ző képek és hangjelenségek hiányát sorolja fel a tagadószók segítségével. Itt válik uralkodóvá 
az elégikus hang is a „méla”, „kesergő” jelzők segítségével és az l hangok gyakoriságával.

A harmadik versszakban szűkíti a képet: a „fáradt madár”-ként mozgó nap szemszögéből 
látható a puszta.

A negyedik, ötödik, hatodik versszakban a lakatlan halászkunyhó és csőszház után 
az élet jeleire bukkanunk az apró tanyákon, melyre az istállóban dohányt vágó és csön-
desen pipázó béres alakja utal.

A hatodik versszak vezet át újra a kinti világba, ahol a szelek és a viharok uralkodnak, 
majd a hetedikben „fáradtan elűlnek”. Megváltozik a nézőpont is, hiszen most már a földön 
álló ember magasságából láthatjuk mindezt. A betyár alakja jelképes, a kitaszítottság, a fe-
nyegetettség érzését hordozza: „Háta mögött farkas, feje fölött holló”. Az időbeli előrehala dást 
az al kony beköszönte jelzi. 

AZ utolsó versszakban a vérrel össze kap csolódó napmotívum jelenik meg, mely 
a lírai alany királyellenes érzéseire utal.

A mű verselése ütemhangsúlyos (ma gya ros). A strófaszerkezetben a hat sor kö zül a 3. 
és a 4. csupán fél sor (kétütemű ha tos), az 1., 2. és az 5., 6. pedig négyütemű fe lező tizenket -
tes sor. A rövidebb sorok élénkséget visz-
nek a lassúbb mene tű tizen két szótagos 
sorok közé. A so ro kat pá ros rí mek kap-
csolják össze.

A vers műfaja tájleíró költemény. A lí-
rai alany egy táj vagy természeti je-
lenség ér ze l emgazdag bemutatására
tö rekszik. A leírás mellett fontos szere-
pet kap a sze mé lyes érzelmek meg-
vallása is.

Feladatok, kérdések

 1. Dolgozzatok párokban!
 a) Állapítsátok meg, hány szerkezeti egységből áll a vers!
 b)  Hogyan mutatja be a természet kifosztottságát az első három versszak tájképe? 

(Mi van, és mi nincs?)
 c)  Vegyétek számba, milyen költői eszközökkel kölcsönöz emberi megnyilvánulásokat 

a vers a természeti erőknek!
 d) Olvassátok fel azokat a versszakokat, amelyek önálló életképként is felfoghatók!
 e) Milyen a vers alaphangulata?
 f)  Keressetek példákat ragrímekre! Említsetek olyan összecsengéseket, amelyekben 

a rímelő szótagoknak csak a magánhangzói egyeznek meg (asszonánc)!
2. Tanulj meg egy közösen kiválasztott részletet a költeményből!
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A Júlia-versek
„Lelkemnek egyedűli, 

De egy világnál többet érő kincse”
(Petőfi  Sándor: Minek nevezzelek?)

•  Gyűjtsetek az ősszel kapcsolatos verseket, fotókat az internetről, és készítsetek belőlük digi-
tális tablót!

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 i� u 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,1 űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre2

Könnyezve borítasz-e szemfödelet?
S rábírhat-e majdan egy i� u 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 könnyeden3 elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
 (Koltó, 1847. szeptember)

A szerelem fontos ihletője volt Petőfi  költészetének, különösen igaz ez Szendrey Júlia sze-
mé lyére. Szendrey Júliával való házasságkötésük után írt verseivel Pető�  teremtette meg 
a magyar irodalomban az úgynevezett hitvesi költészetet. Ezek jelentős részét – több 
mint húszat – 1847 szeptemberében, a koltói kastélyban eltöltött napok alatt írta. Közülük is 
a legismertebb a Szeptember végén című költeménye. Érzéseiről nyíltan, egyben játékos ön iró -
niával ír már az Úti levelekben is: „én most is oly forrón, oly lángolón szeretem a felesége met,
mint hajdanában nőtlen koromban, pedig egy hét múlva két hete lesz, hogy megházasodtam”.

1 hitves: feleség
2 tetemimre: holttestemre
3 könnyeden (itt): gyorsan
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A vershelyzetre utal a cím és az első versszak képsora. A koltói kastélyból feltáruló ter-
mészet ellentétes vonásait állítja párhuzamba a lírai alany a szívében lángoló nyár 
– az i� úság – és a hajában megjelenő ősz szálak – az elmúlás – képeivel. A négy évszak 
váltakozásának bemutatásában nagy szerepe van az időhatározó-szóknak: a „még” négyszer, 
a „már” háromszor jelenik meg. 

A második versszaknak már csak az első sora idézi fel a természetet. Ez a sor örök életűvé 
vált a magyar irodalomban, Kosztolányi Dezső1 szerint a legszebb magyar verssor: „Elhull a
virág, eliramlik az élet…”. Minden múlandó. Az idő múlására fi gyelmeztető jelek a halál gon-
dolatát is előhívják. A lírai alany kérdések sorát intézi a feleséghez, miközben az örök, a ha lá-
lon túli szerelem gondolata foglalkoztatja.

A harmadik versszak romantikus képe (a sírból az eldobott özvegyi fátyolért feljövő alak) 
kettős szerepet tölt be. Egyrészt intelmet fogalmaz meg a feleséghez, másrészt a lírai alany 
szerelmi vallomása árad szavaiból. A záró versszak fájdalmas, elégikus hangulatú jelenet, ro-
man tikus toposz.2

A költemény műfaja elégia. (A műfaj ismertetőjegyeivel Csokonai Vitéz Mihály A Re mény-
hez című verse elemzésekor már megismerkedtél.)

A mű időmértékes verselésű. Szabályosan követik benne egymást a tizenkét és tizen-
egy szótagos sorok, válta ko zá sukat a keresztrímek (a b a b c d c d) is felerősítik. 

1 Kosztolányi Dezső (1885–1936): író, költő, műfordító
2 toposz (gör): közismert, közkinccsé vált, korokon átívelő költői kép, írói fordulat, cselekményelem

A szerelmesek szobra a koltói kastély udvarában
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Feladatok, kérdések

 1. Beszélgessetek a cím többletjelentéséről!
 2. Soroljátok fel, milyen témákról szól a lírai alany!
 3.  Ismerkedjetek meg a vers felépítésével, kifejezőeszközeivel a vázlat alapján! Ennek 

segítségével beszélgessetek a költeményről!

I. Valóságos látvány
nyári virágok       JELEN     téli világ
zöldellő nyárfa         havas bérci tető
        ellentét
párhuzam         párhuzam
      
lángoló szív         őszülő haj

II. „Elhull a virág, eliramlik az élet…”
JELEN, JÖVŐ

meghitt összebújás        költői kérdések
         ellentét

III. Látomás
romantikus kép (temető, sírok, szellem)

JÖVŐ
az özvegy hűtlensége        a költő síron túli

 metafora         szerelme

özvegyi fátyol – sötét lobogó     ellentét    „akkor is, ott is”

 4. Keressétek meg a versben az elégia műfaji jellemzőit!
 5. Vizsgáljátok meg a versritmust! Jelöljétek a rövid és hosszú szótagokat!
6. Tanulj meg egy közösen kiválasztott részletet a költeményből!

Szendrey Júliáról
Júlia Petőfi  eltűnése után előbb Kolozsváron, majd Pesten pró-
bált fényt deríteni férje sorsára. Még a gyászév letelte előtt 
feleségül ment Horváth Árpád jogtörténész professzorhoz. 
Ez a házasság nemzeti felháborodást keltett, Arany János 
vers ben fejezte ki rosszallását (A honvéd özvegye). Júlia tizen-
hét évi házasság után elköltözött a férjétől, akitől három gyer -
meke született.
Az 1850–60-as években írással is próbálkozott: verseket, re-
gé nyeket és elbeszéléseket adott ki, és lefordította An der sen 
néhány meséjét. Júlia negyvenévesen, 1868. szeptember 6-án 
halt meg, és szeptember 8-án temették el. (1846-ban ezen 
a napon ismerkedett meg Petőfi Sándorral, és egy év múlva 
ugyancsak ezen a napon kötöttek házasságot.)

Júlia Petőfi  eltűnése után előbb Kolozsváron, majd Pesten pró-
bált fényt deríteni férje sorsára. Még a gyászév letelte előtt 
feleségül ment Horváth Árpád jogtörténész professzorhoz. 

Júlia Petőfi  eltűnése után előbb Kolozsváron, majd Pesten pró-
bált fényt deríteni férje sorsára. Még a gyászév letelte előtt 
feleségül ment Horváth Árpád jogtörténész professzorhoz. 
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Közéleti témájú versek

„Győzni fog itt a jó. De legelső nagy diadalma
Vértengerbe kerűl.”

(Petőfi  Sándor: Az ítélet)

• Jósoljátok meg a 73. oldalon látható festmény alapján, milyen témájú versről fogtok olvasni!

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…

1. Egy gondolat bánt engemet:
2. Ágyban, párnák közt halni meg!
3. Lassan hervadni el, mint a virág,
4. Amelyen titkos féreg foga rág;
5. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
6. Mely elhagyott, üres szobában áll. 
7. Ne ily halált adj, istenem,
8. Ne ily halált adj énnekem!
9. Legyek fa, melyen villám fut keresztül,

10. Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
11. Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
12. Eget-földet rázó mennydörgés dönt le… –
13. Ha majd minden rabszolga-nép
14. Jármát megunva síkra lép
15. Pirosló arccal és piros zászlókkal
16. És a zászlókon eme szent jelszóval:
17. „Világszabadság!”
18. S ezt elharsogják,
19. Elharsogják kelettől nyúgatig,
20. S a zsarnokság velök megütközik:
21. Ott essem el én,
22. A harc mezején,
23. Ott folyjon az i� ui vér ki szivembül,
24. S ha ajkam örömteli végszava zendül,
25. Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
26. A trombita hangja, az ágyudörej,
27. S holttestemen át
28. Fújó paripák
29. Száguldjanak a kivivott diadalra,
30. S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
31. Ott szedjék össze elszórt csontomat,
32. Ha jön majd a nagy temetési nap,
33. Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével
34. És fátyolos zászlók kiséretével
35. A hősöket egy közös sírnak adják,
36. Kik érted haltak, szent világszabadság!

 (Pest, 1846. december)
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Feladatok, kérdések

 1. Alkossatok párokat, és válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
 a) Fogalmazzátok meg az egyes szerkezeti részek legfontosabb gondolatait!
 b) Ki a költemény megszólítottja?
 c)  Hasonlítsátok össze az első és a második rész hasonlatait, metaforáit! Milyen kü-

lönb séget vesztek észre a képekben megjelenő dolgok mérete, környezete, vala-
mint pusztulásuk oka között?

 d) Vizsgáljátok meg a nagyszabású csatajelenetet!
• Olvassátok fel a két küzdőfél megnevezését!
•  Mi a küzdelem célja? Mikorra várja ennek elérését a lírai alany? Elemezzétek a moz  -

gások és a hanghatások kapcsolatát!
 e)  A fokozás mellett az ismétlésnek is kiemelt szerepe van a költeményben. Hozzatok 

példákat az ismétlések különböző fajtáira!
 f) Keressétek meg a rapszódiára jellemző jegyeket:

• a különböző hangulatokat, változó érzelmeket kifejező szavakat;
• a zaklatottság kifejezőeszközeit (mondat- és sorhosszúság)!

 g) Három helyen belső rímek tördelik a tíz szótagos sorokat.
• Keressétek meg ezeket a rímeket!
• Mi a szerepük? Mit ért el velük a költő?

2. Tanulj meg egy közösen kiválasztott részletet a költeményből!

Eugène Delacroix [özsen delakroá]: A Szabadság vezeti a népet
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A költészet egyik ága a közéleti líra. Petőfi  1844-től kezdve jelentkezett a magyar nép 
sorsával és meghatározó sze mé lyiségeinek szerepével foglalkozó ver seivel. Leginkább azok 
a történelmi szemé lyiségek érdekelték – mint Lehel vezér vagy II. Rákóczi Ferenc –, akik nem-
zeti mitológiánk részeivé váltak. Ezeknek a verseknek az alaphelyzete gyakran a szó no ki po-
zíció, amelyre a „szabadság-vallás” hirdetőjének az emelkedettség megteremtéséhez volt 
szüksége. Leg ismertebb példája en nek a Nemzeti dal, de idesorolható a Csa tában és az Egy 
gondolat bánt enge met… című verse is.

A költemény műfaja rapszódia,1 mely az óda egyik válfaja. A rapszódia szen ve délyes 
hangú, felindult lelki ál la po tot tükröző, szaggatott szerke ze tű és gondolatmenetű, 
egyenet len ritmusú lírai költemény.

A költeményt a gondolati és ritmikai egy ségek alapján vizsgáljuk meg. Az el ső részt (1–8. 
sor) a lassú halál elutasítását kifejező hasonlatok uralják, ritmusát a né gyes, ötös és az ötöd-
feles jambusokból álló sorok adják.

A második részt a 9–12. sor alkotja, amely a gyors halál metaforáiból épül fel, ritmusát 
pedig az ötödfeles jambusok határozzák meg. Az egység lezárását három pont mel lett egy 
gondolatjel is jelzi.

A harmadik résznek a 13–20. sort tekintjük. Felütésszerűen kezdődik ez a részlet: „Ha majd 
minden rabszolga-nép”, és ezzel a jelen időbe (az 1840-es évekbe) érkezünk. A lírai alany 
re ménye szerint rövidesen elkezdődik a „rabszolga-népek” világméretű harca a zsarnokság 
ellen, a világszabadságért. A ritmust itt is a jambusok teremtik meg.

A negyedik rész (21–30. sor) ritmi kai 
váltása (jambusok helyett anapesz tu sok) 
egybeesik egy újabb gondolati-ér zel-
mi váltással. A lírai alany sze  mé lyes kí-
vánsága – hőssé válni – fo gal ma zódik 
meg egy hatalmas, ro man tikus lá tomás 
ke retében.

Az ötödik részben (31–36. sor) ismét 
lelassul a tempó, és visszatér az első rész 
ritmusa. A kivívott diadal részeseként 
a dicső halállal a lírai alany egyike lesz 
a közös sírba temetett hősöknek.

A költemény jelentős versszervező 
erői az ellentét (aktív halál – passzív ha lál) 
és a foko zás (villám sújtotta fa – szél től 
kicsavart fa – mennydörgés által le dön-
tött kőszirt). Az erő tel jes színek (piros, 
fekete) és hangok (mennydörgés, har-
so gás, acéli zörej, ágyúdörej) is hozzá-
járul  nak ahhoz, hogy a lírai alany megfo-
gal mazza vágyait, félelmeit, majd egy 
roman tikus záró képben láttassa a világ-
szabadságért életüket áldozók hősi halá-
lát és temetését. 

1 rapszódia (gör): a kifejezés a görög rhapszódosz (’összetoldott ének’) szóból származik
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•  Idézzétek fel a refrénről tanultakat! Figyeljétek meg, milyen szerepe van a refrénnek a kö-
vetkező versben!

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

1. 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!

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

1848 első hónapjaiban beköszöntött a „népek tavasza” Európában. Először Itáliában lán gol tak 
fel forradalmak (január 12-én Palermóban, 27-én Nápolyban, majd március 18-án Milá nó ban) 
az egységes olasz állam megteremtéséért. Párizst február 22-én gyújtotta fel a forradalom 
lángja.

Thorma János: Talpra magyar!

3. 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!

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

5. 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!

6. 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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Március 6-án a Pozsonyban ülésező országgyűlés elfogadta a jobbágyfelszabadítást. Már-
cius 13-án kitört a bécsi forradalom, és ez adta a végső lökést a pesti ifjak cselekvéséhez. 

Elkészült a magyar nép követeléseit meg fogalmazó Tizenkét pont. A meghirdetett nép-
gyűlésre Petőfi  megírta a forradalmi cselekvés indulóját, a „Talpra magyar”-t. A bécsi ese-
mények hatására azonban már március 15-én reggel a Pilvax ká véházban, a gyüleke ző 
ifjúság előtt felolvasta Petőfi  a Nem zeti dalt, kérve a hallgatóságot, hogy kap csolódjon be 
az előadásba. „El mondtam… azután az orvosi egyetemen, az után a sze minárium terén…, 
végre a nyom da előtt, me lyet erőszakkal elfoglaltunk a Hatvani ut cában” – írta naplójában. Este 
a Nemzeti Színházban szintén ezt a verset követelte a közönség, és kí vánságára a kor egyik 
leg híresebb színésze, Egressy Gábor szavalta el. 

A Nemzeti dal lelkesítő induló és versbe foglalt, mozgósító erejű kiáltvány a nem zethez. 
Már a versfelütésben testet ölt a leg fontosabb gondolat: „Talpra magyar, hí a haza!” 
és az indító kér dés: „Rabok legyünk, vagy szabadok?” A kérdésre adott válasz egyértelmű: 
a sza badságot kell választani.  A tettre buzdítás és a szabadság melletti érvek felsorakozta -
tása az egész költeményen végigvonul. A refrén négy sora adja meg a választ az indító 
kérdésre: „Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” Ez a szerkezeti megoldás arra ösztökéli 
a hallgatót, hogy maga is mondja, kiáltsa a refrént.

A második és harmadik versszak a múlt és a jelen kapcsolatát mutatja be. Az ős-
apák még szabadon élhettek, de nyugodni már nem tudnak a magyar földben, hiszen az 
„szolgaföld” lett. A jelenben az ősökért (a múltért) is harcolni kell, a haza becsületének
a helyreállítása mindennél fontosabb.

A negyedik versszak a költemény csúcs pontja: a láncok eldobásának és a fegyverbe hí-
vásnak, a buzdításnak a képe.

Az ötödik és hatodik versszakban a jövő tör ténelmi képeit és az utókor erkölcsi 
ítéletét fogalmazza meg a lírai alany: a hazájukért ál dozókat mindörökké szentként tiszte-
lik majd az utódok.

A lírai alany a megfogalmazott cél bemu ta tására jelképeket használ. A jelkép egysze-
rű metafora, amely valamilyen elvont fogal mat érzékelhető, valóságos képpel fejez 
ki. (Ilyen jelkép a szív = szerelem és a galamb = béke vagy tisztaság.)

A Nemzeti dal a közéleti témájú magyar líra kiemelkedő alkotása, amely közvetlen politikai 
cselekvésre, a forradalom kivívására sarkallta a magyarságot.

Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt 1848. március 15-én
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Feladatok, kérdések

 1. A vers címe egyben a műfajának a meghatározása is.
 a)  Elevenítsétek fel a dal műfaji sajátosságairól tanultakat! Milyen ismertetőjegyeivel 

találkoztatok a versben?
 b) Milyen ódai vonásokra ismertek?
2. Ki a vers megszólítottja? Milyen a viszony a lírai alany és a megszólított között?
3. Elemezzétek közösen a verset!
 a)  Jegyezzétek le az egyes szakaszok leglényegesebb szavait, és állapítsátok meg 

a köztük lévő viszonyt (például ellentét, párhuzam stb.)!
 b)  Fogalmazzátok meg ennek alapján egy-egy mondatban, hogy miről szólnak az 

egyes versszakok!
 c) Hogyan szolgálja a vers gondolatmenete a buzdító, mozgósító szándékot?
4.  Fejtsétek ki, milyen jelkép utal a rabság-szabadság motívumra! Melyik versszakban 

találtátok meg? A vers melyik korábbi részére vonatkozik még?
5. Milyen jövőképet vetít előre a lírai alany?
6. Kövessétek nyomon a lírai alany érzelmeinek hullámzását!
7. Vizsgáljátok meg a Nemzeti dal verselését!
 a)  Másoljátok le az első versszakot, és végezzétek el a jelöléseket! Milyen sorfajtákra 

ismertek?
 b) Hol törik meg ez a verselés az egyes versszakokban? Mi a szerepe ennek?
8. Tanuld meg a verset! 

Kapcsolódó
1. Hallgassátok meg a Tolcsvay László zeneszerző által megzenésített Nemzeti dalt!
 a) Ha ismeritek a dallamot, énekeljétek el!
 b) Nézzetek utána, ki zenésítette meg a verset Petőfi  kortársai közül!
2.  Keressetek idézeteket, verseket, műveket egy március 15-i ünnepséghez! Közösen állítsátok 

össze ezekből egy műsor forgatókönyvét!

A Pilvax kávéház
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Összefoglalás

Az elmúlt órákon a magyar romantikus iro dalom három jeles képviselőjének, Kölcsey 
Ferencnek, Vörösmarty Mihálynak és Petőfi  Sándornak a költészetével ismerkedtél meg. Most 
rendszerezzük a megszerzett isme reteket, a feladatok megoldása során pedig ellenőrizheted 
a tudásodat, és pótolhatod az esetlegesen hiányzó ismereteidet. 

•  A romantikus stílus jellemzői
•   A magyar nyelvű kultúra és műve lődés 1800–1849 között
•  Kölcsey Ferenc életútja és művei:

− Huszt (epigramma)
− Himnusz
− Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

•  Vörösmarty Mihály életútja és művei:
− Szózat (hazafi as óda)
− Ábránd (dal)

•  Pető�  Sándor életútja és művei

A Petőfi  Sándorról ta nultakat verseinek tematikus rendsze-
re zé sével fog laljuk össze.

a) Nép és költészet
Indulását (az 1844-ig tartó időszakot) a nép dal utánza-
tok, a humoros életképek, a népies hely zet dalok jellem-
zik, amelyekben megmutatja bele érző képességét, ön-
iróniáját, valamint a be szélt nyelvet művészi szintre eme-
lő írói stílusát. En nek a korszaknak a betetőzése a Já nos 
vi téz, a népmesei ihletésű romantikus mű. (Ebbe a cso -
port ba sorolhatjuk Petőfi  ötödik osztályban megismert
Megy a juhász szamáron… című versét is.)

b) Lírai önarckép és ars poetica
Petőfi t sok versében foglalkoztatja a költé szet célja, 

a költői magatartás mibenléte. Költe ményeiben szíve sen 
ír önmagáról, saját embe ri és költői magatartásáról. Mind-
ezek megfo gal ma zá sához keresi a legkifejezőbb esz kö zö-
ket, a találó sza vakat, a megfelelő formát. 

Ez a vallomásos vagy tanító jellegű szerep hatja át 
A XIX. század költői című versét is. 

c) Tájversek
Szülőföldjének szeretete és csodálata táj ver  sei nek fő témája. A nagy kiterjedésű fen sé  ges 
síkság, az Alföld adja meg számára az otthonosság, a szabadság érzését és a ha zatalálás örö-
mét. A már korábban olvasott A Tisza és Az alföld című verseinek és a most megismert A puszta, 
télen című alkotásának is meghatározó vonása a költő természet irán ti rajongó szeretete. 

Id. Markó Károly: Magyar alföldi táj gémeskúttal

Jankó János: A népdal születése
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Id. Markó Károly: Magyar alföldi táj gémeskúttal

Jankó János: A népdal születése

d) Közéleti versek 
Politikai tárgyú, a nemzet sor sá val fog lal-
kozó közéleti lírája 1846 után bon ta ko zik 
ki. Őszin te lán golással szól a nemzet ne-
vé  ben, és megfogal mazza programját is: 
min den „rabszolga-nép” felsza ba dí tását 
és a világszabadság kiví vá sát. 

Az 1848–49-ben írt versei szinte kró ni ka-
szerűen örökítik meg a for radalom és sza-
badságharc ese mé nyeit. Buzdítanak a harc 
folyta tá  sára, és hir detik, hogy a haza meg -
vé dése az éle tünknél is fon tosabb. 

Legismertebb közéleti témájú versei közé 
tartoznak az Egy gondolat bánt engemet…
és a Nemzeti dal című költeményei. 

e) Júlia-versek
Petőfi  teremtette meg irodalmunkban a hitvesi költészetet. A Szendrey Júliához fűződő sze-
re lem emlékét a kedveshez írt százhúsz verse őrzi a leghívebben. A költő szerelmes verseivel 
személyes érzéseit, élményeit teszi átélhetővé számunkra. 

A Júlia-versek között tartjuk számon Petőfi  Szeptember végén és a Reszket a bokor, mert…
című költeményeit is.

Feladatok, kérdések

 1.  Válasszatok egyet a fejezetben megismert versek közül vagy a három költő verses kö-
te téből! Mutassátok be a költeményt digitális tablón a megadott szempontok szerint! 

Bellony László: Pető�  elszavalja a „Talpra magyar”-t

Ajánlás
•   Ki(k)nek ajánlanátok a művet? 

In do koljátok is meg a vála szo-
tokat! Stb.

Költői kifejezőeszközök
•   Milyen szerepet töltenek be a 

mű ben? Stb.

A mű fő kérdései, problémái
•   Milyen kérdések foglalkoz tat-

ják a lírai alanyt?
•   Milyen kérdések merülhet nek 

fel az olvasóban? Stb.

A mű keletkezési körülményei
•   Találtok-e összefüggést a lírai alany gondolatai 

és érzései, valamint a költő élet helyzete között? 
•   Vonható-e párhuzam a műben meg fo galmazott 

kérdések, problémák és a tör ténelmi kor fő kér-
dései között? Stb.

Kritikák, utóélet
•   Gyűjtsetek a versről írt elemzéseket, vé le mé-

nyeket! Melyek egyeznek meg leg inkább a vé-
leményetekkel? Me lyek nem?

•   Fogalmazzátok meg a csoport által ki alakított 
közös álláspontot arról, mi a mű fő üzenete a 
számotokra! Stb.

A mű szerkezete, gondolatmenete
•  Hogyan épül fel a vers? 
•   Vannak-e olyan szavak, szókapcsolatok, amelyek 

kiemelt szerepet töltenek be a műben? Stb.

A szerző neve, a mű címe
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Kuckó – Olvassunk együtt!

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka

I.
1. A vadász ül hosszu méla lesben,

Vár felajzott1 nyílra gyors vadat,
S mind fölebb, és mindig fényesebben
A serény nap dél felé mutat.
Hasztalan vár; Vértes belsejében
Nyugszik a vad hűs forrás tövében.

2. A vadász még lesben ül sokáig,
Alkonyattól vár szerencsejelt:
Vár feszűlten a nap áldoztáig,
S ím a várt szerencse megjelent:
Ah de nem vad, könnyü kis pillangó
S szép sugár lány, röpteként csapongó.2

3. „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 játszi3 a lány illanása.

4. „Istenemre!” szóla felszökelve
A vadász: „ez már királyi vad!”
És legottan,4 minden mást feledve,
Hévvel a lány nyomdokán halad.
Ő a lányért, lány a pillangóért,
Verseneznek tündér kedvtelésért.

5. „Megvagy!” így szól a leány örömmel,
Elfogván a szállongó lepét;5

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

1 felajzott: felhúzott
2 röpteként csapongó: a lepke útját követő
3 játszi: játszadozni szerető, játékos kedvű
4 legottan: rögtön
5 lepét: lepkét

Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka. II. A meglepetés 

Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka. I. A les
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II.
6. Áll-e még az ősz Peterdi háza?

Él-e még a régi harc � a?
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.

7. S Hunyadiért, a kidőlt dicsőért,
A kupák már felvillantanak,
Ősz vezére s a hon nagy nevéért
A vén bajnok könyei hulltanak;
Most könyűi,1 vére hajdanában
Bőven omlott Nándor2 ostromában.

8. „Húnyt vezérem i� u szép sugára”
Szól az ősz most „éljen a király!”
A vadásznak vér tolúl arcára
S még kupája illetetlen áll.
„Illetetlen mért hagyod kupádat?
Fogd fel, gyermek; és kövesd apádat.”

9. „Mert apád én kétszer is lehetnék,
És ha ittam, az nincs cenkekért;3

Talpig ember, akit én említék,
Nem gyaláz meg ő oly hősi vért!”
S illetődve s méltóság szemében,
Kél az i� u, tölt pohár kezében:

10. „Éljen hát a hős vezér magzatja,
Addig éljen, míg a honnak él!
De szakadjon élte pillanatja,
Melyben attól elpártolni kél;
Egy király se inkább, mint hitetlen:
Nyűg a népen a rosz s tehetetlen.”

11. S mind zajosban,4 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.

1 könyűi: könnyei
2 Nándor: Nándorfehérvár vára
3 cenk: hitvány ember
4 zajosban: zajosabban

Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka. III. Beköszöntés 

Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka. IV. A felköszöntés 

81

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   81 2019. 02. 22.   8:28



12. „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.”

13. Szól s bucsúzik a vadász, rivalva
Inti őt a kürthang: menni kell.
Semmi szóra, semmi bíztatásra
Nem maradhat vendéglőivel.
„Emlékezzél visszatérni hozzánk,
Jó vadász, ha meg nem látogatnánk.”

14. Mond szerényen szép Ilonka, állván
A kis csarnok1 végső lépcsején,
S homlokán az i� u megcsókolván,
Útnak indúl a hold éjjelén.
S csendes a ház, ah de nincs nyugalma:
Fölveré azt szerelem hatalma.

III.
15. Föl Peterdi s bájos unokája

Látogatni mentenek Budát;
Minden lépten nő az agg csodája;
Mert sok újat meglepetve lát.
A leányka titkon édes óra
Jövetén2 vár szép találkozóra.

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

17. „Hol van ő, a nyájas ösmeretlen?
Mily szerencse fordúlt életén?
Honn-e,3 vagy tán messze költözötten
Jár az őzek hűvös rejtekén?”
Kérdi titkon aggó4 gondolattal,
S arca majd ég, majd szinében elhal.

1 kis csarnok: a ház terasz- vagy verandaszerű előtere
2 jövetén: jövetelén
3 Honn-e: otthon van-e
4 aggó: aggódó

Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka. V. A búcsú 

Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka. VI. A felismerés 
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18. S felrobognak hadvész-ülte képpel
Újlaki1 s a megbékült Garák.2

S a király jő, fölség érzetével
Környékezvén őt a hős apák.
Ősz Peterdi ösmer vendégére,
A király az: „Áldás életére!”

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

20. „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-sujtotta3 nyommal.

21. És ha láttál szépen nőtt virágot
Elhajolni belső baj miatt,
Úgy hajolt el, félvén a világot,
Szép Ilonka titkos bú alatt.
Társasága lángzó érzemények,4

Kínos emlék, és kihalt remények.

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

(1833)

A költemény Szép Ilonka szerelmének regé-
nyes történetéről szól. Nem véletlen, hogy 
Mátyás uralkodásából azt az időszakot eme-
li ki a költő, amikor a király az osztrákok fe-
lett aratott fényes győzelméből tér vissza. 
A vadász pohárköszöntője is célzatos: a né pé hez hűtlen, tehetetlen királyt kemény sza vak kal 
illeti. A korabeli cenzúra ezeket a sorokat ki is húzta a versből.

1 Újlaki (Miklós): erdélyi vajda, Mátyás király szövetségese volt
2 megbékült Garák: a Hunyadiak ellenfelei, később békét kötöttek velük
3 gond-sujtotta: gondterhelten
4 lángzó érzemények: lángoló érzelmek

Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka. VIII. Gyász

Orlai Petrich Soma: Szép Ilonka. VII. Búsongás 
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A fájdalmas, szomorú érzelmekről szóló lírai történetet elsősorban a szereplők párbe szé-
déből ismerjük meg. A mű három részből áll, az egyes részekben elbeszélt történést kisebb-
nagyobb időközök választják el egymástól.

Az első részben, az erdei jelenetben a fellobbanó szerelem helyszíne a nyárutói ter-
mészet. A könnyed indítás, a játékosság, az egész nap hiába várakozó vadász alakja, majd 
Szép Ilonka megjelenése gondtalan, idilli hangulatot áraszt.

A második rész életképszerűen indul, hangulata meghitt. A jelenet bővelkedik ro man-
tikus hangulati cselekményelemekben. Ilyen például a lány növekvő vonzalma az ide gen 
iránt, majd a vadász kedveskedő válasza. Romantikus az alaphelyzet is, a Vértesben meg bú -
vó ház, melynek nyugalmát felveri a „szerelem hatalma”. Az első rész mesés idilljének már 
vége, de még mindig nem sejthető a szomorú vég.

A harmadik rész helyszíne Buda, a korabeli Európa méltán csodált vára. Az agg Peterdi 
álmélkodva nézelődik, Szép Ilonkában pedig egyre fokozódik a szorongás. A királyt fogadó 
tömeg örömteli ujjongásával éles ellentétben áll Szép Ilonka szomorú némasága és moz-
dulatlansága. Az ősz Peterdi vigasztaló szavai már sejtetik a tragikus befejezést.

A történetet lezáró versszak első két sora Ilonka bánatát és halálát írja le. A második 
sor pár metaforája a liliomhullással azonosítja Ilonka tisztaságát és elmúlását. Az utolsó két 
sor ban évek múlva a három szereplő ismét egy jelenetben tűnik fel a „Vértes vadonában”.
A meg döbbenten álló király néma mozdulatlansága, a sírban nyugvók sorsa fölött érzett 
meg rendülése hasonlít ahhoz, amit Szép Ilonka élhetett át Budán.

A Szép Ilonka műfaja románc. A harmadik személyben elmondott történet előadás-
módja hasonlít a balladáéhoz, a párbeszédek túlsúlya jellemzi.

Feladatok, kérdések

 1.  A románc három jelenete összefügg egymással, bár más-más helyszínen és időpont-
ban játszódnak.

 a) Adjatok címet az egyes jeleneteknek!
 b)  Mutassátok be az első jelenet helyszínét, a Vértes belsejében lévő erdei tisztást 

néhány mondatban! Érzékeltessétek a fényviszonyokat a napszaknak megfelelően, 
a növények színét és formáját, az erdő hangulatát!

 2. a) Állapítsátok meg, meddig tartanak az egyes szerkezeti részek! 
 b) Készítsétek el közösen a mű szerkezeti vázlatát! Folytassátok!

I. Expozíció: Az ismeretlen vadász és Szép Ilonka találkozása a Vértesben. 
 3.  Beszéljétek meg a három szereplő egymáshoz fűződő érzelmeit! Mutassátok be, mi-

l yen szerepük van ezeknek az érzelmeknek a cselekedeteikben!
 a) Mit tudtatok meg Peterdiről? Milyen érzelmek fűzik a Hunyadiakhoz?
 b)  Miért Szép Ilonka a főszereplő? Hogyan változnak az érzelmei, a lelkiállapota? 

Milyen külső jeleit tapasztaljátok ennek?
 c)  Hol ébred rá a románc olvasója, hogy a vendég nem más, mint Mátyás király? 

Hogyan, milyen eszközökkel késlelteti a költő a felismerést?
 d)  A vadász a Vértesben férfi ként, Budán a győztes csatából visszatérő uralkodóként 

vi selkedik. Milyen kép alakult ki bennetek róla? Miben különbözik a mesékből, 
mon  dákból megismert alaktól?

84

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   84 2019. 02. 22.   8:28



• Idézzétek fel a népdalokról tanultakat (kezdő kép, nyelvi alakzatok, verselés, rímfajta stb.)!

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…

1. Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál,
Eszembe jutottál,
Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja!

3. Mikor együtt voltunk,
Tudom, hogy szerettél.
Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz,
Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!

 (Pest, 1846. november 20. után)

A Szendrey Júliához fűződő szerelem emlékét a hozzá írt ver sek 
őrzik a leghívebben. Kezdetben furcsa kettősség jelle mez te 
Petőfi és Júlia kap csolatát. A költő nyíltan, lángoló szen ve dély-
lyel beszélt érzé seiről, míg Júlia tartózkodással, hideg elutasí-
tás sal válaszolt. Igazi  érzéseiről csak a naplójának vallott a lány. 
Petőfi többször szinte már lemondott Júliáról, ahogy azt Ka -
rácsonkor című versében is megírta 1846 decem be rében:

„Isten veled, te szép családi élet!
Ki van rám mondva a kemény itélet,
Hogy vágyam űzzön és ne érjen el.”

A fordulatot a Reszket a bokor, mert… című vers hozta el szá-
mára. A költeményt 1846. november 20-a után írta, és az 
Életképekben jelent meg 1847 januárjában. Júlia elolvasta 
a verset, és a mindent eldöntő „1000-szer. Júlia” választ ad-
ta rá. Pünkösdkor Petőfi már boldog vőlegény volt.

A vers a szerelmet, ezt a szép emberi érzést egyszerű, ért hető szavakkal, képekkel fejezi ki. 
A vers titka éppen abban rejlik, ahogyan ezekből az esz közökből felépül.

Műfaja dal, a költő szerelmes dalba foglalta a Júliának szánt üzenetét. Már a vers címének és 
első sorának az azonossága is a népdalokra emlékeztet. De maga a költemény is úgy kezdődik, 
mint sok szerelmes népdal: egy meghitt természeti képpel. Ezzel áll párhuzamban a ki-
fejezendő érzés: ahogy a bokorra szálló madárka súlyától meg rezzen az ág, úgy rezzen 
meg a lírai alany lelke is a leány emlékétől. 

Barabás Miklós: Galambposta

Barabás Miklós: Enyelgés

2. Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szivemben is alig
Fér meg az indulat.
Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek, 
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.
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A második versszak is természeti képpel indul, majd újra egy párhuzam teszi szem-
lé le tessé az indulatok áradását: a csordultig teli Duna látványa az érzelmekkel teli szívet 
ábrázolja. Az első két versszak virág- és madármetaforáiban a népdalok egyik típusának, 
a virágénekeknek a jellegzetes kifejezőeszközeit is felismerhetjük. A versszakok záró soraiban 
pedig a fokozásra és a túlzásra találunk példákat. 

A harmadik versszakban is jelen van a természeti kép és a gondolat (érzés) párhu-
zama, sorrendjük azonban felcserélődik. A vers záró sorai már az érzelmek és indula -
tok megnyug vásáról adnak hírt. A lírai alany elfogadja a szeretett lány döntését, bármi is 
legyen az. 

A költemény versszervező erői – a párhuzamok, az ellentétek, a fokozások és a túl -
zá sok – is a népdalokra jellemző jegyek. Csakúgy, mint az ütemhangsúlyos verselés
(a két ütemű hatos sorok, 3|3) és a keresztrímek, illetve félrímek.

Feladatok, kérdések

 1.  Készítsetek felelettervet a költemény bemutatására a (nép)dal jellemzői alapján: téma, 
verskezdő természeti kép, párhuzam, ellentét, túlzás, fokozás, nyelvezet, verselés, rí-
melés!

2. Tanulj meg egy versszakot a költeményből!

Kapcsolódó
1.  Keresd meg a Magyar értelmező kéziszó tár ban az ugyan határozószó jelentéseit! A vers ben

melyik értelmében jelenik meg?
2.  Ismerd meg Petőfi  Sándor és Szendrey Júlia sze relmének és házasságának történetét Fe ke te 

István Így élt Petőfi  című könyvéből! Ha olvas tál már hasonló témájú verset, mu tasd be a tár-
said nak!

3.  Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogyan vélekedett Szendrey Ignác a leánya és 
a költő kapcsolatáról!

4. a)  Mindenki fogalmazzon meg egy-egy kérdést Petőfi  Sándor  következő versrészleteivel 
kapcsolatban! 

„Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifj u hitvesem,
Minek nevezzelek?”

         (Minek nevezzelek?)

„Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.”

     (Szabadság, szerelem!)

„Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.”

     (Beszél a fákkal a bús őszi szél…)

„Szerettelek lyánykorodban,
Szeretlek most százszor jobban.”

                (Feleségek felesége…)

b) Tegyétek fel egymásnak a kérdéseket, és válaszoljátok is meg azokat szóban!
c)  Olvassátok el a verseket teljes terjedelmükben az interneten, a Magyar Elektronikus 

Könyv tárban (MEK)! Nézzétek meg azt is, mikor keletkeztek a költemények! Pontosítsátok 
mindezek ismeretében a korábban adott válaszaitokat! 

d)  Hallgassátok meg a verseket az interneten színművészek tolmácsolásában! Milyen esz-
közökkel erősíti az előadás a versek hangulatát?
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•  Elevenítsétek fel, mit jelent a jelkép kifejezés! Milyen jelképek szerepelnek a Nemzeti dal című 
versben?

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger…

1. Föltámadott a tenger,
A népek tengere;
Ijesztve eget-földet,
Szilaj hullámokat vet
Rémítő ereje.

2. Látjátok ezt a táncot?
Halljátok e zenét?
Akik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a nép.

3. Reng és üvölt a tenger, 
Hánykódnak a hajók,
Sűlyednek a pokolra,
Az árboc és vitorla
Megtörve, tépve lóg.

4. Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
S dobáld a fellegekre
Bőszült tajtékodat;

5. Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!

(Pest, 1848. március 27–30.)

Petőfi  1846 szilveszterén írt Egy gondolat bánt engemet… című versének szavai („Ha majd min-
den rabszolga-nép / Jármát megunva síkra lép”) 1848 tavaszára már tettekké váltak, a „népek 
tavasza” végigsöpört Európán. A magyarországi eseményeknek maga Petőfi  is vezéralakjává 
vált, Nemzeti dal című versét a forradalmi nap indulójaként szavalták az emberek. 

A Föltámadott a tenger… című költemény mintegy két héttel a Nemzeti dal megírása után 
keletkezett. Míg az egyik mű a magyar nemzetet lelkesítő, mozgósító erejű kiáltvány („Talpra 
magyar, hí a haza!”), addig a másik vers már a világméretű forradalomról beszél: „Föltá-
madott a tenger, / A népek tengere”.

A vers képeinek megértésében maga a lírai alany segít bennünket: a föltámadott tenger 
a népek mozgalmát, szabadságküzdelmeit jelképezi, a hánykolódó hajók pedig az 
uralkodó osztálynak, az elnyomásnak a metaforái. A metafora sorozata az egész költe-
mény gondolatsorán át tart, ebben a versben is az allegória egyik formájával találkozunk. 

Ivan Ajvazovszkij: A hullám; A kilencedik hullám (részletek) 
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A költemény jelentős versszervező erői a párhuzam, a fokozás és az ellentét. A lírai alany 
erősödő forradalmi mondandójával párhuzamosan egyre fokozódik, egyre félelmetesebbé 
válik a tenger (a nép) ereje: „Föltámadott”, „Szilaj hullámokat vet”, „Reng és üvölt”, „Tombold ki”.
Ugyanakkor a vihar erősödésével a hajók (elnyomók) helyzete egyre reménytelenebb lesz, 
a legyőzöttséget érzékeltető képek: „Ijesztve”, „Hánykódnak”, „Sűlyednek”, „Megtörve, tépve”
ellentétesek a tenger erejét kifejező dinamikus mozgással.

A költemény csúcspontján már a tajtékos habok is a „fellegekre” csapnak, jelezve, hogy 
a feszültség tovább már nem fokozható. „Ekkor a mű hangnemet vált. A szenvedélyes, rapszo-
dikus száguldást egy »örök tanúság« zárja tiszta, ódai ünnepélyességgel.”1

Feladatok, kérdések

1. Bizonyítsd vagy cáfold a következő állításokat!
a)  A vers annak a tanúbizonysága, hogy Petőfi  már nem hisz a reformokban, a jog-

egyen lőséget csak forradalmi úton látja megvalósíthatónak. 
b)  A költeményben – Csokonai A Reményhez című verséhez hasonlóan – az allegória 

mindkét formájában jelen van.
c)  A jelkép olyan egyszerű metafora, amely valamilyen elvont fogalmat érzékelhető, 

va lóságos képpel fejez ki. 
2.  Mutass rá, a vers mely képeiben van jelen párhuzam, fokozás, illetve ellentét! 
3.  Petőfi  közéleti versei híven tükrözik a költő forradalomvárását, királyellenes nézeteit, 

ugyanakkor az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc eseményeinek szinte 
hiteles krónikái is.
a)  Olvasd el az alábbi versrészleteket! Mikor (év, hónap, esetleg nap) írhatta Petőfi  

a ver se ket? 
b)  Keresd meg a verseket a Petőfi -kötetekben vagy az interneten, és nézz utána a mű-

vek keletkezési idejének! 
c)  Hirdessetek eredményt az osztályban! Beszéljétek meg, mi segített titeket a versek 

keletkezési idejének megállapításában!

„Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?”

(A nép nevében)

„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva,
Seregének seregünk nyomába’,
Megrémülve fut a magyar hadtól;
Magyar hadban egy vén zászlótartó.”

                       (A vén zászlótartó)

„Európa csendes, ujra csendes,
Elzúgtak forradalmai…
Szégyen reá! lecsendesűlt és
Szabadságát nem vívta ki.”

(Európa csendes, ujra csendes…)

„Négy nap dörgött az ágyu
Vizakna s Déva közt,
Ott minden talpalatnyi
Földet vér öntözött.”

(Négy nap dörgött az ágyu…)

1  Goda Imre – M. Boda Edit Irodalom 7. az általános iskolák számára című tankönyve nyomán. Tankönyvkiadó, Budapest, 
1992, 143. oldal
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Műfaji sokszínűség Arany János 
költészetében

„S mi vagyok én, kérded. Egy népi sarjadék,
    Ki törzsömnek élek, érette, általa;

Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,
   Otthon leli magát ajakimon dala.”

(Arany János: Válasz Petőfi nek)
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Arany János életútja

•  Fejezzétek be a mondatot többféleképpen! Már azt is tudjuk Arany Jánosról… (A folytatásban 
például események, művek, személyek, évszámok is szerepelhetnek.)

Hatodik osztályos korodban a Mozaikok Arany János 
életéből című részben már röviden megismerkedtél 
a köl tő életútjával. Most felelevenítjük a korábban 
ta  nul takat, és újabb ismeretekkel is kiegészítjük a 
ma   gyar nyelv egyik legnagyobb művelőjének az 
élet   rajzát. 

Arany János 1817. március 2-án született Nagy-
szalontán. Szülei, Arany György és Megyeri Sára 
az „öregség minden vonzalmával” 1 szerették ké sőn 
jött, tizedik gyermeküket. Mégsem népes csa lád ba 
érkezett a legkisebb, hiszen a szülőknek csak egyet-
len gyermekük maradt életben. A kis János szü let é-
sekor nővére, Sára már a huszonötödik évé ben járt, 
rég férjhez ment, sőt gyermeke is szü letett. 

A szülők szerény körülmények között éltek, mind - 
össze egy kis házból és kevéske földből állt a va gyo-
nuk. Hívő reformátusok voltak, akik egyetlen, ké sei 
fi úgyermekükben látták időskoruk minden re  mény-
ségét. Féltő gonddal óvták, gyön géd sze re  tet tel 
nevelték a kisfi út, akinek tehetsége és ta nu lé kony-
sága hamar meg mu tatkozott. Alig múlt há rom-négy 
éves, amikor édesapja hamuba írt be tűk segít ségével 
megtanította olvasni. Mire az iskolába került, már 
némi olvasottságra is szert tett, sok bibliai történetet 
és éneket is mert. 

Arany János 1823-tól 1833-ig a nagyszalontai is kolában tanult, ahol tizennégy éves ko-
rától – szü lei terheinek könnyítésére – segédtanítói fel ada to kat is vállalt. Már több nyelven 
ol vasott, amikor 1833 őszén a debreceni kollégiumba került. A tandíj megfi zetése ko-
moly gondot jelentett a családnak, ezért egy időre abba is hagy ta a ta nulmányait. 1834-ben 
Kisújszállásra ment tanítani, majd egy év múlva ismét visszatért Debrecenbe. A tanulás mellett 
ma gántanítványokat vállalt, hogy szűkös anyagi hely zetén javítson. Kisebb szerepeket is el ját-
szott a szín társulatban, kitűnő hangja miatt az énekkar tagja lett.

1836-ban végleg otthagyta a kol légiumot, fes tő vagy szobrász szeretett volna lenni. Egy 
időre a „hi vatásos” színészettel is megpró bál kozott, és el szegődött egy vándortársulathoz. 
Idős szülei miatt azonban folyamatos lelki is meret-furdalás gyötörte, akik nem mű vésznek, 
hanem papnak szán ták fi u  kat. Arany hamarosan feladta művészi pró bálkozásait, és fél év 
múlva hazatért Nagyszalontára. Tanítói fela datokat vállalt, majd 1840-ben „kis nótárius” 
(al jegy ző) lett. Ezzel a hivatallal lakás és jó fi  ze tés is járt, így feleségül vehette szíve választott-
ját, Ercsey Juliannát. Két gyer me kük született: Juliska és László. 

1 Arany János: Önéletrajz; 1855. június 7., Nagykőrös

Barabás Miklós: Arany János
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Az 1846-os év fordulatot jelentett a pálya fu-
tásában. A Kisfaludy Társaság felhívására megírta 
a Toldit, amellyel megnyerte a pályázatot. A pálya-
díjon és az országos ismertségen felül Arany egy 
iga zi, hűséges barátra is talált Petőfi  sze mélyében. 
Ettől kezdve állandó kapcsolatban áll tak egymással, 
Petőfi  többször járt Aranyéknál Nagy sza lontán. 

A következő években, 1847–48-ban a költőnek 
több epikus alkotása is született, köztük a Toldi es té -
je, a tervezett Toldi-trilógia1 újabb része. 

1848-ban, a forradalom győzelme után egy ideig 
Aradon volt nemzetőr, és a Nép Barátja cí mű lapot 
szerkesztette. A világosi fegyverletétel után bujdosni 
kényszerült, lakását, jegyzői állá sát is elvesztette. Ne-
héz helyzete miatt fél évig Geszten, a Tisza csa lád nál 
volt házitanító (1851). 

Arany János anyagi gondjai 1851 őszén ren deződ tek, ugyanis a nagykőrösi református egy-
ház kinevezte tanárnak újjászerveződött fő gimnáziumába. A költő 1860-ig, közel egy év ti-
zedig maradt Nagykőrösön, magyart és latint tanított a gimnáziumban. A tanári mun-
ka sok idejét lefoglalta, még a tankönyveket is maga írta. A nagykőrösi évek alatt születtek 
meg a költő nevezetes balladái, köztük az V. László, a Szondi két apródja és az Ágnes asszony 
is. Emellett – bár Arany az epikus alkotá sait becsülte többre – jelentős lírai műveket is írt, így 
a Családi kör, a Letészem a lantot és a Kertben című verseit. 

Az újabb és jelentős fordulatot az újjászerveződött Kisfaludy Társaság ajánlata jelentette 
az életében. Bár nem fogadta el azonnal a felkínált igazgatói állást, később mégis elvállalta, 
és 1860-ban végleg Pesten telepedett le. A megváltozott, kedvező politikai légkörben 
mun kakedve is visszatért, folyóiratokat indított Szépirodalmi Figyelő és Koszorú címmel. 

1865-ben megválasztották a Ma gyar Tu dományos Akadémia titká rá nak, majd 
1870- ben főtitkárának. A hivatali mun ka azonban nagyon le ter helte, nem ma radt elég 
ide je az írás ra. Arany továbbra is visszavágyott szü lő földjére, szeretett volna egy Nagysza-
lon tához közeli birtokot vásárolni. Leánya, Juliska ha lála azonban meghiúsította a tervét. 

1  trilógia: három, önmagában is kerek, de tárgyánál fogva egymással szervesen összefüggő irodalmi, színpadi vagy 
zenei mű

Arany János családja körében
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Újabb betegsége, lelki fájdal ma miatt kö -
zel egy évtizedig nem írt ver seket, el-
hallgatott benne a költő. Az írást azonban 
nem hagyta abba: szívügye volt a magyar 
nyelv tudomány, a verstan, az iroda lom tör-
té net – mindegyik területen jelentős tanul-
mányai születtek. 

Betegségei miatt többször is ausztriai és 
csehországi gyógykezelésre utazott, aho vá 
fi a is elkísérte. Arany László (1844–1898) sok 
tekintetben hasonlított az édesapjához, köl-
tőként, irodalomtudósként és népköltészeti 
gyűjtőként vált ismertté.

Arany 1876-ban lemondott akadémiai főtitkári állásáról. Lemondását csak 1879-ben fogad-
ták el, fi zetését és lakását azonban megtarthatta. A költő csak a lakást fogadta el, a hátralévő 
rövid időre – mint mondta – már nem akart költözködni. 

1877 nyarán a Margit-sziget tölgyfái alatt töltötte idejének nagy részét Kapcsos könyvével, 
amelybe titokban írta meg az Őszikéket, megrendítően szép öregkori lírai verseit és balladáit. 
1879-ben még befejezte a Toldi-trilógia utolsó részét, a Toldi szerelmét. A költő egyre többet 
betegeskedett, megfáradt, öreg embernek tűnt. 

Arany János hatvanöt évesen, 1882. október 22-én halt meg Budapesten.

Feladatok, kérdések

1.  A térképen Arany János életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be. Nevezd meg, 
melyekhez fűződnek az alábbi meghatározások!
a) Ezen a településen született, majd tíz éven át itt is tanult. 
b) Híres kollégiumának közel két évig volt a diákja. 
c) Életének utolsó évtizedeit itt töltötte. 
d) A szabadságharc idején nemzetőrként szolgált a városban. 
e) Magyart és latint tanított gimnáziumában. 
f) Itt vállalt házitanítói feladatokat a Tisza családnál. 
g) Debrecent elhagyva egy évig tanított a városban.

 2.  Az elmúlt években Arany János több költeményével is megismerkedtetek. Idézzétek 
fel a műveket a táblázat kitöltésével! (Interaktív táblán vagy a füzetben dolgoz zatok!)

A mű címe Témája Műfaja Amit még fontosnak tartunk 
lejegyezni a műről

életkép

Toldi

legfontosabb motívumai: az új 
hazába vezető állat, nőrablás

ballada időmértékes verselésű

Válasz Petőfi nek

Arany János lakóháza Nagykőrösön
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Anekdoták Arany Jánosról

Az anekdota görög eredetű szó, jelentése: ’kiadatlan’ (kezdetben ugyanis csak szóban ter jedtek 
ezek a történetek). Idővel le is jegyezték a történteket, és az anekdota az irodalom kedvelt 
kisepikai műfajává vált. Az anekdota olyan tréfás, humoros, csattanóval végződő tör -
ténet, amely közismert emberekről vagy jeles történelmi eseményekről szól. A tör-
ténet lehet valós vagy akár kitalált is, de mindenképpen a hitelesség erejével hat. 

Hazánkban az anekdota egyik legnagyobb mestere Mikszáth Kálmán volt, akinek irodalmi 
munkásságával a tanév során fogsz megismerkedni. Az alábbiakban Arany Jánosról olvashatsz 
néhány történetet.1 Általuk újabb ismeretekkel bővítheted a költőről szerzett tudásodat.

Színészpályája

Arany János életének egyetlen szakasza a szí nész -
kedés, melyet alig lehet összeegyeztetni a Toldi író-
jának meg a nagykőrösi tanárnak, meg a későb bi 
„fájvirág”-nak2 egyéniségével. Tizen ki lenc éves volt, 
amikor egy ván  dortársulathoz csat la kozva el ver gő-
dött Sza bolcs  ba, Szatmárba és Máramaros szi getre. 
Külö nös, fojtott kalandvágy, a szürke hét köz na-
poktól, a kis újszállási segéd ta nítóskodástól való 
me nekülés vágya űz het te, mint ahogy pár év múlva 
Pető�  is beleszédült a fes tett vil ág káprázatába. […]

Első felléptekor nem nagy dolgot bíztak rá. Csak 
jelen tenie kellett a király közeledtét: „Jön a király!”

– No, lássam, hogy csinálja! – kérdi az igazgató.
– „Jön a király!”– szavalja az i� ú, megemelve bal kar ját.
– Nem jól van! – kiált rá a direktor3. – A karját 

hagyja veszteg!
– „Jön a király!” – jelenti másodszor is. De a bal 

karját, habár csak félig, mégis megemelte.
– Meg ne moccanjon! A kezefejét tapassza oda 

a térdje csuklójához, és így mondja el szerepét! – 
hangzott az újabb utasítás.

– „Jön a király!” – szavalja az i� ú színész, ismét 
kinyújtván karját, bár kevésbé, mint előbb. 

– Így nem boldogulunk! – türelmetlenkedett a 
di  rek tor úr. – Madzaggal fogom lekötni a karját! Így! 
No, most próbálja megint! 

– „Jön a király!” – ismétli a hírnök, lekötött kezét 
a tö vében emelgetve s az ujjait kinyújtva.

Mint Pető� , ő sem vitte sokra a színművészetben.

1 Bisztray Gyula: Jókedvű magyar irodalom. Budapest, 1968, Gondolat Kiadó, 156–160. oldal
2 fájvirág: a nebáncsfélék családjába tartozó, egynyári növény; itt átvitt értelemben: kényeskedő, sértődékeny ember
3 direktor: igazgató

A komédia és a tragédia allegóriája Friedrich 
Bruckmann [fridrihh brukman] rézmetszetén

Arany János életének egyetlen szakasza a szí nész -
 író-

jának meg a nagykőrösi tanárnak, meg a későb bi 

me nekülés vágya űz het te, mint ahogy pár év múlva 

Első felléptekor nem nagy dolgot bíztak rá. Csak 

Arany János életének egyetlen szakasza a szí nész -
Toldi

jának meg a nagykőrösi tanárnak, meg a későb bi 
egyéniségével. Tizen ki lenc éves volt, 

amikor egy ván  dortársulathoz csat la kozva el ver gő-
, Szatmárba és Máramaros szi getre. 

Külö nös, fojtott kalandvágy, a szürke hét köz na-
poktól, a kis újszállási segéd ta nítóskodástól való 
me nekülés vágya űz het te, mint ahogy pár év múlva 
Pető�  is beleszédült a fes tett vil ág káprázatába. […]

Első felléptekor nem nagy dolgot bíztak rá. Csak 

– No, lássam, hogy csinálja! – kérdi az igazgató.
– „Jön a király!”– szavalja az i� ú, megemelve bal kar ját.

– A karját 

– „Jön a király!” – jelenti másodszor is. De a bal 

– Meg ne moccanjon! A kezefejét tapassza oda 
a térdje csuklójához, és így mondja el szerepét! – 

– „Jön a király!” – szavalja az i� ú színész, ismét 

– Így nem boldogulunk! – türelmetlenkedett a 
di  rek tor úr. – Madzaggal fogom lekötni a karját! Így! 

– „Jön a király!” – ismétli a hírnök, lekötött kezét 
A komédia és a tragédia allegóriája Friedrich 

– „Jön a király!”– szavalja az i� ú, megemelve bal kar ját.

jelen tenie kellett a király közeledtét: „Jön a király!”

– A karját 

– „Jön a király!” – jelenti másodszor is. De a bal 

– Meg ne moccanjon! A kezefejét tapassza oda 
a térdje csuklójához, és így mondja el szerepét! – 

– „Jön a király!” – szavalja az i� ú színész, ismét 

– Így nem boldogulunk! – türelmetlenkedett a 
di  rek tor úr. – Madzaggal fogom lekötni a karját! Így! 

– „Jön a király!” – ismétli a hírnök, lekötött kezét 
A komédia és a tragédia allegóriája Friedrich 

jelen tenie kellett a király közeledtét: „Jön a király!”
– No, lássam, hogy csinálja! – kérdi az igazgató.
– „Jön a király!”– szavalja az i� ú, megemelve bal kar ját.

93

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   93 2019. 02. 22.   8:28



Ha Arany János nagyon megharagszik…

Amikor Arany János Nagyszalontán jegyzősködött, 
egy tanácsbeli egyszer azt kérdezte tőle:

– Hogy lehet az, nemzetes jegyző úr szájából soha 
egy „adta teremtettét” sem hallunk?

Arany kurtán és nyugodtan válaszolt:
– Nem szokásom.
– Hát ha nagyon megharagszik? – � rtatá a tanácsbeli.
– Akkor hallgatok – feleli Arany.
– De ha nagyon, de nagyon megharagszik?
– Akkor még jobban hallgatok – mondja Arany, 

s ezzel be is érte a tanácsbeli. 

Pont már, Pista!

1859–60-ban, utolsó körösi esztendejében a matu -
ran dusok1 között volt egy öregdiák, aki már har mad-
szor gyür kőzött neki az érettséginek. Csupa veres-szőr ember; osztálytársainak szinte apja 
lehetett volna. Vörös István nak hívták.

Harmadízben megkísérelt érettségijén, négy lapra terjedő magyar írásbeli dolgozatában 
semmiféle írásjel nem volt található.

Arany János professzor úr dolgozatjavítás közben megcsóválta fejét, elővette kék plajbá-
szát2 és barátságosan rájegyezte:

Pont már, Pista!

Feladatok, kérdések

1.  Milyen, eddig nem ismert tulajdonságait fedez-
ted fel Arany Jánosnak a most olvas ott anek do-
tákból?

2.  A Pont már, Pista! című történetben találunk év-
szá  mot, a másik két szövegben nem. Az élet-
rajz ismeretében állapítsd meg, melyik év(ek)
ben tör tént eseményeket örökítik meg az anek-
doták!

3.  Fejezd be röviden a mondatokat az olva sot tak-
nak megfelelően!

 a) A direktor fogta a madzagot, és… 
 b)  Ha Arany János haragszik, akkor…, ha na gyon 

haragszik, akkor… 
 c)  Arany azért írta Vörös István dolgozatára a

„Pont már” szavakat, mert…

1 maturandus (lat): érettségi vizsgára készülő diák
2 plajbász: ceruza

Georg Friedrich Kersting [géorg fridrihh 
kerszting]: Fér�  az íróasztalnál
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Elbeszélő költemény a perlekedő emberekről

• Próbáljátok meg kitalálni a költeményt illusztráló rajzokból, miről szólhat a történet!

Arany János: A fülemile

Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt épen oly rég) –
Valahol a Tiszaháton 
Élt egy gazda: Pál barátom,
S Péter, annak tőszomszédja;
Rólok szól e rövid példa.

    Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyü nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi Péter-Pálunk
Háza körűl mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,1
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nemigen jó barátok.

    Ha a Pál kéménye füstöl,
Péter attól mindjár’ tüszköl;
Ellenben a Péter tyukja

1 patvar: veszekedés

Ha kapargál,
A szegény Pál
Háza falát majd kirugja;
Ebből aztán lesz hadd-el-hadd,
Mely a kert alá is elhat!
Ez sem enged, az se hagyja,
S a két ház kicsínye, nagyja
Összehorgolnak2 keményen,
Mint kutyájok a sövényen
Innen és túl összeugat
S eszi mérgében a lyukat.

    De, hogy a dologra térjek,
Emberemlékezet óta
Állott egy magas diófa,
Díszeűl a Pál kertjének.
A szomszédba nyult egy ága,
Melyet Péter, minthogy róla
A dió is odahulla,
Bölcsen eltűrt, le nem vága.
Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Ép, a közös galyra üle,

2 összehorgolnak: összevesznek, összekapnak, összeszólalkoznak
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Azt szemelvén ki oltárnak,
Honnan Istent jókor reggel
Magasztalja szép énekkel:
Megköszönve a napot,
Melyre, im, felvirradott.
A sugárt és harmatot,
A szellőt és illatot;
A fát, melynek lombja zöld,
A fészket, hol párja költ,
Az örömet, mely teli
Szivecskéjét elteli;1
Szóval, ami benne él
S mit körében2 lát, szemlél,
Azt a pompát, fényt és szint,
Mely dicsőség
– Semmi kétség –
Ő érte
Jött létre
Csupán ő érette mind!
Elannyira,3 hogy Pál gazda,
Ki gyönyörrel ott hallgatta,
Így kiáltott örömében:
„Istenem uram,
Beh szépen
Fütyöl ez az én madaram!”

    „Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a…”
Hangzik által a sövényen
Egy goromba szó keményen.
„Hát kié – pattogja Pál –
Mikor az én fámra száll?”
„De az én portámon zengett:
Hogy illetné a fütty kendet!”
Pál nem hagyja: őtet uccse!
Péter ordít: ő meg úgyse!
Többrül többre, szórul szóra,
Majd szitokra, majd karóra,
Majd mogorván
Átugorván
Ölre mennek, hajba kapnak;
Örömére a szent napnak
Egymást ugyan vérbe-fagyba, –
Hanem a just4 mégsem hagyva.

    Pál azonban bosszut forral,
És ahogy van, véres orral
Megy panaszra, bírót búsit,
S melyet a vérszenny tanúsit,
A bántalmat előadja.
Jogát, úgymond, ő nem hagyja.

1 elteli: eltölti
2 körében: környezetében
3 elannyira: oly nagy mértékben, addig a következményig
4 jus: (juss): tulajdonjog
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Inkább fölmegy a királyig
Térden csúszva: de a füttyöt,
Mely az ős diófárul jött,
Nem engedi, nem! halálig.
Nyomatékul egy tallért1 dob
Az igazság mérlegébe,
Mit a bíró csúsztat a jobb
Oldalon levő zsebébe.

    Pétert sem hagyá pihenni
A nagy ártatlan igazság:
Nem rest a biróhoz menni,
Hogy panaszát meghallgassák.
Így s úgy történt, – elbeszéli,
Ővé a fütty, ő azt véli:
Nincs vármegye,
Ki elvegye,
Nincsen törvény, nem lehet per,
Hisz azt látja Isten, ember! –
De, hogy a beszédet össze
Annál jobb rendben illessze,
Az ütlegből sokat elvesz
És a joghoz egy tallért tesz,
Mely is a birói zsebben
Bal felől, a szív iránt
Meghuzódik a legszebben.

    Felderűle a kivánt
Nap, mely a vitát eldöntse,
Hogy a fülemile-pörben
Kinek szolgál a szerencse.
Ámde a birót most cserben
Hagyja minden tudománya,
És ámbátor
Két prókátor2

Minden könyvét összehányja,

2

S minden írást széjjeltúr is:
Ilyen ügyről,
Madárfüttyről,
Mit sem tud a corpus juris;3

Mignem a biró, haraggal
Ráütvén a két zsebére
S rámutatván a két félre,
Törvényt monda e szavakkal
A szegény fülemilére:
Hallja kendtek!
Se ide nem, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem
(Jobb felől üt) nekem fütyöl,
(Bal felől üt) s nekem fütyöl:
Elmehetnek.
                            ✴

    Milyen szép dolog, hogy már ma
Nem történik ilyes lárma,
Össze a szomszéd se zördül,
A rokonság
Csupa jóság,
Magyar ember fél a pörtül…
Nincsen osztály,4 nincs egyesség
Hogy szépszóval meg ne essék,
A testvérek
Összeférnek,
Felebarát
Mind jó barát:
Semmiségért megpörölni,
Vagy megenni, vagy megölni
Egymást korántsem akarja:
De hol is akadna ügyvéd
Ki a fülemile füttyét
Mai napság felvállalja!?
 (1854)

31 tallér: régi ezüstpénz
2  prókátor (lat): ügyvéd
3  Corpus Juris Hungarici [korpusz jurisz hungarici] (lat): a Szent István korától 1848-ig hozott magyar törvények gyűj te-

ménye
4 osztály (itt): osztozkodás, tulajdon esetén megegyezés
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Arany János elbeszélő költeménye egy régi, mulatságos, ugyanakkor igen tanulságos anek-
do tát elevenít fel. A költő Péter és Pál, a civakodó szomszédok történetével szeretett volna 
fi  gyelmeztetni mindenkit: két ostoba ember perlekedéséből rendszerint egy harmadiknak 
lesz haszna. 

A történetmondás során a jóízű, bölcs humorral találkozunk. Az utolsó (a ✴ utáni) rész iro -
ni  kus1 hangvételű, rejtett gúnyt tartalmaz: a beszélő nem azt mondja el, amit valójában 
gon dol, hanem az ellenkezőjét.

Feladatok, kérdések

1. A költemény 1854-ben keletkezett. 
 a)  Idézd fel a költő életrajzát! Mikor és hol találkozhatott Arany János perlekedő em-

berekkel?
 b) Mikor játszódik az elbeszélt történet? Miből következtetsz a korra?
 2. A mű szerkezeti vázlata alapján meséljétek el az elbeszélő költemény történetét!

Előkészítés Hajdanában a Tiszaháton élt egy Péter és egy Pál nevű gazda.

Bonyodalom Leszállt egy fülemüle a „közös” ágra.

A cselekmény 
kibontakozása

Péter és Pál összeveszett.

Tetőpont A két gazda elment a bíróhoz. 

Megoldás A bíró döntése.

3. Jellemezd a szereplőket! Milyen viszonyban vannak egymással?
 4. Mondjátok el a véleményeteket a bíró viselkedéséről, döntéséről!
5.  Mi a humor forrása A fülemile cselekményében és a szereplők jel lemében?
6.  Igazold az elbeszélő költemény népiességét tárgya, szereplői, nyelvezete és verselése 

alapján!

Kapcsolódó
1.  Értelmezd a következő szavakat, kifejezéseket: Tiszahát, tőszomszéd, fentírt, kendé, átal, uccse, 

ámbátor!
2. Nézz utána, mikor van Péter, Pál napja, amikor a szomszédok „Összeférnek a naptárban”!
3. Nézz utána, mit jelent a „Rossz szomszédság: török átok” kifejezés!
4.  Értelmezd az Egy gyékényen árul szólás jelentését O. Nagy Gábor Magyar szólások és köz mon-

dások című könyve segítségével!
5. Búvárkodj az interneten!

a) Ki az igazság istennője a római mitológiában?
b) Mit jelképez az istennő ábrázolásaiban oly gyakran megjelenő tárgy, a mérleg?

6.  Időszerűnek, aktuálisnak érzitek-e a költemény üzenetét? Vannak-e napjainkban olyan jelen-
téktelen okok, amelyek kiváltói lehetnek egy perlekedésnek?

7.  Idézz fel egy olyan esetet, amikor valaki nem azt mondta, amit gondolt, hanem az ellenkezőjét! 
Hogyan jöttél rá, hogy valójában mi a véleménye? 

8.  Értelmezd a ✴ utáni rész gondolatait! Fogalmazz meg egy kortársaidnak szóló üzenetet ezek 
alapján! 

1 irónia (gör-lat): többnyire dicsérő és elismerő szavakba burkolt keserű, de szellemes és � nom gúny

98

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   98 2019. 02. 22.   8:28



Arany János: Szondi két apródja

1. Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa1 napja;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
   Tetején lobogós hadi kopja.2

2. Két i� u térdel, kezökben a lant,
A kopja tövén, mintha volna feszűlet.3

Zsibongva hadával a völgyben alant4

   Ali győzelem-ünnepet űlet.

3. „Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?
Bülbül-szavu5 rózsák két mennyei bokra?
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért,
   Odaillőt egy huri6 nyakra!”

4. „Ott zöldel az ormó,7 fenn zöldel a hant8

Zászlós kopiával a gyaur9 basa sírján:
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant,
   És pengeti, pengeti, sírván:”

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

1 tusa: küzdelem, harc, viadal
2 kopja: lándzsa, dárda
3 feszűlet (itt): kereszt, sírkereszt
4 alant: lent
5 Bülbül-szavu (itt): édes beszédű
6 huri: öröki� ú nő a mohamedán paradicsomban
7 ormó: (hegy) orom
8 hant: a síron emelt földhányás
9 gyaur: hitetlen

A hűség és a hazaszeretet balladája

Zichy Mihály illusztrációja a műhöz

• Idézzétek fel, mit tanultatok történelemórákon Drégely váráról és Szondi Györgyről!
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6. „Szép úr� ak! immár e puszta halom,
E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet:
Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom,
   Odalenn vár mézizü sörbet.1 –”

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

   8. „Serbet,2 füge, pálma, sok déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma,
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs…
   Ali győzelem-ünnepe van ma!”

   9. Hadd zúgjon az álgyu!3 pogány Ali mond,
És pattog a bomba, és röpked a gránát;
Minden tüzes ördög népet, falat ont:
   Töri Drégel sziklai várát.

10. „Szép úr� ak! a nap nyugvóra hajolt,
Immár födi vállát bíborszinü ka� án,
Szél zendül az erdőn, – ott leskel4 a hold:
   Idekinn hideg éj sziszeg aztán!”

11. A vár piacára ezüstöt, aranyt,
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat;
Harcos paripái nyihognak alant:
   Szügyeikben5 tőrt keze forgat.

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

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

1 sörbet: jégbe hűtött sűrű gyümölcsszörp
2 serbet lásd sörbet
3 álgyu: ágyú
4 leskel: leskelődik
5 szügy: nagyobb állat, (különösen) ló törzsének a két mellső láb közti része
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14. „S küldött Alihoz… Ali dús, Ali jó;
Lány-arcotok’ a nap meg nem süti nála;
Sátrában alusztok, a széltül is ó:1
   Fiaim, hozzá köt a hála!”

15. Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!
Mint bástya, feszült meg romlott2 torony alján:
Jó kardja előtt a had rendre ledűl,
   Kelevéze3 ragyog vala balján.

16. „Rusztem4 maga volt ő!… s hogy harcola még,
Bár álgyugolyótul megtört ina, térde!
Én láttam e harcot!… Azonban elég:
   Ali majd haragunni fog érte.”

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

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

19. Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,
   Ki miatt lőn ily kora veszte!
 (1856. június)

A Szondi két apródja című művét Nagykőrösön írta Arany János. A vers hét évvel a szabad-
ságharc leverése után, 1856-ban keletkezett. A törökellenes végvári harcok egyikének, 
Drégely védőinek a példájával (1552) Arany a költőtársaknak is üzent: a zsarnokot, a haza el-
lenségét igaz költő nem szolgálhatja.

A költemény műfaja történelmi ballada, egyike az úgynevezett kétszólamú balladáknak. 
Történetmondással kezdődik (1–2. versszak), amelyből kibontakozik az alaphelyzet: a rom -
várral szemközti hegy tetején (fent) két apród térdel egy friss sírhant mellett. A völgyben (lent) 
Ali basa a győzelmét ünnepli. A két helyszín (fent és lent) két magatartásformát állít szembe: 
a bátor, önfeláldozó hazafi ságét, illetve a zsákmányra éhes, barbár hódítóét. A 3–4. versszak-
ban Ali és egyik szolgájának a párbeszédét olvashatjuk: a basa türelmetlenül várja, hogy az 
apródok az ő dicsőségét zengjék. Mindez a vár elestének a napján, alkonyatkor történik.

1 ó: óv, védelmez, oltalmaz
2 romlott: lerombolt
3 kelevéz: szúrófegyver, dárda
4 Rusztem: a perzsa és török regék ünnepelt hőse
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Az ötödik versszaktól a ballada cselekménye kétszólamú, két szálból szövődik: a párat-
lan versszakokban az apródok dalolják el Szondi sírjánál az ostrom lefolyását, miközben 
a páros versszakokban Ali szolgája csábítja őket a basa oldalára. Az apródok a múlt (az
aznap) szomorú krónikáját dalolják, a követ szavai pedig a jelenbe hozzák vissza őket: 
ígéreteivel az idegen úr szolgálatára próbálja rábírni az ifj akat. Az apródok azonban vá-
lasz ra sem méltatják, egyre csak Szondi hőstetteit zengik. Ezért a követ keleties hízelgése, 
simulékonysága egyre inkább fenyegetésbe csap át. A két különböző erkölcsi felfogás „küz-
delméből” a hűséget, a hazaszeretetet és a hősiességet képviselő apródok kerülnek ki győz-
tesen. A költeményt hármas átok zárja, amely Arany hite szerint minden kor zsarnokát és el-
nyomóját – így Ferenc Józsefet is – megtalálja, és lesújt rájuk.

A versforma és a verselés is nyugtalanságot, zaklatottságot sugall, az eltérő szótagszámú, 
ezáltal különböző hosszúságú verssorok feszült hangulatot árasztanak. A költemény idő-
mértékes verselésű, az első három sor közepén sormetszetet (cezúrát) találunk, majd a ne -
gyedik sor anapesztusai ismét egybefogják a szakaszt, és egyben felgyorsítják a ritmust, 
fenntartva a ballada feszültségét. 

Feladatok, kérdések

 1.  Idézzetek a költeményből szavakat, verssorokat a ballada kettős bevezetésének, 
valamint két szólamának az igazolására! 

Kettős bevezetés

1–2.  versszak: a hegy tetején két apród térdel egy friss sírhant mellett.
A völgyben Ali a győzelmét ünnepli.

3–4.  versszak: Ali és egyik szolgájának a párbeszéde: a basa a dicsőségét kívánja Szondi 
apródjaival éltetni.

Az egyik szólam:
az apródok beszélik el a vár ostromát. 
A múltat idézik.

A másik szólam:
a török követ próbálja rábeszélni 
az apródokat, hogy Alit szolgálják. 
A jelenről beszél.

  5.  versszak: Ali megadásra szólítja fel 
Szondit (Márton pap által)

  6. versszak: hízeleg

  7.  versszak: Szondi megüzeni: sohasem 
adja meg magát

  8. versszak: minden jót és szépet ígér

  9. versszak: elkezdődik az ostrom 10.  versszak: a hideg (félelmetes) éjszakával 
ijesztgeti a dalnokokat

11.  versszak: a várkapitány minden értéket 
megsemmisít, nehogy a törököké legyen

12.  versszak: a török követ egyre 
türelmetlenebb lesz, sürgeti Ali 
dicsőítését 

13.  versszak: Szondi két apródját szép 
ruhába öltözteti

14.  versszak: Szondi végakaratára 
emlékezteti az apródokat 
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15.  versszak: a várkapitány hősiesen harcolt 
a végső rohamban

16.  versszak: a várkapitányt dicséri, és 
Rusztemmel, az ünnepelt hőssel 
azonosítja 

17.  versszak: hulltak a törökök; Szondira 
dicső halál vár

18.  versszak: dühösen közli az apródokkal, 
milyen sors vár rájuk 

19.  versszak: az apródok megátkozzák azt, 
aki megölte urukat

 2.  Elevenítsétek fel a ballada műfaji ismertetőjegyeit! Keressetek balladai jellemzőket 
a Szondi két apródja című költeményben!

3. Vizsgáld meg az apródok és a követ beszédmódját!
 a) Jellemezd a versbeli apródok beszédstílusát! 

b)  Hogyan változott meg a követ beszédmódja, magatartása az ígéretet, sürgetést, 
fenyegetést kifejező versszakokban?

 4.  Másold le a ballada első versszakát, és folytasd a verstani jelöléseket a minta alapján! 
(Lapozz a tankönyv végén található összefoglaló táblázatokhoz, és ismételd át az idő  -
mértékes verselésre vonatkozó emlékeztetőt!)
Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
  –   – |∪  ∪   – | – |  –     –|∪∪–

Kapcsolódó
1.  Idézzétek fel történelmi ismereteitek alapján, mi jellemezte a három részre szakadt Ma gyar-

országot!
2.  Kik voltak az apródok? Fogalmazd meg szerepüket, és mutasd be a helyzetüket a 16. századi 

társadalomban!

Drégely veszedelme
Két kapitánya volt Drégely várának: Szondi György 
és Béke falusi Gergely. Egyik sem gon dolta, hogy már 
közel jár a török, Béke falusi Gergely még a várat is 
elhagyta, hazalátogatott, hadd lássa az övéit. 

Ezalatt Ali basa tízezer katonával, négy nagy ágyú-
val és hat tarackkal1 úgy körülvette Drégelyt, hogy 
oda még a madár sem re pül hetett be. De nemcsak 
körülvette, lövetni is kezdte: éjjel-nappal szóltak az 
ágyúk. 

Szondi György pedig megesküdött, hogy a vá rat 
élete fogytáig védelmezi. 

Amikor a falakon már nagy rések voltak, a torony is összedőlt, amely a vár kapuja fölött állott, 
mindenki a rohamot várta. 

De Ali basa kímélte a katonáit, nem kívánta Szondi halálát sem, ezért magához szólította Márton 
papot, az oroszfalvi lelkészt, és azt mondta neki:

– Eredj el Szondi várkapitányhoz, mondd meg neki, ezt üzenem: adja fel a várat, szabad elvonu-
lást engedek neki is, vitézeinek is! 

1 tarack: rövid csövű, kisméretű bronzágyú
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Felment Márton pap, kezdte kérlelni Szondit:
– Lásd, itt hiába áldozod fel az életedet. Kár volna ilyen nagy vitéznek a romok alá temetkezni. 

Fogadd el a basa ajánlatát, őrizd meg az életedet, őrizd meg a vitézeket! Mit szól a családod, mit 
szól az ő család juk, ha itt elvesztek? Fogadjátok el a basa ajánlatát!

De Szondi nem hallgatott a papra. Azt mondta neki: 
– Nem várom meg, míg Ali basa csalárd1 módon szol gaságba hurcol. Az én nyakamba nem vet 

lán cot. Inkább akarok becsülettel meghalni, mint szé gyen nel életben maradni. 
Szondi készen állott a halálra, készen állottak vitéz társai is, de sajnálták a két énekes apródot, akik 

énekkel és lantpengetéssel sokszor elűzték a gon dot, elfeledtették a veszedelmet. Hogy lehetne 
ezeket megmenteni? Szondi ennek is kieszelte a módját. 

Előhozatott két fi atal török foglyot, szép gyapjúruhával megajándékozta őket, aztán melléjük 
adta az énekes apródokat, és azt üzente a basának: 

– Ezt a két apródot neveld jó vitéznek, az én emlékezetemre! Megholt testemet pedig temesd 
el tisztességgel! 

Márton pap elvezette a két apródot, el a török ifj akat is a basa táborába, át is adta Szondi György 
végső üzenetét.

Azt mondta erre a basa: 
– Úgy lesz, ahogy kívánta. 
Szondi György ezalatt minden katonai felszerelést, ezüst- és aranytárgyat összehordatott a vár 

előcsarnokába, és meggyújtott fáklyával lángot vetett alája. Azután az istállóba ment, ott legjobb 
harci paripáit lándzsával leszúrta, ne kerüljenek az ellenség kezébe. Ezután összehívta a vitézeket, 
és azt mondta nekik:

– Jó vitézek, most búcsút veszünk egymástól. A szégyenletes fogság helyett a vitézhez illő 
halált választjuk. Az utolsó harcban bátran verekedjetek, mutassátok meg, mi a magyar becsület! 
Utánam, vitézek! 

Azzal Szondi György maroknyi népével kirohant a várból, és vágta, aprította a törököt. Egyszerre 
egy golyó a térdébe fúródott, ekkor fél térdre rogyott, de tovább vívott. Végül távolról, puskagolyóval 
pusztították el: a janicsárok sortüzet adtak rá, s ekkor több golyótól találva hátrarogyott. 

Ali basa megtartotta az ígéretét. Szondi György holttestét felkerestette, és ahogy Tinódi Sebes-
tyén2 versében írta: „Mint oly vitéz embört, nagy szépen temetteté.”

(Lengyel Dénes feldolgozása Istvánff y Miklós írása nyomán)

• Igazold a műfaji sajátosságok felsorolásával, hogy mondát olvastál!
• Sorold fel, milyen újabb ismereteket szereztél a mondából Szondiról és az apródokról! 

1 csalárd: álnok, kétszínű, csaló szándékú
2 Tinódi Sebestyén (kb. 1505–1566): költő, énekmondó. Jobbágy� úként tanult meg latinul, majd íródeák lett Szigetváron

I. Oszmán török szultán, 
az Oszmán Birodalom alapítója 

(színezett rézmetszet)
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Egy elégia az Őszikékből

Arany János: Epilógus1

1. Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
   Gyalog bizon’…
Legfölebb ha omnibuszon.

2. Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:2

   S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

3. Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
   Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

4. Ha egy úri lócsiszárral3

Találkoztam s bevert sárral:
   Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.

5. Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
   Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

6. Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
   Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

7. Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
   Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

8. Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
   S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

  9. Bárha engem titkos métely4

Fölemészt: az örök kétely;
   S pályám bére
Égető, mint Nessus vére5

10. Mily temérdek munka várt még!…
Mily kevés, amit beválték
   Félbe’-szerbe’,
S hány reményem hagyott cserbe’!…

11. Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
   Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

12. Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
   Kértem kérve:
S ő halasztá évrül-évre.

13. Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
   Mely sajátom;
Benne én és kis családom.

14. Munkás, vídám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget…
   Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.6

15. Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
   Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja7 már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

 (1877. július 6.)

1 epilógus (gör–lat): utóhang, utószó; eseménysort befejező, lezáró mozzanat
2 bak: kocsiülés
3 lócsiszár: ló adásvételével foglalkozó kereskedő
4 métely: betegség, kór
5  Nessus vére: Nessus (Nesszosz) a görög mitológia híres kentaurja (félig ember, félig ló alakú lény) volt, akit Héraklész ölt 

meg, mert elrabolta a feleségét. A hős ingét átitatta Nessus mérgező vére, amely egyfolytában égette és perzselte 
Héraklész testét. Az inget nem lehetett levenni, így az Héraklész végzetét okozta

6 olt (itt): növényt úgy nemesít, hogy vesszejébe más, nemes növény hajtását illeszti
7 kalit: kalitka
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Arany János 1856 augusztusában egy kulccsal zárható em-
lék könyvet kapott ajándékba ba rátjától, Gyulai Páltól1. Több 
mint húsz év múlva, 1877 nyarán ennek, az utókor által Kap-
csos könyvnek nevezett könyv lapjaira jegyez te le öreg kori 
lírai költeményeit. A versciklust2 maga Arany ne vezte el egy 
késő ősszel nyíló kikericsfajról Őszikéknek, köl tészete utolsó 
virágainak. 

Az Epilógus című költeményét 1877-ben, a Margit-sziget 
tölgyfái alatt írta Arany János. Már a vers címe is utal arra, hogy 
a mű az Őszikék utolsó, befejező darabja. De nem csupán a 
ciklus zárásának szánta a költő az Epilógust, hanem az egész 
életét summázó létösszegző költeménynek. 

„Az életet már megjártam” és „Az életet, ím, megjártam” 
verssorok három részre osztják a költeményt. Az első rész 
(1–5. versszak) a múltat idézi meg egy szemléletes metaforával: az országúton való uta-
zást az emberi élet megélésével azonosítja a lírai alany. A különböző közlekedési eszkö-
zö kön („kevély fogaton”, „omnibuszon”) való utazás, illetve a gyalogosan megtett út az élet 
megélésének különböző módjaira utal. A múlt megidézése látszólag nyugodt és de rűs, 
ugyanakkor a felszín mögött „visszafojtott indulatok és keserűségek húzódnak meg”.3 Erre utal-
nak a „kevély”, „cifra” jelzők és a „bevert sárral” szókapcsolat is.

A második rész (6–10. versszak) a múltban gyökerező jelent mutatja be. Az első rész 
derűs hangja megváltozik, az elégedetlenség, az önvád veszi át a helyét. A lírai alany 
nagy őszinteséggel beszél a címeiről, amelyekre valójában soha nem áhítozott. Ugyanilyen 
kendőzetlenül fogalmazza meg az örök kételyt: tehetségével rászolgált-e a hírnévre, meg-
érdemelte-e az elismeréseket? A versben feltárul a be nem fejezett, a „félbe-szerbe” hagyott 
munkái miatti aggodalma is.

1 Gyulai Pál (1826–1909): irodalomtörténész, költő, író
2 versciklus: tartalmilag, hangulatilag összefüggő verseknek gyakran külön címmel ellátott sorozata
3 Mohácsy Károly: Irodalom a középiskolák II. évfolyama számára. Budapest, 1994, Korona Kiadó, 290. oldal

John Roddam Spencer Stanhope [dzson roddem szpenszer sztenhop]: A lélek munkái

Arany János Kapcsos könyve
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A harmadik rész (11–15. versszak) idősíkja a múltban megálmodott, de meg nem való-
sult jövő. A „független nyugalom” későn érkezett a lírai alany számára, ugyanis betegségei, 
valamint a halál közelsége megakadályozták a munkában. A reménytelenség, a meg nem 
valósult vágyak hatására az utolsó versszak az eddigi négysoros keretet is szétfeszíti, és öt-
soros lesz.

Az időszembesítő és létösszegző költemény műfaja elégia. 
Verselése ütemhangsúlyos, felező nyolcas. A sorvégek páros rímben csendülnek össze. 

Feladatok, kérdések

1.  Bizonyítsd, hogy „Az életet már megjártam” és „Az életet, ím, megjártam” sorok há rom 
részre osztják a költeményt!

2.  Keresd meg a versben a még, már, most időhatározó-szókat! Mutass rá, mi a szerepük 
a műben! 

 3.  A költemény mely részeire – az 1. (1–5. versszak), a 2. (6–10. versszak) vagy a 3. (11–15. 
versszak) részre – jel lemzőek az alábbi megállapítások?
• a meg nem valósult jövő képei
• a nem várt, nem áhított címek 
• a rab madár metaforája
• képei szinte derűsek, humorosak

4.  Sorold fel Arany „címeit”, megbízatásait, amelyek elvették tőle a „független nyu gal mat”!
5.  Olvasd fel, milyen öregkort képzelt el a lírai alany magának! Megvalósultak-e vágyai 

a múltban, vagy megvalósulhatnak-e még a jövőben? 
6.  Miért tartod találónak, hogy Arany János Őszikéknek nevezte el az öregkorában írt 

vers ciklusát?
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Összefoglalás

„Egyszerű élet ez” – így jellemezte 1855-ben Gyulai Pálhoz írt levelében addig eltelt éveit 
Arany János. A mondat így folytatódik: „de mégsem nyugodt, csendes, mint némely gondolná: 
folytonos küzdés”.1 Ha végigtekintünk a megtett úton, igazat kell neki adnunk. Küzdésre kész-
tette a szá zad, amelyben élt, hiszen részt vállalt a szabadságharcban, túlélte a megtorlást, az 
abszolutizmust,2 részt vett a kiegyezés utáni tudományos és kulturális élet újraindításában. 
Küzdelmet folytatott önmagával is költői tehetségének kiteljesítéséért. 

Mind a történelmi kor, mind Arany János személyes küzdelmeinek tanúbizonyságai azok 
a költemények, amelyeket a fejezetben megismertünk. Mindezeken túl azonban tükröződik 
bennük Arany, a magyar nyelv egyik legnagyobb művelőjének páratlan költői tehetsége, 
költészetének műfaji sokszínűsége.

Táblázatba foglaltuk, mely versekkel ismerkedtünk meg a fejezetben, és le is jegyeztünk 
róluk néhány fontos ismertetőjegyet. Válaszoljatok a művekhez kapcsolódó kérdésekre, és 
ös   szegezzétek a megszerzett ismereteket!

A mű címe Keletkezése Műfaja

A fülemile 1854-ben elbeszélő költemény

Szondi két apródja 1856-ban ballada

Epilógus 1877-ben elégia

Feladatok, kérdések

 1. Párosítsd a meghatározásokat, jellemzőket a táblázatban olvasható verscímekkel!
  a) Az életet már megjártam” és „Az életet, ím, megjártam” verssorok az élet lezártságát 

hangsúlyozzák. b) Drégely védőinek a példájával Arany a költőtársaknak is üzent. 
c) A művet hármas átok zárja. d) A vers a Margit-sziget tölgyfái alatt keletkezett. 
e) Cselekménye a Tiszaháton játszódik. f) A bonyodalmat egy madár füttye okozza. 

 2. a)  Húzzatok a fejezetben megismert Arany-versek közül egyet-egyet! Készítsétek el 
csomagolópapírra a gondolattérképet, és egészítsétek ki újabb információkkal! 

 b)  Mutassátok be az adott műfaj sajátosságait a költeményből vett példák segít sé gé vel!
 c) Elevenítsétek fel a romantikáról tanultakat! Mely stílusjegyeire ismertek a versben?

1 Arany János levele Gyulai Pálhoz. 1932, Napkelet, 691. oldal
2 abszolutizmus: az uralkodó korlátlan hatalmán alapuló kormányzati forma, önkényuralom

mondanivalója

műfaja

keletkezése

verselése

költői kifejezőeszközök

hangneme

rímfajtája

szerkezete,
gondolatmenete

témája

A vers
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Kuckó – Olvassunk együtt!

1 reves: korhadt, odvas, mállós
2 gerjelem: gerjedelem, hirtelen támadt erős érzelem
3 törzsök: fatönk, fatuskó, fatörzs maradványa

A vers 1850-ben, közel fél évvel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után 
ke letkezett Nagyszalontán. Arany János nemcsak lakását és jegyzői állását veszítette el a 
világosi fegyverletétel után, hanem igaz barátját, Petőfi  Sándort is. 

A lant az ókor óta a költői hivatás jelképe. A „Letészem a lantot” kijelentés a költészettől va ló 
búcsút fejezi ki: nem írok több verset, nem dalolok a jövőben. 

Arany János: Letészem a lantot

1. Letészem a lantot. Nyugodjék.
Tőlem ne várjon senki dalt.
Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belőlem a jobb rész kihalt.
A tűz nem melegít, nem él:
Csak, mint reves1 fáé, világa.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem i� usága!

2. Más ég hintette rám mosolyját,
Bársony palástban járt a föld,
Madár zengett minden bokorban,
Midőn ez ajak dalra költ.
Fűszeresebb az esti szél,
Hímzettebb volt a rét virága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem i� usága!

3. Nem így, magánosan, daloltam:
Versenyben égtek húrjaim;
Baráti szem, müvészi gonddal 
Függött a lantos ujjain; –
Láng gyult a láng gerjelminél2

S eggyé fonódott minden ága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem i� usága!

4. Zengettük a jövő reményit,
Elsírtuk a mult panaszát;
Dicsőség fényével öveztük
Körűl a nemzetet, hazát:

Minden dalunk friss zöld levél
Gyanánt vegyült koszorujába.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem i� usága!

5. Ah, látni véltük sirjainkon
A visszafénylő hírt-nevet:
Hazát és népet álmodánk, mely
Örökre él s megemleget.
Hittük: ha illet a babér,
Lesz aki osszon… Mind hiába!
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem i� usága!

6. Most… árva énekem, mi vagy te?
Elhunyt daloknak lelke tán,
Mely temetőbül, mint kisértet,
Jár még föl a halál után…?
Hímzett, virágos szemfedél…?
Szó, mely kiált a pusztaságba…?
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem i� usága!

7. Letészem a lantot. Nehéz az.
Kit érdekelne már a dal.
Ki örvend fonnyadó virágnak,
Miután a törzsök3 kihal:
Ha a fa élte megszakad, 
Egy percig éli túl virága.
Oda vagy, érzem, oda vagy
Oh lelkem i� usága!

(1850. március 19.)

• Elevenítsétek fel, minek a jelképe a lant, majd következtessetek a címből a vers témájára!
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Az első versszakban meg fogalmazott fájdalmas elhatározását a jelenben fogalmazza 
meg a lírai alany. 

A másodiktól az ötödik versszakig az értékekben gazdag múlt, a reformkor képei 
elevenednek meg. A hatodik versszak már a jelen szomorúságát és reményvesztettségét 
beszéli el. A két idősík, a múlt és a jelen képei ellentétben állnak egymással:1

Múlt Jelen

értékekben gazdag értékekben szegény

tavasz, nyár tél

ifj úság öregség

élt a jó barát, Petőfi  ő sincs már

közös munka magány

bizakodás a jövőben reményvesztés

a teljesség élménye a hiány élménye

A hetedik versszakban a lírai alany megismétli az első strófában megfogalmazott elha-
tá ro zását, döntése végleges, visszavonhatatlan: nem ír több verset. A versszakok utolsó két 
sorában felcsendülő refrén is ezt az elhatározást erősíti, az i� úság és az élet örömeinek el-
mú lását hangsúlyozza.

A költemény hangnemére, a lírai alany megszólalására az elégiákra jellemző lemondó, 
fájdalmas hang és az ódákra jellemző fennkölt megszólalás egyaránt jellemző. A vers műfaja 
elégikoóda, amelyben az elégia és az óda műfaj ismertetőjegyei ötvöződnek. 

A költemény időmértékes verselésű, uralkodó verslába a jambus. A nyolcszoros vers-
sza kok első négy sora félrímben, a második négy sora pedig keresztrímben csendül össze 
(x a x a b c b c). 

Feladatok, kérdések

1. Fogalmazd meg, mivel indokolja a lírai alany, hogy nem ír többé verset!
2. Bizonyítsd vagy cáfold az alábbi megállapításokat!
 a)  A második versszak képei átölelik az egész világot, a mosolygó eget, a bársony 

földet és a virágzó rétet is körbefogják képei.
 b) A harmadik strófát a lelki jó barát, Petőfi  Sándor emléke tölti be. 
 c) A vers tetőpontja, csúcspontja a vers közepén elhelyezkedő negyedik versszak.
 d) Az ötödik versszak az elképzelt jövőt mutatja be. 
 e) A hatodik versszak képei ismét bizakodóak, remény sugárzik belőlük. 
 f)  Az utolsó versszakban már hiányzik a refrén, elmaradása a lírai alany jövőbe vetett 

hitét hirdeti.
3.  Idézd fel A XIX. század költői című verset! Hogyan folytat „párbeszédet” Arany verse 

Petőfi  költeményével?

1   A táblázat Nagy Teréz Műelemzések logikusan 2. című munkája nyomán készült. Békéscsaba, 1999, ITEM Könyvkiadó, 
88. oldal

Doby Jenő: A zene allegóriája

 szomorúságát és reményvesztettségét 
A két idősík, a múlt és a jelen képei ellentétben állnak egymással:

a lírai alany megismétli az első strófában megfogalmazott elha-
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A nemzet mesemondója:
Jókai Mór

„Az ő száz kötete a magyar nemzet levelesládája. 
Jókai nem egy ember, hanem az egész tizenkilencedik század 
regényességével, érzelmességével és hóbortosságával.” 

(Krúdy Gyula)
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Mozaikok Jókai Mór életéből

Ismerkedjetek meg az író életrajzával a számozás sorrendjében!

Jókai Mór

Pályakezdése, életútja 1849-ig 
Első regénye, a Hétköznapok (1846) sikere után véglegesen eldöntötte, 
hogy író lesz. 1847-től az Életképeket szerkesztette. 
A Pilvax-kör tagjaként, a forradalom egyik vezéreként olvasta fel a Tizenkét 
pontot március 15-én. A Nemzeti Színház esti előadásán ismerkedett meg 
a kor ünnepelt színésznőjével, Laborfalvi Rózával, akit később feleségül is 
vett. A szabadságharc alatt újságíróként dolgozott, és elkísérte Kossuthot 
toborzó körútjára. 

Születési ideje és helye
1825. február 18-án született Komáromban. Nemesi szár -
mazású családja a Jókay nevet viselte, a gyermeket Ásvay 
Jókay Móricz néven anyakönyvezték. Sokat kö szön hetett 
szülővárosának, a forgalmas dunai kikötőnek, mely pezsgő 
életével, a legkülönfélébb emberekkel (kereskedők, hajó-
sok, iparosok, katonatisztek) mintákat szolgáltatott ké sőb-
bi írásaihoz.

1.

Gyermekévei, iskolái
Az elemi iskolát Komáromban kezdte. A gyenge, fé-
lénk kisfi út csodagyermeknek tartották, mert kitű nő en 
rajzolt, és versei is megjelentek. Tizenkét éves korá ban 
veszítette el édesapját, ami nagy testi-lelki megráz kód-
tatással járt számára.
Tanult a Pápai Református Kollégiumban, ahol az iro-
da lom iránti érdeklődése az önképzőkörbe vitte. Ké-
sőbb Kecs ke méten volt joghallgató. Itt kötött szoros 
barátságot Petőfi  Sándorral. 

2.

3.
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Irodalmi és közéleti tevékenysége 1850-től
A szabadságharc leverése után Sajó álnéven bujdosott a Bükk hegységben és a borsodi 
Tardonán, majd a felesége által kijárt menlevéllel büntetlenül visszatérhetett Pestre. Ettől 
kezdve igen sokat és gyorsan írt, ő lett a „nemzet mesemondója”. Írásait a német és
a francia fordítások révén külföldön is megismerték. (Olvasói között tudhatta Ferenc 
József császárt és Erzsébet királynét is.)
Bekapcsolódott a politikai életbe, és országgyűlési képviselőként tevékenykedett közel 
harminc évig. A Petőfi  Társaság elnöke lett, és a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai 
közé választotta. 
Sokat utazgatott az országban, néhányszor külföldön is. Úti élményei írásai alapanyagául 
szolgáltak.

4.

Elismerése, magánélete
1894-ben ünnepelte az ország Jókai ötvenéves alkotói 
ju bi leumát. Műveit százkötetes díszkiadásban je len tet-
ték meg, százezer forint „nemzeti ajándékot” ka pott, és 
dok tori címmel tüntették ki. 
Felesége halála után tizenhárom évvel, 1899-ben újból 
megnősült, feleségül vette a húszéves Nagy Bella 
színésznőt.
Az író 1904. május 5-én hunyt el. Temetését nem zeti 
gyász kísérte.

Laborfalvi Róza
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Feladatok, kérdések

1. a)  Válaszoljátok meg, milyen 
tör té nel mi korsza kokat élt át 
az író 1825 és 1904 között!

b)  Mutassátok be időrendben e 
korsza kok legfon tosabb ese-
ményeit!

2.  Az életrajz feldolgozásához a 
csoport tagjai kap  janak A, B, C, 
D és E jelet! Az azonos jelekkel 
ren delkezők az öt ré szre osztott 
szöveg egy-egy rész  le tével fog-
lalkozzanak!
a)  Először olvassa el mindenki a szá mára kijelölt szövegrészt némán!
b)  Az azonos betűjelűek üljenek össze, beszéljék meg az olvasottakat, majd írjanak 

közösen váz latpontokat az olvasott szöveg alapján!
c)  Menjen vissza mindenki a saját cso portjába, és tanítsa meg a csoport többi tagjának 

a feldolgozott anyagot!
3.  Kutass az interneten vagy a könyv tárban! Válassz ki egy neked tetsző rö vid részletet 

a Jókai Mór életéről és munkásságáról szóló írásokból, és olvasd fel a többieknek!

Kapcsolódó
1. A Magyar nagylexikon segítségével válaszold meg a következő kérdéseket!
 a) Jókai melyik műve kapott dicséretet 1843-ban a Magyar Tudós Társaság pályázatán?
 b) Melyik irodalmi társaság tagja lett az író 1860-tól?
 c)  Mit jelent magyarul az Eppur si muove! [eppur szi muóve] mondat, mely Jókai egyik regé-

nyé nek a címe?
 d)  Jókai külföldön a legnépszerűbb és a legismertebb regényírónk. A regényírás mellett mi-

lyen műfajokban alkotott még?

Jókai Mór olvasásra ajánlott művei
Jókai Mór széles olvasó kö zönség ízlé sét formálta írá -
sai val, és nemze ti vé tette a re gény műfaját. Je len   tős 
sze repe volt az irodalmi nyelv kia lakítása mel   lett a 
tár salgási nyelv meg re formálásában is. 
Tö rök témájú történelmi regényei: Erdély aranykora 
(1852), Törökvilág Magyarországon (1853), A jani csárok 
végnapjai (1854).
A reformkor küzdelmeit megörökítő regényei: Egy 
magyar nábob (1853–54), Kárpáthy Zoltán (1854–1855).
A szabadságharc eseményeit feldolgozó művei: For-
ra dalmi és csataképek (1848–49, elbeszélések, no vel-
lák); Egy bujdosó naplója (1851, novellaciklus).
Romantikus kalandregénye: Szegény gazdagok (1860).
Az idilli boldogság regénye: Az arany ember (1873).

Jókai szülőháza Komáromban

Jókai a dolgozószobájában
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Az emberi lelemény példája 
a kuruc-labanc időkből
•  Mutassátok be a 116. oldali kép alapján a kuruc, illetve a labanc katonák felszerelését és fegy-

verzetét!

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók

Tallósy uram labanc részen volt, s Huszt várának vala kapitánya.
Huszt várát akkor erős fészeknek tarták, s a kuruc vezér igen szerette volna, ha Rédey 

Ferenc uram azt valahogy szépszerével bevette volna.
Ostrommal azonban ez igen sokáig ment volna, mivelhogy ostromágyúi Rédeynek nem 

is igen valának, ellenben Tallósy olyasfélével nagyon is jól el vala látva.
Azután meg hadserege sem igen mérkőzhetett volna a labanc kapitányéval, mivelhogy ő 

csupa lovassággal rendelkezett, emez pedig elegendő muskétást1 tudott kiállítani a falakra.
Pénzzel megint nem remélheté megvesztegetni a labanc vezért, mert az nagyon is gazdag 

ember volt, őneki pedig annál szűkebben csorgott az olajos korsója.
Márpedig a várat akármi módon, de el kelle tőle venni.
Egyszer híre futamodik a környékben, hogy Tallósy uram nagybeteg, valami szörnyű 

ragadós nyavalya2 ütött ki rajta; senki sem mer az ágyához közelíteni.
– No, ha senki sem mer, hát majd merek én – mondta Rédey, s befogatva négylovas 

kocsijába, egyedül egy hajdú kíséretében áthajtott Huszt várába.
Természetesen beeresztették. Ki tartott volna tőle, mikor egyedül jő? Kérdezősködék 

a beteg felől, fölvezették hozzá, bement, ott találta az ágyon fekve, odament hozzá, leült az 
ágya mellé, mondá neki, hogy hallotta nagybeteg voltát, s nem állhatta meg, hogy félretéve 
minden pártvillongást, atya� ságos érzelemből el ne jöjjön hozzá beteglátogatóba.

A beteg ember azt rebegte rá, hogy az Isten áldja meg érte, bizony nagy jót cselekedett vele.
Rédey uram kikérdezé, hogyan van, mi baja van. A beteg elpanaszlá sorba.

1 muskétás: olyan katona, akinek rövid, állványos puska a fegyvere
2 ragadós nyavalya: fertőző betegség

Jókai a dolgozószobájában
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– Ki gyógyítja?
– Bizony senki sincs itt közelben. Üzentem a szatmári felcsernek,1 de az azt üzente vissza, 

hogy éppen most kezdődik a bölényvadászat, várjak egy kicsit a nyavalyámmal.
– No, majd elhozatom én kegyelmednek a magam doktorát Kállóból. Engedje meg, hogy 

egypár sort írjak a � amnak érte.
– Az Úristen is megáldja érte kegyelmedet!
Rédey uram tehát ír a � ának, hogy jöjjön szaporán utána Husztra, hozza magával a 

doktort is. De két kocsival jöjjenek.
Másnap ott volt Rédey � a és az orvos.
Az orvos mély tudományú fér�  volt, megvizsgálta a beteget, kitanulta a kórállapotját, 

rendelt neki orvosságot, hanem hogy még akkor nem volt ám minden városban 
gyógyszertár, el kellett a szerekért futtatni Debrecenbe; onnan hozta azokat el Rédey 
uramnak egy ismerőse, aki ismét kocsissal, hajdúval érkezett meg.

Tallósy uram betegsége azért csak ment a maga útján. Tudjuk azt, hogy a beteg ember 
nyughatatlan, s ilyenkor akármi szert tanácsolnak neki, azokat mind meg akarja magán 
próbálni. Rédey uram pedig kifogyhatatlan volt a jótanács-adásban. Mintha valami ku-
ruzsló asszonynál lett volna két esztendeig inaskodásban, úgy tudott ajánlani mindenféle 
tetemtoldót, ínnyújtót, angyalrúgta, ördögharapta gyökereket, kenőcsöket, liktáriumokat,2

hólyaghúzókat, az pedig, valahány, annyifelé lakó sógornál, komájánál, kereszt� ánál volt 
expresse3 kapható, azokat az illetők mind maguk siettek elhozni, és személyesen gratulál-
ni hozzájuk a beteg úrnak.

A beteg úr pedig kezdte már magában számolgatni, hogy Rédey uram egy, a � a kettő, az 
orvos három, öccse, bátyja, sógora, komája, kereszt� a nyolc; annak mindegyiknek kocsisa, 
hajdúja, az huszonnégy; idestova a beteglátogatók többen lesznek, mint maga a várőrség.

Szeretett volna már nem feküdni az ágyban. Úgy tetszett neki, hogy nincs is már egyéb 
baja, mint hogy elrontotta a gyomrát. De szíves ápolói meg nem engedték, hogy fölkeljen. 
Megrontaná magát, a visszaesés veszedelmes; csak hozasson még több italt a diákkonyhából.4

1 felcser: gyógyítással is foglalkozó borbély, tábori orvos, sebész
2 liktárium (lat): kotyvalék
3 expresse [ekszpressz] (lat): gyorsan, azonnal
4 diákkonyha: gyógyszertár

Kuruc-labanc összecsapás (ismeretlen festő alkotása)
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Egyszer már aztán csak kifúrta Tallósy uramnak az oldalát.
– Hallják kegyelmetek, én úgy veszem észre, hogy kegyelmetek már nagyon sokan lesz-

nek itt a várban.
Rédey elmosolyodott.
– Én pedig azt hiszem, hogy már sokan is vagyunk. Nem megyünk mi innen el többet, 

uram.
Tallósy még tréfának akarta venni a dolgot.
– Csak nem remélik mégis kegyelmetek annyiadmagukkal legyőzhetni az én várőr sé-

gemet?
– De igenis, hogy reméljük, mert valahányszor egyféle orvosságért elküldtünk egyet 

a ke gyelmed csatlósai1 közül, azt mindig ott fogták az illető helyen, s magunkfélét küldtek 
vissza helyette. Az igazi labancok közül csak úgy csilleng-billeng egynéhány a mieink kö-
zött.

Tallósy uram látta, hogy szépen rá van szedve. Ijedtében úgy meggyógyult egyszerre, 
hogy felugrott az ágyból, s felrántotta csizmáit segítség nélkül, pedig azelőtt azt képzelte, 
hogy csont van a hasában.

Valójában Huszt várát beteglátogatás örve2 alatt szépen elfoglalták tőle.
– Most hát legalább annyit tegyenek meg kegyelmetek, hogy küldjenek be innen Szat-

márba.
Azt meg is tették vele, mégpedig tulajdon négylovas hintaján.
Ott aztán azzal csúfolta minden ember, hogy kikúrálták Huszt várából.

A novella tárgya a kuruc-labanc időkből való, amikor egy-egy vár birtoklása eldöntötte a hozzá 
tartozó nagyobb terület sorsát is. A szemben álló felek közül a magyarok voltak nehezebb 
helyzetben – elsősorban a 150 éves török uralom következményei miatt –, ezért minden 
leleményükre, furfangjukra szükségük volt az osztrák és az őket segítő magyar labancok túl-
erejének ellensúlyozására. Amint a történtekből kiderül, ebben nem volt hiány.

Jókai Mór nemcsak jól ismerte a kort, amelyről írt, hanem lé -
lekben át is élte, és írásában az olvasóval is átélhetővé tette azt.
„Barátjává tesz kedvenc hőseinek, el lenségeivé ellenségeinek. Nem-
csak ismerői, hanem részesei le szünk egy másik világnak, egy másik 
emberi közösségnek, gondjainak, örömeinek, töb bek leszünk ma, 
mint voltunk tegnapi önmagunk.” (Bessenyei György)3

Az író történelmi témákat feldolgozó írásaival első sor ban eny-
híteni akarta az elvesztett szabadságharc miatt gyá szoló nem zet 
fájdalmát, és vigaszt nyújtva a hősi múlt  ra, a nagyszerű küz del-
mek korára terelte kortársai fi gyel mét. A labancverő nagyenyedi 
(Erdély) diákok hősies küz delmét örökítette meg A nagyenyedi 
két fűzfa című be szé lyében.4 Az író hiteles történelmi személy -
ről, Pápai Páriz Ferencről (1649–1716) mintázta a kollégium rek-
tor pro fesz szorát, Tordai Szabó Gerzsont.

1 csatlós: 1. fegyverhordozó, testőr, 2. követő
2 örv (itt): ürügy, ok
3 Bessenyei György (1928–1987): irodalomtörténész, szerkesztő. (Nem azonos a felvilágosodás kori íróval.) 
4 beszély: így nevezték a 19. században a novellánál hosszabb, de a regénynél rövidebb terjedelmű elbeszélő művet 

Kuruc lovaskatona (ismeretlen 
festő alkotása)
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Feladatok, kérdések

 1.  Határozzátok meg a kuruc-labanc időszakként emlegetett kor pontos idejét, és 
idézzé tek fel a korszak legfontosabb eseményeit, személyiségeit!

 2.  Foglald össze három mondatban a történetet!
 3.  Olvassátok fel a történetből azokat a mondatokat, ahol a cselekmény újabb for du-

lat hoz érkezik!
 4.  Elemezzétek a két ellenfél magatartását!

 a) Milyen tulajdonságok, érzelmek, cselekedetek jellemzik őket?
 b) Ki képviseli a számotokra rokonszenves magatartást? Miért?

 5.  Fogalmazzatok a történet hangnemében! Keressetek példákat a humoros hangvé-
telre és az élőbeszédre jellemző fordulatokra!

 6.  Készítsétek el a történet szerkezeti vázlatát: expozíció, bonyodalom, kibontakozás, 
tető pont, megoldás!

I. Expozíció (Előkészítés)
Helyszín: Huszt vára
Szereplők: a labanc Tallósy várkapitány és a kuruc Rédey Ferenc kapitány
Kiindulási helyzet: A szemben álló erők leírása szerint a vár bevehetetlen a kuru-
cok szá  mára

Kapcsolódó
1.  Számoljatok be arról, mit tudtatok meg 

a korabeli életmódról, szokásokról!
2.  Valóságosnak vagy inkább meseszerűnek 

gondoljátok-e a történetet?
3. Játsszátok el a huszti várban történteket!
 a)  Bontsátok a cselekményt jelenetekre 

(egy ségekre)!
 b) Állítsátok össze a forgatókönyvet!
 c)  Készítsetek látvány- és mozgástervet az 

egyes jelenetekhez!
4.  Több generáció számára is Örsi Ferenc 

A Tenkes kapitánya című forgatókönyvéből 
készült fi lmsorozat jelentette a kuruc-la-
banc világgal való ismerkedést. A mű ké-
sőbb regény formájában is megjelent. Le-
hetőség szerint nézzetek meg részle te ket 
a fi lmből!

5.  Idézzétek fel, melyik műben és mivel kap-
csolatban olvastatok már Huszt várá ról!

6.  Előfordult-e már veled, hogy valaki „fel-
ültetett”? Ha igen, idézd fel a törté netet! A Tenkes kapitánya című � lmsorozat egyik jelenete
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Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

A regény keletkezése

Jókai az 1860-as évektől kezdve fo ko za-
tosan visszatért az irodalmi és a po li ti kai 
életbe. Elle nezte a Habs bur gok kal va-
ló kiegyezést, mely szerinte a ’48-as esz -
mék elárulását je len tette. Úgy gon dolta, 
elér ke zett az idő, hogy meg írja azoknak 
a férfi aknak és nőknek a „hős  köl temé nyét”, 
akik életüket adták a füg get len, a polgári 
átalakulást meg va lósító Ma gyar országért.

A regény 1869-ben jelent meg. A Hon
cí mű folyó irat folytatásokban közölte, min-
den fe jezete önmagában is kerek egész-
nek tekint hető a címmel együtt. 

Mi okoz nehézséget a mai ol va só szá  -
má ra a regénnyel való meg ismerkedés 
so rán? Elsősorban a nyelvezete. A könyv-
kiadók gyakran kü lön szótárt, szómagyarázatot mellékelnek hozzá, mivel gyakoriak a bibliai, 
mitológiai, tör té n elmi és irodalmi utalások. Ezen túl sok a régies szó és kifejezés is, valamint 
nagy számban fordulnak elő idegen nyelvekből – elsősorban a latinból, németből és fran-
ciából – átvett szavak. Ezek közül sok még ma is használatos, és az általános műveltség részét 
képezi.

Másrészt nehéz elképzelni egy immár százhatvanöt évvel ezelőtti kor tárgyi világát, szo ká -
sait, így a nemesi udvarházak életét, a szabadságharc hősies csatáit, nem beszélve a bécsi 
társasági estélyek világáról. Segítik azonban a mai olvasót a mű megértésében a mindennapi 
élet mozaikszerű örömeit bemutató történetek, a humoros epizódok, valamint a letűnt világ 
apró részletekből összeálló rajza.

A kőszívű ember fiai műfaja

A regény leginkább a romantikus hősi regény jellemző jegyeit mutatja, amely a 19. század 
egyik kedvelt regényműfaja volt. A  romantikus hősi regény nagyobb terjedelmű mű, 
amely bonyolult eseménysort, többnyire hosszabb időt felölelő történetet ábrázol. 
A cselekményben fontos szerepet kapnak a sokszínű, izgalmakban bővelkedő kalandok. 
Általában egy jelentős történelmi eseményt vagy időszakot idéz meg. A regénytípusra 
a fő- és mellékszereplők nagy száma a jellemző. Az egymással szemben álló jó és rossz 
emberek különleges helyzetekben kiemelkedő cselekedeteket hajtanak végre.

Ugyanakkor fellelhetők benne a családregényre jellemző vonások is. A családregény 
nagyobb terjedelmű, általában többkötetes mű, melynek középpontjában egy 
család több nemzedékének élete áll. Ábrázolja a nemzedékek közötti szemléletbeli 
különbségeket, valamint a társadalmi folyamatokat is. A kőszívű ember fi ai első és má-
sodik kötetében egy nemzedék sorsa tárul elénk, viszonylag rövidebb időszakban.

Borsos József: Honvéd törzstiszt
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Feladatok, kérdések

1.  Az író először az Anya örökké címet adta a regénynek.
 a) Mondd el a véleményed erről, illetve a későbbi címről!
 b) Melyiket érzed jobb választásnak? Miért?
 2.  A fejezetcímek utalnak a fejezetek tartalmára és a regény egészében betöltött sze-

repére. Ezért is fontos a jelentésük ismerete. Most négy cím magyarázatát készítsé -
tek el! (A magyarázatukat a lexikonokban vagy olyan kiadásokban találjátok meg, 
ame lyekben külön szótár található a könyv végén.)

 a) Zenit             b) Ephialtész [efi altész]
 c) Perihélia            d) Nadír
 3.  Az író természetszeretetét vallomása is igazolja: „A szabad természet volt az én so-

kat írásomnak legfőbb, legmélyebb titka.” Ebben a regényben is fontos szerepet kap 
a ter mészetábrázolás, amely nemcsak az események színhelyét mutatja be, hanem a 
sze replők lelkiállapotának kifejezője is lehet. A természetleírás párhuzamban állhat 
a szereplők érzelmeivel, gondolataival, hangulataival, de lehet ezekkel ellentétes is.

 a)  Olvassatok fel a természetet vagy természeti jelenséget bemutató részleteket a 
Két jó barát, az Elöl víz, hátul tűz és a Napfény és holdfény című fejezetekből!

 b)  A romantikus ábrázolásmód jellemző jegyei közé tartozik az ellentétes jellemek 
megformálása. Hozzatok példákat erre a regényből!

4. a)  Mondjátok el egyenként, a könyv melyik fejezete tetszett a legjobban!
 b)  A vélemények alapján állapítsátok meg, melyik fejezet vált a legkedveltebbé, és 

soroljátok fel ennek az okait is!

Than Mór: Budavár bevétele

120

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   120 2019. 02. 22.   8:29



A regény történetének ideje és tere

A regény cselekménye az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ide jén játszódik,
és olyan eseményeket mutat be, ame lyek jó része a való ság ban is megtörtént. Az író maga 
is tanúja volt az 1848. március 13-án fel kelő bécsi nép hősies küzdelmének, az isaszegi csa -
tának és Budavár vissza foglalásának vagy a világosi fegyverletétel után me ne kü lő szabad-
ságharcosok keserű meg pró báltatásainak.

A történet főszereplői a Baradlay család tagjai, akik a szent szövetségi Európa eltérő 
pontjain élnek, de vis szatérnek Magyarországra édesanyjuk – a haza – hívó szavára.

 1.  Az első helyszín, mely a későbbiek során is újra és újra fontos szerepet tölt be: a Körös-
vidéki birtok és központja, Nemesdomb.

 2. Ödön állomáshelye az Orosz Birodalom fővárosa, Szentpétervár. 
 3. Hazafelé tartó útja során Ödön majdnem végzetes balesetet szenved a Dnyeper jegén.
 4.  A két másik testvér, Richárd és Jenő Bécsben él, a Habsburg Birodalom fővárosában. Itt 

élnek a Plankenhorst-ház lakói is, s e házban fontos szereplők találkoznak, és fontos 
események történnek. A város a helyszíne a március 13-i népmozgalomnak is.

 5.  Richárd és huszárezrede a Kárpátokon keresztül tér haza megannyi viszontagság árán. 
Később ugyancsak itt, a hegység egyik magaslatán gyűlnek össze az ellenséggel össze-
játszó hazaárulók.

 6.  A Kassa mellett vereséget szenvedő Ödön és csapata életét a váratlanul megjelenő test-
vére menti meg.

 7.  Isaszeg, Királyerdő a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik győztes csatájának helyszíne,  
„nem harc, nem ütközet volt itt, hanem párbaj gyalog és lóháton, golyóval és szuronnyal, 
karddal és puskaaggyal, kövekkel, puszta kézzel”. 

 8.  A Körös-sziget a Baradlay-birtok része, „egy elzárt kis paradicsom”, ide mentette Baradlayné   
Arankát és a két gyermeket, Jenő gondjaira bízva.

 9.  Különös helyszín Tallérossy Zebulon és Mindenváró Ádám ősi lakja, hiszen mindkettő 
a maradiság meg tes te sítője. Úgy is tekinthetünk rájuk, mint Pató Pál és portájának prózában 
történt újjászületésére.

10.  Pest városa is megszenvedte Budavár ostromát. Hentzi tábornok, a várparancsnok bos  z-
szúból két órán keresztül ágyúztatta a Duna-parton álló pestieket és az épületeket. A meg-
torlás idején az Újépületben ítélkeztek a győztesek, és itt is végezték ki az elítélteket.

 11.  Két fejezetet is szentel az író Budavár visszafoglalásának. A három hétig tartó ostrom a ti-
tá nok harca volt „a hazának lüktető szívéért”.

 12.  Lélekbe markoló események helyszíne a világosvári úri lak. Itt szembesül Ödön a barát-
ból ellenséggé vált Ramiroff  könyörtelenségével.

Európa a 19. század elején
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Feladatok, kérdések

 1. a)  Válasszatok egyet a felsorolt helyszínek közül, és keressétek meg a leírását a re-
gény ben!

 b)  Olvassátok el és állapítsátok meg, mi a leírás szerkezete, hogyan fejezi ki a szereplők 
lelkiállapotát, érzelmeit stb.!

 c)  Készítsetek rajzot kartonra, vagy digitális táblán tablót a választott helyszínről!
2. a)  Hány napig tartott Richárd huszárcsapatának az útja a Kárpátokon át?
 b)  Melyik – a Bibliából ismert – eseménnyel állítható párhuzamba? Miért? 
 3.  A regény fi gyelmes olvasásakor a fontos történetek mellett az apró részletek is gyak-

ran elraktározódnak. Bizonyítsátok a feladat időre történő megoldásával, hogy ez 
tényleg így van! Ellenőrizzétek a válaszokat, és hirdessetek eredményt! (Se gít sé g kép-
pen forgassátok a regényt!)

 a)  Melyik városban állt a „Magyar Király” nevű fogadó?
 b)  Mennyi idő telt el Baradlay Kazimir temetésétől Ödön és Aranka kézfogójának 

napjáig?
 c)  Mi annak a megáradt folyónak a neve, amelyen Richárd és huszárjai átúsztatták 

lovaikat?
 d)  Kinek a kastélyára illik a leírás? „Az országútról nézve emeletes ház: a háta a domb-

oldalnak fekszik, tehát a kert felé már az emelet a földszín, s a földszín a pince. Az nem 
tesz semmit, hogy az egész vályogból épült: ez a nemesi demokrácia épí tő anyaga; s a 
vakolat jó titoktartó. […] Belül pedig minden komforttal el van látva. Kandallóterem, 
pipázószoba, zongoraterem; könyvtár is van.” 

 e)  Hogyan jelölték meg a harcoló felek a kórházakat, hogy mindenki jól láthassa őket?
 f)  Mikor látszott kettős nap az égen? (Év, hó, nap, óra)
 g)  Hova utazott el Palvitz Károly, miután megkapta nevelőapjától az ötezer forint 

örök séget?

19. századi nemesi kastély
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A regény cselekménye és szerkezete

A kőszívű ember, Baradlay Kazimir élete utolsó óráján tollba mondja feleségének, Máriának 
a végakaratát. Eszerint olyan életpályákat jelöl ki mindhárom fi a számára, amelyek a Habs-
burg-ház dicsőségének szolgálatát jelentik – távol a hazától. Felesége jövőjét pedig annak az 
embernek az oldalán képzeli el, „ki nyomdokomba lépni leginkább érdemes”.

Baradlayné azonban esküt tesz, hogy mindenben férje kívánsága ellen cselekszik. Ödön 
fi át hazahívja a cári udvarból, Richárdért és Jenőért maga megy Bécsbe. Richárd huszárcsapata 
rengeteg viszontagság, megpróbáltatás árán – az üldözők állandó támadásai közepette – ér 
haza Magyarországra, és a huszárok beállnak a magyar honvédseregbe. Jenőt a szíve Bécshez 
köti egy méltatlan szerelem okán. Édesanyja azonban őt is meggyőzi, hogy a „lélekcserélő 
időkben” otthon a helye. Amikor a szabadságharc elbukik, Jenő az önfeláldozás megindító 
példáját adja: családos bátyja helyett ő megy a vérpadra.

Így válik a mű a három Baradlay fi ú sorsának megrajzolásával a példaértékű hazaszeretet és 
a jó ügy érdekében vállalt áldozatkészség regényévé. 

A cselekmény alapvetően egyenes vonalú. A csaknem egy időben játszódó, egyen -
ran gú cselekményszálakat az elbeszélő csak helyszínváltásokkal (a fi lmkészítésben hasz -
nált vágásokra emlékeztető megoldásokkal) tudja elbeszélni, majd az események cso-
mópontjában a szereplők és a szálak találkoznak. Így a feszültséget nemcsak az izgalmas 
történet tartja ébren, hanem a szerkesztési mód is.

A regény két részből (kötetből) és negyvenkilenc fejezetből áll.

I. Expozíció

Az előkészítés a Hatvan perc! és
A te metési ima című fejezet, ame-
lyek előre jelzik az új idők kö ze-
ledtét. 

Helyszín: Nemesdomb, a Barad-
lay-kas tély

Szereplők: Baradlay Kazimir, Ba-
rad lay né, nemzetes urak, Ridegh-
váry Bence, Lánghy Bertalan tisz-
teletes és a leánya.

– Írja ön végszavaimat! Más ne lássa, ne hallja e szókat, csak ön. Egy nagy művet alkottam, 
melynek nem szabad velem együtt összeroskadni. A föld ne mozogjon, hanem álljon. […]

Három � am, mind nagyon � atal még arra, hogy a helyemet elfoglalhassa. Előbb járják 
ők ki az élet iskoláit; önnek nem szabad őket addig látni. Ne sóhajtson ön, Marie! Nagy 
gyerekek már; nem hordozhatók ölben. 

Legidősebb � am, Ödön, maradjon a szentpétervári udvarnál. 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 iskola. Ott megtanulja ismerni a különbséget az emberek 

A három Baradlay � ú képe a regényből 1964-ben készült � lm 
egyik jelentében (rendezte: Várkonyi Zoltán)
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között, 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 fér� nak egymás ellenében. Ott majd elfásul rajongása, s midőn visszatér, mint egész 
ember veheti kezébe a kormányrudat, amit én elbocsátok kezemből. Adjon ön mindig 
elég pénzt neki, hogy versenyezhessen az orosz udvar nemes i� aival. 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, igye-

kezzék ön férjhez adni. Ne kíméljen semmi költséget. Hozzá való férj hiszen termett elég. 
Vagyont mi adhatunk hozzá. Ha makacsul megmaradna e némber1 határozatánál, járjon 
ön utána, hogy a leány atyja áttétessék Erdélybe. Ott sok összeköttetésünk van. Ödön kinn 
maradjon mindaddig, míg ők innen el nem távoznak, vagy Ödön odakünn meg nem há-
zasodik. Ne féljen ön semmitől. Oroszországban csak egyszer történt meg, hogy a pap leá-
nyát nőül vette egy cár; aztán az is csak orosz cár volt, nem magyar nemes.

A haldokló arcán még két piros folt is gyulladt ki e szónál, mely pillanatok múlva ismét 
eltűnt onnan.

A nő csendesen írta a rábízottakat.
– Második � am, Richárd, még egy évig marad a királyi testőrségnél. De ez nem életpálya. 

Kezdetnek jó. Innen lépjen át a lovassághoz; ott szolgáljon ismét egy évig, s akkor igyekezzék 
a táborkarba bejutni. Ügyesség, vitézség és hűség három nagy lépcső a magasba jutáshoz. 
Mind a hármat a gyakorlat hozza meg. Ott egy egész meghódítatlan régió áll előttünk. 
Csak a lábunkat kellene rátennünk, hogy a mienk legyen. Az oktalan dölyf nem engedi. 
Az én � am törjön utat mások előtt. Lesz Európának háborúja, ha egyszer megkezdődik 
a földindulás. Eddig nem is mozduló rugók fogják egymás ellen lökni az országokat. Egy 
Baradlay Richárd számára azokban sok végeznivaló lesz. Dicsősége mindnyájunkra fog 
világítani! Richárd ne nősüljön soha. Az asszony csak útjában volna neki. Az ő feladata 
legyen: emelni testvéreit. Milyen dicső ajánlólevél egy testvér, ki a csatában elesett!… Marie, 
ön nem ír? Csak nem sír ön talán? Kérem, Marie, ne legyen most gyönge; csak negyven 
perc még az idő, s nekem annyi mondanivalóm van még. Írja ön le, amit eléje mondtam.

A nő nem merte mutatni fájdalmát, és írt csendesen.
– Harmadik � am, a legi� abb, Jenő: az én kedvencem. Nem tagadom, hogy a legjobban 

szerettem őt mind a három között. Ő nem fogja azt soha tudni. Mert hiszen úgy bántam 
vele, mintha mostohája volnék. Tovább is úgy bánjék ön vele. Maradjon Bécsben, és 
szolgáljon a hivatalban, és tanulja magát fokrul fokra felküzdeni. Ez a küzdelem neveli 
őt simának, okosnak és eszesnek. Tanuljon minden lépést ésszel és kedéllyel mások előtt 
elnyerni. Legyen mindig kényszerítve arra, hogy kedvében járjon azoknak, akiket ismét 
mint lépcsőket fog felhasználni, hogy magasabbra emelkedjék. Nem kell őt hazulról 
kényeztetni, hogy tanulja meg felhasználni az idegent és minden embernek mérlegelni az 
értékét. Ápolni kell benne a nagyravágyást; fenntartani és felkerestetni vele az ismeretséget 
nagy nevekkel és hatalmas befolyásokkal, mik családi összeköttetésre vezethetnek – a köl-
tői ábrándok követése nélkül. […] Egy diplomata – egy katona – egy hivatalnok. […]

Önnek még boldognak kell lenni az életben.
A nő zokogása tiltakozott e szó ellen.

1  némber: 1. lenézett nő, aki kivetkőzött női mivoltából, akiből hiányoznak a vonzó és tiszteletre méltó női tulajdonságok; 
2. magát kihívóan kellető nő, aki ösztöneit vakon követi
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– Én úgy akarom – szólt a fér� , és elrántotta tőle kezét. – Térjen ön az asztalhoz vissza, és 
írja. Végakaratom ez. Nőm hat hét múlva halálom után adja kezét Rideghváry Bencének, 
ki nyomdokomba lépni leginkább érdemes. Így leend nyugtom a föld alatt és üdvöm az 
égben. Leírta-e ön, amit eléje mondtam, Marie? 

A nő kezéből kihullott a toll, két kezét homlokára tette, és hallgatott. […]
A nő pedig, midőn látta, hogy a végső perc betölt, s férje halva van, odarogyott térdre az 

íróasztal mellé, s két összekulcsolt kezét a teleírt papírra fektetve rebegé:
– Halld meg, Uramisten, és úgy bocsásd színed elé árva lelkét! És úgy légy neki irgalmas 

a túlvilágon, ahogy én fogadom és esküszöm előtted, hogy mindezen rossznak, amit ő vég-
leheletével parancsolt, az ellenkezőjét fogom teljesíteni Teelőtted! Úgy segíts meg engem, 
véghetetlen hatalmasságú Isten!…

Egy emberen túli, egy elképzelhetetlen borzadályú kiáltás hangzott fel a csendben.
A felriadt nő rettenve tekinte az ágyán fekvő halottra.
És íme, annak elébb lezárt ajkai most nyitva voltak, lecsukott szemei elmeredve és mellén 

összefogott két keze közül a jobb feje fölé emelve.
Talán az elköltöző lélek összetalálkozott az égben az utána küldött fogadással, s még 

egyszer visszafordulva az ég kapujából, a csillagok útjából, megtért porhüvelyéhez, hogy 
egy halál utáni kiáltással kijelentse végső, tiltakozó vasakaratát.

(Részlet a Hatvan perc! című fejezetből)

Feladatok, kérdések

 1. a)  Ki volt Baradlay Kazimir? Milyen el-
ve ket képviselt? Mi jellemzi a csa-
lád tagjaihoz fűződő érzéseit?

 b)  Gyűjtsetek ki az első fejezetből a 
kér  désekre választ adó idézeteket!

 c)  „ura nagy földeknek…” – Baradlay 
Kazimir. Fogalmazzatok meg saját 
szavaitokkal is véleményt a „kőszívű” 
emberről!

 2.  Írd le, milyen sorsot szán Baradlay Ka-
zimir feleségének és három fi ának, 
Ödönnek, Richárdnak és Jenőnek!

3. a)  Miért esküszik a feleség úgy, hogy „mindezen rossznak, amit ő vég ren de letével pa-
rancsolt, az ellenkezőjét fogom teljesíteni Teelőtted!” 

 b) Milyen csodás elemet sző a jelenetbe az író? Milyen hatása van ennek az olvasóra?
4.  A halotti torról szóló rész (a Tallérossy Zebulon című fejezet) epizód a cselekményben. 

Ebben hangzik el Rideghváry Bence jóslata: „Lesz az után a pap után még majd több 
üres szék is nemsokára.”

 a) Mire következtetsz ebből?
 b) Milyen büntetést szánnak az urak Lánghy Bertalan tiszteletesnek?

c)  Tallérossy Zebulon is elmondja a véleményét: „Meglesz neki büntetise anak; pap nak, 
gonosznak. Fogunk ütet elcsapatni parokiábul […], lesz neki tömlöc ilete hoszuig […].”  
Mire gondolt Zebulon?

Jelenet a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház A kőszívű 
ember � ai című előadásából (2013. március 15.)
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Kapcsolódó

1.  Mi a jelentése a következő szavaknak, kifejezéseknek? 
 tószt, pézsmalabdacs, pór, ceremónia, tor, paródia

2.  Tallérossy Zebulon sajátos, tót–magyar keveréknyelven beszél, amit Jókai a kiejtés szerint 
ír le. Bizony gyakran el kell gondolkodni azon, vajon mit is mondott, mert első olvasásra 
nehéz felfogni. Bizonyítsd, hogy te érted a szóhasználatát!

 „gyűvök” „kivontatnyi sárból”
 „nagy suma pinzel” „is én az alata elkistem mindenbül”
 „hun van” „kirje fejit királyi fi okus”
 „nigy bivaly” „fogunk ütet elcsapatni”

II. Bonyodalom

Baradlayné férje halottas ágyánál megfogadja, hogy mindenben a végakarattal ellentétesen 
cselekszik. Az asszony fogadalma egyben a bonyodalom kezdete is. 

Az első kötet központi motívuma: a családegyesítés. Az édesanya hívó szavára a három 
fi ú, Ödön, Richárd és Jenő hazaindul. A regény cselekménye így több szálon folytatódik: 
Nemesdomb mellett Bécsben és Szentpéterváron, illetve az onnan hazavezető hosszú úton, 
majd a Kárpátokban.

Az író gyakran él a cselekmény bonyolítása során kedvelt írói fogásával, a meglepetéssel,
mely csattanószerűen zár le egy-egy jelenetet. (Ilyen például Ödön váratlan megjelenése 
a megyegyűlésen.)

Jókai ugyancsak alkalmazza azt az eljárásmódot, amikor egy-egy jelenet izgalmas, fe szült-
ségekkel teli csúcspontján hirtelen megszakítja a történetet, és egy másik cselekmény-
szállal folytatja. Ez történik akkor is, amikor Leonin kimenti Ödönt a jég alól. Nem tudjuk meg, 
hogyan gyógyul fel, mert hirtelen Bécsben találjuk magunkat.

A legidősebb Baradlay � ú, Ödön és menyasszonya, Lánghy Aranka a regény � lmváltozatában 
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Az Ödön (Edmund) sorsát bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

Két jó barát Farkaskaland, a jég fogságából való megmenekülés

Az aláhúzott sorok Hazaérkezés, találkozás Lánghy Arankával

A kézfogó napja „Meglepetés” a kézfogón, Ödön nagylelkű felajánlása a népiskolának; 
Rideghváry jóslata

Az első lépcső „ama”
 magaslathoz

A haladók és a maradiak összecsapása a megyegyűlésen; Ödön 
váratlan megjelenése és megválasztása főispánnak

Midőn Ödön hátranézett, akkor vette észre, hogy a félretért ordas a nádberek sűrűjében 
megkerülte az ő állását, s észrevéve, hogy tova egy másik fér�  vesződik harcképtelenül, azt 
igyekszik megrohanni, kitörve a nádsűrűből Leonin irányában.

Ödön nyílsebesen vágtatott vissza Leoninhez.
Csaknem egyenlő távolból rohantak oda: ő és a farkas.
Leonin látta mindkettőjüket, 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 felköthesse. A többi 
Ödön dolga.

Ödön ordított dühében, midőn a fenevadat barátjára rohanni látta. Minden erejét meg-
feszíté, hogy elvágja útját a dúvadnak. Az pedig fejét folyvást félre fordítva, rohant biztos 
zsákmánya irányában.

Csak egy szökés még a farkas részéről, csak egy lökés még a korcsolyával, és a következő 
pil lanatban Leonintól félölnyi távolban egy összegubancolt tömeg hentereg a jégen; itt 
egy láb, ott egy bozontos fark, itt egy kesztyűs kéz, ott egy vérben csattogó száj, mind 
a ketten átestek egymáson, ki hol érte ellenfelét, ott vágva, harapva, ragadva – késsel, fog-
gal, körömmel s hemperegve, hol fel, hol alul.

Hanem aki végre fölkelt, az Ödön volt; handzsárja1 markolatig véres; bőrbekecse2 ösz-
sze vissza hasogatva. A farkas ott nyúlt el a jégen, összeszúrva, vágva, s tajtékzó fogait csat-
togatta 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 távolban 

látott füstoszlop felé.
Egyszer Ödön háta mögé tekintett.
– Nézd, a csorda elmaradt mögöttünk.
Leonin is hátranézett.
– Igazán.
A nagy farkascsoport tétovázva maradozott el mögöttük a havon, s úgy látszott, mintha 

visszatérésről gondolkoznék.
– Ezek eszükre tértek – mondta Ödön.

1 handzsár: erősen ívelt, hegye felé szélesedő kard
2 bekecs: rövid báránybőr kabát; ködmön

127

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   127 2019. 02. 22.   8:29



– Nem éppen – szólt Leonin. – Hanem érzed azt a keserű füstszagot? Ott, ahol a füstöt 
látod, nyers farkasbőrt tettek a tűzre; azt a farkas nem szívelheti, attul maradoznak el 
rólunk. Most már nyugodtan haladhatunk odább. Ott kozák1 őrtanya lesz a parton.

Ettől fogva a két i� ú egész nyugalommal folytatá korcsolyaútját a folyam mentében. 
A  fenevadak még egyes üvöltő kardalt bocsátottak utánuk; de felhagytak az üldözéssel. 
A két úr�  nevetve biztatta egymást: „Ez mulatságos egy nap volt!”

(Részlet a Két jó barát című fejezetből)

Feladatok, kérdések

 1. a)  Mondjátok el röviden a farkasokkal vívott harc menetét! Térjetek ki rész le te sebben 
is arra – a rövid részlet segítségével –, hogyan küzdött a vén ordas a harc vég ső 
szakaszában!

 b) Milyen stíluseszközöket alkalmaz az író a feszültség megteremtésére?
c)  Mennyiben hasonlítható össze Toldi Miklós, illetve a két barát farkasok elleni 

küzdelme a szerkezet szempontjából? 
d) Milyen vonásokkal gazdagodott a küzdelem során Ödön és Leonin jelleme?
e)  Keressétek meg, majd olvassátok fel a Toldiban és a regényrészletben az állatok 

halálát bemutató nyelvi formákat!
 2.  Ödön és Leonin a barátság és az önfeláldozás nem mindennapi példáival szolgálnak. 

Vegyétek számba, ki mit tett a másikért a Két jó barát című fejezet alapján!

Ödön Leonin

 3.  Készítsétek el Ödön sorsának alakulását az Első rész végéig a lé nyeges események 
felhasználásával! (A későbbiek során egészítsétek ki a vázlatot!)

1. császári követ 
Szentpéterváron, értesül 

apja haláláról

3. hazatérés 
Nemesdombra

2. farkaskaland

Ödön

4.  A vérpadmotívum végig jelen van a Ba-
radlay család életében. 

 a)  Olvasd el A kézfogó napja című feje-
zetből az utolsó bekezdést! Mit tar tal-
maz Rideghváry jós la ta?

 b)  Ki, hol és miért lép fel „ama” magas  lat 
első lépcsőfokára?

1 kozák: orosz eredetű katonai jellegű törzs; népcsoport Oroszországban és Ukrajnában
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A Richárd sorsát bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

A másik kettő Éli a huszártisztek léha életét Bécsben

Mindenféle emberek Megismerkedik Liedenwall Edittel, megszereti, és fogadalmat tesz

A bak� s Plankenhorst Alfonsine [alfonzin] felsül tervével, Richárd megkéri 
Edit kezét

A zsibárus Richárd újabb fegyverrel gyarapítja gyűjteményét

Az érem másik oldala A népfelkelés huszáraival megvédi a csőcseléktől a Brigitta-szüzek 
kolostorát, de megkíméli a diákokat

Akik igazán szeretnek Baradlayné Richárd táborhelyére megy Edittel, anyja hívó szavára 
Richárd kiadja az új jelszót: „Nyergelj, fordulj!”

Elöl víz, hátul tűz Hazatérésük a Kárpátokon át

– No, � úk! – monda Richárd, maga körül 
gyűjtve legényeit –, most rátérünk arra az 
útra, amelyiken vagy hazajutunk, vagy a 
pokolba. Jól tudjátok magatok is, de azért 
én is elmondom, hogy amit csak ember va -
laha kiszenvedett, az mind előttünk áll sor -
ban, néhol csoportban is. Futnunk kell éj-
jel és nappal, úsznunk vad és szelíd vize-
ken keresztül, hegyeket megmásznunk, sze- 
münket le nem hunynunk, koplalnunk, 
vere kednünk; amelyikünk kidűl, az elve-
szett; ha elfognak bennünket, főbe lőnek. 
Én tehát nem mondom senkinek, hogy jöj-
jön velem, hanem megyek előre. Nem nézek 
hátra, nem számlálom meg, hányan jönnek 
velem abból a kétszázhúszból, akiből a szá-
zad állt még tegnap este. Nem esküdtetek meg senkit. Sötét van; aki másra gondolta magát, 
elmaradhat, visszatérhet. Hanem ha egyszer a nap feljön, akkor azután, aki odáig velem 
jött, az készen legyen rá, hogy a csatatér törvénye alatt áll, és megtesz mindent, amit én 
parancsolok, zúgolódás, morgolódás nélkül. Most tehát utánam, akinek tetszik! Jön az első 
próba! […]

Újra megvirradt. A  legkegyetlenebb napja virradt fel a menekülésnek. Körös-körül 
jéghegyek, jégmezők. Semmi út, semmi vezénylő pont.

Már második napja, hogy egy falatot nem evett senki.
Az égető szomjat szájukba vett hógolyócskákkal oltják. Utána még jobban éget. […]
Egy-egy ló nem bírja már tovább s kidűl az útból. Gazdája ott könnyez fölötte. Maga is 

szeretne lova mellett ott maradni fekve a kegyetlen hideg földön.
De Pál vitéz nem enged senkit elpusztulni. Ott jár leghátul, biztat, vigasztal, károm-

kodik, szidja az ördögöket; elesett, hóba beleszakadt lovukat segít kiemelgetni; a kidűltek 

A középső Baradlay � ú, Richárd a regény � lmváltozatában
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helyett vezetéket kerít; a � atalokat példaadásával buzdítja. „Egynek sem szabad közülünk 
hiányzani. Hiszen mindjárt otthon vagyunk már.”

„Otthon! Az égben” – susogja a � atal huszár, a végjeleneteket jegyezve tárcájába.
A  csapatrend végképp felbomlott már; két óra járásnyira vannak elszórva egymástól 

a menekülők. Richárd az elejével messze elöl töri az utat a mély hóban; Pál vitéz az utó had-
dal a nyomában gázol.

Csodával határos, hogy még tart az erejük.
A ruha csonttá fagyva testükön, a kard maga is nehéz már. A lovak körme letöredezve, 

patkóik lemaradozva; hasuk nincs már, a nyeregszorítónak nincs mit szorítani. És még ki 
tudja, hol a végcél! […]

Mégsem vesztik el lelküket. Zivatarban, iszonyatban melegíti még valami kebleiket.
Már közeledik ismét az est.
Richárd azt veszi észre, hogy az út egy idő óta folyton lefelé halad.
Egyszer nagy szálerdőbe jut. Még a fenyves is üdvözölt menedék most.
A zivatar zúg a sudarak között, mint egy borzasztó orgonán; de e rémzenén keresztül meg-

kapja Richárd � gyelmét egy hang, mely a borzalmak közepett vigaszt önt szívébe. Az egy 
fejszecsapás hangja.

Itt emberrel találkozunk!
Ó, milyen örvendetes lesz egy új emberarcot látni! Tudni azt, hogy itt már megszűnt a ha-

 lál országa!
Richárd és nehány kísérője odasiettek e hang után, s ott találtak egy bocskoros embert, 

ki egy ledöntött szálfát csonkázott.
Richárd megszólítá azt morva1 nyelven.
Mire a megszólított magyarul monda:
– Dicsértessék az Úrjézus!
Nem is hogy ölelték, nem is hogy csókolták, de majd meg nem ették azért a szóért a 

bocskoros embert a bujdosó had� ak.
– Hát te magyar vagy? Hát ez már magyar föld? S leborultak arra a hideg havas földre arccal.
– Bizony, dicsértessék! Mindörökkön örökké! Ámen!

(Részlet az Elöl víz, hátul tűz című fejezetből)

1 morva: cseh nyelvjárású népcsoport Hazatérés a Kárpátokon át 
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Feladatok, kérdések

1.  A Palvitz Ottó vasasai elől való menekülés közben a huszárcsapat a fejezetcímben 
szereplő mindkét őselemmel (tűz, víz) megküzd az életben maradásért. Beszéljetek 
arról, mi volt
• az első próba (víz),
• a második próba (víz – cseh földön), 
• a huszárcsel (a köd segítségével), 
• a felhők között (tűz),
• a jég birodalmában! 

2.  A regény főszereplőire igen jellemző, hogy egy-egy fontos döntésüket esküként,
fogadalomként fogalmazzák meg. Olvassátok fel Richárd fogadalmát az Elöl víz, hátul 
tűz és a Mindenféle emberek című fejezetekből!

 3.  Készítsétek el a Richárd életének eseményeit bemutató ábrát az Első rész végéig! 
(A ké sőbbiek során egészítsétek ki a vázlatot!)

1.  császári katonatiszt Bécsben, ahol találkozik 
Liedenwall Edittel, és eljegyzi a lányt

Richárd

Than Mór: Az isaszegi csata
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A Jenő (Eugen) sorsát bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

A másik kettő Jenő megosztja az édesanyjától kapott pénzét Richárddal, aki cseré-
ben megígéri, hogy elmegy a Plankenhorst-ház estélyére

Mindenféle emberek Rajong Alfonsine-ért, és igyekszik Richárd modortalanságait tompítani

Tavaszi napok
Magával ragadja a forradalmi tömeg, és Alfonsine-nal együtt részt 
vesz a bécsi forradalomban, lélekben azonban nem tud azonosulni 
a forradalmárokkal 

Az a harmadik 

Beköltözik a Plankenhorst-házba, és a jövőről képzelődik. A forradalom 
leverése után senki sem törődik vele. Alfonsine vallomása után meg-
kéri a lány kezét annak édesanyjától, aki „semminek” nevezi. Ké-
sőbb elfogadja a követségi titkári kinevezést Rideghváry Bencétől, és 
elnyeri Alfonsine kezét. Baradlayné azonban felnyitja a szemét, ezért 
hazaindul vele

Jenő leülteté anyját maga mellé a pamlagra,1 és átölelte vállait.
– Hogyne jöttem volna vissza, hogy még egyszer lássalak utoljára az életben.
– Ó, ne mondd azt!
– Messze fogsz menni tőlünk, s jaj ne-

künk, mikor ismét visszatérsz. A  büszke 
em be rek már sorakoztak, és kifőzték, ho-
gyan álljanak bosszút az anyjukon, aki őket 
megfenyítette.

– Kik azok?
– A te barátaid. A te pártfogóid. Nem szi-

dalmazom őket, ne félj. Ők jobbat akar nak 
veled, mint én. Én elvesztenélek, ők meg  -
mentenek. Én sötét, zord, örömtelen életet 
készítenék számodra; ők neked boldog sze -
relmet, fényes pályát adnak. Job ban szeret-
nek, mint én. Nem versengek ve lük. Nem, 
� am! Igazad van neked és ne kik. Mi őr jön-
gők vagyunk, kik egy semmiért, egy gondolatért, egy álomképért mindenünket odaadjuk; 
megkínozzuk magunkat, és meghalunk: Ne érts meg bennünket soha! Légy boldog ember! 
Eredj azokkal, kik most elindulandnak a minden oroszok birodalmába szövetséget keresni 
felháborodott hazájuk ellen. Mind magyarok ők, s bizonyosan mindannyinak úgy fáj 
a szíve, mint neked, midőn legfélelmesebb ellenségüket meghívják tulajdon anyjuk, 
tulajdon testvéreik ellen. És mégis megteszik, mert erős meg győződésük, hogy az anyát, 
a testvért meg kell hódítani. A Baradlay-címeren két nagy folt esett. Ödön és Richárd nevei. 
A  te neved be fogja azt aranyozni. Minő fényes cáfolat lesz az a világ előtt, ha hirdetni 
fogják: a két hűtelen Baradlay ellen tulajdon testvérük, a harmadik indult el meghívni 
a nagy hatalmú szövetségest.

1 pamlag: bútorszövettel bevont ülő- és fekvőbútor

A legkisebb Baradlay � ú, Jenő és Plankenhorst Alfonsine 
a regény � lmváltozatában

132

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   132 2019. 02. 22.   8:30



Jenő arca sápadt lett, mint a szobor; merev tekintettel bámult maga elé. Ezt neki nem 
mondták elébb. Pedig bizony magátul is rájöhetett volna.

– A kimenetel nem kétséges, bizonyos – folytatá Jenő anyja, látnoki tekintettel bámulva 
a gyertya világába. – Mi el fogunk veszni. 
De te megmaradsz. Két hatalom ellen meg 
nem állhatunk. Ha mind vasból vol nánk 
is, eltemetne bennünket a ránk ömlő láva. 
Bátyáid majd elesnek itt-amott. A halál ol-
csó. Te boldog ember leendsz,1 és új családot 
alapítasz. Te maradsz a Baradlay családfő. 
Szép nő irigyelt férje leendsz. Felejthetlen 
szolgálatokért fényes kitüntetésekkel jutal-
mazva. Magas, előkelő fér� . Az új korszak 
leendő büszkesége.

Jenő megannyi nehéz követ érzett fejére 
hullani e keserű dicsőítés szavaiban.

– Hozzád jönnek majd könyörögni sokan 
az alacsony emberek közül, kiknek olyan 
porban mászó panaszaik vannak. Sok jót 
fogsz tehetni.2 Tenni is fogsz, tudom; mert 
jó, kegyelmes szíved van. Azok között, kik hozzád mint nagy, hatalmas úrhoz folyamodni 
jönnek majd, � am, el ne felejtkezzél az én kérésemről. Lásd, én siettem hozzád a legelső 
folyamodással.3

Ó, mennyire megalázva érezte magát az i� ú. Hiszen ha gúny volna az, amit anyja mond 
neki; de való!

– Nem magamért, nem testvéreidért könyörgöm hozzád. Minket a mi végzetünk majd 
utolér. S ha utol nem érne, hidd el, szemközt megyünk rá. Richárd bátyád nőtlen, nem 
marad utána senki. De Ödön bátyádnak két szép � a van. Az egyik csak most egy hónapja 
született. Bizonyos az, hogy nagy szolgálataidért fényesen lész4 megjutalmazva. Bátyáid 
vagyonát majd el fogja kobozni a hatalom. És azt akkor majd mind te nyered meg.

Jenő rémülten szökött fel helyéből, mint Saul, mikor a próféta lelkét eléje idézte az endori 
bűvésznő.5

Anyja folytatá:
– És majd akkor, midőn gazdag és hatalmas fogsz lenni, midőn egyedül fogod bírni 

mindazt, amit most együtt bírunk veled; midőn boldogságod fényében úszni fogsz, � am, 
emlékezzél ez órára, anyád könyörgő szavára; � am, bátyád gyermekeit koldulni ne engedd!

– Anyám! – kiálta fel magánkívül, keservtől agyonkínozva a legkisebb testvér, s oda ro-
hant íróasztalához, kirántotta � ókjából kinevezési oklevelét, s darabokra szaggatva szór ta 
azt el maga körül.

S aztán sírva borult anyja ölébe.
(Részlet Az a harmadik című fejezetből)

1 leendsz: leszel
2 fogsz tehetni: tehetsz
3 folyamodás: valakihez fordulás, segítségkérés
4 lész: leszel
5  endori bűvésznő: a Biblia szerint a palesztinai Endor faluban egy halottidéző nő megidézte Saul király előtt Sámuel 

próféta szellemét egy sorsdöntő csata küszöbén

Jenő és édesanyja találkozása Bécsben a � lm egyik 
jelenetében
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Feladatok, kérdések

 1.  Szó esett már arról, hogy a fejezetcímek utalnak azok tartalmára. Ennek a titokzatosnak 
tűnő címnek – Az a harmadik – többféle jelentése is van. Mire gondoltok?

 2.  „A rendkívüli idők sok rendkívüli helyzetet tesznek megmagyarázhatóvá.”
 Vegyétek számba az alábbiakat! 
 a) Milyen történelmi helyzetre vonatkozik a megállapítás?
 b)  Hogyan és mennyiben vonatkoztatható Jenő helyzetére? (Lásd a fejezet bevezető 

részét!)
 3. Rideghváry Bence ajánlata választási lehetőséget kínál Jenő számára.
 a) Miért fogadja el a kinevezést? 
 b) Hogyan alakulhatna a sorsa? Idézzetek az édesanyja szavaiból!
 c) Milyen életet ajánl fel Jenőnek az édesanyja? 
 d) Miért ezt fogadja el, és tagadja meg a másikat?
 4.  A részlet feszültsége az előző feladatban elemzett helyzetből fakad. Ezenkívül hoz-

zá járulnak még a szenvedélyes érzelmek, az indulatok és a beszédmód is. Hozzatok 
pél dá kat ezekre is a részletből és a fejezetből!

 5.  Állapítsátok meg, milyen írói nézőpont érvényesül a következő idézetben, mely a Ta-
vaszi napok című fe je zetben olvasható!

  „Március 13-a volt a bécsi 
népmozgalom napja. […] 
Be ne csapd a könyvet, ide-
ges olvasóm! Nem viszlek ki 
az utcára, nem mutogatom
 meg neked a feltört köve ze-
te ket, a hevenyészett torla-
szo kat, nem kísértetem ve-
led utcáról utcára a legelső 
se  bes ültet, a szabadság leg-
első mártírját, kit társai vé-
resen, haldoklón vállaikra 
vet tek, s úgy mutogatták a 
népnek végig a városon – mi 
csendes, biztos helyről fogjuk 
az egészet hallgatni, s nem 
lesz semmi bán tódásunk.” 

 6.  Készítsétek el a Jenő éle  té-
nek eseményeit be muta tó 
ábrát az Első rész vé géig! 
(A ké sőb biek során egé -
szítsé tek ki a vázlatot!)

Eduard Ritter: Forradalom Bécsben

1.  császári hivatalnok Bécsben, ahol reményte len 
szerelem fűzi Plankenhorst Alfonsine-hoz

Jenő

134

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   134 2019. 02. 22.   8:30



III. Kibontakozás

A kibontakozás fő cselekményszála a mindenkit érintő össznemzeti ügy: a sza bad ság harc
elsősorban kato nai vonatkozású ese ményeinek bemu tatásá ból épül fel, mely át- meg át-
szövi a Baradlay család életét is.

Ezek a fejezetek igazán gazdagok a roman tikus ábrázolásmódra jellemző jegyekben. 
Ilyen például:
•    a patetikus,1 képekben gazdag előadás mód, mely szélsőséges jelentésű szavak, éles 

el lentétek kitartó halmozásával vagy nagyarányú fokozásával érzékelteti a beszélő vagy 
a szereplő személyes elkötelezettségét tárgya iránt.

 „Hat-hétezer lovag egymással összekeveredve, ki-ki ellenét keresve; ágaskodó paripák tom bo-
lásai, villogó kardok találkozása; veres csákók, ércsisakok, szegletes süvegek egymás mellett, 
egymás ellen.” (A Királyerdőben)

•  a szenvedélyek merész ábrázolása.

 „A szép fúria pedig rózsapiros ajkait felhúzva szép fehér fogsorairól, s villogó nagy szemeit 
kerekre felnyitva, e szókat súgá rokona fülébe:
 – Egyet már megöltem! […] Én! – S öklével keblére ütött, arra a csodaszép kebelre, melyben egy 
mennyország lakhatnék, tele angyalokkal.” (Az első tőrdöfés)

•    a romantikus értékrend (a szülőföld, a haza, a család és a barátság) iránti mély el kö te le -
zettség.

 „– Lélekcserélő idők járnak, fi am! – mondta 
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, testét 
szétdarabolni; nem kiálthat: »Fiam, segíts!« 
– De nem gondoltak arra, hogy minden 
egyes kardviselőnek van anyja otthon; és 
ha kétszázezer kardviselőnek van egy anyja 
otthon; és ha kétszázezer anya elkezd jajt 
kiáltani, azt majd meghallja a nagy gyermek! 
Kiáltottunk!” (Akik igazán szeretnek)

•   a festői és zenei hatásokra való törekvés.

 „A nap nyugovóra jár, előtte a vérvörös felhőkkel borított ég.
 Mintha egy óceán hömpölyögne odafenn izzó lávából. A skarlát2 felhők tűzszegélyei között csak 
egy darabka folton látszik ki az ég.” Egy darabka világoszöld ég. [...] A sziklai úton végigmentek 
szerencsésen. Itt egy fenyves fogadta őket, ünnepélyes, visszhangos erdő, mint egy templom.”  
(A vérveres alkony)

1 patetikus (gör–lat): szenvedélyes, fenséges, heves érzelmekkel teli
2 skarlát (itt): mélyvörös

Richárd anyja hívó szavára kiadja az új jelszót:
 „Nyergelj, fordulj!” (jelenet a � lmből)
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 „A kartácsgolyók a házak falain pattogtak végig; a kávéház előtt egy csoport kíváncsi vendég 
nézte a halálos játékot, azoknak a fejeik felett süvöltöttek el a golyók”. (Párharc mennykövekkel)

•   az ellentétezés: például a végletesen rossz és az angyalian jó jellemek felvonultatása. 
Ilyenek: 

a Plankenhorst-
nőalakok

Liedenwall Edit

Baradlayné

Szalmás Mihály Mihály csizmadia

A szabadságharcot bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

Egy nemzeti hadsereg A hadsereg megszerveződésének folyamata

Az első tandíj A magyar honvédsereg veresége Kassa mellett

A Királyerdőben Magyar győzelem; Baradlay Richárd és Palvitz Ottó utolsó párviadala

Párharc mennykövekkel Budavár ostroma és visszafoglalása

Zenit, Perihélia Az orosz seregek betörése a Kárpát-medencébe

Feladatok, kérdések

 1.  Válaszoljátok meg a kérdéseket az Egy nemzeti hadsereg című fejezet alapján!
 a) Kik álltak a zászlók alá?
 b)  Milyen fegyverzete volt a honvédseregnek?
 c)  Hogyan segítette a lakosság a honvédokat?
 d) Miből tartották fenn a sereget?
 e)  Olvassátok fel az elbeszélő szavait a nemzeti összefogás nyomán létrejött hadsereg 

nagyszerűségéről!
 2.  A Kassa melletti csatában a magyarok vereséget szenvedtek. Ba radlay Ödön megpró-

bálja visszafordítani a szétvert sereg maradványait.
 a)  Olvassátok fel azt a részletet, amelyben a congrev1 [kongrev] röppentyűk hatásáról 

kapunk „hangos” képet! Érzékeltessétek a hangutánzó szavak által keltett csatatéri 
hangulatot!

 b)  Kik érkeznek váratlan segítségként? Mi a nevük? Mi a harci taktikájuk?
 c)  Honnan érkezik az a segítség, amelyik mindkét egységet megmenti? Mit tett a hu-

szárcsapat?

1 congrev: tüzérségi hadieszköz, egyfajta rakétatípus
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 d) Készítsetek illusztrációt Ödön és Richárd találkozásáról!
   „Elöl lovagolt vezetőjük, egy délceg, daliás alak, hetykén felkunkorított bajusszal, vil  lámló 

szemekkel, merész hajlású sasorral, kevély mosolygással egész arcán. […] A két testvér 
összeölelkezett. Ödön sírt, Richárd nevetett. Az egész csapatban minden embert sírt és 
nevetett.”

 3. a)  Készítsétek el a füzetetekben vagy interaktív táblára A Királyerdőben című fejezet 
leírása alapján a csata helyszínrajzát, és jelöljétek piktogramokkal a szemben álló 
felek harci egységeit! 

 b)  Ismertessétek a rajz alapján a csatára jellemző hangok és színek érzékeltetésével, 
valamint a mozgások bemutatásával a gigászi küzdelem lefolyását a két vezér 
találkozásáig!

 c)  Palvitz Ottó és Baradlay Richárd harmadik találkozása alkalmával „a két vitéz kard-
já ra van bízva, kié legyen a győ zelem ma. Végezzék egyedül.” Mondjatok példákat 
a túlzás érzékeltetésére! Milyen költői képek kapcsolódnak a párbajhoz?

 d)  Kinek az alakjában jelenik meg a más helyett vállalt halál motívuma? Miért tette, 
amit tett? 

 e)  Miért folytatódott a csata? Hogyan ünnepelték meg a magyar honvédek a győzelmet? 
 4.  Figyeljétek meg Budavár ostromának előzményeit a következő szempontok alapján!
 • A magyarok elhelyezkedése
 •  A vár földrajzi helyzete az ostromlók szempontjából
 • A vár leggyengébb pontjai
 •  A védők legütőképesebb fegyverei
  •  A pesti nép viszonyulása az ágyúzáshoz (Milyen korabeli hiedelmek miatt nem volt 

félelemérzete az embereknek?)
 5.  Az első napok rohamai a honvédség részéről nem vezettek eredményre. Már az Egri 

csillagok című regényből tudjuk, hogy a kémeknek fontos szerep jutott az ellenség 
gyenge pontjainak a felderítésében.

 a)  Írjatok jelenetet Richárd és Mihály mester egyezségéről és a visszatérés utáni be-
számolóból!

 b)  Játsszátok el a jelenetet kellékek (például bajusz, csákó stb.) és jelmezek segítségével!
 c) Igazi kém volt-e Mihály mester?

Ödön és Richárd Budavár ostrománál (jelenet a � lmből)
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 6.  A hadműveletekben fontos szerepe 
van a fegyverzetnek és a megoldá -
si le hetőségeknek: a stratégiának1 és 
a tak tikának.2

•  Milyen volt a védők, illetve a tá ma- 
dók felszereltsége mennyiség és mi-
nőség tekintetében? Mit ered mé-
nye  zett ez a hely zet?

•  Mi volt a célja az álrohamnak?
•   Milyen elképzelései voltak a ma gyar 

haditanácsnak az ostromra vonat-
ko  zóan? Milyen jelzőkkel illették az 
egyes elgondolások híveit?

• Hogyan döntöttek végül?
7.  Az utolsó nap előtt az elbeszélő – húsz év múltán – lerója tiszteletét a harcoló felek 

előtt. „Tisztelet, becsület mindkét fél hőseinek. […] Szemtől szembe állnak már. […] A rés 
vívható. […] Egyikre a két küzdő gigász közül több nap nem virrad!” 

 a)  Meséljétek el – egymásnak adva a szót – az utolsó roham történetét a vázlat alapján!

Éjfél     áltámadás     visszavonulás

Hajnali 3 óra     általános roham
• a legveszélyesebb helyeken sok ezer önkéntes jelentkezik
• Ödön és Richárd „párbaja”
• kísérlet a Lánchíd felrobbantására

Reggel 6 óra     győzelem
• Ödön és Richárd megmenekülése
• a Lánchíd jelképes jelentőségű épen maradása

b)  Mondjátok el, miért győztek a magyarok! (Gondoljatok Dobó István egri várkapitány 
szavaira: „A falak ereje…” ! Alkalmazzátok erre a helyzetre!)

1 stratégia (gör–lat): hadászat, a hadviselés tudománya
2 taktika (gör): a meglévő katonai erők legkedvezőbb felhasználásának elmélete és gyakorlata

A Lánchíd és a budai vár a hajóállomás felől (Rudolf Alt vízfestménye)

Gábor Áron erdélyi ágyúöntő műhelyében készültek 
a szabadságharc híres ágyúi
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A Plankenhorst Alfonsine gyermekének történetét bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

A haldokló ellenfél 
hagyatéka 

Palvitz Ottó Richárdra bízza élete nagy titkát: hároméves gyer me-
kének létezését

Egy magános lovag Richárd ígéretéhez híven a gyermek keresésére indul, de Bajcsikné 
osztrák várfogságban ül Budán

Az eldobott lélek Buda visszafoglalása után Richárd folytatja a gyermek keresését. 
A kisfi út egy bűzös nyomortanyán találja meg, és kórházba viszi

Feladatok, kérdések

Előzetes megbeszélés után készítsetek képregényt a szerencsétlen sorsú gyermek életéről!

A Baradlay család életét Nemesdombon és a Körös-szigeten bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

Napfény és holdfény
A kolera miatt Ödön felesége és gyermekei Jenővel együtt idilli kö-
rül mények között élnek a nyári lakban; Baradlayné kórházat rendez 
be a kastélyban a sebesültek számára 

Nadír Ödön Boksa Gergő betyár segítségével hazajut a családjához, 
és feladja magát az ellenségnek

A nem mutatott levél Baradlay Eugen kormánybiztos úr idézést kap a hadbíróságra

Nap nap után múlt, és még nem jött semmi felelet.
Egy délután, midőn ismét megérkezett a körösszigeti kastélyba a posta, a hozott levelek 

közt volt egy, melyen a cím németül volt fölírva.

Plankenhorst Alfonsine és Palvitz Ottó (jelenet a � lmből)
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„Herrn1 Eugen von Baradlay.”
Eugen = Jenő.
A levelet átadták Jenőnek.
Jenő felbontotta, elolvasta azt, és aztán keblébe tevé.
Az egész család jelen volt.
Anyja kérdezé tőle, honnan jött e levél, s mi van benne írva.
Jenő azt felelte rá:
– El kell innen mennem!
Anyja azt kérdezé:
– Hová és miért?
Jenő arra elszánta magát, és előállt vele.
– Én nem nézhetem ezt így tovább. A Baradlay-ház összeomlik, s rászakad családunk 

fejére. El van veszítve minden, és ti nem tudtok többé segíteni. Számítástok rosszul ütött ki. 
Erőfeszítéstek kárunkra vált. Elveitek le vannak tiporva. Én nem nézhetem ezt a kínt to-
vább. Egyik bátyámról nem tudok semmit, másik bátyám napról napra várja befogatását.
Anyámnak egész nap egy szavát nem hallani. Ángyom az őrüléshez közel. Engemet ez az 
élet megöl. Ti elvégeztétek, nem tehettek többet magatokért semmit. Most következem én, 
majd én tenni fogok.

– Mit? – kérdezé anyja hidegen.
– Azt én tudom.
– De nekem is jogom van megtudni. Mert családom tagja e házért nem tehet semmit, 

amire én azt nem mondom: „Jól van!”
– Majd megtudod azt, ha megtörtént.
– S ha akkor azt mondom rá: „Nem jól van”?
– Akkor már nem fogod azt megmásíthatni.
– Akkor előre tiltani fogom.
– Hasztalan. Parancsodra nem hallgatok többé. Fér�  vagyok. Tetteimmel szabad.
– De � ú is vagy és testvér – szólt közbe Ödön.
Jenő bánatosan tekinte bátyjára.
– Azt majd megtudod később! – mondá halk sóhajjal.
Anyja megfogta Jenő kezét, s azt kérdé tőle:
– Te családunk megmentésére gondolsz?
– Gondolok és teszek. 
– Kitaláljam gondolatodat?
– Nem hagyom azt.
– Én olvasok lelkedben. Hiszen csecsemőkorodtul fogva tanulmányoztalak. Könyv vol-

tál, melynek minden fejezetét tanultam. Te e percben arra gondolsz, hogy elhagyj bennün-
ket, s visszatérj régi összeköttetéseidet megújítani, előbbi befolyásodat a mi ellenségeink-
nél visszanyerni. […]

Jenő nem szólt rá semmit, csak szomorúan mosolygott, és távozni készült.
(Részlet a Nem mutatott levél című fejezetből)

1 Herrn: úrnak
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Feladatok, kérdések

 1. a)  Nézzetek utána a Magyar utónévkönyvben vagy az interneten az Ödön – Edmund, 
illetve a Jenő – Eugen nevek eredetének!

 b) Miért cserélhető össze a két név?
2.  Rendkívül feszült a helyzet a nyári lakban, hiszen ahogy Baradlayné mondja: „Két 

fi amnak a feje a bárd alatt”. Minden percben megérkezhet a hadbíróság idézése 
Ödön számára. Ez be is következik. 

 a) Milyen névre érkezik az idézés?
 b) Hogyan reagál a tartalmára Jenő? Mit ért az „én tenni fogok” kifejezés alatt?
 c) Mire gondol ennek hallatán az édesanyja?
 d) Miért nem mutatja meg Jenő a levelet az édesanyjának?
 3. Elemezzétek Ödön indulatokkal, érzelmekkel teli megszólalását!
 a)  Milyen eszmék, értékek fontosak a számára? Miért akarta feláldozni akár az életét is?
 b) Mi motiválta Jenőt a döntése meghozatalában?

Kapcsolódó

1. Fűzz magyarázatot az ángyom szóhoz!
2.  Jenő édesanyja „vádjaira” nem felelhet, hiszen akkor elárulná szándékát. Egyetlen szóval 

búcsúzik tőle: „Szeretlek”. Vajon milyen gondolatok forogtak a fejében, amikor távozott? 
Fogalmazd meg, mit is mondhatott volna az édesanyjának!

A mellékszereplőkről szóló cselekményszálak

A regényben az eszményített szereplők mellett a korabeli élet jellegzetes fi gurái is szerepet 
kapnak. A róluk szóló fejezetekben megváltozik az író stílusa, a fennkölt, patetikus stílusról az 
anekdotikus stílusra vált át, melyben a valósághű ábrázolás mellett nagy szerepe van a hu-
mornak is.

Feladatok, kérdések

 1.  Vizsgáljátok meg, hogyan fogja fel és éli meg Tallérossy Zebulon a szabadságharcot 
A szalmakomisszárius és a Mindenváró Ádám című fejezetek alapján!

 2. Mutassátok be Mindenváró Ádám alakját is!
 a) A név jellemez – tartja a latin mondás. Miért beszédes az író névadása?
 b)  Vegyétek számba, melyek a humoros mozzanatok a külseje, a környezete be mu-

tatásában, illetve a gondolkodás- és a beszédmódjában!
 3.  Boksa Gergő is a megmosolyogtató fi gurák közül való. „Az a nagyszájú kérkedő, aki 

máskor napestig el bírt dicsekedni” a meg nem történt kalandokkal. Egyszer aztán 
igazi hőstettet vitt véghez, amellyel senkinek sem dicsekedhetett el. Ismertessétek 
a „csudát” látott ökrök történetét A betyár című fejezet alapján!

 4.  Vegyétek számba a patetikus, illetve az anekdotikus stílus különbségeit az Egy ma gá-
nyos lovag és A betyár című fejezetek vizsgálatával!
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IV. Tetőpont

A három Baradlay fi ú közül Jenő volt a legbékésebb, legszelídebb, legengedékenyebb ter-
mészetű. Nem vágyott hírnévre, hadi sikerekre, az általa oly nagyon áhított családi bol dog-
ság álma is végérvényesen szertefoszlott számára. A „lélekcserélő idők” azonban rá is hatot -
tak, férfi vá érett. A testvére iránt érzett szeretete és a családja iránti kötelezettségvál la  lása 
hős sé magasztosította: az életét áldozta értük. 

Baradlay Jenő megjelent pontosan a hívás szerint a hadbíró előtt az Újépület II-ik pa vi lon-
jában.

Csak két dolgot kellett bebizonyítania. Azt, hogy ő valóban Baradlay Eugen, és hogy 
Baradlay Eugen idézve van. A többi jött magátul.

Bezárták.
Ott azután várhatott, míg a sor reá kerül.
Nem soká kellett várnia. Neve az első sorban állt. […] 
S e százezernyi vádlott perében bíró volt egy idegen testület, melynek tagjai senkit, de 

sen kit nem ismertek itt. […]
– Ön Baradlay Eugen? – kérdezé a hadbíró.
– Én vagyok az!
– Nős, gyermekes?
– Van nőm és két � am.
– Ön kormánybiztos volt a felkelő seregnél?
– Az voltam végig!
– Ön ugyanazon Baradlay Eugen, ki megyéje adminisztrátorát erőhatalommal elűzte el-

nöki székéből?
– Ugyanaz vagyok!
– Ön a márciusi mozgalmakban a magyar küldöttség élén megjelent Bécsben, s ott izgató 

beszédeket tartott a nép előtt.
– Nem tagadhatom.
– Ráemlékszik-e ön, hogy ezen itt feljegyzett szavakat mondta akkor?
A hadbíró egy tárcából kiszakasztott lapot adott kezébe, hogy olvassa, ami azokon van 

ír va plajbásszal.1

Hogyne emlékezett volna azon szavakra Jenő? Hisz Alfonsine írta azokat fel amaz em lé-
kezetes erkély alatt, midőn testvére szónoklatát hallgatták együtt. Az ő vállára tevé tár cáját, 
jegyezgeté fel e nevezetes mondásokat – albuma számára.

És őrajta hideg borzadály futott akkor végig. Valami azt susogta akkor lelkében, hogy e 
nap ragyogásáért valakinek még meg kell egykor � zetni.

Az a valaki most itt áll.
Amaz erkély volt a második lépcső azon megjósolt magaslathoz. Az utolsó lépcsőfokon 

áll – Jenő.
Hidegvérrel nyújtá vissza az elolvasott sorokat.
– Igaz. Mindezeket én mondtam.
A bírák bólogattak fejeikkel: „Ezt nem lett volna kénytelen bevallani, csak »egy tanú« 

van ellene.”

1 plajbász: ceruza
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Folytattatott.
– Önnek egy testvére volt a gárdánál, később a huszároknál, azt egész csapatjával együtt 

ön bírta rá a hadsereg elhagyására.
(Ah! Ezt nem tudják, ki tette? Vagy tán szándékosan az egész család terhét mind egynek 

a vállaira halmozta össze valaki, hogy annál biztosabban elsüllyessze, s meg akarja hagyni 
az anyát, hogy � ait elsirassa?)

Jenő sietett felelni rá: 
– Igen, én tettem azt.
Oly mohón válaszolt, hogy feltűnt a vallatónak.
– Önnek volt egy másik testvére is, Edmund vagy Jenő?
– Igen. Magyarul Jenő, németül Edmund.
– Nem megfordítva van? Eugen a Jenő, Edmund az Ödön? Efölött hallottam vitatkozni.
– Ezt mi jobban tudjuk. Úgy van, ahogy mondtam.
– Ezen testvére is eltűnt önnek Bécsből a másikkal egyidejűleg. Mi oka volt arra?
– Úgy hiszem az, hogy az udvari kancelláriával együtt az ő állomása is megszűnt, s így 

neki nem volt oka Bécsben miért lézengeni tovább.
– S hová lett önnek e legkisebb testvére?
– Az egész hadjárat alatt otthon volt; ügyelt a gazdaságra, nem vett részt semmi mozga-

lomban, festészettel, zenével foglalkozott, s tanította játszani kis� amat. Most is otthon van.
– Ön azalatt egy szabadcsapatot alakított saját költségén.
– Igen. Kétszáz lovasból, háromszáz gyalogból állt az; a kápolnai ütközetben magam ve-

zényeltem a lovasságot.
– Ön megelőzött. Nem volt ön jelen a debreceni országgyűlésen?
– Miután két helyen egyszerre nem lehettem.
– Ez igaz. Hanem ahelyett a hadseregnél működött ön mint kormánybiztos.
– Elejétől végig.
– A forrói csata után nagy buzgalommal segített a szétrobbant felkelő sereget összegyűjteni.
– Úgy volt.
– E hatáskörében ön nagy erélyt fejtett ki. Hogyan tudott ön két hét alatt három újonc 

zászlóaljat felruházni? Nem len-
ne szíves eziránt felvilá go sí tást 
ad ni?

Jenőnek szomorú szerencséje 
volt, hogy erről is pontosan ér-
tesülve kellett lennie.

– Megtudtam, hogy egy hajó-
szállítmány posztó megy alá a 
horvát határőrök számára; azt 
elfogtam az útban. Ugyanazon 
barna posztót használtuk hon vé-
deink atillájához1 is.

Jenő feleletei többet árultak el, 
mint kellett volna. Nemcsak nyu -
galmat, hidegvért, de élet unt sá-
got, önelhagyást.

1 atilla: zsinórozott (magyaros) felsőkabát

Haynau, a tejhatalmú kormányzó (jelenet a � lmből)
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A hadbíró próbára tette. Talán gya núja volt.
Keresgélt a félretett vádiratok között. Talált egyet.
– Itt az mondatik, hogy ön a bá nyavárosi hadjárat alatt az állam pénzverdéiből minden 

érckészletet elkobzott, s azt magának tartotta.
Most már a harag pírja lepte el az i� ú arcát. Indulatosan kiálta fel:
– Az nem igaz! Az rút rágalom! Azt egy Baradlay nem tette!
E felindulás pecsételte meg halá lát.

(Részlet az Egy ember, akit még eddig nem ismertünk című fejezetből)

Feladatok, kérdések

1. a)  Mutasd be, milyen volt a helyzet az országban a szabadságharc leverése után!
 b) Mely szavak, kifejezések fejezik ki leghatásosabban az állapotokat?
2. Sorold fel azt a két okot, amelyek miatt Jenő állhatott a bíróság elé Ödön helyett!
3.  Az „ama magaslat” említésével előreutal az író a várható ítéletre. Idézd fel a megelőző 

lépcsőfokokat!
4. a) Hogyan viselkedett Jenő a bírái előtt? Milyen magatartást tanúsított? 
 b) Mi volt számára a legfájdalmasabb felismerés? 
 c) Mikor került „kutyaszorítóba”? Hogyan vágta ki magát?
 d) Mi volt az utolsó kívánsága?

Kapcsolódó
1. Fűzz magyarázatot a következő mondathoz! 
 „Ezt nem lett volna kénytelen bevallani, csak »egy tanú« van ellene.”
2. a) Ki tudott még a végzetes névcseréről?
 b) Hogyan szerzett róla tudomást?
 c) Képzeld magad a helyzetébe, és írj rövid fogalmazást a gondolatai alapján!

Baradlay Jenő a hadbíróság előtt (jelenet a � lmből)
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V. Megoldás – A cselekményszálak lezárása

A fejezet címe Események

A túlvilágról

A kőszívű ember előtt

A kőszívű ember felel

Nemesdomb
Jenő búcsúja a családjától, Ödön megmenekülése

„– Nem küzdök veled, meghódolok. – Ne vidd el a többit!”

Richárd megmenekül, Baradlayné megbékél a férjével

Az első tőrdöfés

A tőr hegye letörve

A kérő

Comedy of errors1

A szenvedések kulcsa

Bécs
Alfonsine tudatja Edittel, hogy Ödön után Richárdon a sor 

Richárd kegyelmet kap, és Bécsbe utazik Editért

Richárd Palvitz Károly „segítségével” elnyeri Edit kezét

Kisebb bonyodalmak után végre összeházasodhatnak

Edit nagy vagyont örököl egy nagybátyjától

Húsz év múlva

„Történetünk be van fejezve, csak a számadás van hátra.”
Plankenhorst Alfonsine elnyeri méltó büntetését: fi a, Palvitz Károly 
megtagadja, és Amerikába menekül előle. Az asszony szegényházban 
végzi életét, ott is csak Baradlayné nagylelkűségének köszönhetően 
maradhat, a pokol minden kínját végigszenvedve lelkében. 

Végszó
A regény utószavában – megírásának idején – az elbeszélő a „feledés 
írját2 a mély sebnek – jobb idők reményét a szegény magyar nemzetnek” 
kívánság teljesülését reméli.

Feladatok, kérdések

 1.  A véletlennek fontos szerepe van az egyéni sorsok alakulásában. Vegyétek számba, 
mi a szerepük a három fi ú életének végső elrendezésében! 

 2.  A mesei elemek beépítése is „beleszól” a szereplők életébe, az író szívesen él ezekkel 
is. Gyűjtsetek példákat a Plankenhorst Alfonsine, illetve Liedenwall Edit sorsát alakító 
mesei elemekre!

 3.  A Végszóban egy allegorikus képpel fogalmazza meg az író a jövőbe vetett hitét. 
„Jó az Isten! – Zöld füvet ad a harcáztatta földnek, fehér bárányt a zöld fűnek, szelíd 
angyalkát játszótársul a báránynak – feledés írját a mély sebnek – jobb idők reményét 
a szegény nemzetnek.”

 Értelmezzétek a kép motívumait, és fogalmazzátok meg az író hitvallását!
 4. Tanuld meg a regényből a közösen kiválasztott 10-15 sornyi részletet!

1 Comedy of errors [kámedi of errorz]: tévedések vígjátéka
2 ír: gyógyító, enyhítő hatás

145

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   145 2019. 02. 22.   8:30



A regény szereplői

A regény fő- és mellékszereplők sokaságát vonultatja fel. A mellékszereplők egyik csoportja, 
az úgynevezett epizódszereplők csak rövid időre bukkannak fel a történetben, ekkor 
fontos szerepet is betölthetnek, de sorsukat nem ismerjük meg. Ilyen szerepet tölt be például 
Mindenváró Ádám és Mihály mester a műben.

A regény szereplőit aszerint is csoportosíthatjuk, hogy a forradalom és a szabadságharc 
ügye mellett állnak-e, vagy ellene lépnek fel. Baradlayné, Ödön vagy akár Mausmann [mausz-
mann] erős meggyőződéssel állnak a szabadságharc ügye mellett, míg Alfonsine és Rideg h-
váry a szabadságharc ellen küzdenek.

Jókai persze nem minden szereplőt jellemez azonosan. Az első, akinek jellemét meg-
ismerjük, a végrendelkező Baradlay, akiről épp a testamentuma árulkodik a legjobban. A sok-
szor elhangzó „akarom” vall erős egyéniségéről. Akaratának legnagyobb ellenfele éppen 
felesége, Mária (Marie) asszony. Az ő jelleme a kor nőideálját mintázza, aki számára a két 
legfontosabb érték a haza és a család. Alakja jelképpé nő a műben, a haza megtestesítője 
lesz, aki hazahívja fi ait. 

A három fi ú, Ödön, Richárd és Jenő különböző jellemek, jellemzésük is eltérő. Ödön a leg-
eszményítettebb fi gura, érzelmeibe nem látunk annyira bele, mint bátyjáéba, Richárdéba. 
A legkisebb fi ú, Jenő vívódó jellem, aki anyja akaratával és érzelmeivel nem tud szembeszállni.

Emlékeztető a regény szereplőiről

Jenő
császári hivatalnok

Plankenhorst Alfonsine
Jenő szerelme

Plankenhorst Antoinette
bécsi úrhölgy, 

Alfonsine anyja

Baradlayné, Mária (Marie)
a felesége

Ödön
császári követ, ispán,

kormánybiztos

Lánghy Aranka
Ödön menyasszonya, 

később a felesége

Lánghy Bertalan
lelkész

Richárd
királyi gárdatiszt,

honvédtiszt 

Liedenwall Edit
árva lány, 

később Richárd felesége

Pál úr
tisztiszolga

Baradlay Kazimir
Nemesdomb ura, vármegyei 

örökös főispán

gyermekeik
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RAMIROFF LEONIN: orosz nemes, Ödön barátja, majd a szabadságharcban ellensége
RIDEGHVÁRY BENCE: nagybirtokos, adminisztrátor
TALLÉROSSY ZEBULON: felvidéki földbirtokos
ANNA: úrhölgy, Zebulon felesége
MINDENVÁRÓ ÁDÁM: birtokos
SZALMÁS MIHÁLY: jegyző 
BOKSA GERGŐ: betyár
HAYNAU: teljhatalmú kormányzó
SALAMON: bécsi régiségkereskedő, zsibárus
SOROR REMIGIA: apáca
PALVITZ OTTÓ: császári őrnagy
PALVITZ KÁROLY: Palvitz Ottó és Planken horst 
   Alfonsine fi a
BAJCSIKNÉ asszony, KASZÁNÉ asszony: Palvitz 
   Károly gondozói
FRITZ, GOLDNER, MAUSMANN HUGÓ: bécsi
   diákok, forradalmárok
Osztrák hadbírók, katonák, hivatalnokok, nemesek

Feladatok, kérdések

 A füzetben vagy interaktív táblán dolgozzatok!
1.  Csoportosítsátok a regény szereplőit aszerint, hogy hívei vagy ellenségei a haladásnak 

és a szabadságharcnak!

Hívek Ellenségek

Baradlayné Baradlay Kazimir

 2.  Mutassatok be egy – a regényben szereplő – hiteles történelmi alakot a tanult jel lem-
zési eljárások segítségével!

 3.  A regény központi alakja, főhőse Baradlayné. Ő mozgatja, tartja kézben és irányítja 
a fi ai sorsát meghatározó szálakat. Olvassatok fel szövegrészleteket a regényből kül-
seje bemutatásáról, illetve azokról a cselekedeteiről, amelyek megváltoztatták fi ai 
életét!

 4.  A regény legfélelmetesebb, legsötétebb tulajdonságokkal felruházott alakja Planken-
horst Alfonsine. Ellentéte Liedenwall Edit. Milyen, a mesék szereplőire jellemző tu-
lajdonságokat ismertek fel bennük?

Plankenhorst Alfonsine Liedenwall Edit

Estély Plankenhorsték házában (jelenet a � lmből)
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Összefoglalás

Ebben a fejezetben a 19. század legnépszerűbb, legolvasottabb magyar írójának, Jókai Mór-
nak a rövid életrajzával, egy novellájával, valamint a száz kötete közül idehaza és külföldön is 
legismertebb regényével, A kőszívű ember fi aival ismerkedtünk meg. 

Jókai művei a romantikus stílus jegyében születtek, melyre jellemző a meseszerűség, 
a fordulatos cselekmény, a szélsőséges jellemek, az ellentétes értékek, a látomásszerű 
leírás és a hatásos jelenetezés. A cselekményszálat gyakran megszakítja egy-egy kaland
vagy bensőséges életkép, humoros anekdota, nemritkán a komolyan vett mese. Elő-
adás módja sokszínű, a témának megfelelően patetikus, romantikus, ironikus vagy éppen 
humoros. Nyelvezetét a valódi magyar hangsúlyozás jellemzi. Ahogy Gyulai Pál mond ta 
róla: „divatba hozta az elbeszélés könnyed és egyszerű folyamatosságát, szemben az zal a hol szó-
nokias, hol nehézkes értekező modorral s nem eléggé magyar nyelvvel, mely régebbi beszély – és 
regényíróinkat kisebb-nagyobb mértékben jellemzi.” 

Jókai „száz kötete” kimeríthetetlen olvasnivalót nyújt minden nemzedék számára. 

Feladatok, kérdések

 1. Válasszatok egy szereplőt (vagy családot vagy csoportot) a regényből!
a)  Készítsétek el a profi ljukat egy közösségi oldalra! Milyen csoporthoz csatlakoznak? 

Mi lesz a profi lképen? Kikkel vannak kapcsolatban? Mi lesz a háttérképen? 
b) Dolgozzátok ki a részleteket, és írjatok legalább négy bejegyzést!
c)  Ha kész vannak az oldalak, mindenki írjon legalább két bejegyzést a többi csoport 

oldalára!
d) Értékeljétek az elkészült munkákat!

 2.  Ki vagyok én a regényben? Keltsétek életre az általatok választott regény beli ala kot a be-
szédmódja, egy-egy jel lem ző tette, va la mint külsejének és eset leg egy hozzá kap csol-
ható tárgy nak a be mutatásával! A töb bi  cso  port tag jainak a fel adata az alak meg ne-
ve zé se lesz.

 3.  Jókai regényei közül töb bet 
is meg fi lmesítettek a 20. 
szá zad ban. Kö zü lük ennek 
a regény  nek az adap tá ció-
ja a legismertebb, ezt mu-
tat ták be a legtöbbször. 
Készítsetek rövid fi lm aján-
lót az internet segítségével! 
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Kuckó – Olvassunk együtt!

Jókai Mór: A Damokosok

Az író ezt a művét regényes történetnek nevezte. Mai elnevezés szerint romantikus hősi 
regénynek tekinthetjük, mivel jelentős történelmi és egyéni sorsfordulatokat ismerünk meg 
a szerteágazó cselekmény során. Jókai jelentős számú fő- és mellékszereplőt vonultat fel mű-
vében. 

Az író arra törekedett, hogy az ábrázolt történelmi események lényeges elemei hitelesek
legyenek, ám ezen túlmenően szabadjára engedte képzeletét, és számos mesei elemmel
szőtte tele a cselekmény szövetét. Romantikus motívumokkal is színesítette a történetet, 
mint például a levélcsere, a „négy vak nap” vagy a rablókaland stb. A fordulatos mese és a színes 
epizódok mellett a legszórakoztatóbb a – már az előző években is megtapasztalt – székely 
góbéság természetének alapos „kitanulása”. Ezzel a furfangra és sajátos humorra épülő 
gondolkodás- és viselkedésmóddal találkoztunk már a bolond faluról szóló történetekben és 
Rapsonné várának megépítésekor is.

Emlékeztető a 17. századi hősökről és antihősökről, hétköznapi székely és más 
nemzetbeli emberekről – a regény alakjairól

Magyarok

a „négy vak nap”, „Erdélynek négy fejedelme fog lenni egyszerre”

DAMOKOS TAMÁS: székely lófő (kapitány)
DAMOKOS TAMÁSNÉ MACSKÁSI ILKA: a felesége
CZIRJÉK BOLDIZSÁR: hadnagy, ezermester
APOR ISTVÁN: II. Rákóczi György fejedelem tanácsosa, kijelölt gyám 
az Erdélyi rendek
Négyezer özvegy

A magyarok segítője
Nogáli uram, görög kereskedő

A magyarok ellenségei
BUZDURGÁN: krími tatár murza,1 a török szultán szövetségese
KALME: a murza legkedvesebb felesége
MUNDUKA RAVASEL: alias Dimbora Lapuj, albán rablóvezér
Krími tatár hadak
Albán rablóbanda

1 murza: tatár herceg

1.
II. Rákóczi György

fejedelem

2.
Rédey Ferenc

fejedelem

3.
Barcsay Ákos

fejedelem

4.
Kemény János

fejedelem
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A regény ideje és tere

A történet a nagyravágyó II. Rákóczi György országlása idején (1648–1660) játszódik.
Az ő szerencsétlen kimenetelű lengyelországi hadjárata miatt az erdélyi sereg egy része 
odaveszett, más része a krími tatárok fog sá gába került. Megismerjük az ese ményt követő tö-
rök nagyhatalmi poli ti  kát éppúgy, mint a fejedelem politiká jával elégedetlen erdélyi ren   dek 
této vá zását. A tör ténelmi események 
lénye ges ele mei hitelesek, mivel Jókai 
� gye lem mel kísérte a korabeli törté-
nel emkutatás eredményeit: erről val-
lanak láb jegy ze tei, továbbá forrásként 
felhasználta az erdélyi emlékiratírók, így 
Cserei János és Bethlen Miklós munkáit is. 

A történet helyszínei: Mikóújvár, a Kár -
pátok, Krímia (Krím félsziget), Sza mos új-
vár, Perekop (Őrkapu), Brassó és Zer nyest-
falva, Alsócsernáton.

Feladatok, kérdések

 1. Készítsetek tablót a regény helyszíneiről!
a) Osszátok fel a helyszíneket a csoportok között!
b)  Készítsetek színes, szemléletes rajzot a kapott tájról 

vagy építményről!
c)  Olvassátok fel az író szavait a regényből, vagy mu-

tassátok be saját szavaitokkal!
d)  Értékeljétek egymás rajzait és előadásait, és álla-

pítsátok meg, melyik csoport munkája tet szett a 
leg jobban!

 2.  Egy 1658-ból származó levél részletét olvas hat  já tok, 
amelyet rab magyar urak írtak II. Rákóczi György fe-
jedelemhez. Megis mer kedhettek a rab szol  ga sorsba 
taszí tot tak szenve dé seivel és társaik árulá sá val is.
„Immár pediglen a terminus1 elmúlván, minket, sze gény megnyomorodott rabokat érettek 
rontanak, ver nek, kínoznak, és keservesen csigáz ván […] fenyegetnek, ha vissza nem jönnek. 
[…] Mert mikoron kibocsátották őket, erős hittel igen esküdtenek, […] ha nem állanak 
kötéseknek, testeket a földnek gyomra kiokádja, és lelkek ítéletnapig se mennyországba, se 
pokolba ne mehessen! Mégis az napjára be nem jövének az hamis hitű istentelenek, minket 
nyomorgattató és örökkévaló rabságba borító emberek…”
(A levél Jókai megjegyzésivel A szerelem bosszúja fejezet végén olvasható.)
a) Válaszoljátok meg, mi lett volna a két elbocsátott rab dolga!
b) Milyen következményekkel járt megbocsáthatatlan tettük?
c) Fűzzetek magyarázatot a régi magyar nyelv szavaihoz, kifejezéseihez!

1 terminus (lat): határidő

II. Rákóczi György

Mikóújvár

150

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   150 2019. 02. 22.   8:30



A regény cselekménye

Nyújtódi1  Damokos Tamás székely vitéz a krími tatárok fogságába kerül. Fiatal felesége, Ilka 
mindent megpróbál, hogy kiszabadítsa férjét, de összes törekvése elbukik a fejedelem által 
kirendelt gyám, Apor István fondorlatain. Ilka asszony nagy felindulásában fellázítja azt a 
négy ezer özvegyet, aki hasonló sorsra jutott, mint ő. A feltüzelt asszonysereg ostrom alá 
veszi a Szamosújvárra menekült II. Rákóczi Györgyöt és az erdélyi rendek gyűlését. A har-
cias fellépéstől megszeppent rendek engednek az asszonyok követelésének, és amikor a fe -
jedelem cselhez folyamodik, a rendek letaszíják őt a fejedelmi méltóságról. De ezzel sem 
érik el az asszonyok a kívánt eredményt, a nyolcvanezer arany megszerzését. Végül is 
az ezermester Czirjék Boldizsár furfangosságának és Ilka asszony bátor fellépésének kö-
szönhetően kiszabadul Damokos Tamás kétszáz rabtársával együtt. Ráadásul a székely virtus 
is győzedelmeskedik: a tatár Góliát, Buzdurgán a híres-nevezetes „Damokos-vágás” által ve-
szíti el a fejét. „Adjon Isten mindenkinek belőle, aki megérdemli!” – zárja le a történetet Jókai.

A dráku popi2

Zernyestfalva és egész határa akkoriban 
mind Brassó tulajdona volt. A falu 
félmér  földnyi hos szúságban nyúlik vé -
gig a Riu patak partján, más része meg 
el van szórva a havasok között; azt oda-
fenn vad pásztornép lakja, aki még pa-
pot sem lát soha, s vándorol a nyájával, 
keresztül-ka sul a he gyeken, nem kér  dez-
ve, hol Erdély, hol Oláhország, az ide-
lenn lakók pedig fu va rozásból élnek. Be-
fog nak tizenkét, ti zen hat lovat egy óriá si 
társzekér3 elé, s azt meg rakva bras sói 
kel mékkel, elvon tatják Bécsig vagy Ga-
lacig, min dig útban vannak. Zavaros 
időkben pedig halásznak is! De nem a Riu patakban, hanem a „zavarosban”. Egy olyan 
név, mint a Munduka Ravasel, nem is valami megszégyenítő arra nézve, aki azt hí res sé tette. 
Csak olyan az, mint a hajdankorban a rabló lo va gok viselete volt. Még nép balla dák is 
dicsőítik. Egy ilyen híres kalandor, Deli Marko, egész ütközetet vívott Báthori Gábor-
 ral, s meg is verte (a szászok segélyével4) a fejedelmet. (A Deli Marko név mindenütt nép-
szerű.)

Boldizsár bá bizonyos lehetett felőle, hogy Dimbora Lupujt otthon találja. Az nem jár 
fuvarozni.

A háza ott van egy domboldalban, óriási diófáktól betakarva. Kerítése nincsen, még egy 
kutyát sem tart. Nem fenyegeti őt itten veszedelem; s ha fenyegetné, gyorsan tudósítják 
róla. Nagy híre van óriási erejének: az bánná meg, aki reá törne.

1 Nyújtódi: Nyújtód nemzetségből való
2 dráku popi: a pap ördöge
3 társzekér: négykerekű, lófogatú teherszállító jármű
4 segélyével (itt): segítségével

Zernyestfalva (ismeretlen művész alkotása)
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Dehogy is jött ellene Boldizsár bá erőhatalommal. Brassó valamennyi darabontja1 el nem 
nyomná a Mundukát, ha az megharagszik.

A Dimbora Lupuj háza, ahogy oláh nemes uraké szokott fabrikálva lenni, alul kőből 
épült, arra vezetett fel egy lépcsős tornác; afölött azután szép simára gyalult tölgyfából 
volt emelve a lakóház, cifrán kifestett ajtó-, ablakfákkal, a teteje magasabb volt magánál 
a háznál, singnyi2  zsindelyekkel fedve, a két ormán két nagy szarvasaganccsal.

Boldizsár bá a csendes éjszakában toalettet csinált a diófa alatt; felvette a bivalybőrt, 
a szarvasbőrt a fejére húzva, ebben a riasztó alakban indult meg a Munduka látogatására.

Ismerte a dörgést: ott alszik őkegyelme a hátsó szobában, ahonnan az erdőre lehet látni 
– és menekülni. Az ablaka mindig nyitva, még télen is. Úgy alszik ott a décbunda3 alatt, 
a nagy báránybőr süveggel a fején.

Boldizsár bá a nagy hársfahéj szótülköt betolva az ablakon át a szobába, pokolbeli hangon 
mormogá:

– Munduka Ravasel!
A décbunda megmozdult, a báránybőrsüveg fel ütötte a fejét. Dimbora Lupuj felébredt 

a hős nevének említésére álmából.
Haj, de hirtelen lehúzta a fejét megint a bunda alá, mert az, amit látott, bizony a leg ke mé-

nyebb szívet is megpróbálná! Ott tán colt a falon fényes karika közepében egy nagy fekete 
ördög, előregörbült két szarvval, hosszan kilógó pi ros nyelvvel, tüzes vas vil lával a kezében; 
a farkába pe dig három ördög � ú kapaszkodott, az egyik pi ros, a má sik zöld, a har ma  dik 
sárga: az egyiknek bagolyfeje volt, a má sik nak hiúz feje, a harmadiknak sün disznófeje. 
Az öreg ördög mormogott, az aprók pedig igen illetlen han gokat adogattak közbe.

– Jaj! Uram, irgalmazz! – didergé fogvacogva a rab  ló  hős.
– Munduka Ravasel! – mormogá az ördög. – Ké szen 

vagy-e a halálra? Jöszte velem! viszlek a po kolba.
– Ne még, uram, dráku! csak egy napig kegyel mezz. Na-

gyon sok a bűnöm!
– Tudom! Fel van nálam írva. Én vagyok a drá ku popi.
Ez a „pap ördöge” ama titokteljes személy, aki eljár az 

ablakra, ahol lopott pénzt érez, s kiköveteli azt a primus 
acquisitortól4. Furcsa incassator5! 

– Jaj, mondd meg, mit kívánsz?
– Add ide azt a furulyát az ágyad fölül – dörmögé az 

ördög.
– Jaj! uram dráku, az sok lesz. Érd be felével!
– Ne alkudj! Adod-e mindjárt? Vagy szekérrel jöjjek?
Hangzott is már a pokolbeli paripák, a sárkányok 

prüsszögése: a kerek fényszérű közepébe ott a falon egy-
szerre csak beugrott egy tűzokádó sárkány: tüzes szekérrel; 
abban ült a poklok királya, tüzes koronával a fején.

Munduka Ravasel látta, hogy itt életre és pokolra megy 
a harc. Nem volt ő gyáva ember. Tudta védelmezni magát. 

1 darabont: kézifegyverrel harcoló gyalogos katona
2 sing (ném): régi hosszmérték, kb. 62 cm
3 décbunda: szőrmebunda
4 primus acquisitor [primusz akvizítor] (lat): első szerző
5 incassator [incásszátor] (lat): pénzbeszedő

Paja Jovanovic [jovanovics]: 
Albán zsoldos
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Még az ördög ellen is tudta. Bizonyos volt felőle, hogy ha ő azt a szentelt viaszgyertyát 
ott a Szent György-kép előtt meggyújthatja, attól egyszerre el kell futni minden pokolbeli 
hatalomnak. Kimászott négykézláb az ágyából; elvánszorgott a pestesig,1  azon még parázs 
volt; a kénfonalat bedugta, s folyvást imádkozva és könyörögve, odacsúszott térdén a szent 
képig, s akkor aztán meggyújtotta a viaszgyertyát.

De ebben a pillanatban egy olyan tűzsugárt okádott a sárkány a szeme közé, hogy attól 
a gyertya is elaludt, s szakálla, bajusza mind leperzselődött.

– Munduka! Munduka! Ne bolondozz a pokol tüzével – tanácslá mély hangon az ördög. 
A sárkány pedig prüszkölt, és nagyokat horkantott.

– Jaj nekem! Adom már! – nyöszörgött a rablóvezér. Harminc mérföldnyire eredj tőlem!
– Mihelyt a furulyád ideadod.
– Nesze, fogd meg.
Boldizsár bá érezé a nehézségéről, hogy annak arannyal kell tele lenni.
Akkor aztán még egy pokolbeli károm ko dást mondott a rablónak: „Quadru pedan te-

put remcrepi tuquati tun gula campum!” – ami va lami rettenetes átokmondás lehet, Mun du -
ka az ágy alá menekült tőle rémüle tében; arra aztán az ördög is elko csi kázott a maga sár-
kányfogatával, rémséges gyan ta illatot hagy va maga után, fe je delmi szokása szerint.

– No hát! – mondá magában Boldizsár bá, mikor reggelre szerencsésen hazakerült Bol-
gár szegre, s a megdugasztalanított hosszú tilin kó ból kiönté Nogáli uram asztalára a két 
ezer aranyakat.

– Valamennyi bíró, polgármester, syndicus, hadnagy, darabant, mind összeverte volna 
a fejét, mégse csikarta volna ki Munduka Ravasel uram markából ezt a pénzt, ahogy én 
kivasaltam tőle egy bivalybőrrel, egy tülökkel, egy laterna magicával  meg egy kis törött 
gyantával!

Azzal aztán elmesélte az egészet, hogyan történt, el is produkálta a bűvlámpa cso da-
műveleteit; ami a kisgyermekeknek különösen megtetszett. Persze ők még nem vétettek az 
ördögnek, tehát nem féltek tőle.

Mindebből pedig az a tanulság: hogy az ördögre nagy szükség van ezen a világon; azért 
mi a mi ördögünket nem engedjük tőlünk eldisputáltatni  a tudósoktól.

(Részlet a regényből)

1 pestes: tűzhely

Hans Memling [hansz memling]: Az utolsó ítélet
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Feladatok, kérdések

 1. a)  Kövessétek nyomon és meséljétek el a kétezer aranyat tartalmazó turba  viszon tag-
sá gos útját, és közben jelöljétek be a „tulajdonosok” nevét!

2. a) Milyen célra szánta a turbát Damokos Tamás?
b) Hogyan került vissza végül is a kétezer arany az eredeti tulajdonosához?

 3.  Az egyik legizgalmasabb része a regénynek Czirjék Boldizsár szökése a turbával 
a tatárok elől. 
a) Vegyétek számba, milyen „próbákon” át menekült meg a ládával együtt!
b)  Hol, melyik próba során élt az író leginkább a romantikára jellemző túlzás esz-

közével?
 4.  A „nemzet mesemondója” is felhasználta a cselekmény bonyolításában a mesék 

állandó elemeit jelentő tetteket, ismétlődő cselekedeteket. Keressetek példákat 
a regényből néhányra ezek közül!
• az ellenfél kárt okoz (elvesz, elcserél valamit)
• a hőst (Damokos Tamást) egy ellenség el akarja pusztítani
• a segítőtárs (Czirjék Boldizsár) varázseszköz segítségével legyőzi a károkozót
• a hős megbocsát az ellenfelének

A regény szereplői

A történet szereplői közül többen is tör -
té nelmi sze mélyek, akiket hús-vér em -
berként – az író által életre keltett alak-
ban – is merünk meg. Mások ese tében 
mint ha a nép me sék ismert sze replői 
jelennének meg új „öl  tö zet ben”, hiszen 
ebben a „mesében” is a Jó és a Rossz 
örök küzdelmének lehetünk ta núi, és ez 
eset ben is a Jó győze delmes ke dik.

A legjobban kimunkált, meg for mált 
alakj a a történetnek a mesei tu laj don-
ságokkal legin kább felru há zott Czirjék 
Boldizsár, aki az esemé nyek so rán lé pés-
ről lépésre, egyre inkább be lopja ma gát 
az olvasók szívébe.

Székely parasztemberek (18. századi ábrázolás)

turba

1. Damokos Tamás
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Feladatok, kérdések

1. a) Osszátok el a szereplőket a csoportok között a dobókocka segítségével!
1. Damokos Tamás, 2. Damokos Tamásné, 3. Czirjék Boldizsár, 
4. Buzdurgán, 5. Kalme, 6. Apor István

b)  Készítsétek el a kapott szereplő jellemtérképét!

2.  A főszereplők életében fontos szerepet játszik a „fent” és a „lent” egyaránt. Mutas-
sátok be, hogyan alakul ez az alábbi ellentétpárok életében társadalmi és erkölcsi 
érte lem ben véve!

Buzdurgán
a) Damokos Tamás

Apor István
b) Damokos Tamásné Kalme
c) Vonjatok le általánosítható tanulságokat a bemutatott példák alapján!

A regény nyelvezete, stílusa

A 17. századi Erdély történetét jórészt tragikus kimenetelű, szomorú események alakították 
az állandó török fenyegetettségnek köszönhetően, amihez hozzájárultak még az egymás sal 
civakodó erdélyi rendek is. Jókai ábrázolásában mégis a humoros hangnem ural ko dik. En nek 
magyarázatát leginkább a már említett székely gondolkodás- és viselkedésmód ban, vala-
mint nyelvhasználatban találjuk meg. A székelység képes volt a humorérzéke segítségével 
akár a mindennapokban, akár a rendkívüli helyzetekben a dolgok mulatsá gos oldalát meg-
látni. Mindez magától értetődő természetességgel kel életre a műben.

Mi ennek az oka? A feleletet maga az író adja meg egyik önéletrajzi jegyzetében: „Oda-
helyezem magam az egyes alakoknak a lelkivilágába: bennük élek. Magamévá teszem mind-
egyiknek a kedélyhangulatát. S ez nem jár mindig gyönyörűséggel, vannak emberi indula tok, ame -
lyek lelki egyéniségemmel antarktice [szögesen] ellenkeznek; a kéjenc, a gyilkos, a fös vény, a zsar-
 nok, a szívtelen kedélyhangulatának szuggerálása fájdalommal jár; […] de nem tu dok más képpen 
írni, s a képzelt alakok szenvedése könnyekre fakaszt…”

 Damokos Tamásné Kalme Damokos Tamásné Kalme Damokos Tamásné Kalme

Első érv Első érvMásodik érv Második érvHarmadik érv Harmadik érv

Első érv Második érv Harmadik érvElső érv Második érv Harmadik érv

Tulajdonság 1 

Tulajdonság 3 Tulajdonság 4

Tulajdonság 2

Név

155

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   155 2019. 02. 22.   8:30



Feladatok, kérdések

 1. a)  Gyűjtsetek A csernátoni ezermester című fejezetből példákat a régi magyar nyelv 
jellemző szavaiból, kifejezéseiből (például: játom = pajtásom)!

b)  Beszéljétek meg, milyen a hangulatuk ezeknek a szavaknak, kifejezéseknek, és 
melyik tetszett a legjobban!

c) Van-e olyan, amelyet a mai nyelvhasználatban is szívesen hallanál?
 2.  A már az előzőekben tárgyalt Jókai-művek kapcsán is tapasztaltátok, hogy a 19. szá-

zad nyolcvanas éveiben használt magyar nyelvben gyakoriak voltak a görög, latin, 
német vagy francia eredetű – elsősorban a műveltségre vonatkozó – szavak és ki-
fejezések. Keressetek példákat a fent említettekre A négyezer özvegyasszony ostroma 
című fejezetből!

 3.  Czirjék Boldizsár székely ezermester nemcsak találmányai miatt érdemelte ki ezt a cí-
met, de a szavak mesteri használatával is. Igen ügyesen csűrte, csavarta a be szé det, 
hogy megtévessze az ellenfelét vagy elaltassa éberségét. 
a)  Olvassátok fel szereposztásban A csodatevő kígyókő című fejezetből az ebédről 

szóló részt, melynek során Boldizsár bá’ szavakból szőtt kelepcét állít a tutornak!1

b)  Idézzétek fel Rapsonné tündérasszony történetét! 
c)  Milyen kapcsolatban állt vele Czirjék Boldi zsár?

 4.  A 17. századi társalgási szo kásokban kedves gesz  tus volt a nők be cé zése, hízelgő 
meg  szó lítása. Ennek is számos példájával találkozunk a re gényben. 
a)  Igazoljátok ezt pél dák be   mutatásával (pél dául „édes  húgom asszony”)!
b)  Gyűjtsetek 21. száza di meg szólításokat is ugyan  ebből a témakörből!

Az írói nézőpont

Az író különböző nézőpontból láttatja a történetet. Erről bővebben már az előző évfo-
lyamon tanultunk. (Lásd a Fogalomtárban!)

Feladatok, kérdések

 1. a) Állapítsátok meg, kinek a nézőpontjából ismerjük meg a történetet!
b) Milyen típusú elbeszélői magatartással találkoztatok?
c) Értelmezzétek, milyen érzelmeket fejeznek ki az elbeszélői kiszólások! 

1  tutor (lat): 1. gyám; 2. gyámolító, pártfogó; 3. tanító, oktató személy
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„Alakjai valamennyien nagyszerű fi gurák. Jellemző fejek 
éles kontúrokkal, klasszikus szépségű portrék. 
Mulatságos szószátyár szolgák, nagyszájú nénikék, 
bogaras uraságok, szép fi úk, szép leánykák… 
És nincsen egyetlen rosszul megvilágított pont se, 
minden tiszta, beállított és színes.”
(Csáth Géza: Jegyzetek Mikszáthról és új regényéről)

Mikszáth Kálmán, 
a magyar próza megújítója
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Mozaikok Mikszáth Kálmán életéből

Ismerkedjetek meg az író életrajzával a számozás sorrendjében!

Mikszáth Kálmán

Pályakezdése, házassága
Balassagyarmatra visszatérve elszegődött tiszteletbeli esküdtnek Mauks 
Mátyás szolgabíró mellé. Itt ismerkedett meg Mauks Ilonával – főnöke 
lányával –, akivel titokban kötötték össze az életüket (az édesapa ugyanis 
ellenezte a szerelmesek kapcsolatát). Nyomorúságos anyagi helyzetük 
miatt a fi ataloknak két év múlva el kellett válniuk egymástól.

Születési helye és ideje, szülei
1847. január 16-án született Szklabonyán, Nógrád megyé-
ben. (A falu ma Szlovákiához tartozik.)
Édesapja, Mikszáth János bérlő és kisbirtokos volt; édes-
anyja, Veres Mária családja jeles evangélikus lelkészekkel 
büszkélkedhetett.

1.

Gyermekévei, iskolái
Mikszáth tízéves koráig szülőfalujában élt, boldog gyer-
mekkorának emlékei egész életét végigkísérték.
Iskoláit Rimaszombaton kezdte, majd a selmecbányai 
gim ná ziumban folytatta. Érettségi után Győrbe, később 
Pest re ment jogot tanulni. Az élettelen jogi szövegek 
azonban idegenek voltak számára, ekkor már az irodalom, 
az írás vonzotta.

2.

3.
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Mauks Ilona

Az első irodalmi sikerek
A kilátástalan helyzetből a kiutat a Szegedi Napló ajánlata jelentette az író számára 1878-
ban. Meghatározó volt Mikszáth életében az itt eltöltött három esztendő.
1881-től újra Pesten élt, és a Pesti Hírlap munkatársa lett és maradt évtizedeken át. 
Az irodalmi életbe a Tót atyafi ak (1881) és A jó palócok (1882) című novellásköteteivel 
robbant be. Ekkor már mind a kritika, mind az olvasóközönség a kegyeibe fogadta. 
1882 végén Mikszáth újra feleségül vehette szerelmét, Mauks Ilonát.

Író, országgyűlési képviselő, tisztségek
Az író napjai megszokott rendben teltek: délelőttjeit és 
délutánjait többnyire az írásnak szentelte, délben be-
né zett a Parlamentbe, ahol közel húsz évig képviselte 
a fogarasi területet. 
Termékeny időszak volt ez számára: regényeket, politikai 
cikkeket írt, amelyekben humoros formában fogalmazta 
meg a félfeudális Magyarország kritikáját. 
Az elismerés jeleként tagja lett a Petőfi  és a Kisfaludy Tár-
sa ságnak, majd a Magyar Tudományos Akadémia is so-
rai ba választotta.

5.

Vidéki csend, az utolsó évek
Az 1890-es évek derekára belefáradt a politikai küzdel mek-
be. Vidéki csendre, nyugalomra vágyott, ezért megvette 
a horpácsi birtokot, rajta egy szép udvarházzal. 
Utolsó műveit, köztük A Noszty fi ú esete Tóth Marival
(1906–1907) és A fekete város (1908–1910) című regényeit 
már súlyos betegen írta, állandó asztma és gégehurut 
kínozta. 
1910. május 28-án hunyt el Budapesten.

6.
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Mikszáth Kálmán bronzszobra Horpácson, 
az emlékház előtti parkban

Feladatok, kérdések

 1.  Fogalmazd meg egy-egy mondat ban, ho-
gyan kapcsolódnak Mikszáth Kál mán hoz 
a térképen feltüntetett te le pülések!

 2.  Döntsétek el, hogy igazak-e vagy ha mi sak az 
alábbi állítások! A hamis meg hatá ro zásokat 
javítsátok ki szóban!

 a)  Mikszáth Kálmán hatvan évvel ké sőbb 
született, mint Arany János.

 b)  Középiskoláit Selmecen kezdte el, majd 
Ri ma szombaton folytatta.

 c)  Az első irodalmi sikereket a Tót atya  fi ak és A jó palócok című novelláskötetei hoz-
ták meg számára. 

Mikszáth, a „nagy palóc”
A Mikszáth szülőhelyén élő szlovák anya nyel vű em -
 bereket tótoknak, a ma gyar ajkúa kat pa lócoknak 
nevezték. A palócság sa já tos etnikai1 egy sé get je len-
tett gyö nyö rű nép vi se letével, gazdag me se- és hie-
de lemvi lá gá val, ba bonái val, valamint nyelv já rá sá val, 
amelyet az a hang nyílt, ajakkerekítés nélküli ejté se 
jellemez. Mik száth anyjától ezt a nyelv já rást tanulta, 
ezért barátai, írótársai később a „nagy pa lócként” em-
legették.

•  Nézz utána, milyen népszokásokat ele vení te   nek fel 
a Hollókőn megtartott hagyo mány őrző ren dez vé-
nyek!   

1 etnikai (gör): néprajzi, valamely népet jellemző

Hollókői népviseletbe öltözött asszonyok és lányok. 
Hollókő, a Nógrád megyei palóc falu 1987-től 
a világörökség része

Mikszáth Kálmán Emlékház Horpácson, 
a Mikszáth-kúriában
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Mikszáth írói munkássága – a novellák

Mikszáth számára két novelláskötete, a Tót atyafi ak és A jó palócok hozta meg az irodalmi 
sikert. Ezekben talált rá egyéni hangjára: a történetekben gyakran az élőbeszéd for du-
la tait, közbevetéseit utánozza, és legszívesebben a gyermekkorában megismert falusi 
mesemondó szerepébe bújik, aki elidőzik egy-egy mozzanatnál, és a szándékos kés-
leltetés után hirtelen fordulattal jut el a tetőpontig, majd a csattanószerű lezárásig. 

A jó palócok tizenöt írásának néhány szereplője novelláról novellára visszatér, sorsuk össze-
kapcsolódik, személyes ismerőseinkké válnak. Ebben a világban szigorú erkölcsi törvények ural-
kodnak, csak egyszer lehet vétkezni. Mikszáth novelláiban – akár a népmesékben – a jók el-
nyerik a jutalmukat, a rosszak pedig megbűnhődnek. Ez történik A néhai bárány szereplői vel is.

• Próbáljátok meg kitalálni  a címből és a rajzokból, miről szólhat a történet!

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

Az napról kezdem, mikor a felhők elé harangoztak Bodokon. Szegény Csuri Jóskának 
egész hólyagos lett a tenyere, míg elkergette a határból Isten fekete haragját, melyet a vil-
lámok keskeny pántlikával hiába igyekeztek beszegni pirosnak.

Minden érezte az Isten közeledő látogatását, a libák felriadtak éji fekhelyeiken és fel-
repülve gágogtak, a fák recsegve hajladoztak, a szél összesöpörte az utak porát, s hara go-
san csapkodta fölfelé. A Csökéné asszonyom sárga kakasa fölszállt a házfedélre és on nan 
kukoríkolt, a lovak nyerítettek az istállóban, a juhok pedig egy csomóba verődve ria doz tak 
az udvarokon.

Hanem a harangszó, mely fönségesen rez -
gett a viharban, egy kis eső híján, s az is 
inkább használt, mint ártott, elfordította 
a veszedelmet. A kísértetiesen szaladó bú-
zavetések és kukoricaszárak megállottak, 
lassankint kitisztult az ég, s csak a meg-
dagadt Bágy hömpölygő vize, mely szilajan, 
zúgva vágtatott a kertek alatt, mutatta, hogy 
odafönn Majornok, Csoltó környékén nagy 
jégeső volt, vagy talán felhőszakadás.

No, ha most az egyszer ki nem csap az a 
patak, s ki nem önti a bodokiakat, mint az 
ürgét, akkor mégis jó dolog keresztény ka-
tolikus falunak lenni – lutheránus1 vidé ken.

Megnépesült a part, s itt-ott megvillant 
egy-egy ásó vagy kapa.

Az öreg Sós Pál még csáklyát2 is ho zott. 
A gazdák barázdákban eresztették a folyóba 
az esővizet. Csak aztán vissza ne térjen, 
többedmagával! Piszkosan hömpölygött alá 

1 lutheránus: Luther Márton tanait követő protestáns vallás, egyház; evangélikus
2 csáklya: horgas vasheggyel ellátott hosszú rúd
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az ár, s a partok tömött fűzbokrairól nemcsak a leveleket tépdelte le alul, de a kérget is 
lehámozta, itt-ott kirepedt az olvadékony földből egy darab, s elmállott a vízben. Hajnalra 
szélesebb csipke szeli majd a határt, s a cikcakkjai is újak lesznek!

Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, szakajtó,1 zsúp2 és 
ablaktábla. (Egész házakat mosott el a víz valahol!) Aztán jött egy petrence,3 utána pedig 
valami négyszögletes tuskót gurítottak a habok…

A holdfény éppen oda vágódott. Nem tuskó biz az, de tulipános láda, s nini, egész csuda, 
milyen szépen ül ott a tetején egy picike bárány.

Az ám, most, hogy ím a partnak hozza a szél, Tót-Pernye Jánoséktól egészen jól látszik, 
amint két hátulsó lábát alászedve, az első lábacskáival megkapaszkodik. Szép patyolat-
gyapjas,4 két fekete folt van a hátgerincén, piros pántlika a nyakában. Nagyon szerethette 
valahol valaki!

Olyan türelmesen ül az ide-oda billenő jószágon, mintha jószántából hajókáznék, s ha 
mekken is néha, csak azért, mert éhes. Pedig itt még ehetik is, ha a láda bolondjában utoléri 
a petrencét. Nincs valami messze… amott fordul ni, a Périék pajtájánál!5 Nosza, szaladj 
utána, öreg láda!

Nézték egy darabig, hogy majd csak előbukkan a kanyarodónál, de meg nem láthatták. 
Elnyelte nyilván a sötétség, vagy hogy talán Sós Pál uram fogta ki útközben a csáklyával… 
amint az majd kiviláglik reggel.

Hanem hát azt mondja őkigyelme, hogy ott volt ugyan, de színét se látta a jószágnak, ami 
úgy is van akkor, ha olyan módos,6 tekintélyes ember állítja, ki már az idén is kevesellte 
a mezőbírói7 hivatalt, mert öregbíró8 lesz, ha élünk esztendőre ilyenkorra.

1 szakajtó: kenyérkelesztésre való, fületlen gyékénykosár
2 zsúp: nád- vagy szalmafonat, amellyel a háztetőt befedik
3 petrence: szálas takarmányból két rúdon vihető kisebb rakás, vagy ennek hordására való rúd
4 patyolatgyapjas: tiszta, fehér gyapjú
5 pajta: tágas, néha nyitott gazdasági épület; istálló, ól
6 módos: jómódú, tehetős
7  mezőbíró: a városoktól és a falvaktól távol eső, különálló pusztákon igazgatási és igazságszolgáltatási feladatot ellátó személy
8 öregbíró: a községi elöljáróság tagja
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Ámbátor, ha már szóba jött az a bárány, mégis furcsa eset, hogy míg a felső végen min-
denki tud róla, Sós Pálék kertjénél egyszerre nyoma vész, az alsóvégiek közül már nem lát-
ta senki.

Amennyi itt a rossz nyelv, még mindjárt másnap, ott a hálaadó misén is csak addig 
pihentek, míg az imádságos könyvek leveleit1 nyálazták, ahol pedig az Úr kímélő kegyelmét 
kellett volna inkább megköszönni, amiért nem sújtotta a falut… de amennyi itt a rossz 
nyelv, százan is kinyújtják lapátnak, hogy a mások becsületét hordják el rajta.

Nyomban nekiestek a gyanúsítással Sós Pálnak: csak ő húzhatta ki, senki más, a ládát! 
Hanem ’iszen, az isten nem alszik, rossz tűz el nem alszik, nem marad ez annyiban. Kerül 
annak gazdája akárhonnan!

Súgtak, búgtak, hogy (ugyan, ki szopja az ilyeneket az ujjából?) ennyi meg annyi tömérdek 
régi ezüsttallér volt a ládában.

Ami igaz, igaz, lehet az öregnek is tarka macskája,2 mert a „nagyitalú” Mócsik György, 
a gózoni szűcs3 olyasfélét mondott a minap itt jártában, hogy ebben a dologban, ha nem 
volna lakat az ő száján… Ki tudhatja hát? De az már egyszer mégis bolond beszéd, az 
ezüsttallérokról.

Nem volt abban a ládában egy veszett garas sem, hanem (ma már tudjuk) benne volt 
a szép majornoki Baló Ágnes kelengyéje:4 három perkál5 szoknya, négy szélből6 az egyik, 
hat olajos kendő,7 nyakba való kettő, ezüstcsatos mellény, tíz patyolat8 ingváll9 s azonfelül 
a mente,10 meg egy rámás csizma11 újdonatúj, még a patkó se volt ráverve. Szegény Baló 
Ágnes, benne volt abban a ládában mindene!

Hogy az ár elmosta a csőszházat, elmosta a házasságot is. Gúnya nélkül nem léphet az 
oltárhoz szégyenszemre. Már mindene megvolt, pedig beh keservesen, mint a cseléd sze -
rezte, minden ruhadarabot egyenként. Szüretre lett volna meg a dolog, legalább úgy mondta 
az utolsó szombaton maga a vőlegény – de most már vagy lesz valamikor, vagy sem.

Bezzeg a búbánat venné fel a Baló Mihály házát, ha a ház megvolna, s ha nem éppen 
amiatt venné fel, mert a víz felvette. Ágnes majd kisírja a két ragyogó szemét, pedig 
legalább ő vigasztalná azt a szegény Borcsa gyereket, kinek a báránya veszett el gonoszul, a 
tarka Cukri bárányka, akivel együtt játszott, együtt hált… Jó, hogy a cudar Bágy elöntötte 
a rétet is… úgy sincs már, aki selyem füvét megegye, mert a kedves, az édes Cukri bárány 
odalett…

Milyen szépen rázogatta a farkát még az utolsó nap, ugrándozott ott künn a verőfényen, 
Borcsa picike tenyerét hogy megnyalogatta, jámbor szemeivel nyájasan bámulta, mintha 
érezné, hogy utoljára látja!

De hátha megkerül, hátha visszahozzák?
Jött is hetek múlva valami nesze az úszó ládának, amelyiken egy bárány ült, makacsul, 

mintha őrizné. Látták Csoltón, sőt még Bodokon is, körülbelül éjfélre vitte odáig a haragos 
folyó.

  1 leveleit: lapjait
  2 lehet az öregnek is tarka macskája: van benne valami (igazság)
  3 szűcs: mesterember, iparos, aki a kikészített szőrméből ruhadarabokat varr
  4 kelengye: a férjhez menő lány ruhaneműből, fehérneműből álló hozománya
  5 perkál: nyomott mintás, pamutvászon ruhaanyag
  6 szél: a vászon szövési szélessége; régi hosszmérték
  7 olajos kendő: piros, olajos mintás kartonkendő, később különféle rózsás kasmírkendő
  8 patyolat: � nom, fehér lenvászon  
  9 ingváll: bő, fodros ujjú, hímzett vállú női ruhadarab
10 mente: prémes, bélelt, zsinóros, régi magyaros felsőkabát
11 rámás csizma: kemény szárú, bokában szabályosan ráncolt csizma
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No ez, ha úgy igaz, nem lehetett más, mint a Baló lányok kincse!
El is indult Baló Mihály azonnal. Majd kideríti ő a lányai igaz jószágát,1 ha térdig kopik 

is a lába.
S így esett meg az a csúfság Bodokon, hogy a legmódosabb ember házát kikutatták. 

Istenem, de csak nagy úr is a törvény! Maga volt ott a bíró meg a tizedes,2 mert Baló Mihály 
a pletyka után indulva, a hatalomhoz fordult.

De nem volt foganatja: semmit sem találtak a Sós-portán. Bosszúsan indult haza Baló, lá-
nyai egész a határig eleibe jöttek, ha vásárba lett vón, se várhatnák jobban.

– Megvan-e a bárány? – kérdé Ágnes fojtott hangon. Jaj, dehogy is merné a ládát kérdezni 
előbb! Még tán el is ájulna, ha hirtelen azt hallaná, hogy megvan.

– Se a bárány, se a láda. Pedig mindent kikutatott a bíró annál az embernél, akire gya-
nakszom.

Apróra elbeszélte, amit tudott. Ágnes a 
szép fejét rosszallóan csóválta.

– Kend, az erős, a hatalommal ment el-
lene, most én megyek, a gyenge – szólt 
dacosan –, és a furfang lesz a fegyverem.

Csak a gyermek nem szólt. Pedig még ő is 
ott volt: a leggyengébb.

Egy hétig járt oda Ágnes, kutatott, für-
ké szett, fűt-fát kikérdezett, Gózonban is 
meg  fordult, hol egy leánya van férjnél Sós 
Pálnak, hátha ott lesz a ruha? De nem 
ment semmire, sőt még a tetejébe meg is 
betegedett, kocsin kellett érte menni Bo-
dok ra.

Hát lám, hiába volt az Ágnes útja is. Nem segített sem a hatalom, sem a furfang. A go no-
szok ereje nagyobb ezeknél.

Hanem ha tán elindult volna az igazság, nem álruhában, nem kerülő úton, nem pallossal, 
hanem csak puszta kézzel?…

Le kellett most már mondani a reményről 
is. Kár volt akár egy szalmaszálat is ke resz-
tül tenni ebben a dologban: mert csak rosz-
szab bra fordul.

Nemcsak a hozománya van oda szegény 
Ágnesnek, hanem most már az egészsége is.

Ahogy érte mentek, vánkost3 és dunyhát4

téve a kocsiülésbe, Boriskát is magával vitte 
az öreg, hadd lásson egy kis világot ő is. 
Nyolcéves innen-onnan, s még nem volt ki 
soha a faluból, nagyon anyás… vagy mit is 
beszélek, hiszen régen nincsen már anyja 
szegénynek!

1 jószág (itt): tulajdon
2 tizedes: hajdú, azaz a megyei karhatalmat képviselő fegyveres katona
3 vánkos: párna
4 dunyha (dunna): pehelytollal töltött, széles, vastag takaró
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Nagyobb volt az ijedelem, mint a betegség, amint, nehogy a kocsi megrázza, gyalog 
mentek mind a hárman a kövezett nagy utcán keresztül, hogy a haranglábnál1 majd 
felülnek, Ágnes olyan könnyedén lépdelt, hogy akár hazáig kibírná. Bizony Isten, kár volt 
a kocsiért!

Hát amint a Csorba Gergelyéktől befordulnak, a Kocsipálék csűre2 mögül egyszercsak 
szembe jön az egész elöljáróság, meg a főemberek, köztük Sós Pál uram is, ünnepiesen 
felöltözve, újdonatúj ködmönben,3 mely panyókára4 fogva lógott a válláról. Igaz biz’a – az 
új templomot szentelték itt föl a mai napon.

– Nézd, Boriskám! Nézd meg jól azt a hosszú hajú magas embert – súgja kishúgának 
Ágnes –, az vitte el a Cukrit.

Éppen a községházához értek őkegyelmeik, s minthogy Sánta-Radó Ferenc uram azt 
ta lálta megjegyezni a födélre, hogy új zsúp kellene rá, megállottak a falu hatalmasai, 
s mű értőleg nézegették az ócska eszterhajat.5 Már csak különös az, hogy minden kopik 
a világon, még a községháza is!

Borcsa félénken nézte meg azt az embert, nagy kék szemei tele lettek könnyel.
– Ne rángass hát! – förmedt rá Ágnes, s eleresztette a kezét.
– Nem én… csak megrezzentem… Mintha Cukrit láttam volna felém szaladni a leve-

gőben.
Eközben ők is odaértek a faluházához. Baló Mihály uram dicsértesséket mondott és 

továbbment, Ágnes nemkülönben. De nini, az a bolond gyerek, a’ bizony odamegy egész 
közel, s még meg is szólítja azt a hatalmas embert. Ejnye no, mire való az!

– Bácsi! – szólt csengő, szelíd hangon. – Adja vissza a bárányomat!
A tanácsbeliek összenéztek. Kié vajon ez a szép, szomorú arcú leányka?
– Adja vissza a bárányomat! – ismétlé, s a vé-

kony gyermeki hang úgy süvített a le vegőben, 
mint a parittyakő.

Sós Pál odanézett fanyarul, azután meg iga zí-
totta hátul palócosan fésűre fogott, deres ha ját, 
s nyájasan kérdé: 

– Miféle bárányodat, � acskám?
– Az én Cukri bárányomat, a két fekete folttal 

a hátán, piros pántlikával a nyakában.
De hiszen tudja maga nagyon jól…
– Nem láttam én a te bárányodat soha – szólt 

szemlátomást kedvetlenedve. – Ta ka rodj in nen, 
azt mondom…

Aztán odafordult a tanácsbeliekhez:
– Biz ez már régi fedél, bíró uram, be csu rog 

biz ezen…
– Be ám – de a kelmed fedelén is nagyon be-

csu rog, úgy nézem. Alighanem lyukas az vala-
hol, Sós Pál uram.

1 harangláb: kisebb ácsolt építmény, amelyben harang függ
2 csűr: takarmány és termény raktározására szolgáló szellős gazdasági épület
3 ködmön: általában rövid birkabőr kabát, prémjével befelé varrva
4 panyókára: vállra vetve
5 eszterhaj (eszterhéj): nádból vagy szalmából rakott háztető
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Fülig vörösödött őkigyelme a bíró gúnyos vádjára.
– Esküszöm, bíró uram, ebben a bárány dologban…
A gyermek bámészan nézte a jelenetet, amint ingerülten hátrább taszítá ködmönét, s ke-

zét elővonván alóla felemelte két húsos ujját az égre.
– Esküszöm kendtek előtt, itt a szabad ég alatt, az egy élő Istenre…
A gallér-zsinór megereszkedvén a rántásban, magától oldózott, s a nehéz új ködmön 

kezdett lassan-lassan lefelé csúszni, mígnem a csípőktől egyszerre lecsapódott a földre.
Boriska sikoltva egy szökéssel termett a le esett ruhadarabnál.

Mindenki ránézett. Még a vén Sós Pál 
szá jában is ott akadt a következő esküszó. 
Jó is, hogy ott akadt.

– Cukri! Kis báránykám! – kiáltott fel 
a leányka fájdalmasan.

Lehajolt. Fejecskéjét odaszorította, ahol 
a bélésen két barna folt látszott…

Ügyes szűcsmunka és szép tisztára mosott 
báránybőrből volt az egész bélés, hanem az 
ismerős közepe mégis a legkülönb.

A kis Baló Borcsa könnyhullatásával még 
tisztábbra mosta.

Mikszáth Kálmán elbeszélő művészetének egyik legjellemzőbb darabja A néhai bárány című 
novellája, amely A jó palócok című kötetben jelent meg.

Az író a népi mesemondó hangnemében beszéli el a vihar közeledtét és a nyomában támadt 
bodoki riadalmat. A hosszú, késleltetésben bővelkedő előkészítésből megtudjuk, hogy 
a Bágy megáradt vize egész házakat mosott el Majornok és Csoltó környékén. A harangszó 
nyomán azonban elmúlik a veszély, és az emberek mentik, ami még menthető. Az elbeszélő 
már ekkor jelzi, hogy a megáradt patakon úszó ládának és a rajta ülő báránykának fon-
tos szerepe lesz a történetben. Éppen ezek titokzatos eltűnése okozza majd a bo-
nyodalmat.

A csáklyát is hozó Sós Pál egy re gyanúsabbá válik, nem csoda, hogy el is indul a pletyka a falu -
ban. A cselekmény ki bon ta ko zása során egy részt a gyanú ki alakulását, más részt az 
eltűnt va gyonka ke resé sét kísérhet jük �  gye lem mel. A cselek ményveze tés ben sok a né-
pies és a me  sei motívum, szinte me sei próbák sora ve  zet a megoldáshoz. Hár  man in dul nak 
el a pici bárány és a ho zományt rejtő láda kere sésére, mind annyian más-más esz  közökkel. De 
a kutatásban sem a tör vény segítségül hí vá sa, sem a nagyobbik leány fur fangja nem használ. 
A legkisebb és a leggyengébb, a kis Borcsa jár csak szerencsével az igazság ki de rítésében.

A novella tetőpontján, Sós Pál és Boriska találkozásakor ismét Bodokon vagyunk, ami-
kor a kislány a báránykáját kéri vissza a tekintélyes hivatalt betöltő elöljárótól.

A megoldást a véletlen hozza: a hamis eskü közben lecsúszik a ködmön Sós Pál vállá ról, 
és a tolvaj lelepleződik. A két barna folt mindent elárul. Jelképes erejű, hogy éppen temp-
lomszenteléskor, eskü közben derül fény a történtekre.

A novella elején az elbeszélő úgy mondja el az eseményeket, mint aki maga is átélte azo-
kat. Máskor pedig épp a kívülálló szemével láttatja a történéseket, és azt is leírja, mit érez, 
mit gondol egy-egy ember. Így alakul ki a falusi történetmondókra jellemző sajátos elbeszé-
lői szerep. 
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Feladatok, kérdések

1.  Olvasd el újra a bevezető részt, és igazold a kö-
vet kező megállapításokat! 

 a)  Az író népi mesemondóként beszéli el a vi-
har kö zeledtét. 

 b)  A történetmondó közvetlen hangja meg-
hitté teszi az elbeszélő és az olvasó közti 
viszonyt.

 2.  A novellát hosszú előkészítő rész vezeti be, 
amely a közelgő vihar érzékletes be mu ta tása. 

 a)  Beszéljétek meg, hogyan hat „Isten közele-
dő lá to gatása” az emberekre, az állatokra és 
a tájra! 

 b)  Milyen hangulatteremtő stíluseszközökkel él 
az író?

 3.  Olvasd el újra a legfontosabb eseményeket 
elbe szélő mondatokat, majd ezek alapján ké-
szítsd el a novella cselekményvázlatát!

 4.  Sorold fel a történet meghatározó szereplőit! Gyűjtsd össze a legfontosabb jellem-
vonásaikat!

5.  Magyarázd meg, miért jelképes erejű, hogy ép pen temp lomszenteléskor, eskü köz-
ben leple ző dik le a tolvaj!

6.  Több költői kép is színesíti a történetet. Ke resd meg őket, és fogalmazd meg, mi a sze -
repük a mű ben!

7.  Bizonyítsd a műfaj ismertetőjegyeinek felsoro lásával, hogy novellát olvastál! (Segít sé-
ged re lehet a tankönyv végén található Fogalomtár is.)

8. Tanuld meg a novellából a közösen kiválasztott öt-tíz sornyi részletet!

Malonyai Dezső : A noszvaji templom 

Malonyai Dezső: Palóc falu egykori utcaképe
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Kapcsolódó
1.  Magyarázd meg, mit jelent a címben a né -

hai szó! Gyűjts hasonló jelentésű ki fe je zé -
seket, majd indokold meg, miért ezt válasz-
totta az író!

2.  Nézz utána, milyen népi hiedelmen alap szik 
a „felhők elé harangoztak Bodokon” kifejezés!

3.  Mondd el a novella történetét Bodok egyik 
lakója nevében!

4.  Az elbeszélő nem szól Sós Pál büntetéséről. 
a)  Vitassátok meg, milyen büntetést ér de-

mel! 
 b)  Sorakoztassatok fel érveket és ellen ér-

veket véleményetek igazolására!
5.  Szerb Antal1 Magyar irodalomtörténetében 

így ír a novella műfajáról: „Legnagyobb mű-
  fajtörvénye, hogy egy sorsfordulatot kell be  -
mutat nia, és semmi mást.” Indokold meg, 
igaz-e ez a megállapítás Mikszáth novel lá-
jára!

6.  Sorold fel a tankönyvi kép alapján a palóc menyecske öltözetéhez tartozó darabokat! Hívd 
segítségül az internetet és a Magyar néprajzi lexikont is! 

7.  Az egyik tankönyvi rajzon Baló Ágnest és a gózoni szűcsöt látod, pedig kettejük találkozásáról 
nem szól a novella. Keresd meg azokat a sorokat, amelyek mégis azt bizonyítják, hogy 
a lány és Mócsik György találkozhattak!

1 Szerb Antal (1901–1945): író, irodalomtörténész

1

Malonyai Dezső: Palóc menyecske népvise letben és 
nagyhangonyi palóc legény

Hollókői utcarészlet
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Mikszáth írói munkássága – a karcolatok

Az írónak  sok műve megírásához azok az élményei adtak ötletet, amelyekről bíróságokon, 
megyegyűléseken, kaszinókban, a parlamenti folyosókon vagy épp a kártyapartikon szerzett 
tudomást. 

Mikszáth több írásában állítja pellengérre az emberek megvesztegethetőségét és a köz-
igazgatás visszásságait. Nem a múltba fordul, nem onnan keres eszményeket, hanem saját 
kora embereit mutatja be objektíven.1 Nem egy rendkívüli képességű ember kivételes 
tetteit ábrázolja, hanem a megfi gyelései nyomán a szereplők egy-egy típus tulajdonságait 
jelenítik meg. Ezekre a művekre legtöbbször a humoros-ironikus hangvétel a jellemző. 

Mikszáth műveiben gyakran szerepelnek nemesemberek, birtokukat vesztett dzsentrik – 
róluk olvashatsz a következő történetben is. 

•  Idézzétek fel, mit tanultatok történelemórán a dzsentrikről! Milyen pályákra kényszerültek 
a birtokukat vesztett nemesek?

Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium2

Ősapák, akik ott lógtok kardosan, buzogányosan az antikvárius3 boltok limlomja között, 
mindennap nézlek, ha arra járok, de azt sem tudom, kinek az apái vagytok.

Cédula van akasztva a medveprémes mente valamelyik sarkán vagy a kalpag fölé, hogy 
„ára négy forint”, némelyiken hat forint, aszerint, amennyit megértek, vitézlő ősapák!

Nem ismerünk, és mégsem vagytok idegenek. Maga a kalmár is, aki árul, kézdörzsölve 
morogja, ha vértől elborult szeme rátok esik: Ejnye, be ösmerős arc, mintha már lettünk 
volna üzleti összeköttetésben valamikor.

Nono, öreg kurucok, értsük meg egymást, nem kegyelmetek csinálták az üzleteket, de 
a kegyelmetek unokái, akik a földjeiket és arcvonásaikat örökölték.

Bizonyság ez arra, hogy az örökségnek megvan még a fele: az arcvonások.
Hanem a domíniumok bizony elmentek.
Ha úgy megelevenednének kegyelmetek, és meghallgatnának, be szívem szerint 

mondanám el, miként futott el az a föld lábaik alól.
Ott van példának okáért minálunk a Balóthy-nemzetség.
Apámtól hallottam, hogy az öreg Balóthy Boldizsár, aki most hordszéken4 jár, öt szilaj 

lovon járt; s négyezer holdat szántott.
Áldott kövér föld volt, mind a négyezer hold egy darabban. S ez az egy darab olyan, 

mintha az egész világ oda volna teremtve kicsiben. Volt ott folyó végig a hosszú, széles 
réten, folyó hátán malom, hegy s hegy hátán szőlő, ott volt erdő, ősvadon a fele, szelíd 
gesztenyékből a másik fele. Körülbelül ilyen lehet a paradicsom, ha nagyon szép.

Balóthy Boldizsár büszke arccal mutogatta vendégeinek a birtokát.
– Pompás fekete agyag – szólt ilyenkor, és meghasította a kampós botjával. – Kenyérre 

lehetne kenni, mint a vajat.
Igaz is, hogy príma klasszis5 talaj volt. Egyszer arra jártak a földkóstolók, s az egyik ek-

képp nyilatkozott:

1 objektív (lat): pártatlan, részrehajlás nélküli, tárgyilagos, elfogulatlan
2 domínium (lat): nagy kiterjedésű földbirtok, uradalom
3 antikvárius (lat): használt könyveket vásárló és árusító kereskedő, itt régiségeket áruló (bolt)
4 hordszék (itt): beteg szállítására alkalmas eszköz
5 príma klasszis: legjobb minőségű, első osztályú

169

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   169 2019. 02. 22.   8:31



– Mikor az Úristen a Bánátust1

te rem tette, hát egy darab kiesett a 
kezéből, s ide csöppent…

Ez a mondás nagyon megtetszett 
Boldi zsár úrnak, és tovább szőtte:

– S valamelyik Balóthy éppen 
erre ment, és beleült.

Ebből aztán látszik, milyen régi-
ek  nek kép zelte Boldizsár úr a Ba ló-
thyakat, s mi lyen régen övék a bir-
tok.

Napjában négyszer-ötször is el-
beszélte dicsekedve: 

– Első foglalás! Ez nem olyan hitvány birtok ám, mint a többi! Ezt nem a királyok adták 
a Balóthyaknak!

Valami előérzete lehetett, hogy annyira kevesellte a királyokat.
Mert nem ők adták a birtokot, az igaz, hanem megharagudtak, és ők vitték el. (Tudniillik 

azok a bizonyos négy királyok.)
Az öreg Boldizsár szenvedélyesen szeretett kártyázni, s annyi adós sá got csinált, hogy 

a birtoknak el úszott a fele. Kétezer holdat kény telen volt eladni. A másik két ezer holdat is 
csak úgy lehe tett meg menteni, hogy a � a, Balóthy István elvett egy gazdag polgárleányt 
(be dobta a kútba az unokák elől az aranykulcsot); a pol gár ipa2 pénze tette lehetővé, hogy 
a kétezer hold megmaradjon az István nevén.

István egész életét arra áldozta, hogy karriert csináljon, s ez úton az elveszett birtokrészt 
visszaszerezze.

Megpróbált mindent, hanem mindezt a szokott hazai formában cselekedte.
Az pedig nagyon rossz forma (az ember elkölt harmincezer forintot, hogy egy három 

évig tartó kétezer forintos állást kapjon, s ezt nevezik Magyarországon karriernek), mert 
nemhogy visszaszerezte volna az ősi birtok felét, hanem még az a másik fele is majdnem 
elolvadt.

Mikor István elhalt ezelőtt tíz 
esztendővel, � ára, Balóthy Antalra 
nem maradt csak két száz hold meg 
a kidűlt-bedűlt kastély.

Antal tanult az ősöktől, se nem 
kártyázott, se nem poli ti zált, ha-
nem valamit csak kel lett csinálnia: 
ivott. Mégis nagy ha la dás az apja 
után, ol csóbb inni, mint itatni.

A kétszáz holdacskához azon-
ban elég egy gége. A bir tokot nem-
sokára el lici tálták.3 A Ba lóthy csa-
lád elpusztult a vidékünkről, csak 
az emléke maradt meg.

1 Bánátus: Bánát vagy Bánság, a Kárpát-medence délkeleti részén fekvő tájegység, melynek kiváló minőségűek a földjei
2 ipa: a meny vagy a vő apja
3 ellicitálták: elárverezték
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Pestre mentek lakni, nem mentettek meg egyebet, csak a bútoraikat.
Valahol a Zöldfa utcában vettek egy szegényes harmademeleti lakást. Ott lakott az öreg 

nagyapa, az unoka és � atal neje. Éppen áldott állapotban volt az asszonyka, s mikor a kis 
Gábor megszületett (a XXIII-ik Balóthy Gábor a családfán), akkorra már nem maradt az 
ősi földből semmi.

…De igen… az ablakban volt még egy virágcserép… egy szívós rezedavirág, mely dacára 
a fűtetlen szobának, nem fagyott ki a télen át. Ebben a cserépben még a porhanyós otthoni 
agyag barnállott. Az adott életet a virág gyökereinek… Balóthy Boldizsár be sokszor el-
nézte a kis virágot elborult homlokkal…

Egyszer a kis Gáborral játszott az ablaknál.
Eleven � úcska volt XXIII. Gábor, s amint ott vickándozott kis ingecskéjében a szépapa 

karján, kis kövér lábával úgy meg találta rúgni azt a cserepet, hogy a nyitott ablakon át 
leesett a magasból, diribdarabra tört a kövezeten, s földje elszóródott a levegőben. Össze 
nem szedi azt soha senki többé.

Ez volt a legeslegutolsó föld a 
Balóthy-domíniumból.

Az öreg szeméből egy könnycsepp 
esett ki, ahogy utána hajlott a lefelé 
röpülő cserépnek…

Azután szelíden, szomorúan si-
mogatta meg a kis unokát, aki va-
lami bolondságot gagyo gott össze-
vissza.

– Látod, látod, neked is jutott még 
az ősök földjéből pazarolnivaló.

A nagybirtokos családok elszegényedése nem volt egyedi eset Mikszáth korában, sok ne-
mesi család életét megpecsételte az ősi vagyon elvesztése. Jól példázza ezt az elbeszélő is 
az antikváriusbolt zsúfolásig megtelt polcainak, az ősatyáktól maradt tárgyaknak – immár 
limlomoknak – a leírásával. 

A Balóthy-domínium területének csökkenését, a földbirtok elherdálását lépésről lépésre 
mutatja be a történet. Megismerjük a felelőtlen okozókat és persze a költséges okokat is, 
amelyek végül a család anyagi romlásához vezettek. A mű csattanója egyszerre keserű és fáj-
dalmas: a nagyapa szavainak könnyed iróniája sem tudja feledtetni a hajdan volt négyezer 
hol das földbirtok végső pusztulását. 

A megismert alkotás műfaja karcolat (régies elnevezéssel: karc, rajz). A karcolat egyetlen 
problémát (jelenséget, élethelyzetet, jellemet) bemutató rövid, szellemes kisepikai 
mű  faj. Ismertetőjegyei: a bíráló szándék, a kritika, a humor és a csattanószerű le zá-
rás. A karcolat általában megtörtént eseményekből ragad ki egy-egy epizódot, vi-
rág  zását a modern sajtó (napi- és hetilapok, irodalmi folyóiratok) elterjedésének kö-
szön heti.

A magyar irodalomban Mikszáth Kálmán parlamenti karcolatai a legismertebbek. A műfaj 
korabeli nagy népszerűségét bizonyítja, hogy 1882-től rendszeresen jelentek meg Mikszáth 
írásai a Pesti Hírlap hasábjain Országgyűlési karcolatok címmel. 
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Feladatok, kérdések

1. Fogalmazd meg röviden az olvasott mű témáját!
2.  Olvasd el újra az első három bekezdést! Hogyan sejteti az antikváriusbolt képe, hogy 

a folytatásban valaminek a pusztulásáról (és nem a gyarapodásáról) fogunk olvasni? 
3.  Keresd meg azokat a sorokat, amelyek bizonyítják, hogy az ősi földtulajdon elherdálása 

nem volt egyedi eset, és nem csupán a Balóthy családot jellemezte!
 4.  Kövesd végig a földterület fogyatkozásának a lépcsőfokait! Kiknek „köszönhetően”, 

milyen okok miatt veszett el az ősi birtok?

Örökölt terület Név A vagyonvesztés oka

Négyezer hold Balóthy Boldizsár

Kétezer hold

Kétszáz hold

Egy cserép virágföld

5. Mutasd be Balóthy Boldizsár nevében
 a)  fi atalkorának helyszínét, amint épp szilaj lovain szemléli a hatalmas birtokot;
 b)  pesti lakását, amikor hordszékében ülve körülnéz a szobában!
 6. Megmosolyogtatott vagy inkább elszomorított-e benneteket a történet? 
 a)  Keressetek olyan részeket, amelyeket humorosnak találtok!

b)  Olvassátok fel azokat a gondolatokat, ahol az elbeszélő a fi nom, szellemes iró niá-
jának ad hangot! 

 7. a)  Mi a történet csattanója? 
 b)  Válasszátok ki a felsorolt jelzők közül azokat, amelyek a leginkább illenek a történet 

be fejezésére!
vidám, szomorú, keserű, humoros, lemondó, fájdalmas

8. Fogalmazd meg, mit üzen számodra a karcolat!

Kapcsolódó

1. Magyarázd meg az alábbi kifejezéseket!
a) „bedobta a kútba az unokák elől az aranykulcsot”
b) „azok a bizonyos négy királyok”

2.  Értelmezd az alábbi szólásokat, közmondásokat, majd indokold meg, miért illenek a most 
olvasott történetre!

 a) Kifolyik a pénz az ujjai között.
 b) Ha egy pénz a jövedelmed, kettőt ne költs!
 c) Elfogy a vagyon, ha rá nem keresnek.

d) A kártya az ördög bibliája.
3.  Húzzatok az alábbi címek közül! Írjatok hozzájuk párbeszédes jelenetet, és adjátok is elő azo-

kat az osztályban!
• Balóthy Boldizsár elmondja a feleségének, hogy kártyaadósságai miatt el kellett adnia 

a bir tok felét.
• A gazdag polgár ipa pénzt ad a vejének, hogy a férfi  megmenthesse a birtokát.
• A már felnőtt XXIII. Gábor elmondja a menyasszonyának, hogy az ő nagyapja valaha 

gazdag földbirtokos volt. 
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4. Ismerkedj meg Mikszáth Gavallérok című művével is! 
 a) Hogyan próbálták a szereplők az egykori jólét látszatát fenntartani? 
 b) Milyen szerepe volt a „színjátékban” „A név kötelez” mondásnak? 
5.   Ötödik osztályos korodban, a János vitéz című költemény megismerésekor már kértük tőled, 

hogy készítsd el minél több nemzedékre visszamenőleg a családfádat. Most vedd elő újra, 
nézd át, és aktualizáld az adatokat (születés, halál ideje, helye; foglalkozás; lakcím, elérhetőség; 
hobbi, érdekességek stb.)!

6. Írj frappáns, találó címeket a 170. és 171. oldali rajzokhoz!
7. Fogalmazd meg, milyen gondolatok foglalkoztathatják a 171. oldali rajzon látható férfi t!

Jelenetek A Noszty � ú esete Tóth Marival című � lmből. A � lm alapjául szolgáló regényt Mikszáth Kálmán írta. 
A dzsentri Noszty Ferenc minden igyekezete ellenére sem tudta megszerezni a gazdag polgár leányának hozományát
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Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Mikszáth Kálmán elbeszélő művészetének egyik legjellemzőbb darabja az 1895-ben kelet-
ke zett Szent Péter esernyője című regény. Az író novelláival, karcolataival és regényeivel ekkor 
már az olvasóközönség kedvence volt. Az 1895-ig megjelent regényei közül néhány: A két 
koldusdiák (1885), A beszélő köntös (1889), A kis prímás (1891), Beszterce ostroma (1894).

A Szent Péter esernyője című regényében új oldaláról ismerhetjük meg az írót, aki a tót és 
palóc falvak, valamint az elszegényedett földbirtokosok után immár a kisvárosi élet világát is 
bemutatja olvasóinak. 

A regény születése

Mikszáth szívesen töltötte a nyara kat kü lön-
böző fürdőhelyeken, több ször megfor  dult 
a stájeror szági1 Gleichenberg ben [glej  hem-
berg] is. Itt töltötte az 1894. évi nya rat, és 
ekkor kezdett hozzá a regény megírásához. 
A Szent Pé ter esernyője először az Új Idők he-
ti lap hasábjain jelent meg foly ta   tásokban. 
Alig fejeződött be a rész letek közlése, rögtön 
megjelent az írás könyv alakban is, 1895-ben. 

A regényt az író a legkedvesebb alkotásá-
nak tartotta: „Odaadtam a lelkemet, szívemet 
eh hez a mun kához, írtam egyfolytában, amíg 
csak el nem készültem vele.” 

A regény megjelenésekor Mikszáth már 
nép  szerű író volt, akinek új műveit nagy é r-
dek  lődéssel fogadták. A regény nemzet kö zi 
si kerét bizonyítja, hogy az 1907-ben Magyarországra látogató Roosevelt [rózevelt] elnök kife-
jezett kívánsága volt, hogy a Szent Péter esernyője írójával találkozzon.

A regény nemzetközi sikeréről
Theodore [teodór] Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke 
euró pai körútjának budapesti állomásán a következőket mondta Mik száth-
nak: „Olvastam az ön regényét, a Szent Péter esernyőjét, s mond hatom: azóta 
ön az én kedvenc íróm.”
Az elnök szavai tanúsítják, hogy angol nyelvre már igen hamar lefor dí -
tották a művet. De az olasz fordítás sem váratott sokáig magára, 1906-ban 
megjelent a regény Olaszországban is. 

•  Búvárkodj a könyvtárban és az interneten! Milyen nyelvekre for dították 
még le a regényt? 

1 Stájerország: Ausztria egyik tartománya

Mikszáth családjával és barátaival kedvenc fürdőhelyén, 
Gleichenbergben
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A regény cselekménye és szerkezete

Első rész; A legenda

A Szent Péter esernyője olyan romantikus regény, amely két anekdotikus cselekményszál 
késleltetett össze kap csolására épül. Az egyik egy sze gény pap és faluja csodálatos 
meggazdagodásának a története. Ez a cselekményszál a regény Első részében indul, 
főhőse Bélyi János, a glogovai pap és kétéves kishúga, Veronka.

A regény kezdetén fájdalmas események történnek a faluban: halálról, árvaságról, a szegény 
pap megélhetési nehézségeiről olvashatunk. Az író egy csodával és az ennek következtében 
kialakult legendával zárja le ezt a cselekményszálat az Első részben. 

A következő részletek megmutatják, miért vált fontossá a kopott esernyő a Glogován és 
a környékén élő emberek számára.

A babona keresi a ködöt, a köd vonzza a ba bo-
nát. Ezek ket ten osztoztak meg a prédán, a ro-
zoga esernyőn. […] A  népszerű Szent Pétert, 
a mennyország kapusát látni vélik, amint el-
hoz za az esernyőt, hogy a pap húgocskája meg 
ne ázzék. Vajon hogy ereszkedett le az öreg az 
égből? Bizonyosan ráült valami felhőre, az le-
hozta szépen, s valamelyik hegyre letette. […]

Aztán elbeszélik az esernyő csodás erejét, hogy 
a holt ember felkelt, amint megpillantotta, és így 
száll a legenda mindig tovább, tovább, magával 
hömpölygetve a glogovai pap alakját és a kis 
hú gáét. […] S ha módos ember hal meg, még 
a tizedik faluba is elhozzák János papot a teme-
tésre a dalmatikával1 és a szent esernyő vel, amely 
immár ereklye2 lett. De nemcsak a temeté  sekre 
viszik, hanem gyóntatni is nehéz, re mény  telen 
nyavalyásokat, néha kétnapi járóföld  re, az zal 
a kikötéssel, hogy a Szent Péter eser  nyőjét borítsa 
a beteg fölé, amíg az gyón. Le hetetlen az, hogy 
ne használjon, vagy meg gyó gyul az ilyen beteg, 
vagy ha meg nem gyó gyul, hát leg alább üdvözül.

A házasuló párok is, ha nagy parádét akarnak 
kifejteni, pedig azok mindig akarnak, azonfelül, 
hogy otthon a saját papjuk összeesketi őket, még 
ráadásul elzarándokolnak a glogovai parókiára, 
hogy ott az esernyő alatt még egyszer egymáséba 
kapcsolják a kezöket.  

(Részlet a regényből)

1 dalmatika (lat): a katolikus papok ünnepi szertartási ruhája
2 ereklye: a szentek földi maradványai (például csontjai), valamint olyan tárgyak, amelyek a szentekkel kapcsolatban álltak

Bélyi János a Szent Péter esernyője � lmváltozatában
(rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlović [vládiszláv 
pavlovics])

Srankó János visszatért a halál országából 
(jelenet a � lmből)
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Feladatok, kérdések

1.  A kis Bélyi Veronka Glogovára érkezése után rendkívüli dolgok történtek a faluban. 
 a) Kövesd nyomon a legendaképződés állomásait! 
 b) Miként járult hozzá ez a legenda Bélyi János meggazdagodásához?
2.  A „rozoga” esernyő igen népszerű lett. A regényrészlet alapján sorold fel, milyen 

eseményeken lett nélkülözhetetlen a „szent vászongomba”!
 3.  Mennyi idő történéseit beszélik el az egyes részek? Miből következtetsz az idő 

múlására? Készíts feljegyzéseket olvasás közben! Például: Első rész: Néhány év alatt 
történnek az események. „De nemcsak a papnak vált javára az esernyő, ki csakhamar
igavonó barmokat szer zett be s 
nagy gaz dasá got kez dett mű-
velni, né hány év múl  va pedig 
csi  nos kő házat épít tetett.” 

 4.  A regény olvasása köz ben je -
gyezd le a leg fon  tosabb hely-
színeket! Fűzz mind egyik hez 
néhány jellemző ese  ményt, 
történést! 

Rész Helyszín Esemény, történés

Első rész
A legenda

Haláp
Meghalt az özvegy tanítóné, a kis Veronka árván maradt. 

Glogova
Bélyi János a faluba került papnak. 

Második rész

Szent Péter apostol
Péter (Kr. e. 1.? – Kr. u. 67 táján) a tizenkét apostol egyike, Jézus ta-
nít ványa. Eredeti neve Simon volt, és halászként kereste a kenyerét. 
Jézus adta neki a Péter nevet, amelynek jelentése: ’kőszikla’.
Péter az apostolok között a legjelentősebb alak, nevét minden 
írás először említi a tanítványok közül. A hagyomány szerint neki 
adta Jézus Krisztus a mennyország kapuinak a kulcsait. A Megváltó 
halála után ő került a keresztény vallás élére. 
A hagyomány szerint Péter volt Róma első püspöke, Kr. u. 33-tól 
egészen a haláláig. Mártírhalált szenvedett, utolsó kívánsága sze-
rint fejjel lefelé feszítették meg. Ezzel akarta kifejezni, hogy ő nem 
méltó arra, hogy a Megváltóhoz hasonlóan haljon meg. 
A katolikus egyház Pétert tekinti a pápák, a halászok és Róma vé-
dő szentjének.

(A Szentek kislexikona és a Wikipédia nyomán)

• Nézz utána, miért épp a kőszikla nevet kapta az apostol!
Pieter Pauwel Rubens: 
Szent Péter

O
sz

tr
ák

C
sá

sz
árs

ág
Glogova

(kitalált)

Szeged

Osztrák Császárság

Besztercebánya
Bábaszék

Haláp

Havasa l föld

Bukov ina

Bosznia
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Második rész; A Gregoricsok

A regény másik – anekdoták so rá -
ból álló – cse lekményszála Gre go rics 
Pál életének és örök ha gyá sának
tör ténetét beszéli el.

Gregoricsot – minden igyekezete 
ellenére – nem fogadja be Besz ter-
cebánya társadalma. Hiába le gyes-
kedik a lányok és a menyecs kék körül, 
nősü lési terveit sorra meghiúsítják 
a testvérei. A magyarázat egysze rű: 
nem akarják, hogy más örökölje a férfi  
vagyonát. 

Telnek az évek, az évtizedek, és Gregorics Pál egy  re több időt tölt otthon. Egyetlen örö-
mét a ház    vezetőnőjétől, Wibra Annától született fi ában, Gyu  ri ban leli. A kisfi út a rá jel lem ző 
„túlzásokba” esve félti és szereti. Közben pedig egyre az fog lal  koztatja, ho gyan játszhatná ki 
a testvéreit, és miként hagyhatná a gyerekre minden vagyo nát. 

A következő részletek hűen példázzák, hogyan fogadja (illetve nem fogadja be) a külvilág 
Gregorics Pált, és miként utasítja el a férfi  minden próbálkozását. 

Élt évekkel ezelőtt (tudniillik tör té  -
netünk kezdete előtt) Besz ter ce  bá  nya 
szabad ki rályi vá rosában egy Gre go -
rics Pál nevű ember, akit kö zön sé ge-
sen tapintatlannak  nevez   tek, pedig 
egész élete arra volt bazí roz  va,1 hogy 
másoknak tessék. Gre go rics Pál min-
dig a Népszerűség után fut kosott, 
aki csinos ka cér leány, s min denütt 
a Kri tikával találkozott, aki mér ges 
arcú, vas villa szemű bo szorkány.

Gregorics Pál az apja halála után 
szü letett, mégpedig a teme té si nap -
tól szá mítva kilenc hónapra, s már 
ez zel is bizonyos tapintat lan ságot kö vetett el a ma mája iránt, aki különben igen tisztességes 
asszony volt. Ha néhány héttel hamarább születik, sok kellemetlen pletykának ejti kútba a 
magvát. De erről végre is nem tehetett semmit Gregorics Pál; nagyobb baj volt az a többi 
élő Gregoricsnak, hogy egyáltalán született, az örökség most már többfelé ment. […]

Gregorics Pálnak szeplős arcot és veres hajat adott a természet, amivel az a megkü lön-
böztetés jár az emberi szájakon, hogy a veres ember egy se jó. No, hát majd bebizonyítja 
Gregorics Pál, hogy ő jó lesz. A közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész 
nemzedékek főztek. Egyet ezekből a fazekakból Gregorics Pál is összetör. Olyan jó lesz, 
mint a falat kenyér. Olyan puha lesz, mint a vaj, amely egyformán engedi magát rákenni 
fehér és fekete kenyérre.

1 bazíroz (fr–ném): alapoz, épít

Besztercebánya főtere napjainkban

Gregorics Pál a regény � lmváltozatában
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Elhatározta lelkében, hogy nagyon jó lesz, hogy nagyon szeretetreméltó lesz, és egész 
életcélja abban állott, hogy szeressék az emberek.

És ő jó is volt, lépten-nyomon, de mit ért, ha valami gonosz dzsin,1 aki előtte járt, mindig 
úgy igazította fel az emberek eszét, hogy azok félszegen ítéljék meg a cselekedeteit. 

Mikor hazajött Pestről (ahol a jogi tudományokat frekventálta2), amint először megjelent 
a piacon, és bement egy tra� kba � nom havannaszivarokat vásárolni, mindjárt megindul-
tak a besztercei nyelvek.

– A  � ckó harmincöt krajcáros szivart szí. Ohó! Hát így vagyunk? Hiszen ez egy 
kolosszális3 tékozló! Majd meglássátok, hogy a szegények házában fog meghalni! Ó, ha 
a szegény apja felkelhetne a sírjából, és azt látná, hogy harmincöt krajcáros szivart szí. 
Uramisten! Az öreg szárított krumplileveleket kevert a dohánya közé, hogy több legyen, 
s kávéaljjal locsolgatta, hogy lassabban égjen.

Gregorics Pálnak a fülébe jutott, hogy a drága szivarjai megbotránkoztató feltűnést kel-
tettek a városkában, mire rögtön rátért a rövid, kétkrajcáros szivarokra.

Az embereknek ez se tetszett.
– Ez a Gregorics Pali voltaképpen egy közönséges knikker.4 Nagyobb kutya lesz ez még 

az apjánál is. Pfuj, de utálatos a fösvénység!
(Részlet a regényből)

Feladatok, kérdések

 1.  Értelmezzétek a szövegrészlet második mondatát! Nevezzétek meg a metaforák 
elemeit, mutassatok rá a közös jegyekre!

2.  Hogyan próbálta Gregorics Pál eloszlatni a felé irányuló előítéleteket? Sikerült-e a pró-
bálkozása? 

3.  Meséld el, mit láthattak évek múltán a Gregorics-ház kulcslyukán beleső kíván csis-
kodók! Ki volt a lovacska, és ki az önfeledten játszó kisfi ú?

4.  Mindenki azt hitte, Gregorics elveszi Wibra Annát, és adoptálja (a nevére íratja) a kis 
Gyurit. Nevezd meg azt a két nyomós okot, ami miatt a férfi  mégis elállt ettől a szán-
dékától!

5. Ismertesd, mit tartalmazott Gregorics Pál végrendelete! 
 a)  Mit hagyott az őt kikosarazó „nőszemélyekre”? Miért vették ezt a nők sértésnek az 

ismét „tapintatlan” férfi tól? 
 b)  Miért csodálkoztak el vagy inkább háborodtak fel a végrendeleten a rokonok?

Kapcsolódó
1.  Értelmezd a mondatot! „A közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész nemzedékek 

főztek.”
2. Volt-e már olyan eset, amikor a te szándékaidat, szavaidat is félreértették?
 a) Mikor, hol történt? Idézd fel a helyzetet!
 b) Mit gondolsz, mi lehetett a félreértés oka? 

1 dzsin: keleti mesékben gonosz vagy pajkos szellem
2 frekventál (lat): látogat, eljár
3 kolosszális (gör-lat): óriási, rendkívüli
4 knikker (ném): fösvény, zsugori ember
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Harmadik rész; A nyomok

A Második részben elkezdődött cse lek mény-
szál A nyomok című feje zet ben is folytatódik, 
de az ese mé nyek főszereplője immár Gre-
gorics Pál tör vény  telen fi a, Wibra Gyuri.

A kis Gyuriból Wibra György köz- és vál-
tóügyvéd lesz; a csinos és eszes férfi  sok 
leány zó szívét meg do bog tatja. A fi atal ügy-
véd pályája szeren csésen indul, a férfi  azon-
ban mégsem boldog, a „lelke valahol másutt” 
jár. Anyja szavain („Át akart neked adni va-
la mit”) és a sorra felbukkanó nyo mokon és 
emlékeken felbuzdulva el indul megkeresni 
az esernyőt és abban a saját vagyonát.

Bábaszéken találkozik a kis Veronkával, aki 
immár tizenhét éves, és szemrevaló, bájos „bakfi s”. A két � atal találkozásával immár a re-
gény két anekdotikus cselekményszála is összekapcsolódik.

A nyomok című fejezetben is a legendák és a hiedelmek (a városba zsidó kell), az előítéletek 
és a babonák (az akasztott ember jégesőt hoz) játsszák a főszerepet, amelyhez jól illik 
a pletykálkodó előadásmód. A cselekményben halmozódnak az elképzelhetetlen véletle -
nek (pél dául Veronka éppen Bábaszéken van, amikor Gyuri odamegy; a férfi  – és nem más – 
találja meg a lány fülbevalóját a tér porában, holott nem is keresi stb.).

Az alábbi részlet azt a jelenetet mutatja be, amelyben „Az esernyő kibukkan”. A megszer-
zett információk fontos szerepet játszanak Gyuri útra kelésében, majd a férfi  Veronkával való 
találkozásában is.

Mert legenda volt az másoknak, de őneki majdnem valóság, mely fénylik előtte, mint 
a lidércfény: nem bírja sem elhagyni, sem elérni. Fut, fut utána a köznapi vágányból ki-
terelve, fut izgatottan, szakadatlanul, eléje botlik mindenünnen, üldözi ébren, álmában, 
egy hang kiált ki a falakból, az utcakövekből: „Hiszen te milliomos vagy.” Mikor a nyo mo-
rult öt- és tízforintos kereseteket írja, egyszerre csak rávigyorognak a kacskaringós betűk: 
„Csapd le a tollat, Wibra Gyuri, van teneked elég kincsed, Isten tudja, mennyi kincsed. 
Hagyott az apád, mert a te apád volt, neked gyűjtötte, a te jogos örökséged. Nagy úr vagy 
te, Gyuri, és nem egy szegény kezdő prókátor! Dobd a pokolba azokat az aktákat, és láss 
a kincseid után. Hogy hol keresd? Persze, hogy hol? Hiszen éppen ez az, amiben meg lehet 
bolondulni. Meglehet, rajta ülsz, mikor fáradtan leheveredel valahova, meglehet, éppen 
melegszenek a tenyeredtől, mikor a kezedet megtámasztod valamiben, és az sincs kizárva, 
hogy sohasem találod meg. Pedig milyen úr tudnál lenni! Mennyit tehetnél azzal a pénzzel. 
Négy lovon járhatnál, pezsgőt innál, inasokat tartanál. Más világ, más élet nyílnék meg 
számodra. Címeres ajtóknak ezüstkulcsa megcsikordulna a lépteid neszére. És hogy ez így 
legyen, csak egy kis eltalálás dolga. Az elmének egy szerencsés villanatja kell hozzá…” […]

Valóságos szerencsétlenség volt őrá nézve az eltűnt vagyon tudata. Maga is érezte ezt, 
és sokszor óhajtotta, hogy bárcsak sohase hallott volna felőle. Sokért nem adná, ha egy 
olyan részlet találna kibukkanni a homályból, mely kétségessé, sőt valószínűtlenné tenné 
az örökség létezését. […]

Wibra György a regény � lmváltozatában
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Nem, nem. Nem veszhet el végképp, nyomtalanul. Hiszen egy búzaszem is, ha elesik, árok 
szélére vagy bárhová, egyszer csak előbúvik váratlanul, még a kabátzsebből is kicsírázik. 
Hát még egy ilyen dolog! Egy szó fölszakítja, egy szikra meg világítja…

Nem is kellett sokáig várnia. Egy nap a haldokló pol gár mes terhez, Krikovszky Tamáshoz 
hít ták Gyurit, vég rendeletet csi nálni. Jelen volt a városi fő jegy ző és néhány szenátor,1 aki ket 
szin tén hívatott utolsó órájához.

A város feje (ez a makacs, pa rancsoló fej) bágyadtan, sár gán fe küdt a vánkosokon, de 
még most is volt benne egy ün ne pé lyes dikció,2 amellyel elbú csú zott a tisztikartól, szívök-
re kötvén a nemes város további gondozását, aztán kihúzván feje alól a város hivatalos pe-
csétjét, egy mély sóhajjal nyújtá a főjegyzőnek:

– Húsz évig nyomtam vele az igazságot.
Majd a végrendeletét diktálta le a Gyuri tolla alá, miközben mintegy áttekintvén egész 

éle tén, forradalmi emlékeiről kez dett beszélni.
– Teringette, milyen idők voltak azok! – szólt, a szavait Gyurihoz intézve. – Az ön apjának 

volt egy vörös esernyője, amelyiknek a nyele ki volt fúrva. Abban az esernyőlyukban hordta 
a legtitkosabb értesítéseket tábortól táborhoz.

– Úgy? Az esernyő – dadogta Wibra György, és a szemei megvillantak.
Villám gyanánt ütött fejébe a gondolat. Ó, jaj! Ebben az esernyőben volt a bankutalvány! 

Vére sebesen kezdett nyargalni ereiben, halántékairól izzadság csurgott, s elméje tomboló 
diadalmassággal nyomult előre a bizonyosság felé.

Ott volt, ott volt, biztos, hogy ott volt! Egyszerre eléje toppant a tiszai jelenet, mikor az 
er nyő leesett a csónakról a szép szőke vízbe, hogy elrémült az öreg, hogy ígért nagy ju tal-
mat az esernyőért.

Ah, biztos, biztos! Meg is csendültek fülében a Gregorics akkori szavai: „ha egy szer majd 
hozzád kerül az esernyő, jó lesz a felhők, esők ellen”, megcsendültek  és kongtak-bongtak, 
mintha most frissen jönnének a másvilágról. 

(Részlet a regényből)

1 szenátor (lat): városi tanácsos
2 dikció (lat): beszéd, szónoklat, előadás

Jelenet a budapesti Karinthy Színház Szent Péter esernyője 
című előadásából (2013. április 11.)
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Feladatok, kérdések

1. „Nem engedem, hogy az aranyborjú örökké bőgjön a fülembe s mindenemet fölegye.”
 a)  Értelmezd Gyuri gondolatait! Mi az aranyborjú, miért bőg, és mijét eszi fel a fi a tal-

embernek? 
 b)  A szövegrészlet és a teljes regény ismeretében mondd el, sikerült-e megtartania az 

ügyvédnek a fogadalmát!
2.  A nyomok Müncz Jónáshoz vezettek, aki az árverési jegyzőkönyv szerint Gregorics 

Pál hasznavehetetlen tárgyait megvette. 
a) Mondd el, mi lett a fehér zsidóval!

 b)  Írd le Müncz Jónás külsejét! Miért gondolták a férfi  láttán a glogovaiak, hogy ő 
nem más, mint Szent Péter?

3. A mi Rozálink
 a) Kik büszkélkedhettek a fenti elnevezéssel? Kire/mire voltak büszkék?
 b) Miért költözött át az asszony Besztercebányáról Bábaszékre? 
 c)  Miért kereste fel Wibra György Rozáli asszonyt? Hogyan végződött a lá togatás?
 4.  Wibra György egyre több információt tudott meg a piros esernyőről, és a múlt „nyo-

mai” lassan napvilágra kerültek. Kiknek a szavai vitték egyre közelebb elveszett va-
gyonához? Párosítsd az idézeteket a megszólalókkal! 

 a)  „Jaj, de nehezen várt, meghalni se tudott, míg te nem jössz. […] Át akart neked adni 
valamit.” 

 b)  „Az ön apjának volt egy vörös esernyője, amelyiknek a nyele ki volt fúrva. Abban az eser-
nyőlyukban hordta a legtitkosabb értesítéseket tábortól táborhoz.”

 c)  „… így szólt előttem egy ízben, midőn a vételárat kifi zettem: »egy utalványra teszem be 
a pénzt valamely bankba«, s kérdezgette tőlem az utalványok és csekkek természetét.”

1. Wibra Anna mondta, amikor Gyuri az apja halála felől érdeklődött. 
2. A Gregorics Pál bécsi házát megvásárló gazdag kocsigyáros mondta.
3.  Krikovszky Tamás, Besztercebánya polgármestere mondta, miközben a végren-

deletét diktálta a fi atal ügyvédnek. 

Az esernyő története
Az esernyőt kezdetben napernyőként használták. Három ezer év -
vel ezelőtt az ókori Egyiptomban, Babi lonban és Kínában legin-
kább a vallási vezetők vitték magukkal, hogy védekezzenek a nap 
per zse lő sugarai ellen. 
Az „előesernyő” Periklész korában, a Kr. e. 5. században tűnt fel új-
ra a görögöknél, főképp rabszolgák kezében: az előkelő nők fölé 
tartották a luxuscikknek számító tárgyat, hogy hajuk ne ned ve-
sed jen át az esőben, és a bőrük se barnuljon le nagyon. 
Ókori ábrázolások bizonyítják, hogy az esernyőt a rómaiak is is-
mer  ték és használták. Arra vonatkozóan nin csenek feljegyzések, 
hogy a középkorban is használták volna.
Az esernyő a 15. században bukkant fel újra Francia or szág ban, de 
még luxuscikknek számított. Az 1800-as évek végén kissé for mát 
vál tott, és könnyű fémszerkezet került rá. Azóta egyre el ter jed-
tebb, és számtalan változata jött létre színben, formában és mé-
ret   ben egyaránt. 

   (Kalmár Csaba Az esernyő lenyűgöző története című írása nyomán)
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Negyedik rész; A bábaszéki intelligencia

A Negyedik rész címe a Bábaszék polgármesterénél vacsorázó vendégekre utal, akik Veronka 
és Gyuri tiszteletére gyűlnek össze Mravucsánéknál. Az önfeledt társalgás közben Gyuri 
tudomást szerez a kis Veronka csodás történetéről. A férfi  nem „fújja szét” a legendát, nem 
árulja el, hogy az esernyőt az öreg Müncz Jónás tette Veronka fölé. 

Gyuri már csak egy karnyújtásnyira van a vagyontól. Még egy nap, és megbizonyosodhat 
arról, mit rejt az esernyő nyele.

Az alábbi részletből megtudhatod, ki jelenik meg a férfi nak ál mában, és milyen tanácsot 
kap tőle a fi atal ügyvéd. 

A verejték csurgott a Gyuri homlokáról, a vánkosát harapta dühében. Ilyen közel lenni 
az örökségéhez, és mégis olyan mérhetetlen távolban tőle!

…Fekete éjszaka, adj tanácsot!
És az éjszakához érdemes folya modni. Jól tette Gyuri, hogy őtőle kért tanácsot. A tépe-

lődők és gon dolkozók jó barátja ő. […]
„Ön Wibra úr?” – kérdé az ag gastyán.
„Igen, és ön?”
„Én Szent Péter vagyok.”
„Mi tetszik?”
„Egy nyilatkozatot akarok aláírni az ön javára.”
„Az én javamra?”
„Értesültem, hogy nem juthat az eser nyőjéhez, Gregorics barátom meg kért, hogy segít-

sem ki. Tehát szí vesen írok alá egy nyilatkozatot, hogy az esernyőt nem én adtam a kisasz-
szonynak.”

„Szép öntől, de itten se papírom, se tintám. Gyerünk vissza a faluba!”
„Az nem lehet, nincs annyi időm. Tudhatja, hogy én a kapunál állok strázsát, mennem 

kell.”
„De hát akkor én mit csináljak? Miképp jussak az esernyőmhöz?”
Szent Péter vállat vonva visszaindult a szederindás ösvényen. Egy irdatlan nagy cserfánál1

mégis megállt, és intett Gyurinak, hogy jöjjön közelebb.
Gyuri szót fogadott.
„Tudja mit, barátom uram, ne 

okoskodjék sokat, vegye el a Ve -
ro n kát feleségül, s vele együtt ma-
gáé lesz az esernyő.”

„Jöjjön! – mondá Gyuri, és meg-
fogta erősen a szent palástját. – Kér -
je meg a számomra!”

Húzta, húzta Gyuri, de ebben a 
percben mintha valami erőszakos 
kéz megragadta volna hátulról, és 
rettentő erővel magával rántaná – 
fölébredett.

(Részlet a regényből)

1 cserfa: az egyik tölgyfajta, csertölgy

Veronka, Gyuri és Szent Péter az álombéli jelenetben
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Feladatok, kérdések

1.  Gyuri alig tudott elaludni, álmában is az esernyő körül jártak a gondolatai. Milyen 
tanácsot kapott a férfi  Szent Pétertől? Miért juthat könnyebben az esernyőhöz, ha 
megfogadja a szavait?

 2.  Kikről szólnak a meghatározások, kikhez fűződnek a mondások és a cselekvések? 
Párosítsd a betűjeleket a megfelelő szereplővel! Segítségükkel meséld el a Mravu-
csánék vacsoráján történteket! 

 a)  Sem a báránypaprikást, sem a túrós metéltet nem tudta megenni. 
 b) Tótul nem tudott, ezért nem értette a „közönségesebb társalgást”.
 c)  Folyamatosan aggódott az ura egészségéért, pedig a férfi  még soha nem volt 

beteg. 
d)  „Csúnya asszonytól ne kérjen az ember csókot és szegénytől kölcsönt, mert mindjárt 

eldicsekszik vele.”
 e)  Nem értette, hogyan tud-

ják az abroszra folyt bor ból 
megjósolni a keresz telőt. 

 f)  A kutyák öngyilkosságáról 
be  szélt az asztaltársa ság nak. 

 g)  Egész este le nem vette 
a szemét az új ruhájáról.

h) A lepkékről beszélgettek.
 1. Madame Kriszbay
 2. Mravucsánné
 3. Szliminszky Wladinné
 4. Veronka
 5. Klempa Teofi l 
 6. Mokry
 7. Wibra Gyuri 
 3.  A képen a vacsora egyik jelenete látható a regény fi lmváltozatából. Nézzétek meg 

órán a Veronka tiszteletére adott vendégfogadás teljes jelenetét, majd vá la szol jatok 
az alábbi kérdésekre!
a) Találtatok-e olyan részleteket, amelyekben jelentősen eltér a fi lm az olvasottaktól?
b)  Hiteles volt-e a Veronkát játszó színésznő alakítása, hűen adta-e vissza a bakfi slány 

szemérmességét? Milyen tulajdonságai, illetve gesztusai segítették (vagy épp gá-
tolták) ebben?

c)  Megfelelt-e a Wibra Györgyöt játszó színész kora, megjelenése, alkata a szerephez? 
Indokoljátok is meg a válaszaitokat!

d)  Hűen adták-e vissza Wladinné, valamint Mravucsánné jellemvonásait az őket 
meg formáló színésznők? Milyen fontos rendezői utasításokat adtatok volna nekik 
a forgatás előtt? 

Kapcsolódó
1.  Keresd meg a Magyar értelmező kéziszótárban az intelligencia szó jelentését! Mennyiben felel 

meg ennek a meghatározásnak Bábaszék elöljárósága? 

A bábaszéki intelligencia Mravucsánék vacsoráján (jelenet a � lmből)
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Ötödik rész; A harmadik ördög

A Bábaszékről Glogovára vezető úthoz, a tájhoz és az épületekhez is legendák fűződnek. Az 
utazás sem szűkölködik véletlenekben: épp annak a hasadéknak a közelében törik el a kocsi 
tengelye, ahol János pap bajba kerül. 

Az események gyorsan követik egymást, a leánykérés sem várat sokat magára. Az utolsó 
részben olvashatunk a fi atalok összeveszéséről és kibéküléséről, a vagyon elvesztése miatti 
elkeseredésről, majd a férfi  felismeréséről is: Veronka mindennél fontosabb a számára.

A regény Harmadik részében a történet két cselekményszála már összekapcsoló-
dott. Az utolsó fejezetben pedig a � atalok élete is összefonódik, és a mű a szerelme-
sek há zas ságkötésével zárul a glogovai templomban. Erről olvashatsz az alábbi részletben. 

A  legenda a glogovai 
Szent Péter-fé le eser-
nyő ről mai napig is él 
azon a környéken. Szto-
 larik révén ugyan, aki 
szerette el be szélni min-
den felé, hogyan aján-
dé kozta meg az öreg 
Müncz zsidó a keresz-
ténységet egy szent erek -
lyével, kiszi vár  gott a 
mez te  len igazság is, de 
a hit az igaz ság  nál is 
erősebb, s apránkint le-
te perte azt egész alulra.
Én bi zony nem ásom 
többé kijjebb. Az eddi-
giért is bocsánatot ké-
rek. Mert ta gad hatat la -

nul van va lami misz ti kus a do log ban. A  szent esernyő mér hetet len á ldást és szerencsét 
hozott minden ki re, még Gyurira is, ki a világ leg bájosabb asszonykájához ju tott álta la, 
az elbeszélt eseményeket követő har madik vasárnapon. 

Sohase látott még olyan esküvőt Glogova. Veronkának az a szeszélye támadt, hogy a 
Mra vucsánék va cso ráján volt összes vendégeket meg kell hívni; akik ott voltak az első meg-
ösmerkedésnél, hadd legyenek ott a lakodalomban is. […]

Jézus Mária, mennyi úri nép – men nyi posztó azokon! Kettesével lépkedtek, egy asszony, 
egy fér� , egy kisasszony, egy legény. Elöl a menyasszony jött fehér koszorúval, fehér ru-
hában. (Oh, de gyönyörű volt – kár, hogy valamikor ő is megöregszik.)

De a vőlegény se alávalóbb, érdemes volt meg nézni, szakasztott olyan ruhában volt, 
mi nő ben a királyt festik. Bársony-tokos aranyos kardja csak úgy csörömpölt a templom 
kövein… Az em bernek a lelke emelkedett, ameddig nézte. 

Veronka és Madame Kriszbay (jelenet a � lmből)
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Aztán megálltak félkaréjban az oltár körül, az 
a sok asszony, mindeniknek egy vi rágbok   réta a 
ke zében, s azonfelül drága vi zek kel meg lo csolva 
a hajuk. Olyan sza gos volt tőlük a templom, mint 
 egy patika. Egy ki  csit hűs is volt. A tiszttar tó-kis-
asszonyok, a nyava lyások, össze-összebor zong tak 
a tüll  ben, de egyébként minden szépen ment… 
cso  dálatos szépen.

(Részlet a regényből)

Feladatok, kérdések

 1.  Milyen időrendben olvastál a re gény Ötö-
dik részében az alábbi ese mé nyek ről? Írd le 
a be tűjelüket a megfelelő sor rend ben!

 a)  Veronka az éléskamrában kihallgatta a 
fér  fi akat. 

 b)  Sztolarik törvényszéki elnök – Gyuri gyám -
ja – meghozta a jegygyűrűket Besz  ter-
céről.

 c)  Veronka lehúzta a gyűrűt az ujjáról, és 
messzire dobta a réten. 

 d)  Adameczné elmesélte, miért égette el az 
esernyő nyelét.

 e)  Sztolarik parancsára Kvapka Pál félre verte a harangokat. 
2.  A regény utolsó részéből idézünk részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kér-

dé   sekre!
 a) „Hanem az a kérdés, megkérted volna-e, ha nincs az az esernyőhistória? Felelj őszintén!”

• Kik a beszélgetők? 
• Hol beszélgetnek? Melyik településen, kinek a házában? 
• Mi volt a felelet a kérdésre? 

 b)  „Hát egy ezüstnyelet csináltatott nálunk a község egy ócska esernyőre, melyet ők a 
temp lomban őriznek.”
•  Az aranyműveshez betérő Sztolarik úr nagyon fontos információkhoz jutott. Ki-

nek a megbízásából, és miért tért be a boltba? 
•  Kinek beszélt azután Sztolarik az ezüst esernyőnyélről? Mit tett az az ember a hír 

hallatán? 
c)  „Ó, gyámatyám, higgye meg, hogy most szinte kicsiségnek tetszik előttem az örök  ség 

elpusztulása.”
• Kik beszélgetnek? 
• Mi történt? Mi volt az a nagy veszteség, ami még az örökségnél is jelentősebb volt? 

3. Írj a műhöz egy másik befejezést!

„Elöl a menyasszony jött fehér koszorúval”

Gyuri és Veronka (jelenet a � lmből)
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A regény történetének ideje és tere

Az író az események kezdetének idejéről pontosan tájékoztat bennünket: 1873-ban indul 
a regény Első részének (A legenda) a története. A kétéves, árva Bélyi Veronka ekkor kerül a test-
véréhez Glogovára.

A Második rész, A Gregoricsok című fejezet korábban történt eseményekkel kezdődik, a hely-
szín immár Besztercebánya. Gregorics Pál élete történetéből megtudjuk, hogy a férfi  az 
1848–49-es forradalom és szabadságharc alatt kém volt. A fejezet több évtized eseményeit 
beszéli el, és a Gregorics halála utáni tízéves pereskedést is említi. Emellett az elbeszélő Deák 
Ferenc haláláról is ír a történetben (1876).

A regény Harmadik részében (A nyomok) mintegy tizenöt év elteltével találkozunk ismét 
Veronkával Bábaszéken. Ekkor, feltehetőleg 1888-ban ismerkedik össze a két fi atal, Wibra 
György és Bélyi Veronka. A regény ezután néhány hét eseményeit beszéli el: rövid (egynapi) 
ismeretség után Gyuri megkéri a lány kezét, majd a történet a fi atalok esküvőjével ér véget az 
„elbeszélt eseményeket követő harmadik vasárnap”.

Mikszáth a regény lapjain i� úkorának színhelyeire tért vissza – Bábaszékre, Pelsőcre –, 
talán ezért is vallotta a művet a legkedvesebb írásának. A regény külön érdekessége a fel vidé ki 
táj, a Besztercebánya és Selmecbánya között fekvő vadregényes vidék jellegzetes színeinek 
a meg jelenítése. 

Glogova, a történet fő helyszíne nem valós, csak kitalált falu, nevének hangzása mégis 
jellegzetes hangulatot teremt a helységnek. Az író ráérősen anekdotázik regénye elején, 
amikor a táj festői, de meddő földjét mutatja be. „Szegénység, nyomor van itt, és mégis valami 
báj, valami édes poézis. A csúnya viskókat megszépítik a hatalmas sziklák, amelyek rájok néznek.” 
Az események ebből a faluból indulnak el, és a történet végén ide is térnek vissza.

Feladatok, kérdések

1.  Beszéljétek meg, mikor játszódó történéseket mondanak el a regény egymás után 
el beszélt fejezetei!

 a) Hol tér el az elbeszélés rendje a történés sorrendjétől? 
 b) Mi az elbeszélő célja a sajátos időszerkezettel?
2.  A bábaszékiek városnak tartják a településüket. Említs olyan eseményeket, amelyek 

azt mutatják, hogy a bábaszékiek büszkék a lakóhelyükre! 
 3.  Mely településekhez kötődnek az alábbi események? Jegyezd le az összeillő párok 

betűjelét és számát!
  a) Özvegy tanítóné halt meg, kétéves leánygyermek maradt utána. b) Bélyi Veronka 

ezen a településen nevelkedett. c) Itt esett bele az esernyő a Tiszába. d) Erre a te -
lepülésre vezettek a „nyomok” Müncznéhez. e) Itt éltek a Gregoricsok, itt ügy vé des-
kedett Gyuri is. 

 1. Haláp, 2. Glogova, 3. Bábaszék, 4. Szeged, 5. Besztercebánya

Kapcsolódó
1. A regény cselekménye az író szülőföldjén játszódik. 
 a) Keresd meg ezt a tájat a térképen, és jellemezd eddigi ismereteid alapján! 
 b) Vesd össze az általad bemutatott palóc tájat Mikszáth leírásával! 
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Szereplők, jellemek

Az író jól ismeri az általa bemutatott táj 
embereit. „A lelkembe vannak nőve alak-
jai egytől egyig. Hosszú időn keresztül szív-
tam ezekkel az emberekkel együtt egy le-
vegőt. Ennek a regénynek az alakjai majd-
nem mind élő emberek.”

A regény szereplői közül mégis ke vés 
a sokoldalúan jellemzett alak. A szerep-
lőknek csak néhány jellemző vonását 
emeli ki az író. 

Bélyi János vagyontalanul kerül Glo-
go vá ra. A pap az esernyőnek köszönheti 
gazdagságát és ismertségét. Gondjai 
ezzel egy csapásra megszűnnek, sza-
kácsné, majd ne velőnő is segíti test vére 
felnevelésében.

Bélyi Veronka, a kis árva alig kétéves, 
amikor Glogovára viszik, és csak mintegy 
tizenöt évvel később látjuk ismét. A kis 
„bakfi s” gondtalanul él, szenvedélyesen 
gyűjti a lepkéket, és nagyon szeret ol-
vasni. Szemérmes leány, aki még a macs-
ka előtt is szégyell átöltözni. 

Wibra Annának is csak néhány vo-
ná sát ismerjük meg. Gregorics Pál sza-
kácsnéja, akinek szép hangja megtetszik 
a férfi nak. Gregorics végül nem veszi feleségül, és közös gyermeküket, a kis Gyurit sem íratja 
a nevére. Attól fél, hogy a testvérei bosszút állnának rajtuk. 

Gregorics Pál három féltestvéréről, Boldizsárról, Gáspárról és Eszmeraldáról keveset 
tudunk meg. A legfontosabb jellemvonásuk, hogy szinte egész életü ket – és a pereskedés 
során vagyonukat is – arra áldozzák, hogy testvérük va gyo nát megkaparintsák.

A regényben Gregorics Pálról és tör vénytelen fi áról, Wibra Gyuriról kapunk részlete sebb 
jellemzést. Az ő életüket hosszabb ideig kísérhetjük fi gyelemmel, ezzel módunk nyí lik jelle-
mük alaposabb megismerésére is.

Gregorics Pál Mikszáth különc fi guráinak egyike. Előnytelen külsőt adott neki a természet, 
nem is volt népszerű a nők körében. Pedig tanult ember volt, jogi végzettséget szerzett, 
rá a dásul nagy vagyont örökölt az édesanyjától. Mégis minden kísérlete kudarcba fulladt, 
nem tudott beilleszkedni az őt körülvevő világba. Egy idő után már kerülte az embereket, 
és egyetlen örömét a fi ában lelte. 

A másik részletesen jellemzett szereplő Wibra Gyuri, a jóképű fi atalember, akin sok leány-
zó szeme megakadt. A sikeres ügyvédet azonban nem hagyta nyugodni eltűnt örök sé ge. 
Nemcsak a férfi  külsejéről szól az elbeszélő, hanem álmait és gondolatait is megis merhetjük. 
Öröksége miatt indult útnak, helyette szerelemre és feleségre lelt. A történet végére sikerült 
megszabadulnia az illúziók és az ábrándvilág nyomasztó súlyától.

Wibra Anna és Gregorics Pál (jelenet a � lmből)

Veronka és testvére, Bélyi János a � lm jeleneteiben

187

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   187 2019. 02. 22.   8:32



Feladatok, kérdések

 1.  Csoportosítsd a szereplőket a követ kező 
szempontok szerint!

 a)  Főalakok, fontos mellékalakok vagy 
epizódszereplők?

 b)  Rokonszenvesek, közömbösek vagy 
ellenszenvesek? 

2.  Kövesd nyomon Wibra Gyuri jelle mé nek 
fejlődését! 

 a)  Keresd meg és olvasd fel a re gény-
ből, melyek voltak útra kelésének 
indítékai!

 b)  Mondd el, milyen mesébe illő for-
dulattal zárult az útja!

 3. Jellemezzétek Gregorics Pált!
 a)  Miért lett különc, és miben állt a kü  -

löncsége? Említsetek olyan jel le m-
vonásokat, amelyek miatt jog gal kap-
hatta ezt a jelzőt! Melyek voltak a 
legfurcsább tettei?

 b)  Jellemezzétek a Wibra Gyurival és 
a Gregoricsokkal való kapcsolatát!

 c)  Meséljétek el, milyen tervet eszelt ki, 
hogy egyetlen fi ára hagyja vagyo-
nát, és kizár ja a Gregoricsokat az 
örökségéből! 

4.  Melyik szereplő írhatta a következő so rokat? 
 a)  Az edényeimet is átvittem a paplakba, szeretnék jó szakácsnéjuk lenni. Hogy mit tudok 

az ernyőről? A két szememmel láttam, amint alászállt az égből. 
 b)  Nem hagyhattam, hogy az én uram temetésén ne legyen ott az esernyő. Meg is lett az 

eredménye, hisz életre kelt a lelkem! Ezt is Szent Péter tette!
 c)  Először nem akartam elhinni, hogy az esernyő isteni eredetű. De még iscsak az én 

imádságomra érke zett. Azóta semmiben sem szűköl ködünk. 
5. Válassz egyet a regény szereplői közül!

a) Fogalmazd meg az olvasottak alapján, milyen kérdések, problémák foglalkoztatják őt!
b)  Megoldódtak-e a gondjai a történet során? Ha igen, kinek, illetve minek a se gít sé-

gé vel?
 6.  Rendezzetek békítő tárgyalást a regény szereplői között! Ki kivel béküljön ki, miért 

haragszanak egymásra?

Kapcsolódó
1.  Magyarázd meg a Magyar értelmező kéziszótár és az Idegen szavak és kifejezések szótára segít-

ségével, milyen ember az, aki kenderhajú, gyehennára való, imponáló, nábob, korrekt, eminens, 
melankolikus!

2. Értelmezzétek a Gregorics Pálra utaló mondást: „a túlzások képezték alapjellemét”!

Srankóné a glogovai papnál (jelenet a � lmből)
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Összefoglalás

Az elmúlt órákon megis mer ked tünk Mikszáth Kálmán életútjával, írói munkásságának néhány 
jel lemzőjével. Olvastunk tőle no vel lát, karcolatot és regényt is. 

Jókai mellett Mikszáth Kálmán a 19. század legolvasottabb írója. Németh G. Béla iroda lom-
történész szerint Mikszáth volt „1848 hagya tékának őre és ’48 tévedésének belátója, az utolsó 
nagy romantikus és a kritikai realisták egyik elsője, […] az anekdotázás mestere, gon dtalan szó-
rakoztató és zseniális történeti eszmélkedő”.

Mikszáth Kálmán munkásságában a ro mantika és a realizmus jegyei egy aránt fellelhetők. 
A roman tika stí lusjegyeiről már tanultál. A rea lis ta stílus legfőbb jellemzői a kö vet ke zők:
  •  a 19. század közepétől jel lem ző;
  •  elnevezése a latin real: ’valós’ szóból származik;
  •  valósághűségre törekszik, a va  lóságot ábrázolja;
  •  nem a múlt felé fordul, sa ját ko ra társadalmának vis szás ságait ábrázolja; 
  •  nagy fi gyelmet fordít a típus alkotásra, az író típusokban rögzíti meg� gyelései tény-

sze rű eredményeit;
  • objektív, tényszerű, pontos és részletező hangnem jellemzi; 
  •  nem bírál, csak megmutat. Ezt a jellemvonást a kritikai realizmus lépi át, amely már 

bírálóbb jellegű.

(A realizmusról és a kritikai rea-
lizmusról majd  8. osztályban 
fogsz részletesen tanulni.)

Középiskolai tanulmányaid al -
kalmával részletesebben is meg  -
ismerheted Mikszáth Kál mán 
elbeszélő művészetét. Mi azon-
ban már most arra bizta tunk, 
hogy olvasd el a „nagy palóc” 
más műveit is. Ismerd meg az 
írót úgy, mint ahogy ő kérte: 
„Egy írót kitüntetni nem lehet sem 
diadalkapuval, sem koszorúkkal 
úgy, mint azzal, ha őt műveiben 
megismerik: ez a legnagyobb ju-
talma.”

Feladatok, kérdések
 1.  Készítsd el Mikszáth Kálmán Facebook-profi lját (név, születési idő, születési hely, 

kedvenc időtöltés stb.)! Pótold az adatokat, és írj újabb információkat is a Facebookon 
található névjegynek megfelelően!

2.  Jellemezd Mikszáth előadói módszerét, szóhasználatát, mondatfűzését a megismert 
művek alapján!
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 3. Romantikus és/vagy realista-e? 
 a)  Melyik megismert Mikszáth-művet tartjátok a romantikus stílus jellemző alko tá-

sának?
 b)  Melyik mutatja be saját kora társadalmának visszásságait? Jellemző-e rá a típus  -

al kotás? 
4. Keress részleteket az olvasott művekből a következő írói közlésmódokra!
 a) elbeszélés b) tájleírás c) jellemzés d) párbeszéd
 5.  Válasszatok egyet a fejezetben megismert Mikszáth-művek közül, és mutassátok be 

digitális tablón a megadott szempontok szerint! 

Kapcsolódó

1.  Írj kedvcsináló ajánlót egy hatodikos tanulónak a fejezetben olvasott egyik alkotáshoz!
2.  Írd le azt a három kérdést, amelyet szívesen feltennél Sós Pál uramnak, ha találkoznál vele!
3.  Játsszatok el egy-egy jelenetet az olvasott művekből szavak nélkül, csak a testbeszéd elemeit 

használva! Ezután „szólaltassátok” is meg a történeteket!
4.  A későbbi pályatárs, Kosztolányi Dezső így látta Mikszáthot: „Ő a boldog író. Mikor ünnepel-

ték Szegeden, azzal hárította el a tapsokat, hogy ő nem dolgozott, csak mulatott, játszott, 
mint a gyerek. Könyveket játszott, irodalmat és halhatatlanságot. Játék közben elveszítjük az 
időérzetünket. Az évekből napok lesznek, a percekből századok, és a tér is kitolódik, kitágul, vagy 
összezsugorodik, játékaink magasba nőnek, és az ég lehajlik a szobánkra. Negyven év múlt el? 
Vagy negyven nap? Vagy talán csak negyven óra? Nem tudni. Hol játszottunk? Egy szoba pad-
lóján? Egy ország homokporondján, vagy a végtelenben? Bajos eldönteni.”

  Értelmezzétek tanári segítséggel a Mikszáthról szóló gondolatokat, és mondjátok el a véle-
ményeteket róla!

A mű
•   A mű cselekménye (pél dául 

értelmező történet mon dás sal, 
egy szereplő elbe szé lé sével) 

•   A mű szereplői, kapcsolataik, 
jellemzésük (például ábrával, 
interjúval) stb.

Egy jelenet a műből
•   Hol helyezkedik el a cselek-

ményben? Milyen szerepet tölt 
be a műben? (például a je lenet 
előadásával, ren de zői uta sí tá-
sok megfo gal ma zá sá val)  stb.

Képek
•    Mit ábrázolnak, honnan szár-

maz nak? 
•   Miért éppen ezek kerültek a 

tab lóra?

A mű fő kon� iktusai,
  problémái

•   Kik között, milyen kon� iktusok 
feszülnek, illetve alakulnak ki?

•   Mi az „összecsapások” tétje? 
Stb.

Ajánlás
•   Ki(k)nek ajánlanátok a mű vet? 

Indokoljátok is meg a válas zo-
tokat! Stb.

A mű utóélete
•   Fordítások, nevezetes előadá-

sok, feldolgozások keresése
•   Kritikák, értelmezések gyűjté-

se a műről, leg jel lem zőbb gon -
dolataik kiemelése stb.

A mű címe
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 Kamaszokról kamaszoknak

„Nem tudom pontosan kifejezni,
amit érzek, ezért vagy hallgatok,

vagy azt mondom, amit mindenki mond.
Így remélem, hogy megértenek.”

(Ágai Ágnes [1932–] író, költő, műfordító: 
Kamaszságok; részlet)

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   191 2019. 02. 22.   8:32



Történetek kamaszokról

A kamaszkor, ez a problémáktól csöppet sem mentes időszak minden gyermek életébe be   -
köszönt. Persze jól tudjuk, hogy mindenki másként éli meg ezeket az éveket. Vannak, akik  -
nek különösebb gond nélkül telik el a kamaszkoruk, míg másoknak – no meg a szüleiknek – 
sok szor komoly fejtörést és jó pár álmatlan éjszakát okozhat.

Ebbe a tankönyvi fejezetbe olyan műveket válogattunk, amelyek veled egykorú gyerekekről 
szólnak. Olvashatsz barátságokról, szerelmekről, „szárnyukat bontogató” fi atal emberek – 
kor társaikkal és önmagukkal vívott – küzdelmeiről. A Kuckó szemelvényeiben pedig arra is 
választ keresünk, mit kell tennünk azért, hogy örökké megmaradjon az egymásra fi gyelés és 
a szeretet érzése.

Ennek a gyermek- és a felnőttkor közötti időszaknak a gondolatait és problémáit fogal-
mazza meg Ágai Ágnes Kamaszságok című kötetében. Gondolatébresztőnek ebből válo-
gattunk egy csokorra valót. Hogy mennyire ismerősek (vagy ismeretlenek) számodra a ben-
nük meg fogalmazott gondolatok és érzések, azt döntsd el te magad!

Feladatok, kérdések

 1.  Rendezzetek kerekasztal-körforgót1 a következő kérdésben! Igaz-e, hogy a kamaszkor 
„problémáktól csöppet sem mentes időszak”?
a)  Adjatok körbe a csoportban egy ceruzát és egy papírlapot, és írjátok rá egyenként, 

mit gondoltok a kérdésről! A már előzőleg leírtakhoz is fűzhettek további 
véleményeket, kiegészítéseket! 

b)  Folytassátok a lejegyzést mindaddig, míg a csoport tagjainak vannak a témáról 
gondolatai! 

c)  A csoportokban beszéljétek meg a leírtakat!
d)  Ismertessétek az osztállyal a csoport tagjai által megfogalmazott legfontosabb 

véleményeket! 
2. a)  Készíts PowerPoint-bemutatót az általad olvasott irodalmi művekről „Kamaszokról 

kamaszoknak” címmel! Legalább nyolc diából álljon a PPT, szerepeljenek benne 
idézetek, kedvcsináló ajánlások, színes illusztrációk is! (Gondolhatsz akár a korábbi 
évfolyamokon megismert művekre, műrészletekre is.)

b)  Küldd el a bemutatót legalább négy barátodnak, és mutasd be órán az osztály-
társaidnak is!

1 Pethőné Nagy Csilla Módszertani kézikönyve nyomán. Budapest, 2007, Korona Kiadó

„Szüleim rólam tömören: 
Egyik fülén be, a másikon falra hányt
borsó.”

„A lányok vagy vihognak rajtunk,
vagy sírnak miattunk.
Mi röhögünk rajtuk,
vagy dühöngünk miattuk.
Mikor vagyunk 
szerelmesek egymásba?”

„Mi van akkor, 
ha valaki kilép az életbe,
de nincs neki jogosítványa.” 

„És aztán? – kérdezték a srácok.
Aztán semmi.
Egyáltalán semmi?
Egyáltalán semmi. 
Ennyire beleestél?
Ennyire.”
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Szembesülés önmagunkkal

• Mely műveit ismeritek Janikovszky Évának? Idézzétek fel a számotokra legkedvesebb írásait!

Janikovszky Éva: A tükör előtt (Egy kamasz monológja1)

Előzmény
Az írónő Kire ütött ez a gyerek? című művének egy részletével már az előző tanévben meg-
ismerkedtél. Talán még emlékszel arra a fi úra, aki elmondása – vagy inkább környezete – 
szerint „ütődött és nyegle és idétlen”. De nem is igazán ez jelentett számára problémát, hanem 
a házi feladat elkészítése, no meg az íróasztalára ráfolyt rengeteg ragasztó.

A most következő monológ elbeszélőjének már más problémái vannak. Őt a fránya tükör 
– és a benne feltűnő látvány – foglalkoztatja. De vajon mennyire lát a tükörben valós képet? 
Vagy talán a fi ú túlságosan kritikus önmagával szemben? Ezt mi nehezen tudjuk megítélni. 
Az azonban biztos, hogy a tükör előtt hatalmas megrázkódtatás éri, és a „látványt” óriási 
tragédiaként éli meg. Kis idő elteltével persze ő is rá fog ébredni, hogy problémái játszva 
túlélhetőek: majd elmúlnak – vagy talán már el is múltak…

Pocsék vagyok, fantasztikusan po csék. Hiába bámulom ma-
gam a tü  körben, ez napról napra csak rosszabb lesz. A leg-
fantasztikusabb az, hogy észre sem vettem, mikor lettem 
ilyen pocsék. Mert tavaly még egész normális srác voltam, 
az tuti, arra még emlékszem. Nem is néztem én akkor sose 
tükörbe, csak ha véletlenül nekimentem.

De most muszáj, most folyton bámulnom kell magam, 
merthogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. Kész látvá-
nyos ság.

Mással azért arénáznak2 ott hon, hogy borotválkozzon ren-
de sen, ve lem meg azért muriz nak az öregek, hogy miért nem 
mosdok. Mintha azt a piszkot le lehetne mosni! De nem ér-
tik, egyszerűen nem ér tik, hogy nekem az a piszok a sza kál-
lam, és az nem jön le.

Tavaly is piszkos voltam, emlékszem rá, hogy piszkos vol-
tam, de az legalább normális piszok volt, az lejött, ha megmosdottam.

És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális 
nyakon. Az idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Csak tudnám, 
mitől van ez. Ha legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ezt a vackot se növeszteni 
nem érdemes, se levágatni, mert ez nem haj, ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, 
hogyan fésülködjön, de ezt fésülni se lehet.

Ha előrefésülöm – ronda, ha hátrafésülöm – ronda, ha elválasztom – akkor még rondább. 
Fantasztikus.

És a szemem! Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még néz-
ni sem tudok vele normálisan, az mégiscsak sok. Nem mintha rosszul látnék, prímán 
látok, azzal nincs baj. Hanem a nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire megy. 

1 monológ: belső beszéd
2 arénázik: lármázva veszekszik
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Mert ha � gyelek valakire, és érdekel is, amit mond, akkor az én szememben nem az 
érdeklődés csillog, tuti, hogy nem, mert biztos, hogy rám szólnak: „Mit bámulsz olyan 
hülyén?” Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor persze az van, 
hogy: „Hozzád beszélek, � am, nem a falnak, ne vágj olyan unatkozó képet!”

És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem � gyelmeztetnének 
rá: „Most mért húzod el a szádat? Már semmi nem tetszik?” Pedig én semmit nem csinálok 
vele. Egyszerűen olyan. Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus? 
És amikor már végre elfelejteném az egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem 
van, akkor tuti, hogy bejön a megjegyzés: „Pont úgy röhögsz, mint a fakutya!1” Ettől persze 
mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg az a baj. „Hogy te milyen fancsali pofákat tudsz vágni!”

Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj, mert más, ha már a feje ilyen pocsék, 
legalább különben normális.

De én sovány vagyok. Belőlem soha nem lesz izompók, soha életemben, pedig egészen 
normális kissrácnak indultam. Tavaly még volt rajtam izom, a karomon, a lábamon, volt 
vállam, meg minden. Sose néztem tükörbe, mert nem érdekelt az ügy, de tudom, tavaly 
volt rajtam izom, normális formám volt. Az idén meg: mint akin átment az úthenger, 
piszokul megnyúltam, vékony a karom, vékony a lábam, eltűnt a vállam. Hiába veszek fel 
két pulcsit, hogy mutassak valamit, mintha vállfán lógna.

Más, ha más ilyen piszokul sovány, legalább tud lezseren mozogni. Lezseren, mintha 
direkt volna ilyen sovány. De én hiába himbálom magam, hiába járok zsebre dugott kézzel, 
görnyedt háttal, hiába dobálom a lábam, hiába csoszogok, nincs benne semmi elegancia. 
Próbálhatok én akármit, rajtam már semmi sem segít.

Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék, nem csoda, ha a Kati rám se néz.

Feladatok, kérdések

1.  A beszélő szinte minden porciká jával 
elé ge detlen: a fejével, a nyakával, a hajá-
val, a szemével és így tovább.

 a)  Vedd sorra, miért békétlen mind-
ezek kel a ka masz fi ú! 

 b)  Keresd meg, milyen megjegyzéseket 
kell „le nyel  nie” a környezetében élők-
től! Hogyan hat nak ezek a fi ú  ra, mi-
ként „válaszol” rájuk?

2.  Igazold vagy cáfold a szövegből vett 
részletekkel az alábbi megállapításokat!

 a) A fi ú sok időt töltött a tükör előtt.
 b)  A kamasz nézése azért olyan furcsa, mert rossz a szeme, és már régóta szemüveget 

kellene viselnie.
 c) A fi ú egész életében rendkívül sovány és vékony volt. 
 d)  A monológ egy éve még egy önmagával elégedett fi út mutatott volna be. 

1 Röhög, mint a fakutya: ok nélkül is, vagy bután, sokat vigyorog, nevet
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Kapcsolódó
1.  Válaszolj őszintén az alábbi kér dé sek re!
 a)  Te mennyi időt töltesz el egy nap 

a tükör előtt?
 b)  Mennyire vagy elégedett a kül sőd-

del? Mi az, amit különösen szép nek 
tartasz magadon, és mi az, amit egy 
kicsit kevésbé?

c)  Mit teszel azért, hogy a  hajad és a 
bő röd még egészségesebb és még 
ápol tabb legyen? 

2.  Párosítsd a tükör szót tartalmazó szó-
lá sokat, közmondásokat a magya   rá za-
tukkal!

 a)  Nem mindig a tükör oka, ha csúnyát 
mutat. 

 b) Tükröt tart valaki elé.
 c) Rossz tükör a hízelkedés.
 A)  Megmutatja, feltárja a szóban for  gó 

személynek a jellemét, kü lö nösen 
a hibáit. 

 B)  Aki a hízelkedők szavára hallgat, ha-
mis képet kap magáról. 

 C)  Ne azt kárhoztassuk, aki feltárja a gyengéinket, hanem igyekezzünk magunk is meglátni 
a hibáinkat. 

3.  A tükör előtt álló kamasznak bizony nincs jó kedve, az elégedett mosoly és az önfeledt 
nevetés távol áll tőle. Minderre pedig nagy szüksége lenne (mint mindenkinek). 

 a) Mit mondanátok, tanácsolnátok a fi únak, hogy jobb kedvre derüljön? 
 b)  Olvassátok el az írónő gondolatait, és értelmezzétek a szavait! 

„Mosolyogni tessék! Persze nem szüntelenül, nem reggeltől estig, de bujkáljon bennünk a mosoly 
– minden eshetőségre készen –, hogy bármikor felragyoghasson. Mert a mosoly meggyőződésem 
szerint mindig egy kis fényt hoz az életünkbe, meg a máséba is. Kicsike fényt, de sok kicsi, mint 
tudjuk, sokra megy.” 

4. Adj többféle címet a feladatok melletti képnek az utasításoknak megfelelően!
a) Legyen több szóból álló kijelentés!
b) Fogalmazzon meg óhajt, kívánságot!
c) Legyen legalább ötszavas kérdés!

Janikovszky Éva (1926–2003)
Eredeti neve: Kucses Éva. Író, szerkesztő. Több évtizeden át dol gozott 
a Móra Könyvkiadónál, közel húsz évig a főszerkesztője is volt.
Sok művének a témája a mindennapi élet, annak apró élményei és 
konfl iktusai.
Írásaiban arra biztatja a felnőtteket és a gyerekeket, hogy próbálják 
meg a másik szemével is látni a történteket, hisz az éremnek mindig két 
oldala van.
Számos elismerésben részesült: 1977-ben József Attila-díjjal, 1988-ban a 
Mosolyrend Lovagja-kitüntetéssel, 2003-ban Kossuth-díjjal jutalmazták.
Művei közül a legismertebbek: Ha én felnőtt volnék; Az égig érő fű; 
A lemez két oldala; Örülj, hogy fi ú!; Örülj, hogy lány!
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Konfliktusok szülők és gyermekek közt
•  Ki az az író, akinek Hogyan neveljünk? című kötete már az 5. évfolyamról és a prózamondó 

versenyekről is ismerős lehet a számotokra? Említsetek néhány példát, kiknek a neveléséről 
szólnak az ő kötetében szereplő írások! 

Janikovszky Éva: Hogyan kell megnevelni a gyereket?

Előzmény
Az írónő A lemez két oldala (1978) című kötetében jelent meg először a következő írás. 
A művet azóta számtalan kiadásban – lejátszásban – ismerhették meg az olvasók, és 
generációk sokasága derülhetett a szerző utánozhatatlan humorán. 

Janikovszky Éva Egy kis magyarázkodás címmel ajánlja az olvasóknak a kötetet. Az előszó 
után huszonnyolc novella következik, melyek szemléletesen mutatják be az emberi viselke-
dés sokszínűségét, gyakran egymásnak gyökeresen ellentmondó természetét. Az írónő épp 
ezzel éri el, hogy hozzánk intézett kívánságát teljesítsük. Kérése csupán ennyi: „Mosolyogni 
tessék!”.

A lemez egyik oldala
Előadja az anyuka, a jogos felindultságtól kissé emelt hangon, férjéhez intézve szavait, aki a 
Népsportot olvassa.

Azt szeretném csak tudni, Gyula, hogy te meddig tűröd ezt? Meddig tűröd, hogy ez a kö-
lyök így beszéljen velem? Vagy talán most sem hallottad? Hát te a füleden ülsz, és sosem 
hallasz semmit? Nem hallottad, hogy mit mondott a drága � acskád nekem, az édesanyjá-
nak, mielőtt bevágta az ajtót? Nahát én majd megmondom neked! Azt mondta, hogy un-
ja a szövegemet, és szűnjek meg! Hát mi vagyok én, kérdezlek, hogy velem egy tizenhárom 
éves taknyos így beszélhet? És tudod, hogy mért van ez? Mert te mindent ráhagysz! Mert 
tőled azt csinálhat, amit akar! Más apa már réges-rég móresre tanította volna a � át, de te 
hagyod a füled mellett elmenni a pimaszságait, csak neked legyen meg a nyugalmad! Mert 
neked csak az a fontos, hogy te békén olvashasd az újságot. És ezt a gyerek is látja! Látja, 
hogy velem ezt lehet csinálni, mert engem senki se véd meg! Pártomat fogtad te valaha is? 
Megmondtad neki egyszer is, hogy egy gyereknek az édesanyját kell a legjobban szeret-
nie a világon? Megmondtad, megmondtad, hát láthatod az eredményét magad is. Hogy a 
te szövegedet is unta? És te persze ezt simán zsebre vágod! Mert az sem jut eszedbe, hogy 
ha a szép szóból nem ért, akkor másképp kell vele megértetni. Hogy a múlt héten se ka-
pott zsebpénzt? Na, ne nevettesd ki magad, Gyula, mikor nagyon jól tudod, hogy a � adnak 
negyvenhét fém tízforintosa van egy konzervdobozban, éppen tegnap számoltam meg, 
amikor moziba ment. Negyvenhét, az négyszázhetven forint. És te azzal akarod őt tisztes-
ségre nevelni, hogy egyszer, egyetlenegyszer nem kap tőled húsz forintot?

Attól ő még nem tanulja meg, hogy egy gyereknek az édesanyja a legdrágább a világon! 
Hogy mitől tanulja meg? Hát megmondom neked, Gyula. Én mindent megteszek, ami tő-
lem telik. De a � addal már nem bírok. Hát annyit csak elvárhatok egyszer tőled, hogy egy-
szer, egyetlenegyszer tedd le azt az újságot, és kelj föl abból a karosszékből, és menj ki a � -
adhoz, és keverj le neki egy tisztességes pofont, hogy megemlegesse. Hát végül is te vagy 
az apja!
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A lemez másik oldala
Előadja a megértő, együttérző anyuka, a heverőn hason fekve duzzogó � ának, néhány perc-
cel azután, hogy férje teljesítette kívánságát, és végre adott egy pofont a gyereknek.

Gyuszikám! Gyuszkómuszkó! Kis� am, én vagyok itt, Nyucika. 
Emlékszel, hogy kiskorodban mindig Gyuszkómuszkónak hív-
talak, te meg azt mondtad nekem, hogy Nyucika? Édes kis bo-
garam! Hát csak nem haragszol a te Nyucikádra, hiszen tudod, 
hogy a te Nyucikád téged szeret a világon a legjobban. Te vagy 
az ő kis� a. Mert akármilyen nagyra nőtt ez a � ú, Nyucikának 
mindig az ő kis Gyuszkómuszkója marad. És ha téged bánt va-
lami, az nekem sokkal jobban fáj, mint neked. Ugye tudod? 

No, mondd el szépen, hogy mi a baj, ejnye, egy ilyen nagy � ú, 
és úgy duzzog itt, mint egy kisgyerek! Jól van, no, ha nem is 
mondod, tudom én, hogy az a csúnya, rossz apu az oka. Mert 
azt hiszi, hogy egy tizenhárom éves nagy� út csak úgy meg lehet 
pofozni! No, bújj ide Nyucikához, hadd vigasztaljon meg! Ne 
vedd a szívedre, Gyuszkómuszkó! Nem rossz ember a te apád, 
csakhát ideges. Mindjárt dühbe gurul, aztán nem gondolkozik, 
könnyen eljár a keze. Pedig szeret ám ő is téged a maga módján. 
Csak idege nincs, meg türelme, hogy meghallgassa a véleményedet, sose volt, hiszen te is 
tudod, hogy milyen ideges, nem csak veled, velem is sajnos, ő már ilyen. Azt hiszi, hogy egy 
pofonnal el lehet bármit is intézni. De mi tudjuk, Gyuszkómuszkó, hogy ez nem így van!

No, nézz már ide, csak a szemed sarkából, így nézd, ide tettem két szép fémtízest, a pos-
tán kaptam, nézd, hogy ragyognak, mindjárt arra gondoltam, hogy mennyire fog ennek 
örülni az én nagy� am! Ugye, hogy Nyucika mindig meg tud téged vigasztalni, nincs már 
semmi baj! Gyere, kelj föl, csinálok neked egy kis madártejet!

Feladatok, kérdések
1. Értelmezd a címet a megismert szöveg ismeretében! 

a)  Ki (kik) nevelt(ek) meg, kit? Esetleg több személyt is megneveltek? Mondd el a véleménye-
det! 

b)  Mit gondolsz, hatásos volt a nevelés? Milyen módon értek – vagy épp nem értek el – ered-
ményt a szereplők?

2. Igazold vagy cáfold a szövegből vett részletekkel az alábbi megállapításokat!
a) Az asszony szerint a férjét az újságolvasáson kívül nem sok dolog érdekelte. 
b)  A gyerek mindig tisztelettudóan viselkedett az édesanyjával, sohasem szólt ingerülten 

hozzá. 
c)  A nő meg volt győződve arról, hogy egy gyereknek az édesanyját kell a legjobban szeret-

nie a világon.
d) A lemez két oldalán olvasható (hallható) szöveg nem azonos napon hangzott el. 
e)  Az asszony szerint a férje nemcsak a gyerekkel viselkedett ingerülten, hanem neki is gyak-

ran szólt türelmetlenül, idegesen. 
3.  A műben végig az édesanya szavait olvashatjuk, pedig egészen biztos, hogy időnként a férj 

is közbeszólt. Idézd azokat a szavakat, amelyek ezt bizonyítják!

Janikovszky Éva: A lemez két 
oldala (Móra Könyvkiadó, 2014)
Janikovszky Éva: A lemez két 
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4.  Olvasd el a kötet Egy kis magyarázkodás című előszavából idézett részleteket, majd válaszolj 
a kérdésekre! 
„Gyakran lejátszásra kerülő, örökzöldeknek is beillő lemezek ezek, amelyek mindenkor a szerző vé-
leményét, határozott állásfoglalását, helyeslését vagy helytelenítését, egyetértését vagy tiltakozá-
sát, elragadtatását vagy felháborodását hivatottak tolmácsolni az élet egy-egy kérdésében. […] 
Ez a lemezgyűjtemény természetesen mások lemezeit tartalmazza. Ismerős lemezeket, nőkét és 
férfi akét, fi atalokét és idősebbekét, csupa mai számot, amelyhez hasonlót naponta hallhatunk. 
[…] Ha egy-egy lemez szövegében mégis a magunkéra ismernénk, töröljük a slágerlistánkról!” 
a)  A saját „lemezedre” ismertél a Hogyan kell megnevelni a gyereket? című szövegben? Előfor-

dult-e már veled is, hogy ugyanarról a helyzetről másként számoltál be? (Például a szüleid-
nek vagy a társaidnak, akár a tanáraidnak?) Idézd fel a helyzetet, és magyarázd meg a tet-
ted okát is! 

b)  Valóban örökzöldek ezek a szövegek? Szerinted napjainkban is aktuálisak a leírt problé-
mák?

5.  A kötet valamennyi írása a saját korát, a hetvenes éveket is tükrözi: erre utalnak a Trabant gép-
kocsi, az első mélyhűtő és a hetven dolláros turistaút kifejezések is. Említs olyan szavakat a 
most olvasott írásból, amelyek azt bizonyítják, hogy a mű nem a 21. században keletkezett!

6.  Megfogadtad a szerző kérését, és mosolyogtál a szövegen? Ha igen, melyik részlete keltett 
leginkább derűre? Magyarázd meg, miért éppen az!  

Kapcsolódó
1.  Ha van a szüleidnek vagy az ismerőseidnek hanglemeze, vidd el irodalomórára! (Ha nincs, 

tájékozódj az interneten!)
a)  Hogyan hívják a lemez egyik, illetve másik oldalát?
b)  Milyen fordulatszámú lehet a lemez? 
c)  Nézz utána, mit jelent a bakelitlemez kifejezés!

2.  Fűzz magyarázatot a következő kifejezésekhez, szólásokhoz! Válaszd ki közülük azokat, 
amelyek az olvasott műhöz is kapcsolhatók! Fogalmazd meg azt is, milyen helyzetre, melyik 
szereplőre, illetve mely szereplők kapcsolatára illenek a mondatok!

 a) Az érem másik oldala. 
 b) Szemére hány.
 c) Felnyitja valakinek a szemét. 
 d) Egy gyékényen árul valakivel.
 e) Lejárt lemez. 
3. a) Hallottál-e már generációs ellentétekről? Ha igen, fejtsd ki, mi lehet az oka!

b) Indokold meg, van-e igazi ellentét a novellában a szülők és a gyermekük között!
4.  Olvassátok el az írónő gondolatait, és értelmezzétek a szavait! (Az elsőt a fi ának szánta, és 

a kötet elején olvasható.)
a)  „Fiamnak, Janónak, akinek az első, a második, a harmadik és a x-edik oldalát is köszönhetem 

a lemeznek. Anyu”
 b)  „Mitől jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. Hogy örülni tudunk. És attól, 

hogy holnap is lesz egy nap. Lehet, hogy még jobb, mint a mai.”
5.  Janikovszky Éva szövegei elválaszthatatlanok Réber László rajzaitól. Lapozzátok fel a szerző 

egy könyvét, és bizonyítsátok vagy cáfoljátok a következő állítást! 
 Réber László rajzai leegyszerűsítik a világot, és ezzel remek lehetőséget adnak a szabad képzettár-
sításra. 
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•  Próbáljátok meg kitalálni, milyen lehet a kőmajmok háza, és hogyan kapcsolódhat a regény 
történetéhez!

Tasnádi István: A kőmajmok háza 

Előzmény
2012. Kornél tíz év körüli, asztmás fi ú. Egy pesti bérházban él az édesanyjával, az apját nem 
ismeri. A nyári vakáció idején összeismerkedik Izával, aki állandóan furcsa lényekről (mági-
kókról, peritonokról, nyambivarákról) beszél. Kornél nem igazán hisz a lánynak, a külö nös ese-
mények azonban az ő szavait látszanak igazolni. 

1982. Gyuri tizenkét év körüli vagány és nyughatatlan srác, aki folyton a helyét keresi a vi-
lágban. Nagyszülei pesti bérlakásában tölti a vakációt, és leginkább barátjával, a házban lakó 
Tomival „lóg”. Együtt csavarognak Budapesten: beszöknek a Szikra moziba, ahol megnézik 
A birodalom visszavág című fi lmet; bámulják a légiparádét, fociznak, bandáznak – és elmen-
nek a síneken túlra is, noha a felnőttek ezt szigorúan megtiltották nekik. 

A regény végén a két cselekményszál összefonódik, és megtudhatjuk, milyen kapcsolat 
fűzi egymáshoz a két fi út. Bepillanthatunk a szülők és a gyerekek konfl iktusaiba, és persze 
fény derül a Kornéllal történt rejtélyes dolgok magyarázatára is.

(A regény 2012-es kiadásának borítószövege alapján)

Kornél, 2012

A � úk bevették focizni. Igaz, csak azért, mert páratlanul voltak, de ez akkor sem fordult elő 
hónapok óta. Általában a bérház lépcsőjéről nézte a ráccsal körülvett betonpályát, amin 
a többiek üvöltözve rohantak a labda után. De most beállhatott, igaz, csak védőnek, és ha 
egy megszerzett labdával megindult előre, a többiek egyből ráüvöltöttek, hogy passzoljon 
már, ne önzőzzön. De akkor is jó volt. Ütközni, rúgni, odalépni, vagy csak egyszerűen fut-
ni a napon. Azt sem bánta, hogy az új cipője van rajta, amit most csáléra fog csúszkálni a 
betonon. De nem számít, most semmi sem számít. A vörös Hekker meghúzta a szélen, el 
akarta vinni mellette, hogy az alapvonalról visszalője a kapu elé. Mivel rajta kívül még 

Kornél, 2012 Gyurİ, 1982
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senki nem ért hátra, egy ilyen belőtt labda 
végzetes lett volna, úgyhogy lihegve 
vetette magát Hekker után, már majdnem 
utol is érte, de akkor valami belemart 
a mellébe. Az ismerős fájdalom. Mikor 
be  állt focizni, egy ideig kímélte magát, 
ne hogy előjöjjön ez a vacak érzés, de az-
  tán a játék hevében meg feledkezett róla, 
és most tessék, kész a baj. Megállt, meg -
próbált mély levegőt venni, be le ka pasz ko -
dott a fémrácsba, és ki húzta magát. A há-
ta mögött felharsanó dia dal üvöl tésből 
tudta, hogy Hekkerék gólt lőttek. A száját 
nagy  ra tátotta a ziháló lég szomjban, de 
akár hogy szív ta, nem jött több le vegő.

A rácsokon keresztül meglátott valakit. Ott állt a lány egy fa alatt, olyan tízéves for ma, 
szandál ban, fekete pöttyös sár ga nyári ru há ban, és őt néz te. 

Nézte, ahogy hülyén tátog, mint a hal. […]
– Te meg ki vagy? – kérdezte Kornél, meg le he tősen durván, hisz mégis csak egy lányról 

volt szó. 
– Izabellának hívnak. Itt nyaralok a nagy ma mámnál. […]
– A városba küldtek nyaralni? – kérdezte Kornél. 
– A szüleim dolgoznak, a nagyi vigyáz rám – válaszolt a lány. 
Kornél visszafordult a játszótér felé, a maga részéről lezártnak tekintette a beszélgetést, 

nem úgy a kislány: 
– Neked mi bajod van?
– Mi lenne? Semmi. 
– Asztmás vagy? 
Kornél nem szerette, ha erről faggatták. […] 
– Semmi közöd hozzá! – morogta végül.
– Ki tette a követ a mellkasodra? – faggatta tovább a lány.
– Milyen követ? 
– Előttem nem kell titkolódznod, én is olyan vagyok. 
– Asztmás? 
– Szóval ki tette rád? 
Kornél összezavarodva nézett a lány nagy hüllőszemeibe, melyekben most sem látott 

semmilyen érzelmet, csak valami nyugtalanító mélységet, amibe szinte beleszédült. Sze-
ren csére épp letelt az öt perc, és az anyja hajolt ki az ablakon.

– Kornél, ebéd!
Felpattant, és köszönés nélkül faképnél hagyta a lányt. A lépcsőnél lelassította a lépteit: 

fegyelmeznie kellett magát, ha nem akart megint befulladni. Szép nyugodtan ment fel 
a lépcsőn. […]

A lökött lányra gondolt. Izabella, micsoda hülye név! Mint egy sellő-Barbie! Nyálas. 
Okos kodó. Pont ráillik…

De mit akart azzal mondani, hogy ő is olyan, mint én. Ő is asztmás? Nem úgy tűnt. […]
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Gyuri, 1982

Gyuri a Margit hídon állt hátrabillentett fejjel, és a légcsavaros Tupoljevet1 nézte, ahogy 
iszo nyatos robajjal elhúz a feje felett. Mögötte három vadászrepülő haladt feszes kötelék-
ben, szinte összeért a szárnyuk, ahogy egyszerre oldalra billentek, majd forogva elindultak 
a föld felé. A rakpartokon és a hidakon összeverődött ünnepi tömeg felhördült, majd elis-
merő taps csattant. A Parlament előtt felállított emelvényen pártunk és államunk vezetői 
hu nyorogtak a vakító napfényben, mögöttük nemzetiszínű és vörös zászlókat csattogtatott 
a forró augusztusi szél. […] Egy teherszállító repülőből ejtőernyősök ugrottak ki, akik pár 
perc lebegés után becsapódtak a Dunába. Az ernyők hatalmas színes medúzaként lebeg-
tek a zavaros ár tetején. Az ejtőernyősöket sorban begyűjtötték a � ottilla motorcsónakjai.

– De jó nekik, én is szívesen megmártóznék – gondolta Gyuri a nagy hőségben, és kigom-
bolt az ingén még egy gombot. Ahogy a nyakához nyúlt, zavaróan csupasznak érezte: nem 
volt ott az úttörőnyakkendő. A suli végén ugyanis a rossz magaviselete miatt elvették tőle. 
Hát igen, Gyuri meglehetősen eleven � atalember volt, más megfogalmazásban átok rossz 
kölyök. Hatodik végére sikerült beszereznie hét osztályfőnöki intőt és két igazgatói megro-
vást. A második rovó után elvették a nyakkendőjét. Ezt igen méltánytalannak érezte, mivel 
mindössze annyi volt a bűne, hogy a tanévzárón, mivel elviselhetetlenül unatkozott, meg-
eresztett egy Tarzan-üvöltést. De csak egyet.

[…] ha igazán őszinte magához, hiányzik neki a nyakkendő. Nem is a nyakkendő, ha-
nem… hanem… fene tudja, talán, hogy neki is legyen olyan, mint a többieknek. Mind egy, 
a nagyapa úgysem hagyta volna, hogy ma felvegye. Ő tudniillik szívből utálta ezt az egész 
Alkotmány-ünnepes vircsa� ot,2 ahogy ő mondta, augusztus 20-a államalapító Szent Ist-
ván és az új kenyér ünnepe […]. Gyuri kicsit meg volt zavarodva, mert az iskolában pont 
az ellenkezőjét mondták, de nem mert vitába szállni nagypapával, mert annak még az le-
hetett volna a vége, hogy a légiparádé után nem ülnek be a Sziget cukrászdába fagyizni, 
ahogy az be volt ígérve. […]

Az öregúr az órájára nézett.
– Ideje indulni! – mondta, és Gyuri kezéért nyúlt.
Nagyapa ugyanis azt szerette, ha a felesége pont a déli harangszóra meri ki elé a forró le-

vest. Gyuri egy ideje már utált kézen fogva sétálni, de nem mert ellenkezni, túl nagy csá-
bítást jelentett a csavarós csoki-vanília. De a nagypapa a híd lábánál balra fordult, a vil-
lamosmegálló felé.

– És a cukrászda? – torpant meg Gyuri.
– Elbámészkodtuk az időt. Különben is, ebéd előtt akarsz fagyizni? – mondta az öregúr, 

és tovább indult.
– Azt ígérted, hogy elmegyünk fagyizni! – kiáltotta Gyuri, és kitépte a kezét a nagyapja 

szorításából. – Fagyizni akarok!
Nagyapa, mint mindennap, ma is reggel hétkor kelt, és összesen egy pohár aludttejet 

és egy enyhén szikkadt zsömlét reggelizett, úgyhogy már nagyon éhes volt, és korgó gyo-
morral semmi érzéke nem volt a felvilágosult gyerekneveléshez. 

– Lódulj, mert kapsz egy taslit! – mordult a � úra.
Már harangoztak, mire odaértek a nagy, szürke bérház elé. Nagymama kint állt az erké-

lyen, és türelmetlenül integetett. 

1 Tupoljev: utasszállító repülőgép, melyet tervezőjéről neveztek el
2 vircsa�  (itt): felhajtás
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– Gyertek, mert ki fog hűlni! – kiáltotta. 
Nagyapa morgott valamit a bajusza alatt, de azért megszaporázta a lépteit. Gyuri ked-

vet lenül kullogott utána. Befordultak a nagy, boltíves kapun, melynek két oldalán egy-egy 
mogorva pofájú kőmajom trónolt. 

(Részlet a regényből)

Feladatok, kérdések

1. Válaszolj a következő kérdésekre a regényrészlet ismeretében!
a)  Vedd számba Kornél, illetve Gyuri konfl iktusait! Kikkel és miért került összetűzésbe 

az egyik, illetve miért a másik gyerek? 
b) Melyik fi ú lehetett népszerűbb a kortársai körében? Indokold is meg a válaszodat!
c)  Kornél egész nyáron együtt „lógott” Izával, pedig a regényrészletben még egyál-

talán nem illette kedves jelzőkkel a lányt. Vajon mi nem tetszett neki a lányban?
2.  A regényt áthatja az izgalom, a titokzatosság, a mágikus lényekbe vetett hit. Drago-

mán Tivadar balesete után már nemcsak Iza, hanem Kornél is egyre jobban hisz 
a fur csa teremtmények létezésében. A két gyerek szinte krimibe illő nyomozásba kezd. 
Keresd meg a részletből azokat a szavakat, amelyek a regénynek ezt a rejtélyes fe-
szültségét idézik meg!

3.  A regény elolvasása után már nem lesz kérdéses számodra, hogyan kapcsolódik ös-
sze a két fi ú élettörténete, illetve miért is mutat be a regény más-más időben ját-
szódó eseményeket.

 a)  Kornél, 2012, illetve Gyuri, 1982. Ha nem lenne évszám a regény két első fejezeté-
nek címében, milyen eseményekből, tárgyakból, szokásokból következtetnél arra, 
hogy melyik fejezet beszél el korábbi eseményeket? 

 b)  Szüleid segítségével sorolj fel még olyan retró, azaz a múltbeli szokásokat idéző 
elemeket, amelyek találóan jellemezhetik az 1982-es évet!

 c)  Melyek azok a tipikus tárgyak, szokások, fi lmek, zenék stb. napjainkban, amelyek-
ből harminc év múlva akár igazi retró csemegék lehetnének?

4. Kornél először nem értette meg a kártyalapra írt mondatot: „Meg kell járni a poklokat.”
 a)  A regény ismeretében értelmezd a mondatot Gyuri életére, majd említs nehéz 

helyzeteket Kornéllal kapcsolatban is! 
 b)  Idézd fel, melyik volt a legnehezebb helyzet a te életedben! Hogyan, ki(k)nek és 

minek a segítségével jutottál ki abból a „pokolból”?

Tasnádi István (1970–)
Író, kritikus, rendező, egyetemi tanár. Színháztörténészként végzett a 
veszprémi Pannon Egyetemen. 1992-től rendszeresen közlik verseit az 
irodalmi és színházi folyóiratok. 2009-től színházi rendezőként is meg-
ismerhette a kö  zön ség. 2012-től a Kossuth Rádió nagy sikerű Időfu tár
című ifj úsági so ro  zatának a vezető írója. Számos elismerésben része-
 sült: 2007-ben Jó zsef Attila-díjjal, 2012-ben pedig Az év gyer mek könyve
díj jal jutalmazták A kő maj mok háza című regényéért.
Filmforgatókönyvei közül néhány: Made in Hungária, A rejtvény, Matula 
Ka land park.
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Közösségek, kapcsolatok, konfliktusok
•  Ismerkedjetek meg részenként a novellával! Válaszoljatok a 205. oldali kérdésekre egy-egy 

rész elol vasása után!

Vámos Miklós: Pofon

Előzmény
Vámos Miklós Pofon című írása a Valaki más (1981) című novelláskötetben jelent meg. 

A mű az emberi élethelyzetek, a közösségi kapcsolatok örök problémáira keresi a vála-
szokat: Mennyire természetes és törvényszerű az, hogy a gyengébb embernek be kell hó-
dolnia az erősebbnek? Miért kell (ha kell egyáltalán) az erősebbnek azt éreztetnie, hogy kön-
nyűszerrel fölülkerekedhet a gyengébben? Vámos Miklós novellája ezeknek a kérdéseknek a 
továbbgondolására készteti az olvasót.

1. Az iskolát éppen tatarozták. Kívül is, belül is. Az osztá lyokban a 
plafont kitámasztották ge ren dák kal, melyeket hatalmas ács kap-
csok fogtak össze. Kívül állványzatot építettek, az utca felől 
nád dal beborítva. 

Mint minden iskola előtt, itt is erős vaskorlát állt a jár da 
szélén, hogy a tanítás után kiözönlő gye rekek ne ro han-
janak át az úttesten. 

A Nagy� úk (a felső tagozatosok) nem ro han tak, 
mél tóságukon alulinak tartották. A Kis  � úk egy ré sze 
sem rohant, legalábbis nem akart – őket a többiek sodor-
ták. Ezek vagy jól nevelt vagy gyáva Kis � úk voltak – vagy 
esetenként mind a kettő. 

Most fél egy múlt öt perccel. Nemrégen csön get tek, Kis-, 
illetve Nagy� úkat ont a bol tozatos, öreg nagykapu. 
2. Az állványzat egyik durva tartóoszlopának tá maszkodva 
áll egy Nagy� ú. 

Ez a Nagy� ú igen rossz tanuló (kétszer is meg bukott), és nagyon verekedős. Egyéb ként 
is van benne valami ijesztő – a fogai összevissza állnak, az arca folyton vörös. Ezenkívül az 
orra alatt hosszú forradás húzódik, és ott nem nő (az egyébként kun ko rodó szőkésvörös) 
bajusz. A fején svájcisapka, lehúzva egészen a bal füléig. Szája sarkában cigaretta, néha ki-
veszi onnan, és a helyén kifújja a füstöt. 

Éppen a III./B osztály nyomult kifelé a kapun. Futottak, bár egyik-másik a szíve szerint 
lépésben jött volna. Minket most csak egyikük érdekel. Az illető közepes magasságú Kis-
� ú, egyáltalán nem Kis� úbb, mint a többiek, de kevésbé sem Kis� ú, mint azok. Persze azért 
különbözik is tőlük. (Hiszen a Kis� úk különböznek egymástól.)

Lökték hátulról, kénytelen volt futni. A kapunál megbotlott, és a Nagy� úra zuhant. 
– Nem tudsz vigyázni, öcskös? – mondta az, és ellökte magától. Ám a kapun kibuggyanó 

újabb gyerekhullámról visszapattanva, a Kis� ú ismét a Nagy� ú karjai között találta magát.
– Hát löknek! – méltatlankodott. – Akkora pofont kapsz, hogy leszárad a fejed! – szi-

szegte a Nagy� ú, és újra odébb taszította. De a Kis� ú megint csak visszaperdült a korlát-
hoz. 

 Az iskolát éppen tatarozták. Kívül is, belül is. Az osztá lyokban a 
plafont kitámasztották ge ren dák kal, melyeket hatalmas ács kap-
csok fogtak össze. Kívül állványzatot építettek, az utca felől 

 Az iskolát éppen tatarozták. Kívül is, belül is. Az osztá lyokban a 
plafont kitámasztották ge ren dák kal, melyeket hatalmas ács kap-
csok fogtak össze. Kívül állványzatot építettek, az utca felől 

Mint minden iskola előtt, itt is erős vaskorlát állt a jár da 

Ez a Nagy� ú igen rossz tanuló (kétszer is meg bukott), és nagyon verekedős. Egyéb ként 
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3. – Nem hiszed, hogy szájon váglak? – ragadta meg a Nagy� ú a Kis� ú gallérját. A Kis� ú 
hallgatott, majd felnézett rá. 

– Hát üss! – mondta csendesen. 
– Micsoda? 
– Üss, ha akarsz. – A Nagy� ú meghökkent. 
– Mi az, hogy üssek? 
– Hát üssél, na! 
A Nagy� ú még egyszer végigmérte a Kis� út, vékony lábaira, keskeny vállára siklott a sze -

me. Megvakarta a fejét, és följebb tolta a sapkát. 
– Te azt hiszed, hogy erősebb vagy nálam? 
– Dehogy hiszem! 

4. – Hát akkor? – tette csípőre a kezét a Nagy� ú. Lehajolt, egészen közelről nézett a Kis-
� ú arcába. 

– Ha meg akarsz verni, úgysem tudom megakadályozni! – mondta az. 
A Nagy� ú csapdát sejtett. Összeráncolta a homlokát, tanácstalanul nézett körül. A kapu 

már üres volt, csak egy-egy lemaradt Kis-, illetve Nagy� ú jött ki rajta időnként.
Három Kis� ú (III./B-sek) az eseményeket � gyelte – persze tisztes távolból. Közöttük volt 

Bors, aki még éppen hogy Kis� ú, de már tulajdonképpen Nagy� ú. (Ötödikbe kellene jár-
nia, ám kétszer bukott osztályismétlésre, ezért harmadikos.) – Szaladj el! – kiáltotta oda 
Bors a Kis� únak. – Nagyon erős, nagyon meg fog verni! – mutatott a Nagy� úra. A Kis� ú 
a fejét ingatta. Végiggondolta már. Ha ő nekiiramodik, a Nagy� ú utoléri, és még sokkal 
jobban megveri. Vagy máskor találkoznak, és akkor veri meg. Állandóan veszélyben lesz, 
örökösen rettegni fog. Különben is, a Nagy� ú bizonyára gyorsabban fut, mint ő. Ez tény. 
A Kis� únak vékony és rövid lábai voltak. Legjobb túlesni rajta! – gondolta. – Utána nyu-
godt lelkiismerettel mehetek haza. 
5. A Nagy� ú titokban azt remélte, hogy a Kis� ú megfogadja a tanácsot, és elfut. Már régen 
lecsillapodott a dühe, indult volna a dolgára. 

A kapu üres volt, mindenki elment, csak ők ketten álltak ott a korlátnál. A Nagy� ú 
értetlenül rázta a fejét. A csend egyre zavartabb lett közöttük.
6. – Te! – szólalt meg rekedtes hangon a Nagy� ú. – Menj el, fuss el, csinálj, amit akarsz! 
– és ezzel hátat fordított a Kis� únak. Ismét 
cigarettára gyújtott.
7. Eltelt néhány perc. Hátrasandított a vál-
la fölött. A Kis� ú ugyanott állt, ahol eddig. 

– Mondd, most mi a fenének nem mész el? 
– kérdezte a Nagy� ú. És hogy a Kis� ú nem 
válaszolt, hanem csak nézett rá enge del-
mesen, a keze tétován megindult felé. 

A pofon sokkal komolyabbra sikerült, 
mint ahogy a Nagy� ú szánta. A Kis� ú fe je 
nekiütődött az oszlopnak, nagyot kop pant. 

És amikor mindezek után a Kis� ú – ahe-
lyett hogy elfutott volna vagy sírni kezdett 
volna – szótlanul letörölte a vért az orráról, 
majd lassú mozdulatokkal zsebkendő után 
kotorászott –, a Nagy� ú nekiesett, és agyba-
főbe verte. 
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Feladatok, kérdések

 1. Válaszoljatok a kérdésekre a számozott részek elolvasása után! 
1. rész 

a)  Mitől Nagyfi ú egy Nagyfi ú? Mitől Kisfi ú egy Kisfi ú? Vajon az életkortól függ? Vagy 
a testmérettől? Vajon ugyanígy „működik” ez a lányoknál is?

2. rész
b)  Ismertessétek, milyen képet fest az elbeszélő az oszlopnak támaszkodó Nagy-

fi úról!
c) Tudja-e a Nagyfi ú, hogy a Kisfi ú véletlenül „zuhant” rá? 
d)  Szerintetek mi fog történni? Mi befolyásolja a Kis-, illetve a Nagyfi ú cselekedete-

it ebben és a hasonló helyzetekben?
3. rész 

e) Miért beszélt a Nagyfi ú ilyen durván az „öcskös”-höz?
f) Mit gondoltok, elcsattan-e a pofon? Érveljetek a válaszotok mellett!

4. rész 
g) Jól döntött-e a Kisfi ú, hogy mindezeket elmondta? Miért? 
h) Vajon mi lesz a vége? Lesz-e pofon? Mi a tétje ennek a szóbeli és fi zikai „harcnak”? 

5. rész
i) Szerintetek fontos az, hogy van-e nézőközönsége az esetnek? Miért?

6. rész
j)  Mi történne, ha most elmenne a Kisfi ú? Játsszátok el, hogyan mesélnék el más-

nap az esetet az osztálytársaknak a konfl iktus résztvevői!
7. rész

k)  Mi történhetett, hogy a Nagyfi ú nem állt meg egy pofonnál, hanem „agyba-fő-
be verte” a kisebbet?

 2. a)  Mit gondoltok, mikor (melyik évszázadban, évtizedben) játszódik a novella törté-
ne te? Érveljetek az állításotok mellett!

 b)  Mi lehet az oka annak, hogy az elbeszélő nem tesz említést az események idejére, 
csak annyit árul el nekünk, hogy „fél egy múlt öt perccel”?

Kapcsolódó
1.  Idézzétek fel A Pál utcai fi úk történetét! Hogyan éreztették erejüket a regénybeli nagyfi úk 

a kis fi úkkal szemben?
2. Említsetek olyan esetet, amikor ti is átéltétek már a Kisfi ú gondolatát: „Legjobb túlesni rajta”!
3.  Egyikőtök képzelje magát a Nagyfi ú, a másik a Kisfi ú helyébe! A szereplők nevében vála-

szoljatok társaitok kérdéseire, akik kíváncsiak lehetnek például az érzéseitekre, tetteitek okaira!

Vámos Miklós (1950–)
József Attila-díjas író, dramaturg, kiadóigazgató, műsorvezető. Novellákat, re gé-
nyeket, színműveket, forgatókönyveket ír. Több mint harminc kötete jelent már 
meg, kedvelt témája a család és a történelem összefüggéseinek az ábrázolása.
1993 és 2003 között televíziós műsorvezetőként is tevékenykedett, sikeres so-
rozata volt a Lehetetlen, a Rögtön, valamint a 2 ember.
Művei közül néhány: Zenga zének, A New York–Budapest metró, Anya csak egy van, 
Apák könyve.
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• Beszélgessetek arról, hogy mi a különbség az osztálytárs, a barát és a haver között!

Louis Sachar:1 Laura titkos társasága

Előzmény
Laura titkos klubot szervez az osztályában, és base ball-
sapkájának feliratáról Malacvárnak nevezi el a kis csa-
patot. A lány jól tudja, hogy az iskolában mindenféle 
szervezkedés tilos, ezért is vigyáz annyira, hogy a tagok 
ki ne fecsegjenek valamit. Laura minden belé pőtől zá-
logot kér: egy szerelmes levelet, egy féltve őr zött titkot 
vagy akár egy hangfelvétellel rögzített szerel mi val lo-
mást. A zálogok csak gyűlnek és gyűlnek a tár sa ság kin-
csesládájában, és mindaddig hétpecsétes titok nak szá-
 mítanak, amíg tulajdonosuk fel nem fedi a szerve zke dést. 

Malacvár tagjainak száma napról napra gyarapszik, az 
osztályterem tábláján pedig újabb és újabb titok zatos 
feliratok jelennek meg. Doyle [dojl] tanár úr hiába helyez 
kilátásba szigorú büntetést, minden reggelre újabb rej-
télyes szavak kerülnek fel a táblára. Egy napon pedig arra 
is fény derül, hogy már egy másik, Majomsziget nevű társaság is működik az osztályban. Ve-
zetőjük pedig az a Gabriel [gébriel], akit Laura már majdnem bevett a Malacvárba. A két ha-
todikos diák csöppet sem közömbös egymás iránt, de kapcsolatukat igencsak megzavarja az 
a levél, amely ről a kö vetkező részletben olvashatsz. 

Mr. Doyle a jelzők és a határozók közti különbséget tanította az osztálynak. Gabriel már 
a legelső magyarázatkor megértette a lényeget.

Általában mindent elsőre megértett. Ezért is rendetlenkedett annyit. Előbb-utóbb elunta 
magát az órán, és szórakoztatóbb elfoglaltságot keresett.

Mi lehet az a Malacvár? – töprengett. […] 
Laurára nézett. A lány tőle balra ült, három paddal odébb. Malacváras sapkája leszorí-

totta hosszú, barna haját. Gabriel nagyon szépnek tartotta Laura haját. Ismerte a hozzá 
tartozó történetet is; tudta, hogy Laura sosem hazudik. Ettől még jobban tetszett neki. 
Laura most Mr. Doyle-ra nézett, s feszült � gyelemmel hallgatta a magyarázatot. Gabriel 
azt kívánta, bár egyszer őrá nézne így a lány.

Ha engem kérdezne meg, hogy igen vagy nem, én rögtön igent mondanék – gondolta. 
Nem is érdekelne, mi a kérdés. 

Az volt a gond, hogy valahányszor beszélgetni próbált Laurával, minden kitörlődött az 
agyából. […]

Kinyitotta a padot, és papírt meg ceruzát vett elő. 

Drága Laura! – írta.

Egy kicsit rágta a ceruzája végén lévő radírt, aztán folytatta a levelet.

Mindent tudok a Malacvá� ól. 
Ne félj, nem mondom el senkinek.

1 ejtsd: luisz záhár
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Itt elmosolyodott. Abban reménykedett, hogy Laura bedől a cselnek, és elmondja, mi 
a Malacvár. Mellette még jó fejnek is fogja tartani őt, amiért megőrizte a titkot – ami ak-
kor már a közös titkuk lesz. 

Nagyon szép a hajad. 
 Szer� �  el
 Gabriel

Végigolvasta a levelet.

Drága Laura!
Mindent tudok a Malacvá� ól. 
Ne félj, nem mondom el senkinek. 
Nagyon szép a hajad.
 Szer� �  el
 Gabriel

Borzalmasnak találta. Ezzel szinte szó szerint azt mondom, hogy szerelmes vagyok belé! – 
gondolta. 

A ceruza végére szerelt radír rágott volt és nedves, elővett hát egy másik radírt a padból. 
Először is kiradírozta a „drágá”-t. Az apja nevezi az anyját „drágám”-nak. Ez olyan, mintha 
„édesem”-nek vagy „szívecském”-nek szólítaná Laurát. A „drága” helyére beírta hát, hogy 
„szia”. Azután kiradírozta a „szép”-et és a „szeretettel”-t is. 

Eltöprengett, mit írjon a „szeretettel” helyett. Először az „üdvözlettel” és a „tisztelettel” 
jutott eszébe, de egyik se volt az igazi.

Végül az „alázatos szolgája” mellett döntött. Egyszer egy könyvben olvasta a kifejezést, 
és nagyon viccesnek találta. Laura is nevet majd rajta, gondolta. És jó fejnek fog tartani. 

Újra elolvasta a levelet.

Szia Laura!
Mindent tudok a Malacvá� ól. 
Ne félj, nem mondom el senkinek. 
Nagyon ho  zú a hajad.

Alázatos szolgája
Gabriel

Így már sokkal jobb volt. Négyrét hajtogatta a lapot, és ráírta Laura nevét. Tanítás után 
megvárta, amíg Laura elmegy, azután bedugta a levelet a lány padjába. […]

Sheila [sílá] Gabriel mögött ült. Látta, hogy a � ú ír valamit, de azt nem, hogy mit. Azt 
is látta, mikor Gabriel Laura padjába dugta a levelet. Egyébként is sejtette, hogy Laurának 
szól a levél. Gabriel mindig Laurát bámulta, s ettől Sheila hányingert kapott.

Utálta Laurát. Utálta a haját. Úgy gondolta, hogy Laura végtelenül beképzelt, azért su-
hogtatja a haját, mint egy királynő. Azt sem hitte, hogy Laura soha nem hazudik. […]

Megvárta, amíg Gabriel elmegy, aztán kivette Laura padjából a levelet. […]
Sheila vére forrt a dühtől. Semmi kétség: Gabriel szerelmes Laurába!
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Először össze akarta tépni a levelet, de az-
tán meggondolta magát. Elmosolyodott. Ke-
resett Lau ra padjában egy olyan ceruzát, amin 
még jó volt a radír. Töprengett egy kicsit, azután 
kiradí roz ta az egész második mondatot. Ezt ír-
ta be a helyére: 

Ha nem csókolsz meg, elmondom 
az eg�z isko lának.

Hangosan felnevetett, kiradírozta a „hoszú”-t, 
és beírta helyette, hogy „ronda”. Mi kor elké-
szült, a levél így festett: 

Szia Laura!
Mindent tudok a Malacvá� ól. 
Ha nem csókolsz meg, elmondom az eg�z iskolának. 
Nagyon ronda a hajad.
 Alázatos szolgája
 Gabriel

Újra összehajtotta a lapot, és visszatette Laura padjába. Aztán kettétörte Laura ceruzáját. 
(Részlet a regényből; Tóth Tamás Boldizsár fordítása)

Feladatok, kérdések

1.  A regény sok mindent elárul Laura iskolájáról. A most olvasott szövegrészletből 
megtudtuk, hogy Malacvár feliratú híres sapkáját a lány a tanórákon sem vette le. 
Mi mindent tudtál még meg az iskolai szokásokról, az osztályterem berendezéséről 
a szövegrészlet – vagy a regény – elolvasása során? 

2.  Az eredeti levél sokat változott, formálódott először Gabriel, majd Sheila keze – illetve 
radírja – nyomán. Miért javított rajta Gabriel, és miért írta át néhány szavát Sheila?

 3.  Értelmezzétek a regényben szereplő gondolatokat!
 a) „Soha ne írjatok olyasmit levélben, amit nem szeretnétek az újság címoldalán látni!”
 b)  „A tanulás olyan, mint a futóverseny: akármekkora előnyt szerez az ember, ha megáll 

a cél előtt, nem nyerhet.”

Louis Sachar (1954–)
Amerikai gyermekkönyvíró. Első könyve jogi egyetemi tanulmányai alatt 
jelent meg. Diplomája megszerzése után nem jogászként helyezkedett 
el, hanem gyermek- és ifj úsági regények írása mellett kötelezte el magát. 
Egy iskolai író-olvasó találkozón ismerkedett meg későbbi feleségével, 
aki nevelőtanárként dolgozott az intézményben. Az asszonyról mintáz-
ta Bradley [bredli], az osztály réme című regényének nevelőtanár-fi guráját.
Ismertebb művei: Stanley [sztenli], a szerencse fi a, Laura titkos társasága, 
David [dévid] nem hagyja magát, Carla [cárlá] nem adja fel.
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•  Idézzétek fel az elmúlt tanévben megismert regényeket, Daniel Defoe Robinson és Scott O’ 
Dell Kék delfinek szigete című műveit! Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie Robinson-
nak, illetve a kis indiánlánynak, Won-a-pa-leinek?

Jules Verne:1 Kétévi vakáció

Előzmény
Verne regényének szereplői nem a tükör előtt fi -
gyelik megváltozott külsejüket, és nem is sze-
relmi kalandokon jár az eszük. Pedig ők is ti zen-
éve sek, mint a már ko ráb ban meg ismert törté-
netek hő  sei. Verne hősei az éle tü kért küz denek, 
az élel mük megszer zéséért, és azért, hogy ne 
fagy   janak meg a hosszú és hideg tél i na pokon. 
Kétévi va ká ció juk nem derűs szün idő, nem gond-
talan sem  mittevés, ha nem a túl élé sü kért folyta-
tott harc. Mind ezt olyan példás szer  ve zett ség gel 
és kitar tás sal teszik, hogy a ti zenkét–ti zennégy 
éves fi úk küzdelmes napjai (évei) minden felnőttnek a be csü letére válhat ná nak. 

A fi úkkal történt események mintegy százötven évvel ezelőtt, 1860-ban kezdődnek, amikor 
szkúnerük2 elszabadul a Csendes-óceán egyik kikötőjéből, majd közel egy hónapig tartó hány-
kolódás után zátonyra fut egy lakatlan szigeten. A gyerekek nem reménykedhetnek a gyors 
szabadulásban, ezért hozzáfognak új életük megszervezéséhez. A kis hajótöröttek egy re talá lé-
konyabbak, bátrabbak és ügyesebbek lesznek: leleményességüknek köszönhetően soha nem 
szűkölködnek ennivalóban, még azt is kitalálják, hogyan szerezzenek olajat a mécsesükbe. 
Olvasnak, tanulnak, pontosan követik az idő múlását, gondosan ügyelnek az egészségükre, 
hiszen egyszer majd el kell hagyniuk a szigetet – vagy talán itt kell maradniuk örökre. Persze 
közöttük is vannak versengések és összeütközések, amelyekre az alábbi rész letből is fény derül. 

Május 25-én már leesett az első hó, néhány nappal korábban, mint az előző télen. Vajon azt 
jelentené ez a korai tél, hogy nagyon kemény lesz? 

Szerencsére hosszú hónapokra biztosították a Francia-barlang fűtését, világosítását és az 
élelmezésüket. Friss húsban sem lesz hiány, mert a Déli-mocsár víziszárnyasai csapatostul 
keresték fel a Zéland folyó partjait. 

A meleg holmit már néhány hete szétosztották, és Gordon [górdn] ügyelt arra, hogy szi-
gorúan betartsák az egészségvédelmi intézkedéseket. Ezekben a napokban fojtott izga lom 
kavarta fel a Francia-barlang � atal lakóinak kedélyét. Június 10-én ugyanis véget ér az az 
egy év, amelyre Gordont a Chairman-sziget [csermen] kormányzójává választották. Egy-
mást érték hát a tanácskozások, megbeszélések, sőt titkos cselszövésekben sem volt hiány, 
és mindez lázban tartotta a kis közösséget. 

Gordon, mint tudjuk, megmaradt a közömbös szemlélő szerepében, Briant [brian], 
mint  hogy francia származású volt, nem is gondolt arra, hogy egy olyan település vezetője 
lehet, ahol angol � úk vannak többségben. 

Lelke mélyén Doniphan [danifen] nyugtalankodott legjobban, noha ezt nemigen mutatta. 
Átlagon felüli értelmével és vitathatatlan bátorságával komoly esélyei lehettek volna, ha 
nem olyan gőgös, uralomvágyó és irigy természetű. 

1 ejtsd: zsül vern (a 20. század elején magyarosított neve: Verne Gyula)

John William Huggins [dzson viljem háginsz]: 
Szkúner Dovernél [dáver]

 2 szkúner: a vitorlás hajók egyik típusa, amelynek legalább két árboca van
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De akár azért, mert biztosra vette, hogy ő lesz Gordon utóda, akár azért, mert túlságosan 
gőgös volt, semhogy szavazatokat kunyeráljon, úgy tett, mintha az ügy egyáltalán nem ér-
dekelné. De amit ő személyesen nem tett meg, megtették barátai. Wilcox [vilkoksz], Webb 
[veb] és Cross [krossz] igyekezett titokban rávenni társaikat, hogy Doniphanre szavazza-
nak. Főként a kicsiket iparkodtak megkörnyékezni. Az ő szavazatuk sokat nyomna a lat-
ban. Minthogy más név nem merült fel, Doniphan némi joggal számíthatott rá, hogy biz-
tosan megválasztják. 

Elérkezett június 10-ének a napja.
A szavazásra délután került sor. Mindegyikőjüknek egy cédulára kellett felírnia, hogy 

kire szavaz. A szavazatok többsége dönt. A közösségnek tizennégy tagja van, az lesz tehát 
az új kormányzó, akire legalább nyolcan szavaznak. 

A szavazás két órakor kezdődött. Gordon elnökletével és olyan ünnepélyesen történt, 
ahogyan az ilyen események végbemennek az angolszászoknál. 

A szavazatszámlálás a következő eredményt mutatta: 
Briant: 8 szavazat; Doniphan: 3 szavazat; Gordon: 1 szavazat.
Sem Gordon, sem Doniphan nem szavazott, Briant viszont Gordonra adta szavazatát. 
Az eredmény kihirdetésekor Doniphan képtelen volt eltitkolni csalódását és mélységes 

bosszúságát. 
Briant-t nagyon meglepte, hogy többséget kapott, és először el akarta hárítani magától 

a megtiszteltetést. Valami azonban az eszébe juthatott, mert miután öccsére, Jacquesre-ra 
[zsákk] tekintett, és így szólt: 

– Köszönöm, � úk, elfogadom!
Briant-t tehát egy évre a Chairman-sziget kormányzójává választották. 
A Chairman-szigeti � úk Briant megválasztásával áldozatkészségét, a település számára 

sorsdöntő pillanatokban tanúsított bátorságát és fáradhatatlan odaadását akarták jutal-
mazni. Soha nem riadt vissza semmi veszélytől, semmi nehézségtől, amióta csak átvette 
a szkúner irányítását, mikor a hajó Új-Zélandtól a Chairman-szigetekig sodródott. […]

A téli napok az előző télen megállapított program szerint teltek. Briant-nak mindenen 
rajta volt a szeme, de hatalmával soha nem élt vissza. Egyébként a � úk szívesen enge del-
meskedtek neki, és Gordon nagyon megkönnyítette a feladatát azzal, hogy jó pél dával járt 
elöl az engedelmességben. Különben Doniphan és barátai is fegyelmezetten viselkedtek. 
Nekik is megvolt a mindennapi feladatuk, és gondjuk volt a csapdákra, a ke lep cékre és 
a kifeszített hálókra. De továbbra is külön csoportot alkottak, súgtak-búgtak egymás kö-
zött, és még az étkezések, meg az esti együttlétek során is ritkán kapcsolódtak be az álta-
lános beszélgetésbe. […]

Közeledett az idő, amikor Briant és „alattvalói” alig hagyhatták el a Francia-barlangot. 
A hideg lassan fokozódott, és így arra kellett számítani, hogy tartós lesz. […] A Zéland-
folyó bal partján a levegőben ismét kifeszítették a nagy hálókat, hogy amikor majd a heves 
déli szél a sziget belseje felé kergeti a víziszárnyasokat, minél több akadjon fenn bennük.

Közben Doniphan és két-három vadásztársa ismét több kirándulást tett gólyalábon a 
Déli-mocsár vidékére, ahonnan soha nem tértek vissza üres kézzel – bár takarékoskodni-
uk kellett a lőporral, hiszen Briant éppoly szűkmarkúan mérte, mint Gordon. […]

A � úk tanulással töltötték a hosszú téli napokat, amikor a hideg miatt nem mozdulhattak 
ki a nagyteremből. Jenkins [dzsenkinsz], Iverson [íverszon], Dole [dól] és Costar [koszter] 
szemmel láthatóan szépen haladt tanulmányaiban. A kicsiket tanítva a nagyok maguk is 
tanultak. A hosszú téli estéken útleírásokat olvastak fel, bár Service szívesebben hallgatta 
volna Robinson kalandjait. Garnett [gárnett] meg, ez a tévútra siklott zenerajongó időnként 
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jobb ügyhöz méltó buzgalommal nyekergette harmonikáját. A többiek néha kórusban gye-
rekkori dalaikat énekelték. A hangverseny végeztével pedig mindnyájan nyugovóra tértek. 

Briant közben továbbra is szüntelenül azon töprengett, hogyan juthatnának vissza 
Új-Zélandra. Fejében mindig csak ez motoszkált, ellentétben Gordonnal, akinek legfőbb 
gon dja az volt, hogyan szervezzék meg a lehető legjobban a Chairman-szigeti települést. 
Nyilvánvaló volt hát, hogy Briant kormányzása alatt a legfőbb törekvés a hazatérésre irá-
nyul majd. Gondolatait szünet nélkül foglalkoztatta az a fehér folt, amelyet a Csalódás-
öbölből láttak a messzeségben. Vajon nem lehet, hogy a Chairman-szigethez közel fekvő 
szá razföldet pillantottak meg? Ha pedig így van, nem építhetnének valami hajófélét, amely -
lyel esetleg eljuthatnak oda? De amikor erről Baxternek [bekszter] beszélt, az csak a fejét 
rázta, mert úgy érezte, hogy ez a munka meghaladná erejüket.

– Csak ne volnánk gyerekek most, amikor felnőtteknek való feladatokkal állunk szem-
ben – kesergett Briant. 

Ez volt most a legnagyobb bánata. 
(Részlet a regényből; Gara László fordítása)

Feladatok, kérdések

 1.  Hasonlít-e a Chairman nevelőintézet tanulóinak története Robinsonéhoz, illetve 
Won-a-pa-leiéhez? Ha igen, miben?

2.  Az új kormányzó megválasztása kissé megzavarta a fi úk életét, és még élesebben rá-
mutatott a közöttük feszülő ellentétekre.
a) Mennyi időre választottak a szigetlakók elnököt?
b)  Hogyan hívták a leköszönő vezetőt, és kit választottak meg új kormányzónak? Mi-

ben különbözött a két fi ú elképzelése a szigeten maradás kérdésében?
c)  Ismertesd a szavazás eredményét! Milyen konfl iktusok, csoportosulások bukkantak 

napvilágra a választáskor?
d) Kiknek és minek köszönhette az új vezető a győzelmét?

 3.  A fi úk munkaterve – amint azt a regényben olvashatjuk – az angolszász nevelés 
elveinek megfelelően készült: „Valahányszor valamitől nehézsége miatt visszariadsz, 
tedd meg! Ne szalaszd el az alkalmat, ha ésszerű erőfeszítésre vállalkozhatsz! Semmiféle 
fáradalmat ne tarts haszontalannak!”
a) Értelmezzétek a munkaterv pontjait!
b)  Említsetek példákat a saját életetekből, mikor cselekedtetek a fi úk elvei szerint, il-

letve mikor szegtétek meg azokat! Hogyan viselkednétek ma az általatok említett 
esetekben? 

Jules Verne (1828–1905)
Francia író, a tudományos-fantasztikus irodalom kiemelkedő alakja. Az 
írásaiban megálmodott tervek és találmányok nagy része napjainkra már 
megvalósult, ahogy azt az író is előre megjósolta. Hatása irodalmunkban 
is érződik, többek között Jókai Mór regényeiben. Verne műveit nagyon 
sok országban ismerik és szeretik, regényeit eddig közel száz ötven nyelv-
re fordították le. 
Számos műve közül néhány: Nyolcvan nap alatt a Föld körül, Nemo ka-
pitány, Grant kapitány gyermekei, Utazás a Föld középpontja felé, Utazás a 
Holdba , Sándor Mátyás, A tizenöt éves kapitány.
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Összefoglalás

A fejezetben olyan irodalmi alkotásokkal ismerkedtél meg, amelyek szereplői szinte ve led 
eg ykorúak. Éljenek bárhol – Amerikában vagy Budapesten, vagy bárhol a világon –, küzdel-
meik, összeütközéseik, kalandjaik akár veled is megtörténhettek volna. Ha nem is jártál még 
ame rikai iskolában, átélhetted azt az érzést, amikor egy titkos levél más kezében landolt. De 
en nél fájóbb dolgokat is tapasztalhattál: láthattad, milyen érzés elveszíteni a barátokat, vagy 
elszenvedni az erősebbtől a képzeletbeli és valós pofonokat. 

A művek olvasása közben együtt érezhettél és talán egyet is érthettél a szereplőkkel. Ha 
olykor el is utasítottad a viselkedésüket, az ő hibáik és kudarcaik talán segítenek majd a helyes 
döntéseid meghozatalában.

Feladatok, kérdések

1.  Készíts a fejezetben megismert egyik műhöz „logót”, vagy is egyedi, jól felismerhető, 
azonosításra szolgáló jelet (például egy olyan tükröt, amely nem kétséges, hogy me-
lyik „tükrös címhez” tartozik)! 

 2.  Párosítsd a meghatározásokat, jellemzőket a műcímek kel! Két regénycímhez te írj á l-
lí tást!

 1) Janikovszky Éva: A tükör előtt 4)  Vámos Miklós: Pofon
 2) Janikovszky Éva: Hogyan kell  5) Louis Sachar: Laura titkos társasága
  megnevelni a gyereket?  6) Jules Verne: Kétévi vakáció
 3) Tasnádi István: A kőmajmok háza
 a)   Mindennek színe és fonákja van, az emberi viselkedésnek pedig több oldala.
 b) A kamasz fi ú szinte teste minden porcikájával elégedetlen volt.
 c)   A fegyelmezettség, a rend és a szervezettség legyen jellemző ránk a legnehezebb 

helyzetekben is!
 d)  Féltékenység, összeveszések, majd nagy kibékülések mindig is voltak egy osz tály-

ban. Főleg akkor, ha még titkos szervezkedések is folytak. 
3. Fejezd be a mondatot többféleképpen! Kamasznak lenni olyan, mint…
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Kapcsolódó
1.  A kamaszkorra, a családra és az emberi kapcsolatokra vonatkozó állításokat fogsz hallani a ta-

národtól. Döntsd el, hogy melyik állítással mennyire értesz egyet! A választásodat ér vek kel, 
konkrét példákkal is támaszd alá! 
• Ha teljesen egyetértesz va  lamivel, akkor menj 

a tan te rem általatok meg beszélt sa rkába! Le-
gyen ez az IGEN-sarok!

• Ha egyáltalán nem ér tesz vele egyet, akkor 
menj a szem közti NEM-sa rokba!

• Ha nem tudsz dönteni az igen és a nem kö-
zött, ak kor a két sarok közti egye nes mentén 
he lyez kedj el aszerint, hogy me lyikhez áll kö-
zelebb a vé leményed!

Állítások:
 a)  Sok fi atal arra törekszik, hogy megfeleljen 

a kor társak által képviselt értékeknek. 
 b)  A kamasz rendszerint órákat tölt a tükör előtt, 

és szinte kisajátítja magának a fürdőszobát. 
 c)  A serdülő fi atalok néha mindenkit elutasíta-

nak, és begubóznak saját kis világukba. 
 d) A szülők rendszerint értetlenül állnak gyermekük viselkedése előtt. 
2.  Párosítsd a fi atalság és i� úság szavakat tartalmazó szó lásokat, közmondásokat a ma gya rá za-

tukkal!
 1) Fiatalság bolondság!
 2) I� úságunkban erőnkkel, vénségünkben eszünkkel. 
 3) Sokra mehetne az i� ú, ha eszével mindenkor tudna élni. 

  a)  A fi atalok az erejükkel, az idősebbek az értelmükkel akarják megoldani a problémáikat. 
  b) A fi ataloknak el kell néznünk, ha meggondolatlanok. 
  c) Sok fi atalember többre vinné, ha az eszére, nem pedig az indulataira hallgatna. 
 3.  Fogalmazz meg egy-egy mondatot, gondolatot, amelyet az összefoglaló rész képein látható 

személyek fo gal maz hattak volna meg az adott szituációban! 
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Kuckó – Olvassunk együtt

• Készítsetek pókhálóábrát a füzetbe vagy interaktív táblára az emlék szóhoz kapcsolódóan!

Lois Lowry:1 Az emlékek őre

Előzmény
A regény főszereplője, a tizenkét éves Jo-
nas [dzsonász] olyan világban él, ahol 
nincs éhezés és háború, ahol lát szólag tel-
jes és tökéletes a har mó nia. Kö zös sé gü ket 
a böl csek tanácsa vezeti, az álta luk hozott 
döntések és sza bá lyok ellen sen ki sem til-
takozik, mindenki he lyes nek és igaz sá gos-
nak tartja őket. A szá mos előí rás egyike, 
hogy a családokban (család egy sé gek-
ben) minden este „érzés beszámolót” tar-
tanak. Így tör ténik ez Jona séknál is: a nap 
végén mindenki el mondja aznapi érzelmeit, Apa és Anya pedig se gí tenek a gyerekeknek 
azok elemzésében. 

Jonas boldogan és gondtalanul él ebben a közösségben mindaddig, míg fel nem ismeri, 
milyen is ez a világ valójában. A fi ú minderre csak azt követően döbben rá, hogy a döntéshozók 
– a szokásoknak megfelelően – kijelölik a helyét: ő lesz az emlékek őre. Ezt a tisztséget Jonas 
csak hosszú tanulás után nyerheti el, a hivatalban lévő idős őrnek előbb át kell adnia neki az 
emlékeket. Mindezek az emberek elől féltve őrzött titkok, az emlékek ugyanis – a bölcsek 
szerint – „bolydulást” és fájdalmat okoznának a közösség életében. 

A fokozatosan megöröklött emlékek között igen fájdalmasak is vannak. Jonas megdöbbentő 
felismerésre jut: nem egy tökéletes közösségben élt mindeddig, hanem egy végtelenül sivár 
és kegyetlen világban, ahol mindent túlszabályoznak, és a végletekig uniformizálnak.2 A fi ú 
ekkor merész elhatározásra szánja el magát: megszökik egy már csak az emlékekben létező 
vi lág ba, „Máshol”-ba, azt remélve, így megvál toztathatja az emberek életét.

A háború rettenetes emlékének át adása után 
az örökítő sokáig meg kímélte őt a további 
ször nyű sé gek től. 

– Rengeteg szép emlék van – mondta, és így 
is volt. Jonas addigra számtalan bol dogító él-
ményt fogadott már be; olyan dolgokat élt át, 
amelyeknek a lé tezéséről azelőtt álmodni se 
mert.

Látott születésnapot, ahol a gye re kek mind 
egyetlen társukat ün ne pelték, s meg értette, 
mek kora öröm egyedi és egyé ni, büszke sze-
mé lyi ségnek lenni.

1 ejtsd: luisz lauri
2 uniformizál: egyöntetűvé tesz, egységesít

214

A regény � lmváltozatának főszereplői

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   214 2019. 02. 22.   8:32



Ellátogatott múzeumokba, és látott festmé nye -
ket. Azokon ott volt az összes szín, ame lye ket ő 
most már egytől egyig felismert, és meg tudott 
nevezni. 

Az egyik gyönyörű emlékben egy fényes bar-
na szőrű ló hátán ülve átléptetett egy nedves fű-
től illatos mezőn. Egy kis patakhoz érve le szállt 
a nye regből. Ő is, és a ló is it tak a tiszta, hi deg 
víz  ből. Ezzel is többet tudott meg az ál la  tokról. 
Ami  kor pe dig a ló fel emelte a fejét, s or  rá val ked-
ves  kedve meg bökte az ő vál lát, egy szerre átérezte, 
mi min den köt het össze embert és állatot. 

Sétált erdőkben, és üldögélt esti tábortűz mel-
lett. Régebbi, szo mo rú emlékekben el szen vedte a vesz teség és a magány fájdal mát, most vi-
szont megismerkedett a nyu galom mal, az egyedüllét örömével.

– Melyik a kedvenc emléked? – kérdezte egy napon az örökítőtől. – Nem kérem, hogy 
már most átadd – tette hozzá sietve. – Csak mesélj róla, hogy várhassam. Hiszen úgyis meg 
kell kapnom, amikor a többivel már végeztünk.

Az örökítő elmosolyodott. 
– Feküdj le – mondta. – Szívesen átadom neked.
Amint az emlék elkezdődött, Jonas azonnal megérezte az örömöt. Néha időbe telt, 

mire sikerült alkalmazkodnia, átvennie egy-egy emlék hangulatát, de ezúttal nyomban 
megtalálta a helyét, rögtön megcsapta őt az emléket átható boldogság. 

Egy szobában állt, emberek között. Meleg volt, a kandallóban lobogott a tűz. Az ablakon 
kinézve látta, hogy este vagy éjszaka van, s odakint esik a hó. Egy fán, ami furcsa módon 
bent volt a szobában, apró, színes lámpák égtek – pirosak, zöldek és sárgák. Az asztalon 
arany gyertyatartó állt, lágy, pislákoló fényű gyertyákkal. Jonas � nom ételek illatát érezte, 
és halk nevetgélést hallott. A sarokban egy aranysárga szőrű kutya szunyókált. 

A padlón élénk színű, fényes szalaggal átkötött csomagok feküdtek. Egy kisgyerek sorban 
felemelte és továbbadta őket: más gyerekeknek, felnőtteknek, akik nyilván gondviselők 
voltak, meg egy idősebb, halk sza vú párnak – egy fér� nak és egy nőnek –, akik egymás 
mel lett ül tek a kanapén.

Jonas érdeklődve � gyelte a je le netet. A jelenlévők egyenként bon togatni kezdték a cso-
ma go kat. A szalag alól, a színes cso ma golópapírból dobo zok kerültek elő, azokból pedig 
játékok, ruha darabok és könyvek. A tevé keny  séget az izgalom és az öröm hangjai kísérték, 
s a jelenlévők újra meg újra átölelték egymást. 

A kisgyermek odament az öreg nő höz. Az az ölébe vette, rin gatta, és az arcához dörgölte 
az arcát. 

Jonas kinyitott a szemét. Az öröm től ernyedten feküdt az ágyon, őriz getve magában a szí -
vet melengető bé két. Ebben az emlékben együtt volt mindaz, amit eddig megtanult él vez-
ni és becsülni. 

– Milyen dolgokat érzékeltél? – kérdezte az örökítő. 
– Meleget – felelte Jonas – és boldogságot. És… Mit is még… Családi érzést. Ez valamilyen 

szertartás volt, valamilyen ünnep. És még valamit éreztem, de arra nem találom a szót. 
– Majd megtalálod. 
– Kik voltak az öreg emberek? Mit kerestek ott? 

A „túllátással” Jonas először az alma színét érzékelte
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Jonas furcsának találta az öregek jelenlétét. A 
közösségben az öregek soha nem hagyták el kije-
lölt lakóhelyüket, az Öregek Házát, ahol gondju-
kat viselték, és tisztelettel bántak velük. 

– Őket úgy hívták: nagyszülők.
– Nagy szülők? 
– Nagyszülők. Szülőknek a gondviselőket hív-

ták, a nagyszülők pedig a szülők szülei voltak. 
Valamikor…

– Réges-réges-régen? – Jonas elnevette magát. – Lehettek a szülők szülei szüleinek is szülei?
Az örökítő is nevetett. 
– Úgy bizony. Ez egy kicsit olyan, mint amikor a tükörben nézed, amint nézed, hogy né-

zed magad. 
Jonas a homlokát ráncolta. 
– De hát az én gondviselőimnek, illetve szüleimnek… nekik is biztosan voltak szüleik. 

Ez még soha nem jutott eszembe. Kik az én szüleim szülei? Hol vannak?
– Megnézheted a Nyilvános Feljegyzések tárában. […]
Jonas habozott egy kicsit, majd folytatta:
– De azért tetszett az emlék. Értem, hogy miért ez a kedvenced. Csak sajnos nem tudom 

a szót az egész érzésre, ami olyan erős volt ott a szobában. 
– Szeretet – mondta az örökítő. 
– Szeretet – ismételte Jonas. Ahogy az érzés, úgy maga a szó is új volt számára. […] – 

Jó lenne, ha itt a közösségben is éreznénk olyat – suttogta, majd sietve hozzátette: – Per-
sze tudom, hogy az nem volt praktikus. Sokkal jobb az, ahogy mi szervezzük az életünket. 
Ahogy akkor régen éltek, az veszélyes volt. 

– Miért gondolod? 
Jonas habozott. Igazából ő maga sem tudta, miért gondolja. Érezte, hogy a dolog vala-

miféle kockázattal jár, de hogy mifélével, azt nem tudta. Végül egy mondvacsinált ma-
gyarázattal vágta ki magát: 

– Abban a szobában tűz égett. Tűz volt a kandallóban, és az asztalon gyertyák égtek. 
Nem csoda, hogy betiltották az ilyesmit. 

De azért – tette hozzá eltűnődve, szinte csak magának – tetszett a fényük. És a melegük. 
Jonas az esti étkezés után szánta rá magát, hogy előrukkol a dologgal.

– Apa, Anya, szeretnék kérdezni valamit. 
– Halljuk, Jonas – nézett rá az apja. 
Jonas elpirult zavarában, de azért kipréselte magából a kérdést, amit a hátsó szárnyból 

hazafelé jövet egész nap gyakorolt. 
– Ti szerettek engem? 
Szavait pár másodpercnyi kínos csend követte. Aztán Apa elnevette magát.
– Ejnye, Jonas. Ha valakinek, neked tudnod kellene, milyen fontos a helyes szóválasztás. 
– Miért mondod ezt? – értetlenkedett Jonas. Mindenre számított, csak arra nem, hogy 

nevetve megdorgálják. 
– Azért Jonas – magyarázta Anya –, mert egy nagyon általános jelentésű szót használtál. 

Ez az ige olyan üres és semmitmondó, hogy már szinte teljesen feledésbe merült. 
Jonas döbbenten bámult az anyjára. Üres? Soha semmit nem érzett még olyan tar tal mas-

nak, mint a szeretet emlékét. 
(Részlet a regényből; Tóth Tamás Boldizsár fordítása)
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Feladatok, kérdések

1.  Az örökítő nagyon régi emlékeket adott át Jonasnak. Olyanokat, amelyeket már ő 
sem élt át, hanem az elődeitől örökölt meg. Az emlékeket úgy adhatta tovább, ha két 
tenyerét a fi ú hátára tette, s mialatt a képek fokozatosan elhalványultak az emlékeze-
tében, azok már a leendő őr, Jonas emlékeivé váltak. 

 a)  Értelmezd az örökítő szavait: „Ami azt illeti, nem vagyok olyan öreg, mint amilyennek 
a külsőm mutat […]. A tisztségem öregített meg.”

 b)  Második találkozásukkor az örökítő fi atalosabbnak, energikusabbnak tűnt, mint 
előző nap. Hogyan függ össze mindez a férfi  korábbi megállapításával: „Az emlé-
kek hatalmas súllyal nehezednek rám”?

 2. a) A regényrészlet alapján mutassátok be, milyen volt a közösség, ahol Jonas élt! 
 b) Beszéljétek meg, milyen lehetett egy hétköznapjuk!
 c) Milyen jelek árulkodtak arról, hogy nem ismerték az ünnepnapokat?
 d)  A regény története egy látszólag tökéletes világban kezdődött. Az események 

előrehaladtával azonban egyre inkább kirajzolódtak azok az elemek, amelyek e 
világ beteg és kegyetlen voltát jelezték. Miként hatottak mindezek Jonasra? 

3. Az emlékek hatására a fi ú egy számára ismeretlen világot fedezett fel.
 a) Sorold fel, mi minden volt új Jonasnak „Máshol”-ban! 
 b)  Miként késztették az emlékek a fi út arra, hogy elhagyja a családját, és megszökjön 

a közösségből? 

Kapcsolódó

1. Merre tart a világ? – sokszor tesszük fel magunknak ezt a kérdést.
 a)  Beszéljétek meg, milyen érzéseket, gondolatokat váltott ki belőletek az a világ, amelyben 

Jonas élt!
 b)  Vannak-e ennek a világnak olyan elemei, amelyek (vagy amelyek csírái) a minket körülvevő 

világban is fellelhetőek? Mit tehetünk, miként védekezhetünk ellenük? 
 c)  „A hó megnehezítette a táplálék-előállítást, behatárolta a mezőgazdasági termelésre alkalmas 

időszakot. […] A hóra nem volt szükség, ezért kiiktattuk, mikor áttértünk az egyenlétre.” – me-
sélte az idős őrző a fi únak. 
Mondd el, miért kell mégis vállalnunk a – tűz kapcsán Jonas által is említett – „kockázatot”!
Miért kell mégis megőriznünk ezeket a „veszélyes” elemeket? 

2.  Nézz utána az interneten, ki a regényből készült fi lm rendezője, és hogy hívják a 214. oldali 
képeken látható színészeket!

Lois Lowry (1937–)
Amerikai írónő, regényeinek alapvető témája az emberi kapcsolatok fon-
tossága. A Számláld meg a csillagokat és Az emlékek őre című művei ran-
gos irodalmi elismerésben részesültek: elnyerték az Amerikai Gyer mek-
könyvtárosok Szövetségének díját.
Az emlékek őre 1993-ban jelent meg először, azóta több mint öt és félmil-
lió példányt adtak el belőle világszerte. A regény egy tetralógiának1 az első 
kötete, amelyet a Valahol messze, a Hírvivő és A fi ú című műve követ.

1 tetralógia: közös gondolat által összefűzött, négy önálló részből álló regény-, dráma- vagy zenedráma-sorozat
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Lakatos Menyhért: Füstös képek

Előzmény
„De hát akkor ki vagyok?" – teszi fel magának a kérdést a Füstös képek című regény főszereplő-
je. Az egyes szám első személyben elmondott mű Lakatos Menyhért önéletrajzi jellegű írása. 
Bár a főszereplő neve nem derül ki a regényből, mégis biztosak lehetünk benne, hogy a fi ú 
azonosságkeresése magáé az íróé. 

A következő részlet a főszereplő életének egy nehéz időszakát mutatja be. Édesanyja segít-
ségével azonban hamar megérti: csak a tanulás révén tudja megváltoztatni az életét, csak a 
tudásával tud kitörni a szegénységből. 

Hasztalan teltek a hetek, idegen maradt számomra minden és mindenki. A putriba,1 ami 
eddig hangos volt a beszélgetésektől, síri csend költözött. Olyan volt, mint egy kripta, ahol 
csak mutogató árnyak élnek, mert nekem tanulnom kellett. 

Korán keltem, későn feküdtem. Magam is csendessé váltam, a környezet szinte magával 
ragadott; alig vártam a vasárnapokat, hogy kiszakíthassam magam belőle. De már ez sem 
ment, nem voltak viharos vitatkozások, barátaim nagyokat hallgattak mellettem, mintha 
untatná őket társaságom. Meglepődve néztek rám, ha megfeledkeztem mindenről, és a ré-
gi akartam lenni. De azért ragaszkodtak hozzám.

Ha egy putriba bementem, dugdosták előlem szegénységüket, mint az idegen elől, meg-
seperték az ágyat, vagy tiszta ruhát terítettek elém.

Napközben erős fejfájás gyötört, szédülve jöttem ki az órákról, mindig úgy éreztem, 
hogy a tanár nekem beszél, minden szavát elnyeltem az utolsó hangig.

Feleltetéskor átsiklott felettem, csak azt kérdezte, aki önként jelentkezett. Már alig volt 
rajtam kívül valaki, sokszor úgy éreztem, mindjárt én kerülök sorra. Az osztálynapló 
kinyitásakor mindenki rám nézett, ő is, aztán mást szólított. Szerettem volna már átesni 
a próbán. Hallani önmagam, lemérni a gyötrelmes éjszakák és nappalok eredményeit, de 
nem volt bátorságom, valamitől féltem, talán magamtól. Amíg mások magukkal hozták 
a bátorságot, az otthont, a levegőt, addig én gyáva idegen voltam. Mindennap azzal in-
dul tam el, hogy ma, de ma sem, holnap sem, talán soha, amíg az őrületbe nem kergettek 
a gon dolatok.

És egyszer, önkéntelenül, minden tiltakozásom ellenére, felnyújtottam a kezem.
– Nicsak, nicsak, hát te is tudod? – kérdezte a tanár, mintha csak az utcáról lépett vol-

na be egy idegen, akit most lát először. Lehet, hogy csak én hallottam úgy, lehet, hogy úgy 
volt, belegabalyodtam a szavaimba, és ha még soha életemben, most még nyekegtem is.

Egy szabadtéri színpadon éreztem magam, ahol én vagyok a bohóc.
– Ülj le – legyintett a tanár zsebkendőjével, amivel a szemét törülgette.
Nem volt rossz kedélyű ember.
Még ebben az órában leszámoltam mindennel. Gondolatban már otthon voltam a bará-

taim között, akik úgy fogadtak, mintha nagyon-nagyon messze földet jártam volna be, 
akiről már azt hitték, hogy nincs is.

Nem az én világom ez, gondoltam tisztán, józanul.
Délután összeszedtem mindent, ami nyomot hagyott volna utánam, nem búcsúzkodtam, 

nem is marasztaltak, pedig mindenki tudta, hogy csak voltam.

1 putri: földbe vájt vagy sárból, vályogból rakott nyomorúságos lakás
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[…] Molnár nem mert egy kocsiban utazni velem, csönd volt a kocsiban is, tudták, hogy 
most már minden mindegy.

Anyám nem szólt egy szót sem, pedig első dolgom az volt, hogy bejelentettem a szán dé-
komat, megvárta, amíg mindenki elaludt.

A tiszta abrosszal, mint mindig, leterítette a koszos asztalt, most nem kiabált, csendben 
beszélt.

– Jól van, � am, én megértelek, tudom, hogy nem könnyű cigánynak lenni, de holnaptól 
kezdve már nem leszel az.

– Hát? – néztem rá érdeklődve.
– Semmi hát, csak az iskolában voltál az, ahol megvetettek, gúnyoltak, kinevettek, itt hon 

más leszel, gyáva, bolond, akinek nem fog a feje, hiába szeretnék taníttatni. Csaló, aki be-
csapta a testvéreit, szüleit, fajtáját, mert ő nem akar cigány lenni. Ha csak ez volt a vágyad, 
akkor ezt elérted. Azt hiszed, ezután is úgy tisztelnek majd, mint eddig? Nem érted, hogy 
mindenki szeret, rajongva vesznek körül, mert azt hitték, hogy majd te, aki annyi voltál, 
mint ők, megmaradsz nekik, értük, velük. Ne akarjon az ember más lenni, mert úgysem 
lehet más, de az legyen, ami. Azt hittem, tudod, hogy cigány vagy, és ez elég útravaló lett 
volna ahhoz, hogy megmutasd, amit senki nem hisz el, most már én sem.

– Te is azt hiszed, hogy nem tanultam, nem minden éjszakát végigtörtem. Itt vannak 
ezek a könyvek, kívülről elmondom az egészet.

Csak a fejét ingatta.
– Nem, nem – tette hozzá –, amit én elmondtam neked, nem megtanultam, hanem tu-

dom. Választhatsz te is, most lefekszel, vagy fenn maradsz.
Értettem, hogy nem az ágyról beszél, de nem is az ébren maradásról.
Szó nélkül vettem elő az órarendemet.
Ha ugyan nagyon kevés lapot olvastam el a könyvekből, de az ő szavai visszhangzottak 

bennem, ami többet ért az eddigi szajkózásnál. Eleinte csak kötelességből, de később már 
magamtól is rájöttem, hogy ha igazán fenn akarok maradni, akkor kétszer annyit kell tud-
nom, mint másoknak.

Ezután már önként vállalkoztam. Talán már nem is feleltem, hanem előadást tartottam 
az anyagból.

A tanár úrnak szájára fagyott az előlegezett mosoly, amikor a legegyszerűbb módon 
bizo nyítottam azokat a tételeket, amiket ő nehezen érthetővé és bonyolulttá tett. Egyre 
emel kedő hangom elnyomta az osztály pusmogását, a kitörni készülő viharos kacagás elő-
hírnökét. Lapos pajzsokká tágult pupilláikat átdö� e a bámulat, ahogy a következő anyag 
logikai összefüggéseit ismertettem.

– Kitűnő – mondta a tanár úr, akarata ellenére. Sokszor félve közeledett felém, mintha 
hipnotizálnám. Pedig csak a tudni akarás vágya volt bennem, megmutatni, hogy engem is 
anya szült, és emberek gyereke vagyok.

Ilyen percek sorozatai után sikerült magam áttörni a legjobbakon is. Anyámnak örö mé-
ben eleredtek a könnyei, mikor a félévi bizonyítványomat meglátta. Azért legyűrte érzé-
kenységét.

– Így kell ezt, � am. – Nem leptek meg a szavai, de mégis szokatlannak tűnt, hogy már 
felnőttnek tart, akit nem kell kényszeríteni, tudta, mit kell csinálnia, sőt azt is, hogyan.

(Részlet a regényből)
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Feladatok, kérdések

1. a)  Értelmezd a címet! Milyen valóságos jelenségre utal? Milyen átvitt értelmű jelen-
téssel bír?

 b) Fogalmazz meg fi gyelemfelkeltő címet a részlethez!
2.  Mikor játszódik a történet? (Segítenek az íróról lejegyzett mondatok.) Játszódhatna 

ma is?
3. a) Sorold fel, kik a regényrészlet szereplői! Milyen társadalmi réteghez tartoznak?
 b)  Vizsgáljátok meg a közöttük levő kapcsolat alapján a magatartásukat (anya-fi ú, 

tanár-fi ú, osztálytársak-fi ú)!
 c) Miért van kiemelkedő szerepe a fordulatban az anyának?
 d) Miként változik a részletben a tanár-diák viszony?
4.  Mutasd be az elbeszélő lelkiállapotának változásait és a hozzájuk fűződő érzelmeket! 

Például: gyötrődés – fejfájás, szédülés.
5. Hol és milyen esemény alkalmával történik fordulat az elbeszélő életében?
6.  Mi a szöveg meghatározó közlésformája? (Elbeszélés, leírás, párbeszéd?) Mit gondolsz, 

miért?
7.  Miért nagyobb kérdés egy cigány fi ú esetében a tanulás ügye a regény idején? Ma is 

döntő kérdés valaki életében, hogy járjon iskolába, és eredményesen tanuljon?

Kapcsolódó
1.  Fűzz rövid szómagyarázatot a felsorolt szavakhoz, kifejezéshez: kripta, „minden éjszakát végig-

törtem”, szajkózás, hipnotizálnám, girhes!
2. Dramatizáljátok és játsszátok el a második felelés történetét!
3.  Ismerkedjetek meg a hazai cigány kultúra kiemelkedő alakjainak, így például Balogh Attila, 

Bari Károly, Rostás-Farkas György és Szécsi Magda néhány írásával is!

Lakatos Menyhért (1926–2007)
Író, költő; eredetileg mérnök végzettséget szerzett.  Első írásait 1970-től 
jelentette meg. 1986-ban megalapította a Cigány Kulturális Szövetséget, 
amelynek elnöke is lett. 1992-től a Magyarországi Játékszíni Társaság el-
nökségi tagja volt.
Művei közül: Akik élni akartak (regény), Hosszú éjszakák meséi (mesék), A titok
(elbeszélések, mesék), Tenyérből mondtál jövendőt (versek).
Főbb elismerései közül: József Attila-díj (1976, 1993), Füst Milán-díj (1976).
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•  Olvastátok már a regénysorozat valamelyik kötetét? Ha igen, idézzétek fel a számotokra leg-
kedvesebb részleteket!

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 5.– Remény

Előzmény
A magyar ifj úsági könyvsorozat nyolc kötete a buda  pesti Szent 
Johanna Alapítványi Gimnázium egyik osztá lyá nak az éle tét köve ti 
nyomon négy éven át. Egy-egy kötet egy-egy iskolai félév törté ne-
tének a krónikája. Az iskolai élet ismerős eseményei mellett nyomon 
követhetjük az írónő képzelete által teremtett szereplők – a mai tizen-
évesek – magánéletének alakulását is. A legbalhésabb osztály pör-
gős életet él, állandóan új ki hívások, konfl iktusok, régi és új sze relmek 
követik egy mást. A fi atal írónő stílusa, a regény nyelvezete hűen köz-
vetíti a korosztály gondolkodásmódját, szo ká sait, egy máshoz és a fel-
nőttekhez való viszonyulását. 

A napló formájában megírt sorozat egyik főszereplője, vagyis a 
nap  ló írója Rentai Renáta, aki így vall magáról egy közösségi por tálon:

„Név: Rentai Renáta (Reni)
Kor: 16
Beszélt nyelv: magyar, francia
Magamról: (nem publikus1 adat, hozzáférés korlátozva) Nem hiszem el, hogy Kinga bele-
rán gatott… hogy fogunk kimászni ebből? És mit mondok neki?
Érdeklődési kör: könyvek, olvasás, fotózás, C.
Klubtagság: Mindig legyen könyv a táskádban; Beatles [bítlz]; Akik már legalább egyszer 
hi báztak nagyot; 2 + 2 = 5”

Reni osztálytársa, aki iránt a lány érdeklődése már az első év második félévében szere lemmé 
változott, nem más, mint:

„Antai-Kelemen Ádám (Cortez) [kortez]
Kor: 17
Beszélt nyelv: magyar, angol, francia, spanyol, portugál
Magamról: Kevés ember tud kiborítani, Neked sikerült…
Érdeklődési kör: Volt
Klubtagság: Born in the USA [born in dö júeszé]; Bajnokok ligája RulZ; Ramones [ra mo-
nesz]; Capoeira [kapoejra]; Coca-Cola” 

A kettőjük között kialakuló vonzalomról – buktatókról, félreértésekről, szívfájdalomról és túl-
áradó örömről – az alábbi részletekből értesülünk, természetesen a napló írójának szem-
szögéből nézve.

Szeptember 6., hétfő
[…] A lépcső előtti csoport központi � gurájaként állt ott, körülötte mindenki rá � gyelt, 
miközben Cortez igyekezett mindenkihez beszélni. Nekem pedig megrogyott a térdem, és 
szinte összeestem. Még jó, hogy Kinga megragadott a kö nyökömnél fogva, mert különben 
lehet, hogy elesek. Alig is mertem rá. Hihetetlenül napbarnított volt, nyoma sem volt 
a deszkás cuccoknak, helyette sima farmert, tornacipőt és fehér pólót viselt, ami még 

1 nem publikus: nem nyilvános
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in kább kiemelte az „üvölt róla, hogy tengerparton volt” szí-
nét és a hófehér mosolyát. A ha ja egyáltalán nem állt szana-
szét, hanem lenőtt, a tincsei a hom lokába lógtak, szemét pe-
dig menő, pilóta fazonú napszem csi takarta el. Ha összevetek 
minden létező cele bet,1 akit va laha helyesnek tartottam, ak-
kor együtt sem kö zelítik meg azt, ahogy Cortez kinéz. Gitár-
ral a ke zében, akár egy Rolling Stones2 [róling sztónsz] cím-
lap sem lenne lehetetlen, de talán a hangszer nélkül sem… 
Ha szerettem a régi Cortezt, akkor az új Cortezre kéne ta-
lálni egy új fogalmat. Első látásra. Már megint. Bumm. […]

Szeptember 22., szerda
[…] Hazaérve a tanulnivalómmal együtt kivonultam a kert-
be, és megpróbáltam kiélvezni a napsütést, mert anyu sze-
rint ha ma rosan drasztikusan lehűl az idő. Miu tán min den leckét megcsináltam, és ma-
goltam egy ada got, még egy  szer átnéztem az etikát. […] Vacsora után (képtelen va gyok 
beszélni róla) felmen tem a szobámba, és bekapcsoltam a gépem. Magamnak azt hazud  tam, 
hogy csak Dave [dév] videója miatt, hogy hozzászóljak, de amikor betöltődött a gépem, 
azonnal a Face bookra mentem. Cortez falán rögtön megláttam Móni pro� lképét. Nem 
volt nehéz, kül dött neki valami szív izét. Rákattintottam a nevére, és áldottam a bu ta em-
bereket, akik nem titkosítják az adataikat, így én is hoz záférhettem bármihez, ami ér de -
kelt. Elsősorban megnéztem a képeit, ami kicsit elszomorított, mert sajna vala mennyi fo-
tón menőn nézett ki. Aztán megnéztem, miket szeret. Vagy ötszáz oldalt lájkolt, úgyhogy 
nem vesződtem ez zel, tudomásul vettem, hogy ő egy „lájkolós lány”. Barátainak száma 
rengeteg, üzenő fa lán millió beszélgetés, aminek legalább fele privát is lehetett volna, mert 
úgy éreztem, rám például nem tartozik. Idegesen kattintgattam az oldalon összevissza, vé-
gül visszatértem Cortez pro� ljára. És ekkor hirtelen rájöttem: vagy semmin nem bukik ki, 
vagy mindenen. A falát elárasztották az üzenetek, kilencven százalékban lányoktól. Most 
kattintsak rá mindegyikre? Nézzem át az összeset? Ugyan már. Egyszerűen vissza mentem 
a kezdő la pom ra, és az egy hervadt üzenetemre kattintottam. Peti írt! Na, leg alább valami-
től jobb kedvem lett. 

Az msn-re be voltam jelentkezve, úgyhogy a válaszírás közben meglepődtem, amikor be-
ugrott egy ablak. Másolom.

Cortez üzenete: Mi lesz holnap törin?
Reni üzenete: Összefoglalunk.
Cortez üzenete: � x.
Letettem az ablakot a tálcára, és folytattam a levélírást Petinek. Pár pillanattal később 

narancssárgán villogott az msn, úgyhogy rákattintottam. A döbbenettől szinte sokkot 
kaptam, és megremegett a kezem a billentyűzeten. Másolom.

Cortez üzenete: Holnap mozi?
Te jó ég! Lehunytam a szemem, és végiggondoltam a dol got. Moziba hív! Elhív moziba? 

Nem hezitálhatok3 sokat, mert félreérti, és akkor azt hiszi, hogy nem akarok menni. De 
akarok! Persze, hogy akarok!

1 celeb: a médiában (újság, televízió, rádió stb.) felkapott híresség, ismert ember
2 Rolling Stones: angol rockegyüttes
3 hezitál: tétovázik, meginog, habozik
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Reni üzenete: Oké!
Láttam, hogy ír, úgyhogy a fülemben doboló vérrel vár-

tam, hogy erre mit fog lépni. Igyekeztem kontrollálni1

a kéz remegésem, de nem sikerült. Totál szét estem. 
Cortez üzenete: Bocs, félreküldtem. […]
Cortez: 5/2 – inkább hagyjuk. […]
Arnold: 5/4 – csak e-mailt írt, hogy elég elfoglalt, majd hol-

nap hív.
Jane Eyre2 [dzsén er] 5/3 – most valahogy nem köt le. 
Karcsi 5/1– egy végzős � ú ma fellökte a lépcsőn. Sze gény. 
Ideges vagyok: 5/1 – tudom, hogy tilos, de megyek, és 

meg  nyom kodom az arcom. […]

December 20., hétfő
Te jó ég, ez az a nap, amit soha, de soha az életben nem fo gok elfelejteni! Úristen! […]

Az egész karácsonyi buli alatt mosolyogva ültem a lelátón, igaz, néha csak úgy elvö-
rö södtem, néha csak úgy megdobbant a szívem, és néha csak úgy felröppentek a lepkék 
a gyom romban. Fél kilenckor aztán kaptam egy SMS-t. Vadul kalapáló szívvel vettem elő 
a telefonom, és néztem meg a kijelzőt. 

Cortez azt írta, hogy becsekkolt,3 és mindjárt indul a gépe. Visszaírtam, hogy hívjon, ha le-
szállt. Erre azt írta, hogy késő lesz. Én pedig azt válaszoltam, hogy nem baj, várni fogom. […]

– Milyen volt az iskolai karácsony? – érdeklődött anyu, aztán amikor meglátta a kivirult, 
mosolygós fejem, csípőre tette a kezét.

– Van valami, amiről tudnom kell? 
– Igen – mondtam mosolyogva, és felültem a konyhapultra. 
Mindent részletesen elmeséltem, többször is, és még akkor is virultam, amikor anyu 

gondterhelten meredt rám. Ha a gyerek örül, a szülő aggódik. Ez evidens.
– Mi újság? – kérdezte apu, amikor odajött hozzánk.
– A lányodnak barátja van – közölte anyu tényként. Apunak felszaladt a szemöldöke, és 

hálásan pillantott anyura, amikor kivette a kezéből a tortavágó kést.
– Hogy miiii? – förmedt ránk.
– Menj fel nyugodtan a szobádba – intett anyu amolyan „majd én lerendezem” stílusban, 

én pedig megfogtam egy mandarint, és felslisszoltam4 a lépcsőn. 
A szobaajtómat becsukva még hallottam, hogy szüleim heves konzultációba kezdenek en -

gem illetően, aztán lerogytam a babzsák fotelembe, az ölembe vettem a laptopomat, és meg-
nyitottam a YouTube-ot. Dalszöveggel betettem a Keane- [kín] számot, és va dul ka lapáló 
szívvel hallgattam meg egymás után úgy tízszer azt a dalt, amire végül is össze jöttünk… 
„� is could be the end of everything, so why don’t we go, somewhere only we know” 5 [disz kud 
bi di end of evriszing, szo váj dont vi go, számvör onli vi nó]. No comment.

(Részlet a regényből)

1 kontrollál: ellenőriz
2 Jane Eyre: Charlotte Brontë [sárlot bronté] írónő regényének a címe, illetve a címszereplő neve
3 becsekkol: repülőútra, szállodába vagy más intézménybe bejelentkezik
4 felslisszol: fellopakodik, felsurran
5  „� is could be the end of everything, so why don’t we go, somewhere only we know”: Véget érhetne minden, hát miért nem 

megyünk el egy helyre, amit csak mi ismerünk?
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Feladatok, kérdések

 1. a)  Milyen lehet Reni? Írjatok rö vid jellemzést a külseje, szo kásai, gondolkodása, ér zel mei,
 cselekedetei be mu tatásával!

  b)  Ti mit tettetek volna más képpen a helyében?
 2. a)  A részletek alapján sok min dent megtudtunk Cor  tez  ről. Mutassátok be őt a kü lső és 

belső tulaj don ságai alapján – az ötödik év fo lya mon már meg is mert – sziluettrajz 
segítségével! 

b) Miért szimpatikus vagy nem szimpatikus szereplő számotokra? 
 3.  A szerelem az egyik legszebb érzés az ember életében. A fi atalon átélt „első” szerelem 

során teszünk szert olyan tapasztalatokra, amelyek segítenek majd a felnőttkori pár-
választásban.

 a) Milyen jelek bizonyítják Reni vonzalmát Cortez iránt? 
 b)  Mi a véleményetek arról, 

hogy Reni elmesélte édes-
anyjának a karácsonyi ün-
nep ségen történteket?

 c)  Ti mit értetek a barát ki-
fejezés alatt?

 4. a)  Soroljátok fel, milyen tech-
nikai eszközök játsza nak 
fon  tos szerepet a ma élő 
em  be rek (fi atalok) kapcso-
lat tartásában!

 b) I smertessétek ezek hasz ná -
latát egyszerű, érthető mó -
don!

Kapcsolódó
1. Mit jelent: Thx?
2. Milyen tanulási technika a „magolás”?
3.  Készítsetek el közösen egy praktikus, gyakorlati ismereteket tartalmazó útmutatót a közösségi 

portálok használatához!
4. Ilyen vagyok! – Állíts össze adatlapot magadról a regénybeli szereplők mintájára!

Leiner Laura (1985–)
Magyar írónő, tizennyolc éves kora óta jelennek meg könyvei. Első regé-
nyét Remek! cím mel írta 2005-ben, majd A Szent Johanna gimi című ifj úsá-
gi naplóregény-sorozat hozta meg számára az ismertséget. A népszerű so-
rozat első kötete 2010-ben jelent meg, nyolcadik kötete pedig 2013-ban, 
mindegyik a Ciceró Könyvstúdiónál. Az írónő így vallott a regényeiről: „Úgy 
érzem, ez a sorozat az egyszerűségével nyerte el mindazt, amit elnyert, én pedig 
végig tartottam magam ahhoz az elvemhez, miszerint ez csak egy sztori egy 
hétköznapi lányról, A FIÚRÓL (csupa nagybetűvel), a tanulásról, a barátairól, 
a családjáról, az életéről meg úgy általában, a Szent Johanna gimiről.”
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   A dráma és a színjáték
„Színház az egész világ.

És színész benne minden férfi és nő:
Fellép és lelép: s mindenkit sok szerep vár

Életében, melynek hét felvonása. A hét kor.”
(Wiliam Shakespeare [viliem sékszpír]:  

Ahogy tetszik, II. felvonás, 7. jelenet)
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Múltba néző

Régi, régi időkben, amikor az emberek még 
egészen más nyelveken beszéltek, a melegebb 
országokban már voltak nagy és pompás bi-
ro dalmak. Császárok és királyok palotái 
emel kedtek ott, voltak bennük széles utak, 
szűk utcák, girbegurba kis közök. Álltak ott 
fényes templomok is, bennük arany meg 
már vány istenszobrok. Zsibongtak a tarka 
pia  cok, ahol a világ minden tájáról érkezett 
árut kínáltak. Szép tágas tereiken az embe -
 rek összeverődtek, hogy minden újságot 
meg  tár gyaljanak, szónoklatokat mondjanak 
vagy hallgassanak. S nem utolsósorban vol -
tak ott nagy színházak is. Ezek a színházak 
olyanok voltak, amilyen ma is még a cirkusz, 
csakhogy kőtömbökből voltak összerakva. 
A nézőknek szánt ülések, akárcsak egy ha-
talmas tölcsérben, lépcsőszerűen helyez ked-
tek el. Föntről nézve ezeknek az épít mé-
nyeknek egyike kör alakú volt, másika ová-
lis, megint másika tágas félkör alakú. Úgy 
hívták őket, hogy am� teátrum vagy teát-
rum. Voltak köztük akkorák, akár egy futballstadion, s voltak kisebbek, olyanok, ahová csak 
néhány száz néző fért be. Voltak előkelőek, oszlopokkal és szobrokkal díszítettek, és voltak 
egyszerűek és dísztelenek. Tetejük nem volt ezeknek az am� teátrumoknak, minden a szabad 
ég alatt játszódott. Az előkelő színházakban ezért aranyhímzésű szőnyegeket feszítettek az 
ülések fölé, hogy a közönséget az izzó napfénytől és a futó esőktől megvédjék. Az egyszerűbb 
színházakban erre gyékény- és szalmaszőnyegek szolgáltak. Egyszóval min den színház olyan 
volt, amilyet az emberek abban a városban megengedhettek magu knak. Színházat azonban 
mindenki akart, hiszen szenvedélyes hallgatók és nézők voltak mindannyian. S míg azokra 
a megrázó vagy akár komikus eseményekre � gyeltek, amelyeket a színpadon előadtak nekik, 
úgy érezték, mintha e csupán eljátszott élet titokzatos módon valóságosabb volna, mint az 
övék, a mindennapi. S szerettek erre a sűrített valóságra oda � gyelni.

(Michael Ende [miháel ende]: Momo; Kalász Márton fordítása, részlet)

Amióta világ a világ, az ember örök vonzódást érez a játék iránt. Látni és láttatni akarja saját 
magát, az életet, a világ tényeit. Vidám és szomorú emberi történetekre, utazásokra és ka-
landokra, szerelmekre, barátságokra, nagy bánatokra és még nagyobb örömökre vágyik. 
Vágya a világ megismerésére olthatatlan. Ezért színjátszás nagyon régóta van, és alighanem 
mindig is lesz. Története szorosan kapcsolódik az emberiség történetéhez és művészeti kor-
szakaihoz. A színház mindig különleges és ünnepélyes jelenség volt, és reméljük, az is marad.

(Götz Eszter Színház-néző című könyve nyomán)

Ókori görög álarcokÓkori görög álarcok
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Az epidauroszi színház

Feladatok, kérdések

1.  A Múltba néző cím a regény témájára is utal. Foglalja össze röviden a történetet, aki 
o lvasta a Momo című regényt!

2.  Vajon mire gondolt a beszélő, amikor „melegebb országokról”, „nagy és pompás biro-
dalmakról” beszélt?

3. Vedd számba a szövegrészlet alapján az ókori teátrumok jellegzetességeit!
4.  Magyarázd meg: a „szenvedélyes hallgatók és nézők”, valamint a „sűrített valóság” kife-

je zéseket!
5.  Miért volt fontos a színház az ókori emberek számára?

  6.  Idézzétek fel az általatok látott színházi előadásokat, és osszátok meg az élményt 
egymással!

 a) Nevezzétek meg a szerzőt és a mű címét!
 b) Mi volt a darab műfaja?
 c)  Melyik szereplő tetszett, illetve melyik színészi alakítás gyakorolta rátok a leg mé-

lyebb hatást? Miért?
 d)  Volt-e a színdarabnak „üzenete” számotokra? Ha igen, mi volt az?

Kapcsolódó
1.  Nézz utána az ötödikes történelemkönyvedben, vagy keress a könyvtárban és az interneten 

segítséget a kérdések megválaszolására!
 a) Évente hány napon át zajlottak a színházi előadások az ókori Athénban?
 b) Miért volt szükség ilyen hatalmas nézőtérre?
 c) Melyik isten tiszteletére rendezték a színházi előadásokat?
2. Keresd meg a képen a leírás alapján a görög színház lényeges elemeit, és mutasd be azokat!

Az ókori görög színházakról
Az ókori görög városokban a színház rendszerint domboldalra épült. A félkör alakú játékteret or-
kheszt rának hívták, itt táncolt a kar. A háttérben fából – később kőből – készült épület állt: a szkéné. 
Itt öltöztek a színészek, a tetején tűntek fel az is-
teneket alakítók, és ajtóin át jöttek be a további 
sze  replők. A színészek a szkéné előtti kis téren ját-
szot tak. Ezt a kissé megemelt részt proszkénének 
hív  ták. A nézőtér, a theátron igen nagy volt: például 
a Kr. e. 5. században Athénban több tízezer néző
ült a fél körívben húzódó lépcsőkön.
A színészek csak férfi ak lehettek, akik magasított tal-
pú saruban, földig érő lepelben és álarcban ját szot-
tak.
Az előadások több napon át tartottak. A költségeket 
a gazdag polgárok állták, a szegények ingyen lá to-
gathatták az előadásokat. Még a rabokat is kien-
ged ték a börtönből ebből az alkalomból.
A színházi bemutatók egyben versenyek is voltak. 
Bírák döntöttek a végső sorrendről, majd a győz tes 
szer zőt megkoszorúzták. 
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A dráma

•  Nézzétek meg figyelmesen a szemközti oldalon látható képet! Fogalmazzatok meg egy rövid 
elbeszélést, amelyben a főszereplő így jelenik meg a történet végén!

A dráma az irodalom harmadik műneme az epika és a líra mellett. A dráma írott 
alkotás, amelyet el is olvashatunk, ám elsősorban színpadi előadásra szánt mű. Ezért a 
dráma és a színház, a mű és az előadás szorosan összefügg egymással. Minden színházi 
előadás egyben az írott szöveg újraértelmezése a rendező és a nézők egyéni felfogása szerint.

A legismertebb drámai műfajok, a tragédia és a komédia az ókori görög irodalomban ala-
kultak ki. A későbbi korokban még számos műfaj született.

A dráma formája szerint lehet verses vagy prózai formájú.

Nézzük meg, hogyan szól az ismert történet, a Lúdas Matyi egy rövid részlete epikus és 
drámai feldolgozásban!

•  Epikai szöveg prózaformában
 Egyszer megint vásár esett abban a városban. Lúdas Matyinak megint csak eszébe jutott, 
hogy újra el kellene már menni Döbrögi urat megkeresni. Lókereskedőnek öltözött, 
szerzett magának egy jó lovat, és így ment el a vásárba.

(Illyés Gyula feldolgozása)
•  Epikai szöveg verses formában

Országos vásár esik egykor Döbrögi úrnak
Városkájában; Matyi ott, mint más igaz ember,
Megjelenik paripán, a lóvásárba bolyongván.
Meglát egy virgonc lovat egy idegen sihedernél;
Kérdezi, hogy mire tartja?

 (Fazekas Mihály)
•  Drámai szöveg

A vásárban vagyunk. Anna ugrik fel először a többiek közül mint vásári kikiáltó. Zsivaj gás.
ANNA: Emberek! Emberek! Ide körénk gyűljenek!
A tömeg balról is, jobbról is egy-egy félkörben leül.
 ANNA: Itt látható a világot bejárt vándorszínház! Előadásunk címe: Hogyan verte meg 
Lúdas Matyi kétszer Döbrögi uramat? (A hátul most felálló két gyerek felé mutat.) A szí-
né szek! Döbrögi!
A Döbrögit játszó gyermekszínész meghajol. A közönség tüntetően pfújolni meg nevetni 
kezd. Eközben hátul lassan feláll az igazi Döbrögi. Nem a jelenetet � gyeli, hanem kifelé 
néz a közönségre.
ANNA: És Lúdas Matyi!
A Matyit játszó gyermekszínész is meghajol. A közönség most éljenez, tapsol. Eközben hátul 
lassan feláll az igazi Matyi. Ő sem a jelenetet � gyeli, hanem kifelé néz a közönségre.
ANNA: Kezdődjék a játék!

(Németh Ervin feldolgozása)
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Miben hasonlít, és miben különbözik egymástól az epikus és a drámai szöveg?

Epikus szöveg Drámai szöveg

Mindkettő lényeges eleme a cselekmény, azaz a történet.

Az epikus alkotásokban az elbeszélő segít sé-
gével ismerjük meg a többnyire már meg tör-
tént eseményeket. 

A drámában cselekvő emberek szerepelnek, a 
cs e l ekménye jelen idejű, a szemünk láttára 
bon   takozik ki a színpadon a szereplők szavai és 
tet tei nyomán.

Az epikus szöveg elbeszélő, leíró és pár be-
szédes szövegtípusokból épül fel.

A drámai szöveg a szereplők nevéből, a sze -
rep lők közötti dialógusokból, monológok ból, 
va la mint a szerzői utasításokból (zárójel be tett 
dőlt betűs szövegből) áll.

Mi a dráma lényege?

Egy általánosan elfogadott meghatározás szerint a szereplők között a jelen időben kiala-
kuló viszonyrendszer, amely egy alaphelyzetből bontakozik ki.

A dráma lényegéhez tartozik a kon� iktus (összeütközés) is, azaz a szereplők szavakban 
és tettekben kifejeződő szembenállása.

A drámai műveknek sajátos nyelvezete van. A drámai nyelv legfontosabb jellemzői:
•  egyszerűség, közérthetőség;
•  rövid, tömör mondatok, gyakran szűkszavúság;
•  szaggatottság, kihagyás;
•   bizonyos mondatfajták (felszólító, kérdő) és bizonyos nyelvi elemek (indulatszók, meg-

szó lítások, felhívások) gyakorisága;
•   közvetlen állítások, a jelen idő használata a be szédben;
•  „kiszólások”;
•   az élő beszédre jellemző, azt felerősítő szö-

veg ritmus.

Hogyan dramatizáljunk? 

1.  Mivel hosszabb epikai művek (regény, elbe-
szélés vagy elbeszélő költemény) színpadra 
történő átültetéséről van szó, a történet 
leg fontosabb, elhagyhatatlan részeinek 
a ki választásával kezdődik a folyamat. 

2.  Ha szükséges, akkor a kihagyott részekből 
is beemelhetünk egy-egy elemet a jele-
ne tekbe. 

3.  A megmaradt szövegeket párbeszédekké,
il letve szerzői utasításokká kell átalakítani. 

4.  A felvonásokat jelenetekre tagoljuk. Új 
je le net akkor kezdődik, amikor egy új meg-
szólaló, beszélő lép a színpadra, vagy amikor 
megváltozik a helyszín. 

229

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   229 2019. 02. 22.   8:32



Kapcsolódó
1. a)  Milyen címet adnál annak a drámának, amelyből a 229. oldalon lévő képen látható egy 

jelenet?
b)  Ha te írnád ezt a drámát, mi lenne a darab alaphelyzete?!
c) Írj hat-nyolc mondatos monológot a képhez!

Feladatok, kérdések

1.  Melyek azok a fontos tényezők, amelyek megkülönböztetik az epika és a dráma mű-
ne mét a lírától?

2. a) Hogyan jut el a mű a közönséghez az epikai, illetve a drámai alkotások esetén?
 b) Hogyan értesülünk az eseményekről?
3.  Mit értünk a hétköznapi szóhasználatban dráma alatt? Világítsd meg példák segít-

ségével!
4.  Folytassátok a Lúdas Matyi első levonásának dramatizálását egy kiválasztott jelenet 

megírásával! A helyszín a döbrögi vásár, ahol az első konfl iktus játszódik. 
 a)  Válasszátok ki azokat a szereplőket, akik részt vesznek a vásárban, majd osszátok ki 

a szerepeket! 
 b)  Szükség lesz egy rendezőre is, aki „kívülről mozgatja a szereplőket”: utasításokat ad 

az elhelyezkedésükre, mozgásukra, gesztusaikra, arcjátékukra stb. vonatkozólag.
 c)  Készítsétek el a dialógusokat, a monológot! (Például Matyi „hangos” gondolatait is 

fogalmazzátok meg!) 
 d)  Tervezzetek jelmezeket, kellékeket, esetleg díszletet a jelenethez! A ruházat és 

a kellékek legyenek összhangban a megjelenített fi gurával!
 e) Végül (a próbák után) adjátok elő a megírt jelenetet!
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A komédia

Az ókorban a vígjátékot nevezték komédiának. A komédia az a drámai műfaj, amelyben
a komikum (nevetségesség) a meghatározó elem. Az elsődleges cél tehát a nevettetés, 
valamint a rokonszenves szereplők szempontjából történő jó befejezés.

Miből fakad a komikum? Min nevetünk?
Nevetségesek lehetnek:

•   a szereplők tettei, például amikor egy szereplő olyat tesz, ami nem illik az adott hely-
zethez;

•   a szereplők szavai, amelyek többértelműek, célozgatnak valamire vagy valakire, más 
szereplő stílusát utánozzák, sejtetnek valamit, vagy szellemes szójátékokban nyilvánul-
nak meg;

•   a helyzetek, amelyek például szándékos megtévesztésből, szerepcseréből, véletlen 
eseményből, a szereplők mondatainak, gesztusainak ismétlődéséből erednek;

•   a jellemek az eltúlzott hibáikkal (mint a hiúság, a fösvénység, a hízelgés, a dicsekvés), 
a rögeszméikkel vagy a foglalkozásukkal.

Milyenek a komikus hősök?
Az előzőekből következően a komédia szereplői tipikus hősök, akik leginkább egyéni tu-
lajdonságokkal is felruházott fogalmak megtestesítői. Ilyen például az öreg, fösvény, zsar-
nok apa; a rászedett férj; a hoppon maradt udvarló; az előjogaihoz ragaszkodó nemes vagy 
a hetvenkedő katona.

Milyen lehet a komédia hangneme?
•   Humoros: ez olyan szemlélet, kedélyállapot, amely elnéző derűvel, jóakarattal te-

kint a torz, visszás, helytelen jellemvonásokra, körülményekre. Az eff ajta szelle-
mes megfogalmazást, ábrázolásmódot nevezzük humornak. (Emlékezz vissza például 
Romhányi József verseire!)

•   Gúnyos: ez alatt olyan elutasító magatartást értünk, amely a kinevetésben, ki csú-
folásban nyilvánul meg. Lényegében a fölényen és az elutasításon alapszik. Egyik fő tí pu-
sa a nyílt gúny. (Lásd a Toldi Második énekének 10. versszakában vagy a Harmadik ének 3. 
versszakában György szavait az öccséről.)

•   Ironikus: lényege, hogy valami igaznak látszik, de 
hamisnak bizonyul. Az ironikus kifejezés olyasmit állít, 
aminek a mű egésze vagy egy helyzet ellentmond, 
s így tagadássá válik. (Például amikor egy szereplő 
nem veszi észre, hogy hízelgéssel fi gurázzák ki.)

•   Szatirikus:1 a komikus ábrázolásnak az a fajtája, amely 
megsemmisítő gúnnyal, kár ör vend  ve vagy haragos 
dühvel mutatja be az ábrázolt jelenséget. (Erre is 
látunk majd pél dákat Molière [molier] A fösvény című 
komédiájában.)

1 szatíra (gör): eredetileg ’bizonytalan’
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Commedia dell’arte-1 jelenet

Feladatok, kérdések

1.  A szem (az arc) a lélek tükre – tartja a mondás. Érzelmeink, indulataink vagy akár 
gondolataink is megjelennek rajta. A mindennapi életben, de a színházi előadásokon 
is fontos, hogy ismerjük, megfejtsük az arckifejezések jelentését. Végezzétek el a kö-
vetkező gyakorlatokat!

     a)  Forduljatok padtársatokkal egymás felé, és felváltva „grimaszoljatok”! Találjátok ki 
egymás arckifejezésének jelentését!

b)  Légy dühös, vidám, sértődött, hiú, gúnyos, gyáva vagy akár szemtelen! Rendezzetek 
versenyt, és válasszátok ki a legsikerültebb arcokat!

2. A mozdulatok, a mozgások is árulkodóak. Mutassátok be az alábbi szituációkat!
 a) Hogyan ülünk a fogorvosnál?
 b) Hogyan esznek a mohó, illetve a rossz étvágyú gyerekek?
 c) Hogyan jár, aki settenkedik, lélekszakadva rohan, vagy ráérősen sétál?
 d) Milyen jeleket használnak az idegenvezetők?

Kapcsolódó

1.  Konfl iktusok, összezördülések, súlyosabb esetben összecsapások minden közösség életében 
előfordulnak. Alakítsatok csoportokat, és játsszatok el egyet-egyet ezek közül rögtönzött 
szövegekkel! (Használjátok fel a drámai nyelv jellemzőinél leírtakat!) Vitassátok meg, mi lenne 
ezekben az esetekben a jó megoldás!

2.  Nézz magadba! Készíts rövid ismertetőt egy felismert „hibádról”, amely miatt nevetségessé 
váltál vagy válhatsz! (Persze csak akkor, ha van ilyen.)

1  commedia dell’arte [kommédia dell arte]: népi eredetű, rögtönzésen alapuló itáliai színjátéktípus. Jelentése: ’hivatásosok 
színjátéka’. Fénykora a 16. században volt
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Egy nagyon zsugori úr

Molière: A fösvény

A 17. század drámairodalmának egyik legismertebb szerzője, Molière régi hagyományt foly-
ta tott, amikor a fösvényt tette nevetségessé. Számos ókori és középkori vígjátékból vett át 
részleteket, de ezek nem befolyásolják a mű eredetiségét. Kortársai közül sokan támadták 
azért, mert a rossz erkölcs iskolapéldáit állította színre. (Nagy bűnnek tartották például, hogy 
az apa uzsorás, de még nagyobbnak azt, hogy a fi ú nem tiszteli, sőt meglopja apját.)

Molière a királyhoz intézett ajánlásában így ír erről: „Felség, minthogy a komédiának az a fel-
adata, hogy megjavítsa az embereket, míg szórakoztatja őket, azt hittem, hogy abban az állásban, 
amelyet most betöltök, akkor járok el leghelyesebben, ha nevetséges ábrázolással támadom meg 
századom bűneit…”

Szereplők

A komédia szerkezete és cselekménye

A cselekmény és a szerkezet szorosan összefügg egymással. 
A szerkezet (kompozíció) a mű eseményeinek és történéseinek az elrendezése. A ha-
gyományos drámai szerkezet egységei:

1. Expozíció: az alaphelyzet körvonalazása, a szereplők közötti kapcsolatok megismerése
2. Bonyodalom: a cselekmény kifejlődése a konfl iktusok által
3.  Válság vagy tetőpont: a cselekmény csúcspontja, a főszereplő(k) helyzetének gyökeres 

változtatása
4. Sorsfordulat: a főszereplő(k) utolsó próbálkozása a helyzet megoldására
5. Katasztrófa vagy megoldás: a konfl iktus jó vagy rossz véggel történő lezárása

A fösvény – amint arra a cím is utal – egy súlyos jellemhiba (csúfság) nevetségessé tételét 
tűzte ki célul. A főszereplő hibáját a komikum eszközeivel teszi nevetségessé Molière.

Marianna,
A. leánya

Cléante,
H. � a

Zabszár,
H. szolgája

Claude asszony,
H. cselédje

Keszeg,
H. inasa

Eliz, 
H. leánya

Valér,
A. � a

Anzelm, 
vagyonos nemes ember

Harpagon, 
gazdag polgár

Fruzsina házasságszerző; 
Simon, a pénzközvetítő

Jakab,
H. kocsisa és szakácsa

Fecske,
C. inasa
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I. Szerelmek, pénzesláda és egy kis bonyodalom – az expozíció és a bonyodalom kezdete
Az I. felvonás első három jelenetében megjelennek a legfontosabb szereplők, és meg-
ismerkedünk az alaphelyzettel. Eliz és Valér, majd Marianna és Cléante titkolt szerel mé-
vel, ezt követően pedig Harpagon mindezt keresztező három házassági tervével. Ezt az 
ellenté tet, amelyre az egész darab épül, kon� iktusnak (összeütközésnek, összecsapásnak) 
nevezzük. (A továbbiakban fontos szerepe lesz a kertben elásott pénzes ládának is.) A negye-
dik jelentben Cléante és Valér cselekvésre kényszerül, sürgősen pénzt kell szerezniük, ezzel 
meg kezdődik a bonyodalom.

 HARPAGON: Erre, csak ide, Valér! Téged választottunk, hogy eldöntsd, kinek van igaza, 
leányomnak-e vagy nekem. 

VALÉR: Nagyságodnak, feltétlenül. 
HARPAGON: Tudod már, miről van szó? 
VALÉR: Nem, de nagyságod nem tévedhet. Nagyságod a megtestesült bölcsesség. 
 HARPAGON: Férjhez akarom adni ma este egy színig okos, egy színig gazdag emberhez, 

és ez a haszontalan szemembe vágja, hogy fütyül hozzámenni. Mit szólsz ehhez? 
VALÉR: Hogy mit szólok? 
HARPAGON: Mit szólsz? 
VALÉR: Hi! Há! Hu! Hő!
HARPAGON: Tessék? 
 VALÉR: Azt szólom, hogy alapjában együtt érzek nagyságoddal, nem lehetvén lehetséges, 

hogy nagyságodnak igaza ne lett légyen, mindazonáltal a kisasszonynak is lehet valami 
igaza, és…

 HARPAGON: Mi? Mi? Egy ilyen vőlegényjelölt esetében, aki annyi súllyal esik a latba, mint 
Anzelm úr! Egy báróféle, aki ráadásul még igazán nemes is! És kedves, okos, meg állapodott, 
a vagyonáról nem is szólva, egy olyan közkedvelt özvegyember, akinek első házasságából 
való gyermekei közül egy se maradt meg. Számíthat valaha ennél jobbra ez a lány? 

 VALÉR: Ez igaz. De a kisasszony mégis azt mondhatná, hogy nem kell elsietni a dolgot. 
Hogy nem ártana némi idő, hogy láthassa, vajon szíve hajlandósága elég nagy-e, hogy 
bele törődjék abba, hogy…

William Powell [willien páuel]: A fösvény
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 HARPAGON: Üstökön kell ragadni az ilyen sze rencsét! Mert 
van itt még egy olyan elő nyösség, amilyenre másutt sose 
találnék. Hozomány nélkül is el veszi, erre kötelezi magát. 

VALÉR: Hozomány nélkül? 
HARPAGON: Igen. 
VALÉR: Ah! Akkor eláll a szavam. Ez, látja, már nyomós érv. 

Ez előtt meg kell hajolnom. 
HAR PAGON: Nem kis megtakarítás ez nekem. 
 VALÉR: Az bizonyos, az ellen senki sem szólhat. Épp csak 

kedves lánya vet het né ellen, hogy a há zasságkötés még is 
nagyobb dolog, mint gon dol nánk; azon fordul meg, hogy 
egy éle ten át bol do gok leszünk-e vagy boldogtala nok, s 
hogy ezért egy ilyen holtig tartó elköte le zettségre csak a leg-
na gyobb óvatossággal szabad vállalkozni. 

HARPAGON: Hozomány nélkül! 
 VALÉR: Igaza van. Ez aztán min dent eldönt, magá tól értetődik. Akad hat ná nak ugyan 

olya nok, akik azt mond hatnák, hogy ilyen alkal mak kor szám ba szokás venni a lány haj-
lan  dóságát, meg hogy a nagy korkülönbség, a kedély kü lönbség és az érzelmek külön bö-
zősége miatt néha a házasságot igen-igen sok baj fenyegetheti. 

 HARPAGON: Hozomány nélkül! 
 VALÉR: Ó, tudom, erre nem lehet ellenvetés. Ki az ördögnek is jutna eszébe ilyesmi? Nem 

mint ha nem volna rengeteg apa, akinek fontosabb az, hogy a lánya boldog legyen, mint 
az, hogy mennyi pénzt kell vele hozományba adnia, aki gyermekét a világ kincséért 
sem vetné oda áldozatul, sőt mindenképpen azon volna, hogy gyermeke házasságában 
meglegyen az az édes összhang, amelyből a békesség, az öröm, a tiszta élet fakad; és 
hogy… 

HARPAGON: Hozomány nélkül! 
 VALÉR: Igaz! Ez elnémít mindent. Hozomány nélkül! Ez előtt az igazság előtt földre hull 

min den fegyver! 
(Részlet az I. felvonás 5. jelenetéből, Illyés Gyula fordítása)

XIV. Lajos francia király

min den fegyver! 
(Részlet az I. felvonás 5. jelenetéből, Illyés Gyula fordítása)

Jean-Léon Gérôme [zsan-leon zsérome]: Molière és XIV. Lajos
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Feladatok, kérdések

1. a)  Mutassátok be a komédia cselekményének alaphelyzetét az I. felvonás 1–3. jelenete 
alapján!

 b) Soroljátok fel, milyen akadályok állnak a szerelmesek előtt!
2. a)  Az 1. jelenet első mondataiból már „kész helyzet” tárul fel előttünk Valér és Eliz 

dialógusából. Foglaljátok össze röviden az előzményeket!
 b) Magyarázzátok meg, mi indokolja a múlt megismerését!
3.  Miért mutatkozik Valér másnak, mint amilyen? Milyen taktikát választ célja eléréséhez? 

(I. felvonás, 1. jelenet) Olvassátok el újra a „Láthatta, hogyan kezdtem hozzá…” kezdetű 
részt, majd válaszoljatok a következő kérdésekre!

 a) Hol és hogyan alkalmazza az elmondottakat az I. felvonásban?
 b) Miért jelent számára gondot saját taktikájának követése?
 c) Milyen kifejezések utalnak erre?
  4.  Harpagon, a címszereplő a 3. jelenetben lép színre, de már ismerjük a többi szereplő 

véleményét róla.
 a) Olvassátok fel, hogyan vélekedik róla Valér, illetve Cléante (I. felvonás 1–2. jelenet)!
 b) Mi az összefüggés a fösvénysége és választott foglalkozása között?
 c) Gyűjtsétek ki az első három jelenetből a fösvénység szó szinonimáit!
5.  Keressetek és olvassatok fel példákat szereposztásban a nevetségesség eszközei kö-

zül azokra, amelyek a szereplők szavaiból fakadnak!
 a) többértelműség     b) célozgatás     c) sejtés     d) szójáték     e) ismétlés     f) közhely
6. a) „A pénz a legdrágább dolog a földön.” Vitassátok meg Valér szavait!
 b) Hogyan látjátok a pénz szerepét a mai emberek életében?

II. Tettek, kudarcok, összetűzések – bonyodalom
A vígjáték további cselekménye rendkívül sűrített. Harpagon ter vének bejelentése után 
a fi atalok által végrehajtott ellen akciók sorozata következik. Ezek teszik mozgalmassá, 
feszültté a cselekményt, hiszen az esküvő közeli határideje miatt gyorsan kell cselekedniük. 

A vígjátékokban három fontos elem fordul elő a cselekmény bo nyolításában: a csel, a fél-
re értés és a véletlen. Ezek sorozata vezet el a fi atalok révbe éréséhez, illetve a másik fél 
vereségéhez.

A II. felvonásban Cléante kölcsönt próbál szerezni, de balsze rencséjére éppen az apjától, aki 
ügyesen kivallatja a fiát. Később egy félreértés folytán Eliz és Valér kapcsolatára is fény derül.

A II. és a III. felvonásban egyre inkább lelepleződik Harpagon „csúfsága” (II/3. és III/1.), végtelen 
önzése és rögeszmés ragasz ko dása a pénzhez. Ennek ellenére egyre közelebbinek látszik
tervé nek beteljesülése. Sem Valér ravasz tak tikája, sem Cléante egyenessége nem segít, ezért 
Marianna hajlandónak mutatkozik az ér dekházasságra (III/4.).

A IV. felvonásban Cléante és Marianna kap csolata is kiderül (IV/2.). Az apa és a fi ú össze t ű-
zésében Jakab a döntőbíró, aki mind ket tő jüket rászedi. A helyzet tisztázása és az át meneti 
kibékülés után újult erővel folyta tó dik drámai összetűzésük. Eközben Fecske el lop ja Harpagon 
féltett kincsét, a tízezer aranytallért rejtő ládikát.
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Feladatok, kérdések

1. Hogyan kölcsönöz uzsorásként Harpagon?
 a) Kik a segítői?
 b) Mi az elnevezésük?
 c) Milyen kamatot kér? (II/1–2.)
 d) Olvassátok fel Cléante szavait az ismeretlen uzsorásról és az eff ajta kölcsönzésről!
2.  Játsszátok el előzetes felkészülés után szereposztásban, különféle kellékekkel a „dísz-

va  csora” előkészületeit!
3. Jellemezzétek Valér és Cléante stratégiáját!

a)  Mutassátok be, ki hogyan akarja elnyerni szerelme kezét, és hogyan akar felül ke re-
kedni Harpagonon!

 b)  Miként járul hozzá Valér a viselkedésével Harpagon nevetségessé tételéhez? (I/5., III/2.)
4.  A nevetés forrása a darabban gyakran a tévedés, a félreértés. Ilyenkor a szereplők 

több nyire önhibájukon kívül kerülnek nevetséges helyzetbe, ezért idegenül mozog-
nak, nem jól reagálnak. Vizsgáljátok meg az I/4., illetve IV/5. jelenetet! Állapítsátok 
meg, ki mit ért félre, mi a tévedés, félreértés oka!

5. A házasságközvetítő kedvelt fi gurája a vígjátékoknak.
 a)  Milyen módszerekkel igyekszik meggyőzni Harpagont és Mariannát az eleve kép-

telen házasságról?
 b)  Keressétek meg, majd elolvasás után ismertessétek Fruzsina tervét, amellyel a fi a-

talokat akarja győzelemhez segíteni!
 c) Jellemezzétek a II/5. jelenet alapján Fruzsinát!
6.  A Valér által idézett ókori bölcs mondása (III/1. jelenet) elgondolkodtatásra késztet: 

„az ember azért eszik, hogy éljen, s nem azért él, hogy egyék”.
 a) Mi a véleményetek erről a megállapításról?
 b) Miért tetszik Harpagonnak?

Flamand iskola: A fösvény kincse
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III. Sorsfordulat, fordulatok – a tetőpont és a megoldás
A darab tetőpontja Harpagon híres őrülési jelenete (IV/7.), amikor észreveszi ládikája 
eltűnését. Ez az esemény idézi elő a döntő fordulatot, ettől kezdve Harpagon már csak 
a pénz visszaszerzésével foglalkozik, korábbi tervei nem érdeklik. De a fi atalok még mindig 
nem kerülnek közelebb céljaik megvalósításához, sőt Valér is lelepleződik (V/3.). Ezzel végleg 
kudarcot vall az alakoskodó taktika. A boldog befejezés egy váratlan, meseszerű fordulat 
eredménye. Harpagon most sem tagadja meg magát, mert nemhogy hozományt nem ad 
gyermekeinek, de még egy új ruhát is kikövetel magának.

Feladatok, kérdések

1. Olvassátok el újra a IV. felvonás 7. jelenetét!
 a) Miért nevezhetjük „őrülési jelenet”-nek a monológot?
 b) Mi a jellemző erre a lelkiállapotra?

c) Milyen reakciót vált ki Harpagon viselkedése a környezetéből?
 d) Milyen ellentét emeli ki az eltorzult viselkedést?
 e) Kikre vonatkozik a „mennyi nép” kifejezés? Mi a hatása?
 f) Ironikus, humoros vagy szatirikus a monológ hangvétele? Indokold meg a válaszod!
2. A félreértés nagyszerű példája Valér lelepleződése az V. felvonás 3. jelenetében.
 a) Kiről beszél Valér? Milyen szavakkal illeti szerelmét?
 b)  Mire gondol Harpagon? Milyen szavakkal beszél imádott ládájáról, illetve milyen 

tulajdonságokat tulajdonít neki?
     c)  Adjátok elő Harpagon és Valér jelenetét érzékletesen, szenvedélyes hangnemben, 

a szövegnek megfelelő arcjátékkal, gesztusokkal!
3.  Molière az ókori vígjátékok kedvelt elemeit is felhasználta a komédiában. Ilyen a ha-

jótörés és az elveszett családtagok egymásra 
találása.

 a) Milyen módon derül fény Valér származására?
 b)  Milyen tárgyak szolgálnak bizonyítékul a múlt-

jára?
 c)  Milyen sors várna rá, ha nem tudná igazolni 

ma gát?
 d)  Mi az igazi neve Anzelm úrnak? Miért vál toz-

tatott nevet?
4.  Cléante választás elé állítja apját (V. felvonás, 6. 

jelenet). Ez a fordulat már a végső megoldás felé 
mutat.

 a) Hogyan került Cléante birtokába a kincsesláda?
 b) Milyen egyezséget kínál apjának?
 c) Mi Harpagon feltétele a beleegyezéshez?
5.  Hasonlítsátok össze a két apa viselkedését, 

maga tartását, értékrendjét!
A fösvény � gurája (a képen jobb oldalon) 
a prágai óratornyon
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A fösvény műfaja

A fösvény jellemkomédia, melynek Harpagon, az eltorzult lel kű, betegesen pénzimádó 
uzso rás a főszereplője. A vígjá ték minden mozzanata az ő jellemének, cselekedeteinek, szán-
dékának lelepleződését, nevetségessé tételét szolgálja. A konfl  ik tusok keltette feszültséget 
a helyzetkomikumi elemek oldják, amelyek félrevezetésen, szerepcserén, a véletlenek 
össz játékán nyugszanak. Alárendelt cselekményelemként megjelenik a csel szövés szándéka 
is Fruzsina tervében, amely a fi atalok meg men tésére irányul.

Feladatok, kérdések

1. a)  Válasszátok ki a komédia legmulatságosabb, leg job ban megjeleníthető jeleneteit! 
 b)  Osszátok fel a kiválasztott jeleneteket a csoportok között!
 c) Jelöljétek ki a szereplőket, a rendezőt!
 d)  Készítsétek el a jelenet díszleteit, „kosztümjeit” és az esetleges kellékeket!
 e) Előzetes felkészülés után adjátok elő a jelenetet!
 f) Értékeljétek egymás produkcióit!

Molière (1622–1673)
Eredeti neve: Jean-Baptiste Poquelin [zsan-baptiszt poklen]. 
A világ drámairodalmának egyik legismertebb, legtöbbet játszott 
szerzője. A 17. századi Franciaországban, Párizsban élt. 
Az uralkodó, XIV. Lajos, akit a történelem Napkirály névvel is illet, 
fényes udvart tartott fenn. Felkarolta és támogatta a tudósokat és 
a művészeket. Az udvarában élt és alkotott kedvenc háziszerzője, 
Molière is. Darabjait saját társulatával mutatta be, melynek egyben 
rendezője és színésze is volt. 
A halál is a színpadon érte: a Képzelt beteg című komédiájának elő-
adásán rosszul lett, és néhány órával később meghalt.
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Kuckó – Olvassunk együtt!

A ma színháza

Rövid ízelítőt kaptunk az 
ókori színházi kul tú rából, 
láttuk, mi lyen fontos sze-
repet töltött be az akkor élt 
embe rek életé ben a szín-
ház. Így hát van össze ha -
sonlítási alapunk, ha meg -
vizs gáljuk korunk szín   házi 
életét.

Nézzük meg, mi min-
denre gon dolunk a „szín-
ház” szó hal la tán!

• Gondolunk egyfelől az 
épü letre, ahol az elő-
adá sok zaj lanak.

•  Az intézményre, amely a ku l turális, művészeti élet egyik fontos eleme.
• Az alkotóműhelyre, ahol elhivatott emberek tevékenységéből művészet születik.
•  Arra a művészeti ágra, műfajra, amelynek lényege, hogy az írott alkotásból színházi elő-

adás születik.
Vegyük először szemügyre az épületet! Ismerkedjünk meg azokkal a részekkel, ame -

lyek a nézők számára láthatóak, illetve azokkal is, amelyek csupán kiszolgálóhelyiségek!
A bejáraton át az előcsarnokba jutunk, ahol az előadások előtt, illetve a felvonások kö zöt ti 

szünetekben várakozunk, vagy éppen az itt található büfét látogatjuk. Többnyire az elő csar-
nok két oldalán helyezkedik el a ruhatár is.

Az előadások este hét órakor kezdődnek, de hétvégeken vannak délutániak vagy délelőttiek 
is (ez utóbbit matinénak is hívjuk).

Az előcsarnokból több ajtón át léphetünk be a lejtősen kiképzett nézőtérre, ahonnan 
min den sorból látható és hallható az előadás.

A nézőtérrel szemben áll a téglalap alakú, négyszögletes színpad (vagy ahogyan más kép-
pen nevezzük: a „világot jelentő deszkák”). A modern technika vívmányainak köszönhetően 
ez nemcsak merev, hanem forgó részekből is áll. 

A nézőtér és a színpad között húzódik a zenekari árok. A színpadot az előfüggöny és 
a vasfüggöny választja el a nézőtértől. A vasfüggöny az esetleges tűz to vább ter jedését 
hivatott megakadályozni; míg a bársonyból készült előfüggöny felhúzása (leen gedése) 
az előadás kezdetét, illetve a végét jelenti. A színpad hátsó részén körben hát térfüggöny 
takarja el a kiszolgálóhelyiségeket, az öltözőket, a különböző szabó-, fodrász- és dísz let mű-
helyeket, a raktárakat, próbatermeket, irodákat.

Most már kezdődhet az előadás!
A csengetés után színészek lépnek a színpadra, akik fő- és mellékszerepeket alakíta-

nak, és játékuk nyomán életre kel a drámai szöveg. A legfontosabb szerep az övék, általuk 
azo no sul a néző a látottakkal, hallottakkal, megpróbálja beleélni magát a darab világába. 

A Nemzeti Színház esti díszkivilágításban
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A varázslat megterem té sé ben 
fontos szerepe van a dísz let-
tervezőnek is. 

Ugyancsak meg ha tá ro zó sze -
 re pe van a jel mez  ter ve ző-
nek, aki nek szintén fi gye lem -
be kell vennie a történelmi 
kort, a ruha divatot, még a szí-
nész test alkatát is.

A tervezők álmát sok-sok 
sza k ember vált ja valóra: dísz-
let mun ká sok, asztalosok, fes -
tők, szabók, var rónők, cipé szek, 
fodrá szok.

A zenés-táncos előadások 
fon  tos alkotója a kore og  rá fus. Ő ter vezi meg a tánco sok mozgását, ös sz hangba hozva 
a töb bi lát vány elemmel.

A tökéletes látvány, az illúzió meg te rem tésében fontos szerep jut a szceni kus nak (fény-
technikusnak) és a hang tech ni kusnak.

Ahhoz, hogy minden összehangoltan, ola jozottan működjön, egy ember munkája elen -
ged hetetlen – ő a rendező, „ő az úr a házban”. Munkája elsősorban művészi jellegű, 
az ő értelmezése alapján születik meg az előadás, de sok gyakorlati feladatot is meg kell 
oldania. Ezt a munkát legtöbbször nem egyedül végzi, hanem a dramaturg (a szövegek 
gondozásáért felelős) és a segédrendező segítségével.

A rengeteg munka, az anyagi ráfordítás és erőfeszítés azért történik, hogy az „ezerfejű 
cézárnak” nevezett közönség jól szórakozzon, elégedetten távozzon a színházból, ahol a kez-
detektől máig a közös élmény átélésének részese lehet. 

(Budai Éva „Színház az egész világ…” című színház- és drámatörténete nyomán)

Csehov Cseresznyéskert című művének próbája a Vígszínházban
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Összefoglalás az irodalomelméleti ismeretekből 

1. Irodalmi műnemek
Epika Líra Dráma

• az elbeszélő egy történetet 
mond el a cselekmény, 
a szereplők és a kör nye zet 
be muta tásával

• formája főleg próza

• a lírai alany személyes ér-
zel meit, hangulatait, gon-
do latait fejezi ki, leg gyak-
rab ban egyes szám első 
személyben

• formája vers
• ritmus, rím jellemzi

• cselekménye sűrítve, párbe-
szé des formában jelenik 
meg

• cselekményének gyakori 
vo   ná sa a főhős és ellen fe-
lei kö zötti konfl  iktus (össze-
ütközés)

• a drámai jellemek általában 
egy ural kodó jellemvonás 
megtes tesítői

2. Epikai, lírai és drámai műfajok
Epika Líra Dráma

• mese, verses mese
• úti levél
• novella
• elbeszélés
• regény
• elbeszélő költemény
• monda
• rege
• mítosz
• legenda
• anekdota
• karcolat
• parainesis
• eposz

• dal
• életkép
• tájleíró költemény
• jellemkép
• költői levél (episztola)
• epigramma
• elégia 
• óda
• himnusz
• rapszódia

• komédia (vígjáték)
• tragédia

• ballada
• románc

3. Eredet szerint
Népköltészeti alkotás Műköltészeti alkotás

• közösségi alkotás
• szájhagyomány útján terjed
• szövege változik

• szerzője ismert 
• olvasásra szánt, nyomtatott formájú
• szövege állandó

4. Forma szerint
Vers Próza

• kötött ritmusú
• verssorokra, versszakokra tagolódik
• gyakran rímel

• kötetlen ritmusú
• bekezdésekre, fejezetekre tagolódik 
• írásképe folyamatos
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5. Írói közlésmódok
Elbeszélés Az események előadása

Leírás A szereplők, helyszínek, tárgyak, jelenségek bemutatása

Párbeszéd A szereplők egymáshoz intézett közlései

Jellemzés A szereplők külső és belső tulajdonságainak bemutatása

Monológ A szereplők belső beszéde, gondolatai

6. Az elbeszélő művek szerkezete és cselekménye
Előkészítés Megismerjük az események idejét, helyét és a szereplőket, 

valamint a mű alaphelyzetét

Bonyodalom Az alaphelyzetet megváltoztató fordulat

A cselekmény kibontakozása A bonyodalomtól a tetőpontig terjedő rész, az események 
összefüggő sora

Tetőpont A cselekmény leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja

Megoldás A cselekmény befejező része, a történet lezárása

7. Költői kifejezőeszközök

a) Szóképek

Hasonlat „Mint komor bikáé, olyan a járása”
                        (Arany János: Toldi)
„Mint befagyott tenger, olyan a sík határ”
                        (Petőfi  Sándor: A puszta, télen)
„És amint sereg kél szürke por ködéből    
Úgy kel a sohajtás a fi ú szivéből”
                        (Arany János: Toldi)

Metafora „Te a nagy világnak  / Legnagyobb gyémántja!”
                            (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)
„Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!”
                        (Petőfi  Sándor: János vitéz)
„A fi ú betoppan; szive égő katlan"
                        (Arany János: Toldi)

Megszemélyesítés „Reszket a bokor”
                             (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)
„Átléped küszöbét, hűs burkot sző köréd”
                             (Lackfi  János: Plaza Balassi)
„Elfeküdt már a nap túl a nádas réten”
                             (Arany János: Toldi)

Metonímia „Az Isten haragja megütött egy hajdút”
                            (Arany János: Toldi)
„S csendes a ház, ah de nincs nyugalma”
                            (Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka)

Allegória álomallegória (Toldi; Negyedik ének)
reményallegória (Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez) 
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b) Nyelvi alakzatok

Megszólítás „Ó, végbelieknek, ifj ú vitézeknek dicséretes serege!”
                           (Balassi Bálint: Egy katonaének)
„Urak! hű vitézim”
                       (Arany János: Toldi)

Felkiáltás „Gyász idők! – így kiált, vádolván az eget”
                       (Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram)
„Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!”
                       (Petőfi  Sándor: A puszta, télen)

Kérdés „Rabok legyünk, vagy szabadok?”
                       (Petőfi  Sándor: Nemzeti dal)
„Áll-e még az ősz Peterdi háza?
Él-e még a régi harc fi a?”
                       (Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka)

Ismétlés „Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!”
                       (Petőfi  Sándor: Szeptember végén)
„Elindula sírva az ő kicsi fi a,
Elindula sírva magos Déva várra”
                       (Kőmíves Kelemenné)

Szótőismétlés „Lelkemből lelkezett gyönyörű magzatom”
                       (Arany János: Toldi)
„Kicsiny kis leányka”
                       (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)

Felsorolás „Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne”
                       (Arany János: Toldi)
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordúl.”  
                       (Balassi Bálint: Egy katonaének)

Párhuzam „Elhull a virág, eliramlik az élet…”
                       (Petőfi  Sándor: Szeptember végén)
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, […]
Még ifj u szivemben a lángsugarú nyár”
                       (Petőfi  Sándor: Szeptember végén)

Ellentét „Vár állott, most kőhalom”
                      (Kölcsey Ferenc: Himnusz)
„Akkor meleg nyár volt, / Most tél van, hideg tél.”
                       (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)

Fokozás „Te a nagy világnak / Legnagyobb gyémántja!”
                       (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)

Túlzás „Hárman sem birnátok súlyos buzogányát”
                       (Arany János: Toldi)
„S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.”
                       (Vörösmarty Mihály: Szózat)

Inverzió (szórendcsere) „Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd”
                           (Arany János: A walesi bárdok)
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8. Rímfajták

• Sorvégi rímfajták

páros rím (a a b b) a verssorok párosával rímelnek

keresztrím (a b a b) a verssorok keresztben rímelnek egymással, az első a har ma-
dikkal, a második a negyedikkel

bokorrím (a a a a) több, egymás utáni sor rímel egymással

ölelkező rím (a b b a) az első és a negyedik sor ríme „átöleli” a közöttük rímelő sorokat

félrím (x a x a) a verssorok számának csak a fele rímel egymással, általában 
a pá ros számú sorok

• Kezdő rím (alliteráció): „s hökken a hó a hideg havason” (Áprily Lajos: Március)
• Belső rím: „S mind, ami bor pezsegve forr” (Arany János: A walesi bárdok)
• Asszonánc: „miatt” – „villámidat” (Kölcsey Ferenc: Himnusz)
• Tiszta rím: „ellenség” – „jelenség” (Arany János: Toldi)

9. Az ütemhangsúlyos verselés gyakori sorfajtái
Négyütemű (felező) tizenkettes: Kétütemű (felező) hatos:
„Subájáról | Jancsi || lerázta a | vizet,     4|2||4|2  
Miután le- | rázta, || ujra utnak | eredt.”  4|2||4|2  
                    (Petőfi  Sándor: János vitéz)

„Szeretnék | szántani,     3|3
Hat ökröt | hajtani”        3|3
                                 (Népdal)

Háromütemű nyolcas: Kétütemű hetes:
„Kisangyalom | szeme, | szája,    4|2|2
Többet ér, mint | Buda | vára.”    4|2|2
                                 (Népdal)

„Nincsen apám, | se anyám,    4|3
se istenem, | se hazám,”           4|3
           (József Attila: Tiszta szívvel)

Háromütemű kilences: Kétütemű (felező) nyolcas:
„Ez a barna | kislány | viola,         4|2|3
Én vagyok a | vigasz- |talója.”      4|2|3 
                                  (Népdal) 

„Talpra magyar, | hí a haza!       4|4
Itt az idő, | most vagy soha!”     4|4
                (Petőfi  Sándor: Nemzeti dal)

Négyütemű nyolcas: Négyütemű tízes:
„Így kell | járni, | úgy kell | járni”   2|2|2|2
                               (Népdal)

„Sári, Kati | tudja, | hogy kell | járni”   4|2|2|2
                                           (Népdal)

10. Útmutató az időmértékes verseléshez
Rövid a szótag: ha rövid benne a magánhangzó, és csak egy mássalhangzó áll utána. Jele: ∪

Hosszú a szótag: ha hosszú benne a magánhangzó. De akkor is hosszú, ha két vagy több 
mássalhangzó áll a rövid magánhangzó után. Jele: –

A szótagok időtartamát (rövid, hosszú) befolyásolják még:
• a kétjegyű betűk (cs, ty, ly stb.), mert egy mássalhangzónak számítanak;
• a határozott névelő (a, az) lehet rövid, de hosszú is;
• a sor utolsó szótagját a szünet hosszúvá teheti;
• néhány kötőszó (például az is) egyaránt lehet rövid és hosszú.

A magyar költészetben használt leggyakoribb verslábak:
    ∪ –          jambus                                – ∪         trocheus                         – –           spondeus   
    ∪ ∪        pirrichius                             – ∪∪     daktilus                           ∪ ∪ –      anapesztus
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Fogalomtár

allegória: 1. Szókép. Egy elvont fogalom vagy 
eszme megszemélyesítése, érzékelhető for -
mában történő megjelenítése. A megsze-
mélyesítés, metafora sorozata több soron, 
versszakon vagy az egész művön át tart-
hat. A képsor minden részlete mögött a 
gondolat megfelelő részlete található. 2. El -
vont fogalmak, erkölcsi tulajdonságok, esz-
mék, lelki jelenségek megjelenítése, meg -
személyesítése. A költők többnyire nagy 
kezdőbetűvel emelik ki műveikben.

alliteráció: ritmusképző elem. Két vagy több, 
általában egymást követő szó szókezdő 
hangjának ismétlődése, összecsengése.

anekdota: olyan tréfás, humoros, csatta-
nó   val végződő történet, amely közismert 
em berekről vagy jeles történelmi esemé-
nyekről szól. A történet lehet valós vagy 
akár kitalált is, de mindenképpen a hite les-
ség erejével hat.

ars poetica: 1. költészettan, a költői mes ter-
ség szabályainak összefoglalása; 2. költői, 
írói hitvallás a művészet feladatáról, a mű-
vészi magatartásról.

asszonánc: olyan rímfajta, amelyben a ma-
gánhangzók legalább két szótagban azo-
nosak, a mássalhangzók pedig eltérnek.

ballada: verses kisepikai műfaj, amely lírai 
és drámai elemeket is tartalmaz. A sűrí tett 
cselekmény a szereplők párbeszédéből és 
az elbeszélői szövegből bontakozik ki. A tör  -
ténet gyakran tragikusan végződik. Elő adás   -
módja szaggatott, szűkszavú. Szer ző je sze-
rint megkülönböztetünk nép bal la dát és 
mű balladát.

belső rím: rímfajta, amelyben egy soron be-
lül helyezkednek el az összecsengő szavak.

Biblia: szent és isteni eredetű írásoknak a 
gyűj teménye. Két fő része az Ószövetség 
és az Újszövetség.

bonyodalom: az elbeszélő művek része, 
amelyben a mű alaphelyzete megváltozik.

családregény: nagyobb terjedelmű, ál ta -
lában többkötetes mű, melynek közép-
pontjában egy család több nemzedékének 
élete áll. Ábrázolja a nemzedékek közötti 
szemléletbeli különbségeket és a társadal-
mi folyamatokat is.

cselekmény: az elbeszélő művekben vég be-
menő események sora.

cselekmény kibontakozása: a bonyo da-
lom tól a tetőpontig terjedő rész, az ese-
mények összefüggő sora.

dal: lírai műfaj. Egyszerű érzelmeket, hangu-
latokat és gondolatokat fejez ki közvetlen 
formában. Jellemzője a világos szerkezet, 
a zeneiség, a költői kifejezőeszközök (me ta-
forák, ellentétek, ismétlések, párhuzamok, 
túlzások stb.) gazdag használata.

dráma: az epika és a líra mellett a harmadik 
irodalmi műnem. A dráma műnem alko tá-
saiban a cselekmény sűrítve, párbeszédes 
formában jelenik meg. A drámai cselek-
mény gyakori vonása a főhős és ellenfelei 
közötti konfl iktus (összeütközés). A drá mai 
jel lemek általában egy uralkodó jellem vo-
nás megtestesítői.

elbeszélés: 1. írói közlésmód, események 
előadása; 2. rövid terjedelmű, prózában írt 
epikai alkotás. Több cselekménybeli for-
du lat, idő- és helyszínváltozások jellemzik, 
me  lyek során megismerjük a szereplők jel-
le mét és környezetét is. 

elbeszélő: az epikai művek történetét el-
mon  dó személy, aki lehet a cselekmény 
részt vevője, de lehet kívülálló is.

elbeszélő költemény: versben írt hosszabb 
vagy rövidebb költői elbeszélés.

elégia: fájdalmat, csalódást, gyászt meg é-
nek  lő, bánatos hangulatú lírai költemény.
Az ógörög irodalom első lírai műfajai kö zé 
tartozott. Fuvolakísérettel előadott gyász-
dalt, de harcra buzdító éneket is jelentett. 
Később az emlékezés, a fájdalom, az el mú-
lás szomorú hangvételű lírai kifejezése lett.

246

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   246 2019. 02. 22.   8:32



életkép: a mindennapi élet valamely jel lem-
ző helyzetét vagy alakját ábrázoló, lí rai és 
epikai elemeket egyaránt magába fog la ló 
verses vagy prózai mű.

ellentét: szavak, gondolatok, képek szem be -
állítása, alkalmazásával a mondanivaló még 
nyomatékosabbá válik.

előhang: rövid előszó, az epikus művek lí rai 
hangú bevezetése. Az érdeklődés fel kel-
tése mellett a várakozás hangulatát is meg-
teremti. 

előkészítés (expozíció): az elbeszélő művek 
bevezető része. Megismerjük belőle az ese-
mények idejét, helyszínét és a szerep lőket, 
valamint a kiinduló helyzetet. 

epigramma: egyetlen fontos gondolatot, 
általános érvényű tanítást, bölcsességet, 
példát megfogalmazó költemény. Jellem-
zője a rövidség és a tömörség. Két szer ke -
zeti elemből épül fel: egy előkészítő rész-
ből és egy csattanós lezárásból. Az előké-
szítő rész tárgya lehet egy érzés, esz me, 
jelenség, személy stb., a lezáró rész pe dig 
egy ehhez kapcsolódó szellemes meg álla-
pítást fogalmaz meg.

epika: irodalmi műnem. Eseménysort, törté-
netet mond el.

epikus művek szerkezete: I. előkészítés, 
II. bo nyodalom, III. cselekmény kibon ta  ko-
zása, IV. tetőpont, V. megoldás.

epilógus: az irodalmi művek utóhangja, 
utó szava. Benne az elbeszélő (vagy az író) 
a megoldás utáni állapotot ismerteti, de 
kiegészítést is fűzhet a műhöz, vagy össze-
foglalhatja a gondolatait.

epizód: nagyobb terjedelmű epikai művek 
része. Önálló esemény, amely rövid idő re 
megszakítja, késlelteti a történetet. Általá-
ban a szereplők jellemzésében, a kor, a kö-
rülmények bemutatásában van szerepe. 

eposz: verses formájú nagyepikai alkotás, 
melynek rendkívüli képességekkel bíró hő-
se az istenek által támogatva nagy, egy 
egész közösség életére kiható tetteket hajt 
végre.

eredetmonda: a monda egyik típusa. Egy-
egy népcsoport eredetét, vándorlását, le-
te lepedését mondja el; kisebb kö zösségek, 
családok történetét őrzi; egy-egy kü lön le-
ges helyi képződményt (barlang, tó, hegy) 
vagy eseményt örökít meg. 

érv: valaminek a bizonyítására, illetve a cá -
fo   lására felhozott tény, körülmény, meg-
állapítás.

érvelés: az az eljárás, tény, hogy valaki va la-
minek a bizonyítására érveket sorol fel. 

érvelő szöveg: olyan megállapításokat vagy 
körülményeket tartalmazó szöveg, amellyel 
véleményünket akarjuk igazolni. 

felező nyolcas ritmus: az ütemhangsú lyos 
verselés legősibb sorfajtája. A verssor 8 szó-
tagból áll, amelyet két ütemre lehet bon-
tani. 

felező tizenkettes: az ütemhangsúlyos ver-
selés gyakori sorfajtája. A verssor 12 szó tag-
ból áll, a hatodik szótag után sor met szet 
je löli a szünetet. A hat-hat szótagot még 
két-két ütemre lehet bontani.

felkiáltás: erős érzelmeket, indulatokat fe jez 
ki.

felsorolás: tartalmi erősítés, hangsúlyozás cél    -
jából szavak, fogalmak listázása meg ha tá -
ro zott szempont szerint.

felvilágosodás: a 18. század második felé-
ben és a 19. század elején ható szellemi 
áram  lat, amely a józan észt, a gondolkodást 
állí  totta középpontba.

fokozás: a mondanivaló nyomatékosítása 
cél jából nyelvi elemek, fogalmak, tettek stb. 
felsorakoztatása, sajátos elrendezése. A ha-
táskeltés és a feszültségteremtés esz köze.

fordulópont: a cselekmény fontos mozza na -
ta, amely a hős sorsának változását idézi elő.

hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) 
verselés: a versritmus egyik fajtája, amely-
ben a ritmust a hangsúlyos és a hangsúly-
talan szótagok szabályos válta ko zása te  rem-
ti meg. Alapegysége az ütem, amelyben a 
hangsúlyos szótagot két vagy több hang-
súlytalan szótag követ. A főhang súly jele: +, 
a mellékhangsúly jele: | . 
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hasonlat: két fogalom összehasonlítása kö-
zös tulajdonságaik alapján.

helyzet: olyan szerkezeti egység az epikai 
művekben, amelyekben a hős cselekszik 
vagy cselekedni kénytelen.

hexameter: az időmértékes verselés egyik 
sorfajtája, amely hat verslábból áll. Az első 
négy versláb daktilus és spondeus is lehet, az 
ötödik versláb mindig daktilus, a hato dik pe -
dig mindig spondeus (ezért kötött verssor).

hiedelemmonda: a monda egyik típusa. 
A végzetről, a halálról szóló babonás tör té-
net, főszereplői képzeletbeli lények (ördög, 
boszorkány, szellem stb.).

himnusz: az ódaműfaj egyik változata, val-
lásos jellegű, Istent, isteni hatalmakat vagy 
magasztos eszméket dicsőítő imaszerű ének.

históriás ének: történetet elbeszélő verses 
epikai műfaj. Sajátosan magyar műfaj, mely 
országos jelentőségű eseményeket mond 
el. A történetírás, a híradás szerepét is be-
töltötte. 

hősi ének: az epika ősi formája, témája ne-
vezetes hősök élete, cselekedetei.

időmértékes verselés: a versritmus egyik 
fajtája, amelyben a ritmust a rövid és a 
hosszú szótagok szabályos váltakozása te-
remti meg. 

i� úsági regény: olyan regény, amely fi a ta-
loknak szól, és gyakran gyerekek, fi ata lok 
a szereplői, ezért elsősorban az ő érdek-
lődésükre számíthat az író. 

inverzió (szórendcsere): szokatlan szórend, 
a kiemelés eszköze.

ismétlés: szavak, szókapcsolatok újbóli al kal-
mazása nyomatékosítás céljából.

ismétlődő motívum: olyan mozzanat, amely 
a műben többször visszatér; a nyo maté ko-
sítás eszköze.

jellemábrázolás: egy szereplő tulaj don sá-
gainak bemutatása, melynek segítségével 
az író életszerűbbé teszi műve szereplőit.

jellemkép: olyan leíró költe mény, amelyben 
a lírai alany egy érdekes embert, egy jel-
legzetes alakot vagy ember típust mutat be.

jellemzés: a szereplők külső és belső tu laj-
donságainak a bemutatása. 

kaland: az irodalom egyik leggyakoribb té-
mája. Megjelenik benne az ember meg is -
merési vágya, harca a természettel, el len-
 ségeivel, valamint küzdelme az igaz ság-
talanság ellen. 

kalandregény: a regény egyik típusa, hő-
sével különleges események, próbatételek 
történnek. Cselekménye rendszerint vál-
tozó helyszíneken játszódik, a főhőst ellen-
felek és segítőtársak sora veheti körül.

karcolat: egyetlen problémát (jelenséget, 
élethelyzetet, jellemet) bemutató rövid, 
szel  lemes kisepikai műfaj. Ismertetőjegyei 
a bí ráló szándék, a kritika, a humor és 
a csa ttanószerű lezárás. A karcolat általá-
ban megtörtént eseményekből ragad ki 
egy- egy epizódot, virágzását a modern saj-
tó (napi- és hetilapok, irodalmi folyó ira tok) 
elterjedésének köszöntheti.

kérdés: szerepe a tájékozódás, tudakozódás, 
érdeklődés. Egyik típusa a költői kérdés, 
amely csak nyelvtani formája szerint kér-
dés, ugyanis feleletet nem igényel. A kiha-
gyás eszköze, szerepe az érzelmek nyoma-
tékosítása. 

késleltetés: a cselekmény bonyolításának a 
módszere, a feszültséget fokozza azáltal, 
hogy a megoldást későbbre halasztja. 

klasszicizmus: a 17–18. században kialakult 
korstílus, amely a 19. század közepéig meg-
határozó szerepet töltött be minden mű-
vészeti ágban. Elnevezése a latin clas sis:
[klasszisz] ’osztály’ szóból ered. A klasszi-
cista költészet az ókori klasszikus irodal-
mat tekintette példaképének mind mon-
da ni való, mind forma tekintetében. Tárgyát 
rendszerint az ókorból merítette, sa ját ko-
ra problémáit általában kerülte. Jel lem-
zői: az egyénivel szemben az általánost, 
az érzelemmel (szenvedéllyel) szemben 
az értelmet hangsúlyozta; formai tökéle-
tességre és szigorú szerkezeti szabályok 
megtartására törekedett.1

1 Szathmári István Stilisztikai lexikon című munkája nyomán. Budapest, 2004, Tinta Könyvkiadó, 181–182. oldal
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komédia (vígjáték): a dráma műnemébe 
tartozó műfaj. Fő elemei a félreértés, a sze-
mélycsere, a meglepetés, a nyelvi komikum. 
A helyzetek és jellemek formálásával az 
emberi gyarlóságok nevetséges színben 
tűnnek fel, és a konfl iktusok szerencsésen 
végződnek.

kon� iktus: a szereplők összeütközése egy-
mással.

korstílus: az egyes korszakokra jellemző stí -
lus, amely az adott korszak valamennyi 
művészeti ágát (irodalom, zene, képző mű-
 vészet, építészet stb.) átfogja. Ilyen a rene-
szánsz és a klasszicizmus is.

költői levél (episztola): olyan, levél for má-
ban írt verses alkotás, amely egyéni vagy 
közérdekű témáról szól. Egy meghatározott 
személyhez íródott, de költeményként 
nyilvánosságra szánták.

körülírás: a beszélő (vagy a lírai alany) nem 
nevezi meg a fogalmat, hanem jellegzetes 
vonásaival érzékelteti azt. Ezáltal szem lé-
letesebben, hangulatosabban jeleníti meg, 
többet mond, mintha csak megnevezte 
volna. A szépítő körülírás (eufemizmus) 
olyan megfogalmazás, amely az eredeti 
kifejezés bántó, sértő vagy szókimondó jel-
legét más szavakkal enyhíti.

kötött verssor: olyan sorfajta – mind a 
hang súlyos, mind az időmértékes verse-
lés ben – amelyben az ütemek száma vagy 
a verslábak száma és helye meghatározott. 

legenda: epikai műfaj, amely a vallás szerinti 
jelentős személyről, nevezetes helyről vagy 
ünnepről szól.

leírás: emberek, állatok, tárgyak, természeti 
jelenségek bemutatása. Lehet önálló mű 
vagy egy hosszabb terjedelmű alkotás 
része is.

levél: a kapcsolatteremtés és a kapcso lat-
tartás írásos eszköze. Részei: megszólítás, 
a téma megnevezése, kifejtés, búcsúzás, 
keltezés, aláírás.

líra: irodalmi műnem. A lírai alany személyes 
ér zelmeit, hangulatait, gondolatait fejezi ki, 
leg  gyakrabban egyes szám első szemé ly ben.

lírai alany: aki a versben önmaga lelki fo lya-
matairól, gondolatairól szól érzel mekkel teli 
és hangulatilag gazdag módon. A meg nyi-
latkozás leggyakrabban egyes szám első 
személyű és monológ formájú.

megoldás: a művek cselekményének be fe-
jező része, a történet lezárása.

megszemélyesítés: olyan költői kép, amely 
természeti jelenségeket, élettelen tárgyakat 
élőlényekre jellemző tulajdonságokkal, cse-
lekvésekkel, érzésekkel ruház fel.

megszólítás: szerepe a kapcsolatteremtés, 
de árulkodik a szereplők kapcsolatáról is. 

mese: csodás, hihetetlen, valószerűtlen ele-
mekkel átszőtt, kitalált történet.

metafora: két fogalom vagy jelenség azo-
nosítása a köztük levő tartalmi hasonlóság 
vagy hangulati egyezés alapján.

metonímia: olyan szókép, amely két fo ga-
 l om érintkezésén, névátvitelén alapszik. Lét  -
re jöhet például térbeli, időbeli, anyagbeli 
és ok-okozati érintkezésen.

mitológia: egy nép mítoszainak az összes-
sége.

mítosz: istenekről és emberfeletti képes sé-
gekkel rendelkező, többnyire isteni szár ma -
zású hősökről (héroszokról) szóló törté net.

monda: elbeszélő műfaj. Szájhagyomány út-
 ján megőrzött, majd később lejegyzett tör-
ténet, amely valóságos elemekhez kap cso -
lódik. Ezek lehetnek hely színek, sze replők, 
események vagy szoká sok. A mon  dát cso-
dás, meseszerű elemek is színe sít hetik.

monológ: írói közlésmód, a szereplők belső 
beszéde, gondolatai.

motívum: visszatérő kép, elem a műben.
mottó: rövid idézet a mű (műrészlet) elején, 

amely fontos gondolatot tartalmaz, így se-
gíti a mű megértését. 

műfaj: a műalkotások rendszerezése, cso por -
tosítása közös jellemvonások alapján. Ha gyo -
mányosan megkülönböztetünk lírai (pél -
dául dal, óda), drámai (például tragé dia, ko-
média, színmű) és epikus (például re gény, 
elbeszélés, novella) műfajokat.
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műmese: szerzőhöz köthető csodás tör té net.
műnem: az irodalom alapvető csoportjai: líra, 

epika, dráma.
népmese: népköltészeti alkotás. Szájha gyo-

mány útján, élőszóban terjedt, ezért több 
változata is lehetséges. 

nézőpont: az elbeszélés felépítésének, szer-
kezetének meghatározó eleme, amely az 
elbeszélő szereplőkhöz való hozzáállásának 
irányát, a szereplők egymáshoz viszonyított 
helyzetét határozza meg.

novella: cselekménye általában egy ese-
ménysorra épül. Középpontjában valami-
lyen konfl iktus (összecsapás, összeütközés) 
áll. A cselekmény egyenletesen halad a te-
tőpontig, és legtöbbször meglepő, csatta-
nószerű fordulattal zárul. Általában kevés 
szereplője van, a cselekménye rövid idő 
alatt játszódik.

óda: emelkedett hangú, magasztos tár gyú, 
rendszerint bonyolult ritmikájú és fel épí té -
sű, terjedelmesebb lírai költemény. Egyik 
változata a himnusz. 

parainesis: egy megnevezett személyhez 
szól, életvitelre vonatkozó tanácsokat, in-
tel  meket tartalmaz. Formája lehet levél, 
szó noki beszéd vagy végrendelet.

párbeszéd: írói közlésmód, a szereplők 
egymáshoz intézett közlései.

párhuzam: szavak, gondolatok, ké pek egy-
más mellé állítása, amely a mondanivalót 
még kifejezőbbé teszi.

próbatétel: olyan nehéz helyzet, feladat, 
amely során a főszereplőnek (hősnek) leg-
gyakrabban a fi zikai erejét, ügyességét, rá-
termettségét kell bizonyítania. Emellett er-
kölcsi kérdésekben is állást kell foglalnia.

próza: az irodalmi nyelvhasználat egyik alap-
formája. Ritmikailag kötetlen nyelvi közlés.

rapszódia: az óda egyik válfaja. Szenvedé-
lyes hangú, felindult lelkiállapotot tükröző, 
szag  gatott szerkezetű és gondolatmenetű, 
egye netlen ritmusú lírai költemény.

refrén: a vers visszatérő egysége, amely leg-
gyakrabban egy-egy versszak végén fordul 
elő.

rege: a szájhagyományban élő vagy mű-
köl tészeti – verses, illetve prózai formájú – 
elbeszélés egyik elnevezése.

regény: nagy terjedelmű irodalmi mű. Álta-
lában egy vagy több hős életének hosz-
szabb szakaszát foglalja össze. Meghatározó 
vo nása a több szálon futó, bonyolult cse-
lek mény, a főszereplők mellett meg je lenő 
mellékszereplők rendszere, a sok helyszín 
és a hosszú időtartam.

reneszánsz: a 14–16. században ható kor stí  -
lus. Elnevezése a francia renaissance [rö ni  -
szansz]: ’újjászületés’ szóból származik. A kö -
zépkor felfogásával szemben az ókori görög
–római eszméket követte: az egyoldalú 
vallásosság és a túlvilág fontos sága helyett 
az ember, a földi élet került előtérbe. A re -
neszánsz világnézete a hu ma   nizmus (latin 
szó, ’emberiesség’). Jellem zői: nagyobb sze-
repet kapott az egyén, ki a  lakult a természet 
szeretete, meg nőtt a tudo mányok, főként 
a termé szet tu do má nyok iránti érdeklődés; 
az irodal mi al ko tásokban a harmónia és
a szép ség ju tott diadalra, gazdagodtak a 
versf or mák, megszületett az egyéni hangú 
líra és a természet szépségét megéneklő 
táj költészet. A korszakban nagyobb szere-
pet kapott a valóság ábrá zo lásának az igé-
nye is.1

rím: a vers egyik jellemzője, az azonos vagy 
rokon hangzású szavak, szótagok meg ha-
tá  rozott helyen történő összecsengése.

rímszerkezet: a rímek elhelyezkedési sor-
rend je a verssorok egymásutánjában.

ritmus: azonos vagy hasonló jelenségek sza-
bályos ismétlődése.

robinzonád: a kalandregény egyik válto za ta, 
amelyben a hősök kalandjaik során meg-
küzdenek a természet erőivel, és civi lizálják 
a környezetüket. 

rokokó: a 18. századra jellemző stílus irány-
zat. Elnevezése a francia rocaille [rokájj]: 
’kagylódísz’ szóból származik. A képzőmű-
vé szetek terén a könnyed, kecses for má-
kat, a kacskaringós vonalakat és a külső 
csillogást helyezte előtérbe. A rokokó köl-

1–2 Szathmári István idézett műve nyomán
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tészet stílusát a fi nomkodó, idilli hangulat, 
az érzelgősség, a formák játékos túltengése, 
a dallamos versforma és a csengő rímek 
jellemezték.2

románc: lírai témát mutat be epikus for má-
ban. A harmadik személyben elmon dot t 
történet előadásmódja hasonlít a bal la dá-
éhoz, a párbeszédek túlsúlya jellemzi.

romantika: a 19. század legjelentősebb, leg-
nagyobb hatású korstílusa. A romantikus 
stílus legfőbb jellemzői: a személyiség, az 
egyéniség kultusza; eredeti művek alko tá -
sa; a művészi szabadság hirdetése; fel fo-
kozott érzelmek és szenvedélyek ábrá zo-
lása. Az alkotók a múltba, elsősorban a kö -
zépkori lovagvilágba menekültek, vagy 
saját nemzeti múltjukat kutatták és fedez-
ték fel. Jellemzi még a meseszerűség, az 
el képzelt, álomszerű, illúziókkal teli világ 
megteremtése; a varázslatos Kelet ábrá zo-
lása és a népi kultúra felfedezése. 

romantikus hősi regény: nagyobb terjedel-
mű mű, amely bonyolult eseménysort, 
több nyire hosszabb időt felölelő történetet 
áb rázol. Egy jelentős történelmi eseményt 
vagy időszakot idéz meg, a regénytípusra 
a fő- és mellékszereplők nagy száma jel  lem-
ző. A romantikus hősi regény ábrá zo lásának 
fő jellemzői: patetikus képekben gaz dag 
elő  adásmód, a szenvedélyek me rész ábrá-
zolása, romantikus értékrend, fes tői és zenei 
hatásokra való törekvés, ellen tétezés.

sormetszet (cezúra): felezi a verssort, a szü-
ne tet jelöli.

stílusirányzat: az egyes korszakokra jel lem-
ző irányzat, amely szemben a korstí lus sal 
már nem érvényesül az adott korszak min-
den művészeti ágában, tehát nem egyete-
mes jellegű. Ilyen például a rokokó. 

szótőismétlés (� gura etymologica): az azo -
 nos tövű szavak egymás mellé helye zé se. 
Zenei hatásán túl erősítő, fokozó sze repe is 
van.

tabló: olyan része a műnek, amely során sok 
szereplő – vagy akár mind – megjelenik a 
színen.

tájleíró költemény: a lírai alany egy táj vagy 
természeti jelenség érzelemgazdag be mu-
tatására törekszik. A leírás mellett fon tos 
szerepet kap a személyes érzelmek meg -
vallása is.

téma: a művek alapjául szolgáló gondolat.
tetőpont: az irodalmi művek cselek mé nyé-

nek leglényegesebb fordulópontja, csúcs-
pontja.

tiszta rím: olyan rímfajta, amelyben a ma-
gánhangzók és a mássalhangzók is meg-
egyeznek egymással.

történelmi regény: a regény egyik típusa. 
Az író hiteles források alapján mutatja be 
az adott kort és annak alakjait. Szereplői 
lehetnek történelmi személyek és kitalált 
alakok is. 

történeti monda: a monda egyik típusa. 
Csatákról, kivételes képességű hősökről; 
természeti csapásokról; települések, várak, 
templomok, stb. keletkezéséről szól. 

túlzás: a tartalmi erősítés egyik fajtája, 
amely a jelenség mértékének tudatos fel-
nagyításával fokozza a megállapítást. 

ütem: a hangsúlyos verselés alapegysége, 
mely ben egy hangsúlyos szótagot meg ha-
 tározott számú hangsúlytalan szótag kö-
vet.

vándortéma: olyan alapgondolat, amely 
több nép költészetében is megjelenik.

vers: az irodalmi nyelvhasználat egyik for-
mája, többnyire ritmikus és rímes.

versláb: az  időmértékes verselés alap egy-
sége. 

verssor: a vers egységnyi része, amelyek sza -
 bályos elrendezéséből jön létre maga a köl -
temény.

vitézi ének: a katonák életéről, harci tevé-
kenységéről szóló költemény. A végvári 
élet és a vitézi erények bemutatása során 
a lírai alany személyes érzelmeit, hangu la-
tait, gondolatait is megismerjük.

251

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   251 2019. 02. 22.   8:33



Tartalom
Bevezető 3

A könyv és az élet 5
A könyvek bűvöletében 6

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány 6

„A vers tükör”  9
Érzések, hangulatok, gondolatok – régen és ma             10
„Én és a világ” 11

Weöres Sándor: Én és a világ 11
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 12

Képek a mindennapi életből 14
Balassi Bálint: Egy katonaének 14
Lackfi  János: Plaza Balassi 18

Két vers költészetünk „temegén” alkotásaiból 20
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  20
Varró Dániel: Randi 23

Cselekvések, függőségek, jellemek 25
Miklya Zsolt: Nagyi függője 25
Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram 28

Összefoglalás 30
Kuckó – Olvassunk együtt! 31

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki       31
Lackfi  János: Szívszaggató szerelmi sztori 33

A nemzeti irodalom kibontakozása
a 19. század első felében 35

Egy korstílus – a romantika 36
A romantikus stílus jellemzői 36
A romantikus irodalom jellemzői 36

A magyar nyelvű kultúra és művelődés 
1800–1849 között 38
Mozaikok Kölcsey Ferenc életéből 40
Buzdítás a cselekvő hazaszeretetre 43

Kölcsey Ferenc: Huszt 43
Nemzeti összetartozásunk éneke 46

Kölcsey Ferenc: Himnusz 46
Szellemi és lelki útravaló 50

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 50
Mozaikok Vörösmarty Mihály életéből 52
A rendíthetetlen hűség éneke 55

Vörösmarty Mihály: Szózat  55
Szerelmi vallomás 59

Vörösmarty Mihály: Ábránd 59

252

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   252 2019. 02. 22.   8:33



Pető�  Sándor életútja 60
Lírai önarckép és ars poetica 63

Petőfi  Sándor: A XIX. század költői 63
A szülőföld, a magyar táj ábrázolása 66

Petőfi  Sándor: A puszta, télen 66
A Júlia-versek 69

Petőfi  Sándor: Szeptember végén 69
Közéleti témájú versek 72

Petőfi  Sándor: Egy gondolat bánt engemet… 72
Petőfi  Sándor: Nemzeti dal 75

Összefoglalás 78
Kuckó – Olvassunk együtt! 80

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 80
Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert… 85
Petőfi  Sándor: Föltámadott a tenger… 87

Műfaji sokszínűség Arany János költészetében 89
Arany János életútja 90
Anekdoták Arany Jánosról 93

Színészpályája 93
Ha Arany János nagyon megharagszik… 94
Pont már, Pista! 94

Elbeszélő költemény a perlekedő emberekről            95
Arany János: A fülemile 99

A hűség és a hazaszeretet balladája 99
Arany János: Szondi két apródja 99

Egy elégia az Őszikékből 105
Arany János: Epilógus  105

Összefoglalás 108
Kuckó – Olvassunk együtt! 109

Arany János: Letészem a lantot 109

A nemzet mesemondója: Jókai Mór 111
Mozaikok Jókai Mór életéből 112
Az emberi lelemény példája a kuruc-labanc 
időkből 115

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók 115
Jókai Mór: A kőszívű ember � ai 119

A regény keletkezése 119
A kőszívű ember fi ai műfaja 119

A regény történetének ideje és tere 121
A regény cselekménye és szerkezete 123

I. Expozíció 123
II. Bonyodalom 126
III. Kibontakozás 135

253

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   253 2019. 02. 22.   8:33



IV. Tetőpont 142
V. Megoldás – A cselekményszálak lezárása 145

A regény szereplői 146
Emlékeztető a regény szereplőiről 146

Összefoglalás 148
Kuckó – Olvassunk együtt! 149

Jókai Mór: A Damokosok 149
A dráku popi  151
A regény szereplői 154
A regény nyelvezete, stílusa 155
Az írói nézőpont 156

Mikszáth Kálmán, a magyar próza megújítója 157
Mozaikok Mikszáth Kálmán életéből 158
Mikszáth írói munkássága – a novellák 161

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 161
Mikszáth írói munkássága – a karcolatok 169

Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 169
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 174

A regény születése 174
A regény cselekménye és szerkezete 175

Első rész; A legenda 175
Második rész; A Gregoricsok 177
Harmadik rész; A nyomok 179
Negyedik rész; A bábaszéki intelligencia 182
Ötödik rész; A harmadik ördög 184

A regény történetének ideje és tere 186
Szereplők, jellemek 187
Összefoglalás 189

Kamaszokról kamaszoknak 191
Történetek kamaszokról 192
Szembesülés önmagunkkal 193

Janikovszky Éva: A tükör előtt (Egy kamasz monológja) 193
Kon� iktusok szülők és gyermekek közt 196

 Janikovszky Éva: Hogyan kell
megnevelni a gyereket? 196
Tasnádi István: A kőmajmok háza  199

Közösségek, kapcsolatok, kon� iktusok 203
Vámos Miklós: Pofon 203
Louis Sachar: Laura titkos társasága 206
Jules Verne: Kétévi vakáció 209

Összefoglalás 212
Kuckó – Olvassunk együtt! 214

Lois Lowry: Az emlékek őre 214
Lakatos Menyhért: Füstös képek 218
Leiner Laura: A Szent Johanna gimi 5. – Remény   221

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   254 2019. 02. 22.   8:33



A dráma és a színjáték 225
Múltba néző 226
A dráma  228
A komédia 231
Egy nagyon zsugori úr 233

Molière: A fösvény 233
A komédia szerkezete és cselekménye 233
A fösvény műfaja 239

Kuckó – Olvassunk együtt! 240
A ma színháza 240

Összefoglalás az irodalomelméleti ismeretekből       242
1. Irodalmi műnemek 242
2. Epikai és lírai műfajok 242
3. Eredet szerint 242
4. Forma szerint 242
5. Írói közlésmódok 243
6. Az elbeszélő művek szerkezete és cselekménye   243
7. Költői kifejezőeszközök 243
8. Rímfajták 245
9. Az ütemhangsúlyos verselés gyakori sorfajtái   245

10. Útmutató az időmértékes verseléshez  245

Fogalomtár 246

AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   255 2019. 02. 22.   8:33



AP_070513_1_irodalom7_2019.indd   256 2019. 02. 22.   8:33




