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Bevezető
Kedves 8. osztályos tanuló!
Az általános iskola utolsó évfolyamán kedves ismerősként köszöntünk, hisz az elmúlt évek
ben nagy utazást tettünk meg veled az irodalom világában. Bízunk benne, hogy szívesen
emlékszel vissza a hetedik osztályban olvasott művekre, a versekre, a novellákra és a regé
nyekre is.
Ebben a tanévben újabb stílusirányzatokkal és műfajokkal ismerkedhetsz meg, olvashatsz
majd humoreszket, egyperces novellát, eklogát és dalszöveget is. Az irodalom színes, gazdag
világából igyekeztünk minél több műfajt és szerzőt megmutatni.
Találkozol majd Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének „csavaros eszű” hősével,
aki erdőpásztorkodása alatt nemcsak önmagát ismeri meg jobban, hanem a világot is. Jó
szívvel választottunk neked Móricz Zsigmond, Karinthy Frigyes, Nagy Lajos és külföldi szer
zők írásaiból. A 20. században élt alkotók, Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós lírai mű
vei mellett napjaink költeményeit is olvashatod. Találsz részleteket olyan művekből, amelyek
csak nemrég jelentek meg, de máris nagy a visszhangjuk világszerte. Szóba kerülnek olyanok is, amelyek a tankönyv megjelenésekor még be sem fejeződtek. Mégis fontosnak éreztük, hogy bekerüljenek a tankönyvbe, mert a mindennapjaink megkerülhetetlen alkotásai.
Jó, ha ezek helyét, szerepét meg tudod határozni a klasszikus regényekhez vagy filmekhez
képest.
Sokat megtudhatsz a mozgókép és a média világáról.
A tanulásban ebben a tanévben is segít a tankönyved. A következő oldalon tanácsokat
találsz, amelyek más tantárgyak feldolgozása során is hasznosak lehetnek.
A fejezetek elején bevezetőt olvashatsz, a témaköröket ismétlő, rendszerező összefog
lalás zárja. A leckék végén a rózsaszínű háttérben olvasható életrajzok és egyéb szövegek
segíthetik a művek megértését. A Kuckóban kiegészítő anyagokat ajánlunk.
A tankönyvi kérdéseket és feladatokat a 7.-es irodalomkönyvedhez hasonlóan három cso
portba soroltuk. A műcímek fölött található kérdéseket a művek elolvasása előtt vagy köz
ben oldd meg! Korábbi ismereteidről, tapasztalataidról vagy a művel kapcsolatos várako
zásaidról kérdezünk téged. A kék alapon lévő Feladatok, kérdések többnyire az olvasott művek
cselekményére, helyére, idejére, illetve költői kifejezőeszközeire, verselésére vonatkoznak.
A sárga színű Kapcsolódóban sokszor a véleményedre, a döntésedre vagyunk kíváncsiak,
s más órákon szerzett ismereteid felidézésére is szükség lesz.
Az 5.-es, 6.-os és 7.-es irodalomkönyvedhez hasonlóan a feladatok előtt jeleket találsz, ezek
alapján dolgozhatsz önállóan vagy
páros munkában, illetve
csoportmunkában.
A

ikont látva a füzetben dolgozz!

Az irodalomkönyvhöz tartozó munkafüzetben minden leckéhez találsz közös gondol
kodásra ösztönző feladatokat, megoldásukkal tovább bővítheted az ismereteidet.
Örömteli tanulást kívánunk!
A tankönyv készítői
3
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Jó tanácsok a tanuláshoz
Próbáld ki, megéri!
Próbáld átlátni, miről szól a könyv!
• Nézd meg, mit ígér a tartalomjegyzék!
• Lapozz hátra, van-e fogalomtár, kislexikon vagy más mutató!
• Gondold át, hogyan és miért következnek egymás után az egyes fejezetek!
• Kutasd fel, milyen segítséget ad még a könyv a tanuláshoz!

Többféleképpen is olvashatunk. Tudtad?
• Figyelmes olvasás: minden részlet érdekel.
• Gyorsolvasás: már olvastad, most csak átismétled.
• Áttekintő olvasás: meg akarod tudni, miről lesz szó.
• Kereső olvasás: bizonyos információkat keresel.

Ne add fel, ha valami nehezen érthető!
•	Ne menj tovább, ha nem értesz egy szót, hanem keresd meg a jelentését
a Fogalomtárban vagy az interneten!
• Fogalmazd meg kérdések formájában is, amit nem értesz!
• Nézd meg az ábrákat is, hátha azokban rejlik a válasz!
•	Ha így sem boldogulsz, megkeresheted ugyanennek a témának
a magyarázatát az interneten vagy a könyvtárban.
•	Ha minden kötél szakad, gondold át, kitől kérhetnél személyes segítséget!
Ha valamit szeretnél pontosan megjegyezni, foglalkozz vele külön is!
• Olvasás közben készíts magadnak jegyzetet!
• Készíts kérdéskártyákat a legfontosabb dolgokról!
• Írj vázlatot előbb a könyv alapján, majd emlékezetből!

Ha egy lecke vagy egy témakör végére érsz, értékelj!
• Mik voltak a legérdekesebb dolgok a leckében?
• Miért fontos vagy hasznos neked ez az új tudás?
• Mikor és hogyan tudnád új tudásodat hasznosítani?
• Milyen korábbi ismeretek és tapasztalatok jutottak eszedbe e rész tanulása
közben?
• Mit lenne jó még megtudni?

4
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A költői nyelv

Wilhelm Egger: Lilla a papagájjal
(1825, Déri Múzeum)
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A költői nyelv – a hagyományban
„A vers tükör, melybe ha belenézek (beleolvasok), meglátom önmagam […]. A vers önkitárulkozás,
önkifejezés, az Én árnyalatainak fölvillantása” – írja Cseh Katalin1 Szabad gondolatok a versről
című írásában.
A vers azonban nemcsak a vers olvasójáról mutat tükörképet („meglátom önmagam”),
nemcsak a verset író emberről („önkitárulkozás”) árul el sokat, hanem arról a korról, arról
a történelmi időszakról is, amikor a vers keletkezett.
Nem véletlen, hogy a 16. században élt költő, Balassi Bálint épp a végvári vitézek életét
örökítette meg Egy katonaének című művében:
„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.”
A kortárs költő, Lackfi János Plaza Balassi című versében – amely Balassi Bálint Egy katonaének
című versének parafrázisa,2 átirata – napjaink világából mutat be egy életképet. Már a kezdő
strófa is elárulja, hogy a költeményben megjelenített világ nem a régmúlt világa:
„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.”
A szerelmes versek keletkezésük után akár több száz évvel is hasonló üzenet közvetíthetnek
olvasóik számára, mint annak idején a kortársaiknak.
Más költemények azonban mást jelentettek a saját koruk olvasóinak, mint amit nekünk
mondanak. Balassi versének üzenete – miszerint a végvári katonák legfőbb kötelessége a ha
za védelme – természetesen más „válaszokat”, más tetteket váltott ki a 16. század emberei
ből, mint belőlünk, a több mint ötszáz évvel később élőkből.
1
2

Cseh Katalin (1961–): erdélyi magyar író, költő
parafrázis (gör.–lat.): valamely mű tartalmának saját szavakkal való elmondása, értelmezése, magyarázata

Esztergom látképe a 17. században (ismeretlen festő műve)
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Ugyanezt érezhetjük Petőfi Sándor
Nemzeti dal című költeményét olvasva is. A vers közvetlen politikai cselekvésre, a szabadság kivívására buzdította a magyarságot 1848–49-ben.
Az adott kor, a történelmi időszak ha
tása a vers keletkezésére megkérdő
jelezhetetlen:
„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!”


T horma János: Talpra magyar!
(1898–1937, Thorma János Múzeum, Kiskunhalas)

Mindez persze egyáltalán nem jelenti azt, hogy a korábbi évszázadok művei ne lennének
a mai kor emberei számára is tükrök, ne mutatnának nekünk is példát. Petőfi verse ma nem
közvetlenül hív fegyverbe bennünket, mégis a haza iránti elkötelezettséget és az ország
függetlenségének fontosságát hirdeti számunkra.
Ebben a tankönyvi részben két olyan művel ismerkedünk meg, melyek keletkezési idejéről
maguk a költemények árulkodnak. Ha nem lenne évszám a versek után, a költőt körülvevő
történelmi kor akkor is árulkodna a művek keletkezési idejéről.

Feladatok, kérdések
1. a) Olvasd el Weöres Sándor Én és a világ című versét!
Énem:
Gömb-alakú otthonom.
Ha kitekintek a résen,
A tarka világot láthatom
Örvénylésben.
b) Képzeld magad a „résen” kitekintő ember helyébe! Te miről írnál verset, ha a 16.,
a 19. században, illetve ha napjainkban néznéd az örvénylést?
c) Tanuld meg a verset!
2. A
 rany János A walesi bárdok című verséből idézünk:
„Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi tartomány.”
a) A balladát 1857-ben írta a költő, a vers valószínűleg Ferenc Józsefnek, az 1848–49-es
szabadságharc vérbefojtójának a magyarországi látogatása kapcsán készült.
		 Mi lehet az oka annak, hogy mégsem a császár neve szerepel a versben?
b) Mely magyarországi társadalmi csoportokat, gondolkodókat jelképezhették a walesi
énekesek? Kik voltak azok, akik még parancsszóra sem dicsőítették az idegen ural
kodót?
7
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A szerelem az egyik legrégebbi s talán leg
gyakrabban feldolgozott téma a művésze
tekben. Nemcsak az irodalom, de a képzőművészetek, a zene, a színház-, a film- és
a táncművészet is szívesen mutatja be az ud
varlás, a vágyakozás, a csalódás, a szakítás,
a viszonzatlan vagy a kölcsönös szerelem té
máját.
Az persze sok mindenen múlik, hogy egyegy költő, író miként beszél, hogyan ír a sze
relemről. Azt gon
dolhatnánk, hogy egész
másképpen meséltek erről kétezer, ezer, öt
száz vagy akár száz éve, mint napjainkban.
A reneszánsz nagy magyar költője, Balassi
Bálint Losonczi Annához írt Hogy Juliára ta
lála, így köszöne néki (1588) című ver
sé
ben
észrevehetők a korabeli lovagi udvarló szer
tartás elemei. A költő a szeretett nőt – hu
manista szokás szerint – verseiben más néven
hívta, Júliának nevezte.


B
 arabás Miklós: Enyelgés
(1841, Magyar Nemzeti Galéria)

„ Ez világ sem kell már nekem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most énmellettem,
Egészséggel, édes lelkem. […]

É n drágalátos palotám,
Jó illatú, piros rózsám,
Gyönyörű szép kis violám,
Élj sokáig, szép Juliám! […]

J uliámra hogy találék,
Örömömben így köszenék,
Térdet-fejet néki hajték,
Kin ő csak elmosolyodék.”

Feladatok, kérdések
1.Egyetértesz-e a következő állítással? Érvelj is a válaszod mellett!
A költeményben megjelenített hódolat nagyon különbözik napjaink udvarlási szokásaitól.
2. Értelmezd a versrészlet metaforáit! Mutass rá a közös jegyekre, majd jellemezd a han
gulatukat is!
Nem sokkal későbbről való Rimay János1 versének egy részlete, amely egyáltalán nem fu
karkodik a hasonlatokkal:
„Mert az te szerelmed engem úgy környülvött, mint pézsmát ó szelence,
az én szívem kivel szintén úgy hévült el, mint tűz miatt kemence,
mert te szépségedben szívem úgy merült be, mint tengerben Velence.”

1

Rimay János (1569–1631): politikus, költő, a magyar késő reneszánsz legjelentősebb íróegyénisége

8

irodalom8_2021.indd 8

2021. 07. 20. 10:19

Feladatok, kérdések
1. „Fordítsd le” mai nyelvre a versrészletet!
2. a) Hány hasonlat van összesen a három sorban?
b) Alakítsd át metaforává valamelyik hasonlatot!
Közel kétszáz évvel később, a már megismert A Reményhez című költemény előtt tíz évvel
keletkezett a következő vers.

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja1 sebemnek,
Gyönyörű kis tulipánt!
Szemeid szép ragyogása
Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
Sok ezer gondot elűz.
Teljesítsd angyali szókkal,
Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia 2 csókkal
Fizetek válaszodért.
(1793)

Feladatok, kérdések
1. Jellemezd a vers hangulatát! Döntsd el, hogy ez a vers
is elégia-e, mint A Reményhez című költemény! Érvelj
a döntésed mellett!
2. M
 agyarázd meg a címben szereplő szavak kapcsolatát!
Milyen különbséget érzel a kérés és a kérelem szavak
között?
3. Írj Csokonai nevében egy közösségi oldalra szánt be
jegyzést, amelyben a Tartózkodó kérelem témájáról ír
ismerőseinek!
4. Írjátok le minél több olyan költőnek a nevét a 19. szá
zadból, akik írtak szerelmes verset! Írjatok a nevek mel
lé címeket is!
5. Wilhelm Egger Lilla a papagájjal című festménye talán
Csokonai Vitéz Mihály legnagyobb szerelméről, múzsá
járól készült. Mi volt a nő valódi neve, és melyik városban
ismerkedett meg vele a költő?

1
2


Wilhelm Egger: Lilla
a papagájjal (1825,
Déri Múzeum)

ír: gyógykenőcs; gyógyító, enyhítő hatású kenőcs
ambrózia: a görög mitológiában az istenek eledele
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A költői nyelv – napjainkban
• Figyeljétek meg, mi a szöveg meghatározó motívuma! Mi a szerepe a dőlttel kiemelt szónak?

Tolnai Ottó: GALAMBTOJÁSNYI
Jégverés volt. Galambtojásnyi jég esett, mondtam.
Ó, egek, galambtojásnyi jég!
Térden állva keresgéltem-méricskéltem őket a fűben, de galambtojásnyit egyet sem ta
láltam. Fejem búbján sem koppant galambtojásnyi. Kisebb és nagyobb igen, de galamb
tojásnyi nem.
Tehát egyértelműen meggyőződtem: nem esett galambtojásnyi jég.
És mégis, és mégis!
Ismét belekezdve beszámolómba, az első szó, melyet kilökött a nyelvem: a galambtojásnyi
volt. Szinte megijedtem, összetörik.
Miközben az ütések visszhangját méricskélem koponyámban, megint csak azt kell mon
danom: galambtojásnyi.
Mutató- és hüvelykujjam közé fogom e meleg szót, és sehogyan sem értem, mi köze a jég
hez, jégveréshez.
(1983)
Egy kortárs író, Tolnai Ottó Virág utca 3. című, százegy részből álló prózai művéből adtunk
ízelítőt. Az írás voltaképpen szövegfüzér, helyszíni tudósítások gyűjteménye egy kertes házból.
Az író számára a megszokott környezete szolgál meglepetésekkel. A regény – ahogyan írását
a szerző ironikusan1 nevezte – nem a helyhez kötődő személyek, események bemutatása.
Arra próbál választ adni, hogyan működik a valóságos világ tapasztalatai nyomán kialakított
képzeletbeli világ. Maga az érzeteket közvetítő nyelv válik vizsgálandó élménnyé, lép
a megnevezett tárgyak, jelenségek helyébe.
A fenti, negyvennegyedik „fejezet” szövege olyan, mintha egy szót nem csupán hallhat
nánk, hanem ízlelhetnénk, tapinthatnánk, rakosgathatnánk egyik zsebünkből a másikba.
A galambtojás főnévnek jambikus lejtése (U – | U –), puha, gömbölyded érzete miatt
különleges hangulata van. A -nyi képzővel talán már nem annyira szép, inkább szokatlan.
A rövid terjedelmű szöveg több, egymásra épülő rétegből áll. Egy egyszerű tényközléssel
kezdődik – „Jégverés volt” –, de a következő mondatban a „mondtam”-mal a tény hirtelen
átbillen a képzelet síkjára. S ettől kezdve már nem a jégverés a szöveg témája, hanem egy
közkeletű kifejezés (galambtojásnyi) viszonya a valósághoz. A „Fejem búbján sem koppant”
tréfás hangütéséből jut el az örömteli felismerésig, hogy a szó, amelynek kedvéért a szöveg
megszületett, valóságosabb, mint a tárgy. „Szinte megijedtem, összetörik” – mármint a jel.
Mi tehát a jel? Az író nyitva hagyja az elmélkedést.

1

ironikus → irónia: (gör-lat): többnyire dicsérő és elismerő szavakba burkolt keserű, de szellemes és finom gúny
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Feladatok, kérdések
1. Fogalmazd meg, mi az idézett szöveg témája!
2. Értelmezd a „sehogyan sem értem, mi köze a jéghez” gondolatot!
3. a) Mi a szokatlan a „meleg szó” kifejezésben?
b) Milyen színeket társítanál a kifejezéshez?
c) Írj érzékletes beszámolót egy nem látó társad számára a színekkel bíró meleg szóról!
4. a) Idézd a beszélő cselekedeteit kifejező igéket!
b) Magyarázd meg a beszélő magatartását, viselkedésének indítékát!
5. a) Olvasd fel a felkiáltó mondatokat a megfelelő hangerővel és hangsúllyal!
b) Mi a szerepük? Milyen érzelmeket fejeznek ki?
6. a) Milyen az írás hangneme?
b) Keress példát az irónia megnyilvánulására!
7. Illyés Gyula1 gondolatát idézzük: „Szépen az ír és beszél, akinek sikerül még a bonyolult
gondolatait is egyszerűen és világosan előadni. […] A jó magyar írás és beszéd tanítását
voltaképpen a helyes gondolkodás tanításával kell kezdeni. Ki gondolkodik helyesen? Aki
az igazat keresi.” Készíts rövid jellemzést magadról ennek figyelembevételével!
8. Fogalmazzatok meg egymásnak a szöveggel kapcsolatos kérdéseket, majd válaszol
játok is meg azokat!
9. Keress egy szokatlan szóösszetételt, és írj róla rövid fogalmazást!

Kapcsolódó
1. a) Fűzz magyarázatot a következő kifejezésekhez, szóláshoz! Zöldfülű, feketeleves, fehérnép,
zöld ágra vergődik.
b) Foglald mondatba mindegyiket!
2. Mi a különbség
a) a jégeső, illetve a jégverés;
b) a fej és a koponya szavak jelentése között?



Tolnai Ottó (1940–)
A bácskai Magyarkanizsán született (a település ma Szerbiához tartozik).
Író, költő, műfordító, folyóirat-szerkesztő, a vajdasági magyar irodalom jeles kép
viselője. Húsz éven át az Újvidéki Rádió magyar adásának szerkesztőjeként és kép
zőművészeti kritikusaként dolgozott.
Jellemző rá, hogy gyűjti a különös szóösszetételeket. Nevezhetjük akár szófestőnek
is, aki a modern képzőművészet eszközeivel él alkotásaiban.

1

Illyés Gyula (1902–1983): költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő; az idézet a Magyar beszéd című írásában olvasható
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Ki mit tud az irodalomelméleti ismeretekből?
Az irodalomelméleti ismeretekre hajlamosak vagyunk úgy tekinteni, mint bemagolandó
fogalmakra. Pedig gondolhatunk rájuk úgy is, mint lámpásokra, melyek megvilágítják az
olvasott szöveg megértéséhez, élvezetéhez vezető utat. Ha tisztában vagyunk jelentésükkel,
szerepükkel, más várakozással ülünk le egy szerelmes dal (lírai szöveg) olvasásához, és más
ként egy kalandregény (epikus szöveg) kézbevételekor. A drámai szövegek leginkább egy
színházi előadás révén kelhetnek életre.
Mindhárom szövegtípusnak megvan a maga sajátos eszköztára, ami nem jelenti azt, hogy
ezek mereven elválnak egymástól. (Például hasonlatokkal egyaránt találkozhatunk mind
egyikben.) Az eltelt évek alatt sok irodalomelméleti fogalom jelentésével, szövegben betöl
tött szerepével ismerkedtetek meg. Most a feladatok megoldásával – a teljesség igénye
nélkül – felidézzük a tanultakat.

Feladatok, kérdések
A) A lírai szövegek jellemzőire vonatkozó feladatok, kérdések
1. Sorold fel a lírai szövegek három fontos ismérvét!
2. a) Sorold fel a lírai műfajokat példákkal együtt!
b) A dal mást jelent az irodalomban és mást a hétköznapi nyelvhasználatban. Fogal
mazd meg, mi a különbség, illetve mi a kapcsolat közöttük!
c) Miért nevezzük átmeneti műfajnak a balladát?
3. Keresd meg a hasonlatot, a megszemélyesítést, a metaforát, az inverziót és az allite
rációt az idézetekben!
„Úgy sírt, mint az eső, lelkéből a bánat”
„Vándor-madár lelkem: jól érzi magába;
Hogy ma-holnap indul melegebb hazába:”
„Jön az éj, bár holdja nem világol annak.”
„A derék levente lováról ledőle”
(Arany János: Toldi estéje)
4. Állapítsd meg a versrészlet rímképletét!
„Nyílj ki, nyájasan mosolygó
Rózsabimbó! Nyílj ki már,
Nyílj ki; a bokorba bolygó
Gyenge szellők csókja vár.”
(Csokonai Vitéz Mihály: A rózsabimbóhoz)
B) Az epikus szövegre vonatkozó kérdések, feladatok
1. Sorold fel az epikus szöveg három fontos ismérvét!
2. Milyen szerkezeti egységekből épülnek fel az epikai alkotások?
3. Nevezz meg kisepikai műfajokat példákkal együtt!
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Új művészi törekvések

Vaszary János: Virágcsendélet
(Gladióluszok, 1938, Kieselbach Galéria)
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Az előzmények – korstílusok, stílusirányzatok
• Elevenítsétek fel a Fogalomtár segítségével, mi a különbség a korstílus és a stílusirányzat
között!

A legrégibb megmaradt irodalmi alkotások Kr. e. 3000 körül születtek, így a világirodalom
általunk ismert története körülbelül 5000 éves múltra tekint vissza. Az európai irodalom
kezdetének a Kr. e. 8. században született homéroszi eposzokat tekinthetjük. Ha szeretnénk eligazodni a művek sokaságából álló láncolatban, akkor célszerű azt korszakokra
tagolni. Egy korszakra (korra) többé-kevésbé egységes művészi kifejezésmód, úgyneve
zett korstílus jellemző. Hosszú fejlődés során bontakozott ki azoknak a jellegzetességeknek az összessége, amelyek alapján a következő stílusokról beszélhetünk a 19. század máso
dik felének végéig:
• görög–római antikvitás,1
• román,
• gótika,
• reneszánsz,
• barokk,
• klasszicizmus,
• romantika,
• realizmus.
Az átmeneti időszakokban a különböző stílusok
egymás mellett éltek. Például a 18. század végén
még élt a barokk hagyomány, bár többnyire átadta
a helyét kései változatának, a rokokónak. Mellettük
virágzott még az antik mintákat követő klassziciz
mus éppúgy, mint a szentimentalizmus, amely az
érzelmeket, az emberi lélek érzé
keny
sé
gét elő
térbe helyező stílusirányzat volt.
A szamothrakéi Niké (Kr. e. 2. század)






G
 ustave Courbet [gusztáv kurbé]: Kőtörők (1849)

1

A chartres-i Notre Dame [sártri notr dám]
(13. század)

a ntikvitás (lat.): a klasszikus ókor művészete. Főbb jellemzői: a kiegyensúlyozottság, a méltóság, a hagyományok tiszte
lete és a derű
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Ebben a fejezetben azokkal a 19. század második felétől jelentkező új művészi törekvé
sekkel foglalkozunk, amelyek átalakították és megújították a 20. század első felének minden művészeti ágát, a képzőművészetet, a zenét, az irodalmat stb. Az autózás, a repülés és
a gépesítés területén végbement technikai forradalom következtében kialakult a modern
életforma. Ez újszerű alkotási módok létrejöttét eredményezte, modern kifejezési formákat
hívott életre.
A szellemi élet központja Európában Párizs lett. Minden magát újítónak, lázadónak
tartó művész célja az volt, hogy itt találja meg szellemi társait, itt leljen rá saját útjára.
A 19. század második felében jelentkező új művészi törekvések újdonsága éppen az volt,
hogy sokszínűségükkel gyakran eltörölték az „uralkodó stílus” fogalmát, és szembefordultak
a két nagy irányzattal, a romantikával és a realizmussal. Ez a klasszikus modernség kora.
Az új irányzatokat a formabontás, azaz a hagyományos művészi ábrázolásmódoktól való eltávolodás, valamint az új formák keresése jellemezte. A tiszta művészet jelsza
vával fellépő írók, költők tagadták a művészet valóságformáló, világmegváltó vagy társada
lomkritikai szerepét. Szerintük a művészet célja önmaga a művészet, a szépség, a formai tisztaság felmutatása. Ezt a célkitűzést fogalmazta meg jelszavuk: l’art pour l’art
[lár pur lár], azaz „művészet a művészetért”. A mozgalom több irányzatot teremtett, melyek gyakran keveredtek egymással. Legtöbbjüket az ösztönösség és a vizualitásra1 való tö
rekvés jellemezte. Az irányzatok közül az impresszionizmussal, a szimbolizmussal és a sze
cesszióval foglalkozunk részletesebben.

Feladatok, kérdések
1. a) Elevenítsétek fel a 6. osztályban olvasott, leleményes Odüsszeuszról szóló mítoszt!
b) Milyen (az ókori görögökre jellemző) gondolkodásmód, világkép bontakozik ki
Odüsszeusz története alapján?
2. Gyűjts az internetről a klasszikus ókor művészetét bemutató képeket!
3. Nézzétek meg figyelmesen a 14–15. oldali képeket!
a) Mely korstílus ismertetőjegyeit fedezitek fel rajtuk?
b) Elevenítsétek fel a rajzórákon tanult ismereteiteket is!




T héodore Géricault [téodor zsérikó]:
A Medúza tutaja (1819)

1

Festetics-kastély, Keszthely

vizualitás (lat.): látvány; itt: látványosság
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Az impresszionizmus1
Az újító irányzatok egyike az impresszi
onizmus volt, amely elsősorban képző
művészeti, kisebb mértékben irodalmi és
zenei stílusirányzat. Az ebben a stílusban alkotók pillanatnyi benyomásokat,
hangulatokat rögzítenek. Az irodalom
ban a hangulat érzékeltetése érdekében
gyakran összekapcsolják az eltérő ér
zékterületekre (például látás, hallás) jel
lemző szavakat, szószerkezeteket.
Az impresszionista vers a látvány el
na
gyolt, vázlatszerű ábrázolására és
nagyfokú zeneiségre törekszik. A nyelv
használatban pedig túlsúlyba kerülnek a
névszói jellegű, igék nélküli rövid mon
datok.


C
 laude Monet [klód moné]: A felkelő nap impressziója (1872)

• Figyeljétek meg az impresszionista jegyeket a költeményben!

Tóth Árpád: Körúti hajnal
 ak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még
V
Üveges szemmel aludtak a boltok,
S lomhán söpörtek a vad kővidék
Felvert porában az álmos vicék,2
Mint lassú dsinnek, rosszkedvű koboldok.
	Egyszerre két tűzfal között kigyúlt
A keleti ég váratlan zsarátja:3
Minden üvegre száz napocska hullt,
S az aszfalt szennyén szerteszét gurult
A Végtelen Fény milliom karátja.
	Bűvölten állt az utca. Egy sovány
Akác részegen szítta be a drága
Napfényt, és zöld kontyában tétován
Rezdült meg csüggeteg és halovány
Tavaszi kincse: egy-két fürt virága.
	A Fénynek földi hang még nem felelt,
Csak a szinek víg pacsirtái zengtek:
Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendő; de aztán tompa, telt
Hangon a harangok is felmerengtek.
impresszió (lat.): benyomás, érzet
vice: segéd-házfelügyelő
3
zsarát: hamvadni kezdő parázs

1

2
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	Bús gyársziréna búgott, majd kopott
Sínjén villamos jajdult ki a térre:
Nappal lett, indult a józan robot,
S már nem látták, a Nap még mint dobott
Arany csókot egy munkáslány kezére…
(1923)
Az 1923-ban megjelent versben a szokatlan tájábrázolás mellett elsődleges a hangulati
hatások megfogalmazása is.
Az egyik legforgalmasabb pesti városrész ébredését három jól elkülöníthető mozzanatban
mutatja be a költő:
1. a napfelkelte előtti állapotban (1. versszak);
2. a napkelte csodájában (2– 4. versszak);
3. a nappal kezdetén (5. versszak).
Az első versszak képei még szürke, álmos, rossz hangulatot árasztanak. A jelzők, a metafora
és a hasonlat még inkább elmélyíti ezt a hatást. Ezután, szinte varázsütésre az utca fényárban
fürdik, a vakító fény hatására a hangulata is megváltozik. A megjelenő fénymotívum határoz
za meg a 2–4. versszakok színvilágát. Az első szakasz szürkeségét és az utolsó versszak nyomasztó hangulatát így ellensúlyozza a költő. A napkelte bűvöletének pillanatnyi csendjében
aztán megszólalnak a reggel hangjai is: a harangok zúgnak, a villamos csikorog… A hajnali
percek mámora hamar elmúlik, az ünnepi áhítatot a mindennapi élet józansága váltja fel, de
a záró képben – még egy pillanatra – újabb varázslat tanúi lehetünk.
A kívánt hangulati hatást olyan ritkán használt, különleges szavak használatával éri el a köl
tő, mint „dsinn”, „kobold”, „zsarát”, „million karát”. Ehhez járulnak még a jellegzetes „tóth árpádos” jelzők: gyakran hangfestő szavak, amelyek alliterálnak, zenei hangzásúak.
A 4. versszakban szerepel irodalmunk egyik leggyakrabban idézett szinesztéziás képe is:
„Egy kirakatban lila dalra kelt / Egy nyakkendő”. A szinesztézia olyan szókép, amelyben
a különböző érzékelési területekre (látás, hallás, szaglás, ízlelés, tapintás, hőérzékelés) jel
lemző szavak, kifejezések egymáshoz kapcsolódnak az elképzelhetőség, a képszerű
ség érdekében. Kétféle módon jöhet létre: hangulati hasonlóság vagy érintkezési képzettársítás alapján.
A költemény verselése időmértékes, a sorok ötös (10 szótagos) és hatodfeles (11 szótagos) spondeusokból és jambusokból állnak. Az első versszak spondeusai az egyetlen jambus
sal nagyban hozzájárulnak az álmos hangulat kialakulásához.
A zenei hatást erősítik a tiszta rímek („zsarátja”-„karátja“) és az egyedi rímelhelyezési mód.

Feladatok, kérdések
1. Miről szól a vers? Fogalmazzátok meg a cím segítségével a témáját!
2. Gyűjtsétek össze a versből a fényhez kapcsolódó szavakat és kifejezéseket!
3. Az irodalomban az impresszionizmus elsősorban nyelvi stílust jelent. Tóth Árpád szó
kincsében a külső-belső látvány és a hozzá kapcsolódó hangulat visszaadását a főnevek, a melléknevek és a melléknévi igenevek gazdagsága eredményezi. Hogyan
érvényesül az impresszionista nyelvi stílus a versben?
4. A harmadik versszak egy különböző elemekből felépülő megszemélyesítés részlete
zése. Kövessétek a kép kialakulását! (Mi a megszemélyesítés tárgya? Miért írta a költő nagy kezdőbetűvel a Napfényt? Stb.)
17
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5. Hozzatok példákat a szinesztéziára! Értelmezzétek a különböző érzékszervekhez tar
tozó képzetek keveredését a versben!
6. Foglalkozzatok a vers zeneiségét előidéző eszközökkel!
a) Olvassatok fel hangutánzó szavakat!
b) Állapítsátok meg a verselési módot az első versszak alapján!
c) J elöljétek a rímek elhelyezkedését! Milyen rímfajtákra ismertek?
7. Gyakoroljátok a vers szöveghű, hangulatteremtő felolvasását! Beszéljétek meg, milyen olvasástechnikai szempontokat vesztek még figyelembe!
8. Találjatok ki ti is szinesztéziákat! Minden csoport írjon három-három példát, majd
szinesztéziánként két papírra írjátok le külön az összetartozó szavakat! A csoportok
próbálják meg összerakni egymás szóképeit!

Kapcsolódó
1. a) Értelmezd a dzsinn, kobold, karát, gyársziréna szavakat! Hol találkoztál már velük?
b) Fűzz magyarázatot a „vad kővidék”, „milliom karát”, „józan robot” jelzős szerkezetekhez!
2. Gyűjts a hétköznapi nyelvből szinesztéziás kifejezéseket! (Például: csípős nyelvű.)
3. Rajzold vagy fesd meg a két, különböző hangulatú utcaképet impresszionista stílusban!
4. Mit gondolsz, hogyan kapcsolódik A felkelő nap impressziója című festmény az irányzathoz?

Tóth Árpád (1886–1928)
Aradon született, az irodalom iránti vonzalma miatt iratkozott be a pesti egyetem bölcsészkarára. Írásait A Hét, majd a Nyugat is közölte. Megélhetési gondok miatt félbehagyta a tanulmányait, és 1909-től Debrecenben újságíróskodott, majd Pesten házitanítóként kereste a kenyerét. Költő,
műfordító és újságíró is volt.
Tüdőbaja miatt gyakran töltött hosszabb időszakokat hegyvidéki szana
tóriumokban. 1917-ben megnősült, a felesége és a kislánya, Eszter (Tóth
Eszter költő, műfordító) jelentette számára a biztonságot és a boldogságot.

Budapest, Nagykörút a Blaha Lujza térnél az 1920-as évek elején
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A szimbolizmus1
Az impresszionizmussal egy időben, gyakran egyazon alkotó művészetében jelentkező
stílusirányzat a szimbolizmus. Főként irodalmi, elsősorban költészeti irányzat, melynek kö
vetői szakítanak a reális, valóságos világ ábrázolásával, érdeklődésük a világ rejtett
összefüggései és az ember lelkivilágának feltárása felé irányul. Alkotásaikban a szim
bólumok többletjelentéssel bírnak, ezek a képi eszközök érzéseket jelenítenek meg.
A szimbólum, a szimbolista költészet jelképe más, mint a 19. századi jelképek. Utóbbiak
jelentése egyértelműen megfogalmazható (például: kard = harc, toll = irodalom). A szim
bólum viszont nem helyettesíthető egy fogalommal, nem fordítható le egy szóval a köz
nyelvre, mert jelentése összetettebb, bonyolultabb, sűrítettebb annál. Az irányzatra jellemzők még: az újszerű szókapcsolatok, a szóhalmozás, az egyéniséget és a látomást kifejező
szabadabb ritmusok.


C
 sontváry Kosztka Tivadar: A magányos cédrus (1907, Janus Pannonius Múzeum, Pécs)

Ez a szabadvers térhódításának időszaka. A szabadversben a prózaforma egyesül a líra sűrítő, tömörítő formaszerkezeteivel. Írásképe tehát versszerű, de a prózához hasonlóan nincs
kötött ritmusa. A szabadvers különböző hosszúságú sorokra tagolt, gondolati szer
kezettel bíró, szabályos zenei képletbe nem foglalható vers. Ritmusegysége a sor.

1

s zimbólum (gör.): 1. eredeti jelentése: ismertetőjel, mely az ókori görögöknél egy kettétört tárgyat jelentett. Arra szolgált,
hogy ismeretlen személyek felismerjék egymást találkozáskor; 2. jel, jelkép, a szóképek egyike
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• Nézzétek meg a költemény formáját, írásképét! Milyen különbségeket találtok az eddig
olvasott versekhez képest?

Guillaume Apollinaire:1 Kikericsek
	
Most mérget hajt a rét s virágzik késő őszig
Legelget a tehén
S lassan megmérgeződik
Kikericsek virítnak kékek és lilák
Álmos szemed olyan mint itt ez a virág
Mint szirmuk fodra kéklő s kék akár ez ősz itt
S szemedtől életem lassan megmérgeződik
	Egy falka kisdiák a rétre fut s rivall
Lebernyegük röpül és zeng a harmonikadal
S letépik a virágot mely anya és leány is
És színe mint szemhéjadé s oly félve rebben már is
	Mint rebben a virág ha szélben térdepel
A csordás csöndesen halk hangon énekel
Míg bőg a sok tehén s elhagyja gőzölögve
E halni készülő nagy rétet mindörökre
(Radnóti Miklós fordítása)
A Kikericsek korai vers, a fiatal költő szerelmi dala. Apollinaire még nem a szabadverset, hanem
az ún. szabadabb vagy félig kötött versformát alkalmazza, melyet a központozás hiá
nya és az asszonáncok sokasága jellemez. Ezáltal lebegtetett ritmus jön létre, amitől olyan
érzetünk támad, mintha a lírai én révületben szólna hozzánk. Ez a formaszerkezet alkalmas a
látomásszerű hatás felerősítésére. A vers a szem-virág alapképre épül, amelynek újdonsága
mérgező jellegében rejlik: „S szemedtől életem lassan megmérgeződik”.
„A vers képanyagától elválaszthatatlan a vers hangvétele. A képeket, a leírást, a hasonlatot ál
landó hanghatások kísérik: kiáltozás, harmonikazene, tehénbőgés, halk dúdolás. Van azonban
egy másik hanghatás is a versben, […] a verszene tudniillik, a ritmus és a rím, amely ennek az édeskeserű dalnak döntő eleme”. (Nemes Nagy Ágnes:2 A magasság vágya)

Feladatok, kérdések
1. J ellemezzétek a kikericset! Mely tulajdonsága válik szimbolikussá a versben?
2. Mutassátok be, milyen érzelmek formálódnak költői képekké!
3. A vers a párhuzamokra épülő szerkesztés szép példája. Sorakoztasd fel egymás mellé
a műben szereplő párhuzamos képeket!
4. Gyűjtsd össze a színekre és a hangokra vonatkozó kifejezéseket! Mutass rá, mi a sze
repük!
5. Rajzoljátok meg az egyes versszakok színtérképét a hangulatuk alapján!

1
2

Guillaume Apollinaire [gíjjom apoliner] (1880–1918): francia költő, a modern európai líra iskolateremtő egyénisége
Nemes Nagy Ágnes (1922–1992): a 20. század jelentős magyar költőnője
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A szecesszió1
A szecesszió a 19. század utolsó harmadától jelentkező építé
szeti, képzőművészeti, részben irodalmi stílusirányzat.
Alapja a menekülési vágy és a kiábrándultságérzés volt,
mely a valóság újrateremtésének igényével párosult. Fon
tos szereppel bírt a szépség keresése, a stilizálás2 és a díszí
tőelemek gazdag alkalmazása.
A szecessziós irodalmi stílusban a stilizálást bizonyos szavak
ismétlődése jelenti, gyakoriak az érzeteket, színeket kifejezők.
Ugyanakkor az összefonódó mondat- és szövegszerkezetek zenei hullámzáshoz hasonló hatást keltenek. Szókincsére a keresettség, a választékosság jellemző, jelzői és határozói gyakran
kígyózóak, mondatszerkesztése laza. A hangnemre egyszerre
jellemző a finomság és a frivolitás. 3

Krúdy Gyula: Egy Aranykéz utcai éj emléke
Ah, ifjúság, amely csak tegnap szöktél el mellőlem, hitek, ra
jongások, rövid boldog délutánok és álmodozások a pamlagon,
értelmetlen vallomások séták közben vadgesztenyék alatt, egy
Róth Miksa: Felkelő nap
szer: szökés, a Dunán, gőzhajóval Vácra, napfényes tavaszi dél(üvegmozaik, 1900,
magángyűjtemény)
után, a habok fodrai oly nyugodalmasan locsolgatták a gőz
hajó oldalát, mintha a végtelenségig tartana utunk a szökevény aranymívesnével, a heg yek
szinte megadással közelegtek a folyam partjain, és a falvak kora tavaszi napfényben für
döttek, öreg hajósok kipödörték fehér bajuszukat, és a gőzhajó, amely egykor Kossuth
Lajost hozta Bécsből, olyan ünnepélyesen pöfögött, mint az orgona a koronázási temp
lomban, midőn felséges királyunk fejére feltette a prímás a koronát – négy óra felé min
denféle szomorúságok jelentkeztek a partokon, köd és elvesző napsugár, a folyam hátán az aranyszínű csipkék, a menyasszonyruha fodrai, az aranyos harisnyakötők és piros
színű félálmok a kedves nő szívére hajtott fejjel, midőn szinte esztendők mély alvásából,
egész eddigi életem bánatos, hideg és ködös hajnali miséjéből felébredve kérdeztem, hogy
mennyi ideig szenderegtem a meleg szív fölött, a nő felelte „egy pillanatig, kedvesem”,
és az álom mégis telve volt megfejthetetlenül szép képekkel, piros bajuszú kisemberekkel,
és szán csilingelt valamerre, kis falvak tornyaiban lakodalmi harangozás, pajkos falusi fiúk másznak át palánkokon, és a vörös bajuszú kisember egyszerre csak rongyos vándorló
eldobott fakó kabátját veszegeti magára, tavaszodik, fél az olvadástól – és a kedves nő ajka szememre tapadt:
– Álmodj tovább a hóemberekkel. Magam is szundikáltam egy kicsit. Tedd a szívemre
fejed.
(Részlet, 1916)



s zecesszió (lat.): kivonulás, elkülönülés. 1897-ben Bécsben negyvenkilenc művész kivonult a városi művészi központból,
hogy új művészetet teremtsen
stilizálás: a motívumokat, főleg a növényi és állati mintákat leegyszerűsítő formában, díszítőelemként használó alkotási
mód
3
frivol (fr.): erotikusan túlfűtött
1

2
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Feladatok, kérdések
1. A
 novellarészlet alapos újraolvasása után rendszerezzétek, milyen emlékképekből áll
össze az „ifjúság”!
a) Készítsetek fotóalbum-/képregény- vagy filmforgatókönyvet a részlethez, és adja
tok fejezetcímeket a tervezetnek!
b) Különítsétek el a szövegrészletben az emlékek és az emlékezés idejét! Mely szavak
segítenek ebben?
c) Mit gondoltok, mennyi idő telhet el, amíg valaki annyi élményt és emléket össze
gyűjt, mint a részletben?
2. Válasszatok csoportonként egy-egy Andersen-mesét! A mű elolvasása után keresse
tek benne szecessziós stílusjegyeket!
3. Írj rövid fogalmazást szecessziós stílusban!

Kapcsolódó
1. Mely történelmi eseményre utal Krúdy Gyula ebben a szövegrészben: „…a gőzhajó, amely
egykor Kossuth Lajost hozta Bécsből”?

Krúdy Gyula (1878–1933)
Nyíregyházán született. Tizenhét évesen már újságíróként dolgozott.
A millenniumi kiállítás (1896) megnyitására Budapestre utazott, és a városban
telepedett le.
Bohém életet élt, így teremtette meg azt a „krúdys” légkört, amely írásai él
ményanyagául szolgált.
Sajátos írói stílusa a mese, az emlékek és az álom világának az ötvözete. Írásaiban a hagyományos időszerkezet megszűnik, az emlékezésben a múlt és a
jelen egybemosódik. Alkotásainak hőse gyakran az író megszemélyesítője is.
Közülük a legismertebb Szindbád alakja.

A Fővárosi Állat- és Növénykert szecessziós főbejárata, 1904
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Összefoglalás
A 19. század közepétől kibontakozó művészi törekvések fordulatot hoztak az európai művé
szet történetében. Ezt az 1910-es évekig tartó időszakot a klasszikus modernség korának
nevezi a művészettörténet.
Főbb irányzatai:
• az impresszionizmus,
• a szimbolizmus,
• a szecesszió.
Legfontosabb jellemzői: a hagyományok elvetése, a szépség keresése.

Feladatok, kérdések
1. Folytassátok a stílusirányzatok jellemzőinek felsorolását a példa alapján! Internetes
kutatómunka segítségével nevezzetek meg még egy-egy művet az adott stílusban!
Stílusirányzat

Jellemző vonások

Művek

Impresszionizmus

Névszói jelleg, igék nélküli rövid mon
datok, a látvány vázlatszerű ábrázolása,
nagyfokú zeneiség

Tóth Árpád:
Körúti hajnal

Szimbolizmus

Szakít a valóságos világ ábrázolásával,
az ember lelkivilágának a feltárására
törekszik, újszerű szókapcsolatok, szó
halmozás, szabadvers

Guillaume Apollinaire:
Kikericsek

Szecesszió

Választékos szókincs, laza mondatszer Krúdy Gyula:
kesztés, az érzeteket és színeket kifejező Egy Aranykéz utcai éj
szavak ismétlése
emléke

2. Keressetek a megismert stílusirányzatokhoz köthető regionális és helyi kulturális pél
dákat, alkotókat az építészet,
a szobrászat és a festészet
terén!
3. Nézzétek meg figyelmesen
az itt látható képeket! Ke
ressétek meg az interneten
a következő fest
ményeket:
Sandro Botticelli [szándro
boticselli]: Vénusz születése;
Rubens [rubensz]: Párisz íté
lete; Jean-
Fran
çois de Troy
[zsan franszoá dö troá]: Sze
relmi vallomás!
a) Mely stílus ismertető
je
gyeit fedezitek fel rajtuk?
Faragó Géza: Virágok között
S zinyei Merse Pál:
b) Elevenítsétek fel a rajzórán
(1911, Katona József Múzeum,
Ruhaszárítás (1869,
Kecskemét)
Magyar Nemzeti Galéria)
tanult ismereteiteket is!
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Kuckó – Olvassunk együtt!
Az avantgárd – lázadás és formabontás
A 20. század első évtizedében új művészeti mozgalom bontakozott ki Európában, az avant
gárd. Az avantgárd irányzatok közös jellemzője a lázadás a hagyományos művészi
formák és megoldások ellen, az új kifejezési formák keresése.
Az irányzatok különböző nemzetiségű képviselői csoportokat alkottak, kiáltványokat adtak ki, sokan több művészeti ágban is tevékenykedtek. Például Kassák Lajos, a magyar avantgárd mozgalom
vezéralakja költő, folyóirat-szerkesztő, grafikus és festő is volt.
A sok, olykor egymást is keresztező stílus közül kettőt emelünk ki:
az expresszionizmust és a szürrealizmust. Az első inkább a külső világ felé fordul, és hisz a művész élenjáró, úttörő szerepében, a má
sodik inkább a lélek titkait keresi.
Az expresszionizmus elnevezés a latin expressio szóból ered,
amelynek a jelentése ’kifejezés’. Az irányzat alkotói lemondanak a va
lósághű ábrázolásról, egyéni élményeiket, belső világukat a koráb
bi formai szabályok, például a perspektíva elvetésével fejezik ki. Akár
F ranz Marc: Kék ló (1911)
emberalak ábrázolásakor, akár elvont, geometrikus (absztrakt) formák alkalmazásakor képeikre a színek és formák mozgalmassága jellemző. Gondolkodásuk
lényeges eleme a konstrukció, a belülről, szerkezetben
elgondolt felépítés.
A szürrealizmus a legtermékenyebb és talán a leg
nagyobb hatású avantgárd irányzat, neve a francia sur
réalisme [szür réalizm], ’realitáson túli, valóságfeletti’ kife
jezésből ered. Hívei azt vallották, hogy az ember igazi
énjét a tudatalatti világában találhatjuk meg, ezért en
nek kifejezésére törekedtek. A valóság és a józan gon
dolkodás helyett a képzelet és az álom logikáját igyekeztek követni. Műveikben a reális elemek keverednek
a képzeletbeli, fantasztikus mozzanatokkal. Ez a festészet
Vajda Lajos: Lovas (1940)
ben és az irodalomban is jelentős irányzat nagy hatással
volt a 20. század első felében születő filmművészetre is.
A két irányzat korunkban is befolyásolja a művészi alkotásmódot.





Feladatok, kérdések
1. Mit gondolsz, melyik festmény melyik irányzathoz köthető?
2. Fogalmazzatok meg egymásnak kérdéseket az avantgárddal kapcsolatban! Válaszoljátok is meg őket!
3. Kutassatok!
a) Nézzetek utána a könyvtárban vagy az interneten, mely irányzatok tartoznak még az
avantgárdhoz!
b) Mi jellemző az egyes irányzatokra a képzőművészetben?
c) Hogyan jelennek meg az irányzatok az irodalomban?
d) Gyűjtsetek magyar avantgárd alkotókat!
24
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Művek a Nyugat költőitől,
íróitól és más szerzőktől

A borító tervezője:
Lesznai Anna (1914)

irodalom8_2021.indd 25

2021. 07. 20. 10:20

Egy folyóirat vonzásában
Bár prózai alkotások is szerepelnek ebben a tankönyvi részben, leginkább versekből váloga
tunk. A fejezeten belül négy kis részt állítottunk össze, amelyek között nincsenek éles határ
vonalak, hisz egy tájról szóló vers akár forró szerelmi vallomás is lehet. Az alfejezeteknek az
alábbi címeket adtuk:
• Szerelmek, érzések, emlékek;
• A család az irodalomban;
• Tájak, országok, messzeségek;
• Számvetések, vallomások.

Feladatok, kérdések
1. A
 csoportok a szerelem, a család, a táj és a számvetés szavak közül vizsgáljanak meg
egyet-egyet! Mindannyian írjátok le a kulcsszóról eszetekbe jutó asszociációkat, majd
beszéljétek meg a gondolataitokat osztályszinten!
2. Kutassatok a könyvtárban vagy az interneten! Olvassátok el Weöres Sándor Vázlat az
új líráról című versét! Mit mond a lírai beszélő a jó versről?

A Nyugat
A fejezetbe válogatott alkotások közül sokat
„nyugatos” szerzők írtak, ezért most először erről a folyóiratról szólunk.
A 20. század elején az európai formabontó
áramlatok hatására új korszak kezdődött a magyar irodalom történetében. Ennek zászlóvi
vője az 1908. január 1-jén induló Nyugat című irodalmi-művészeti folyóirat lett, mely
a benne teret kapó sokféle szellemi áramlattal
a magyar kultúra egészét megújította.
Szerkesztői Ignotus Hugó,1 Osvát Ernő és
Fenyő Miksa voltak, akik elsősorban Ady Endre
írásaira számítottak – így ő lett a lap vezéregyé
nisége. A szerkesztők méltó megjelenési lehe
tőséget adtak azoknak a magyar íróknak és
költőknek is, akik – Ady példáját követve –
bátran és újszerűen fogalmazták meg mon
danivalójukat.
A Nyugat az alkotói szabadság elvét hir
dette a nehéz történelmi helyzetekben is.
Szerkesztőinek egye
düli szempontja a meg
jelentetett művek irodalmi-művészi értéke
volt. A folyóiratnak nem volt egységes arculata,
1


A Nyugat első számának címlapja

Ignotus Hugó (1869–1949): magyar költő, író és újságíró; eredeti neve Veigelsberg Hugó
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a „nyugatosokat” inkább a tagadás fogta össze: nemcsak az elszürkült irodalommal fordultak
szembe, hanem a polgári fejlődésben elmaradt ország visszahúzó hagyományaival is.
A Nyugat forradalmának meghatározó költői és írói mind vidékről kerültek a fővárosba,
és szinte valamennyien akkortájt születtek, amikor Arany János meghalt. Az ún. első nem
zedékhez tartozott Ady Endre, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső,
Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula és még sokan mások.
A második nemzedékből József Attila, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula nevét emeljük ki.
A harmadik nemzedékhez Radnóti Miklós és Weöres Sándor, míg a negyedik nemze
dék tagjai közé többek között Pilinszky János, Mándy Iván és Nemes Nagy Ágnes tartozott.
A folyóirat történetének el
ső éveit a politikai óvatosság
jellemezte, de az első világháború idején már védelmébe vette a háborúellenes versei miatt sokat támadott Adyt
és Babitsot is. Közösséget vállalt Bartók Béla és Kodály Zoltán új korszakot nyitó művészetével, valamint támogatta
a magyar avantgárd vezetőjének, Kassák Lajosnak a törek
véseit is.
Kiemelkedő képességű, biz
tos ízlésű kritikusai nagy
ban
hozzájárultak a modern iroda
lomtudomány fejlődéséhez.
A
 felső sorban Tóth Árpád, Beck Ö. Fülöp, Kosztolányi Dezső,
A Nyugat 1929 és 1933 között
az alsó sorban Babits Mihály, Osvát Ernő, Gellért Oszkár
Babits Mihály és Móricz Zsig
mond, később Gellért Oszkár szerkesztésében jelent meg. Babits halála (1941) után Illyés Gyula lett a szerkesztő egészen 1944-ig, de ekkor már Magyar Csillag néven jelent meg a folyóirat.
A Nyugat egyik legfőbb értéke, hogy teret adott az új eszméknek és életérzéseknek, ezáltal
nagymértékben formálta és befolyásolta az irodalmi közízlést.



Feladatok, kérdések
1. Ismerkedjetek meg részletesebben a Nyugat egyik számával, és készítsetek beszámolót róla
(rovatok, témák, alkotók stb.)! Ha a könyvtárban találtok fakszimile1 kiadást, azt használjátok!
A folyóirat összes számát elérhetitek az Országos Széchényi Könyvtár honlapján, ezen a cí
men: http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm.
2. Nézd meg alaposan a Nyugat első számának címlapját az előző oldalon! Hogyan köthető
ehhez a számhoz a fenti képen szereplő Beck Ö. Fülöp?
3. Szerkesszetek diákújságot Holnap címmel a Nyugat rovatai alapján! Képekről, illusztrációk
ról se felejtkezzetek meg! Válasszátok meg a szerkesztőség tagjait, jelöljétek ki a feladatokat
és a határidőket!

1

f akszimile: hasonmás; írott vagy nyomtatott szövegnek, képnek az eredetihez mindenben hasonló, nyomdai úton előá llí
tott másolata
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Szerelmek, érzések, emlékek
Ady Endre szerelmi lírája
• Állapítsátok meg, mely elemek ellentétére épül a költemény! Milyen hangulatot adnak ezek
a versnek?

Ady Endre: Lédával a bálban
S ikolt a zene, tornyosul, omlik
Parfümös, boldog, forró, ifju pára.
S a rózsakoszorús ifjak, leányok
Rettenve néznek egy fekete párra.
„ Kik ezek?” S mi bús csöndben belépünk.
Halál-arcunk sötét fátyollal óvjuk
S hervadt, régi rózsa-koszoruinkat
A víg teremben némán szerte-szórjuk.
 lhal a zene s a víg teremben
E
Téli szél zúg s elalusznak a lángok.
Mi táncba kezdünk és sírva, dideregve
Rebbennek szét a boldog mátka-párok.

(1907)

Ady Endre 1903-ban ismerkedett meg Diósy Ödönné
Brüll Adéllal, aki művelt és gazdag családból származott.
Az asszony olvasta Ady írásait, s elhatározta, hogy ma
gával viszi a költőt Párizsba. A Léda nevet Ady adta neki
a visszafelé olvasott keresztneve után. Kapcsolatuk közel
tíz évig tartott. A költemény a farsangi bálok idején kelet
kezett Párizsban.
Láthattad, hogy a bálterem nem csupán a tánc, a mu
latozás színtereként jelenik meg a versben, sokkal inkább
az emberi sorsot, a mulandó életet szimbolizálja. Ezt
Ady és Léda
oly módon jeleníti meg a költő, hogy a vers mindvégig
a boldog, ifjú párok és a halálarcú „fekete pár” ellentétére épül. Nézzük meg ennek az
ellentétnek az egyes strófákban felvillanó elemeit!
Az első versszak kezdő képeiben még a boldog szerelmet írja le a lírai én, ennek a fekete
pár megjelenése vet véget. A rendkívül mozgalmas, harsány igékből – már a vers első
sorában – nyugtalanság árad, csakúgy, mint a vers egészére jellemző nagyszámú áthajlásból is. Áthajláskor a mondat, a gondolat nem zárul le a sor végén, csak a következő sorban, ezáltal a gondolkodás természetességét és az érzelmi folytonosságot adja
vissza.
A második versszakban a fiatalok riadalmának érzékeltetése („Kik ezek”) után a hervadt ró
zsakoszorú képe a szerelem elmúlására és a halál közelségére utal.
Az utolsó strófa képeiben a korábbi sikoltó zene elhal, a „boldog, forró pára” helyett már „Téli
szél zúg” az egykori víg bálteremben.
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A költemény műfaja dal, ugyanakkor a vers előadásmódja balladaszerűen szűkszavúvá
és szaggatottá válik.

Feladatok, kérdések
1. Tedd először „láthatóvá” a verset! Ehhez hívd segítségül Edvard Munch festményét!
a) Figyeld meg az előtérben lévő három női alakot! Egy életút három szakaszát mu
tatja be általuk a festő. Ho
gyan, milyen színekkel te
szi láthatóvá az alkotó az
idő múlását?
b) Mely életszakaszok, mely
párok ille
nek a vers
ben
bemutatott párokhoz?
c) Alakítsd át gondolatban
Munch képét a vers alap
ján! „He
lyezd el” például a rózsakoszorút is rajta!
(Nézz utána annak is, mi
nek a jelképe a rózsako
Edvard Munch [edvárd munk]: Az élet tánca (1899–1900)
szorú!)
2. T egyétek most „hallhatóvá” a költeményt!
a) Listázzátok, hogy az egyes versszakokhoz milyen hangok, zörejek és hangszerek
illenek!
b) Készítsetek zenei montázst az egyes strófákhoz, a többi csoport pedig találja ki,
melyik versszakhoz illik az összeállításotok!
3. A látáson és a halláson kívül a bőrérzékeléshez kapcsolódó kifejezések is megjelennek a versben. Figyeld meg, mi történik a bálteremben! Miért váltja fel a párával teli
forróságot a téli szél és a didergés?
4. Gyakorold a vers felolvasását a hangulat érzékeltetésével, a tempóváltásokkal és az
áthajló sorok egybefogásával!



Kapcsolódó
1. Ady és Léda végső szakításáról szól az Elbocsátó, szép üzenet című költemény, amely 1912.
május 16-án jelent meg a Nyugat című folyóiratban. Olvasd el a mű részleteit, majd válaszolj
a kérdésekre!
„Törjön százegyszer százszor-tört varázs:
Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor,
Ha hitted, hogy még mindig tartalak
S hitted, hogy kell még elbocsáttatás.
Százszor-sujtottan dobom, ím feléd
Feledésemnek gazdag úr-palástját. […]

Kérem a Sorsot, sorsod kérje meg,
Csillag-sorsomba ne véljen fonódni
S mindegy, mi nyel el, ár avagy salak:
Általam vagy, mert meg én láttalak
S régen nem vagy, mert már régen nem látlak.”

a) Mire utalhat a „még egyszer” kifejezés? Miként jellemzik e szavak a közel tíz évig tartó kap
csolat utolsó éveit?
b) Hogyan búcsúzik a lírai beszélő a kedvesétől? A címben megfogalmazott kijelentés igaz
a versre a részlet alapján? A válaszodat indokold!
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•F
 igyeljétek meg a két vers hangulata közötti különbséget! Ha egy-egy szóval kellene jelle
meznetek őket, mit mondanátok róluk?

Ady Endre: Őrizem a szemed
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.
(1916)

A költő feleségéhez, Csinszkához1 írt szerelmes
versekben nyoma sincs a Léda-versekre jellemző vívódásnak, a gyötrő és kínzó szenvedélynek. Harmóniát és nyugalmat sugároznak, ez
adja különleges varázsukat.
A vers megírása idején Ady nemcsak a háború
szörnyűségeitől szenvedett, hanem betegsége
is egyre jobban elhatalmasodott rajta.
A költeményben a szerelem és az otthon
nyugalmat adó menedékként jelenik meg
a halállal és a háborúval („Világok pusztulásán”) szemben.
A vers a „mi” (1. és 3. versszak) és az „ők” (2. és
Ady és Csinszka
4. versszak), azaz az otthon meleg biztonsága
és a külvilág rideg bizonytalanságának az ellentétére épül. Ezt fejezik ki az áthajlások is:
míg az 1. és 3. versszakban a mondathatárok és a sorvégek egybeesései is nyugalmat sugallnak, addig a 2. és 4. versszak áthajlásai már a bizonytalanságot érzékeltetik.
A vers műfaja dal, a lírai én egyszerűen, a népdalok hangján vall a szerelemről. A költe
ményre az ismétlések, az ütemhangsúlyos sorok és a keresztrímek jellemzőek.



Feladatok, kérdések
1. Készítsetek négy egyforma kártyát – lehet akár szem, kéz vagy szív formájú is! A hát
oldalukon számozzátok őket egytől négyig!
a) Színezzétek ki őket a versszakokban megjelenített érzelmi állapotoknak megfe
lelően! Írjátok a kártyákra az adott versszak legjellemzőbb szavait és az azokhoz
fűződő érzéseket, hangulatokat! Jegyezzétek le a ti gondolataitokat is!
b) Mutassátok meg a kártyákat, majd olvassátok fel a szavakat, de a versszakok számát
ne áruljátok el! A többi csoport találja ki, melyik versszakra gondoltatok!
c) Beszéljétek meg azt is, mi okozza, hogy az 1. és a 3. versszak színe eltérő lehet, bár
a két versszak szó szerint megegyezik egymással!
1

Ady – a Csacsinszka becenévből – játékosan Csinszkának nevezte feleségét, Boncza Bertát
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2. a) Olvassátok el és értelmezzétek Payer Imre kortárs költő gondolatait!
„A hagyományos értelmezés szerint a dal a líra szívében szól. Az emberi lélek olyan ben
sőséges kifejeződése, amelyben szervesen, elválaszthatatlanul fonódik egybe értelem,
érzelem és zeneiség…”1
b) Elemezzétek és fogalmazzátok meg tanári segítséggel, miként van jelen Ady ver
sében az értelem, az érzelem és a zeneiség!
3. Tanuld meg Ady Endre egyik szerelmes versét! Indokold a választásodat!
Ady
 Endre (1877–1919)
Érmindszenten született (a falu ma Romániához tartozik). Édesapja nemesi származása ellenére a család paraszti sorban élt.
Tanulmányait Érmindszenten kezdte, majd Nagykárolyban és Zilahon
folytatta. Szülei nagy reményt fűztek fiukhoz, tőle várták, hogy vissza
szerzi a család hírnevét.
Tanulmányai helyett azonban Adyt inkább az újságírás vonzotta: elő
ször a Debrecen című lapnál helyezkedett el, majd Nagyváradra került,
ahol a Nagyváradi Napló munkatársa lett. Publicisztikája is jelentős.
A Lédával Párizsban töltött első éve után, 1905 elején hazatért, és
a Budapesti Naplónál helyezkedett el. Az évek során többször visszatért Párizsba, szinte menekült a művészetek fővárosába.
1906-ban jelent meg Új versek című kötete, mely új korszakot nyitott
a magyar irodalom történetében. Ady látásmódja, nyelve és költői magatartása új és merész volt,
sokszor erős ellenállásba és meg nem értésbe ütközött. Csak a Nyugat enyhítette az elszigetelt
ségét, a folyóiratnak élete végéig főmunkatársa maradt.
Párizsi tartózkodásai közben egyre rövidültek, a Léda iránt érzett szerelme szűnőben volt, 1912ben végleg szakítottak egymással. Az éjszakai élet és betegsége miatt egészsége időközben fokozatosan romlott.
1911-től levelezett Boncza Bertával, akit 1915-ben feleségül vett.
A költőt az első világháború lelkileg megviselte, s a lapok is alig vállalták művei közlését.
1919 januárjában halt meg Budapesten.

Párizs

Budapest

Debrecen

Nagykároly
Érmindszent
Zilah

Nagyvárad

1

Költészet és ének; www.uj.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=10118
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Juhász Gyula szerelmi költészete
•A
 következő vers egészen más kapcsolatot sejtet a költő és múzsája között. Figyeljétek meg,
vajon egy viszonzott vagy egy viszonzatlan szerelem adta a témát!

Juhász Gyula: Milyen volt…
 ilyen volt szőkesége, nem tudom már,
M
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár,
S e szőkeségben újra érzem őt.
 ilyen volt szeme kékje, nem tudom már,
M
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.
 ilyen volt hangja selyme, sem tudom már,
M
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.
(1912)
Mindhárom versszak bizonytalanságot sejtető kérdéssel kezdődik, s a végén már ott is van
a fájdalmasan tömör válasz: „nem tudom már”. A „De” kötőszóval induló sorok arra figyel
meztetnek, hogy a szerelem már múlóban van: Anna alakja tünékeny, csak egyre halványuló emlékképekben él tovább a lírai beszélőben. A természet képei, a nyári búzamező, az őszi
égbolt és a tavaszi rét segítenek előhívni a nő alakját. Az impresszionizmus költői technikája ez: a természeti képek érzéseket, emlékeket idéznek fel a merengő beszélőben, a táj
pedig szinte átlényegül.
Az elmúlt években már tanultál az elégia műfajáról – gondolj csak Csokonai Vitéz Mihály
A Reményhez vagy Petőfi Sándor Szeptember végén című verseire! A most olvasott vers műfaja
is elégia, a költeményen a szerelem elmúlásának fájdalma vonul végig.
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A költő életét végigkísérte egy beteljesületlen szerelem, melyet a Nagyváradon megismert
színésznő, Sárvári Anna iránt érzett. A nő nemigen törődött vele, a viszonzatlanság pedig
még inkább felélesztette Juhász Gyula érzelmeit. Az idő múlásával a magányos költő már
nem is a valós személyt szerette, sokkal inkább álmainak kivetülését, az eszményi nőt.

Feladatok, kérdések

1. a) Készítsetek bemutatót a költemény egyes versszakaihoz! Szerepeljenek rajta fest
mények, saját készítésű rajzok, fotók stb., valamint idézetek a versből!
b) Állítsatok össze egy másik bemutatót is, de abban már ti válasszatok szavakat, képeket és hangokat a haj „szőkesége”, a „szeme kékje” és a „hangja selyme” kifejezések
érzékletes bemutatására!
2. Bizonyítsd vagy cáfold a következő állításokat! Ha bizonytalan vagy, azt is indokold!
a) A vers szerkezetének meghatározó eleme a versszakok kezdő sorainak háromszo
ros ismétlése.
b) Az emlékképek és a táj képei kölcsönösen hatnak egymásra a versben.
c) A költemény időmértékes verselésű, uralkodó verslába a jambus.
d) A versben alliterációkkal és szinesztéziával is találkozunk.


Juhász
Gyula (1883–1937)
Szegeden született, életének nagyobb részét is ott töltötte.
Érettségi után a budapesti egyetemen tanult. Nemzedéktársaival, Kosztolányi Dezsővel és Babits Mihállyal együtt a modern magyar költészet nyelvének kimunkálásán fáradoztak.
Statisztált színházban, megjelentek írásai, közben Ady Endrével is megis
merkedett. Az egyetem elvégzése után több városban tanárként dolgozott
(Nagyvárad, Szakolca, Makó stb.). Magányosan, elszigetelten élt, örökletes
idegbaj nehezítette életét.
1922-ben ismerkedett meg az akkor tizenhét éves József Attilával, akinek
a Szépség koldusa című kötetéhez ő írta az előszót. Később is atyai jó barátként segítette útját.
A lírai alkotások mellett számos tanulmányt, vezércikket, novellát és kisregényt is írt.

Szakolca

Budapest
Nagyvárad
Szeged
Makó
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Kosztolányi Dezső a szerelemről
• I dézzétek fel a szóhangulatról tanultakat! Jósoljátok meg, milyen hangulatú versre számít
hattok a „Merengő”, a „Különös” és a „titkos” kifejezések alapján!
•F
 igyeljétek meg, milyen érzelmek, hangulatok jellemzik a vers beszélőjét!
•K
 i lehet a beszélő? Gyermek vagy felnőtt? Fiú vagy lány?

Kosztolányi Dezső: Már néha gondolok a szerelemre…
Már néha gondolok a szerelemre.
Milyen lehet – én Istenem – milyen?
Találkoztam tán véle messze-messze,
valahol Andersen meséiben?
Komoly és barna kislány lesz. Merengő.
A lelke párna, puha selyemkendő.
És míg a többiek bután nevetnek,
virágokat hoz majd a kis betegnek.
Ágyamhoz ül. Meséskönyv a szeme.
Halkan beszél, csak nékem, soha másnak.
Fájó fejemre hűs borogatást rak.
És kacagása hegedű-zene.
Egy lány, ki én vagyok. Hozzám hasonló.
Különös, titkos és ritkán mosolygó
Az éjbe néző. Fáradt. Enyhe. Csöndes.
Csak széttekint, és szobánkba csönd lesz.
(1910)
A versben a lírai beszélő megidézi gyermekkori énjét, és a gyermek szemével látja az őt kö
rülvevő világ egy szegletét. Épp annyira bizalmas ez a hely – a csöndes szoba –, mint ameny
nyire a kezdő sorban megjövendölt téma, a szerelem is.
A lírai én tulajdonságainak a megismerésében a hozzá „hasonló”, még csak gondolataiban
létező „Komoly és barna kislány” vonásai segítenek. A beszélő ezekkel önmagát is jellemzi,
hiszen épp közös vonásaik miatt esett arra a „Különös” lányra a választása.
Ez a költemény nem csupán gyermekvers, és nem is a gyermekkorra való visszaemlékezés.
Több annál. A gyermeki lélek és a gyermekkor természetrajzának nevezhetnénk Kosztolányi
Dezső A szegény kisgyermek panaszai című versciklusát, amelyben maga a gyermekkor válik
szimbólummá – e ciklus része a fenti vers is.

Feladatok, kérdések
1. Idézz a versből részleteket annak igazolására, hogy a költeményben nem a felnőtt,
hanem a gyermek nézőpontja érvényesül!
2. Milyen tulajdonságait ismerted meg az elképzelt lánynak? Olvasd fel és elemezd
a lányt jellemző szóképeket is!
3. Bizonyítsátok vagy cáfoljátok a következő állítást a versből vett idézetek segítségével!
A vers – az első sorával ellentétben – nem a szerelemről beszél, sokkal inkább a szeretetről
és a gondoskodásról. Ez teremti meg a gyermek számára a harmóniát és a nyugalmat.
34
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4. Gyűjts szóképeket és alakzatokat a versből! Csoportosítsd őket a tanult módon!
5. A vers elolvasása után milyen jelzővel határoznád meg a vers hangulatát?

Kapcsolódó
1. a) Jegyezz le a verssel kapcsolatban egy személyes megjegyzést vagy észrevételt!
b) Olvassátok fel és beszéljétek meg a leírtakat! Melyik volt a legtöbbször leírt gondolat? Vajon miért épp az?
2. Te milyennek képzeled a versbeli megszólalót?
3. Kosztolányi Dezső Ábécé a nyelvről és a lélekről című művében így vallott: „Az a tény, hogy
anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozok, írok, életem legnagyobb eseménye,
melyhez nincs fogható”. Mit jelent a te számodra, hogy magyarul beszélsz? Mit jelent neked
az anyanyelved? Folytasd a mondatot: „Az a tény, hogy anyanyelvem…”

Kosztolányi
Dezső (1885–1936)

Szabadkán született (a város ma Szerbiához tartozik), művelt értelmiségi
családból származott.
Még csak tizenhat éves volt, amikor egyik verse megjelent a Budapesti
Naplóban. Ettől kezdve költőnek tartotta magát.
Később a budapesti egyetem bölcsészkarára járt. Rövid bécsi tanulmány
útja után 1905-ben hazatért, az egyetemre azonban nem ment vissza:
a Budapesti Naplóhoz szerződött, ahol Adyt váltotta a szerkesztőségben.
Sokoldalú szerző, kiváló műfordító és újságíró volt. Lírája mellett jelentősek prózai művei, novellái és regényei is. Aranysárkány című regénye egy
vidéki kisvárosban játszódik.
1933 körül kezdődött hosszan tartó küzdelme betegségével, amely a vég
zetét okozta.

Bécs

Budapest

Szeged
Szabadka
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Weöres Sándor lírája
• Idézzetek fel híres álomjeleneteket az irodalomból!
• Weöres Sándor versében két kulcsfogalommal találkozunk, az álommal és az éjszakával.
Figyeljetek ezekre a vers olvasása, hallgatása közben!

Weöres Sándor: Az éjszaka csodái
1. A városvég itt csupa szürke ház,
a részegekre angyalka vigyáz,
s a villanyfényben, mint arany-kehelyben
alusznak a tűzfalak, háztetők,
s a sorompón túl ében-szín delejben
zizegnek a láthatatlan mezők –
a messzeség öblén pár pisla fény ég,
mögöttük nyugodt mélység a sötétség –
2. Ha becézésem és csókom se kell,
kicsi lány, mivel ringassalak el?
Ha elzár tőlem a buta lakat,
lesajnál minket majd a virradat.
Bámuljuk egymást búslakodva és
szánk sarkát bontja már a nevetés.
Te! ha hiszed, ha nem hiszed,
úgy szeretem nevetésedet,
mint kinn ezt az éjszakát,
lámpavilágos éjszakát –
aranypor mállik az éj válláról,
s szemközt a sarkon a cégtábláról
furcsán szökken a pentameter-sor elő:
„Tóth Gyula bádogos és vízvezeték-szerelő”
– a nevetésed is ilyen bolond:
mindenre illik és semmit se mond.
3. Üldögélünk csendesen,
két jó-gyerek, rendesen,
messzi kocsma-zene hallszik,
a környéken minden alszik,
az alkóvban1 odaát
mélyen alszik anyukád
szomszédban a Vakos néni,
ferdeszáju Vigláb néni,
Balogh úr, a vasutas,
imádód, a kis-inas –

1

4. Itt is, ott is, emitt is, amott is
bajszos rendőr őrzi az álmot,
nagyfülü bagoly őrzi az álmot,
mint kinn ezt az éjszakát,
lámpavilágos éjszakát –
itt is, ott is, emitt is, amott is
dongnak az öreg faliórák,
bánatos hangú ingaórák,
fodrozzák az éjszakát –
5. Alvó lélek, kússz a tájon,
álmodon mint pókfonálon,
huss! huss!
Föl a légbe visz az út,
tág a lég,
tág az út,
tág a lég,
tág az út,
hozd az örömöt, hozd a bút,
hozd az örömöt, hozd a bút,
huss! huss!
6. Nézd! a ház,
mint a felhő, fényt cikáz,
mozdul, mint a barna-béka,
vele mozdul az árnyéka,
és belőle alvó lelkek
párolognak, légbe kelnek
a kéményből, mint a füst,
az ereszről, mint ezüst –
száll a kövér Vakos néni,
deszka-vékony Vigláb néni,
és köröttük nagy sereg
libben, szökken, hempereg –

alkóv: hálófülke
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7. Ni, a Gős pék ketté-bomlott
és kergeti önmagát.
Balogh úr a templomtornyot
fújja, mint a furulyát,
azt fújja, hogy: „Ne sirasson”,
mégis könnyezik belé –
Ott meg a cukrász-kisasszony
tipeg fejjel lefelé –
8. Vigláb néni peckes módon
sétálgat a sürgönydróton,
krinolinja lyukas-hordó,
kezében egy napraforgó,
vékony nyakán férfi-gallér,
oldalán egy szép gavallér.
Vigláb bácsi nagy-kesergőn
kuporog egy lámpaernyőn,
nézi párját: „Lássa, kérem,
parádéra megy a pénzem.
Nekem pohár sörre sincsen,
neki fodrász, ruha, minden.
Én megmondtam már ezerszer,
hogy hibás a mai rendszer,
államreform kéne régen,
persze nem hitték. Na tessék!
Adó, lakbér… nem csekélység!
Öt gyerekem van, kérem”
9. Oda nézz, szösz-bogár:
ott a boltos lánya áll,
boltnak hisz egy fecskefészket,
benne várja a vevőket:
ez már mégis hajmeresztő,
hogy ma senki be se néz!
Majd belép a szívdöglesztő
hollywoodi1 filmszinész:
„Kérek kilenc fogkefét,
ráadásul a kezét.”
Röptük össze-vissza húz…
rá ne nézz, mert megvakulsz.

1

10. Mogyoró Pál ezalatt
megfogott egy sülthalat.
„Tanár úr tudná talán,
mílyen hal ez? macskacápa?
Rá van írva uszonyára,
de nincs itt az ókulám.”
Pál örült, hogy futhatott
és szekundát nem kapott.
És a ritka állatot
vezeti egy hosszu hídon:
„Majd vadászni megtanítom.”
11. Tejes-ember a kéményen
üldögél, mint nyári réten,
kisgyermek lett újra szépen,
mézes-kenyér a kezében.
Távol, öreg bükkfa alatt
labdázik egy fiú-csapat
ő a szemét rajta-felejti,
mézes-kenyerét halkan elejti,
kicsúszik alóla a rét, meg a kémény,
s eltűnik az éj csipkéi mélyén.
12. És erre-arra az alvó-csapat
potyog a falról, mint a vakolat.
A villanyfényen átdereng az ég,
s a városon túl látszik a vidék,
a dombok gyengéd-rajzu háta
– és elcsitul az alvók karneválja.
Jön a söprőgép tompa morajjal,
mögötte a hajnal
fut lobogó szőke hajjal,
csörömpöl a reggel, száll a fény…
és az éji tág csodát
ezt a fura micsodát
ketten láttuk: te meg én.
(1940)

ejtsd: holivudi
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Feladatok, kérdések1
1. a) Melyik jelzőt találod a legjellemzőbbnek a versre első hallásra? Jegyezd meg a választásodat, hogy a verselemzés végén összehasonlíthasd a véleményeddel!
romantikus
kaotikus
szerelmes
gyerekes
humoros
b) Szavazzatok! Mindenki egy jelzőt válasszon!
2. A cím és az első két sor máris meghatározza a helyszínt és az időpontot. Mikor
(milyen napszakban) és hol járunk?
3. Vajon miért kedvelt téma az éjszaka és a hajnal az irodalomban?
4. Mit jelent „a részegekre angyalka vigyáz” kifejezés?
5. a) Számold meg, hány „zajkeltő” van az igék között! Melyek ezek?
b) Milyen jellegű hangokat jellemeznek?
6. a) Válaszd ki az első strófa négy egymást követő sorát, jelöld a rövid és hosszú szó
tagokat!
b) Jellemző a szabályosság?
c) Melyik verslábból találtad a legtöbbet?
7. Hallgassuk meg, hogy hangszerelte ezt a részt a Kaláka együttes!
8. Milyen körülmények között találkozott egymással a lírai beszélő és a lány?
9. Mit jelenthet a metafora: „buta lakat”?
10. Találj ki egy rövid történetet, min veszhetett össze a pár, amiért most a lány már-már
szólni sem akar a fiúhoz!
11. a) A második versszakban a haragot a derű oldhatja fel, a fiú megpróbálja megne
vettetni a lányt, ráadásul bókol is neki. Hogyan?
b) Te milyen bókot találnál ki a fiú helyében, hogy kiengeszteld a lányt?
12. A ritmikusan elmondott felirattal a fiú megnevettetné a lányt. Elemezd időmérté
kesen a cégtábla feliratát! Valóban pentameter?
13. Vizsgáld meg a második versszak 12−13. és 14. sorát az időmértékes verselés szem
pontjából! Mit állapítottál meg?
14. Hogyan teszi ritmusossá, lüktetővé a verset a költő?
15. A Kaláka-feldolgozásban is érezhető a ritmizálás? Hallgassuk meg!
16. Miért írja Weöres Sándor azt: „jó-gyerek”?
17. a) Hogyan képzelitek el a 3. versszakban felsorolt személyeket?
b) Meséljétek el egy reggel történetét! Mit csinálnak az említett szereplők?
18. Az előző részekhez képest rövidebb szavakat találunk a 4. versszak elején. Ez hogy
befolyásolja a tempót?
19. Az „Itt is, ott is, emitt is, amott is” rész kettővel többször szerepel a megzenésített
változatban. Vajon miért?
20. Mit jelenthet a többször megismételt „huss!”? Hogy kerül ide a pókfonal? Mi az, ami
örömöt és bánatot is hozhat?
21. Miért van egy kis szünet az utolsó „huss” után a zenében?
22. Gyakran egészen képtelen dolgokról álmodunk, de ezek az álomban természetesnek tűnnek. Párosítsd az alábbi álomképeket a valóságból vett „képekkel”!

1

 Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.-nél 2006-ban megjelent tanulmány alapján. (Gombos Péter: Weöres Sán
A
dor: Az éjszaka csodái. Tanítási segédanyag a 7–10. évfolyam számára. In: Irodalom – Tanári Kincsestár 23. kiegészítő füzet. Raabe, Budapest, 2006.)
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„alvó lelkek párolognak”
„száll a kövér Vakos néni”
„mozdul, mint a barna-béka,
vele mozdul az árnyéka”

nagy füstgombolyag
egy elsuhanó fényszóró miatt úgy
látszik, mintha mozogna a ház árnyéka
füstöl a kémény

23. Milyen lehet a valóságban Vakos néni és Vigláb néni? Meséljetek róluk!
24. Hogyan fejezhető ki zenével a teljes zűrzavar, az őrült álomképek sorjázása?
25. Tegyük fel, hogy az említett szereplők nem véletlenül viselkednek így az álomban.
Vajon milyenek ők a valóságban? Melyik tulajdonságuk, milyen szokásuk erősödik
fel, torzul el az álomban?
26. Meséld el a Vigláb család egy estéjét!
27. Milyen lenne az az álomkép, amelyben Vigláb néni egy gavallérral sétál, ha…
a) Vigláb néni álmodná?
b) Vigláb bácsi álmodná?
28. Figyeld meg a Kaláka-feldolgozást! A 8. versszakban tánczenét hallunk. Vajon miért?
29. Meséljetek olyan könyvben olvasott, filmen látott történetet, ahol a szegény lány/fiú
életébe valóban betoppant a „hollywoodi filmszinész” vagy egy híres/gazdag ember!
30. Javítsd a 10. versszak helyesírási hibáit!
31. a) Miből adódik Pál vicce?
b) Ha nem álom lenne, vajon milyen helyzetben merne még viccelődni Pál a taná
rával?
32. Hallgassuk meg a Kaláka-feldolgozásból a 10. versszakot is! Hogy érzékeltetik a játé
kosságot a zenészek?
33. Mit jelent a kifejezés: nosztalgia?
a) Mi a hasonlóság az álom és a nosztalgia között?
b) Mi a különbség?
34. Magyarázd meg a metaforát: „kicsúszik alóla a rét, meg a kémény, / s eltűnik az éj csip
kéi mélyén”!
35. Hogyan ér véget az álomkép a 11. versszakban? Hirtelen vagy fokozatosan?
36. Milyen évszak van éppen? Miből következtetsz erre?
37. Miért szőke a hajnal?
38. Nevezz meg olyan városi zajokat, amelyek miatt jogosan írhatta a költő: „csörömpöl
a reggel”!
39. Hallgassuk meg a Kaláka-feldolgozás végét! Hogyan jelenik meg a keretes szerkezet,
az álomképek előtti és utáni részek hasonlósága a zenében?
40. Hogyan láthatta ugyanazt az álmot a lírai beszélő és a lány? Kinek melyik magyará
zat tetszik leginkább? Szavazzatok!
A) Valójában nem is aludtak, a lírai beszélő mesélte el az álomképeket.
B) Szinte egymás szavába vágva mesélt egymásnak a lírai beszélő és a lány.
C) A „te meg én” nem a lírai beszélő és a lány, hanem a költő és az olvasó.
D) Egy versben miért ne álmodhatná ugyanazt a szerelmespár mindkét tagja?
E) Valami más magyarázat lehet.
41. Weöres Sándor versét jobban megismerve melyik jelzőt választanátok? Szavazzatok!
romantikus
kaotikus
szerelmes
gyerekes
humoros
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Kapcsolódó
1. a) Hogyan kapcsolhatók Vincent van Gogh [vinszent van góg] itt látható képei a vershez?
b) Gyűjts az éjszakát vagy a hajnalt ábrázoló képzőművészeti alkotásokat!
2. Találjátok ki kedves irodalmi hőseinkről, mik lehettek/lehetné
nek a legszebb álmaikban! Miről álmodhat például Micimackó,
Harry Potter [heri potör], Borne
missza Gergely?)
3. Valóban lehet vicces egy időmér
tékes szöveg? Elemezd az alábbi
hétköznapi szövegeket!
	
„Áfásszámla-igényét kérjük, előre
jelezze.”
(Jellemző felirat pénztáraknál.)
	„Rúgja előre, de nincs ott ember,
bár Dani Alves1 küzd becsülettel.”
	(Hajdú B. István sportriporter egy
Vincent van Gogh: Az éjszaka csillagai (1888)
labdarúgó-mérkőzés közvetítése
közben.)
4. Keress még ritmusos vagy idő
mértékes feliratokat!
5. Mit jelent a „krinolin” kifejezés?
6. a) Mit jelent a „szekunda”, illetve
az „ókula” (okuláré) kifejezés?
Keresd ki az Idegen szavak és
kifejezések szótárából!
b) 
Mindkét szó ugyanabból a
nyelvből került át a magyarba.
Miért?
7. Mondj olyan, iskolával kapcsolatos kifejezéseket, amelyek szintén
latin eredetűek!
Vincent van Gogh: Csillagos éj (1889)







Weöres Sándor (1913–1989)
Inkább reál érdeklődésű volt, gimnazistaként kezdte el vonzani az iro
dalom. Alig tizenöt éves volt, amikor Öregek című versét közölte a Pesti Hírlap, Kodály Zoltán pedig vegyeskari művet komponált a szö
vegre. (Kodály később is szívesen zenésített meg Weöres-verseket, ahogy
sok más zeneszerző is Bárdos Lajostól a Kaláka együttesig.)
Már a harmincas években aktívan publikált, a Nyugat is hamar fölfedezte.
Komolyan foglalkozott az irodalomtudománnyal és a filozófiával is, 1939ben doktori címet szerzett A vers születése című értekezésével.
A 20. század egyik legsokoldalúbb költője, írója volt; a nehéz és ritka versformákat, ritmusokat, verslábakat is kipróbálta.

1

ejtsd: dáni álvisz
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Válogatás napjaink „temegén”1 alkotásaiból
• Néhány részletet idézünk Varró Dániel írásaiból. Figyeljétek meg, milyen érzelem jellemzi
az adott versrészletet! Egy-egy szóval válaszoljatok!

„ Elhagylak, s lépteim megint mögéd szegődnek.
Mert nem szerettem én még senkit így előtted,
és nem tudok utánad szeretni senki mást.”
(De mit vesződöm én…)
„ Pedig, ha úgy veszem, kedves se vagy, se szép,
de bájkörödbe léptem, s nincs többet onnan exit.”2
(Részlet a Szívdesszert című kötetből)
„ És ó, azoknak a szemeknek a barnasága,
amitől az ember kapható lesz minden marhaságra…”
(A szemeid)
„ Nem sírok, édes, csak így választom ki a szervezetembe
a pereccel bekerülő szükségesnél nagyobb mennyiségű sót.”
(Részlet a Szívdesszert című kötetből)
„ Hát el vagyok egészen andalodva,
és gyönge szívem, ímé, reszketeg,
mióta éjjelente, hajnalonta
veled titokban ímélezgetek.”
(Email)
Varró Dániel Szívdesszert című kötetének SMS-verseiből már a 6. évfolyamos irodalomköny
vedbe is válogattunk néhányat, 7.-ben pedig a fiatal kortárs költő Randi című versével ismer
kedhettél meg. A most olvasott versrészletek stílusa is hasonló: utánozhatatlan a humoruk,
tele vannak formai bravúrokkal és nyelvi játékkal.

Feladatok, kérdések
1. V
 arró Dániel egyik SMS-verséből idézünk: „hogy mondjam el milyen nagyon szeretlek én
ha bakker / nem áll rendelkezésre több csak 160 karakter”.
a) Vajon miről kapták a nevüket az SMS-versek? Idézz fel néhányat az internet segít
ségével!
b) Próbálj olyan verset írni, amely pontosan 160 karakterből áll!
2. Az elmúlt tanévben Lackfi János több versével is megismerkedtél. Ismerd fel, melyik
művéből idézünk! „A szívem összeforrt, / Ezret szökdécselek, / Százat bukfencezek, / Mert
rám nézett! Egek!”

1
2

„temegén”: az egybe írt szóalak Varró Dániel Szívdesszert című kötetének alcíméből való
exit (ang.): kilépés
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•M
 it gondoltok, vajon a nők másfajta szerelmes verset írnak, mint a férfiak?
•F
 igyeljétek meg, melyik korábban említett vershez hasonló hangulatában, témájában a kortárs költőnő, Szabó T. Anna verse!

Szabó T. Anna: Akkor
Van perc, amiért mindent odaadnál.
Elfészkeltem a fejem a nyakadnál.
Hogy dobogott! Felettünk csukott szemmel,
égre tárt csőrrel zengett a rigó.
Az első csók. Két forró tenyered.
Ahogy belülről megismertelek.
Akkor tanultam meg, hogy mégis, mégis:
szeretni jó.

(2008)

Feladatok, kérdések

Gulácsy Lajos: Varázslat /Varázsló
kertje (1907, Magyar Nemzeti
Galéria)



1. Fejezd be a mondatot! Mindent odaadnék
azért a percért…
2. Mit szeretnél még megtudni az Akkor című
verssel kapcsolatban? Fogalmazd meg azo
kat a kérdéseket, ame
lye
ket szívesen fel
tennél Szabó T. Annának egy közösségi ol
dalon!
3. Most hogy látod, máshogy ír szerelmes ver
set egy nő, mint egy férfi?
4. Válassz egyet a 41–42. oldal versei közül!
Képzeld magad annak a helyébe, akiről, aki
hez a lírai én szól! Írj az ő nevében rövid szerelmes verset!

Szabó T. Anna (1972–)
Kolozsvárott született, 1987-ben települt át családjával Magyarországra.
A gimnáziumot Szombathelyen végezte, majd Budapesten tanári és előadói
diplomát szerzett.
Egyetemi évei alatt kezdett publikálni, több napi- és havilapban rendszere
sen közöl verseket, esszéket, rövidprózát. Költő, műfordító.
Első kisregénye, a Senki madara (2015) két magányos ember egymásra talá
lásáról szól.
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Dalszöveg és költészet
•H
 allgassátok meg a dalt, és olvassátok el az alábbi szövegrészletet is, melyet Presser Gábor1
írt! Figyeljétek meg, melyik a legfőbb költői eszköz, amelyet a szerző használ!

Presser Gábor: Egyszer
 gyszer arra járhatnál, egyszer rám találhatnál,
E
És akkor belém eshetnél, s rögtön el is vihetnél.
Vagy inkább ott maradhatnál, nálam bekuckózhatnál.
Simán átölelhetnél, csak hallgatnál és kérdeznél.
 gyszer megszoríthatnál, aztán megsimíthatnál,
E
Egyszer összehajthatnál, aztán szétbogozhatnál,
Egyszer megpörgethetnél, aztán le is fékeznél.
Egyszer be is zárhatnál, egyszer kiengedhetnél. […]
 gyszer zongorázhatnál, s hozzá áriázhatnál,
E
Egy-két dalt komponálnál, rólam áradozhatnál.
Aztán elnémulhatnál, s kérdőn rám pillanthatnál,
Egy kis tapsra várhatnál, várhatnál, várhatnál…
Egyszer megfürdethetnél, aztán megtörölhetnél,
Aztán megfésülhetnél, aztán ki is festhetnél.
Egyszer megrajzolhatnál, aztán kiszínezhetnél,
Aztán megszépítgetnél, akkor nagyon szeretnél.
 gyszer úgy kopoghatnál, mintha nem is te volnál,
E
Aztán nagyot nevetnél, mintha mégis te lennél.
Egyszer eljegyezhetnél, gyémántgyűrűt vehetnél.
S akkor úgyis tehetnél, mintha tényleg léteznél…
(2012)

Feladatok, kérdések
1. Ha a dal szövegét négy sorban kellene elmondanod, melyik lenne az a négy? Miért
épp ezeket választottad?
2. a) Döntsétek el, melyik a legfontosabb sor a dalban! Indokoljátok is választásotokat!
b) Ismertessék a csoportok a véleményüket, és szavazzátok meg osztályszinten is
a kérdést!
3. a) „Készítsetek” a dalhoz videoklipet! Írjátok le nyolc-tíz mondatban, mi lenne a for
gatókönyvben!
b) Keressétek meg az eredeti klipet a Youtube-on! Mit gondoltok, miért épp ilyen
a vége?

1

 resser Gábor (1948–): előadóművész, zeneszerző, zongorista, énekes. A Locomotiv GT együttes tagja, a Vígszínház ze
P
nei vezetője, a magyar könnyűzene kiemelkedő személyisége; a fenti dalát Rúzsa Magdi előadásában ismerhetitek
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A család az irodalomban
Életünk során sok és sokféle kapcsolatot ala
kítunk ki a környezetünkben élő emberek
kel. Lehetnek igaz barátaink, se
gítő mun
katársaink, jó szomszédjaink. A legfontosabb
kötelékek mégis a családunkhoz fűznek ben
nünket, oda, ahova megszületünk, illetve
amelyet később mi magunk alapítunk.
A 7. évfolyamos irodalomkönyvedben Ka
maszokról kamaszoknak címmel egész fejeze
tet szenteltünk azoknak a műveknek, amelyek
az emberi közösségekről, azon belül a családi
kapcsolatokról – és persze a társas érintkezéssel járó konfliktusokról is – szólnak.

Feladatok, kérdések
1. a) Idézd fel, mi okozta Gyurkovics Tibor Tükröm, tükröm, mondd meg nékem című no
vellájában a szülők és lányuk (Nita) konfliktusát! (Segítségképpen idézzük az írás
kezdő szavait: „Nem tudok bemenni a fürdőbe”.)
b) Biztosan hallottál már a generációs ellentétek kifejezésről. Írj fogalmazást – függő
legesen öt centi terjedelemben – erről a témáról!
2. Elevenítsétek fel Tasnádi István A kőmajmok háza című regényét! Egyikőtök képzelje
magát Kornél, a másik tanuló Gyuri helyébe! Az ő nevükben, az osztálytársaitok kér
déseire válaszolva ismerjétek meg a fiúk gondolat- és érzésvilágát!
Az elmúlt tanévben Jókai Mór A kőszívű ember fiai című romantikus hősi regényével is meg
ismerkedtél. A történet főszereplői a Baradlay család tagjai, akik a szent szövetségi Európa
különböző pontjain élnek, de visszatérnek Magyarországra édesanyjuk – a haza – hívó sza
vára.

Feladatok, kérdések
1. Olvasd el a Fogalomtárból a családregény meghatározását! Bizonyítsd ennek isme
retében, hogy Jókai regényében a családregényre jellemző vonásokat is fellelhetjük!
2. Kányádi Sándor szavait idézzük: „Legelső a nemzet, második a család, és csak harmad
sorban nézd a magad javát!”
a) Érvelj amellett, hogy A kőszívű ember fiai című regény számos szereplőjét vezérelte
ez a gondolat!
b) Idézz fel olyan személyeket és cselekedeteket is a műből, amikor felcserélődött
a fenti sorrend!
Sok műnek már a címe is jelzi a családdal összefüggő témáját. Ilyen vers Arany János Családi
kör című életképe is, amely az 5. évfolyamos könyvedben kapott helyet. A szegény sorsú,
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mégis boldog család tagjainak egymás iránti szeretetét a tűz melegével szemlélteti a beszélő.
Aztán mindenki nyugovóra tér, és a tűz is kialszik:
„Este van, este van… a tűz sem világit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, – egy már alszik épen,
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
Majd a földre hintik a zizegő szalmát…
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.”

Feladatok, kérdések
1. A tűz az irodalom egyik legismertebb jelképe, ebben a versben a bensőséges családi
élet kifejezőjévé válik.
a) A
 szegény család életének a tüzelő (tűzhely) a központi helye. Nézz utána, mi a ház
tűznéző szó jelentése, és miként hozható kapcsolatba a családdal, a családalapítással!
b) Keress még olyan irodalmi és képzőművészeti alkotásokat, amelyekben a tűz
ugyancsak az összetartozás, a családi élet kifejezője!
Kedvelt téma az irodalomban az apa-fiú kapcsolat ábrázolása is. Erről már olvashattál
Fekete István Február és Nógrádi Gábor PetePite című írásaiban is. A családtagok kapcsolata azonban nem mindig idillikus. Előfordulhat, hogy a fiatalok és az idősebb nemzedék tagjai között nézeteltérések alakulnak ki (erről is szól Gyurkovics Tibor említett írása).
•F
 igyeljétek meg, milyen érzelem jellemzi a dalszövegrészleteket!

„ Mama, kérlek, meséld el nekem,
Hogy milyen volt az élet nélkülem!
Gondoltál rám, mikor azt tervezted el,
Hogy mi lesz majd, ha nagy leszel?”
(Mama, kérlek, meséld el nekem!
előadó: Koncz Zsuzsa2)

„Apám hitte az otthon melegét,
Apám hitte az ünnep örömét,
Apám hitte az apja örökét,
S úgy hiszem, ez így volt szép.”
(Apám hitte; előadó: Zorán1)

Feladatok, kérdések
1. Hallgassátok meg órán a dalokat teljes terjedelmükben az internetről, közben vetít
sétek is ki interaktív táblára a szövegüket, ha van rá lehetőségetek!
a) Jegyezzétek le a dalszövegírók és a zeneszerzők nevét!
b) Listázzátok, melyek a dalszövegírók által használt legfőbb költői eszközök a dalok
ban!
2. „Készítsetek” az 1. vagy a 2. dalhoz videoklipet! Írjátok le nyolc-tíz mondatban, mi len
ne a forgatókönyvben!
3. a) Gyűjts még olyan dalokat, amelyek témája a család, a szülők és a gyerekek kap
csolata!
b) Van-e köztük olyan, amely jellemző kulcsszava az emlékezés, illetve a kérés?
1
2

Zorán (1942–): előadóművész, énekes, gitáros, zeneszerző. Teljes nevén Sztevanovity Zorán
Koncz Zsuzsa (1946–): előadóművész, énekesnő. A magyar beat-, pop- és rockzene egyik meghatározó egyénisége
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• I dézzétek fel Kosztolányi Dezső Már néha gondolok a szerelemre… című versét! Mi a vers
témája? Ki a vers beszélője, milyen érzelmek és hangulatok jellemzik?
•K
 övetkeztessetek a címből a vers témájára! Beszélgessetek arról, vajon miért jelenhetnek
meg valakinek az álmában színes tinták!

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom…
Mostan színes tintákról álmodom.
Legszebb a sárga. Sok-sok levelet
e tintával írnék egy kisleánynak,
egy kisleánynak, akit szeretek.
Krikszkrakszokat, japán betűket írnék,
s egy kacskaringós, kedves madarat.
És akarok még sok másszínű tintát,
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
és kellene még sok száz és ezer,
és kellene még aztán millió:
tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke,
szemérmetes, szerelmes, rikitó,
és kellene szomorú-viola
és téglabarna és kék is, de halvány,
akár a színes kapuablak árnya
augusztusi délkor a kapualján.
És akarok még égő-pirosat,
vérszínűt, mint a mérges alkonyat,
és akkor írnék, mindig-mindig írnék.
Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal:
arany-imát írnék az én anyámnak,
arany-tüzet, arany-szót, mint a hajnal.
És el nem unnám, egyre-egyre írnék
egy vén toronyba, szünes-szüntelen.
Oly boldog lennék, Istenem, de boldog.
Kiszínezném vele az életem.

(1910)

Ez a Kosztolányi-vers is A szegény kisgyermek panaszai ciklus darabja. A versciklust még izgal
masabbá teszi a nézőpont állandó változása, a felnőtt és a gyermek szemléletének kettőssége.
Az anya szó csak a vers huszadik sorában jelenik meg, de elválaszthatatlanul összefonódik
a legnemesebb anyaggal, színnel, az arannyal. A vers utolsó szavával összekapcsolva (arany
élet) pedig olyan szóösszetételt alkot, melyre a nagyszerű, a pompás kifejezések illenének
legjobban. Az arany szó sokszori említése ellenére mégsem ez az életérzés sugárzik a műből.
A verskezdésben a beszélő „Mostan színes tintákról álmodom” kijelentése bevezetés, előz
mény nélkül hangzik el, aztán a vers egy másik megállapítással folytatódik: „Legszebb a sár
ga”. Ezt követően az álmodozás végtelenségét újabb és újabb színek felsorolása érzékelteti, majd az erőteljes „akarok” szó és a feltételes módú igék egyre növelik a vágyakozás nyugtalanságát, amelyet a fokozások még tovább erősítenek: „és kellene még sok száz és
ezer, / és kellene még aztán millió”.
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A lírai beszélő ekkor már néhány színhez fogalmat is kapcsol: halványkék – a „színes
kapuablak árnya”; „égő-piros” – a „mérges alkonyat”. A társítás akkor válik igazán szemé
lyessé és érzelemgazdaggá, amikor a beszélő már a családtagjait kapcsolja a színekhez:
„Kékkel húgomnak, anyámnak arannyal”. Az arany szó többszöri ismétlése egyre erősíti
az édesanyához való ragaszkodást: „arany-imát írnék az én anyámnak, / arany-tüzet, arany-szót,
mint a hajnal”.
Az első sorhoz hasonlóan az utolsó mondat is nagyobb sorközzel válik el a költeménytől.
A „Kiszínezném vele az életem” verssort azért érezhetjük fájdalmasnak, mert a színek utáni vá
gyakozás azt sugallja, hogy a megálmodott világ képei hiányoznak a beszélő életéből.

Feladatok, kérdések
1. Melyik nézőpont érvényesül a versben, a felnőtté vagy a gyermeké? Válaszodat tá
maszd alá a vers szóhasználatából vett példákkal!
2. Vedd sorra a színeket és a színárnyalatokat – lehetőség szerint a velük azonos színű
anyagból elkészített – kártyalapokon!
a) Írd a színes kártya egyik oldalára, milyen hangulatok, érzelmek fűződnek a színhez
a versben!
b) A kártya másik oldalára olyan megállapításokat írj, amelyeket a színnel kapcsolat
ban olvastál, gyűjtöttél az interneten!
c) Találtál-e valamilyen megfelelést, kapcsolatot a két oldalra lejegyzettek között?
3. Szerinted is szomorúvá válik a vers hangulata a zárásban? Valóban azt sugallja a mon
dat, hogy a lírai én szürkének érzi az életét? Érvelj mellette vagy ellene a T-táblázat
segítségével!
4. Tanuld meg Kosztolányi Dezső egyik versét a tankönyvből!

Kapcsolódó
1. a) Ha választani lehetne a sok színes tinta közül, neked melyikre esne a választásod? Miért
éppen arra?
b) Kinek írnál vele, mit üzennél neki? Jegyezd le az üzenetedet a számítógép színskálája segít
ségével!
2. Olvasd el az alábbi rövid írásokat, majd igazold segítségükkel a következő megállapítást!
Kosztolányi költészetének a játékosságát rímei is bizonyítják.
Mondok valami rémeset,
Hogy nyugodtan alhass,
Mikor látom fakó eged?
ami valóban rémeset,
üres legyen az alhas.
A holdat a füzes megett?
rendeltem málnás krémeset
Addig szívem be nem heged.
Almát eszünk ma, rá diót
és rámesett.
Szeged.
és hallgatjuk a rádiót.
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•P
 róbáljátok meg kitalálni a címből és a novellát illusztráló képekből, miről szólhat a történet!
• F igyeljétek meg a rajzokon a szereplők gesztusait is! Milyen kapcsolat fűzheti őket egymáshoz?

Móricz Zsigmond: Hét krajcár1
Jól rendelték az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni.
Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban,2 hanem szívből jövő
kacagás is elég. Sőt az is igaz, hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni.
Jól ismerem ezt a világot. A Soósoknak az a generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz.
És az is igaz, hogy soha már én jövendő életemben nem ka
cagok annyit, mint gyermekségem e pár esztendejében.
1885-ös egykrajcáros érme
Hogy is kacagnék, mikor nincsen már pi
ros arcú, vidám
anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, hogy a könny csorgott a végén a szeméből, s köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta…
És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét
krajcárt kerestünk ketten. Kerestünk és találtunk is. Hármat a gépfiókban,3 egyet az al
máriumban…,4 a többi nehezebben került elő.
Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiá
ban, mert pénzért szokott varrni, s amit fizettek, mindig odarakta. Nekem a gépfia kifogy
hatatlan kincses bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni, s mindjárt van terülj asztalkám.
El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat benne, tűt, gyűszűt, ollót, szalagda
rabokat, zsinórt, gombot, mindent szétkotor, s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva:
– Elbújtak.
– Micsodák?
– A pénzecskék – szólt felkacagva az anyám.
Kihúzta a fiókot.
– Gyere csak, kis fiam, azér is keressük meg a gonoszokat. Huncut, huncut krajcárkák.
Leguggolt a földre, s olyanformán tette le a fiókot, mintha attól félt volna, hogy kirepülnek; úgy is borította le, egyszerre, mint mikor kalappal lepkét fog az ember.
Nem lehetett azon nem kacagni.
– Itt vannak, benne vannak – nevetgélt, s nem sietett felemelni –, ha csak egy is van, itt
kell neki lenni.
Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búvik-é ki valahol egy fényes pénzecske? Nem
mozgott ott semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami.
Összenéztünk, és nevettünk a gyerekes tréfán.
Hozzányúltam a fenekével felfordított fiókhoz.
– Pszt! – ijesztett rám az anyám – csendesen, még kiszökik. Te még nem tudod, milyen
fürge állat a krajcár. Nagyon sebesen szalad az, csak úgy gurul. De még hogy gurul…
Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár.
Mikor felocsúdtunk, én megint kinyújtottam a kezem, hogy felbillentsem a fiókot.



krajcár: 1. a legkisebb rézpénz; 2. csekély értékű aprópénz
putri: földbe vájt vagy sárból, vályogból rakott nyomorúságos lakás
3
gépfiók, gépfia: a varrógép kihúzható fiókja
4
almárium (lat.): alacsony, polcos, üveges konyhai szekrény
1
2
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– Jaj! – kiáltott rám újra az anyám, s én megijedtem, úgy kaptam vissza az ujjam, mintha
a sparherthez1 ért volna.
– Vigyázz, te kis tékozló! Hogy sietne már kiadni az útját. Addig a miénk, míg itt van
alatta. Csak hadd legyen ott még egy kis ideig. Mert látod, mosni akarok, ahhoz szappan
kell, szappanra legkevesebb hét krajcár kell, kevesebbér nem adnak, nekem már van három,
még kell négy, az itt van ebbe a kis házikóba; itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják,
mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk többet. Hát vigyázz, mert a pénz
nagyon kényes, csinnyán kell vele bánni. Tisztességgel. Könnyen megáprehendál,2 mint
az úri kisasszonyok... Te, nem tudsz valami csalogató verset, azzal tán ki lehetne csalni
a csigabigahéjából.
Hányat kacagtunk e csacsogás közben. Tudom is én. De a csigabiga-csalogató nagyon
furcsa volt. Én rá is kezdtem a verset:
Pénz bácsi gyere ki,
Ég a házad ideki…
Azzal felfordítottam a házat.
Volt alatta százféle szemét, csak pénz, az nem volt.
Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal kotorászott, hiába.
– Milyen kár – mondta –, hogy asztalunk nincsen. Ha arra borítottuk volna ki, nagyobb
lett vóna a tisztesség, akkor lett vóna alatta.
Én összekapargáltam a sok lomot s beleraktam a fiókba. Az anyám azalatt gondolkozott.
Úgy eltörte az eszét, nem tett-é valahova valaha valami pénzt, de nem tudott róla.
De nekem fúrta valami az oldalamat.
– Édes anyám, tudok én egy helyet, ahol van krajcár.
– Hol, fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint a hó.
– Az üveges almáriumba, a fiókba vót.
– Ó, boldogtalan gyermek, be jó, hogy elébb nem mondtad, most asse lenne.
Felállottunk s mentünk az üveges almáriumhoz, aminek nem volt üvegje már régen, de
a fiókjába ott volt a krajcár, ahol én tudtam. Három nap óta készültem kicsenni onnan, de
sose mertem. Pedig cukrot vettem vóna rajta, ha azt is mertem vóna.
– No, van már négy krajcár. Sose búsulj már, fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már
csak három kell. Osztán ha ezt a négyet megkerestük egy óra alatt, azt a hármat is megleljük uzsonnáig. Még akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak szaporán, hátha a többi
fiókba is lesz egy-egy.
Hiszen ha minden fiókba lett vóna. Akkor
sok lett vóna. Mert az öreg almáriom fiata
labb korában olyan helyen szolgált, ahol sok
duggatni való lehetett. De nálunk nem sok
terhe volt az árvának, nemhiába volt olyan
göthös, 3 szúette, foghíjas.
Az anyám minden új fióknak tartott egy kis
prédikációt.
– Ez gazdag fiók – vót. Ennek sose vót semmije. Ez meg mindig hitelbül élt. No, te rossz,
nyavalyás kódus, hát neked sincs egy krajcáA rajzok a novella alapján készült diafilmből valók



(készítői: Rogán Miklós, Rogán Miklósné, Brósz Róbertné)

s parhert, sparhelt (ném.): agyagból rakott, később öntöttvasból készült és lábakon álló, általában fával, esetleg szénnel
fűtött konyhai tűzhely. A tetején főztek, sütője is volt, a konyhában kályhaként is szolgált
2
megáprehendál (lat.): duzzog, neheztel, megsértődik
3
göthös (itt): ócska, rozoga
1
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rod. Ó ennek nem is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No, neked ne is legyen, ha
most az egyszer kérek tőled, most se adsz. Ennek van a legtöbb, ni! – kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy csepp feneke se volt.
A nyakamba akasztotta, aztán leültünk nevettünkben a földre.
– Megállj csak – szólt hirtelen –, mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek.
A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csudák csudája, ahogy a legelső zsebbe
belenyúlt az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. A szemének alig akart hinni.
– Megvan – kiáltotta –, itt van! Mennyi is van már? Meg se győzzük olvasni. Egy – kettő
– három – négy – öt!… Öt! Már csak kettő kell. Mi az, két krajcár semmi. Ahon öt van, ott
akad még kettő.
Nagy buzgósággal kutatta végig az összes zsebeket, de sajnos, hiába. Nem lelt egyet sem.
A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két krajcárt.
Már nagy, vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától. Nem volt
szabad dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez kivételes munka, a pénzkereséstől
nem lehet eltiltani senkit.
Eljött az ozsonnaidő is, el is múlt.
Mindjárt este lesz. Az apámnak holnap
ra ing kell, és nem lehet mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az olajos szennyet.
És akkor a homlokára csap az anyám:
– Ó, ó, én, én szamár! Hát a magam
zsebét nem néztem meg. De bizony, ha
már eszembe jut, megnézem.
És megnézte. És tessék, ott is lelt egy
krajcárt. A hatodikat.
Lázasak lettünk. Most már csak egy
kell még.
– Mutasd csak a te zsebedet is. Hátha abba is van.
Az én zsebembe! Nojsz, azokat megmutathattam. Azokban nem volt semmi.
Bealkonyodott, és mi ott voltunk a hiányos hat krajcárunkkal, mintha egy se lett volna.
A zsidónál nem volt hitel, a szomszédok épp olyan szegények, mint mi, s csak nem kérünk
egy krajcárt!
Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat.
És akkor beállított egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas könyörgést mondott.
Az anyám majd belebódult, úgy ránevetett.
– Hagyja el, jó ember – mondta –, ma egész délután itt heverek, mert nincs egy krajcárom
a félfont1 szappanhoz, hibázik az árából.
A koldus, jámbor arcú öreg ember, rábámult.
– Egy krajcár? – kérdezte.
– Hát.
– Adok én.
– No, még a kéne, kódustól alamizsnát.
– Hadd el, lyányom, nekem nem hibádzik. Nekem mán csak egy hibádzik, a kapa főd.2
Avval minden jó lesz.

1
2

font: régi súlymérték, kb. fél kilogramm
kapa főd: a temetőben a sír földje

50

irodalom8_2021.indd 50

2021. 07. 20. 10:20

Kezembe adta a krajcárt, s nagy hálálkodással eldöcögött.
– Na, hála légyen – szólt az anyám –, szaladj hát…
Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nag yot kacagott.
– Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem moshatok. Setét van, oszt lámpaolajom
sincs.
Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő fuldoklás, és ahogy odaállottam alá, hogy
támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre.
Vér volt, az ő drága vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek
között is csak kevés tud.
(1908)
A novella egy szegény család életének egy napját mutatja be: az édesanya mosni akar,
szappan azonban nincs otthon, ezért fiával együtt pénzt keresnek a megvásárlásához.
Az első három krajcár keresését a történet elbeszélője még nem részletezi, a következő
négy megtalálását azonban már lépésről lépésre ismerjük meg. A pénzkeresés során
egyre árnyaltabb képet kapunk a család nehéz anyagi helyzetéről. Nincstelenségük
akkor válik igazán tragikussá – és egyben a történet akkor jut el a tetőpontra –, amikor a há
zukba betérő koldustól kapják a hetedik krajcárt.
A pénzkeresés alatt az édesanya folyamatosan játszik, szinte csúfot űz a szegénységükből.
Tréfái elvarázsolják a gyermeket, így a kisfiú – bár tudja, mennyire szegények – családja mély
nyomorúságát mégsem érzi tragikusnak. A palástolt szegénység idillje végül drámaian
zárul, az édesanya nevetése tragédiát sejtető fuldoklásba torkollik.
A krajcárkeresés történetét az író a visszaemlékező gyermek nézőpontjából mondja el,
így az egyes szám első személyű énelbeszélés még hitelesebbé teszi a történetet.

Feladatok, kérdések
1. a) Milyen eszközöket használ az író a feszültségteremtésre? Hogyan érzékelteti a fo
kozódó drámaiságot?
b) Melyik jelenetben a legnagyobb a drámai feszültség? Indokold is meg a válaszodat!
2. Figyeld meg az elbeszélő szerepét a bevezetésben és a későbbiek során! Milyen
különbségeket fedezel fel? Mi lehet ennek az oka?
3. Mondjátok el a szerkezeti vázlat segítségével a novella cselekményét történetsta
fétával! (Adjátok át egymásnak a szót, társatok mondandóját folytassátok, illetve egé
szítsétek ki újabb információkkal!)
Előkészítés
Bonyodalom
A cselekmény
kibontakozása
Tetőpont
Megoldás

Visszaemlékezés a gyermekkor egy napjára.
Kevés a pénz a szappanra.
A krajcárok keresése (a gépfiában, az almáriumban, a zsebekben).
A koldus érkezése.
A koldustól kapják a hetedik krajcárt.
Összegyűlt a pénz a szappanra, de már későre jár, nem lehet mosni.
Az édesanya betegsége is tragédiát sejtet.

4. Á
 llítsátok reflektorfénybe az édesanyát! Mit él át abban a pillanatban, amikor a kol
dustól kapják a hetedik krajcárt? Milyen gondolatok foglalkoztathatják?
5. Hogyan képzelitek el a történetet mai körülmények között?
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Kapcsolódó

1. a) A
 novellában nem szerepel az édesapa, mégis körülötte forognak az események. Képzeld
magad a gyerek helyébe, és beszélj az édesapádról!
b) Móricz Bálintról, az író édesapjáról tudjuk, hogy vállalkozó szellemű ember volt, aki egyre
gyarapította a család vagyonát egészen 1884-ig, amikor tüzesgépük (cséplőgép) felrobbant,
bérelt vízimalmukat pedig elvitte a jégzajlás. Nézz utána, hogyan alakult ezután a család
sorsa! Hova került a kis Zsigmond? Mikor térhetett ismét vissza a szüleihez?
2. Neked mit jelent a most olvasott történet? Jelenleg is létezőnek vagy idejétmúltnak találod
a felvetett problémát? Indokold meg a válaszodat!

Móricz Zsigmond (1879–1942)
Tiszacsécsén született. Apja ötholdas parasztember volt.
Elemi iskoláit Istvándiban és Prügyön végezte. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban kezdte meg, majd Sárospatakon és Kisújszálláson folytatta. Egyetemi tanulmányait nem fejezte be.
1903-tól Budapesten, az Újság című napilap munkatársaként dolgozott
hat éven át. Ez idő alatt több alkalommal vett részt népköltészeti gyűj
tőutakon Szatmár megyében, meséket és népdalokat gyűjtött.
1908-ban szinte berobbant az irodalmi életbe a Nyugatban megjelent
novellájával, a Hét krajcárral. Két év múlva országos sikert aratott Sárarany
című regényével is.
Az első világháború alatt haditudósítóként járta a frontokat, frontélményei hatására ő is elítélte a háborút. Az 1918-as polgári forradalom segített neki kilépni a magányból, részt vállalt a Vörösmarty Akadémia (irodalmi társaság) megalapításában. Néplap címmel lapot szerkesztett, és a Tanácsköztársaság idején tagja lett az írói Direktóriumnak (igazgatótanács) is.
A tanácskormány bukása (1919. augusztus 1.) után egyedül a Nyugat közölte az írásait. A hamis
vádak hatására írta meg Légy jó mindhalálig című regényét.
1929-ben elvállalta a Nyugat prózai részének szerkesztését, a munkát 1933-ig végezte. 1939-ben
folyóiratot indított Kelet Népe címmel. Hatvanhárom évesen hunyt el Budapesten.

Sárospatak
Prügy

Tiszacsécse
Istvándi

Budapest

Debrecen

Kisújszállás
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•M
 ilyen hal lehet a tükörponty?

Kosztolányi Dezső: Tükörponty
Azt tervezték, hogy tükörponty lesz ebédre.
Reggel a szakácsné a piacon vásárolt egy hatalmas tükörpontyot, háromkilóst, nyolc pen
gőért.
Később a ház asszonya másképp határozott. Meghagyta, hogy csak vacsorára készítsék el,
paprikásnak, mert közben vendégei ígérkeztek estére.
Amikor a két fiú – az egyik harmadik elemis, a másik első gimnazista – hazajött az
iskolából, künn a konyhában, a szakácsné háncsszatyrában, a zöldség között fölfedezte a
tükörpontyot. Újságpapirosba volt csomagolva.
Nyitott szeme mereven bámult. De a hal szeme mindig nyitott, mindig üveges, mint
a haldoklóé vagy a halotté. Még élt. Ha hozzáértek, ficánkolt, csapkodott a farkával, hápogva
tátogatta száját.
Nyomban nekiláttak élesztéséhez. A kisebbik – mint egy mentő – mesterséges légzést
akart alkalmazni. De a nagyobbik megtöltött a vízvezetéknél egy tálat, s belécsusszantotta.
A tükörponty boldogan lélegzett föl elepedt kopoltyújával. Imbolyogva mozgolódott,
neki-nekihuppant a tál mázas falának. Szűknek találta birodalmát. Úgy rémlett, hogy egy
kissé csodálkozik.
Ebéd után a fiúk belopózkodtak a fürdőszobába. A fehér, zománcos kádat majdnem szín
ültig eresztették vízzel, titokban behozták a tálat, s tartalmát – a hallal együtt – beleöntötték
a kádba.
A hal egyszerre nyilallni kezdett tág szabadságában: lemerült a fenékre, a fölszínre bu
kott, keringett, bukfencezett, hancúrozott édes elemében. Ezüst páncélinge, csillogó, hősi
vértezete tündöklött a villanyfényben. Úgy érezte ott magát, mint hal a vízben.
Mihez is hasonlított? A gyermekek rájöttek, hogy leginkább ahhoz a fölhúzható bádog
halhoz hasonlított, mellyel évekkel ezelőtt egy balatoni nyaralásuk alatt játszottak.
Uzsonna idején könyörögtek anyjuknak, hogy legalább holnapig ne ölesse meg. Szeren
cséjük volt. A vendégek délután telefonon lemondtak.1 Így a vacsora is baj nélkül múlt el.
Másnap azzal álltak elő, hogy szeretnék megfigyelni, mint alszik éjjel a hal. Harmadnap a táplálkozást tanulmányozták, kenyérmorzsát, narancshéjat, datolyamagot dobáltak
a kádba, s várták, melyiket eszi meg. Negyednap vasárnap volt, barátaik jöttek, a vízben
művihart kavartak pingpong lapátjaikkal, csorgatták a zuhanyt, hogy a hal egy nyári
záporba képzelje magát, gramofonjukat is odahozták, hangversenyt adtak tiszteletére.
Napról napra új mesékkel szerelték le2 szüleiket, akár az odaliszk3 a vérszomjas kalifát.4 Már
nevet is adtak a tükörpontynak. Fricinek keresztelték el.
Két hét múltán anyjuk már dühöngött. Fürdőszobája olyan szagú volt, mint egy kon
zervdoboz. Egyszer, fürdés közben hajára tapadt valami undok, nyákos halétek is.
Reggel, amikor fürdöttek, Fricit a szobalánynak a tálba kellett helyezni, aztán kimosni
a kádat, friss vizet ereszteni s a halat visszatenni különös víztartójába. Mindez fölöttébb
körülményes volt. A szakácsné köszörülte kését.
lemondtak: lemondták a vacsorameghívást, a találkozást
mesékkel szerelték le: a kifejezés arra utal, hogy az Ezeregyéjszaka meséiben Seherezádé minden este új mesét kezdett
mondani a szultánnak, aki végül életben hagyta őt
3
odaliszk: háremhölgy; eredeti jelentése: háremhölgy szolgálója
4
kalifa: az egyházi főhatalmat is gyakorló mohamedán uralkodók címe
1
2
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Erre a kisfiú azt indítványozta, hogy „engedjék szabadon”. De vajon hová mehet egy tájé
kozatlan hal, melyet a körútra tesznek?
A nagyobbik arra kérte apját, hogy dobják vissza a Dunába, ahonnan kihalászták.
Ez az indítvány győzött. Fricit mégse lehetett megenni. Jó ismerőseinket ugyan néha
meggyilkoljuk, megenni azonban nem esszük meg őket. Csak távolibb ismerőseinket esz
szük meg.
Egy ködös, őszi este az apa elindult két fiával. Miután Fricitől érzékenyen elbúcsúztak, betették abba a háncsszatyorba, amelyben idehozták. A háncsszatyrot a kisebbik fiú
cipelte.
A Lánchíd közepén mindhárman megálltak. Tanakodtak, melyikük dobja be? A kisebbik
fiú próbálta kiemelni a szatyorból, de kezéből untalan kisiklott.
Már-már jókora csoport keletkezett köröttük kíváncsiakból. Ezek nem értették, mi az ördögnek visznek a Dunába halat, ahol annyi a hal? Akadtak olyanok is, akik gyanakodtak.
Bűntények áruló jeleit szokás a Dunába vetni.
Az apa idegesen rászólt nagyobbik fiára, hajítsa
már a vízbe azt a ronda dögöt. Ez összeszedte minden lelkierejét, megmarkolta, leejtette a sötét mély
ségbe.
Most a gyermekek a híd korlátjára könyökölve per
cekig néztek utána. Hallották, amint cuppant a víz
ben, látták pikkelyei derengő csillámlását, sőt azt is
látták, amint találkozott fiaival, s virgoncan feléjük
úszott.
Ballagtak hazafelé az üres szatyorral. Egy szót se
szóltak. Sajnálták a halat.
Apjuk se beszélt.
Ő azon tűnődött, hogy ez a kaland – a kellemet
lenségeken kívül – pont nyolc pengőjébe1 került. De
lehet-e nyolc pengőért ilyen kitűnő játékszert kapni?
Az a gondolat is boldogsággal töltötte el, hogy fiai ennyire jószívűek. Szentül hitték mind a ketten,
hogy végképp megmentették a hal életét. Az nem jutott eszükbe, hogy előbb-utóbb ismét kifogják, eladják a piacon, s akkor – e kis vendégszereplés után –
mégiscsak föltálalják, sülve vagy paprikás lében.
Azóta már bizonyára meg is ették mások.
Soseki Komori: Ugró ponty (fametszet)
Nem ők. Mert ők többet nem vettek tükörpontyot.
(1930)



Az író prózanyelve közel áll az élőbeszédhez, gyakran él annak fordulataival, közvetlenségével,
egyszerűségével. Mindezek mellett írásai nyelvezetét a világosság és a pontosság, a szerkesz
tettség és a megkomponáltság jellemzi.
Már a novella első mondatát olvasva úgy érezhetjük, mi vagyunk azok, akikhez az elbeszélő
szól, velünk osztja meg a történetbeli család terveit.

1

pengő: magyar pénznem, illetve pénzegység volt 1927. január 1-től 1946. augusztus 1-ig
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Feladatok, kérdések
1. J ellemezzétek a tükörponty élethelyzeteit a következő helyszínek szerint! Soroljátok
	fel a gyerekek érzéseit, tetteit is ezekhez kapcsolódóan! Ne feledkezzetek el a szülők
reakcióiról sem!
A háncs
szatyorban

A mázas
falú tálban

A fehér zománcos
kádban

A Dunában

A hal helyzete
A fiúk érzései, tettei
A szülők szavai,
tettei, gondolatai

2. A hal napról napra haladékot kapott, és végül elkerülte a halált, azaz a szakácsné
élesre köszörült kését.
a) Ki és miért adta neki az első „halasztást”?
b) Hogyan „úszta meg”, miként sikerült este is elkerülnie a „paprikás lét”?
c) Sorold fel lépésről lépésre, mivel érték el a gyerekek, hogy ne kerüljön a ponty a fa
zékba!
3. Egyetlenegy családtagnak sem ismerjük a nevét, a halét viszont igen: a Frici nevet
kapta a fiúktól.
a) Mire utalhat, hogy egyedül csak az ő nevét ismertük meg?
b) Mondd el, mit tudtál meg a családtagok egymáshoz fűződő kapcsolatáról!
c) Jellemezd a család életkörülményeit, valamint baráti kapcsolataikat is!
4. Szólaltasd meg a szereplőket!
a) Képzeld magad az édesapa helyébe, amint épp hazafelé ballagsz a fiaiddal! Mondd
el, milyen gondolatok foglalkoztatnak a hal elengedése után!
b) Nyilatkozz a nagyobbik fiú nevében is! Mit éreztél, amikor a Dunába dobtad a halat?
c) A kisebbik fiú nevében fogalmazd meg, valóban kicsúszott-e a hal a kezedből,
vagy nem is akartad bedobni a vízbe!
d) A
 z édesanya nevében mondd el, mit éreztél, amikor férjed és fiaid elmentek a Du
nához, hogy visszaengedjék a halat!

Kapcsolódó
1. Értelmezd a következő szavakat, kifejezéseket: tükörponty, gramofon!
2. Idézz fel a veled megtörtént események közül egyet, amelyikre igazán ráillik az „Úgy éreztem
ott magam, mint hal a vízben” megállapítás!
3. Adj címet a novella szövege melletti képnek!
4. Kosztolányi Dezső szavait idézzük: „A Nyugat nem jelentett határozott irodalmi irányt, csak
az irodalomnak önmagáért való szeretetét és nagy követelményeket, melyeket elsősorban ma
gunkkal szemben támasztottunk.”
Az elmúlt órákon már megismerkedtél Kosztolányi Dezső életútjával, a Már néha gondolok
a szerelemre… és a Mostan színes tintákról álmodom… kezdetű verseivel, valamint a Tükör
ponty című novellájával is. Mindezek ismeretében próbáld megfogalmazni, melyek lehettek
azok a követelmények, amelyeket Kosztolányi Dezső önmagával szemben megfogalmazott!
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Részösszefoglalás
Az elmúlt órákon a Szerelmek, érzések, emlékek és A család az irodalombantémákkal kapcsolat
ban ismerkedtél meg versekkel, versrészletekkel, dalszövegekkel és prózai művekkel.
A feladatok megoldása során most ellenőrizheted a tudásodat, és pótolhatod az esetlege
sen hiányzó ismereteidet is.

Feladatok, kérdések
1. Olvassátok el az alábbi verseket, és válaszoljatok a kérdésekre!
Holott náddal ringat,
Rejtelmek ha zengenek,
holott csobogással,
őrt állok, mint mesékbe’.
kékellő derűvel,
Bebujtattál engemet
tavi csókolással.
talpig nehéz hűségbe.
Lehet, hogy szerelme
Szól a szellő, szól a víz,
földerül majd mással,
elpirulsz, ha megérted.
de az is ringassa
Szól a szem és szól a szív,
ilyen ringatással.
folyamodnak teérted. […]
(József Attila: Ringató)
(József Attila: Rejtelmek)
a) Mely tematikai egységekbe sorolnátok a műveket? Melyek azok a kulcsszavak,
amelyek egyértelművé teszik a döntéseteket? Pontosan hová, a fejezet melyik ver
se mellé illesztenétek őket? Miért épp oda?
b) Értelmezzétek a vershelyzeteket! Ki a lírai beszélő, ki(k)hez szól?
c) Figyeljétek meg, hogyan olvad egybe a mozgás, a hallás és a látás a Ringató című
versben!
d) Állapítsátok meg és jelöljétek a versek ritmikáját!
2. a) Listázzátok szóban, mely művekkel ismerkedtetek meg a két részfejezetben!
b) Válassz egyet a megismert művek közül! Milyen gondolatok, képek, érzések villan
nak fel benned, ha a mű címét hallod?
c) Üljenek egy-egy csoportba az azonos művet választó tanulók! Beszéljétek meg,
milyen szavakat írtatok le, és azt is, miért épp azokat választottátok! Egészítsétek ki
a leírtakat a megbeszélés során!
d) Mondjátok el a többi csoportnak is a művel kapcsolatban lejegyzett kulcsszavakat,
érzéseket és gondolatokat! Figyeljetek jól egymásra, és a következő feladat
megoldásával ellenőrizzétek is a tudásotokat!
e) Ismerd fel, melyik műre illik a megállapítás!
		 A) A
 természet képei, a nyári búzamező, az őszi égbolt és a tavaszi rét segítenek
előhívni a szeretett nő alakját.
		 B) A
 műben a szerelem és az otthon nyugalmat adó menedékként jelenik meg
a halállal és a háborúval szemben.
		C) A vers mindvégig a boldog, ifjú párok és a halálarcú „fekete pár” ellentétére épül.
		D) Az alkotás jellegzetes szavai: levél, húg, anya, arany, tinta, élet.
		 E) A
 míg a háncsszatyorból a Dunába került a hal, addig a családról is sokat meg
tudhattunk.
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Tájak, országok, messzeségek
•K
 észítsetek két fürtábrát, az egyiket a táj, a másikat a szülőföld szóhoz! Listázzátok a közös
elemeket!

Az elmúlt években sok olyan verses és prózai alkotással ismerkedtünk már meg, amelyek
a szülőföldről, a magyar tájról szólnak. Gondolj csak az 5. évfolyamos irodalomkönyvedre,
amelyben Ez a föld a mi hazánk címmel egész fejezetet szenteltünk ennek a témának! Idéz
zük most fel ennek a fejezetnek a mottóját!
„Szerelmes vagyok ebbe a vidékbe. S a történetek, amelyeket elültettünk, tavasszal együtt rügyeznek a fákkal és a bokrokkal, ősszel velük együtt hullatják el lombjukat.”
(Kolozsvári Grandpierre Emil1: Szerelmes földrajz)
Nemcsak a mottó, a fejezet további művei is vallomásos jellegű írások voltak, az alkotások a
szülőföldhöz fűződő hangulatokat, életre szóló emlékeket is felidéztek. Ez jellemzi Petőfi Sándor Az alföld című költeményét is, amelyben a végtelen róna a szabadság magasztos jelképévé válik:
„Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadúlt sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.”
A vers nagy érzelmi töltésű, színes és gazdag
zárásában a hazaszeretet mély érzése is meg
fogalmazódik:
„Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!
Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.
Itt borúljon rám a szemfödél, itt
Domborodjék a sír is fölöttem.”


Id. Markó Károly: Magyar alföldi táj gémeskúttal
(1853, Magyar Nemzeti Galéria)

Feladatok, kérdések
1. Válasszatok egyet Petőfi Sándor tájleíró költeményei közül!
a) Kövessétek nyomon, hogy a lírai beszélő milyen nézőpontból látja a tájat! (Például: madártávlat, közelkép, a magasból.)
b) Melyik versszakra illik leginkább a következő kijelentés? A tájat szemlélve a lírai beszélő személyes érzelmeiről és hangulatairól vall.
2. Idézzétek fel Tóth Árpád Körúti hajnal című versét, és válaszoljatok a következő kérdésekre!
a) Igazoljátok vagy cáfoljátok, hogy a vers tájleíró költemény!
b) Bizonyítsátok, hogy a versben az impresszionista nyelvi stílus jegyei érvényesülnek!

1

Kolozsvári Grandpierre Emil (1907–1992): magyar író, műfordító és kritikus
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A tájhoz, a szülőföldhöz fűződő erős érzelmi kötődést azok az emlékek, azok a történetek adhatnak, amelyeket – Kolozsvári Grandpierre Emil szavaival élve – „elültettünk” azon a földön,
és amelyek életünk végéig elkísérnek, útravalóval látnak el bennünket. Így írt Petőfi Sándor is
a Szülőföldemen című versében, amikor az ismerős táj gyermekkora emlékeit idézte fel benne:
„Itt születtem én ezen a tájon
Az alföldi szép nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele,
Most is hallom e dalt, elhangzott bár:
» Cserebogár, sárga cserebogár! «”
Kányádi Sándor1 Nyergestető című versében már nemcsak a személyes emlékeket őrzi a sze
retett táj, hanem a dicsőséges történelem örök szemtanúi lesznek a hegyet őrző évszázados
fenyők:
„Csíkországban2 hol az erdők
szabadságharcosok vére
zöldebbek talán, mint máshol,
lüktet lenn a gyökerekben,
ahol ezüst hangú rigók
mert temető ez az erdő,
énekelnek a nagy fákon,
és kopjafa minden szál fa,
s hol a fenyők olyan mélyen
itt esett el Gál Sándornak
kapaszkodnak a vén földbe,
száznál is több katonája.
kitépni vihar sem tudja
[…]
másképpen, csak kettétörve,
Nem tud róluk a nagyvilág,
van ott a sok nagy hegy között
hőstettükről nem beszélnek,
egy szelíden, szépen hajló,
hírük nem őrzi legenda,
mint egy nyereg, kit viselne
dicsőítő harci ének,
mesebeli óriás ló.
csak a sírjukon nőtt fenyők,
Úgy is hívják: Nyergestető;
fönn a tetőn, a nyeregben,
[…]
s azért zöldell az az erdő
Évszázados az az erdő,
egész Csíkban a legszebben.”
áll azóta rendületlen,
Még számtalan emléket és hangulatot, megannyi érzést és gondolatot idézhet fel bennünk egy kedves táj, szeretett szülőföldünk és hazánk. Persze akár egy messzi országhoz
is sok szállal kötődhetünk. Ezeknek az „utazásoknak” az emlékeiből válogatunk a következő
órákon.
1
2

Kányádi Sándor életútjáról a 69. oldalon olvashatsz
Csíkország: többségében ma is magyarok lakta terület Erdélyben

Hagymás hegység, Hargita
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Szimbolista tájvers
• Jósoljátok meg, miért szerepel a címben nagybetűvel az „Ugar” szó!
• Figyeljétek meg, hogy valóságos vagy képzeletbeli tájról beszél-e a lírai én!

Ady Endre: A magyar Ugaron1
 lvadult tájon gázolok:
E
Ős, buja földön dudva,2 muhar.3
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.
 ehajlok a szent humuszig:4
L
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?
 ad indák 5 gyűrűznek körül,
V
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmult virágok illata
Bódít szerelmesen.
 sönd van. A dudva, a muhar,
C
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett.
(1905)
A költemény az Új versek című kötet A magyar Ugaron ciklusában6 jelent meg. A kötet igen
nagy visszhangot váltott ki, nemzetostorozó indulatát felháborodással fogadták, csak keve
sen ismerték fel benne a hazaféltés és hazaszeretet hangját. A ciklus verseiben a táj, az ország
pusztulásra ítélt, elátkozott földdé vált, melyre a hontalanság és a kötöttség jellemző.
Egy táj leírását olvastad A magyar Ugaron című versben, vagy a versbeli beszélő látomásszerűen megidézte azt? Inkább az utóbbiról van szó. Arról is megbizonyosodhattál, hogy
a szimbólumba átváltó metaforák sora („Elvadult táj”; „Ős, buja föld”; „égig-nyúló giz-gazok”;
„Vad indák”) nem annyira a természeti, inkább a kulturális környezetet jelenítik meg. A vers
központi költői képe, a jellegzetes hazai táj, az Ugar az elmaradott, félfeudális Ma
gyarország metonímiájává vált.
Az elmaradottság és a kilátástalanság miatt a a költemény hangneme keserű. A szomorú,
lemondó alaphangot olykor a vád és a számonkérés váltja fel: „Hej, égig-nyúló giz-gazok, /
Hát nincsen itt virág?” A lírai én hiába ébresztgeti „a föld alvó lelkét”, ő is rabbá válik az indák
fojtogató gyűrűjében. A „kacagó szél” ironikusan kíséri a beszélő szándékait, az Ugar már csak
az elszalasztott lehetőségek, a beteljesületlen álmok földje maradhat.
ugar: 1. pihentetés céljából bevetetlenül hagyott szántóföld; 2. az elmaradottság, a tespedtség jelképe
dudva: gyom, vadon tenyésző haszontalan vagy káros növény
3
muhar: pázsitfűféle (belül üres szárú, keskeny levelű, szemtermést hozó) gyomnövény
4
humusz: termőföld, termőtalaj
5
inda: a földön elfekvő, kapaszkodó, hosszú szárú hajtás
6
ciklus: a versek nem keletkezési sorrendben kaptak helyet Ady köteteiben, hanem az egyes ciklusok tematikai egységet
alkottak
1
2
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A már ismert nyelvi alakzatok közül áthatják a verset az ellentétek: elvadult táj ⇔ ős, buja
föld; dudva, muhar ⇔ szent humusz; giz-gazok ⇔ virág; vad indák ⇔ régmúlt virágok.
A költemény műfaja dal. Az ütemhangsúlyos verselésű, kétütemű sorok félrímekben
végződnek.

Feladatok, kérdések
1. Tegyetek kirándulást a metonímiák világában, és dolgozzátok fel, tanítsátok meg
egymásnak a metonímia leggyakoribb érintkezési fajtáit!
a) Alakítsatok négyfős csoportokat, és húzzatok egyet-egyet a metonímia fajtái közül (térbeli, időbeli, anyagbeli, ok-okozati kapcsolaton alapuló)!
b) Üljenek egy csoportba azok a tanulók, akik azonos névátvitelen alapuló típust
húztak! A tankönyv Fogalomtára és tanárotok segítségével tanítsátok meg egy
másnak, amit a témáról tudtok!
c) Menjetek vissza az eredeti csoportotokhoz, és mondjátok el a többieknek is a meg
szerzett ismereteket!
2. Cáfoljátok vagy igazoljátok a következő állításokat a versből vett idézetek segítségével!
a) Az első két versszakban a lírai énhez még aktivitást kifejező igék társulnak, a har
madik és negyedik versszakra már a passzivitást sugalló igék a jellemzőek.
b) Az utolsó versszakban a mozdulatlanság, a halmozott alanyok és a hozzájuk kap
csolódó igei állítmányok fokozása már a halált sejteti.
c) A költemény egyszerre tiltakozás és lázadás a társadalmi helyzet kilátástalansága
és Magyarország elmaradottsága ellen.
d) A
 z 1. és 2. strófa mondataira az arányosság jellemző, a 3. és 4. versszak többszörösen összetett mondatai és egy tőmondata már a zaklatottságot érzékelteti.
3. A verset látomásszerű tájversnek is nevezik. Mi indokolja ezt az elnevezést?

Kapcsolódó
1. Értelmezd a következő jelzős ki
fejezéseket: „buja föld”, „szent hu
musz”, „szűzi föld”!
2. a) Nézd meg figyelmesen Tornyai
János 1910-ben készült festmé
nyét, és értelmezd a címét!
b) Rajzold le – vagy montázssze
rűen illusztráld képekkel – gon
dolataidat a mai magyar sorsról,
napjaink világáról!
c) Rendezzetek kiállítást az elké
szült munkákból! Mutassatok rá
azokra az elemekre, ame
lyek
több képen is megjelentek! Ke
ressétek az okokat is!


T ornyai János: Bús magyar sors, önéletrajz
(1910, Hódmezővásárhely, Tornyai János Múzeum)
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Impresszionista tájversek
• Jósoljátok meg a cím alapján, milyen érzések, hangulatok, gondolatok fogalmazódhatnak
meg a vers beszélőjében a Tisza láttán!
• Figyeljétek meg, mikor kap hangsúlyos szerepet a versben a táj, illetve mikor a lírai beszélő!

Juhász Gyula: Tiszai csönd
Hálót fon az est, a nagy, barna pók,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.
Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.
Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.
Tüzeket raknak az égi tanyák,
Hallgatják halkan a harmonikát.
Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!
Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!

(1910)

Idézzük, mit írt Juhász Gyuláról barátja, Babits Mihály!1
„Egész életében számkivetettnek érezte magát, de legszámkivetettebb akkor volt, amikor otthon volt. […] A messzeség csak messzeség maradt, igazában elképzelni sem tudta, csak álmodott
róla. Szeged és az Ipar utca azonban ő volt maga. […] E vidéki végzet úgy nehezült rá, mint egy
eredeti bűn, mely magában hordja büntetését, a mélabút és a fogyatékossági érzést. […] A versek rövidek, könnyűek, édesek. A költő azonban nehéz lelkű és keserű.” 2
A Babits Mihály által említett kettősség Juhász Gyula most olvasott költeményét is áthatja.
Figyeljük meg, mely képek láttán jelenik meg a versben az idill, és mikor kap hangot a mű
ben a szomorúság!
A vers első szerkezeti egységében (1–2. versszak) a beszélő az esti tájat szemléli, amelyben szinte állóképszerűen jelennek meg a hajók („Nem mozdulnak”). A mozdulatlanságot
még inkább kiemeli a távoli harmonikaszó és a tücsök csöndes ciripelése.
A második kép (3–4. versszak) már az égbolt felé irányítja a tekintetünket. A megsze
mélyesítések és a metaforák („Az égi rónán ballag már a hold”, „Tüzeket raknak az égi tanyák”)
tovább fokozzák az idilli hangulatot. Az első kép elemei („tiszai hajók”, „harmonika”) ismét
megjelennek, ezúttal már az égbolt elemeivel összekapcsolódva.
A harmadik képben (5–6. versszak) a lírai én alakja is feltűnik. A korábbi nyugalmat és idillt
itt már megtörik a beszélő magányosságára utaló szavai: „Magam a parton egymagam va1
2

Babits Mihály életútjáról a 67. oldalon olvashatsz
Babits Mihály: Juhász Gyula. Nyugat, 1939. 12. szám. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00647/20807.htm. (A letöltés ideje:
2015. június 15.)
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gyok”. A versben immár harmadjára feltűnő „tiszai hajók” kifejezés most újabb jelentést kap:
a „kikötöttünk” szó a megérkezésre, a révbe érésre utal, a „hívó távolok” kifejezés ugyanakkor
a messzeségbe való elvágyódást sejteti.

Feladatok, kérdések
1. Vizsgáld meg a 7. évfolyamon már megismert technikával, hogy az impresszionista
stílus mely ismertetőjegyei jellemzők a versre! A kettéosztott füzetlapod bal olda
lára sorold fel az ismertetőjegyeket, jobb oldalára pedig az ezekhez fűzött példáidat,
megjegyzéseidet, kérdéseidet, benyomásaidat stb.!
Például: impresszionista jegy: a víz megjelenítése.
2. a) Értelmezd az estét bemutató képeket: „Hálót fon az est, a nagy, barna pók”; Az égi
rónán ballag már a hold”; „Tüzeket raknak az égi tanyák”! Nevezd meg azt is, mely
költői kifejezőeszközök teszik szemléletesebbé a képeket!
b) Idézd a szövegből, hogyan jelenik meg a versben a lenti világ, a Tisza képe!
c) Milyen érzések, gondolatok foglalkoztatják a vers lírai beszélőjét? Mely szavakat
tartod a legárulkodóbbaknak?
3. a) Másold le a vers egyik versszakát, és figyeld meg, szabályosan követik-e egymást
a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok!
b) Találsz-e szabályos ismétlődést a rövid és a hosszú szótagok váltakozásában?

Kapcsolódó
1. M
 agyarázd meg a következő szavak, szókapcsolatok jelentését:
„Magam […] egymagam” „hívó távolok”!
2. Te mikor vágysz nagyon a csöndre? Milyen hangulat jellemez ilyenkor?
3. Döntsétek el, illik-e a Tiszai csönd című vershez az alábbi kép! Indokoljátok a válaszotokat!
4. Olvassátok fel a verset megfelelő hangerővel, a szöveghez illő tempóban!
5. Olvasd el Juhász Gyula Vidék című versének részleteit, majd a tankönyv 33. oldalán lévő élet
rajzi szöveg és internetes kutatás után válaszolj a kérdésekre!
„Tűnik, múlik az egy emberöltő
S én maradok a falusi költő.
Miket szívem gyermetegül áhít,
Nem látom nagy városok csodáit, […]
Mint a bakter kicsi háza mellett,
Szalutálok tűnő életeknek. […]
Körülöttem csönd van s réti rózsák.
Ó ki tudja, tán ez a boldogság?
S én dalolva fölnézek az égre
S meghalok, mint isten szegénykéje.”


T iszai táj korabeli képeslapon

a) Mi jellemzi a vers hangulatát? Válassz a felsorolt jelzők közül is!
szelíd
lemondó
édes-bús
vidám
szomorú

humoros

b) J uhász Gyulát hagyományosan Szeged költőjének nevezi az irodalomtudomány. Kutass!
Melyek voltak azok a városok, ahol még hosszabb időt töltött a költő? Fogalmazd meg
egy-egy mondatban, hogyan kapcsolódnak a települések Juhász Gyula életéhez!
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• Olvassátok el a lábjegyzetből a leoninus1 szó magyarázatát, majd ennek ismeretében értel
mezzétek a vers címét!
• Idézzétek fel, mi jellemezte Juhász Gyula Tiszai csönd című versének a hangulatát, és írjátok
fel a legjellemzőbb szavakat a táblára!
• Olvassátok el Babits Mihály Új leoninusok című versét, és ennek a műnek a hangulatát is
jellemezzétek! Miből adódik a különbség?

Babits Mihály: Új leoninusok
Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok,
hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj.
Villám; távoli dörgés; a faluban kocsizörgés,
gyűl a vihar serege: még lila s már fekete.
Éjre csukódnak az aklok,2 jönnek az éjjeli baglyok,
csöndben a törpe tanyák, félnek az édesanyák.
Sápad a kék hegytábor, fátyola távoli zápor;
szél jön; csattan az ég; porban a puszta vidék.
Szép est a szerelemre: jövel3 kegyesem4 kebelemre;
sír és fél a világ: jer5 velem árva virág.
Mikor ölembe kaplak, zörren az üveges ablak!
Hajtsd a szivemre fejed; künn az eső megered.
Sűrűn csillan a villám; bús szemed isteni csillám.
Míg künn csattan az ég, csókom az ajkadon ég.
Ó, bár gyujtana minket, egy hamuvá teteminket
a villám, a vihar; boldog az, így aki hal.
(1908)
Babits így írt a vers keletkezéséről: „Szekszárd, este, épp vihar előtti hangulatban, a szőlőhegyen.
Elképzelt szerelem. Mikor elejét írtam, nem tudtam, hogy mi lesz a vége. De a hangulat nagyon
belőlem nőtt, és szeretem ezt a verset. Leoninusokat tényleg készakarva akartam megpróbálni.
[…] Akkor kicsit játékosnak éreztem és mégse az. Az ég színárnyalatai roppant meghatottak akkor,
mikor írtam. Jártam ott az úton. Széles kilátás van.”
A vers első része (1–8. sor) – Babits leveléhez híven – a kinti világot, az „alkonyi” tájat
mutatja be az ott élő emberekkel és állatokkal együtt. Apró életképek ezek, mindenki
pihenésre, megnyugvásra készül („elülnek a szürke galambok”, „Éjre csukódnak az aklok” stb.).
Mialatt az esti táj egymást követő, mindössze néhány percig tartó képei felvillannak a versben,
a vihar már egyre közelebb ér a faluhoz: a kezdeti „távoli dörgés”-t követően már a lírai beszélő
feje fölött „csattan az ég”.
A költemény második része (9–16. sor) a benti világot mutatja be: a kis házban a be
szélő és „kegyese” védelmet – és szerelmet – talál a viharral szemben. A költemény második
részében megfeleződnek a sorok, egyik felük a kinti világra, másik tagmondatuk a nyugodt
összebújásra utal.
l eoninus: olyan disztichon, amelyben a sorvégek és a sorközepek rímelnek egymással. Nevét a középkorban élt Leo nevű
költő után kapta
2
akol: juhok istállója, legelőn a jószág körülkerített helye
3
jövel: jöjj
4
kegyesem: kedvesem
5
jer: gyere
1
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Babits Mihály az időmértékes verselés mestere volt. Ez a mű is időmértékes verselésű,
versformája disztichon, csakúgy, mint a korábban már megismert verseknek, Janus Pannonius Pannónia dicsérete és Kölcsey Ferenc Huszt című költeményeinek is. A vers feltűnő
zeneiségének a kulcsa az, hogy nagyon kiemelt szerepe van a rímeknek is a versritmus mellett.
Kékek az alkonyi dombok, elülnek a szürke galambok,
– U U | – U U | – U U |– U U | – U U | –
–
hallgat az esteli táj, ballag a kései nyáj.
– U U | – UU|– || – U U | – UU | –

(hexameter)
(pentameter)

A leoninus rímes disztichon: a sorközép a sorvéggel cseng össze, az összecsengés sokszor
több szótagon át tart, gyakran a magánhangzók és a mássalhangzók is megegyeznek egy
mással.
A vers impresszionista stílusú, hangsúlyos szerepet kap benne a hangulat bemutatása.

Feladatok, kérdések
1. Vizsgáld meg a vers első részének a képeit!
a) Idézz a versszövegből! Hogyan fejezi ki a lírai én a megnyugvás, az elpihenés álla
potát?
b) A külső világ mely képei teszik indokolttá a lírai beszélő „Szép est a szerelemre” kije
lentését?
2. Vizsgáld meg Babits költeményét! Miben különbözik a leoninus a disztichontól?
3. A vers hangzásbeli szépségének a megteremtésében – sok más eszköz mellett –
fontos szerepe van az alliterációknak. Folytasd a példák gyűjtését!
• Alliterációk: „törpe tanyák”…
• Hangutánzó szavak: „csattan”…
• Hangulatfestő szavak: „ballag”…
• Régies szavak, kifejezések: „jövel kegyesem kebelemre”.
4. Keresd ki páronként a rímelő szavakat a versből, és készíts róluk rajzot!

Kapcsolódó
1. Nézd meg a szekszárdi borvidéken készült fotót! Képzeld el, hogy ott sétálsz a szekszárdi
szőlőkben! Te miről írnál verset? Ha van kedved, időmértékes formával is próbálkozhatsz.

Szőlők és présházak a szekszárdi borvidéken
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• Figyeljétek meg, valódi vagy képzeletbeli utazás képei jelennek-e meg a versben!

Babits Mihály: Messze… messze…
Spanyolhon. Tarka hímü rét.
Tört árnyat nyujt a minarét.1
Bus donna 2 barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon.
Olaszhon. Göndör fellegek.
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökőkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok.3
Göröghon. Szirtek, régi rom,
ködöt pipáló bús orom.
A lég sürű, a föld kopár.
Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár.4
S vájc. Zerge, bércek, szédület.
Sikló. Major felhők felett.
Sötétzöld völgyek, jégmező:
harapni friss a levegő.
Némethon. Város, régi ház:
emeletes tető, faváz.
Cégérek, kancsók, ó kutak,
hizott polgárok, szűk utak.
Frankhon. Vidám, könnyelmű nép.
Mennyi kirakat, mennyi kép!
Mekkora nyüzsgés, mennyi hang:
masina, csengő, kürt, harang.
Angolhon. Hidak és ködök.
Sok kormos kémény füstölög.
Kastélyok, parkok, labdatér,
mért legelőkön nyáj kövér.
Svédhon. Csipkézve hull a fjord,
sötétkék vízbe durva folt.
Nagy fák és kristálytengerek,
nagyarcu szőke emberek.
Ó mennyi város, mennyi nép,
Ó mennyi messze szép vidék!
Rabsorsom milyen mostoha,
hogy mind nem láthatom soha!

(1907)

minarét (minaret): mecsetek (mohamedán) templomok mellett álló magas, karcsú torony
donna (sp): asszony, hölgy
3
mirtusz: fehér virágú örökzöld cserje
4
gyopár: 1. magas hegyek szikláin termő, fehéres szőrrel fedett növény; 2. sárgás virágú erdei gyomnövény
1
2
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Babits Mihály pályakezdő éveinek egyik legismertebb, legtöbbet idézett költeménye a Mesz
sze… messze… című verse. A költő 1907-ben ösztöndíjat kért párizsi tanulmányaira, kérvényét
azonban a minisztérium elutasította. Ennek hatására született meg a vers.
Így már végképp biztosak lehetünk abban, hogy egy képzeletbeli utazás képei rajzolódnak
ki előttünk: nyolc európai ország képeslapszerű, tökéletes tömörségű jellemzése.
Jól felismerhetők a költeményben az impresszionista stílus jegyei, elsősorban a névszói
jelleg és az igék nélküli rövid mondatok gyakorisága. Ezek révén a versszakok állóképsze
rűvé válnak, és szinte nincs a versben mozgás. A bemutatott képek mindig valami nagyon jel
lemző és közismert mozzanatot ábrázolnak – például természeti jelenségeket, növényeket,
állatokat, épületeket –, és a részletek mellőzésével találó, kifejező leírást kapunk az országokról.
A szóképek („ködöt pipáló bús orom” stb.) az adott ország tájait még valóságosabbá teszik,
a képek hangulatát fokozzák az alliterációk is.
Az utolsó strófa – a keletkezési körülmények ismeretének hiányában is – egyértelművé te
szi, hogy a költemény nem egy valós utazás emlékképeit örökíti meg, hanem a „rabsorsra”
ítélt lírai én romantikus elvágyódását. A záró versszak ellentétei és a jambikus lejtés lüktető nyugtalansága még kifejezőbbé teszi az elvágyódás reménytelenségét. Mindezek hozzájárulnak a költemény fájdalmas, bánatos hangulatához, mely az elégia jellegzetes műfaji
sajátossága.
A vers sok-sok képet sorakoztat fel az országokról, ezeket „keretbe” foglalja a verssorok szó
tagszámának a szabályossága és a vers rímképletének a letisztultsága.

Feladatok, kérdések
1. Beszélgessetek arról, vajon miért ismétlődik meg a címben a messze szó, és mit fejezhetnek ki a pontok!
2. a) Magyarázd meg ismereteidre támaszkodva Babits tömör és találó megállapításait
a versbeli országokról!
b) Neked milyen képek jutnak még eszedbe az országokról? A vershez hűen először
csak tájakat, épületeket, növényeket, állatokat stb. említs!
c) Bővítsd a kört, és nevezz meg személyeket (akár színészeket, politikusokat), együt
teseket, focicsapatokat, említs az országról hallott érdekességeket, híreket is!
3. a) Keress példákat a versből az impresszionista stílus jegyeire!
• Jelzők + főnevek = látvány
• Az igei állítmány hiánya a mondatban
• Zeneiség, alliterációk stb.
b) Fogalmazd meg, milyen hangulatot kölcsönöznek ezek a költeménynek!
4. Figyeld meg, hány szótag van egy verssorban, és milyen rímfajta jellemzi a verset!
Ennek ismeretében igazold a magyarázó szöveg utolsó mondatát!

Kapcsolódó
1. a) Készíts bemutatót Babits verséről egy általad választott, másik címen!
Legalább kilenc diát állíts össze, szerepeljenek benne idézetek, színes illusztrációk és zenei
aláfestés is!
b) Küldd el a bemutatódat a csoport többi tagjának! Nézzétek meg egymás munkáit! Az el
készült anyagokból válasszátok ki a legjobb részeket, és készítsétek el a csoport bemuta
tóját! A kész műveket mutassátok be órán az osztálytársaitoknak is!
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2. Olvassátok el a Babits Mihály életútját bemutató szöveget! További internetes kutatómunka
után jellemezzétek a költő és a táj kapcsolatát!
3. Milyen érzéseket keltett benned a vers? Írd meg egy SMS-ben!
4. Babits Mihály első verseskötete 1909-ben jelent meg, a címe Levelek Iris koszorújából volt.
a) Nézz utána, minek az istennője volt Iris a görög mitológiában!
b) Hogyan utal a verseskötet címe a költemények sokszínűségére?
c) Bizonyítsd Babits Mihály életútjának ismeretében, hogy irodalmi munkássága valóban sok
rétű volt!

Babits Mihály (1883–1941)
Szekszárdon született. Édesapja törvényszéki bíró volt. Édesanyjától örö
költe a versek szeretetét. A szülőföld fontos élményanyaga lett költői világ
ának. Pécsett érettségizett, majd a budapesti egyetemen tanult, ahol társaival együtt tudatosan készült a magyar irodalom megújítására. A diploma
megszerzése után gimnáziumi tanárként dolgozott.
1908-ban munkatársai közé választotta a Nyugat, a folyóiratnál jelentek
meg első verseskötetei is.
Feleségével, Tanner Ilonával (költői nevén Török Sophie) házat vettek
Esztergomban, később a nyarakat a szülőföldjére emlékeztető tájon töl
tötték.
A két világháború közötti írásaiban a diktatúrák elítélése, az újabb háború
felé tartó világ féltése visszatérő motívumként szerepelt. Az európai irodalom története (1936) című munkájának is ez az alapgondolata, mint ahogy Halálfiai (1927) című regényének is. Élete egyik legnagyobb vállalkozása Dante1 Isteni színjáték című művének magyarra
fordítása volt.
1938-ban gégeműtéten esett át, utána már csak írásban, „beszélgetőfüzetén” keresztül tudott
érintkezni a külvilággal. Ötvennyolc évesen halt meg Budapesten.

Esztergom

Budapest

Szekszárd

1

Dante Alighieri (1265–1321): itáliai költő, filozófus
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Vallomásos tájvers
• Hallgassátok meg a verset először a Kaláka együttes feldolgozásában! Fogalmazzátok meg
röviden, mi a költemény témája!
• Olvassátok is el a verset! Változott-e az eredeti témameghatározásotok?

Kányádi Sándor: Románc
Federico García Lorca1 elpattant húrjaira szerezte egy magyar vándorénekes

1
2

k eresgélt a repülőgép
fél szárnnyal a vizet szántva
míg a lagunák közt rálelt
a parázsló betonsávra
domborodott az ég kékje
homorult a földnek zöldje
mikor a gép alázökkent
fújtatva és dörömbölve
húzta a sok kis cölöpház
maga alá az árnyékát
rezegtek mint a bazári
fölhúzható bádog-békák
föld az éggel kék a zölddel
borult össze elalélva
szerelemtől részegülten
betűzgettem cartagena2

f ölszállóban már úgy rémlett
vityillóid rezegtetve
mindegyikben mintha egy-egy
szerelmespár ölelkezne
jaj elválnunk miért kellett
magadhoz mért nem öleltél
minden évszakom azóta
hóval borított hideg tél
egy napodért éjszakádért
cserébe mit vágyton-vágyok
adtam volna üdvösségem
az örökkévalóságot
ilyen bolond ki szerelmes
érzi hogy a szíve béna
belémsajdult sose látlak
többé viszont cartagena

 elet ilyet soha én még
d
napot soha még így égni
hol a bokor víz és viskó
s még a beton is érzéki
félórát ha voltam nálad
míg egy kisded megszülethet
ameddig egy ismeretlent
elföldelnek elfelednek
kísértésbe szédítőbe
estem véled szerelembe
hogy maradjak viskóid közt
mindenkitől elfeledve
ittam fényed kéked zölded
a géphez gurított létra
tetejéről félórára
enyém voltál cartagena

s ittalak még színed fényed
amennyi talán elég lesz
itt a deres kárpátok közt
a közelgő öregséghez
hol a nap is a tiednek
csak lézengő halvány mása
kél és nyugszik emlékeztet
az egyszer-volt ragyogásra
ó a kéked ó a zölded
kékje zöldje víznek égnek
karib-tenger tüneménye
a neved is belémégett
nem gyógyít ki az idő sem
azon kapom magam néha
félhangosan szólongatlak
cartagena cartagena
(1983)

Federico García Lorca [federiko gársziá lorká] (1898–1936): spanyol költő, drámaíró, festő, zeneszerző
ejtsd: kártáhéná
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Babits Mihály Messze… messze…
című versének beszélője még
csak képzeletben utazhatott.
Kányádi Sándor versének „ván
dor
énekese” már eljutott az
óhaj
tott messzeségbe – leg
alábbis ebben bízhatunk a vers
első so
rát ízlelgetve: „keresgélt
a repülőgép”.
Ki vagy mi is lehet „cartagena”?
Egy ragyogóan szép nő, akinek
„elalélva szerelemtől részegülten”
lehet csak betűzgetni a nevét,
és akiből „nem gyógyít ki az idő
sem”? Vagy egy város, a „karibCartagenai városrészlet, előtérben a Karib-tenger
tenger tüneménye”, melynek az
ege és a vize örök emléket hagy az emberben?
Első olvasásra igen elgondolkodtató lehet a kérdés, aztán inkább a város mellé tennénk
le a voksunkat, amely valóban létezik: Cartagena Kolumbia1 ötödik legnagyobb városa, az
ország északi részén fekszik, a Karib-tenger partján. Mindezek azonban túlságosan száraz
adatok ahhoz, hogy a versbeli beszélő érzelmeit kifejezhessük velük. Cartagena már nem egy
élettelen fogalom, forró érzelmekkel kötődik hozzá a beszélő, a város már örökre „beleégett”
a lelkébe.



Feladatok, kérdések
1. a) Idézz a versszövegből! Hogyan fejezi ki a lírai én Cartagena iránti csodálatát?
b) Mely költői kifejezőeszközök erősítik az érzelem intenzitását? Mely sorokban ér el
a vallomás a tetőpontra?
2. Írj Kányádi Sándor nevében egy közösségi oldalra szánt bejegyzést, amelyben a Ro
mánc című versét ajánlja a 8. évfolyamos diákoknak (is)!
3. a) Okozott-e gondot a megértésben az, hogy nincs központozás a versben, és egyet
lenegy vesszőt, mondatvégi írásjelet sem találunk?
b) Mi segített az értelmi tagolásban?
Kányádi Sándor (1929–2018)
Erdélyi magyar költő, Nagygalambfalván született. A középiskoláit Székely
udvarhelyen végezte, majd a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem ma
gyar irodalom szakán tanult.
Tanári diplomájának megszerzése után különböző lapok munkatársaként,
majd harminc éven át (1960-tól 1990-ig) a Napsugár című gyermeklap
szerkesztőjeként dolgozott. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja,
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
Költészetének meghatározó témája az erdélyi kisebbségi sors és az anya
nyelv megtartó ereje.
1

Kolumbia: Dél-Amerika északnyugati részén fekvő ország, egykor spanyol gyarmat volt
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Dal és költészet
• Figyeljétek meg, milyen ellentétek jelennek meg a versben!

Az otthon itt van
Ha itt maradnál, nem indulnék még én sem,
Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem…
Hová is mennék, hová is lennék egyedül én?
Nélküled nem kell útlevél.
Az otthon ott volt, ahol bejártunk
mindent százezerszer már…
S apánkat kértük, hogy vegyen fel
most az egyszer, mert magasról
más lesz a táj.
Az otthon itt van, ha jössz mellettem,
Még ha nem is nézel rám.
Tudod, már régen észrevettem,
hogy szemedben én hazáig
látok simán, ellátok simán.
Rád nézek néha némán,
s az otthon visszanéz rám.
Az otthon ott lesz, ahol megállunk,
Ki régen felvett, rég nincs már.
Magunkban súgjuk, csak tegyél le,
mert ma végre megtaláltuk, más lett a táj…

Egy szívhez szalad sok kis ér,
sok szívet hajt egy cseppnyi vér
S ha messze lennél…
Elég lesz mindig négy liter,
hazáig elmész ennyivel,
ha menni kell, de most jönnöd kell…
Az otthon ott van, ameddig ellát
vak sötétben két szemünk.
Vak lovak vagyunk az éjben,
nincsen út és nincs kötél sem,
de mi el mégsem tévedünk.
Hazajár, minden emlék hazaszáll…
Hazavág mindent ez a laza szám…
Hazajár, minden emlék hazaszáll…
Hazavág mindent ez a laza szám…
Egy szívhez szalad sok kis ér,
sok szívet hajt egy cseppnyi vér,
s ha messze lennél…
Elég lesz mindig négy liter,
hazáig elmész ennyivel,
ha menni kell, de most jönnöd kell,
hazaértünk, hidd el.

A Kányádi Sándor versében megfogalmazottakhoz hasonló érzéseket és témát dolgoz fel
a fenti szöveg is, bár itt nem egy távoli táj s nem is feltétlenül egy konkrét hely a „rajongás
tárgya”.
Ez a vers valójában egy dalszöveg. Először a Magyar vándor (2004) című film egyik betétda
laként volt hallható, ami azért is érdekes, mert első hallásra talán nem egy vígjátékhoz kép
zeljük el ezt a szöveget.
Az eredeti előadó/szerző a Roy és Ádám duó, de az interneten megtalálható más változat
ban is, ahol ismert zenészek is közreműködtek a dalban.

Feladatok, kérdések
1. Mutassatok be három-három ellentétpárt a szövegből (például ott-itt)!
2. Keressetek olyan szót vagy mondatot, amely legalább kétféleképpen értelmezhető
ebben a szövegkörnyezetben!
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3. Keressetek a szövegben példá(ka)t
a) metaforára,
e) ismétlésre,
b) metonímiára,
f) párhuzamra,
c) áthajlásra,
g) egyéb költői eszközre! (Nevezzétek meg, mi ez!)
d) alliterációra,
4. Hogyan jelenik meg a gyermekkor a versben?
5. Próbáljátok megfejteni az alábbi részleteket! Mindegyik csapat húzhat vagy választhat
egy idézetet.
a) „ Elég lesz mindig négy liter, / hazáig elmész ennyivel”
b) „ Egy szívhez szalad sok kis ér, / sok szívet hajt egy cseppnyi vér”
c) „ Ki régen felvett, rég nincs már”
d) „Rád nézek néha némán, / s az otthon visszanéz rám”
e) „Tudod, már régen észrevettem, / hogy szemedben én hazáig / látok simán”

6. Válasszatok az alábbi két feladat közül!
a) Hogy jellemeznétek ezt a szöveget? Keressetek egy részletet, amelyik szerintetek
leginkább tükrözi a hangulatot, a stílust!
b) Keressetek a szövegben öt-hat szót, s ezekből rakjatok össze egy mondatot, amely
szerintetek visszaadja a vers lényegét!

Kapcsolódó
1. Hallgassátok meg a dal két különböző változatát! Melyik tetszik jobban? Miért?
2. Szerintetek értelmezhető-e ez a dalszöveg versként? Megállná-e a helyét egy verseskötetben?
Érveljetek!
3. A jó dalszöveg valójában jó vers. Szavazzatok az állítás igazságtartalmáról! Érveljetek!
4. Hozzatok példákat, idézzetek, mutassatok be olyan dalszövegeket, amelyek szerintetek szel
lemesek, ötletesek, „költői igénnyel” készültek!
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Számvetések, vallomások
Ebbe a részfejezetbe is szavakba öntött érzelmekből és gondolatokból válogattunk egy
csokorra valót – az emberi életút bizonyos állomásain megtett számvetésekből és a haza
iránti hűséget megfogalmazó vallomásokból.
Kölcsey Ferenc életútjával és verseivel már a korábbi évfolyamokon megismerkedtünk.
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című írásában unokaöccsét szólította meg, de egyben minden
felnövekvő ifjúnak – és felnőttnek – erkölcsi és szellemi útravalót adott. A hazáról szóló intelmeiből idézünk: „Kinek szívében a haza nem él, az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol.
[…] Szeresd a hazát! Boldog leszesz, ha a férjfikor napjaiban e szavakat úgy fogod érthetni, úgy
fogod érezhetni, mint kell. Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek;
de sok kívántatik, míg annak tiszta birtokába juthatunk.”

Feladatok, kérdések
1. Írj fogalmazást függőlegesen öt centi terjedelemben! Jegyezd le az érzéseidet és
gondolataidat a Kölcsey Parainesiséből idézett útravalóval kapcsolatban!
2. Kölcsey Búcsú az országos rendektől című beszédében hangzott el az azóta szálló
igévé vált mondata: „Jelszavaink valának: haza és haladás.” Emléklapra című epigram
májában pedig ekképp üzent – nekünk is:
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl, ha kihunysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.
Érvelj amellett, hogy a költő a fenti gondolatok parancsa szerint élt!

Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (A Feszty-körkép részlete, 1894)
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A félelem és a csüggedés légkörében a költők sokszor szóltak a magyarsághoz: hitet és erőt
öntöttek az emberekbe. Vörösmarty Mihály a hazához való hűségre szólított fel, amikor a
Szózatban megírta ódai felhívását a magyar néphez:
„Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

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

Feladatok, kérdések
1. Vörösmarty Szózatának első változatában még nem szerepelt a „rendületlenűl” kifeje
zés, de az Úgy vigyáz rá, mint a szeme fényére szólásunk elemei igen:
„Hazádhoz, mint szemedhez / Tarts híven, oh magyar”.
Melyik változatot tartod kifejezőbbnek, szemléletesebbnek? Indokold is meg a vála
szodat!
A hazájához való kötődését még a legnehezebb helyzetekben is vállalta Radnóti Miklós, aki
nek zsidó származása miatt fizikai és szellemi kirekesztés jutott osztályrészül. A jogaiból kitagadott költő az oly nehéz helyzetekben is hitet tett hazaszeretetéről és hűségéről. Naplójában
így vallott nemes elkötelezettségéről: „Az én nemzetem nem kiabál le a könyvespolcról, hogy
mars, hazám tájai kinyílnak előttem, a bokor nem tép rajtam külön nagyobbat, mint máson, a fa
nem ágaskodik lábujjhegyre, hogy ne érjem el a gyümölcsét. Ha ilyesmit tapasztalnék – megölném magam, mert másként, mint élek, élni nem tudok, s mást hinni és másképp gondolkodni
sem. Így érzem ezt ma is, 1942-ben is, háromhónapi munkaszolgálat és tizennégynapi büntetőtábor után is.”
Ebben a tankönyvi részben József Attila és Radnóti Miklós költeményei mellett először Ady
Endre egyik versével ismerkedünk meg. Ady egész pályájának, állandó válaszkeresésének
középpontjában a „Mit ér az ember, ha magyar?” kérdés állt. Újra és újra tisztázni próbálta,
mit jelent számára a magyarság és Magyarország. Verseinek egyik legfőbb kérdése az volt,
fenn tud-e maradni a magyar nép a nemzetek közötti harcban. A költő még az éles kritikák
ellenére is vállalta hazája iránti szeretetét, Magyarországhoz való elszakíthatatlan kötődését.
Verseiben ismételten megfogalmazta az elmaradott hazai állapotok miatti aggodalmát.
Mindez nem magyarságának a megtagadását jelentette, hisz Ady nemzetostorozó versei
ben is büszkén hirdette nemzetéhez való ragaszkodását: „Az én magyarságom / Mindennél
keserűbb, / Mindennél igazabb” (Az én magyarságom). De az elmaradottság pusztulásba so
dorhatja az országot:
„Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem:
Én magyarnak születtem.
Szent galambja nehogy zöld ágat hozzon,
Üssön csak, ostorozzon.
Ha van Isten, földtől a fényes égig
Rángasson minket végig.
Ne legyen egy félpercnyi békességünk,
Mert akkor végünk, végünk.”
(Nekünk Mohács kell)
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• Beszéljétek meg, milyen témájú versre számítotok a cím alapján!
• Figyeljétek meg a költemény írásképét és rímképletét! Miről árulkodhat a verssorok eltérő
hosszúsága? Mit fejezhet ki a rímek ilyenfajta elhelyezkedése?

Ady Endre: A föl-földobott kő
 öl-földobott kő, földedre hullva,
F
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.
 essze tornyokat látogat sorba,
M
Szédül, elbúsong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.
 indig elvágyik s nem menekülhet,
M
Magyar vágyakkal, melyek elülnek
S fölhorgadnak megint.
 ied vagyok én nagy haragomban,
T
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomorúan magyar.
 öl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
F
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.
 s, jaj, hiába, mindenha szándék,
É
Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.
(1909)
Ady Endre A föl-földobott kő című verse a költő egyik legszebb vallomása arról az eltép
hetetlen kapocsról, amely Magyarországhoz fűzte őt. Mondanivalóját egy közismert, egysze
rű költői kép keretezi: ahogy a kő mindig visszahull a földre a gravitációs törvénynek enge
delmeskedve, úgy tér vissza a lírai én újra meg újra hazájába.
A Hová dobta őt – mint követ – az élet? kérdésre a válasz egyértelmű: a polgári fejlődésben
elmaradt Magyarországon a lírai beszélő nem érezte jól magát, a „Messze tornyok” Francia
országában pedig még inkább rádöbbent hazája elmaradottságára. De külföldön, a messzi
idegenben is mindig hűséges maradt hazájához. Az egész költeményen végigvonul a „Min
dig elvágyik” érzése, ugyanakkor a magyar föld iránt érzett „szerelmes gond” és az állandó hazatérés parancsa is.
A költemény a beszélő honvágyát, a magyarsághoz való ragaszkodását meleg, lírai
hangú vallomásban fogalmazza meg. Kifejezően jellemezte Kozma Dezső irodalomtör
ténész a költő hazájához fűződő kapcsolatát: „A föl-földobott kő sorsa az övé, szorongással
és dacos elszántsággal vállalt hűség. […] Kényszer és kötelesség ez a ragaszkodás.” 1
1

Kozma Dezső: Ady Endre. Aranyhal Könyvkiadó, Budapest, 2002, 4. oldal
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Feladatok, kérdések
1. Válasszatok egyet a lírai alany által megfogalmazott kérdések, kinyilatkoztatások kö
zül! (Olyat is lejegyezhettek, amely a vers megismerése során bennetek fogalma
zódott meg.) Érveljetek mellette vagy ellene T-táblázat segítségével!
2. Á
 llapítsd meg a vers ritmikáját, majd igazold vagy cáfold a következő állítást!
A mű szimultán verselésű: egyrészt ütemhangsúlyos, kétütemű nyolcas, illetve hatos;
másrészt időmértékes verselésű, uralkodó verslába a trocheus.
3. A következő vázlat kiegészítésre szorul. Készíts elemzést a versről a vázlat segítségével!
Ha valamelyik megállapítással nem értesz egyet, azt is írd le az indokaiddal együtt!
Versszak

Legfontosabb elemei

1.

A lírai én mindig visszatér a hazájába, ahogy a követ is visszahúzza a gravitáció.

2.

A torony (fent) és a por (lent) szembeállításával a beszélő a külföldön megta
pasztaltakat és a magyar valóságot érzékelteti.

3.

A „Mindig elvágyik s nem menekülhet” kezdősor ellentmondásos lelkiállapotot
tükröz.

4.

A vers csúcspontja, a hűség és a hazaszeretet nyomatékos megfogalmazása.

5.

Módosulva visszatér a kezdő motívum.

6.

Sóhajtásszerű befejezés, a beszélő százszor is visszatérne hazájába.

4. Gyűjtsétek össze a versből az ellentétpárokat!
5. Milyen a vers rímelése?
6. Keress ismétléseket a szövegben! Mi ezeknek a célja?

Kapcsolódó
1. A „mindenha” szó Ady szóképzése. A minden előtagnak ’mindannyiszor’, a ha utótagnak pedig ’hiába’ jelentése van. Hogyan értelmezed az összetételt, ha mindezt Ady újra visszatérő
vágyaira vonatkoztatod?
2. É rtelmezd az
a) „elülnek”,
b) „fölhorgadnak”,
c) „Te orcádra ütök”,
d) „példás alakban” kifejezéseket!
3. Ady verse felidézi Vörösmarty Mihály Szózatát. Hogyan, milyen képekben jelenik meg a ren
dületlen hazaszeretet gondolata Vörösmartynál, és miként Adynál?
4. Ismerd fel, Ady Endre melyik költeményére illik a megállapítás! Írj még két-két igaz állítást
a versekről!
a) Műfaja dal, a versbeli beszélő a népdalok hangján vall a szerelemről. Jellemzői: ütemhang
súlyos sorok, ismétlések, keresztrímek.
b) A z alkotás jellegzetes szavai: „rózsakoszorús ifjak, leányok”; „fekete pár”; „víg terem”; „bús csönd”.
c) Látomásszerű tájvers, a költeményben az Ugar az elmaradott Magyarország metonímiájává
vált.
d) Szerelmes vers, amelyet a „Világok pusztulása” idején, 1916-ban írt a költő.
5. Elevenítsétek föl a gravitációról tanultakat!
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• Olvassátok el József Attila rövid életútját a 79. oldalon! Melyek voltak a költő életének legne
hezebb időszakai?
• Értelmezzétek a költemény címét! Mi jellemzi azt az embert, aki tiszta szívvel beszél?
• Figyeljétek meg, valóban a lírai beszélő számvetését olvassuk-e!

József Attila: Tiszta szívvel
 incsen apám, se anyám,
N
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

 armadnapja nem eszek,	Elfognak és felkötnek,
H
se sokat, se keveset.
áldott földdel elfödnek
Húsz esztendőm hatalom,
s halált hozó fű terem
húsz esztendőm eladom.
gyönyörűszép szívemen.

(1925)

1925-ben, a Nem én kiáltok címmel megjelent verseskötete megjelenése idején a költő anyagi
helyzete bizonytalan – sokszor inkább kilátástalan – volt. Ilyen hangulatban született meg a Nin
csen apám, se anyám kezdetű verse.
A költemény, a „Tiszta szívvel” elmondott számvetés József Attila egész további életét megha
tározta: a szegedi egyetem nyelvészprofesszora a vers miatt eltanácsolta a tanári pályáról, mások az új költészet meghatározó alkotásának tekintették a művet. A vers valóban dokumentum,
de mi most nem az egész háború utáni nemzedék, hanem a versbeli beszélő életének tényeit és
emlékeit, életérzéseit és hangulatait kutatjuk benne.
Az első versszak hiányok felsorolása: negatív leltár. Legfontosabb közülük az apa és az anya
hiánya, az árvaság érzése, mely József Attila egész életében és költészetében meghatározó élmény
volt. Mindössze hároméves volt, amikor édesapja elhagyta őket, az édesanya csak nagy nehézségek árán tudta eltartani családját (éjjel-nappal mosott, takarítani járt). Később feladta a kilátástalan küzdelmet, és két gyermekét nevelőszülőkhöz adta Öcsödre. (Eta és Attila csak két év
után kerültek vissza az édesanyjukhoz.) A legnagyobb tragédia akkor érte a családot, amikor az
édesanyja meghalt: a mű keletkezése idején a költő már valóban elmondhatta: „Nincsen apám,
se anyám”.
A lírai beszélő nem őriz magában derűs gyermekkori emlékeket („se bölcsőm”), nem reménykedhet a közösség által adott végtisztességben sem („se szemfedőm”). A „se csókom, se szeretőm” kijelentés pedig a harmonikus szerelmi kapcsolat hiányára utal.
A hiányleltár a második szakaszban is folytatódik, majd a felsorolást egy szűkszavú, a lírai
beszélő kilátástalan helyzetét bemutató kijelentés követi: „Húsz esztendőm hatalom, / húsz esztendőm eladom.”
A következő strófában a jelen bemutatása után már a jövő képei bontakoznak ki előttünk. A vers a szegénylegény-balladák hangját idézi: a bűnbe kényszerített hős az ördögnek adja
el magát, kész betörni, sőt akár ölni is; ám lelke mélyén tiszta és ártatlan marad, hisz igazságtalanság taszította ebbe a helyzetbe.
Az utolsó versszak a bűnt követő bűnhődés tömör és balladaszerű leírása. A záró sor
összegzi a vers két legfontosabb motívumát: a bűn tovább él a beszélő sírján sarjadó „halált hozó”
fűben, ugyanakkor maga a bűn a lírai én ártatlanságából fakad.
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Feladatok, kérdések
1. M
 ilyen viszonyban van a lírai beszélő a többi emberrel? Milyen szavakkal tudnád leg
inkább kifejezni a kapcsolatait?
2. Gyűjtsétek össze a gondolataitokat a következő kérdésről! Joggal ítélték-e a verset a
kortársak közül sokan erkölcstelennek?
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 vélemé
nyeket, kiegészítéseket!
b) Folytassátok a lejegyzést mindaddig, míg a csoport tagjainak vannak a témáról
gondolatai!
c) Beszéljétek meg csoportokban a leírtakat, és összesítsétek a legfontosabb vélemé
nyeket! Ismertessétek ezeket az egész osztállyal!
3. Másold le a költemény egyik versszakát, és végezd el a verstani jelöléseket a minta alapján! (Előtte lapozz a tankönyv végére az Összefoglaló táblázatokhoz, és elevenítsd fel az ütemhangsúlyos verselés gyakori sorfajtáiról tanultakat!)
„Nincsen apám, se anyám,
+ | | |
+| |
4|3
se istenem, se hazám,”
+ | | |
+ | |
4|3

l

l

Kapcsolódó
1. Értelmezd a következő kifejezéseket: „áldott föld”, „halált hozó fű”, „gyönyörűszép szív”!
2. a) Képzeld magad József Attila helyébe, az év legyen 1925! Írd le azt a tíz szót, amely leg
először eszedbe jut a család szóval kapcsolatban!
b) Utazz vissza az időben, az év legyen most 1918! Húzd át a felsoroltak közül kékkel azokat, amelyek nem jellemzik az akkori érzéseidet, asszociációidat! Kék színnel írj újabb szavakat is!
József Attila: Curriculum vitae1 (részletek)
„1905-ben születtem, Budapesten, görögkeleti vallású vagyok. Apám – néhai József Áron – három esz
tendős koromban kivándorolt, engem pedig az Országos Gyermekvédő Liga Öcsödre adott nevelő
szülőkhöz. Itt éltem hét éves koromig, már ekkor dolgoztam, mint általában a falusi szegénygyerekek
– disznópásztorkodtam. Hét esztendős koromban anyám – néhai Pőcze Borbála – visszahozott Bu
dapestre s beiratott az elemi iskola II. osztályába. Anyám mosással és takarítással tartott el bennünket,
engem és két nővéremet. Házaknál dolgozott, odajárt reggeltől estig s én szülői felügyelet nélkül iskolát kerültem, csibészkedtem. A harmadikos olvasókönyvben azonban érdekes történeteket találtam
Attila királyról és rávetettem magam az olvasásra. Nem csupán azért érdekeltek a hun királyról szóló mesék, mert az én nevem is Attila, hanem azért is, mert Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak.
A szomszédokkal való tanácskozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila név nincsen.
Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy a létezésemet vonták kétségbe. […]
Kilenc éves koromban kitört a világháború, egyre rosszabbul ment a sorunk. Úgy segítettem anyámnak,
ahogyan tudtam. Vizet árultam a Világ moziban. Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról,
hogy legyen fűtenivalónk. […]
1919 karácsonyán meghalt anyám. Gyámommá az árvaszék sógoromat, a most elhunyt Makai Ödön
doktort nevezte ki. […] Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam. ” […]
1

ejtsd: kurikulum vité; jelentése: önéletrajz. József Attila önéletrajzi írása 1937-ben keletkezett
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•F
 igyeljétek meg a költemény írásképét! Miről árulkodhat a verssorok eltérő hosszúsága?

József Attila: Születésnapomra
1. Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse:

6. Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám” versemért,
a hont
kivont

2. ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

7. szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:

3. Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!

8. „Ön, amig szóból értek én,
nem lesz tanár e féltekén” –
gagyog
s ragyog.

4. Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll koptató
szegény
legény.

9. Ha örül Horger Antal úr,
hogy költőnk nem nyelvtant tanul,
sekély
e kéj –

10. Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
tanítani!
(1937. április 11.)
1937-ben a költő már súlyos beteg volt, az ekkor keletkezett költeményeinek a hangja egyre komor abb, egyre elkes ered ettebb. Kivétel ez al ól a harminckettedik születés
napján – önmagának „ajánd ékba” – írt játékos önvallomása, lírai számvetése.
A vers írásképén már látjuk a formai játékosságot, amelyet aztán a beszélő még hu
morral és öniróniával fűszerez. Ezzel is ellensúlyozni próbálja egyetemi eltanácsolásával
kapcsolatos érzéseit, a tíz év távlatából is oly fájdalmas tényt, hogy nem lehetett tanár.
Egykori professzorához intézett dacos válasza ugyanakkor a „hon”-nak is szól, hetykén és
panaszosan elmarasztalja az őt nyomorra kár
hoz
tató hazát is: „Harminckét évem elszelelt /
s még havi kétszáz sose telt. / Az ám, / Hazám!” Ez
a dacos büszkeség aztán a vers zárlatában
is feltűnik: „Én egész népemet fogom /nem
középiskolás fokon / taní- / tani!”
A röviddel később keletkezett Hazám című
ciklusában már így vallott hazaszeretetéről:
5. De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.

„S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad –
édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!”


József Attila egy Tisza-parti kiránduláson.
Mellette testvére, József Jolán
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Feladatok, kérdések
1. Egyikőtök képzelje magát József Attila helyébe, és a nevében válaszoljon az osztály
társak kérdéseire! Ismerjétek meg a költő gondolat- és érzésvilágát a vers megírása
idején!
2. Indokold meg, miért nevezhetjük a verset „leltárversnek”!1
3. Jellemezd a költemény egyes versszakainak hangvételét!
a) Hol és miként beszél a költő önmagáról?
b) Hogyan szól egyetemi tanáráról, Horger Antalról?
c) Miként változik a vers hangja az utolsó strófában?
4. Tanuld meg József Attila egyik költeményét! Indokold a választásodat!

Kapcsolódó
1. József Attila születése napjához kapcsolódva ünnepeljük a magyar költészet napját.
a) Nézzetek utána, mikor volt az első költészet napi megemlékezés!
b) Állítsátok össze egy megemlékezés forgatókönyvét, amelyet iskolátok április 11-i rendezvé
nyére szántok!
József Attila (1905–1937)
Budapesten született. Miután az édesapa elhagyta a családját, nagy szegénységben éltek.
Édesanyja halála után (1919) az árvaszék Jolán testvére férjét, dr. Makai Ödönt jelölte ki gyámjául. A férfi felismerte a fiatalember ígéretes tehetségét, és a makói
gimnáziumba küldte tanulni. Itt ismerkedett meg Juhász Gyulával, akinek a segít
ségével első verseskötete is megjelent Szépség koldusa (1922) címmel.
A szegedi egyetemre járt. Tiszta szívvel című verse miatt nyelvészprofesszora el
tanácsolta a tanári pályától. Bécsben tanult tovább, majd Párizsba is kijutott, ahol
a modern stílusirányzatokkal is megismerkedett.
1927-ben tért vissza Budapestre. Ettől kezdve már leginkább állás nélküli, honoráriumából megélni
próbáló költő volt, akinek meg kellett küzdenie költészetének elfogadtatásáért is. Kritikusai gyakran
félremagyarázták az érzéseit nyíltan megvalló költőt.
1937-ben egy tehervonat halálra gázolta Balatonszárszón.

Párizs

Bécs
Budapest

Öcsöd

Balatonszárszó

Szeged

1

Makó

leltárvers: a kifejezés a költő Kész a leltár című versére utal
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• Olvassátok el a Radnóti Miklós életútját bemutató szöveget a 87. oldalon! Jellemezzétek né
hány szóval, milyen kapcsolat fűzhette a költőt a vers megírása idején a hazájához!


Radnóti Miklós: Nem tudhatom…
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország,
messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát;
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg.
(1944. január 17.)

A költő életének különös tragédiája volt, hogy az ifjúság otthonkereső küzdelmei és katoli
zálása1 után akkor találta meg szellemi otthonát, amikor zsidó származása miatt fizikai és
szellemi kirekesztés lett az osztályrésze. Tisztában volt azzal, hogy a nemzet ereje az erős
erkölcsi kötelék, amelyet a kultúra, a hagyomány és a közös sors vállalása teremt. Hazafinak és
magyarnak érezte magát.
1

katolizálás: katolikus hitre való áttérés
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A Nem tudhatom… című hazaszeretetről szóló vallomása a Szózat mellett az egyik legszebb hazafias versünk. Radnóti korábban nem nyilatkozott versben az ország iránti érzéseiről,
közvetett módon azonban kifejezésre juttatta a szülőföld iránti hűségét. Ő is kivándorolhatott volna – mint sokan mások –, akár a tengerentúlra is. Beszélt idegen nyelveket, biztos megélhetés
várt volna rá iskolai végzettsége révén. Ennek a lehetőségét határozottan elutasította.
A költemény indítása egyszerű szavakba öntött, gyengéd vallomás a lírai beszélő
érzéseiről, a szoros összetartozásról, amit a fa motívum hasonlattá formálásával fejez ki.
„Itthon vagyok.” – Ez a tudat teremti meg azt a közeli és személyes perspektívát, melyben
életre kelnek a szülőföld és a lírai beszélő személyes emlékei. A legmeghatározóbb
motívum a szerelem, mely itt a gyermek- és ifjúkor képein is átragyog: „a csókok íze számban
hol méz, hol áfonya.” Egyúttal összefoglaló jelképe az élet minden aggodalommal féltett szép
ségének. Ezt az idilli hangot töri darabokra a bombázógép megjelenése a szeretett táj fölött.
A vers utolsó részében a lírai beszélő többes szám első személyben szól. Az elkövetett vét
kek terhében azért osztozik, mert közösséget vállal a nemzettel. Nem kollektív bűnösségről
beszél, hanem a bűntelen nemzet jövőjéért emel szót.

Feladatok, kérdések
1. Gondoljátok át, mennyire voltak pontosak az előzetes kérdésre adott válaszaitok!
2. A vázlat segítségével állapítsd meg a következőket!
a) Miként jelenik meg az egyes részekben a haza iránti kötődés gondolata?
b) Hogyan változik a hazaszeretetről szóló vallomás intenzitása a vers folyamán? Milyen
elemek befolyásolják ezt?
c) Hol és miért vált a beszélő egyes számról többes számra?
d) Mit jelenthet a vers utolsó sora? Miért van szükség az „égi felleg”-re?
I.

II.

Hitvallás a hazaszeretetről
(1–10. sor)

•
•
•
•

A gyermekkor felidézése: „messzeringó” bölcső
Összetartozás, gyökerek, élet: fa hasonlat
Vörösmarty Szózatának a megidézése
Tételmondat: „Itthon vagyok” . Életképek sora

Egy képzeletbeli „párbeszéd”
a lírai én és a pilóta között
(11–28. sor)

• Érvek felsorakoztatása, hogy miért ne pusztítsa
el a pilóta az országot
• Ellentétpárok:
fentről térkép – lentről élet
pusztítandó célpontok – a béke képei
• Személyes emlékek

A lírai én az egész magyarság
III. nevében beszél
(29–35. sor)

• Nem lehet bűnös egy egész nép
• Kölcsey Himnuszának a megidézése: „Hajh, de
bűneink miatt / Gyúlt harag kebledben”

A lírai én védelmet kér Isten
IV. től az emberiség számára
(36. sor)

• A védő és óvó madár képe: a gondviselő Isten

3. Mit gondolsz, milyen üzenete van a „de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, / és csecsszopók, akikben megnő az értelem” verssoroknak?
4. a) Készítsétek el Magyarország kontúrtérképét két példányban a vers megírási idejé
nek megfelelően! Az egyikbe írjátok (akár rajzoljátok) be, mit lát a tájból a lírai én,
a másikba pedig azt, mit észlel a pilóta!
b) Hogyan függnek össze ezek a tájhoz való kötődésükkel?
5. Tanuld meg a költeményt!
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• Mikor és hol keletkezett a vers? Következtessetek a költemény témájára és hangulatára!
• Figyeljétek meg, mi (ki) ad menedéket a lírai én számára a versben bemutatott élethelyzetben!

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga
 átod-e, esteledik s a szögesdróttal beszegett, vad
L
tölgykerités, barak oly lebegő, felszívja az este.
Rabságunk keretét elereszti a lassu tekintet
és csak az ész, csak az ész, az tudja, a drót feszülését.
Látod-e drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak,
megtöretett testünket az álom, a szép szabadító
oldja fel és a fogolytábor hazaindul ilyenkor.
 ongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok,
R
Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra.
Búvó otthoni táj! Ó, megvan-e még az az otthon?
Bomba sem érte talán? s van, mint amikor bevonultunk?
És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e?
Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?
 kezetek nélkül, csak sort sor alá tapogatva,
É
úgy irom itt a homályban a verset, mint ahogy élek,
vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron;
zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a Lager1
őrei s posta se jön, köd száll le csupán barakunkra.
 émhirek és férgek közt él itt francia, lengyel,
R
hangos olasz, szakadár2 szerb, méla zsidó a hegyekben,
szétdarabolt lázas test s mégis egy életet él itt, –
jóhírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot,
s várja a véget, a sűrü homályba bukót, a csodákat.
 ekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat, a bolhák
F
ostroma meg-megujúl, de a légysereg elnyugodott már.
Este van, egy nappal rövidebb, lásd, ujra a fogság
és egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra
rásüt a hold s fényében a drótok ujra feszülnek,
s látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya
lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben.
Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok,
horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen és már
ujra elalszik s fénylik az arca. Csak én ülök ébren,
féligszítt cigarettát érzek a számban a csókod
íze helyett és nem jön az álom, az enyhetadó, mert
nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár.
(Lager Heidenau, Žagubica fölött a hegyekben, 1944. július)
1
2

Lager (ném.): tábor; itt: munkatábor
szakadár: egy pártból vagy szervezetből kiszakadt és azzal szembekerülő személy
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Radnóti Miklós 1944 májusában kapta meg utolsó munka
szolgálatos behívóját, és június elején több ezer sorstársával együtt megérkezett a szerbiai Lager Heidenauba. A
Hetedik ecloga című költeményét itt, a szerbiai Bor melletti koncentrációs táborban írta.
A költő számára csak az írás és a felesége, Gyarmati
Fanni iránt érzett szerelem maradt meg menedékként,
azokba kapaszkodva tudta csak túlélni a láger borzalmait.
A remény és a reménytelenség, az elmúlás és a
megmaradás, az élet és a halál hullámzása végig jelen van a versben. A költemény lírai beszélője az alvók
között is álmatlan: csak a versek hexameterei és a szeretett feleséghez fűződő emlékei védhetik meg a fegyveresek által őrzött fenyegető éjszakában.
A Nem tudhatom… című vershez hasonlóan a haza
féltése és a hazaszeretet is megjelenik a költeményben, majd egy gondolattársítással a költészet értelmére
is rákérdez a beszélő: „Mondd, van-e ott haza még, ahol
értik e hexametert is?”
A fenyegetettség árnyékában a hitveshez intézett
őszinte vallomás zárja a verset: „nem tudok én meghalMelocco Miklós: Radnóti
(Győr
határában)
ni se, élni se nélküled immár”.
A vers műfaja ekloga. Az ekloga az ókori antik irodalomban párbeszédes formájú és
időmértékes verselésű, hexameterekben írt költemény volt. Később eltűnt a párbeszé
des forma, és a hexameterek helyett is szívesen választottak a költők más ritmust. Radnóti
versszövege formailag ugyan nem párbeszédes, a kérdő és felszólító ismétlésekkel azonban
a beszélő szinte párbeszédszerű kapcsolatot teremt a megszólítottal, a szeretett feleséggel.



Feladatok, kérdések
1. a) Gyűjts ki a versből szavakat, képeket a következő csoportosításban! (Egy szót több
csoportban is szerepeltethetsz.)
• A korra, a táborra, a foglyok életére vonatkoznak.
• A lírai én helyzetére utalnak.
• Az otthon és a feleség emlékét idézik fel.
b) Jellemezd néhány szóval, milyen érzéseket, hangulatokat sugároznak az egy-egy
csoportba összegyűjtött kifejezések! Illik-e valahová a tragikus, illetve az idilli kife
jezés? Ha igen, hová?
2. Keresd ki a költeményből a megszólítási formákat! Milyen hangnemben szól a lírai be
szélő a kedveshez?
3. Válaszd ki a neked legjobban tetsző szakaszt a versből, és másold le!
a) Jelöld a rövid és a hosszú szótagokat, húzd be a verslábakat!
b) Követi a versforma az ókori hagyományokat? A válaszodat indokold!
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Kapcsolódó
1. A negyedik versszak első két sorában olvashatod: „él itt francia, lengyel, / hangos olasz, szaka
dár szerb, méla zsidó a hegyekben”.
a) Nézz utána, hogy a II. világháborúban mely nemzetiségi, etnikai és más csoportokat ül
dözték!
b) Kutass az után is, hogy kik és milyen módon próbáltak segíteni az üldözötteknek!
2. Olvassátok el a költő Tétova óda című versének részleteit, és válaszoljatok a kérdésekre!
Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét,
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött
s zizzenve röppenő kis álmokat vadász.
S még mindig nem tudom elmondani neked,
mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom,
óvó tekinteted érzem kezem felett.
Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom.
És holnap az egészet ujra kezdem,
mert annyit érek én, amennyit ér a szó
versemben s mert ez addig izgat engem,
míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó. […]
Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág,
de benned alszom én is, nem vagy más világ,
S idáig hallom én, hogy változik a sok
rejtelmes, vékony, bölcs vonal
Radnóti Miklós és felesége, Gyarmati
Fanni
hűs tenyeredben.
a) Fogalmazzátok meg, mi a versrészletek témája!
b) Mit gondoltok, mit fejez ki a címben a tétova jelző?
c) A verset 1943. május 26-án írta Radnóti. Beszéljétek meg, milyen formában és hol jelenik
meg a versben a történelmi kor!
d) Milyen képeket, érzéseket idéz fel a nyírfaág metafora a beszélőben?
3. Ismerkedjetek meg Radnóti Miklós Két karodban című versével, és feleljetek a kérdésekre!



Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.

Két karoddal átölelsz te,
ha félek. Két karommal átölellek
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.

a) Milyen gondolatok és kifejezések jutnak eszetekbe a ringató szóról?
b) A verset 1941. április 20-án fejezte be a költő, a költemény a Tajtékos ég című kötetében
jelent meg még ugyanebben az évben. Mit gondoltok, miért nevezik a költeményt „halálringatónak”?
c) Hallgassátok meg a verset Koncz Zsuzsa előadásában! Milyen eszközökkel erősíti a zenei
feldolgozás a vers hangulatát?
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• Értelmezzétek a vers címét! Jósoljátok meg, mik jelenhetnek meg a versbeli razglednicákon!1

Radnóti Miklós: Razglednicák
 ulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul,
B
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull;
torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad.
Te állandó vagy bennem e mozgó zürzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál,
vagy korhadt fának odván temetkező bogár.
(1944. augusztus 30. A hegyek közt)
 ilenc kilométerre innen égnek
K
a kazlak és a házak,
s a rétek szélein megülve némán
riadt pórok pipáznak.
Itt még vizet fodroz a tóra lépő
apró pásztorleány
s felhőt iszik a vízre ráhajolva
a fodros birkanyáj.
(Cservenka, 1944. október 6.)
 z ökrök száján véres nyál csorog,
A
az emberek mind véreset vizelnek,
a század bűzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.
(Mohács, 1944. október 24.)
Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés. – Így végzed hát te is, –
súgtam magamnak, – csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. –
Der springt noch auf,2 – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.
(Szentkirályszabadja, 1944. október 31.)


A 2. és 3. vers kézirata

A négy képeslap annak a szörnyű menetelésnek a tragikus állomásait örökítette meg, amelyik
1944. augusztus 29-én kezdődött, és 1944. november 9-én ért véget. A körülbelül háromezer
munkaszolgálatosból álló menet napi harminc kilométeres tempóval menetelt Németország
felé, de Győr mellett, Abdánál Radnótit és huszonegy társát kivégezték az őket kísérő magyar
keretlegények. 3
razglednica (szerb): képeslap
Der springt noch auf (ném.): Ez még felugrik!
3
keretlegény: a munkaszolgálatosok mellett fegyveres szolgálatot teljesítő, legénységi állományú katona
1
2
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Az utolsó Razglednica eltér az első háromtól, a beszélő már nem ura az erejének. A hét sorra
öt gondolatjel jut, ezáltal drámaivá, szaggatottá válik a szöveg. A teljes azonosulás, a ha
lál elfogadása szinte már kézzelfogható: „Mellézuhantam …”. A megjelenített halott a költő
hegedűművész barátja volt. A második sor nemcsak szemléletes hasonlat, hanem a hang
szerével eggyé váló muzsikus metaforája is.
A negyedik Razglednica volt Radnóti Miklós utolsó lejegyzett költeménye.

Feladatok, kérdések
1. Az első képeslap első része félig reális, félig irreális vonásokat tükröz. Második szerke
zeti egysége pedig az idillikus múlt megjelenítése.
a) Magyarázd meg, milyen ellentétre épül az első képeslap!
b) Ki és mi nyújtja a biztonságot a lírai beszélő számára?
2. A második képeslap is szembeállításra épül. Magyarázd meg, mi a szerepe az idilli
képeknek, miért fontosak a lírai beszélőnek!
3. A harmadik képeslap annak az állapotnak a képi kifejezése, amikor az ember már
inkább az állathoz kezd hasonlítani.
a) Igazold a véleményt a versből vett idézetek segítségével!
b) Keresd meg azokat az elemeket, amelyek a harmónia végleges megbomlására
utalnak!
c) Magyarázd meg az alliterációk és a jelzők hangulati szerepét!
4. A negyedik képeslapon egy tragikus jelenet elevenedik meg. Már a strófa szerkezete
is aszimmetrikus, talán nyolcsoros versszaknak indult. Milyen érzelmekről árulkodik
az utolsó Razglednica?

Kapcsolódó
1. Olvassátok el Radnóti Miklós Erőltetett menet című versének egy részletét, és válaszoljatok
a kérdésekre!
Bolond, ki földre rogyván
fölkél és újra lépked,
s vándorló fájdalomként
mozdít bokát és térdet,
de mégis útnak indul,
mint akit szárny emel,
s hiába hívja árok,
maradni úgyse mer,
s ha kérdezed, miért nem?
még visszaszól talán,
hogy várja őt az asszony
s egy bölcsebb, szép halál.
Pedig bolond a jámbor,
mert ott az otthonok
fölött régóta már csak
a perzselt szél forog,
hanyattfeküdt a házfal,
eltört a szilvafa,
és félelemtől bolyhos
a honni éjszaka.
Ó, hogyha hinni tudnám:
nemcsak szívemben hordom
mindazt, mit érdemes még,
s van visszatérni otthon;
a) A verset 1944 szeptemberében írta Radnóti Miklós, a bori lágerben. Nézzetek utána, mit jelent
az „erőltetett menet” kifejezés! Hogyan függhet össze ezzel a vers írásképe, a kettészakított
sorok látványa?
b) Beszéljétek meg, miként jelenik meg a versben az élethez való ragaszkodás érzése és a meg
szabadító halál után való vágyakozás gondolata is!
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2. A táborban Radnóti Miklós egy kockás kis füzetbe jegyezte le verseit. A költő halála után hu
szonegy hónappal – a tömegsír feltárása során – találták meg a kis noteszt, első lapjain a kö
vetkező sorok olvashatók, öt nyelven: Ez a jegyzőkönyvecske Radnóti Miklós magyar költő ver
seit tartalmazza. Kéri a megtalálót, hogy juttassa el Magyarországra Ortutay Gyula dr. egyetemi
magántanár címére, Budapest VII., Horánszky u. 1. I.
a) Nézz utána, milyen verseket tartalmaz a notesz a Hetedik ecloga, a Razglednicák és az Eről
tetett menet című költeményeken kívül!
b) Fogalmazd meg érzéseidet arról, hogy Radnóti még a fenyegető halál árnyékában, a leg
nagyobb megpróbáltatások közepette is alkotott!

Radnóti Miklós (1905–1944)
Budapesten született.
Korai versei Ady Endre és a Nyugat hatását mutatták.
1930-ban jelent meg első verseskötete Pogány köszöntő címmel, ez év
őszétől már a szegedi egyetemre járt. Második, Újmódi pásztorok éneke (1931) című kötetét izgatás és vallásgyalázás vádja miatt elkobozták.
1935-ben tanári oklevelet szerzett, de zsidó származása miatt ekkor már
nem kaphatott tanári állást, így magántanári munkákból és szerény tisz
teletdíjakból élt.
A háború alatt többször vitték el munkaszolgálatra. Nehéz fizikai mun
kát végzett, és embertelen megaláztatásokat kellett elszenvednie sorstár
saival egyetemben. Amikor őrei a hátizsákjában két Arany János-kötetet
találtak, két hét büntetőtáborral sújtották.
Az új háborús cenzúra miatt már nem jelenhettek meg versei, ezért többnyire műfordításokból
élt. Élete utolsó hónapjait munkaszolgálatosként töltötte, majd 1944 novemberében a Győrhöz közeli
Abdánál társaival együtt őt is kivégezték. A holttestét 1946-ban exhumálták,1 a tömegsírban megtalálták
az ún. Bori notesz verseit is.

Abda

Budapest

Szeged

Bor (A mai Szerbia területén)
1

exhumálás (lat.): a sír feltárása
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Összefoglalás
Feladatok, kérdések
1. Az elmúlt órákon több verses és prózai alkotással is megismerkedtetek. Listázzátok
a műveket szóban a témacímek szerint!
A) Szerelmek, érzések, emlékek
B) A család az irodalomban
C) Tájak, országok, messzeségek
D) Számvetések, vallomások
2. Húzzatok egyet – az előzőleg tanárotoktól megkapott – verscímek közül, és mutas
sátok be azt digitális tablón a megadott szempontok szerint!
A szerző neve, a mű címe

A mű fő kérdései, problémái

• Milyen kérdések foglalkoztat
ják a lírai alanyt?
• Milyen kérdések merülhetnek
fel az olvasóban? Stb.

Költői kifejezőeszközök

A mű szerkezete, gondolatmenete

• Hogyan épül fel a vers?
• Vannak-e olyan szavak, szókapcsolatok, amelyek
kiemelt szerepet töltenek be a műben? Stb.

A mű keletkezési körülményei

• T aláltok-e összefüggést a lírai alany gondolatai
és érzései, valamint a költő élethelyzete között?
• Vonható-e párhuzam a műben megfogalmazott
kérdések, problémák és a történelmi kor fő kér
dései között? Stb.

• M
 ilyen szerepet töltenek be a
műben? Stb.

Kritikák, utóélet
Ajánlás

• K
 i(k)nek ajánlanátok a művet?
Indokoljátok is meg a válaszo
tokat!

• G
 yűjtsetek a versről írt elemzéseket, véleményeket! Melyek egyeznek meg leginkább a vé
leményetekkel? Melyek nem?
• Fogalmazzátok meg a csoport által kialakított
közös álláspontot arról, mi a mű fő üzenete a számotokra! Stb.

3. A művek megismerése során tanultatok az ekloga, az elégia, a dal és a novella műfaji
sajátosságairól is.
a) Lapozzatok először a tankönyv végére az Összefoglaló táblázatokhoz, és listázzátok
a líra műneméről, valamint műfajairól tanultakat!
b) Milyen műfajokra ismertek a mondattöredékekből? Adjatok róluk szóban pontos
meghatározást a Fogalomtár segítségével! Melyik nem lírai műfaj közülük?
1. … egyszerű érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat fejez ki közvetlen …;
2. Fájdalmat, csalódást, gyászt megéneklő, bánatos …;
3. … párbeszédes formájú és időmértékes verselésű …;
4. … a cselekmény egyenletesen halad a tetőpontig …
c) Mutassatok rá, miként azonosíthatók az adott műfaj sajátosságai a megismert
költeményekben!
d) M
 ilyen összefüggést láttok a lírai alany mondanivalója, üzenete, illetve a versek
műfaja között?
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4. Tanulj meg a kortárs költők versei közül kettőt! Választhatsz a fejezet versei közül,
vagy kereshetsz más műveket is.
5. a) Ismerd fel, milyen költői kifejezőeszközök találhatók az idézetekben! (Csak a vers
részletek számát írd le!)
b) Nevezd meg, mely művekből valók a részletek!
		1. „Frankhon. Vidám, könnyelmü nép. / Mennyi kirakat, mennyi kép!”.
		2. „Alszik a tábor”.
		3. „Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága”.
		4. „Húsz esztendőm hatalom, / húsz esztendőm eladom”.
		5. „Mindig elvágyik s nem menekülhet”.
		6. „Az égi rónán ballag már a hold”.
		7. „S egy kacagó szél suhan el / A nagy Ugar felett.”
		8. „Sikolt a zene, tornyosul, omlik / Parfümös, boldog, forró, ifju pára."
6. A Nyugat fennállásának huszonöt éves jubileumán készült a fénykép, a fejezetben
megismert alkotók közül három is szerepel rajta. A meghatározások alapján ismerd fel
őket, és keresd meg az alkotókat a képen!


A Nyugat munkatársai 1933. január 10-én, a Zeneakadémián

a) Az 1908-ban megjelent Hét krajcár című novellájával országos népszerűséget szer
zett. Légy jó mindhalálig (1920) című regénye az átélt megpróbáltatások hatására
keletkezett.
b) Az Új leoninusok és a Messze… messze… című költeményeknek is ő az alkotója.
c) A szegény kisgyermek panaszai című versciklusában jelentek meg a Már néha gon
dolok a szerelemre… és a Mostan színes tintákról álmodom… kezdetű költeményei.
Nemcsak verseket írt, hanem novellákat és regényeket is.

Kapcsolódó
1. a) Melyik az az alkotás a fejezet művei közül, amelyik a leginkább illik a jelenlegi hangulatodhoz,
érzéseidhez és gondolataidhoz?
b) Milyen érzés tölt el, ha olyan költeményt olvasol, amely a te gondolataidhoz hasonlókat
fogalmaz meg?
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Kuckó – Olvassunk együtt!
• Elevenítsétek fel Ady Endre A föl-földobott kő című versét! Jellemezzétek a versbeli beszélő
magatartását! Fogalmazzátok meg azt is, mit üzen nektek a mű!
• Figyeljétek meg, miként van jelen a versben a bírálat és a szeretet érzése!

Ady Endre: Góg és Magóg1 fia vagyok én…
 óg és Magóg fia vagyok én,
G
Hiába döngetek kaput, falat
S mégis megkérdem tőletek:
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt?

 ülembe forró ólmot öntsetek,
F
Legyek az új, az énekes Vazul,
Ne halljam az élet új dalait,
Tiporjatok reám durván, gazul.

 erecke híres útján jöttem én,
V
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?

 e addig sírva, kínban, mit se várva
D
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal
S ha elátkozza százszor Pusztaszer,
Mégis győztes, mégis új és magyar.

(1905)

Ady Endre Új versek című kötetét a Góg és Magóg fia vagyok én… kezdetű költemény nyitotta, amely „vezér
verse”, programadó előhangja volt a kötetnek.
A nagyvilágot megjárt, Párizsból hazaérkező költő eb
ben a versben összegezte nemzetszemléletét.
A költeményben egyaránt jelen van a haza iránt ér
zett gyöngéd szeretet, valamint a bírálat, az indulatos
lázadás érzése is. A lírai én egyszerre tekinti magát
az ősi magyar értékek örökösének és az új költészet
megteremtőjének.
A vers első és második strófája hasonló felépíté
sű: a nyitó sorok erőteljes hangú kijelentéseit a záró sorok bizonytalanságot sugalló kérdései követik. Ez adja a
mű egészére jellemző, egyre fokozódó, feszítő erejű
kettősséget. A kijelentő mondatok (1–2., 5–6. sor) szim
bólumai is ezt a kettős érzést fejezik ki: a pusztulásra ítélt
magyarsághoz való kötődést és a közösségtől való elzártság fájdalmát („Hiába döngetek kaput, falat”).
Ady Új versek című kötetének borítója
(1906)
A harmadik versszakban az ellentét tovább mélyül:
Góg és Magóg fiát, „az új énekes Vazul”-t elátkozza Pusztaszer – a hatalom, a közízlés –, a lírai
én azonban nem engedi magát elhallgattatni.
A negyedik versszak végén a szenvedések ellenére – „sírva, kínban, mit sem várva” – jövendö
lésszerűen megjelenik a remény: az új szárnyakon szálló, „Mégis győztes, mégis új” magyar dal.



1

 óg és Magóg: a legenda szerint egy harcias nép királyai voltak, akiket Nagy Sándor kőfallal és érckapukkal zárt be heG
gyeik közé, hogy birodalmát ne háborgassák. A krónikákban később a szkítákkal azonosították őket és népüket, Anonymus (III. Béla jegyzője) a magyarokat tőlük eredeztette

90

irodalom8_2021.indd 90

2021. 07. 20. 10:21

Feladatok, kérdések
1. a) Keresd meg a vers szövegében a történelmi eseményekre utaló szavakat!
b) Mutass rá, mi a szerepük! Mit kíván velük kifejezni a lírai én?
2. Elemezzétek a vers szerkezetét-gondolatmenetét a következő jelzések segítségével!
Értelmezzétek a szimbólumok jelentését is!
1. strófa

mégis
„Szabad-e

2. strófa

Verecke
(kelet)
⇓
		
ősmagyar dal

3. strófa

reménytelenség, elkeseredettség, elátkozottság ⇔ az új vállalása

4. strófa

győzelem, diadal: „Mégis győztes, mégis új és magyar.”

⇔

sírni a
⇔

hiába
Kárpátok alatt?”
Dévény
(nyugat)
⇓
új idők új dala

3. Bizonyítsd vagy cáfold a következő állításokat!
a) A versben az „új” szó éppúgy nyomatékos szerepet kap, mint a lírai beszélő szere
pét hangsúlyozó „én” személyes névmás.
b) A költeményben ellentét feszül a cselekedni vágyó „én” és a cselekvést megaka
dályozó ,,ti” között.
c) A versben áthatják egymást az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselésű sorok.
4. Milyen a vers hangneme? Válaszd ki, melyek illenek a költeményre az alábbi jelzők
közül!
	
Dacos, nyugodt, gyújtó, kihívó, keserű, tárgyilagos, izgatott.
5. Vizsgáld meg a stíluselemeket is!
a) Igazold és mutasd be példákkal, hogy a vers legfontosabb szervezőeleme az el
lentét!
b) Mely szóképek segítik a gondolatok képszerű megfogalmazását?
c) Milyen többletjelentéssel bír a verszárlatban a „mégis” szó háromszori ismétlése?
d) Magyarázd meg, mi a hangulati szerepe a költői kérdéseknek!
6. Négy részfejezetünk közül melyikbe sorolnád a verset? Miért épp oda?

Kapcsolódó
1. Válaszd ki a megadott szavaknak megfelelő magyarázat betűjelét!
a) Pusztaszer
• Nagytemplomában fogadta el az Országgyűlés a Habsburg-ház trónfosztását.
• A honalapító magyar nemzet első törvényhozási gyűlésének színhelye volt, ahol Árpád
és a honfoglaló vezérek törvényeket hoztak.
• Jelentős történelmi emlékhely, itt adta ki 1222-ben II. András az Aranybullát. A község ma
Békés megyében található.
b) Vazul
• Imre herceg halála után István megvakíttatta, fülébe pedig forró ólmot öntetett.
• Magyar herceg, Tas fejedelem unokája. Imre herceg halála után ő került a magyar trónra.
• A honfoglaló fejedelmek egyike.
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• Figyeljétek meg, mi a vers témája! Besorolható-e valamelyik részfejezetünkbe?

Ady Endre: Párisban járt az Ősz
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján1 suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.

 gy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
E
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt, s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.
(1906)

A halálvágy motívuma már Ady egészen korai verseiben is megjelent. Ismételten kiújuló be
tegsége, a gyakori anyagi gondok, a létbizonytalanság és a sokasodó politikai támadások miatt
egyik alapélménye a közeli elmúlás gondolata lett. Költeményeiben a halál egyrészt az
élet folytatásaként, másrészt a nyugodni vágyó lélek menedékeként jelent meg.
A Párisban járt az Ősz című versét 1906 augusztusában írta Párizsban. A költeményben fino
man, alig észlelhetően tűnik fel a halál gondolata, mint ahogy a forró nyárban is ott rejtőzködik
már az ősz.
A különös hangzás és a szinesztézia teremti meg a vers idillikus, néhol elégikus
vagy tragikus hangulatát. A vers első részében (1–2. versszak) az ősszel való találkozás még
idillikus színezetű, de az elmúlás érzése már ott bujkál a lírai én lelkében.
A vers második részében (3–4. versszak) a korábbi szomorkás hangulat baljóslatúvá,
tragikussá válik. Az elmúlás gondolata nemcsak a beszélőt érinti meg, a fájdalom a körülötte lévő világot is megrendíti: „Szent Mihály útja beleremegett”, „Nyögő lombok alatt”. A csendes szomorúság és a magány már a halál közelségét, a megsemmisülés pillanatát idézi.
A címben szereplő Ősz így válik a versben az elmúlásnak, a halálnak a szimbólumává.
A költemény műfaja dal, az elmúlás gondolatának a megjelenése miatt azonban a versre
az elégia műfaji sajátosságai is jellemzőek.
A Szent Mihály szökőkút a sugárút elején.
Korabeli
párizsi képeslap
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Feladatok, kérdések
1. A versben egymást váltják a különböző hangulatú (idillikus, elégikus, tragikus) részek.
Olvasd fel a költeményt úgy, hogy éreztesd az eltérő hangulatokat!
2. Ady költői stílusának egyik sajátos vonása a jelzők gazdagsága, melyek sokszor épp
attól válnak különössé, hogy szokatlan és újszerű a jelzett szóval való kapcsolatuk. Bizonyítsátok ezt a megállapítást a versből vett idézetekkel!
3. Értelmezzétek a „rőzse-dalok” kifejezést!
a) Milyen szóképre ismertek benne? Mi az azonosítás alapja, a közös jegy?
b) Tekinthető-e szinesztéziának? Ha igen, milyen érzékterületeket kapcsol össze?

Kapcsolódó
1. Mit gondolsz, mást jelent a bíbor szín, mint a piros vagy a vörös? Indokold is meg a válaszodat!
2. a) Mondd el, milyennek képzeled el a vers alapján az Őszt! Lehetséges-e, hogy emberi alakot
öltött? Mutasd be a hozzá kapcsolódó igék segítségével: „beszökött”, „suhant”, „kacagva
szaladt” stb.!
b) Fogalmazd meg azt is, mit mondhatott az Ősz a lírai beszélőnek!
3. Hallgassátok meg a verset a Kaláka együttes feldolgozásában! Beszéljétek meg, mit tett hozzá a zene a vers hangulatához!
4. A Párisban járt az Ősz című versben egy természeti képpel kapcsolatban jelenik meg a költő
verseinek egyik gyakori témája, a halállal folytatott küzdelem.
a) Gyűjts még verseket Adytól e témakörben!
b) Mutass rá, mely képekkel kapcsolatban jelenik meg a versekben a halál gondolata!

Szent Mihályról
A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály a hét főangyal (arkangyal) egyike, a mennyei hadak
vezére. A Biblia elbeszélése szerint ő pusztította el az Istennel szembeforduló Sátánt is.
A képzőművészeti alkotásokban gyakran ábrázolták Szent Mihályt szárnyas alakban, a kezében mérleget tartva. Ez azt szimbolizálta, hogy a főangyal
döntött a jó és a rossz kérdésében. Jelképei közé
tartozott hatalmas kardja is, amellyel minden go
noszt le tudott győzni.
A magyar néphagyományban ő a temetők és a te
metés védőszentje, aki a haldoklók lelkét kíséri át
a túlvilágra. Erre utal a Szent Mihály lova elnevezés is: erre a fából készült négylábú állványra tették
a koporsót, hogy azon vigyék a halottat a sírhoz.
A szeptembert Szent Mihály havának is nevezték, a
szent ünnepnapja szeptember 29-én volt. Ekkor kezdődött a kisfarsang időszaka, ebben az időben tartották a lakodalmakat is.
Szeptember 29-e napjainkban is a betakarítás befejezésének és a behajtásnak a napja, a pásztorok ekkor hajtják a jószágot a nyári legelőről a telelőhelyre.



Josse Lieferinxe [zsossz líferinx]:
Szent Mihály legyőzi a Sátánt
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• Elevenítsétek fel, mit olvastatok József Attila gyermekkoráról és az édesanyjához fűződő
kapcsolatáról!
• Idézzétek fel, mi jellemezte a költő negyedik osztályban már megismert Mama című versének
a hangulatát, és írjátok fel a legjellemzőbb szavakat a táblára!

József Attila: Anyám
 bögrét két kezébe fogta,
A
úgy estefelé egy vasárnap
csöndesen elmosolyodott
s ült egy kicsit a félhomályban –

S mert hegyvidéknek ott a szennyes!
Idegnyugtató felhőjáték
a gőz s levegőváltozásul
a mosónőnek ott a padlás

 is lábaskában hazahozta
K
kegyelmeséktől vacsoráját,
lefeküdtünk és eltünődtem,
hogy ők egész fazékkal esznek

 átom, megáll a vasalóval.
L
Törékeny termetét a tőke
megtörte, mindig keskenyebb lett –
gondoljátok meg, proletárok –

 nyám volt, apró, korán meghalt,
A
mert a mosónők korán halnak,
a cipeléstől reszket lábuk
és fejük fáj a vasalástól –

 mosástól kicsit meggörnyedt,
A
én nem tudtam, hogy ifjú asszony,
álmában tiszta kötényt hordott,
a postás olyankor köszönt néki.
(1931)

József Attila egész életében sóvárgott a szeretetre és a gyöngédségre. Megrázó versekben
tért vissza újra meg újra az imádott édesanya emlékéhez, ez a verse is rá emlékező, az ő
hiányát hangsúlyozó költemény. A versben a költő annak az asszonynak a mítoszát teremtette meg, akinek egész élete szakadatlan munkával telt el, és akinek felemésztette egészségét
a kiszolgáltatottság és a megfeszített munka („Törékeny termetét a tőke / megtörte”).
A költő az évek múlásával sem tudta feldolgozni édesanyja hiányát, halála előtt néhány
nappal még egy verstöredéket írt, a Mama-versek egyik legmegrázóbb darabját:
„Édesanyám, egyetlen, drága,
te szűzesség kinyilt virága
önnön fájdalmad boldogsága.

Istent alkotok (szivem szenved)
hogy élhess, hogy teremtsen mennyet,
hogy jó legyek s utánad menjek!”

Feladatok, kérdések
1. Mi jellemzi a vers hangulatát? Írjátok fel a legjellemzőbb szavakat a táblára, és hason
lítsátok össze a Mama című versre jellemző kifejezésekkel!
2. Egyetértesz-e a következő állítással? Érvelj is a válaszod mellett! A vers legfontosabb
szervezőeleme az ellentét.
3. Magyarázd meg az anyám–mosónők–proletárok összefüggést! Hogyan fonódik egy
be a versben az egyéni és a közös sors?
4. Bizonyítsd a versekből vett idézetek segítségével, hogy József Attila az évek múlásá
val sem feledte édesanyja mozdulatait!
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Regények bűvöletében

Nagy Imre: Hegyek között (1928)
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Regények, alkotók, olvasók
Bízunk benne, hogy az eddig olvasott mű
vek között vannak olyanok, amelyekre min
dig szívesen gondolsz vissza, amelyeket iz
galmasnak, kedvesnek találtál.
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regé
nyének olvasásakor részese lehettél két gye
rekcsapat életének, a grundért folytatott hősi
küzdelmének.
Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve bemutatta, hogyan győzedelmeskedhet a hatalmas túlerővel szemben a várvédők marok
nyi csapata.
Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regé
nyét olvasva azoknak a férfiaknak és nőknek
a „hőskölteményét” ismerhetted meg, akik
életüket adták a hazájukért.
Bízunk benne, hogy Mikszáth Kálmán al
kotásának, a Szent Péter eser
nyőjének ro
mantikus történetét is érdekesnek találtad.
Ebben a fejezetben Tamási Áron Ábel a ren
getegben című regényével ismerkedünk meg
részletesebben, a Kuckóban pedig a mozgóképi ismeretek mellett rövid betekintést nyúj
tunk Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig cí
mű regényébe és a mű alapján készített filmbe.


A Pál utcai fiúk (Rendezte: Fábri Zoltán, 1969)


Egri csillagok (Rendezte: Várkonyi Zoltán, 1968)

Feladatok, kérdések
1. Válasszatok egyet az előző években ol
vasott művek közül!
a) Fogalmazzátok meg néhány mon
datban, miről szól a regény!
b) V
 álasszátok ki, melyik kép kapcso
lódik a regényetekhez, majd fogal
mazzatok meg hozzá többféle kép
aláírást is!
c) Nevezzétek meg a képeken látható
szereplőket! Soroljatok fel további
akat is a műből!
d) Fejezzétek be a mondatokat a cso
portotok által választott regénynek
megfelelően! A képet látva az jutott
eszünkbe a regényről… Azt üzente
számunkra a mű…


A kőszívű ember fiai (Rendezte: Várkonyi Zoltán, 1964)


Szent Péter esernyője (Rendezte: Bán Frigyes, Vladislav
Pavlovic, 1958)
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Tamási Áron: Ábel a rengetegben
A regényről
Tamási Áron legismertebb és legnépszerűbb műve az Ábel-trilógia,1 melynek részei: Ábel a rengetegben (1932), Ábel az országban (1934) és Ábel Amerikában (1934).


Az Ábel-trilógia egykori kiadásának borítói

Az erdélyi hegyek szépsége, vadregényes romantikája mély nyomot hagyott a gyermek
Tamási Áronban, ezért a természet ábrázolása gyakori motívum az író műveiben. Visszatérő
téma írásaiban az erdélyi hegyek között gazdálkodó emberek élete, akik csak igen nagy
erőfeszítések árán tudják megkeresni mindennapi kenyerüket.
Ezekről a motívumokról az Ábel a rengetegben című regényében is olvashatunk, és mind
ezeken túl persze kapcsolatokról is: az ember és a természet, valamint az emberek egymás
közötti kapcsolatairól.
Tamási Áron (1897–1966)
Sokgyermekes székely parasztcsaládban született Erdélyben, Farkaslakán
(a település ma Romániához tartozik). A kolozsvári jogi egyetemen,
később a Kereskedelmi Akadémián szerzett diplomát.
1923 és 1926 között az Egyesült Államokban próbált szerencsét, közben
írásait folyamatosan küldte a hazai lapoknak. A székely népballadák,
népdalok és népi mókák ihlették első novelláskötetében szereplő műveit.
Hazatérése után Kolozsvárott telepedett le. Az Erdélyi Helikon írócsoport
alapító tagja lett, majd az azonos című folyóiratot szerkesztette.
1944-ben Budapestre költözött. 1945 és 1947 között országgyűlési
képviselő volt, s az irodalmi életben is aktív szerepet vállalt. 1954-ben
Kossuth-díjjal tüntették ki.
Budapesten hunyt el, végakarata szerint szülőfalujában temették el.

1

trilógia: három, önmagában is kerek, de tárgyánál fogva egymással szervesen összefüggő irodalmi, színpadi vagy zenei mű
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Cselekmény és szerkezet
Első fejezet
A regény cselekménye 1920-ban kezdődik Erdélyben, amikor édesapja közbenjárására
a tizenöt éves Szakállas Ábel elszegődik erdőpásztornak a Hargitára.1 A fiú kezdeti félelme
hamar elszáll, berendezkedik a rengetegben, és gyorsan beletanul a munkájába is.
Az Első fejezet Ábel életének mintegy harminc napját beszéli el, melynek során a fiú a mun
kája mellett – időnként inkább helyett – lelkesen bújja a könyveket, sírva örül szülei látogatá
sának, valamint egy sikeres vaddisznóvadászatnak is a részesévé válik.
Hargitai magányában megfogalmazza a céljait is: „A jövőre nézve azt határozom, hogy a ma
gam fejétől akarok ember lenni. Ez azt jelentette, hogy többet senkinek sem hagyom, hogy engemet
térengessen,2 hanem a magam belátása és akarata szerint fogok cselekedni. S a célom nem lesz más,
hanem először a kötelesség, aztán pedig az én gyarapodásom s a házam felvirágoztatása. De arról,
hogy ezt a gyarapodást miképpen kéne elkezdeni és véghezvinni, arról most nem gondolkoztam,
hanem azt a jövőre bíztam. Csak annyit szögeztem magam elé, hogy amiképpen az állatnak
a körmeivel és a fogával kell harcolnia, azonképpen az embernek az eszével.”
Tamási Áron írói stílusának meghatározó ele
me az a fajta jellegzetes párbeszéd, amely
a résztvevők szellemi párbajának tekint
hető. A szertartásszerű erőpróba lénye
ge,
hogy a beszélő mondanivalója minél kevesebb
támadófelületet hagyjon a beszédtárs számá
ra; ugyanakkor a beszélő a másik ember mon
dandóját, annak „élét” a társa ellen fordítsa.
Mindezt az író anyanyelvén, a székely nyelv
járásban olvashatjuk, amelyet Tamási Áron
irodalmi rangra emelt.
A következő részlet ízelítőt ad ebből a „harc
modorból”. Az apa becsalja fiát az önérzetes
kedés csapdájába: Ábel kijelenti, hogy nem
félne egyedül a Hargitán. Ekkor az apa közli vele, hogy már elszegődtette oda erdőpásztor
nak. A játék íratlan szabálya szerint Ábel szá
Ábel alakja az Ábel a rengetegben című film
egyik jelenetében (Rendezte: Mihályfy Sándor, 1993)
mára nem marad más kiút: állnia kell a szavát.



Én fát hordtam nyomban, s tüzet tettem az eperfa alá, mely a munkálkodás helyétől
három lépésre lehetett csupán. De jól is volt ez így, mert a tűzvilágnál tisztán látott apám,
amikor darabolni kellett fel a nyulat. Mire szép piros halommá gyűlt a parázs, én egy
régi drótrostából3 megfelelő rostélyt4 is szerkesztettem össze, úgyhogy a sütéshez hozzá is
láthattunk mindjárt.
Hargita (itt): hegység, hegyvonulat a Keleti-Kárpátokban
térengessen: tereljen, irányítson
3
rosta: keretbe foglalt dróthálóból vagy átlyuggatott lemezből készült eszköz szemcsés anyag tisztítására, osztályozására
4
rostély: tűzhely, kályha tűzterét alul határoló vasrács
1
2
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– No, olyanok vagyunk mi is, mint a pogány törökök voltak – szólalt meg ismét apám.
– Hát azok milyenek voltak?
– Azok olyanok, hogy a követet megsütötték.
Ez kicsit furcsa volt, hogy éppen a törökökhöz ment átal apám, de azért nem gyanítottam
semmit.
– Hát ez a nyúl mért lett volna követ?
– tudakozódtam.
– Ez azért, hogy hívjon téged az er
dőre.
– Hát oda mért?
– Oda lakni.
– Még oda is elmehetek – mondtam.
– Te el – ravaszkodott apám –, ha
nem félnél ott egyedül lenni.
Semmire sem voltam olyan rátartós,
mint a bátorságomra; s most is fel
ugrott bennem rögtön a hős.
– Sok mindent üsmerek1 – mondám
kereken –, de a félést nem. Akármek
kora erdőn is keresztülmennék, s még
laknám is benne bátron, tiszta egye
Indulásra készen (jelenet a filmből)
dül!
Éppen ezt várta apám, mert abban a percben leborított, mint a madarat:
– Emmá beszéd! Holnap kimegyünk, s lakjál benne.
– Hova megyünk ki?
– Mi a Hargitára, s oda is egy kicsi házba. A tegnap valami szeredai2 bankurak vadászni jöttek a közbirtokossági erdőbe, s elszereztelek nekik erdőpásztornak, a bank erdejébe,
amelyik a Hargitán van. Fizetést is kapnál, ha csakugyan nem félnél ott egyedül megma
radni.
Hát erre nem is tudtam hamarjában szólani semmit, csak béhúztam a nyakamat, s úgy
pisloghattam, mint a béka. S bántam is már abban a percben, hogy az előbbi szavaimmal
oly nagy hősnek mutattam magam, de most már nem lehetett meghátrálni.
– Az ember nem fél, hacsak lehet – mondtam megereszkedve.
– Ott nem lesz rossz dolgod – biztatott apám –, mert úgy fogsz élni, mint egy királyfiú.
– Én úgy, ha lesz rá mód.
A beszéd itt félbemaradt, mert édesanyám jött felénk egy égő lámpával, amit felakasztott
a tűz melletti eperfára. S ahogy felakasztotta, mindjárt kenyeret vett elé, abból kanyarított
nekünk egy-egy jó darabot, arra rávettük az illatozó nyúlpecsenyét, s bicskával falatozni
kezdtünk. Úgy esett nekünk, mint a szopós gyermeknek a tej. Rá kútvizet ittunk, s ki
voltunk békülve magunkkal.
Nemsokára le is feküdtünk, hogy frissek lehessünk a holnapi nagy napra.
(Részlet a regény Első fejezetéből)



1
2

üsmerek: ismerek
Szereda (Csíkszereda): többségében magyarok lakta város a mai Romániában, Hargita megye második legnépesebb
városa
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Feladatok, kérdések
1. a) Állapítsd meg, ki beszéli el a történetet! Hogyan hívjuk ezt az elbeszélői magatartást?
b) Keress részleteket a regényből annak igazolására, hogy az elbeszélés visszaemlé
kező, vagyis a múltban játszódó eseményeket mond el!
2. Állítsd időrendi sorrendbe az Első fejezet eseményeit! (Csak a betűjeleket írd le!) Fűzz
mindegyik eseményhez két-két igaz megállapítást is!
A) Ábelnek elmondta az édesapja, hogy elszegődtette őt a bank erdejébe erdőpász
tornak.
B) A
 nagy robbanás során házhelynyi lyuk keletkezett, négy fenyőfa pedig „rongyokba
hasadozva” feküdt a földön.
C) A sikeres vaddisznóvadászatért Ábelnek száz lej1 ütötte a markát.
D) Ábel édesapja – családja nagy örömére – egy nyulat vitt vacsorára.
3. Az igazgató nemcsak az erdőt mutatta meg Ábelnek, hanem elmondta a fiú felada
tait, és megmutatta az elszámolásokat is. Olvasd el az igazgató utasításait, és álla
pítsd meg, követte-e azokat Ábel! Tartotta-e magát a megállapodáshoz a bank és
az igazgató?
a) „A hullafa2 ára szekerenkint harminc lej; a hasogatott fáé ötven.”
b) „Fel is szegezte mindjárt a táblázatot az ajtóval szembe a falra, és onnét elolvasta ne
kem. Ebből meg lehetett tudni, hogy van felvágott fa kilencszáz öllel,3 […] továbbá meg
lehetett tudni az árjegyzéket és a pásztor kötelességeit.”
c) „ Az ilyen fákat, mint ez, vagyis amiket a szél dönt ki: azokat mind neked adom. Vágd fel,
és add el, akinek akarod.”
d) „Ötszáz lej lesz a havi fizetésed.”
4. „Egy kis zsúpfedeles házban laktunk, amelyik a kertek tetejében feküdt, a Hargita felőli ré
szen” – olvashatjuk Szakállasék otthonáról.
a) Mivel foglalatoskodott Ábel és az édesanyja, amikor az édesapja hazatért az erdőből?
b) Jellemezd a család anyagi helyzetét, mindennapi tevékenységeit!
5. Ábel hamarosan megismerkedett új lakóhelyével, bejárta a környéket, és felfedezte
a sírokat is. Öt kisebb és egy nagyobb ládát is talált az erdőben, bennük két puskát
sok lőszerrel, valamint tizenkét vaskörtét (bombát) is.
a) Mondd el, milyen szerepet
játszottak ezek a fegyverek
az események további ala
kulásában!
b) Mit gondolsz, hogyan alakul
Csíksomlyó
hatott volna a törté
net, ha
Csíkcsicsó
nem találja meg ezeket a fiú?
Csíkszereda
6. A regény olvasása közben je
gyezd le a legfontosabb hely
szí
neket! Fűzz mindegyikhez
néhány jellemző eseményt,
történést!

lej: román pénznem, váltópénze a bani
hullafa: kidőlt fa
3
öl: tüzelőnek használt hasábfából 4 m³ mennyiség
1
2
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Kapcsolódó
1. M
 it tanultál, mit olvastál már a székelyekről? Mutasd meg a térképen, hol élnek!
2. Történelmi ismereteid alapján mondd el, milyen döntéseket tartalmazott Magyarország
vonatkozásában az 1920-as trianoni békeszerződés! Sorold fel és mutasd meg a térképen,
mely országokkal lett utána határos hazánk!
3. A z elmúlt években több olyan történettel is megismerkedtetek, amelyeknek székely emberek
voltak a szereplői. Idézzétek fel ezeket!
a) Czirjék Boldizsár székely ezermesterről Jókai Mór Damokosok című regényében is olvasta
tok. Elevenítsétek fel, miként szolgált rá a nevére Boldizsár bá!
b) Idézzétek fel a 6. osztályban megismert szépséges Rapsonné történetét! Miként építtetett
utat Parajdtól Tordáig? Hogyan szedte rá az ördögöt?
4. Ábelhez hasonlóan fogalmazd meg te is a céljaidat, a jövőre vonatkozó elképzeléseidet!
5. a) Adj címet a tankönyv 99. oldali képének!
b) „Hangosítsd ki” a képet, és írj a jelenethez rövid párbeszédet!
c) Sorold fel a kép és az olvasottak alapján, mit tartalmazott
Ábel útipoggyásza!
6. Képzeld el, hogy a képen látható faház Ábel hargitai háza!
Mi járhat a fiú fejében, amikor először pillantja meg leendő
lakhelyét? Fogalmazd meg a gondolatait az alábbi monda
tok foly tatásával!
• Minek…?
• Kivel…?
• Bárcsak…!
• Mikor…?
7. a) A rajzon látható fiatal pár ruházata alapján vedd számba
a székely népviselet hagyományos darabjait!
b) Mutass rá, hogyan változott a női viselet, miután asszony Táncba menő fiatal székely
nyá lett a leány!
leány és fiú
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Második fejezet
A természet ábrázolása ebben a fejezetben is fontos szerepet kap, olyannyira, hogy
a természet és az időjárás változása a főszereplő kedélyállapotára is nagy hatással lesz.
November első napjaiban egyre hidegebbre fordul az idő, a tájat köd borítja: „A gyászoló
hegyek köpönyegbe burkolóztak, s egy-egy felhő hozzájuk szegődött szakállnak; az ég hamuszínű
arccal pityergett, s a fákon pedig, mintha ezüst rügyek bomlottak volna ki, úgy csillogtak nagy
bőséggel az esőcseppek”. De nemcsak az időjárás változik meg, hanem Ábelen is úrrá lesz
a búskomorság: „Megnehezedett minden a földön, de kiváltképpen az én szívem nehezedett meg.
Úgy jártam-keltem egész nap, mint egy megcsökött1 öregember, s még ahhoz sem volt elevenség
bennem, hogy tréfálkozzam a fahordó emberekkel, mint ahogy máskor az szokásom volt”.
A regény Második fejezete két fő
eseményt beszél el: az egyik a három
barát2 – páter 3 -gvárgyián,4 Furtunát
és Márkus – látogatása Ábelnél, a
másik pedig Fuszulán mesterkedése
a hamis elismervénnyel, majd a csa
ló elfogása a bank igazgatójának a se
gítségével.
A következő részlet a főszereplő és a
barátok beszélgetésébe nyújt bepillan
tást, Ábel ezúttal sem fukarkodik hu
morral, szellemes és bravúros „eszme
cserével”.
A három barát és Ábel (jelenet a filmből)



A szekeret béállították egy közeli nagy fa alá; a lóhajtó barát leszállt, s aztán leszállingózott
a másik kettő is. Amíg a szekeres levetette a hámistrángot,5 s kivette a lovak szájából
a zabolát,6 és szénát tett eléjük, addig a rangosabb barátok tisztogatták és rázogatták
magukat, a lábukat és a karjukat gyakoroltatták, majd pedig körülvizsgálódtak. Utána
mondtak egymásnak valamit, és megindultak a ház felé. Elöl nem a kövérebbik főbarát
jött, hanem a másik.
A lóhajtó ott maradt.
Eljöttem én is az ablaktól, s körülnéztem a szobában, hogy van-e olyan rend, ami két
rangos barátnak megfelelne. A tűz már jól égett a négylábú kályhácskában, a kecskét is
megfejtem volt, s a tejet felforralni odatettem. Vártam, hogy mi lesz, s hát kopogtatnak az
ajtón.
– Lehet, lehet! – mondtam én is, ahogy talál.
Az ajtó kinyílott, s beléptek mind a ketten. Elöl a mellékesebb barát, s hátul a kövér. Nagy
fekete kalapjuk volt, s azt levették.
– Adjon az Isten! – mondta az első.

megcsökött: a növésben, a fejlődésben visszamaradt, itt: megfáradt
barát (itt): férfi szerzetes
3
páter: fölszentelt katolikus szerzetes
4
gvárgyián (gvárdián): házfőnök
5
hámistráng: a hámot a hámfával összekötő kötél, szíj, lánc
6
zabola (zabla): a lószerszámnak csuklósan összekapcsolt vaspálcikákból álló, a ló szájába tehető része
1
2
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– Megköszönnők, ha adna – feleltem, s már kezdtem is biztatni őket, hogy üljenek is le
ebben a szegény hajlékban.
Körülnéztek, s leültek.
– Ki itt az erdőpásztor? – kérdezte a főbarát.
– Hát nem látható, hogy ki? – feleltem.
– Mi csak téged látunk – mondta a kérdező.
– S az nem elég?
– Nekünk elég volna, de fát is szeretnénk venni.
– Azt is eligazítjuk – nyugtattam meg –, mert ebben a házban jelenleg csak két barát
s egy erdőpásztor van, engedelemmel legyen mondva.
Erre összenéztek, s mintha elmosolyodtak volna.
– No, mit szólsz ehhez, Furtunát? – kérdezte a főbarát a másikat.
– Jól indul – felelte Furtunát. […]
Folytattuk még ezen az ösvényen egy ideig a szót, majd aztán kiadtam nekik hittanból
a bizonyítványt, és más beszédtárgyat kerestünk. De nekem a fő célom tovább is az volt,
hogy a kedves vendégeimnek mulatságot szerezzek; nekik ellenben az volt, hogy a favásárt
megcsinálják. Ki is mentünk úgy a déli időben, s körüljártuk az ölfákat. A páter-gvárgyián
nagy szakértelemmel vizsgálta az állományt, mert a saját szemével akarta látni, hogy mit
veszen meg. Az egyik ölet meg is bontatta velem, hogy üresség nincs-e belül, vagy nem
csalunk-e valahogy másként. De aztán megnyugodott, s azt mondta:
– Ötven öl kéne nekünk.
– Ha kéne, van – mondtam.
– Hát az ára mennyi?
– Ölinek kétszáz.
– Az sok.
Én a magam fejétől odaadtam volna a gvárgyiánnak százötvenért is, mert a pappal szem
ben engedékenyebb vagyok, mint a világi emberekkel szemben. Azonban én sem voltam
a magam ura, s éppen ezért tartanom kellett a kétszázhoz magamot. Végre is létrejött a vá
sár, s kiválasztottunk ötven ölet. Azt az ötvenet nagy B betűvel mind megjegyeztük. Mire
a végire kerültünk, s mehettünk volna vissza, már az öltözetünk erősen megnyirkosodott
volt. Meg is jegyezte a gvárgyián, egy kicsit fázékonyan:
– Ez az idő egészen ráfekszik az emberre.
Én ilyet addigelé nem hallottam volt, s így szóltam:
– Elég illetlen dolog.
Furtunát felém legyezett a mutatóujjával.
– Kivágom a nyelvedet! – mondta.
– Kivághatja – feleltem neki –, ha tud helyette mást csinálni.
– Tilos neki! – mondta nevetve a páter-gvárgyián, s olyan ügyesen talált neki a természetes
szó, hogy feléje fordultam, mintha az ölébe akarnék kérezkedni, és így szóltam:
– Magát boldog anya szülte.
Láttam, hogy a főbarátot melegség önti el, s meg is ölelt, mintha az édesapám lett volna.
Furtunát irigykedve nézett minket, akiket az egymásnak való természet szeretetben ösz
szeborított. Ebben a szívbéli atyafiságban le is tettem arról, hagy tovább is csiklandozzam
őket.
– No, megkegyelmezek maguknak – szóltam is.
– Miben kegyelmezel meg? – kérdezte a főbarát.
– Én abban, hogy több ugráló kérdést nem adok fel. […]
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Engem a Furtunát beszéde szomorúsággal borított bé. Elgondoltam, hogy a világ szép
és változatos a földdel, az éggel és a levegővel együtt, s tele van minden olyan jóval, amire
az emberek vágyódhatnak. És akit én embert eddigelé láttam, az mégis mind elégedetlen
volt. S most itt van ez a rangos barát is, akiről bátran hihettem, hogy magának való boldog
életet él, s hát nem más vágyódásai vannak neki is!? De bizony más, mert lám, a városból
s az emberek közül a vadonba szeretne jőni, hogy egyes-egyedül keljen és feküdjék. És vele
szemben itt vagyok én, aki a vadonban lakom, egyedül kelek és fekszem: s én viszont az
emberek közé és városba vágyódom! Ki rendezi ezt így? Vagy ki jelöli ki az ember útjait,
sohasem arrafelé, amerre ő szeretne menni?
(Részlet a regény Második fejezetéből)

Feladatok, kérdések
1. A regényrészlet alapján válaszolj a kérdésekre!
a) Miért kereste fel Ábelt a három barát? Teljesítették-e a megbízatásukat?
b) Értelmezd a kifejezéseket:
• „Folytattuk még ezen az ösvényen egy ideig a szót”;
• „kiadtam nekik hittanból a bizonyítványt”;
• „Ez az idő egészen ráfekszik az emberre”!
c) Mondd el a véleményedet Ábel megállapításáról! Van-e igazság abban, hogy az
ember útja „sohasem arrafelé” vezet, „amerre ő szeretne menni”? Próbálj konkrét
példát is említeni rá a családod életéből!
2. Állapítsd meg, hogy igazak-e vagy hamisak az állítások! A hamis állításokat javítsd
szóban!
a) Ábel sok fát eladott, sok könyvet elolvasott, és bizony sokszor fázott a huzatos
házban.
b) Az igazgató Ábellel kötöztette meg Fuszulánt, majd az autójával ő maga vitte el
a városba.
c) Az Ábel számára oly kedves füzeteket a gvárgyián eltüzelte a kályhában.
3. „Három barát járt nálam” – Ábel nevében mondd el a szerzetesekkel való találkozásod
történetét! Foglald a történetbe a következő szavakat (is): Somlyó, elemózsia, puska,
könyvek, tűz, árva!
4. Hogyan sikerült elfogni Fuszulánt? Meséljétek el
a) Ábel nézőpontjából!
b) Fuszulán szemszögéből!
c) a bankigazgató nevében!

Kapcsolódó
1. Egyetértetek-e Ábel azon kijelentésével, hogy a „Szegény embernek muszáj bátornak” lennie?
Vitassátok meg!
2. A barátok távozása után Ábel elpakolt a szállásán, s noha jól tudta, hogy a rendetlenséget
Márkus csinálta, mégis Furtunátot okolta az egészért. Tudsz-e olyan esetet említeni, amikor
téged is az vezérelt, ami a fiút: „a rosszat arra fogjam, akit nem a legjobban szeretek”?
3. Említs egy-egy eseményt, amely a 102. oldalon látható jelenet előtt, illetve után történt a re
gényben!
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Harmadik fejezet
Ábel hargitai életének újabb szakasza kezdődik, amikor Surgyélán, a román csendőr1 be
szállásolja magát a fiú házába. A férfi a bank megbízásából érkezik, és az a feladata, hogy
elfogja Fuszulánt, aki időközben megszökött az igazgató autójából.
A következő részlet a Harmadik fejezet utolsó részéből való. Surgyélán ekkor már elköszönt
Ábeltől, a fiú pedig teljesen egyedül maradt a rengetegben: a csendőr ugyanis valamennyi
társától és minden élelmétől megfosztotta a fiút.
Mint a bolond, szaggatni kezdtem a deszkákat; majd aztán bebújtam az ólba, hogy a szemem
után tapasztalással szerezzek bizonyosságot. Megfogtam a kecskét, hogy mozduljon már,
de abban a pillanatban akkorát mozdult, hogy meredten feldőlt, mint a zsák.
Feldőlt, mert nem ő volt szegény, hanem csak a lenyúzott bőre! Kitömködve szénával,
mintha élne! A született tölteléket pedig megette Surgyélán, pecsenyének!
Ez volt az ő nagy titka tehát!
Lekuporodtam ott a kicsi pajtában, és seb
zett lelkemben a valónál is feketébben gomoly
gott az a nagy idő, amit a csendőrrel éltem.
Surgyélán csendőrrel; aki engemet olyan gya
korisággal nyomorgatott; aki megetette velem
a bűdös sascubákot,2 s azátal beteggé tett;
kinek a szárnyas vada megölte a macskámat
és kivágta a kutyám szemét; aki elriasztotta
vala
merre Bolhát a megma
radt szemével
együtt; aki megette az egyetlen kecskémet, és
elvitte a puskát az örmény pénzével együtt!
Aki, jaj-jaj…
Surgyélán és Ábel (jelenet a filmből)
Úgy sírtam, mint a záporeső.
Aztán visszatámolyogtam a házba, s megint lefeküdtem.
Estefelé egy bundás úr kopogtatott bé hozzám, és forró vizet kért. Elmondta, hogy nemrég
jött látogatásra Amerikából, s legelőbb elment Udvarhely3 városába az öreg apjához, ott
pedig autót fogadott, hogy azon átalmenjen a testvéréhez Szeredába, aki ottan szemlész.
Tova, künn a mezőben, megrekedtek azonban a motorral, s amíg javították, béfagyott
abban a víz. Így hát segítsek rajta.
Én mindennel segítettem őt, amivel csak tudtam.
Amikor aztán búcsúra került a sor, meg akarta a szívességemet rendesen fizetni. Erre
elbeszéltem neki a helyzetemet, ahogy volt, s arra kértem, hogy ne pénzt adjon, hanem valami
ennivalót, fölöslegben, ha van neki. Egy nagy skatulyában finom süteményt és halakat adott
nekem, mely utóbbi halak szép pléhdobozba voltak fektetve. Amidőn mindezeket én neki
szépen megköszöntem, akkor még egy kicsi zászlót is adott emlékül nekem, s a zászlócska
mellé azt mondta, hogy jól becsüljem meg, mert a szabadságot jelképezi.
Aztán elment.



1
2
3

csendőr: állami rendfenntartó fegyveres testület tagja
cubák: 1. sült vagy főtt comb; 2. húsos, mócsingos csont
Udvarhely (Székelyudvarhely): többségében ma is magyarok lakta város a mai Romániában, Hargita megye második
legnépesebb városa. Évszázadokon keresztül Székelyföld központja volt
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Az első dolgom az volt, hogy ettem a halból, s igen a finom süteményekből is. Amikor pedig
magammal így megbékéltem, a kezembe vettem a kicsi zászlót, hogy jól megnézzem. Közben
az amerikás magyarra gondoltam folytonosan, aki azt mondá vala, hogy az a zászlócska a
szabadság lobogója.
S akkor egyszerre bátor és nagy gondolat támadt fel bennem.
Vagyis kézbe vettem a kicsi fejszét, és elindultam a hóval belepett országút felé. Ott az
út közelében kiválasztottam egy sugármagas fenyőfát, arra felmentem, a tetejét levágtam,
s oda feltűztem a zászlót. Lefelé jöttömben pedig levagdostam a fenyő ágait, nehogy
felmehessen valaki, s onnét levegye a kicsi zászlót.
Azt a zászlót, amit én zengő szívvel és a szabadság lelkével tűztem oda; s annak örömére
is, hogy megszabadultam csendőr Surgyélántól.
					
(Részlet a regény Harmadik fejezetéből)

Feladatok, kérdések
1. A regényrészlet alapján válaszolj a kérdésekre!
a) Hogyan álcázta Surgyélán, hogy megette az erdőpásztor kecskéjét?
b) Sorold fel, milyen szerencsétlenségek érték Ábelt! Egészítsd ki a listádat a Harma
dik fejezet teljes szövegének ismeretében!
c) Mondd el, hová tűzte ki Ábel a szabadság zászlaját! Miért épp oda tette?
2. A háza előtt álló két ember, a pénztáros és a csendőr láttán nemcsak Ábelnek, hanem
a kutyájának is baljós érzése támadt.
a) Mivel sértette meg a bank pénztárosa Ábelt? Hogyan vett elégtételt a pásztorfiú?
b) Melyek voltak a csendőr első szavai és tettei? Miként jelezték mindezek, hogy Ábel
élete gyökeresen meg fog változni?
3. Értelmezzétek a következő kifejezéseket az olvasottak alapján! Ki mondta (gondolta),
kinek mondta, milyen helyzetben?
a) „Hitted volna-e, hogy ilyen nagy madár a kakukkmadár?!”
b) „Ha kutyának lett valaki, ne segítse 1 macskának a bajban.”
c) „…marad-e valami érdemleges utánam? Bizony, házat nem építettem; nagy hőstettet
végre nem hajtottam, tűzből s vízből senkit ki nem mentettem!”
4. Surgyélán érkezésén túl még valami nagyon elkeserítette Ábelt: édesanyja betegsé
gének a híre.
a) Ki hozta a hírt a fiúnak? Mit mondott pontosan?
b) Mit küldött az asszony a fiának? Mikor vette ennek Ábel igen nagy hasznát?
c) Hogyan, milyen szavakkal adta Ábel tudtára az édesapja, hogy ne menjen haza?

Kapcsolódó
1. Magyarázd meg a kifejezést: amerikás magyar!
2. Értelmezzétek Ábel kijelentését: „az igazság is széjjel van szórva, amiként az emberiség a föld
kerekségén”!
3. Fogalmazd meg, milyen gondolatok foglalkoztathatják a 105. oldali képen látható férfit!

1

segítse (itt): segítsen jelentésben
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Negyedik fejezet
A Negyedik fejezet olvasása során ismét tanúi lehetünk apa és fia bravúros szóváltásának.
Beszélgetésük hangulata azonban most egészen más, hisz az apa édesanyja halálhírét tu
datja Ábellel.
A regény utolsó fejezetéből az is kiderül, hogy a székely emberek „szellemi fegyvere”
mégsem mindig eredményes – főleg azokkal szemben nem, akik csak az erőszak nyelvén
értenek. Ezt bizonyítja az a részlet is, amikor Ábel és édesapja megpróbál Surgyélánnal és
Fuszulánnal szembeszállni.
Tamási stílusát a „tündéri realizmus” kifejezéssel is jellemzik. Különösen illik ez a regény
befejezésére, amikor a barát temetésekor az elkóborolt kutya is megkerül, és a két
bűnös – Márkus előző napi szavai hatására – önként jelentkezik a csendőrségen.
A következő részlet a regény legutolsó oldalairól való.
Márkus úgy feküdt akkor is, ahogy az ágyon hagytam. Az orvos megnézte, és szóval is ki
mondta, hogy halott. Az engedélyt megadta, és temetni is segített.
A nagy odvas fa alá temettük.
– Az iskolákat meg szokták-e áldani? – kérdeztem a gvárgyiánt.
– Azt meg – felelte rá.
– Akkor áldja meg ezt a sírt is, mert ennél nagyobb iskolát nem ismerek.
A kedves főbarát áldásra emelte a kezét. Én lehajtott fejjel ott állottam mellette; s amint
ott állattam, hát egyszerre valami odabújt puhán a lábaimhoz.
– Bolha! – kiáltottam fel.
Ráborultam a kutyára, és bizony sírtam, hogy a fél szemével mégis megkerült. Végre a
gvárg yián szólított fel mellőle, nem tudom, mennyi idő múlva.
Szűk és szomorú állapotban volt Bolha. Zörgött valósággal. S ahogy ott néztem őt, örömet és bánatot vegyítve, az első találkozásunk jutott eszembe, és áldottam a kedvező sorsot, hogy éppen akkor küldötte vissza nekem, amikor ismét új életet akartam kezdeni.
– No, Bolha! – mondtam neki. – Most megyünk, s megugatjuk megint a világot!
Aztán magamhoz vettem a kulccsal együtt a zárat, amit a csendőrök az ajtóról leszakasz
tottak volt; s Bolhával és a főbaráttal együtt visszaültem a szánkóra.
Akkor éjjel ott aludtam kutyástól a barátoknál, másnap pedig elmentünk ketten a szere
dai bankba; a zárral a kezemben.
– Itt van, s átaladom! – mondtam az igazgatónak.
– Te mit beszélsz?
– Én azt, hogy ennek a zárnak és ennek a kulcsnak a jelképében ezennel átadom a har
gitai házat.
– Hát miért?
– Azért, mert a pásztorságot béfejeztem.
Több szót már nem is folytattam, hanem felvettem makacsul a februári fizetésemet,
amit azzal a hírrel szereztek meg, hogy Surgyélán és Fuszulán a szeredai csendőrségnél
maguktól jelentkeztek.
– Ezt Márkus cselekedte! – mondtam.
S azzal eljöttem, Bolhával egyetértve.
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Otthon elbeszéltem apámnak az egész dolgot, s megmondtam azt is neki, hogy többet
nem megyek vissza pásztornak a Hargitára. Nem tudom, hogy mit látott rajtam apám, de
nem erőltetett a visszamenésre, hanem csak megkérdezte:
– Hát mit fogsz csinálni?
– Valamerre városba megyünk, Bolhával ketten.
– Oda mért?
– Azért – feleltem –, hogy megkeressük a test
véremet, Káint, aki okozza, nekünk Ábeleknek,
a rosszat.
Apám nem szólott erre semmit, hanem szekeret
fogott, hogy hazaköltöztesse a Hargitáról, ami ott
a mi tulajdonunk volt. Amíg ő odajárt, azalatt én
Bolhával elmentem az édesanyám sírjához, s ott a
sírhantnál megfogadtam, hogy a szegények és az
elnyomottak zászlaját fogom hordozni, bármerre
„Ráborultam a kutyára, és bizony
vezéreljen is az utam.
sírtam, hogy a fél szemével mégis
		
(Részlet a regény Negyedik fejezetéből)
megkerült” (jelenet a filmből)



Feladatok, kérdések
1. A regényrészlet olvasása közben jegyezd le gondolataidat a kettéosztott napló
szempontjai szerint! (A szöveg részletei, képei stb. – A hozzájuk fűzött megjegyzéseim,
kérdéseim.)
2. A regényből idézünk részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a) „Nekik fegyverük van, nekünk eszünk kell legyen.”
• Nevesítsd, kik a „Nekik”, illetve kiket takar a „nekünk” kifejezés!
		 • Milyen körülmények között, milyen események hatására hangzottak el a fenti
szavak?
b) „Aki nappal pénzzel bajlódik, éjjel ördöggel álmodik.”
		 • Ezeket a szavakat Ábel felelte édesapja megjegyzésére. Mit mondott az édesapa,
hogy Ábel ekként felelt neki?
		 • Értelmezd a fiú szavait!
		 • Melyik városban, épületben voltak a szavak elhangzásakor?
c) „ A maradék gyertya köszönő lángja lebbenjen felétek, akik a gyarló és szenvedő
emberiség követei vagytok, megtévedt testvéreim! […] Legyetek jók, és térjetek meg arra
az útra, ahol mindnyájunkat vár az édesanyánk.”
• Kik a megtévedt testvérek, és ki beszélt hozzájuk?
• Mi lett a fenti szavak eredménye?
3. Dolgozzatok négyfős csoportokban, tartsatok csoportkonzultációt!
a) Mindenki fogalmazzon meg egy kérdést a regény Negyedik fejezetével kapcsolatban!
b) Ismerjétek meg a csoport többi tagjának a kérdéseit, és jegyezzétek le őket!
c) Tegyétek fel egymásnak a kérdéseket, és válaszoljátok is meg őket szóban!
(Ugyanazt a kérdést több csoporttársatoknak is feltehetitek.)
d) Egyeztessétek a válaszokat, és írjátok le a helyes megoldást!
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A történet ideje és helye
Az író az események kezdetének idejéről pontosan tájékoztat bennünket: 1920. szeptember
30-án indul a regény Első fejezetének a története. Ábellel ekkor tudatja az édesapja, hogy
elszegődtette őt a Hargitára erdőpásztornak. A regény bevezető mondataiból a történet
kezdetének ideje mellett az első helyszínt is megismerjük: „Abban a nevezetes ezerkilencszáz és huszadik évben, vagyis egy esztendőre rá, hogy a románok kézhez vettek minket,1 széke
lyeket, az én életemben még külön is igen nagy fordulat állott bé. Akkor is Ábelnek hívtak engem; s ott laktunk Csíkcsicsóban, abban a nagy káposztatermelő faluban, a felcsíki járásban,
éppen az Olt vize mellett. […] Az a nap, amelyik az előbb felemlített nagy fordulatot hozta belé
az életembe, éppen a Szent Mihály napjára következő nap volt, vagyis szeptember harmincadika.”
Szakállasék csíkcsicsói otthonán kívül szinte csak a hargitai rengetegben játszód
nak az események, ahol Ábelnek egy széllelt bélelt, fadeszkákból összetákolt ház lesz az
otthona.
Mindössze két helyszín szerepel még a regényben, az ezekhez fűződő események igen
rövid idő alatt zajlanak: az egyik a somlyói (Csíksomlyó) kolostor, ahol Ábel meglátogatja
a barátokat, majd ide jön Márkus halálhírével
is. Harmadjára akkor megy el a kolostorba,
amikor a banki teendői miatt egy éjszaká
ra szállást kér a barátoknál. A másik helyszín
Szereda (Csíkszereda) városa, ott is elsősorban
a bank, ahová először az édesapjával együtt
érkezik Ábel, hogy a rablókat a törvény kezére
adja. Másodjára azért tér vissza a városba,
hogy a bank igazgatójának „átadja” a hargitai
házat.
Csíkszereda az 1900-as évek elején (korabeli képeslap)
A regényidő fél év eseményeit öleli fel.
Az idő múlását sokszor a természet és az időjárás változásával írja le az elbeszélő: „no
vember megelégeli októbert, és szomorú temetést rendez neki” stb. Minden hónap változást hoz
a fiú életébe, mígnem elérkezünk a regényidő végét jelző időpontig: „így mentünk belé a már
ciusba”. 1921 márciusában jut el Ábel arra az elhatározásra, hogy otthagyja a rengeteget, és a
városba megy. Búcsúzóban, az édesanyja sírjánál pedig jövőbeli céljairól is fogadalmat tesz.



Feladatok, kérdések
1. a) Mennyi idő történéseit beszélik el az egyes részek? Olvass fel olyan részeket, ame
lyek az idő múlására és az időjárás változására is utalnak!
b) Keress a műből a regény cselekményének – vagy az azt megelőző éveknek –
az idejére vonatkozó részleteket! Olvass fel a történelmi korra utaló részleteket
is! Például: „az a történet jutott eszembe, amikor tizennégyben apám bévonult volt
katonának. Akkor anyámmal együtt elvitt engemet is a városba, hadd vegyen le minket
a fényképész, amíg mind a hárman életben vagyunk.”
c) Sorold fel azokat az emlékeket, tárgyakat, amelyeket az erdőben talált Ábel, és
amelyek a háborúra emlékeztetik őt!
1

Az erdélyi románok gyűlése 1918. december 1-jén nyilvánította ki Erdély egyesülését Romániával
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Szereplők, jellemek
A regény főhőse Szakállas Ábel, aki erdőpásztorkodása
előtt még nem sokat tudott a világról. A Hargitán átélt
kalandjai révén kezdi kiismerni az emberek természetét,
ugyanakkor arra is ráeszmél, hogy az „igazság is széjjel van
szórva” a földkerekségen. A fiú hamar felismeri, hogy a
rablók, a csendőrök és a bankigazgatók képviselte világgal
szemben bátornak és „csavaros eszűnek” kell lennie.
Ábel úgy kerül kapcsolatba az emberekkel – termé
szetesen szülei kivételével –, hogy „el sem mozdul a ren
getegből, annak is egyetlen pontjáról: odajő az élet, ott ömlik
keresztül rajta, ott küzd meg vele, ott neveli fel. Részvény
társasági igazgató, rabló, csendőr – csendőr, aki rablóvá
lesz – bölcselkedő s egyébfajta szerzetesek, Isten hitével és
gondolatával, könyvek, kalandosak és istenesek, meg minden
félék – ezeken az ablakokon dől be az élet az erdei kalyibába,
[…] Ott az elmult háború, ott a megváltozott világ”.1


Ábel (jelenet a filmből)

A regény szereplőiről:
Szakállas Ábel: tizenöt éves székely kamasz fiú, akit édesapja elszegődtet erdőpásztornak.
Szakállas Gergely: Ábel édesapja, székely ember, erdőpásztor.
Szakállas Gergelyné: Ábel édesanyja, dolgos, egyszerű székely asszony.
Surgyélán: román csendőr, aki Ábel „szállótársa” lesz a rengetegben.
Fuszulán: román ember, hamisított levéllel akar fát vinni az erdőből. Surgyélán cinkostársa lesz.
Bankigazgató: román ember, ő fogadja fel Ábelt a bank erdejébe pásztornak.
A bank pénztárosa: fiatalember, a „kölyök” megszólításért Ábel „balzsammal” ajándékozza meg.
Egyházi emberek, három barát: páter-gvárgyián, Furtunát barát és Márkus, a látszólag
együgyű barát. Márkust az anyja nevelte, annak halála után a fiú egy bőrkeres
kedőhöz, majd a barátokhoz kerül.
Három vadász: pénztáros, kertész, szeredai román pap. Ábel vezeti őket a vaddisznóva
dászaton.
Örmény ember: fát vesz Ábeltől, a pénz a fiú saját „bevétele” lesz.
Dávid Pál: könyveket és füzeteket visz Ábelnek, cserébe fát kér értük.

Kapcsolódó
1. Említs három fontos eseményt Ábel életéből, amelyek a 99. oldali – 1920. szeptember 30-ai
jelenet – és a kutya megtalálása (108. oldali kép) között eltelt időben történtek a fiúval!
2. Készíts többféle képaláírást a csíkszeredai képhez Ábel nevében! Foglald a mondatokba azokat
az érzéseket és gondolatokat is, amelyek a fiút ottjártakor foglalkoztatták!

1

Benedek Marcell: Helytelen világ – Ábel a rengetegben. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00549/17197.htm (A letöltés
ideje: 2015. május 2.)
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Feladatok, kérdések
1. a) „Osszátok el” a szereplőket a csoportok között a dobókocka segítségével!
		 1. Ábel, 2. Szakállas Gergely, 3. Surgyélán, 4. Fuszulán, 5. bankigazgató, 6. Márkus
b) Készítsétek el a kapott szereplő jellemtérképét!
2. M
 elyik szereplő írhatta a következő sorokat?
a) Árva gyerek vagyok: apámat nem ismertem, édesanyám egy vonatszerencsétlen
ség következtében halt meg. Tizenegy esztendőt töltöttem el egy bőrkereske
dőnél, majd elszöktem tőle, és most a barátoknál szolgálok.
b) Úgy ismertem meg Ábelt, hogy velem üzent a szüleinek. Utána gyakran vittem
neki könyveket, füzeteket, még kalendáriumot is. Jól fizetett az olvasnivalókért, bizony sok rakomány fát elhoztak a szekereim.
c) A bankigazgató felismerte a hamisított levelet. Még szerencse, hogy a lábamat
nem kötötték meg, így könnyedén el tudtam szabadulni. Később egy fiatal barát
mutatta meg nekem az igaz utat.
d) A galád Fuszulán miatt autóstul belezuhantunk egy szakadékba. A fejem két
helyen megsérült, ráadásul az egyik karom is eltört. Szerencsére pénz nem volt
nálam, Ábelnél hagytam a bevételt.
e) Csak egyszer tudtam meglátogatni Ábelt a Hargitán. Büszke vagyok rá, hogy ilyen
talpraesett, csavaros eszű gyermekem van. Sajnos nagyon beteg vagyok, nem
hiszem, hogy még egyszer látjuk egymást.
3. Válassz egyet a regény szereplői közül!
a) Fogalmazd meg az olvasottak alapján, milyen kérdések, problémák foglalkoztatják!
b) Megoldódtak-e gondjai a történet során? Ha igen, kinek, illetve minek a segítsé
gével?
4. Rendezzetek békítő tárgyalást a regény szereplői között! Ki kivel béküljön ki? Miért
haragszanak egymásra?

Kapcsolódó
1. A z Ábel Amerikában című kötetben Ábel a kérdésére – „Mi célra vagyunk a világon?” – egy
férfitől a következő választ kapta: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne”.
a) Értelmezd a kijelentést!
b) Folytasd a megkezdett mondatot a belátásod szerint! A kijelentést igaznak tartom, mert…
/ A kijelentést nem tartom igaznak, mert…
c) Szerinted mi célra vagyunk a világon? Mit gondolsz, te mi célra vagy a világon?
2. Nézzétek meg órán Ábel és a kutyája egymásra találásának teljes jelenetét a Mihályfy Sándor
által rendezett filmben, majd válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
a) Találtatok-e olyan részleteket, amelyekben jelentősen eltér a film az olvasottaktól?
b) Lapozzatok a Fogalomtárhoz, olvassátok el és értelmezzétek a jelenet kifejezést! Nézzetek
meg ennek ismeretében legalább három jelenetet a filmből!
c) Hiteles volt az Ábelt játszó fiú alakítása? Hűen adta vissza a hargitai erdőpásztor alakját?
Illett az életkora, megjelenése, alkata a szerephez? Indokoljátok is válaszaitokat!
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Összefoglalás
Az elmúlt órákon Tamási Áron egyik legnépszerűbb regényével ismerkedtél meg. A székely
fiú alakjával az író igazi népi hőst teremtett, aki naivan rácsodálkozik a világra, örülni tud
a szépnek, és akit humora, jó kedélye a legnehezebb helyzeteken is átsegít. Ábel egyenesen
arra született, hogy „ezen a helytelen világon […] valamit jó irányba billentsen […] talpraesett
értelmével. […] Kevesebb lévén a történés, több szerepe van a szónak, a facsaros székely ugratóelmésségnek, amellyel legelső írásaiban is annyira szeretett eljátszani Tamási”.1
Most rendszerezzük a megszerzett ismereteket, a feladatok megoldása során pedig ellenő
rizheted a tudásodat, és pótolhatod az esetleges hiányokat.

Feladatok, kérdések
1. Válasszatok egy szereplőt a regényből!
a) Készítsétek el a profilját egy közösségi oldalra! Mely csoport(ok)hoz csatlakozik?
		 Kikkel van kapcsolatban? Mi lesz a profilképén, illetve a háttérképén?
b) Dolgozzátok ki a részleteket, és írjatok legalább négy bejegyzést a nevében!
c) Ha készen vagytok, írjatok legalább egy-egy bejegyzést a többi csoport oldalára is!
d) Értékeljétek az elkészült munkákat!
2. Ki vagyok én a regényben? Keltsétek életre az általatok választott regénybeli alakot
a beszédmódja, egy-egy jellemző tette, valamint külsejének és esetleg egy hozzá
kapcsolható tárgynak a bemutatásával! A többi csoport tagjainak a feladata az alak
megnevezése lesz.
3. Készítsetek rövid filmajánlót az internet segítségével a regényből készült filmhez!

Kapcsolódó
1. Adj rövid tartalmi „előzetest” Tamási Áron Ábel az országban és Ábel Amerikában című regényeiről könyvtári és internetes búvárkodás alapján!
1

Benedek Marcell: Helytelen világ – Ábel a rengetegben. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00549/17197.htm (A letöltés
ideje: 2015. május 2.)
„Valamerre a városba megyünk, Bolhával ketten” (jelenet a filmből)
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Kuckó – Olvassunk együtt!
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
A fejezet Kuckójában Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig (1920) című regényébe, valamint a mű alapján készült, Ranódy László által rendezett filmbe (1960) nyújtunk betekintést.
A filmes feldolgozás teljesebb megértéséhez a mozgóképi elbeszélés néhány jellemző
jével is megismerkedünk, és először a következő kérdésekre keressük a választ:
Hogyan jelenik meg a történet és az elbeszélés a mozgóképen?
Ha a televízióban vagy a moziban – vagy akár más technikai eszközön – megnézünk egy
filmet, általában olyan képeket (képfolyamot) látunk, amelyek különböző térben és időben
történteket ábrázolnak. Ezt a „tagolt képfolyamot” mégis egységes egésznek érezzük, úgy
látjuk, mintha a film a szemünk előtt játszódna. Mindehhez a film készítői segítenek hozzá
bennünket, akik a mozgóképi elbeszélés (narráció) eszközeivel – a jeleneteket sorrendbe
állítva – alkotják meg az összefüggő eseménysort, a film cselekményét.
A film cselekményének kezdeti, bevezető része az expozíció, amelyből megismerjük
a szereplőket, a helyszínt és a történet alapkonfliktusát. Megmutatja a filmbeli történet
idejét, az adott kort is, valamint az azt jellemző társadalmi viszonyokra is utalhat.
Az események menetében fontos állomás a bonyodalom, amely során a film alaphely
zete megváltozik. A történet szereplőinek az összeütközését konfliktusnak nevezzük.
Maguk a szereplők persze különböző jellemek lehetnek, ez külső és belső tulajdonságaik
összességeként jelenik meg. A szereplők közül a legfontosabb, központi alak maga a
hős (nem biztos, hogy van ilyen, de épp több is lehet), akinek a közösség életében betöltött
szerepe – a film történetétől, műfajától stb. függően – sokféle lehet.
Az irodalmi művekhez hasonlóan – lásd például Arany János Toldi című elbeszélő költe
ményét – a filmek cselekményébe időnként epizódok illeszkednek. Az epizód is a film
cselekményének a szerves része, olyan önálló esemény, kitérő, amely rövid időre
megszakítja a történetet. Az epizód jellemezheti valamelyik szereplőt, feltárhatja az
indítékait, hangulatot kelthet, utalhat a korábban vagy a később bekövetkező ese
ményekre.
Az epizódhoz hasonlóan a fordulat is egy jelenet a filmben, azaz a mozgóképi elbeszélés szerkezeti egysége. A filmek fordulata – az epikus művek fordulópontjához hasonlóan –
a cselekmény fontos mozzanata, amely az események változását idézi elő. Jellemzői
a feszültséggel teli, gazdag események. A cselekmény leglényegesebb fordulópont
ját, csúcspontját tetőpontnak nevezzük.
A mozgóképen a lezárás a film cselekményének befejező része, amely általában
a filmbeli konfliktus megoldását eredményezi. Vannak olyan filmek is, amelyekben nincs
lezárás, az alkotók nyitva hagyják a történetet, és még nagyobb feszültséget teremthetnek.
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Melyek a mozgóképi elbeszélés szerkezeti egységei? Mit mutatnak a plánok?
Szóltunk már arról, hogy a film jelenetekből épül fel, amely a mozgóképi elbeszélés szer
kezeti egysége. Egy jelenet egy térben és/vagy egy időben zajló eseménysor. Ha a
szereplőket egy másik helyszínen és/vagy új időpontban látjuk, akkor már egy új jelenetről
beszélünk. Egy-egy jelenetnek megvan a maga eseménysora, ezért a film egyes jelenetei
önálló, nagyobb tér- és/vagy időugrások által határolt szerkezeti egységeknek te
kinthetők.1
A rendezők a jeleneteket képi beállítások, szaknyelven snittek alkalmazásával teremtik
meg. Egy jelenet általában több beállításból áll, amely meghatározott kameraszem
szögből vagy kameramozgással rögzített részlet. A beállítás a kamera által rögzített
folyamatos tér és idő látványa, azaz a vágatlan kép folyamatos egysége.
A film a történet folyamatát, az időt csak megszakításokkal érzékeltetheti, a térnek is csak
egy bizonyos részét képes rögzíteni. A filmbeli vágott képeket képkivágásoknak, plánok
nak nevezzük, amelyeknek sok fajtája létezik (nagytotál plán, totál plán, kistotál, félközeli,
premier plán, szuper plán stb.).
A premier plán a szereplő arcát vagy annak egy részletét mutatja be, jól láthatóvá téve
ezáltal az érzelmeit és a gondolatait. A kistotál plán már a szereplő teljes alakját mutatja,
ami által már jobban kivehető a környezete is. A totál plánok pedig távoli felvételek, „teljes
képsíkok”.
A cselekmény megjelenése a regényben és a filmfeldolgozásban
• Idézzétek fel a Fogalomtár és a tankönyv végén található Összefoglaló táblázatok segítsé
gével, mit tudtok az elbeszélő művek szerkezetéről és cselekményéről!

Az expozíció
A film kezdő képeiből és a regény első lapjairól
pontos információkat kapunk az elbeszélt történet helyéről és idejéről. Ranódy László filmjének
már az első perceiben feltűnnek a jellegzetes deb
receni helyszínek: a Nagytemplom kéttornyú
épülete, majd a Református Kollégium „nagy, ko
mor, négyszögű” épület is.
A regényben persze nem az épületek képei és
a jellegzetes alakokat felsorakoztató mozgó
képi
jelenet révén ismerjük meg a helyet és az időt,
A Debreceni Kollégium épülete
hanem a leírt szavakból tudjuk meg, hogy az ese
mények 1892-ben játszódnak Debrecenben. A történet főszereplője, Nyilas Misi ugyanis
nemcsak a Csokonairól szóló könyvére, hanem a féltve őrzött krónikájára is ráírja az évszá
mot. Az expozícióból sokat megtudunk a kisdiák személyiségéről, családjáról, a kollégiumi
életről, tanulótársairól és tanárairól is.2



 jelenet és a beállítás fogalmainak értelmezése Papp Zsolt Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. osztály című tankönyve
A
felhasználásával készült. Pedellus Tankönyvkiadó, 27. oldal
2
A magyarázó szövegben a regény szerkezeti egységekre tagolása, valamint azok fő eseményeinek felsorolása Kelecsényi
László Zoltán Légy jó mindhalálig című tanulmánya nyomán készült. In: Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése.
Budapest, 1998, Corvina Kiadó, 166–170. oldal
1
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Ahogy benyitott, látja, hogy mindenki az asztal körül áll s eszik. Gyanút fogott, nem tudta,
mit esznek, de megérezte, hogy baj van.
Az ő csomagja fel volt bontva, azt ették.
Persze óriási kacagás lett az ő rovására.
A szobafőnök csak később jött be, s szigorú lett.
– Ki bontotta fel?
Nem akadt gazdája, azt mondták, hogy mikor bejöttek, akkor már fel volt bontva, s az
asztalra téve; azt hitték, Misi tálalta ki, de ez hazugság, mert Misi nem bontotta fel, ő a lá
dáján hagyta.
Bár bezárta volna!
Szégyellt szólni, csak félt, hogy valami olyan is van benne, amit nem szabad másnak látni.
A levelet keresgélte legelébb.
– Itt a levél! – kiáltott fel Andrási, aki első diák létére szintén ludas volt a dologban.
Az A-istáknak nem volt második órájuk, s feljöttek a coetusba;1 ők hárman bontották fel,
Andrási, Böszörményi, s egy 21. coetusbeli, akit Tök Marcinak csúfoltak.
Pogácsa volt a levélbe pakolva, mert nem szabad levelet küldeni a csomagban. Misi az
ablakhoz sietett vele, s elolvasta, közben egy pogácsát majszolt. Mikor gyorsan végigolvasta:
– Hol a kenőcs? – mondta.
– Micsoda kenőcs?
– Azt írja édesanyám, hogy kenőcsöt csinált, azzal kenjem a kezemet, ha a szél kifújja,
meg a cipőmet is itassam által vele, akkor nem járja át a víz… itt van megírva!
– Kenőcs! – mondta Böszörményi sápadva. – Hát az kenőcs vót?
– Micsoda?
– Hát amit kenyérre… kentetek.
– Ki kente? Te kented! – szólt elvörösödve Andrási.
– Nézd csak, ő ette meg, oszt még ránk kenné! – kiabált Tök Marci.
– Hát te nem ettél belőle? Nem te kented legjobban?
– Nem hát! Mer nem attál belőle, alávaló pimasz, szemtelen disznó, piszok gazember,
nem aszontad, hogy ezt magadnak szántad?! – kiabált kivörösödve Tök Marci.
– Ne ordítson itt! – kiáltott rá a szobafőnök.
– Ha én ettem, ő is ette! Ha én ettem, ő is ette!
A többiek előbb elámultak, aztán rettentően kacagtak.
– Én azt hittem, hogy vaj.
– De jó, hogy nem ettem belőle, mondtam, hogy avas! Én mondtam, hogy avas! Büdös,
azt mondtam! – kiabált Andrási.
– Büdös is vót, no!
– Mégis megettétek!
– Kicsit büdös, ale jó!
– Jó bendőbe jó!
– Most aztán mi lesz?
– Ki lehet rókázni.
Iszonyú kacagások és ökröndözések lettek. Böszörményin mindenki nevetett, mert ő
falta fel a legnagyobb részét, csak azért is, hogy ne maradjon belőle Misinek.
Misi eltette a csomagot a ládába.
Ezen az estén nem lehetett egyébről hallani, csak a kenőcsről, amit Böszörményi meg Tök
Marci bekaptak.
1

coetus: a református kollégumi iskolarendszer bentlakásos része, mai értelemben a diákok lakószobája a kollégiumban
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Feladatok, kérdések
1. Figyeljétek meg, hogyan mutathatja be a történet kezdetének idejét és helyét a film
(0:29-től 2:50-ig1)!
a) Milyen módon ábrázolhatja ezeket egyetlen másodperc alatt a film (2:10)?
b) Miért „beszédes” az utcán feltűnő emberek színes forgataga? (Gondoljatok például a ruházatukra, a tevékenységükre!)
2. A
 z előkészítő rész egyik legemlékezetesebb eseménye a pakk felbontása volt.
Nézzétek meg a filmrészletet is!
Filmrészlet: 11:15-tól 13:05-ig.
a) Miért volt árulkodó a csomag tartalma? Mit sejtetett a család anyagi helyzetéről?
b) Kik bontották fel a kisdiák pakkját? Hogyan vélekedtek ők maguk a tettükről?
c) Figyeljétek meg a filmben, hogyan fogadja Misi a pakk felbontását! Milyen plánban
mutatja a kamera a kisdiákot, amikor az édesanyja levelét olvassa? Mit üzen ezzel
a film?
d) Misi közvetlen környezetét a diáktársai jelentik, maga a coetus hat kollégistával,
illetve a kollégium gimnáziumi osztálya. Mutassátok be a kollégiumi szobát, és so
roljátok fel a berendezési tárgyait is!
A bonyodalom
A cselekmény bonyodalma mindkét alkotásban abból adódik, hogy Misi egyre szorosabb
kapcsolatba kerül a felnőttek világával: nemcsak a vak Pósalaky úrnál vállal felolvasást, hanem
az elszegényedett nemesi család egyetlen fiának, Doroghy Sanyinak is a házitanítója lesz.
Móricz művéhez képest a film per
sze lényeges változ
tatásokkal és ki
egé
szítésekkel is él, így pél
dául ko
rábbi szállásadói, a Török család tagjai
közül csak János úrfi szerepel a filmes
feldolgozásban. Török János megjele
nésével aztán a bonyodalmak egyre
fokozódnak: Misi elővigyázatlanul meg
mutatja a férfinak a Pósalaky úr meg
bízásából vásárolt lutri2 szelvényét, az
úrfi pedig azzal bízza meg a kisdiákot,
hogy adjon át egy levelet Bellának,
Sanyi nővérének.
A történet akkor ér fordulóponthoz,
amikor Misi nem találja a reskontót,3
noha nagy nyeremény várható, hiszen
Nyilas Misi a Légy jó mindhalálig című filmben
négy számát kihúzták.
(Rendezte: Ranódy László, 1960)



 zárójelben szereplő első szám az idézett jelenet kezdő percét jelöli, a kettőspont utáni szám a másodpercre utal
A
lutri: állami sorsjáték, amelyben a játékos a kiválasztott számokat tetszés szerinti összeggel tette meg
3
reskontó: a lutri cédulájának a szelvénye
1
2
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Feladatok, kérdések
1. Idézzétek fel a lutriszámok kigondolásának,
majd a szelvény megvásárlásának a törté
netét!
	Regényrészlet: „Gyorsan olvasta az újságot, s
most aztán frissen és bátran olvasott, és egész
hat óráig meg sem állott […] Odaadott egy
forintot, s a kisdiák eltette.” (Negyedik fejezet
80–82. oldal).1 Filmrészlet: 06:57-től 11:15-ig.
a) Miért épp arra az öt számra esett Pósalaky
úr választása? Mekkora összeget tett meg
Felolvasás Pósalaky úrnál (jelenet a filmből)
végül Misi a lutrin?
b) Vessétek össze a regényrészletet és a filmet az alábbi mondatok folytatásával!
		• Hasonlítsátok össze…!
		 • Bizonyítsátok…!
		 • Mi lehetett a rendező szándéka azzal, hogy…?
2. A kisfiú kapcsolatai, a felnőtteknél és az osztálytársainál tett látogatásai révén ismerjük
meg Debrecen városát és annak társadalmát.
a) Pósalaky úr „egy nagy sárga háznak az udvarában, hátul, egy igen csinos kis faház
ban” lakott. Hasonlítsd össze a leírást az 1. feladat filmrészletében megismert hely
színnel! Mit tapasztaltál?
b) Igazold vagy cáfold a megállapítást: „Pósalaky úr, a nyugalmazott tanácsos az elmúlt
szép idők képviselője, a város köztiszteletben álló régi polgárainak az egyike”2!
c) Misi az elszegényedett nemesi családdal, Doroghyékkal is megismerkedett, hetente
kétszer járt Sanyihoz tanítani. Miről árul
kodik az ő lakrészük berendezése (19:35től 27:22-ig)? Miként mutatják be a film
képei, hogy Doroghyék egykor igen jó
módúak voltak? Miképp utalnak erre a
családtagok Misinek mondott szavai?
3. Rendezzetek kerekasztal-körforgót a követ
kező kérdésben! Helyesen cseleke
dett-e
Misi, amikor Török Jánostól elvette a Bellá
Doroghy Bella, Misi és Doroghy Sanyi
nak írt levelet?
(jelenet a filmből)





A cselekmény kibontakozása
A lutriszelvény eltűnése miatt Misi mély válságon megy át. Hazudni kényszerül Pósalaky úrnak, miközben osztálytársa, Orczy vezetésével próbálják kinyomozni a reskontó eltűnésének körülményeit. Misi megtudja, hogy Török János és Doroghy Bella vonatra szálltak,
Orczyéknál pedig arról is értesül, hogy már felvették a pénznyereményt. Misi egyre jobban
fél, s bár az igazgató még megvédi a rendőrök előtt, másodjára már leszidja az eminens
diákot.
 szövegrészleteknél a kezdő és záró mondatokat is jelezzük, valamint a fejezet számát és az oldalszámokat is megadjuk
A
a regény tizennegyedik kiadása szerint, mely a Móra Ferenc Könyvkiadó gondozásában jelent meg Budapesten, 1976-ban
2
Kelecsényi László Zoltán Légy jó mindhalálig című tanulmánya. In: Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése. Buda
pest, 1998, Corvina Kiadó, 169. oldal
1
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Feladatok, kérdések
1. Olvassátok el a regényrészletet, és nézzétek meg a filmrészletet is!
	Regényrészlet: „Orczy lelkendezve, minden higgadtságát elveszítve mondta […] Egy ma
gas, pedrett bajszú, olyan kisütött bajszú, göndör hajú úr vette fel” (Tizedik fejezet 263–264.
oldal). Filmrészlet: 1:06:38-tól 1:08:41-ig.
a) Kitől tudta meg Misi, hogy már felvették a nyereményt?
b) Kire ismert a kisdiák a „kisütött bajszú, göndör hajú” úrban?
c) Orczy családja a városi nagyúri életet képviseli a regényben, Misi kétszer is járt náluk,
másodjára épp a lutri eltűnése miatt. A kisdiákot ámulatba ejtette az előkelő lakás,
annak magas mennyezete, ragyogóan fehér szekrényei. Figyeljétek meg a gyerek
mozgását, lépteit a szőnyegen, gesztusait a házban stb.! Mire utal a viselkedése?
d) A regény és a film cselekménye mindössze néhány hónap eseményeit beszéli el:
szeptembertől decemberig játszódik a történet. Melyik hónap eseményeit mutatja
be a filmrészlet? Listázzátok az árulkodó jeleket!
2. A lutri elvesztése miatt Misi mély kábulatban van, földrajzórán felelés közben szinte
megnémul, tornaórán az eszméletét is elveszti. Elevenítsd fel az órai történéseket
ötcentis esszék segítségével, a címük legyen: Neanderthal, illetve Vizes pohár!
3. A kollégiumba induló kisdiákot a következő szavakkal engedte el az édesanyja:
„Gondold azt, hogy az én szemem lát, s akkor soha nem teszel semmit, ami nem helyes”.
Említs a fiú tettei közül olyanokat, amelyek szerinted arról tanúskodnak, hogy nem
mindig hallgatott az intő szavakra!
A tetőpont
Misi egyre magányosabbnak érzi magát, már a diáktársai között sem találja a helyét. Az iskola igazgatójához harmadik alkalommal is hívatják, immár a fegyelmi tárgyalásra: a regény
és a film eseménysora ezzel a cselekmény leglényegesebb fordulópontjához, a tetőponthoz ér.
Nem az igazgatói irodába vitték, hanem a másik oldalon egy nagy üres tantermen mentek
keresztül, s azon túl volt egy kis keskeny tanári szoba, s abban volt öt vagy hat tanár.
Székeken ültek az ajtótól befelé, úgy összeszorulva, mintha nem szokott volna itt ennyi
ember egyszerre együtt lenni.
Csupa idegen arc volt, ismerte őket látásból, de nem tanította őt ezek közül egy sem.
Ijedten nézte ezeket az arcokat: ez most a tanári törvényszék, gondolta magában.
Odaállították maguk elé és ő sápadtan s reszketve állott. […]
Az egész olyan tétovának s bizonytalannak látszott előtte, érezte, hogy ezek az emberek
hiába felnőttek és okos emberek, mégsem fognak megtudni semmit; hogy lehet megismerni
valakinek a lelkét, ha ellenségesen, gyilkos szándékkal akarnak rést ütni bele […].
– Engedje meg, kolléga úr, hogy én intézzek kérdéseket hozzá.
– Tessék.
– Mondd csak, fiam, mondd csak gyermekem – szólott a fekete szakállas ember, aki most
hozzá fordult –, hogy vetemedhettél te arra… mégis nem kis dolog, hogy azt a reskontót
eladd pénzért, értsd meg, pénzért eladni, tíz forintért eladni azt a reskontót! Ezt neked
érezni kellett, hogy ezt nem szabad!… Miben bíztál, abban, hogy úgyse húzzák ki!?…
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– Én nem adtam el!
– Megállj csak, jól van, te azt mondod, nem adtad el; akkor miért hazudtál az öregúrnak,
hogy a budapesti lutrira tetted, és nem a brünnire, és a brünni számokat nem olvastad fel
neki?
– Nem volt benne az újságba, tanár úr.
– Ne hazudj!…
– Nem volt benne.
– Ne feleselj! Jobb lett volna, ha nem adtad volna el! De eladtad! Eladtad, gazember! Ne
hazudj a szemembe, kis gazember, mert úgy váglak pofon, hogy kibicsaklik a nyakad!
Hogy mersz nekem itt szemtől szembe hazudni?!… Miféle gyerek vagy te? Mi az apád?
Misi hallgatott.
– Nem hallottad? Mi az apád?
– Ács.
– Na, meglátszik! Így nevelni rá a hazugságra… Ez bele van trenírozva1 a hazudozásba.
Miféle anyja, apja van az ilyennek?
Misi erre a szóra merev lett, s a fogát összeszorította, s úgy nézett izzó pillantással a ta
nárra, hogy majdnem felszúrta azt. […]
– Te alávaló! Nem reszketsz előttem, te gaz lélek! Kitépem a füled, te…
De Misi már úgy állt, mint egy vascövek, állkapcsát összeszorította, s orrcimpái kitág ul
tak, mint a lihegő lóé, fakó arca még fakóbb lett, s úgy nézett ki, mintha egy pillanat múlva
kész volna nekimenni a tanárnak. […]
– Én nem akarok debreceni diák lenni tovább! – kiáltott fel Misi, mire általános elképe
dés lett.

Feladatok, kérdések
1. Nézzétek meg a fegyelmi tárgyalás jelenetét a filmből, és olvassátok el a regényrészle
tet is! Filmrészlet: 1:25:01-től 1:31:12-ig.
a) Állítsátok reflektorfénybe Misit a regény alapján! Mit él át abban a pillanatban,
amikor igazságtalan vádakat vetnek a szemére? Térjetek ki arra is, miért képes
– vagy épp képtelen – már válaszolni rájuk!
b) Feleljetek a film alapján!
		 • Idézzétek és elemezzétek a tanárok érveit, kifogásait a kihallgatás során! Ténysze
rűek-e?
		 • Mikor van fordulat a jelenetben? Hogyan ábrázolja ezt filmes eszközökkel a ren
dező?
c) Feleljetek a tanári törvényszék négy kérdéscsoportjára Misi nevében! Arra is figyel
jetek, mit mondott el ezekből a fiú a bíráknak a regényben, illetve hogyan felelt
a filmben!
2. A regényben az elbeszélő sokszor visszautal a múltbeli történésekre is. Például:
„Akkor még tüzes gépünk is volt, de az felrobbant, s akkor elköltöztünk egy más faluba,
s az édesapám ács lett”.
Miért volt különösen fájó a gyerek számára a törvényszék „Miféle anyja, apja van az
ilyennek” kijelentése?
1

trenírozva (itt): betanítva
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A történet lezárása
A tanári törvényszék – mindkét alkotásban – felmenti a kisdiákot a vádak alól, Nyilas Misi
elhatározása azonban már megmásíthatatlan: elmegy Debrecenből, és másutt akarja szol
gálni a legnemesebb eszméket.

Feladatok, kérdések
1. Készítsetek T-táblázatot, és írjátok felülre a következő megállapítást! A regény és a film
lezárása a konfliktusok megoldását hozza. Sorakoztassatok fel érveket az állítás mel
lett, illetve ellene!
2. a) A regény megírásában fontos szerepet játszottak azok a megpróbáltatások, ame
lyeket a Tanácsköztársaság bukása után élt át Móricz Zsigmond. Nézz utána,
mik voltak ezek! Segít az 52. oldalon olvasható életrajz is.
b) Beszélj arról, milyen szereplőkbe, helyzetekbe, eseményekbe stb. „bújtatva” jelen
nek meg a műben az író meghurcoltatásai!
3. Ki beszéli el a regény történetét? Jellemezd az elbeszélő viszonyát a főszereplőhöz!
Válassz a következő szavak közül is: együttérző, elítélő, kritikus, szánakozó!
4. a) Misi fizikailag gyenge, de önérzetében erős diák volt. Említsd a fiú további tulaj
donságait a regényből vett idézetek és a filmrészletek segítségével! Például:
önérzetes: „ha ő egyszer kimondta, hogy nem kér, akkor nem kér”; gyenge: „utolsó volt
a tornaórán, neki mindjárt fájt a feje a legcsekélyebb érintésre is”.
b) Értelmezd a hős fogalmát!
c) Szerinted hős volt-e Misi? Indokold is meg a válaszodat!
5. „De ő már tele volt itatva a deb
receni ke
vélységgel, s meg volt
győ
ződve, hogy ilyen kollégium
nincsen több a világon” – olvas
hatjuk a kisdiákról a regény Első
fejezeté
ben. Sorolj fel leg
alább
három okot, ame
lyek miatt a
történet végén a kisfiú már nem
akart debreceni diák lenni!
6. Képzeljétek el, hogy a tanári tör
vényszék döntése után Misi és
Török János találkoznak a trafik
előtt, ahol Misi a reskontót vette!
Állítsátok reflektorfénybe a sze
replőket!
Misi a nagytiszteletű igazgató úr előtt
(jelenet a filmből)
a) Mit él át Misi abban a pillanat
ban, amikor szembenézhet bajainak fő okozójával, a nyertes szelvény eltulajdonító
jával?
b) Milyen gondolatok foglalkoztatják Török Jánost? Miért vallotta be végül, hogy ő
lopta el a reskontót? Hogyan képzeli el a jövőjét?
7. a) Fogalmazz meg egy üzenetet Móricz Zsigmond nevében osztályotok tanulói szá
mára!
b) Írd le, milyen útravalót adhat Nyilas Misi története a mai fiataloknak!
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A humor az irodalomban

Paul Klee: Senecio (1922)
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„A humor – a teljes igazság”1
A magyar és a világirodalom alkotásai között számos olyan írásművet találunk, amely az
olvasókat jókedvre deríti. A görbe tükör által mutatott képekben hibáinkra, rossz szoká
sainkra, gyengeségeinkre is ráismerhetünk, sőt jót derülhetünk rajtuk, és nem mellékesen
tanulhatunk is belőlük.
Ebben a fejezetben elsősorban a magyar iro
Polgártársak!
dalom klasszikusainak műveiből válogattunk.
Ezt a kis
Először Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című
testi hibával
kötetének két írásával ismerkedtek meg. Ízelítőt született kört
kaptok a szatirikus látásmód nagymestere, Nagy
Lajos Képtelen természetrajzának karcolataiból
is. Az egészséges paraszti humor Szabó Pál
elbeszélésében jelenik meg. A komikus ábrá
zolásmód új elemeként a groteszk „mutatkozik
be” Örkény István ún. egyperces novelláiban. ki
Az egyperces novellák legszembetűnőbb tu vigasztalja
lajdonsága „nyúlfarknyi” terjedelmük.
meg?
Gerald Durrell [dzseráld dárel] humoros regé
nye, a Családom és egyéb állatfajták részletéből
egy nem mindennapi történet bontakozik ki.
Örkény István egyik egyperces novellája



Feladatok, kérdések
1. Ismételd át a humorról tanultakat!
2. Idézzetek fel humoros jeleneteket olvasmányaitokból, filmélményeitekből!
3. a) Gyűjtsétek össze, mi minden lehet a humor forrása! Használhatjátok az 1. feladat
példáit is! Készítsetek fürtábrát!
b) Osszátok meg a gondolataitokat a többi csoporttal! Készítsetek közösen fürtábrát
a táblára!

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
• Hogyan viselkedhet egy osztály egy jó, illetve egy rossz tanuló felelését hallgatva?

A jó tanuló felel
A jó tanuló az első padban ül, ahol hárman ülnek: ő a középen, a jó tanuló, Steinmann.
Az ő neve nem tisztán egy ember jelzésére szolgál; – szimbólum ez a név, ahány fiú az
Osztályban, annyi apa ismeri otthon ezt a nevet. „A Steinmann miért tudja megtanulni?”
– kérdezi otthon harminckét apa harminckét fiútól. „Kérd meg Steinmannt, hogy magya
rázza meg”, mondja az apa, és a fiú valóban megkéri a Steinmannt. A Steinmann mindent tud előre, még mielőtt megmagyarázták volna. Matematikai lapokba dolgozik, és
titokzatos szavakat tud, amiket csak az egyetemen tanítanak. Vannak dolgok, amiket mi
is tudunk, de ahogy Steinmann tudja, az a biztos, az az egyedüli helyes, az az Abszolút.
1

Az idézet Karinthy Frigyestől való, akinek életútjával és néhány művével a fejezetben ismerkedtek meg
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Steinmann felel.
Ez különleges, ünnepélyes pillanat. A tanár sokáig nézte a noteszt; halálos feszültség
remeg az Osztály felett. Mikor később a francia rémuralom történetét olvastam, mikor
a Bicêtre1 foglyai közül előszólítják a halálraítélteket: mindig így tudtam csak elképzelni.
Az agyak utolsó, véres erőfeszítésben kapkodnak lélegzet után – még van két másodperc,
azalatt mindenki villámgyorsan elmondja magában a mértani haladvány tételeit. Tanár
úr, én készültem, mondja az ember magában. Tanár úr, fiam tegnap gyöngélkedett. Az
egyik lehajol a füzete fölé, mint a strucc, hogy ne lássák. A másik merőben szembenéz
a tanárral, szuggerálja. A harmadik, idegember, egészen elernyed, és behunyja a szemét:
hulljon le fejére a bárd. Eglmayer, az utolsó padban egészen elbújik Deckmann háta mögé,
ő nincs is itt, köszöni szépen, nem tud semmiről, őt írják be a hiányzók közé, töröljék ki
az élők sorából, őt felejtsék el, béke poraira, ő nem akar részt venni a közélet küzdelmeiben.
A tanár kettőt lapoz, a K betűnél lehet – Altmann, aki az év elején Katonára magyarosította
a nevét, e percben mélyen megbánta ezt az elhamarkodott lépést. – De aztán nagyot léleg
zik: egyszerre megállnak, és a tanár becsukja a noteszt.
– Steinmann! – mondja egészen halkan és kivételesen.
Nehéz, felszabadult sóhaj. Kivételes, ünnepélyes hangulat. Steinmann gyorsan feláll
– a mellette ülő kiugrik a padból, szerényen és udvariasan áll, míg a jó tanuló kimászik
a padból: mint egy testőr, néma és mellékes dekoratív2 szereplője egy nagy eseménynek.
Maga a tanár is ünnepélyes. Ol
dalt ül le a székre, és összetett
ujjakkal gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár gon
dolkodik. A jó tanuló erre felkapja a spong yát,3 és sebesen törülni
kezdi a táblát: ebben végtelen előkelőség és önérzet van, ezzel azt
akarja jelezni, hogy ő ráér, hogy neki nem kell most törni a fejét,
ő nem fél, ő mindig készen van, ő addig is, míg a felelés kezdődik,
valami hasznosat akar csinálni a társadalomnak, ő ráér gondolni
a köztisztaságra és az emberiség békés fejlődésére, és letörüli a
táblát.
– Hát – mondja a tanár, és gondolkodva húzza a szót –, majd
valami érdekes példát veszünk…
A jó tanuló udvariasan és végtelen megértéssel köhög. Természetesen, valami érdekes
példát, az érdekes helyzetnek megfelelőt. Most úgy néz a tanárra, komolyan és melegen,
mint egy szép grófnő, akinek egy gróf megkérte a kezét, és mielőtt válaszolna, megértéssel
és rokonszenvvel mélyen a gróf szemébe néz, jól tudva, hogy e tekintet elbűvöli a grófot,
s a gróf remegő boldogsággal sejti, hogy a válasz kedvező lesz.
– Vegyünk egy kúpot… – mondja a gróf.
– Egy kúpot – mondja Steinmann, a grófnő. De már ezt is úgy tudja mondani, ez a Stein
mann, annyi megértéssel, olyan okosan: csak ő tudja, mennyire kúp az, amit veszünk. Én,
Steinmann, a legjobb tanuló az egész osztályban, veszek egy kúpot, mivel engem, mint az
erre legalkalmasabbat, megbízott a társadalom. Még nem tudom, miért vettem a kúpot, de
nyugodtak lehettek mindannyian, bármi történjék ezzel a kúppal, én is ott leszek a helye
men, és megbirkózom vele.
– Különben – mondja a tanár hirtelen –, vegyünk inkább egy csonka gúlát.

Bicêtre [biszetr]: börtön Franciaországban, Párizsban
dekoratív (lat.): 1. díszítő, díszítésre szolgáló; 2. mutatós, tetszetős
3
spongya (gör.): szivacs
1
2
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– Csonka gúla – ismétli a jó tanuló, ha lehet még értelmesebben. Ő a csonka gúlával ép
pen olyan határozott, barátságos, bár fölényes viszonyban van, mint a kúppal. Mi neki
egy csonka gúla? Ő nagyon jól tudja, őt nem lehet félrevezetni, a csonka gúla is csak olyan
gúla, mint más, normális gúla, egyszerű gúla, amilyent egy Eglmayer is el tud képzelni –
csak le van vágva belőle egy másik gúla.
A felelés rövid ideig tart. Félszavakban beszélnek egymással, értik egymást, lassanként
intim dialógus alakul ki a tanár és a jó tanuló közt: mi már nem is értjük, ez az ő kettejük
dolga, két rokon lélek, mely itt előttünk egyesül, a differenciálegyenletnek éteri1 légkörében.
Egy mondat közepén eszmél rá a tanár, hogy miért is beszélgetnek ők, hogy ez felelés, az
előmenetel megítélése. A jó tanulónak be se kell fejezni ezt a mondatot. Minek befejezni?
Maradt-e szemernyi kétség afelől, hogy be tudja fejezni?
A jó tanuló szerényen és illedelmesen ül le. A következő percben már roppant érdek
lődéssel figyeli a következő felelő szánalmas dadogását: egy szónál gúnyosan és diszkréten
elmosolyodik, és a tanár tekintetét keresi lopva, hogy még egyszer összenézzen vele, és a
tanár lássa, hogy ő, bár nem szól, arcizma se rándul: e gúnyos mosolyban jelezni óhajtja,
mennyire tisztában van vele, milyen marhaságot mondott a felelő, és hogy mit kellett volna
felelnie.
A rossz tanuló felel
Nem, mára nem lehetett számítani, igazán. Hiszen számított rá, persze hogy számított,
sőt múlt éjjel álmodott is ilyesfélét: de álmában magyarból hívták ki, igaz, hogy úgy volt,
mintha a magyart is a Frőhlich tanítaná. Álmában elintézte az egész kérdést, a párhuzamos
vonalakról felelt, egyfelesre.
Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, körülnéz: hátha csoda történik, hátha
csak agyrém, nyomasztó lidércnyomás volt, hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az
álomból. Aztán egy csomó füzetet felkap a padról. Míg végigmegy a kis utcán, a padsorok
közt, ezt gondolja: „Ápluszbészerámínuszbé egyenlő ánégyzetmínuszbénégyzet.” Ezt fogja
kérdezni. Biztosan ezt fogja kérdezni. „Ha nem ezt kérdezi, átmegyek különbözeti vizsgá
val a polgáriba, és katonai pályára lépek.”
Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött felzúg az
obligát2 nevetés, amit ezúttal senki se tilt be: a rossz tanuló törvényen kívül áll, rajta lehet
nevetni.
A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja ma
gában: „ápluszbészer…” veszi a krétát. A tanár ránéz.
– Készült? – mondja a tanár.
– Készültem.
Ó igen, hogyne készült volna. A halálraítélt is elkészül: felveszi az utolsó kenetet, és le
nyíratja a haját.
– Hát akkor írja.
A rossz tanuló a tábla felé fordul.
– Bénégyzetmínuszpluszmínusznégyzetgyökbémínusznégyácészerkétá.
És a rossz tanuló engedelmesen írni kezdi és mondja utána a számokat. Írja, írja, mint
Ágnes asszony, tudja, miről van szó, látja a tételt „éppen úgy, mint akkor éjjel”, mikor el
aludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent az egész. Igen, ez az, homályosan sejti,
valami másodfokú egyenlet – de hogy mi lesz ebből.
1
2

éteri: 1. könnyen illanó; 2. légies, légiesen könnyű vagy finom; 3. mennyei, égi
obligát (lat.): kötelező, szokásos, elmaradhatatlan
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Szép lassan és kaligrafikusan1 ír. A négyesnek a szárát vastagítja – a vonalból, ami törtet
jelent, gondosan letörül egy darabot, ehhez külön elmegy az ablakig a spongyáért. Időt
nyer ezzel. Hátha csöngetnek addig. Vagy valami lesz. Úgyse sokáig szerepel ő itten a do
bogón. Ezt még felírja, az egyenlőségjelet is szép lassan felrakja – igen, ezt még úgy csinálja,
mint más, felsőbb lények, mint egy jó tanuló. Felírja még „á²”. A katonaiskolában nagyon
korán kell felkelni, villan át az agyán, hirtelen. De aztán hadnagy lesz az ember. Esetleg
kimegy Fiuméba.2
Közben szép lassan ír – még mindig nem írta le. Hozzá nem értő ember, aki ezt a jelenetet
figyeli, azt hiszi, valami jó tanuló felel. De a szakértő tudja már, mit jelent az, mikor valaki
ilyen határtalan gonddal rajzolja a kettes farkincáját. Halálos csend körös-körül. A tanár
nem mozdul. Most beszélni kell.
– A másodfokú egyenlet… – kezdi értelmesen és összehúzott szemmel, és mélységes fi
gyelemmel nézi a táblát.
– A másodfokú egyenlet… – ismétli olyan ember modorában, aki nem
azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanemin
kább azért, mert ren
ge
teg mondanivalója közül a leghelye
seb
bet, a
legfrappánsabbat, a legtökéletesebbet válogatja és mérlegeli.
De a tanár, ó, a tanár már tudja, mit jelent ez.
– Készült? – mondja keményen és szárazon.
– Tanár úr kérem, én készültem.
Ezt bezzeg villámgyorsan mondja: véres dac, lázadó kétségbeesés re
meg a hangjában.
Tanár (széles gesztussal): – Hát akkor halljuk.
A rossz tanuló nagy lélegzetet vesz.
– A másodfokú egyenlet az elsőfokú egyenletből származik oly módon,
hogy az egész egyenletet megszorozzuk…
És most beszél. Valamit beszél. A második mondatnál arra számított, hogy félbeszakítják
– lopva néz a tanár felé. De az mozdulatlan arccal néz, se azt nem mondja, hogy jó, se azt,
hogy rossz. Nem szól. Pedig a rossz tanuló nagyon jól tudja, hogy nem lehet az jó, amit ő
beszél. Hát akkor miért nem szól a tanár? Ez rettenetes. A hangja reszketni kezd. Egyszerre
látja, hogy a tanár felemeli a noteszt. Erre elsápad, és szédítő gyorsasággal kezdi:
– A másodfokú egyenlet úgy származik az elsőből, hogy végig… Tanár úr kérem, én ké
szültem.
– Polgár Ernő – mondja hangosan a tanár.
Mi ez?
Már egy másikat hívtak ki? Ővele végeztek? Mi ez? Álmodik?
– A másodfokú egyenlet… – kezdi újra, fenyegetően.
Polgár Ernő fürgén kijön, és a tábla másik végén már veszi a másik krétát.
– A másodfokú… Tanár úr kérem, én készültem.
Senki sem felel. És most ott áll, egyedül a tömegben, mint egy szigeten. De még nem megy
helyre. Neki nem mondták, hogy menjen helyre – odvas és züllött, kitaszított szívvel áll
ott –, neki nem mondták, nem mondták. Ő még felel. Most végigmenjen, újra, a padsorok
közt? Nem, inkább áll, hülyén: keze dadogva babrál a táblán, a félbemaradt egyenlet ron
csai közt, mint a lezuhant pilóta, a motor megpattant hengerei fölött. A másik fiú közben
már felel is. Valami párhuzamos vonalakról beszél – ez is olyan idegen és furcsa… mint
1
2

kalligrafikus (gör.–lat.): díszesen, művésziesen írott (betű, írás)
Fiume: kikötőváros az Adriai-tenger partján; ma Horvátország egyik városa, a mű keletkezése idején a Magyar Királyság
része volt
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minden… amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte… foglalkoznak vidáman és ruganyo
san és hangosan… és amiből ő soha nem fogott fel semmit… néhány mondatot jegyzett meg
eddig, s azokon úszott…
És így áll most, még áll, reménykedik, udvariasan figyeli, amit a másik beszél… néha he
lyeslően bólint, legalább ezzel jelzi, hogy ő készült, ő tud… néha bátortalanul meg is szólal,
abban az illúzióban ringatja magát, hogy őt kérdezték, de csak halkan, hogy ne küldjék
helyre… aztán szerényen elhallgat és figyel… előrehajol, részt vesz a felelésben, odaadja
a krétát, buzgólkodik a felelő körül, még súg is neki, hangosan, nem azért, hogy segítsen,
de hogy a tanár lássa, hogy ő súg, tehát ő tud… Egyszóval: nem adja meg magát.
Egyszer aztán minden ereje elhagyja, elhallgat, és még egyszer a katonaiskolára gondol. Elboruló elméjében, mint távoli szavak, verődnek vissza a zajok… a kréta ropogása…
elfolynak az arcok, és egy pillanatra világosan látja a végtelent, amelyről e percben jelentette
ki a felelő, hogy ott a párhuzamos vonalak találkoznak. Látja a végtelent… nagy, kék valami… oldalt egy kis házikó is van, amire fölül fel van írva: Bejárat a negyedik végtelenbe.
A házban fogasok vannak, ahol a párhuzamos vonalak leteszik a kalapjukat, aztán átmennek a szobába, leülnek a padba, és örömmel üdvözlik egymást… a párhuzamos vonalak,
igen… a végtelen, a megértés, a jóság és emberszeretet osztályában, ahová ő soha eljutni
nem fog… ama „felsőbb osztály”, melybe elégtelen eredmény miatt fel nem „léphet” soha.
(1916)
Az író Tanár úr kérem című műve 1916-ban jelent meg, első kia
dá
sában még csak tizenhat, egymással lazán összekapcsolódó
történet szerepelt. Az írások a 19–20. század fordulójának közép
iskolás1 diákjairól és az iskolai életről szólnak. Karinthy a korabeli
diákélet jellegzetes mozzanatait mutatja be a különböző gyerek
típusok szerepeltetésével. Az események és a szereplők is tipikusak, korhűek, mégis örök érvényűek.
A kötet szerkezete szimmetrikus, így például az első írás, a Bevezetés című rész „párja” a Hazudok című mű, amely a gyűjtemény záró
darabja. A két művet az írói szerep motívuma köti össze, ugyanakkor a kötet időszerkezetének az „ívét” is megadják azáltal, hogy
a Bevezetés a múltba visz, a Hazudok pedig már „kilépés” a jelenbe.
A könyv 1959-es
A most olvasott A jó tanuló felel és A rossz tanuló felel a gyűjtemény
kiadásának borítója Kass
5.
és 6. darabja.
János illusztrációjával
A tizenhat írás műfaja humoreszk. A humoreszk rövid, vázlat
szerű, humoros kisepikai műfaj. Jellemzője a könnyed hangvétel, célja elsősorban
a szórakoztatás, illetve az apróbb, ám jellegzetes emberi hibák nevetségessé tétele.
A humor mellett fontos kifejezőeszköze a gúny és az irónia is.
A kortársak közül Tóth Árpád így méltatta a kötetet: „Nemcsak ő, aki a könyv finom és mély
előszava szerint hirtelen visszavarázsolódik a középiskola padjai közé, mi is, olvasók, egyszerre
a diák-múlt furcsa világába jutunk, tanárok és diáktársak külön életű kozmoszába, drukkok,
csínyek, kamasz-tűnődések, vágyak és gyötrelmek elfeledett tartományába, s a könyv elolvasása
után döbbent és káprázó szemmel emeljük fel a boszorkányos lapokról fejünket.”



1

Az akkori iskolarendszer különbözött a maitól. A középiskola a mai 5–12. évfolyamnak felelt meg
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Feladatok, kérdések
1. Mit gondolsz, mi lehet a célja az egyes szám harmadik személyű elbeszélőmódnak?
2. Vizsgáljátok meg az elbeszélő viszonyát a szereplőkhöz! Térjetek ki a következő
kérdésekre is!
a) Hogyan értékeli az elbeszélő a jó tanulót?
b) Mi lehet az oka annak, hogy a rossz tanulónak nincs neve?
c) Kit mutat be csak külsőleg, kit belső nézőpontból is az elbeszélő?
d) Melyik szereplővel kapcsolatban feltételezhető életrajzi vonatkozás?
3. a) Rendezd táblázatba a két tanuló felelés közbeni megnyilvánulásait a következő
szempontok alapján!
Megnyilvánulások

A jó tanulónál

A rossz tanulónál

Cselekedeteik tempója
A testbeszéd jelei
Az osztály viselkedése
A tanár reakciója

b) K észíts jellemtérképet a jó és a rossz tanulóról a táblázatba foglaltak segítségével!
Emeld ki mindkettőjük tipikus tulajdonságait is!

Kapcsolódó
1. Kutassatok! Mit jelent az „átmegyek különbözeti vizsgával a polgáriba” kifejezés? (Kiindulópont
lehet a 126. oldal lábjegyzete.)
2. a) Te tanultad már a másodfokú egyenletet?
b) Mit gondolsz, hány évesek lehetnek a szereplők?
3. Figyeld meg a könyv borítóját az előző oldalon!
a) Miben tér el a képen látottaktól egy mai diák öltözködése és felszerelése?
b) Mi a hasonlóság a múlt és a jelen között?
4. A ti osztályotok hogyan viselkedik, amikor
a) egy „jó tanuló” felel?
b) egy „rossz tanuló” felel?

Karinthy Frigyes (1887–1938)
Budapesten született, ahol élénk szellemi környezetben nőtt fel. Korán
megmutatkozott írói hajlama, már tizenöt éves korában megjelent egy
fantasztikus regénye Nászutazás a Föld középpontján keresztül címmel.
Egyetemi tanulmányait nem fejezte be, újságíró lett. Sorra jelentek meg
humoros írásai, paródiái, kritikái, karcolatai és novellái.
1912-ben jelent meg Így írtok ti című kötete, az írások műfaja paró
dia. Elsők között tiltakozott a háború ellen, sorra születtek meg hábo
rúellenes írásai.
1936-ban sikeres agyműtéten esett át, a műtétről és előzményeiről szól
Utazás a koponyám körül (1937) című regénye. Üzenet a palackban című
verseskötetének megjelenése előtt halt meg.
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Nagy Lajos: Képtelen természetrajz
• Idézzétek fel a karcolat fogalmáról tanultakat!

A kutya
A kutya háziállat. Három fő részből áll, úgymint: fej, törzs és végtagok. Ha ezen részek
bármelyikét a kutyából elvesszük, akkor a kutya elromlik, és többé sem nem szalad, sem
nem ugat, egyáltalán nem működik tovább.
Különféle kutyák vannak, úgymint: pulikutya, komondor, vizsla, agár, szentbernáthegyi,
újfundlandi kutya, öleb, kis girhes, nagy dög, mopszli, nyakszli, vonító sühögér, kis kut ya,
nagy kutya, tarka kutya, Sajó kutyám. (A kutyuskám az nem kutya, hanem, amint egy igen
kiváló természettudós földerítette, egy nő.)
A kutya igen hű állat. Ha a gazdája megrúgja, akkor meglapul, és nyalogatja a cipőjét.
Ha pedig meghal a gazdája, akkor a kutya nagyon szomorú lesz, sőt van olyan kutya is,
amelyik a gazdája halála után nem eszik, nem ugat, lefekszik, és ő is meghal, nem úgy, mint
például a zsebóra, amely a gazdája halála után is közönyös ketyegéssel jár tovább, amiért is
a zsebóra egy hűtlen kutya.
A kutya örömének az által ad kifejezést, hogy a farkát csóválja. Ha pedig a farkát levágják, akkor a fejét csóválja.
A kutya valamennyi állat közt a legértelmesebb. Igen tanulékony, például rövid néhány
esztendős fáradozás után már megérti a saját nevét, s ha azt hangosan kiáltják, a kutya dü
hösen ugatni kezd, ami azt jelenti, hogy hagyják már békén. De a kutya nemcsak szelle
mileg fejlett, hanem lelkileg is, némelyik annyira mély lélek, hogy emlékeztet a lírai köl
tőkre, ugyanis ezek a költői lelkű kutyák, ha feljön a hold, és az ég tetején szépen ragyog,
szintén ugatni kezdenek.
A kutyának veszedelmes betegsége a veszettség, ami igen ragadós nyavalya, az ember is
megkaphatja, és harapás által terjed, mégpedig úgy, hogy vagy a veszett kutya harap meg
egy embert, vagy a veszett ember harapja meg a kutyát.
A kutyának a veszettségen kívül legfőbb ellensége a sintér. Ez egy olyan úriember, aki
drótkarikával jár az utcán, s ha meglát egy kutyát, utánaszalad, a drótot a nyakába veti,
és elkezdi a kutyát húzni, mire a kutya gazdája pedig két pofont ad a sintérnek, a gazdát
a rendőr fölírja, s utcai botrány miatt fizet húsz korona1 bírságot. A bírság lefizetésének
napján a gazda a kutyának öt flemmet2 ad és két rúgást, mikor pedig a gazda ebéd után
elmegy a kávéházba feketézni, a felesége úgynevezett vigasz-cvikipuszit ad a kutyának, ami,
ha öreg és csúnya az asszony, még csak fokozza és betetézi a szegény kutya szenvedéseit.
A veszettség ellen Pasteur3 nevű francia orvos kitűnő szérumot talált föl, de a sintér és
a cvikipuszi ellen ő sem tudott még semmit kitalálni. A veszettségen kívül még nagy baja
a kutyának az elveszettség, ami ellen az apróhirdetések, s a megtaláló fejére kitűzött illő
jutalom szolgál.
A kutyáról szóló eme tanulmány keretein belül meg kell még emlékeznünk az ebzárlat
ról, amit plakátokon tesznek közhírré a városban. A plakátok arra valók, hogy azt a kut yák
elolvassák, és pontosan betartsák. Azért helyezik el rendszerint az utcasarkokon.
A kutyát házőrzésre, a szoba bepiszkítására, mások zavarására, a háziúr és házmester
bosszantására használják, tehát igen hasznos állat, csontjából rongyot készítenek, húsát
várostromok alkalmával eszik.
(1920)

korona: pénznem
flemm: a városi szlengben volt használatos, jelentése: pofon
3
Pasteur [pasztőr] (1822–1895): francia biológus és kémikus, a róla elnevezett pasztörizálás feltalálója
1
2
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Feladatok, kérdések
1. a) Fogalmazzátok meg, mi a karcolat témája!
b) Beszéljétek meg, mennyiben adódik a tárgyból a komikum!
2. a) Készítsetek fürtábrát a kutya tulajdonságairól, cselekedeteiről! Folytassátok az áb
rát!
kutya

Hűséges házőrző

b) Melyek azok a szavak és kifejezések, amelyek a karcolatban és a ti ábráitokban is
előfordulnak? Mi lehet ennek az oka?
c) Beszéljetek arról, milyen emberi tulajdonságokat, cselekedeteket kapcsol a szerző
ehhez az állathoz! Melyek azok, amelyek sértik a köznapi ízlést?
3. a) A komikus ábrázolás mely hangneme (humoros, gúnyos, ironikus, szatirikus) ural
ja ezt az írást?
b) Keress példákat megjelenítési formáira, kifejezőeszközeire!
4. Az igekötők jelentésmódosító szerepét is a komikus ábrázolás eszközeként használja
az író. Mondd el, hol és hogyan alkalmazza!
5. Kit vagy mit gúnyol ez az írás?

Kapcsolódó
1. a) Olvassátok el a karcolatgyűjteményt! Beszéljétek meg, kinek melyik állat lett a kedvence!
Indokoljátok meg, miért épp az!
b) Készítsetek humoros ötsorost az általatok választott állatról! A cím utáni első sor 2 tulaj
donságból álljon, a második sor 3 cselekvésből, a harmadik sor egy 4 szavas mondat
legyen, az ötödik sor pedig 1 szó, a cím szinonimája!
2. a) Gyűjtsetek vicces képeket az internetről vagy saját fotóitokból az általatok írt ötsorosban szereplő állatokról, és készítsetek a szövegekhez illő tablókat belőlük!
b) Az elkészített munkátokat mutassátok be a többi csoportnak!
3. Emlékeztek olyan irodalmi műre vagy filmre, amely kutyáról (is) szól? Ha igen, hogyan ábrá
zolja az adott mű a kutyát? Mely tulajdonságait emeli ki?
4. Keressetek a kutyával kapcsolatos szólásokat, közmondásokat!

Nagy Lajos (1883–1954)
A Pest megyei Apostagon született, az akkori elnevezés szerint „törvénytelen
gyermekként”, ami miatt sok sérelem érte gyermek- és felnőttkorában is. Anyai
nagyszülei nevelték. Iskoláit Budapesten végezte, közben házitanítóskodott,
hogy fizetéséből a megélhetését biztosítsa. 1910-től már író és újságíró, 1922től hét éven át a Nyugat főmunkatársa volt.
Művei közül a Képtelen természetrajz című kötetében az emberi természetet
ábrázolta szatirikus hangon. Novelláit a tárgyias szemlélet és az ironikus írói
magatartás jellemzi.
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Örkény István: Egyperces novellák
•Ö
 rkény István az Egyperces novellák című kötetéhez írt egy Használati utasítást, amely
önmagában is egy egyperces novella. Olvassátok el és beszéljétek meg, mely utasítások
segítik az egypercesek megértését!

Használati utasítás
A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások.
Előnyük, hogy az ember időt spórol meg velük, mert nem igényelnek hosszú hetekrehónapokra terjedő figyelmet.
Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el
egy Egyperces Novellát.
Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje járkálás közben is élvezhető!
Fontos, hogy a címükre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát
semmitmondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű
a kocsi. E novellának éppily fontos tartozékuk a cím.
Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán
a szöveg: ez az egyetlen helyes használati mód.
Figyelem!
Aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában
a hiba. Nincsenek buta emberek, csak rossz Egypercesek!
Fasírt
A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbe áztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró
zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle.
Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy
bennünket darálnak-e meg.
A színész halála
Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki Zoltán,
a népszerű színművész.
A járókelők bevitték a közeli klinikára, de ott hiába próbálták a tudomány legújabb
vívmányaival – még vastüdővel is – életre kelteni. A jeles színész, hosszú haláltusa után,
este fél hétkor kiszenvedett; tetemét átszállították a Bonctani Intézetbe.
A Lear király1 esti előadása e tragikus esemény ellenére is zavartalanul folyt le. Zetelak i
késett ugyan egy kicsit, s az első felvonásban feltűnően fáradtnak látszott (néhol szemlátomást
a súgó segítségére szorult), de aztán egyre jobban magára talált, s a király halálát már olyan
meggyőző erővel jelenítette meg, hogy nyíltszíni tapsot kapott érte.
Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt mondta:
– Ma nehéz napom volt.
1

Lear [lír] király: William Shakespeare [viljem sékszpír] egyik drámája
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Fiaink
Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s ennek az asszonynak két szép szál fiúgyermeke. Az
egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a Csendes-óceánra
vezetett. Mi történt vele, mi nem, nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken.
A kisebbik otthon maradt. De egyszer, amikor az anyja elküldte gilisztacukorért (a pati
kába, ami a hetedik ház), nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett.
Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak három fiuk szokott lenni.
S mindig a harmadik, aki boldogul.
„Az egyperces novella az elhagyás, a tömörítés, a feszültségteremtés művészete” – vallja az író.
Az egypercesekben Örkény két újdonságot illeszt a hagyományos epika eszközei közé:
a groteszket és a dokumentum elemeit.
A groteszk a komikum változata. Össze nem illő elemek találkoznak benne, ezért
egyszerre nevettető és borzongató hatású: a nevetségest és az ijesztőt, a visszataszítót és
a fenségest vegyíti. Groteszk lehet egy alkotás hangneme, de lehet az író egész világképét
kifejező látásmód is.
A dokumentumot papírra vetésekor nem irodalmi igénnyel rögzítik. Ilyen például az
önéletrajz, az interjú vagy a leltár és az apróhirdetés is. Mindezek formai elemeit is felhasználja
az író az egypercesekben.
A múlt század 50-es, 60-as éveiben újdonságnak számított a néhány soros vagy féloldalas
novella, melyből ráadásul hiányoztak az addig megírt novellákra jellemző műfaji ismérvek. Ma
már azon sem ütközünk meg, hogy 160 karakterbe is belefér az író közlendője. Emlékeztetőül
idézzétek fel Petőcz András Internet-vers és Varró Dániel SMS-versek című alkotásait!

Feladatok, kérdések
1. Vegyétek számba, milyen össze nem illő elemeket tartalmaznak az olvasott egyper
cesek!
2. Mi a dokumentumelem a Fasírt című írásban?
3. Az író így vallott egyperceseiről: „abból indultam ki, hogy minden fölösleges, amit az olvasó amúgy is el tud képzelni. És épp azzal, hogy mozgásba hozom az olvasó képzeletét,
passzivitása megszűnik, úgyszólván írótársammá lesz”. Bizonyítsd ezt a tételt az olvasott egypercesek elemzésével!

Örkény
István (1912–1979)
Budapesten született, jómódú polgári családban. 1934-ben vegyészi és gyógy
szerészi diplomát szerzett, időközben kezdtek megjelenni az írásai is.
1938-ban Londonba, majd Párizsba utazott, ahol két éven át alkalmi mun
kákból élt.
1942-től munkaszolgálatosként az orosz frontra vitték. Hadifogságba került,
és csak négy év után térhetett haza. 1956-ig íróként, dramaturgként, kiadói
lektorként dolgozott. A forradalomban való részvétele miatt hét évig nem
jelenhettek meg a művei.
Írásaira a groteszk látás- és ábrázolásmód jellemző. Kisregénye Tóték címmel
jelent meg. Drámái ma is kedvelt színházi darabok.
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Szabó Pál: Falusi történet
•F
 igyeljetek arra a történet elolvasása közben, hogy kié volt a „szép piros jérce”! Listázzá
tok az árulkodó jeleket!

Három évvel ezelőtt történt, október végén, hogy Cseppentő Gergély hetfűn1 délután két
lóval, egy szekérderék 2 tökkel ballag hazafelé az utcán, a szomszéd háza előtt kifordul a szekér egészen az árok szélére, aztán úgy egyenest neki a kapunak, s ló, szekér megáll…
Cseppentő Gergélynek egyik kezében az ostor, a másikban gyeplő, s csak ül ölnyi geze
micében3 a tök tetején, s meredten bámul a kapura, aztán az udvarra, de csönd. Az eperfa
alatt tyúkok ténferegnek, ólálkodnak, de hiába, erről a fáról már egy szem mennyi, annyi
sem lesz az idén. Annyira megszokták az epret a nyáron, hogy nem akarják elhinni.
– Hol lehet mán4 ez az asszony? – gondolja kicsit keserűn, de hogy egy kicsit is meg
mozdulna, arról szó sincs.
Fent, a Nagyutcán kisbíró5 dobol, hogy
azt mondja: – Senki se merjen bejelentés
nélkül disznót vágni, az első disznó után
zsírbeadás négy kila,6 a második disznó
után nyolc kila…
– A fene belétek – gondolja, de aztán
hangosan kiáltja: – Kaput!
A kiáltásra a lovak megmozdulnak, de
hogy a kapu nem nyílik, megnyugodnak,
ellenben kinyílik a konyhaajtó, s Csep
pentőné, született Halász Veronika kilép
a tornácra, valamit eszik, mert jár a szája,
s pillanatra megáll, aztán meglátja a sze
Fényes Adolf: Utca (1902, Kieselbach Galéria)
keret az utcán, lódul azon nyomban, s kitárja a kaput. Az egyik kapuszárnyon meg
várja, amíg a szekér bejön az udvarra, aztán a nagykaput behajtja, be is támasztja, s jön az
udvaron lefelé. De valami volt még a kezében, azt befalja.
– De mindig tömöd a bendődet! – morog a hitesura, Cseppentő Gergély, mert ő olyan
éhes, mint a kutya. S hogy látja az asszonyt enni, még éhesebb. Olyan éhes lesz, hogy alig
tudja a lovakat megkülönböztetni, hogy melyik a nyerges, melyik a rudas.7
– Főztem délre, miért nem ettél? Miért nem tetszett?
– Főztél! Mindig csak kolompír,8 meg paszuly,9 meg kolompír! Kesely ne! – s ha lehet,
még mérgesebb, s fogja ki a lovakat.



hetfűn: hétfőn
szekérderék: a szekér rakodótere
3
gezemice: gizgaz
4
mán: már
5
kisbíró: a községi elöljáróság (az önkormányzat régi neve) dolgozója. A faluban a híreket dobolta ki
6
kila: kiló (kilogramm)
7
nyerges, rudas: a nyergesnek a bal, a rudasnak a jobb oldalra befogott lovat nevezték a kettes fogatoknál. A nyerges elne
vezése onnan származik, hogy régen gyakran nyeregből hajtották, irányították a fogatot, és akkor a bal oldali lóra ültek
8
kolompír: burgonya
9
paszuly: bab
1
2
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Az asszony olyasmit mond, hogy… nem főzhet ő mindig zsanna-mannát,1 mind meg
kell enni, ami van, az ember is mond megint valamit, hogy jól tudja, hogy ő a kolompírt
nem szereti, s közben a tyúkok, rucák 2 az eperfa alól s a kúttól mind ide zúdulnak. Nem
mondhatja senki, hogy a tyúknak valami sok esze lenne, de annyi mégiscsak van, hogy
tudják, hogy a szekérről mindig lehull, lecsorog valami, ha a határról hazajön. Mint ahogy
most is csorgott. Hiába verestök van a szekéren, de a tök alatt jó félvékányi csöves tengeri
is van, mert a szomszédja, Tárnok, most se szedte meg a tengerit, biztosan azért, mert
nincs rá szüksége … de annál inkább van neki …
– Nincs mit főzni? Hát ez a sok sáska mirevaló? Hiss, te! Hogy az a… – s egyik kezében
a két kötőfék, másik kezében az ostor, s a csomóban kapkodó, rebbenő baromfi közé csap.
Az ostor jó szerszám, ostorral mostanában semmit nem vertek még agyon, hajlik, szinte
puha, csakhogy csíp, s a csípés fáj. Ló, tehén, disznó, liba, tyúk, szóval semmiféle állatot
nem lehet tartani ostor nélkül. S most ahányan vannak a baromfiak, tyúkok, jércék,3 rucák,
annyifelé rebbennek (összesen van vagy nyolcvan darab), kivéve egy szép piros jércét.
Annak az ostor a nyakára tekergőzött, mégpedig olyan annyira, mintha csak ráhurkolták
volna. S úgy ugrál felfelé, mintha rá akarna ugrani.
– Jaj, Szentisten, mi lesz evvel… – kapkod az asszony, Cseppentő Gergélyné, született
Halász Veronika össze-vissza.
– Ne kapkodj már, hanem szaladj mán kés után… – hüledezik a gazda, és próbálja meg
fogni a jércét. De az ostornyelet kiejti a kezéből, s a jérce szinte száguldva bokázik tova az
udvaron.
– Aló! Utána! Fogd meg mán! – szóval így történt, hogy Cseppentőéknél jércepaprikás
volt vacsorára.
Ami hetfűn este, parasztoknál, mindenképpen szokatlan dolog. Hiszen tegnap vasárnap
volt, tehát tegnap hús volt az ebéd, sokszor a vacsora is, de hetfűn? Az nem létezik. Lehet
hús kedden, vagy szerdán, vagy csütörtökön, de hetfűn? Aj-aj. Ilyen nincs. Kivéve, ha a
jérce belé nem esik a csávába,4 rá nem hág a tehén, rá nem lép a ló (mert lépni és hágni
egészen más), avagy… rá nem hurkolódik az ostor a nyakára. Ami egyszer esik meg az
ember életében, de leginkább egyszer se.
Este, amikor se mécsvilág, se napvilág, ülnek az asztalnál Cseppentőék a konyhában,
a házaspár, az öregasszony, meg a két gyermek. Esznek, mégpedig csirkepaprikást. Csep
pentőnek régen elszállott már a mérge, anélkül is firnájszos5 ember, ha jó kedve van még
éppen az:
– Sanyi te!
– Tessék édesapám?
– Meg tudnád mondani, hogy… ipadnak,6 napadnak7, három papnak, hat kappannak8
hány körme van? – a jérce felét befalja, s úgy rágja össze csontostól, mindenestől, mintha
vajból volna.
– Ne-em… – mondja Sanyi, a nagyobbik fiú mekegve, s a lábosba néz. De ekkor a kutya
vakkant, s bejön a szomszédasszony a konyhába.
tréfásan zsörtölődő fordulat, kb. mindenféle jót
ruca: kacsa, réce
3
jérce: fiatal, zsenge tyúk vagy más szárnyas
4
csávába: itt: a moslékos dézsába (a jérce például eltörheti benne a lábát, és akkor le kell vágni)
5
firnájszos: ravasz, tréfás
6
ipa: após
7
napa: anyós
8
kappan: herélt kakas
1
2
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Szomszédok, ha jó barátságban vannak, csak kétszer köszönnek egymásnak naponta.
Reggel, meg este. Este is csak akkor, ha gondolják, hogy nem találkoznak többet. A reggeli
köszönés egész napra szól.
– Jó étvágyat kívánok! – mondja hát a szomszédasszony köszönés helyett. S úgy nézi
a paprikáscsirkét, hogy majd kiapad a szeme.
– Köszönjük szépen, üljön le szomszédasszony! – mondja Cseppentőné.
– Köszönöm szépen, nem ülök le, hanem… csak azért jöttem által, hogy… kint voltam
tengeriszedni,1 aztán… hazajövök, hát hiányzik egy jércém. Nem látta szomszédasszony,
nem bújt át ezen a rossz kerítésen?
– Nem láttam én, dehogy láttam, hiszen tudja, hogyha láttam volna, hát megmondanám…
– sápadozva beszél, magyaráz, pedig tudja, hogy hiába minden, a szomszédasszony úgyse
hiszi el, hogy nem az ő jércéjét főzte meg.
– Meg kell enni, akkor nem vész el! – mondja ki a vétót2 Cseppentő, és egy másik dara
bot veszen3 ki a lábasból, és röhögve rágja össze az egészet. (Teheti. Megvan az összes foga.)
– Mink… nem szoktunk hetfűn húst enni… – mondja a szomszédasszony, és köszön,
hogy jóéjszakát, aztán elmegyen. Utána csönd van, csak két fiú csámcsog, mint a vesze
delem, sokára mondja az öregasszony:
– Ez most telekürtöli a falut.
– Mivel?
– Hogy megettük a jércéjüket…
– Kürtölje. Az is bolond lesz, aki el
hiszi! – vígasztalja Cseppentő az anyó
sát, de azért ő is megfelhődzik. A fene
ette vóna meg, nem jó a szomszéddal
haragban lenni. A felesége, született Ha
lász Veronika, meg éppen kétségbeesik,
keresné a jérce lábát, a jegye4 miatt, de
hát bekapta már azt a kutya (ha ugyan
Cseppentő össze nem rágta azt is), szó
val, Cseppentőék közt, meg Tárnok Lász
ló szomszédja közt megkezdődött a baj.
Hollósy Simon: Parasztudvar szekérrel
Amit nem lehetett egyelőre pontosan
(1912, Magyar Nemzeti Galéria)
meghatározni, hogy mi is hát az a baj
tulajdonképpen, ha Cseppentőné a boltban volt, vagy az ártézikúton,5 az asszonyok olyan
nyájasan köszöntek neki, s jól a szemébe néztek, mintha azt mondták volna neki, hogy
tudjuk, amit tudunk. Az ura, Cseppentő Gergély is egészen érthetetlen dolgokat tapasztalt,
először is a harmadik szomszédja, az öreg Kővágó azt mondja neki csürhehajtáskor,6 mikor
a Tárnokék kakasa éktelenül kukorékolt:
– Hallod, hogy hívja a kakas a szép piros jércét, ecsém?7
– Milyen jércét? – mordul Cseppentő.



tengeriszedni: kukoricát szedni
vétót: itt: zárszót, végső döntést (ti. ne kérdezősködjön már a szomszédasszony)
3
veszen: vesz
4
jegye: itt: jele (szokás volt, hogy ki-ki valamivel megjelölte a maga állatát, éppen az ilyen esetek miatt)
5
a rtézikúton: az artézi kutak utcai közkutak (voltak), melyeket a vízzáró rétegek közé fúrtak, és amelyeket az ott felgyűlt
víz táplált (ma már inkább vezetékes vízzel táplálják a közkutakat is, ahol még vannak)
6
csürhe: a falu közös disznófalkája(kondája); csürhehajtás: ennek a legelőre terelése, illetve behajtása (tavasszal és ősszel)
7
ecsém: öcsém; a fiatalabb ember jóindulatú, bizalmas megszólítása (volt) faluhelyen
1
2
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– Milyet a fene? Hát amelyik elveszett.
Cseppentő Gergélyt nagyon szíven szúrta ez a dolog. Tudja, hogy nem kellene szólni egy
szót se, de meg is magyarázza, hogy hogy volt, meg mint volt.
– Az úgy volt hajja, hogy az asszony délbe kolompírlevest főzött, és én nem szeretem
a kolompírt, nem ettem mérgembe semmit, aztán kimentem verestökért, aztán… – elma
gyarázza úgy, ahogy történt. De hiába, az öreg Kővágó csak nézi, nézi, aztán kajánul ba
zsalyog.1
Ment az utcán a templomba vasárnap reggel, és a sikátorból két süvölvényfattyú2 utána
kukorékolt.
A tanácsháznál volt valami dolga, s a tanácselnök minden további nélkül azt kérdezi tőle:
– Nahát, ecsém, azt mondd meg nekem, hogy… hogy fittyen a lotty? – az asztalfiókban ke
resgél, s ez is bazsalyog.
Ilyet mondani, neki, Cseppentő Gergélynek. Szörnyű.
Lassan oda jutott, hogy bármit mondott, az emberek gyanakodva pislogtak rá, de elég
volt. Ezt már nem lehetett kibírni. November vége felé elhatározta, hogy őszintén beszél
a szomszéddal.
– Nézzed csak, szomszéd, hadd3 már abba ezt a mocskolódást.
– Milyen mocskolódást?
– Hát hogy mink ettük meg a piros jércéteket.
– Szóval… mégiscsak tik4 ettétek meg, szomszéd? – fortyan fel Tárnok.
Vagyis, a szomszéddal okosan beszélni nem lehet.
– Kiirtom még a világból is! – hangoztatta Tárnok a sírásáson, vagy a borbélynál.
– Én megtanítom becsületre ezt a szemét hazudozót! – mondotta Cseppentő a kovács
műhelyben, de hiába, az emberek igen gyanúsan néztek rá.
Közben persze, telt, múlt a faluban az idő s december elején leesett a hó. Disznók sivalkodtak
reggelenként itt is, amott is, aztán tűz lobogott, kezdték ölni a disznókat rendre, s vitték fel
a tanácsházához a négy kiló zsírokat, meg a nyolc kiló zsírokat, ahol hármat öltek, mert
nagy volt a család, ott meg a tizenkét kilókat, de még két disznóra se kapott vágási engedélyt
mindenki. Elég nehéz idők voltak azok, s egyszer csak egy kora reggelen, amikor még
sötét van és mégsincs, szóval, mikor már virrad, Tárnok szomszéd ezt látja, amint szokás
szerint leskelődik az ól végénél, hogy Cseppentő és Cseppentőné egy nagy zsírosbödönt
cipel kifelé a kertbe. Cseppentőnek egyik kezében ásó, a másikkal a bödön fülét fogja…
Minduntalan széjjelnéznek, s úgy mennek.
– Feketevágás5… disznót ölt és a zsírt elássa… – döbben Tárnokba a helyzet, s azt is
tudja, hogy ezért pedig fél évtől két évig terjedhető börtönbüntetés jár. – Most fizetsz
a jércére, kutya! – gondolja, és ha rá lenne bízva, a feketevágásért két esztendőt szabna.
Megnézi jól a helyet, ahova Cseppentő a gödröt ássa, megvárja, amíg a bödönt beemelik
a gödörbe, elföldelik, aztán suttyognak6 befelé.
Alig várja, hogy eljöjjön a nyolc óra. Akkor megtakarítja a csizmáját és megyen a tanács
házára. Beszél a tanácselnökkel, az csóválja a fejét, és telefonon felhívja a rendőrséget.

bazsalyog: huncutul, összekacsintva mosolyog
süvölvény: siheder, kamasz
3
hadd: hagyd
4
tik: ti
5
feketevágás: engedély nélküli disznóvágás. A történet idején csak engedéllyel lehetett disznót ölni
6
suttyognak: sunnyognak, osonnak
1
2
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Cseppentőék tíz óra felé reggeliztek csupán, vereshagymára ütött rántottát ettek, mikor
jött két rendőr, meg egy tanácstag.
– Jó étvágyat! – toppannak be vígan.
– Köszönjük, részük legyen benne…
– Nem, mi már reggeliztünk. Hanem… van magának disznóvágási engedélye, hajja1?
– kérdezi az őrmester.
– Nekem? Minek a? Majd lesz mire kell. Mire meghíznak a hízók.
– Olyan sok van?
– Sok? Kettő.
– A harmadikat meg levágta.
– Én? Hát olyan ember vagyok én, aki nem tudom a törvényt? – méltatlankodik Cseppentő.
Felesége, született Halász Veronika meg éppen olyan, mint egy rakás szerencsétlenség.
Lecsapja a villát az asztalra, a kemencéhez szalad, két tenyerébe temeti az arcát és zokog.
Az őrmester olyan ember, hogy egyáltalán nem bírja az asszonyi sírást, erélyesen kiáltja:
– Most sírnak? Mikor feketén vágtak, nem sírtak? Gyerünk csak kifelé a kertbe!
Nincs mit tenni, itt már menni kell. Elöl az őrmester, nyilván megmagyarázták neki,
hogy merre van a bödön, merre kell keresni, mert megyen2 a tetthelyre egyenest. Utána
sorba a többiek. A tanácstól jött ki a tanácstagon kívül két ember, ezek szinte az ilyesmiből
élnek, s egyelőre a markukból tökmagot rágnak […]
– Ásót, lapátot! – adja ki a parancsot az őrmester, és kevés tétovázás után megáll. De
mindkét szomszédban apraja-nagyja ott leskelődik immár a kerítésnél, odább is, amodább
is, végig az egész soron, kutyák ugatnak, van, aki hátratett kezekkel ballag erre, de asszo
nyok is jönnek, kötő3 alá dugott kezekkel, kisebb-nagyobb gyermekek meg éppen szaladnak.
Mire Cseppentő Gergely némi vitatkozás után beleüti a behavazott, lágy földbe az ásót,
annyian vannak, mint egy népgyűlés.
– Ássa csak, ássa! – mondja az őrmester.
– Hászen4… ásom! – még egy kis földet, még egy kicsit.
Végre itt van a bödön, megvan a bödön.
– Emeljük csak kifelé! – rendelkezik az őrmester. A két segítő úgy érzi magát, mint hal
a vízben, a tökmagot zsebre csorgatják, a bödön két fülét megmarkolják:
– Na most! Egyszerre! – vezényel az egyik.
De az őrmester immár tudja, hogy valami baj van itt, valami nem pászol5 itt, mert túlsá
gosan könnyen kapta fel a két ember a nagy bödönt. Felnyitja a fedelét, belenéz, hát biza6
üres. Nincsen abba semmi az égvilágon.
– Hiszen üres ez! – mondja elképedve. S szinte segítséget kérve néz Cseppentőre.
Cseppentő röhög. Rátámaszkodik két tenyerével az ásónyélre (úgy támaszkodtak a régi
királyok a régi pénzeken) s röhög. Felesége, született Halász Veronika áll odább a kerítés
tövén, az meg kacag. Annyira kacag, hogy reng minden íze.7
– Hát… miért ásták el, ha üres? – hüledezik az őrmester.
hajja: hallja
megyen: megy (népies)
3
kötő: kötény
4
hászen: hiszen
5
pászol: passzol, nem illik a képbe, nem vág egybe azzal, amit várnának
6
biza: bizony
7
minden íze: minden tagja, porcikája
1
2
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– Csak azért, hogy… le akartam káderozni a szomszédomat! Tárnok Lászlót! Én lekáderoztam. – S a szava most zeng, mint valami mély húrú hangszer: – Hun vagy1, Tárnok
László, te gyönyörű? Gyere, hadd mutassam meg itt, a világ szemeláttára a káderlapodat!
De Tárnok nem jön, Tárnok nincs sehol. Úgy elpattant a kerítéstől, mintha parittyából
lőtték volna ki.
Ellenben a népek, asszonyok, emberek, gyermekek nevettek, nevettek…
Még tán most is nevetnek, ha bele nem untak azóta.
(Részletek)
Az 1950-es években játszódik a humoros, szatirikus elbeszélés cselekménye. A történet
egy mindennapi esetből, egy tyúkperből bontakozik ki, és az addig jószomszédi kapcso
latban élők, Tárnokék és Cseppentőék között hosszú ideig tartó viszály kezdődik. A köl
csönös gyűlölködés odáig fajul, hogy elviselhetetlenné válik Cseppentőék élete a faluban.
Cseppentő Gergely azonban „firnájszos” ember, aki – noha nem ártatlan – visszavág, és meg
leckézteti a szomszédját.

Feladatok, kérdések
1. Állapítsd meg, mennyi időt ölel fel az elbeszélt eseménysor!
2. a) Melyik történelmi időszakban játszódik a cselekmény?
b) Készítsetek bemutatót ezekről az évekről! Az illusztrációk lehetnek korabeli fotók,
képeslapok, festmények stb.
3. Készítsetek a műről történetpiramist! A történetpiramis „csúcsa” legyen a fősze
replő neve! A második sor legyen 2 szó a jellemzésére! A harmadik sor legyen
a helyszínre vonatkozó 3 szó, a következő sorban álljon 4 szó a problémáról!
Az ötödik sorban 5 szó szerepeljen egy eseményről! A hatodik sorba írjatok 6 szót
egy másik eseményről! Az utolsó sor legyen 7 szó a megoldásról!
4. a) Mi az elbeszélésben a cselekményt elindító mozzanat?
b) Mi jelenti az eseménysorban a tetőpontot?
5. a) A történet alapján „készítsd el” a Cseppentő família közösségi oldalát! (Mely cso
portokhoz csatlakoznak? Mi lesz a profilképükön? Kikkel vannak kapcsolatban?
Mi lesz a háttérképükön?)
b) Dolgozz ki minden apró részletet, és írj legalább négy bejegyzést a nevükben!
6. Fogalmazd meg, milyen, egymással ellentétes életfelfogást képvisel Cseppentő
Gergely és Tárnok László!
7. „Én lekáderoztam. […] Gyere, hadd mutassam meg itt, a világ szemeláttára a káderlapodat!” Nézzetek utána, mit jelentett a káderezés az 1950-es években!
8. a) Milyen hangnemű az elbeszélő előadásmódja?
b) Hogyan jelenik meg a humor, illetve a szatirikus hangnem a cselekményben és
a jellemábrázolásban?
9. Vizsgáld meg a mű szókincsét és stílusának a sajátosságait!

1

hun vagy: hol vagy (népies)

137

irodalom8_2021.indd 137

2021. 07. 20. 10:21

Kapcsolódó
1. Ebben az elbeszélésben – szó szerint – egy tyúkperrel találkoztatok. Mit értünk még
tyúkper alatt? Hozzatok példákat rá a mai életből, majd beszéljétek meg, melyik volt
közülük a legmulatságosabb!
2. a) Mire szolgált a „vágási engedély”?
b) 
Milyen következményekkel járt, ha valaki enélkül próbálta meg folytatni a
tevékenységet?
3. Ismersz olyan filmet, amely „feketevágást” jelenít meg?
4. R ossz szomszédság: török átok. Nézz utána, mi a török átok kifejezés jelentése!
5. Írjatok jelenetet a bödönkiemelésről, és adjátok is elő!
6. Mit jelent az „ő is megfelhődzik” kifejezés?
Az irodalmi szociográfiáról
Az irodalmi szociográfia egy-egy társadalmi csoport, réteg, tájegység vagy település életmódját
mutatja be. A tények mellett gyakran helyet kapnak benne a személyes élmények és emlékek is
– az irodalmi megformáltság igényével. Nemcsak nyomtatott, de filmes formában is megjelenik.
A magyar irodalomban a szociográfia az 1930-as években élte fénykorát a népi írók falukutató
mozgalma nyomán. Jellemző művek a korból: Illyés Gyula: Puszták népe, Nagy Lajos: Kiskunhalom,
Féja Géza: Viharsarok stb. A kortárs írók közül Závada Pál és Moldova György készített hasonló témájú műveket.

Szabó Pál (1893–1970)
Zsellércsaládból származott, mindössze hat osztályt végzett. 1928-tól jelen
tek meg az írásai, majd a harmincas évektől több folyóirat szerkesztője is volt.
Móricz Zsigmond előtt a Kelet Népe című folyóiratot szerkesztette.
A parasztság sorsa foglalkoztatta leginkább. Legismertebb regényéből
– Talpalatnyi föld címmel – film készült 1948-ban. A mű a paraszti élet ne
hézségeiről, társadalmi különbségekről szól. Ez a küzdelem a fiatalok párvá
lasztásába is beleszól, az élet minden területét áthatja.
Jelenet a Talpalatnyi föld című filmből. Rendezte: Bán Frigyes. A képen a két főszereplő: Mészáros Ági és Szirtes Ádám
(Juhos
Marika és Góz Jóska szerepében)
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Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták
• Gerald Durrell leghíresebb művének címe Családom és egyéb állatfajták. Mi lehet a műfaja?
Vajon megsértődtek a szerző testvérei, amikor megtudták a könyv címét?
• Figyeljétek meg az alábbi részletben, melyik családtagnak milyen „szerepe” van ebben a kis
közösségben!

A költözés
Az ólmos augusztusi eget jövendölő csípős
szél elfújta a júliust, mint a gyertyát. Éles,
szúrós dara hullott, mely opálos, szürke le
pedőként lebegett, valahányszor belekapott
a szél. A bournemouth-i1 tengerpart mentén
a kabinok kifejezéstelen faarccal bámultak
a tajtékos, zöldesszürke tengerre, mely vad
fröccsenéssel csapódott a part betongátjá
nak. A sirályokat a város fölé sodorta a szél,
és most ott lebegtek a háztetők fölött, kife
szített szárnnyal, ingerülten vijjogva. Olyan
A bournemouth-i tengerpart részlete
időjárás volt, amely végsőkig próbára teszi
az ember türelmét.
A családom, így együtt, nem volt éppen megnyerő látvány ezen a délutánon, mert az
időjárás kinek-kinek meghozta szokásos betegségét, amelyre hajlamos volt. Nekem, aki a
földön feküdtem, és kagylógyűjteményemet rendezgettem, hörghurutot hozott, s úgy el
tömte a fejemet, mint a cement; csak nyitott szájjal, hörögve tudtam lélegzeni. Ami Leslie2
bátyámat illeti, sötéten és mogorván kuporgott a tűznél; neki a füljárata gyulladt be, és
finoman, de kitartóan vérzett. Margo3 nővérem arcát újabb pattanásokkal tarkította ez
az idő, bár amúgy is olyan pörsenéses volt, mint valami pöttyös fátyol. Anyámat erős,
orrfacsaró náthája gyötörte, csipetnyi reumával fűszerezve. Csak Larry,4 legidősebb bá
tyám volt egészséges, őt meg a mi bajaink hozták ki a sodrából.
Persze Larry kezdte. Mi valamennyien fásultak voltunk, s a betegségünkön kívül sem
mire sem gondoltunk. De Larryt az isteni gondviselés arra teremtette, hogy úgy haladjon
az életen át, mint egy kicsi, szőke rakéta, mely ötleteket robbant mások fejébe, hogy azután
összegömbölyödjön, mint a macska, és elhárítson, visszautasítson minden szemrehányást
a következményekért. Ahogy a délután előrehaladt, egyre ingerültebb lett. Végül mogorván
körülnézett a szobában, és elhatározta, hogy nekitámad a mamának, aki nyilvánvalóan
minden bajok okozója.
– Minek kínlódunk ezen a ronda éghajlaton? – kérdezte hirtelen, és az esőverte ablakra
mutatott. – Nézz oda! És, ha már itt tartunk, nézz meg minket is… Margo csupa hólyag,
mint a forró, piros kása… Leslie egy-egy mázsa vattát töm a fülébe, úgy mászkál… Gerry5
olyan hangokat ad ki, mintha farkastorokkal jött volna a világra… És nézd meg magadat:
napról napra ványadtabb és elgyötörtebb vagy.



ejtsd: bórnmöszi
ejtsd: lezli
ejtsd: márgó
4
ejtsd: leri
5
ejtsd: dzseri
1
2
3
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Mama kikukkantott egy hatalmas könyv mögül, melyen ez volt olvasható: Egyszerű
receptek Rádzsputanából.
– Ugyan, szó sincs róla – mondta méltatlankodva.
– De bizony – erősködött Larry –, már-már olyan vagy, mint egy ír mosónő… a családod
pedig akár egy sor illusztráció valami orvosi enciklopédiából.
Mamának nem jutott eszébe megsemmisítő válasz, beérte hát egy lesújtó pillantással,
mielőtt visszavonult a könyve mögé.
– Napsütés kell nekünk – folytatta Larry. – Nincs igazam, Les?… Les… Les!
Leslie nagy csomó vattát kotort ki a füléből.
– Mit mondtál?
– Na, tessék – fordult Larry diadalmasan mamához –, valóságos operációra van szükség,
hogy az ember társalogni tudjon vele. Kérdezlek: micsoda helyzet ez? Az egyik nem hallja,
mit mondanak neki, a másikat meg nem lehet megérteni. Igazán ideje, hogy cselekedjünk.
Senki sem várhatja tőlem, hogy halhatatlan műveket írjak ebben a rideg, eukaliptuszszagú
légkörben.
– Igen, drágám – mondta mama bizonytalanul.
– Nekünk napsütés kell – mondta Larry, s újra lendületbe jött –, egy olyan ország, ahol
élni tudunk.
– Igen, drágám, ez remek volna – helyeselt mama, aki valójában oda sem figyelt.
– Ma levelet kaptam George-tól.1 Korfu csodálatos. Miért nem csomagolunk és indulunk
Görögországba?
– Helyes, drágám, ha kedved van – mondta mama meggondolatlanul. Ha Larryről volt
szó, általában óvakodott kötelező erejű kijelentéseket tenni.
– Mikor? – kérdezte Larry, akit kissé meglepett ez a készséges beleegyezés.
Mama csak most vette észre, hogy taktikai hibát követett el, és óvatosan lejjebb eresztette
az Egyszerű receptek-et Rádzsputanából.
– Azt hiszem, legokosabb volna, ha előremennél, és elrendeznéd a dolgokat, drágám.
Azután megírod, hogy kellemes-e a hely, akkor utánad mehetnénk – mondta ravaszul.
Larry megsemmisítő pillantást vetett rá.
– Ugyanezt mondtad, amikor azt ajánlottam, hogy költözzünk Spanyolországba – em
lékeztette mamát. – Ott ültem Sevillában két keserves hónapig, és vártam rátok, és te nem
tettél egyebet, mint hogy vaskos leveleket írtál csatornázásról és ivóvízről, mintha én lettem
volna a polgármester vagy mi. Nem! Ha Görögországba megyünk, menjünk mind együtt!
– Túlzol, Larry – mondta a mama panaszosan –, és különben sem tudok csak úgy elin
dulni. Intézkednem kell a házunk felől.
– Intézkedni? Mit akarsz intézkedni, az istenért? Add el!
– Azt nem tehetem, drágám – mondta mama megbotránkozva.
– Miért nem?
– Hiszen csak nemrég vettem!
– Hát akkor add el, amíg még új.
– Ne nevettesd ki magad, drágám – mondta a mama –, szó sem lehet róla. Őrültség volna.
Így hát eladtuk a házat, és elmenekültünk a borús angol nyárból, mint költöző fecske
csapat.
Kevés kézipoggyásszal utaztunk, csak azt vittük magunkkal, amit az élethez feltétlenül
szükségesnek tartottunk. Amikor kinyitottuk poggyászunkat a vámvizsgálatnál, tartalma
1

ejtsd: dzsordzs
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tökéletes képet adott jellemünkről és érdeklődési körünkről. Így például Margo bőrönd
jében egy csomó áttetsző fehérnemű volt, három könyv a fogyókúráról és egy sereg kis
üvegcse, mindegyikben garantáltan hatásos szer pattanások ellen. Leslie ládája néhány
bordás pulóvert és egy nadrágot tartalmazott, melybe két revolver volt becsavarva, meg
egy légpuska, továbbá a Házi fegyverkovács című könyvet és egy nagy üveget, amelyből
szivárgott az olaj. Larryt két láda könyv kísérte, és egy aktatáskában az alsóneműi. A mama
csomagjában felerészben ruhák, felerészben szakácskönyvek és kertészeti szakkönyvek
voltak. Én csak azt vittem magammal, amit feltétlenül szükségesnek tartottam ahhoz,
hogy elüssem a hosszú utazás unalmas óráit: négy természetrajzkönyvet, egy lepkehálót,
egy kutyát és egy lekvárosüveget, mely a bábozódás pillanatához veszedelmesen közeledő
hernyókkal volt teli. Így hagytuk el, véleményünk szerint tökéletesen fölszerelve, Anglia
nyirkos partjait.
Elmaradt mögöttünk az eső áztatta, bánatos Franciaország, a karácsonyi tortához hason
ló Svájc meg a hivalkodó, lármás, kétes illatú Olaszország, és csak kusza emlékeket hagyott
maga után. A kis hajó eldohogott az olasz csizmasaroktól, ki a borongós tengerre, és miközben
a fülledt kabinokban aludtunk, valahol a holdfénytől csillogó vízen keresztülhaladtunk egy
láthatatlan választóvonalon, és benne voltunk a csillogó görög tükörvilágban.
A változás érzése lassan leszivárgott hozzánk; hajnaltájt nyugtalanul felébredtünk, és
felmentünk a fedélzetre.
A tenger sima, kék hullámizmait emelgette, ahogy kavargott a hajnalfényben, és hajónk
nyomában lágyan szétterült a tajték, mint egy fehér pávafarok, tele csillogó buborékkal.
Az ég sápadt volt, sárgával színezve a keleti látóhatáron. Előttünk terült el egy csokoládébarna, ködbe burkolt párafodrokból kiemelkedő, elmosódott körvonalú földdarab. Ez volt
Korfu, és mi meresztgettük a szemünket, hogy ki tudjuk venni a hegyek pontos alakját,
fölfedezzük a völgyeket, csúcsokat, szorosokat és öblöket, de a sziget csak árnykép maradt.
Azután a nap hirtelen a látóhatár fölé emelkedett, az ég olyan lágyan zománckék lett,
mint a mátyásmadár szeme. A tenger vég
telen, bonyolult görbéi fellángoltak egy pil
lanatra, azután mély, zölddel tarkázott királyi bíborrá váltak. A köd gyors, könnyű sza
lagokban felszállt, és ott húzódott előttünk
a sziget. A hegyek mintha aludtak volna egy
gyűrött, barna takaró alatt, melynek ráncait
az olajfaerdők zöldje tarkázta. A part mentén
a karéjos homokpadok csontfehérek voltak
csillogó arany, vörös és fehér sziklák düledező
várai között. Megkerültük az északi fokot, egy
sima, rozsdavörös szirthátat, óriási barlangok
sorával az oldalában. A sötét hullámok föl
Korfu tengerpartjának részlete
emelték hajónk habját, és gyengéden feléjük
sodorták, a hab közvetlenül a barlangok szája előtt megtört, és szomjasan felszisszent
a sziklák között. Miután megkerültük a fokot, elhagytuk a hegyeket, a sziget lassan lelapult,
tarkállva az olajfák ezüst és zöld fényjátékában, melyből itt-ott fekete ciprusok emelték
ujjukat az égre. A sekély víz az öblökben lepkekék volt, és még a hajógépek zakatolásából is
kihallottuk halkan, csengőn a partról, mint gyönge hangok karénekét, a kabócák harsány,
diadalmas kiáltozását.
(Részlet; fordította: Sárközi Györgyné)
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Feladatok, kérdések
1. Gyűjtsd össze a családtagokat jellemző mon
datokat!
2. a) Készítsetek kapcsolati hálót egy nagy cso
magolópapírra!
b) A szöveg alapján jellemezzétek egy-egy
szóval, mondattal a szereplőket és az egy
máshoz való viszonyukat!
3. Keressétek meg és hasonlítsátok össze az Ang
liát és Korfut jellemző szövegrészeket! Hasz
nálhatjátok a képeket is.
4. Keressetek fotókat Korfuról! Vajon őrzik-e még
a Durrell család emlékét a görög szigeten?
Nézzetek utána ennek is!
5. a) Milyen illusztrációkat képzeltek el a regény
hez?
A Családom és egyéb állatfajták című film
szereplői (Rendezte: Sheree Folkson
b) Keressétek meg, kik és milyen stílusban il
[seri fókszon], 2005)
lusztrálták az eddig Magyarországon meg
jelent kiadásokat! Vessétek össze ezeket az interneten található külföldi változa
tokkal!
c) Melyik tetszik legjobban? Miért? Érveljetek!
6. a) Mit gondoltok az eddigiek alapján, milyen élete lesz a családnak Korfun?
b) Találjatok ki, írjatok meg konkrét eseményeket, bonyodalmakat!
7. Hogyan jellemeznéd Gerald Durrell írói stílusát?



Kapcsolódó
1. Mindegyik csoport kap egy írót a következők közül: Gerald Durrell, Lawrence [lorönsz] Durrell,
Lee McGeorge [mekdzsordzs] Durrell, Margaret Durrell.
a) Nézzetek utána, miről, mikről írt, melyek a leghíresebb művei!
b) Mutassátok be a szerzőtöket a többi csoportnak!
c) Milyen kapcsolatban álltak egymással? A többi csoporttal közösen készítsetek erről ágraj
zot (családfát)!
2. Vajon miért Gerald Durrell lett a leghíresebb a családból? Érvelj!
3. Keressetek olyan állatfajokat, emlékműveket, szobrokat, amelyek a Durrell családnak állítanak
emléket! Van ezek között magyar kötődésű?
Gerald M. Durrell (1925–1995)
Brit zoológus és író, az indiai Calcutta közelében született. Kalandos élete során
családjával együtt vagy expedíciókon bejárta a világ különleges adottságú termé
szeti helyeit. Mint természetkutató számos állatfaj megmentése és kutatása kap
csolódik a nevéhez, alapítványa ma is él.
Az irodalomba a Családom és egyéb állatfajták című regényével robbant be.
Népszerűsége azóta is töretlen, mert írásainak humora, élet- és természetszeretete
minden olvasóját lebilincseli. A véznaujjú maki meg én (1994) című regényében egy
különleges állatfajt mutat be.
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Összefoglalás
A fejezetben olyan irodalmi alkotásokkal találkoztál, amelyek fontos alkotóeleme a humor.
A szereplők cselekedeteiben emberi hibákkal is szembesülhettél.
A művek megismerése során egy új irodalmi műfajjal, a humoreszkkel is megismerkedtél,
ugyanakkor azt is láthattad, hogy az eddig megismert novelláktól mely vonásaiban
különböznek Örkény István egypercesei.
Idézd fel a fejezet műveit a táblázat segítségével, a hiányos oszlopot pedig egészítsd ki
a füzetben a feladatatok megoldása után!
A mű írója

Címe

Műfaja

Karinthy Frigyes A jó tanuló felel
A rossz tanuló felel

humoreszk

Nagy Lajos

A kutya

karcolat

Örkény István

Használati utasítás
Fasírt, A színész
halála, Fiaink

novella

Szabó Pál

Falusi történet

elbeszélés

Gerald Durrell

Családom és egyéb
állatfajták

regény

Amit fontosnak tartok
elmondani a műről

Feladatok, kérdések
1. a) Olvasd el a Fogalomtárból az epika fogalmát!
b) A nagyepikai vagy a kisepikai alkotások közé sorolhatjuk a fejezetben megismert
műveket? Indokold is meg a válaszodat!
2. a) Beszéljétek meg, mely művekben érvényesül legjobban a történetmondó, cselek
ményes jelleg!
b) Figyeljétek meg, hol a legtöbb, illetve a legkevesebb a leírás!
c) Melyik alkotásra nem jellemző a párbeszéd? Miből adódik ez?
3. Párosítsd a meghatározásokat, jellemzőket a táblázatban olvasható címekkel!
a) A mű a korabeli diákélet jellegzetes mozzanatait mutatja be, az események és a
szereplők korhűek, mégis örök érvényűek.
b) Az 1920-ban megjelent írás – csakúgy, mint az egész kötet – az emberi természetet ábrázolja szatirikus hangon.
c) Az alkotásból megismerjük egy család életét is.
d) A humoros, szatirikus mű cselekménye az 1950-es években játszódik.
e) A
 művek szerzője a hagyományos epika eszközei közé beilleszti a groteszk és a do
kumentum elemeit is.
4. Vegyétek számba, mitől válik nevetségessé a címszereplő A rossz tanuló felel című
novellában! Hozzatok példákat a komikum forrásaira!
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5. a) Karinthy Frigyes Így írtok ti című írásából idézünk részleteket. Ismerd fel, melyik rész
let parodizálja József Attilát, Ady Endrét, illetve Kosztolányi Dezsőt!
„Nehéz munka az enyém
Nehéz munka az enyém
Mi vagyunk az Új Undokak.
[…]
Felgerjedt szittya vérem
Felgerjedt szittya vérem
S rászóltam Törpe-fejűre”
„Mennyei kolbászok
Döfölődtek szívesen,
Gyémántlencsét rágott
Két fúrása szívemen.

„Mint aki halkan belelépett
Valamibe… s most tüszköl s fintorog
Mint trombiták és roppant trombonok1
S a holdvilágnál szédelegve ferdül
Nehéz boroktól és aranyló sertül2
Úgy lépek vissza mostan életembe
Mint kisfiú, ki csendes, csitri, csempe
S látok barnát, kókuszt, koporsót, képet”
Hóttig heverészek,
Egyszer se hibázok,
Hótom után angyalokkal
Vígan parolázok.”

b) Nevezd meg, mely tartalmi és formai jegyek segítettek a „párosításban”!
6. Keresd meg a térképen a Durrell-regényrészlet szövegében szereplő helyszíneket!
a) Mi jellemző Anglia és Korfu időjárására?
b) Miben hasonlít egymásra a Durrell család régi és új lakóhelye?
1
2

trombon: harsona
ser: sör

Bournemouth
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A dráma és a színház
„Színház az egész világ,
És színész benne minden férfi és nő:
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében, melynek hét felvonása
A hét kor. Első a kisded, aki
Dajkája karján öklendezik és sír.
Aztán jön a pityergő, hajnalarcú,
Táskás nebuló: csigamódra és
Kelletlen mászik iskolába. Mint a
Kemence, sóhajt a szerelmes, és
Bús dalt zeng kedvese szemöldökéről.
Jön a párducszakállu katona:
Cifra szitok, kényes becsület és
Robbanó düh: a buborék hirért
Ágyúk torkába bú. És jön a bíró:
Kappanon hízott kerek potroh és
Szigorú szem és jól ápolt szakáll:
Bölcseket mond, lapos közhelyeket,
S így játssza szerepét. A hatodik kor
Papucsos és cingár figura lesz:
Orrán ókula, az övében erszény,
Aszott combjain tágan lötyög a
Jól ápolt ficsurnadrág; férfihangja
Gyerekessé kezd visszavékonyodni,
Sipol, fütyűl. A végső jelenet,
Mely e fura s gazdag mesét lezárja,
Megint gyermekség, teljes feledés,
Se fog, se szem, se íny – tönkremenés!”
(William Shakespeare [viljem sékszpír]:
Ahogy tetszik, II. felvonás 7. jelenet;
Szabó Lőrinc fordítása)
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A dráma
Hetedik osztályban már sok lényeges vonását megismerhettétek az irodalom harmadik
műnemének, a drámának. Most bővíthetitek tudásotokat.
A cselekvést jelentő görög eredetű szóval (drán) nevezzük meg a harmadik műnemet és
egyben annak egyik műfaját is. A dráma főként színházi előadásra készül, és valamilyen em
beri-társadalmi cselekvéssort ábrázol.
A műnem fontos jellemzői:
• a dialógus, azaz a szereplők párbeszéde. A kialakuló, jelen idejű cselekményt jórészt
ebből ismerjük meg. A párbeszédek a szereplők változó viszonyait is megjelenítik.
• a drámaiság, a különösen mozgalmas, feszültségekkel teli ábrázolásmód, amelynek
meghatározó szerepe van a cselekmény felépítésében és a hősök megformálásában.
A drámai művek építőkövei:
• az alaphelyzet, a cselekmény kiindulópontja,
• a konfliktus, az egymással ellentétes érdekek, illetve jellemek összeütközése,
• az akció (cselekvés, mozgás, gesztusok) és a dikció (az elmondott szöveg),
• a drámai szerkezet (expozíció, bonyodalom, válság, sorsfordulat, katasztrófa),
• a drámai nyelv – sajátos, sűrített közlésforma, amely igazodik a drámai helyzetekhez és
jellemekhez,
• a drámai szerepkörök, amelyek megadott cselekedetekkel és kapcsolatokkal járnak
együtt.
A drámai alkotások lehetnek verses vagy pró
zai formájúak.
A dráma legjellemzőbb szövegtípusa a párbe
széd. A párbeszédek mellett monológokkal
is találkozunk. Mindezek mellett fontos szerepe
van a dőlt betűs, zárójelbe tett szerzői utasítá
soknak is.
A legismertebb drámai műfajok a komédia
és a tragédia. A komédiával már foglalkoztunk
részletesen, s hamarosan a tragédiáról is szólunk.
Ízlelgessétek a fejezet mottójának a szövegét!
Az első sorok ismerősen csenghetnek. Ezek a sorok már szállóigévé váltak, vagyis a különböző
korokban szívesen idézték őket a megfelelő al
kalmakkor.



 Rómeó és Júlia című dráma legismertebb jelenete
A
a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház művészeinek
előadásában
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Feladatok, kérdések

1. Mit nevezünk monológnak? Hogyan mondanád ezt magyar szóval vagy kifejezéssel?
2. a) Olvassátok el a fejezet mottóját, amely egy monológ!
b) Értelmezzétek a „Színház az egész világ” gondolatot!
c) Folytassátok és töltsétek ki a táblázatot a monológ alapján!
Kor
kisded

Mit csinál az ember?
öklendezik, sír

Milyen az ember?
magatehetetlen

nebuló
dalt zeng

d) Mutassátok be, hogyan képzelitek el magatokat az egyik általatok választott kor
szakban!
3. a) Keressetek illusztrációkat a monológhoz az interneten, és készítsetek bemutatót
a szövegről az alkotások felhasználásával!
b) Értékeljétek az elkészült munkákat!

Kapcsolódó
1. Milyen a „párducszakállu katona” és a „hízott, kerek potroh”?
2. a) A hatodik kor leírása nem fest túl hízelgő képet az emberről. Szerinted kire vonatkoztatható
ez a leírás? (Gondolj arra, hogy egy 18–19. századi magyar költő is megörökített már egyik
versében egy hasonló alakot!)
b) Mondd el a véleményed arról, hogy szabad-e ebből a képből általánosítani, azaz min
denkire vonatkoztatni a szerző megállapításait!
c) Mi lehetett a szerző ellenszenvének az oka?
3. Te hogyan jellemeznéd a különböző életszakaszokat? Írj erről verset vagy fogalmazást!
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A színház
Milyen volt a Shakespeare korabeli színház?
Az angol történelemben a 16. század második felét, I. Erzsébet angol királynő uralkodását
(1558–1603) a kultúra felvirágzása jellemzi. Igaz ez a színházi kultúra fejlődésére is. Londonban
1576-ig nem volt színház. A vándorló társulatok többnyire fogadókban tartottak előadásokat.
A színházak építését a londoni városvezetés csak a városon kívül eső területeken engedélyezte
– elsősorban a gyakori járványok miatt.
A nyilvános színházak hatalmas, fából készült, kör alakú építmények voltak, melyeken nem
volt tető, így az előadások a szabad ég alatt folytak. A közönség jó része az udvaron állt, ahol
a hely csak egy pennybe1 [peni] került. A galérián a tehetősebbek ültek két pennyért.
Az előadások kora délután kezdődtek harsonaszóra, és még világosban véget is értek. Nem
volt sem függöny, sem pedig díszlet, ezt a közönségnek kellett hozzáképzelnie a darabhoz.
A ruhák díszesek voltak, és a női szerepeket is férfiak játszották. A dráma cselekményét először
némajátékkal, pantomimszerűen mutatták be, majd ezután kezdődött el a szöveges játék.
A kor leghíresebb színháza a Globe2 [glób] volt, mely Shakespeare társulatának adott ott
hont, s amely másfél évtizeden keresztül a londoni közönség kedvence volt.

Kapcsolódó
1. Idézd fel, mit tanultál 7. osztályban az ókori görög színházakról!
a) Hová épültek a színházak? Milyen alakú volt a játéktér? Mit neveztek szkénének?
b) Hány férőhelyes volt a Kr. e. 5. században az athéni színház?
c) Férfiak vagy nők játszották a szerepeket?
d) Mutasd be a színészek öltözetét!
e) Milyen elismerésben részesült a győztes mű szerzője?
1
2

penny: a font váltópénze; egy font 100 penny
globe (ang.): földgömb

A Globe Színház rekonstruált nézőtere és színpada Londonban
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A tragédia és a drámai szereplők
Mit nevezünk tragédiának?
A tragédiában a tragikum a meghatározó elem: egy jelentős érték – általában az ezt kép
viselő emberi élet – erőszakos pusztulása. A veszteség a befogadóban (olvasóban, néző
ben) részvétet, fájdalmas érzést vált ki, mely a konfliktusok feloldása után katarzist1 idéz elő.
A tragédia (szomorújáték) olyan drámai alkotás, amelyben a valódi, igaznak tartott ér
tékek megsemmisülése törvényszerű, azaz végkimenetele tragikus. A tragikus hős min
den erőfeszítése ellenére elbukik.

Milyen szerepköröket töltenek be a drámai szereplők?
Már ötödik osztályban, a mesék jellemzőit tanulmányozva tapasztaltátok, hogy a szereplők
a történetben különböző szerepköröket töltenek be. Ugyanezt láttátok tavaly a Molièrekomédia elemzése során is. Megállapítottuk, hogy a szerepkörök az egyes szereplőknek
a történetben elfoglalt helyére, jellegzetes szerepére utalnak.
A tragédiában az egyik fontos szerepkör például a hősszerelmesé, a másik a szerelmes
naiváé, az ártatlan lányé, akiért a hősszerelmes lángol. Természetesen a tragédiában is meg
jelennek a kétbalkezes szolgák és a cselszövők is, akik lehetnek segítő szándékúak, de
rosszindulatú bajkeverők is. A hősszerelmes mellett áll a segítő jó barát, míg a bajkeverő
akadályozza őt a célja elérésében.

Feladatok, kérdések
1. a) A János vitéz 1–18. része szomorújátéknak is felfogható. Érvelj az állítás mellett!
b) Hogyan példázza János vitéz a tragikus hős alakját?
c) Milyen szerepkört töltene be egy drámai szereposztásban Jancsi, Iluska, a mostoha
és a francia király?
2. Készítsétek el együtt, a csoportok közreműködésével a Romeo2 és Júlia szereplőinek
kapcsolati hálóját egy nagyobb papíron vagy digitális táblán! Ne felejtsétek el záró
jelben feltüntetni a nevek kiejtés szerinti változatát!
a) Minden csoport egy-egy szereplővel foglalkozzon részletesebben, és mutassa
be a többi szereplőhöz fűződő kapcsolatát! Jelezzétek, ki milyen szerepkört tölt
be, és azt is, hogy ez milyen cselekedetekkel jár együtt! (Például bajkeverő, segítő
szándékú jó barát, a tréfamester kebelbarát, a mindent tudó szolgáló, a hősszerel
mes vetélytársa.)
b) Az elkészült lapokból állítsátok össze a szereplők kapcsolati hálóját! A rokonokat
azonos alapszínnel jelöljétek!
c) Beszéljétek meg, hogy az egyes szereplők mennyire felelnek meg a szerepkörük
nek, illetve az ahhoz fűződő elvárásoknak!
d) Értékeljétek egymás munkáját!

1
2

katarzis (gör.): lelki megtisztulás, feloldódás
A drámát Mészöly Dezső fordításában idézzük, aki a név eredeti angol formáját vette át
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William Shakespeare: Romeo és Júlia
A Romeo és Júlia eredete és témája
Az ifjú pár története a legismertebb, legnépszerűbb szerelmi história a világirodalomban.
A történet eredete a Kr. utáni 4. századig nyúlik vissza, Shakespeare előtt már többen is feldolgozták. A történet alapmotívumai a kényszerházasság és az álomital. Ez a középkorban
kiegészült a viszálykodó családokkal, a titkos házasságkötéssel és a gyilkos végzettel. A szerel
mi történet jó alkalom volt a szerző számára, hogy egy tragikus kimenetelű eseménysor ke
retében a végzet hatalmát is bemutassa. Még a szerencsétlen véletlenek is a tragikus vég
irányába mutatnak, főleg Rómeó esetében.
Shakespeare élt a kettős cselekményvezetés lehetőségével, bemutatta az élet tragikus
voltát, és a komikus oldal is szerepet kapott a szolgák révén, akik csak a gazdáik kedvéért
mímelték az ellenségeskedést. Az élet vidáman folyt a reneszánsz kori Veronában, míg egy
haláleset meg nem változtatta a helyzetet, és a mulatságból, virtuskodásból tragédia nem
lett. A sűrített cselekmény mindössze négy nap alatt játszódik, s ez alatt a rövid idő alatt
fellángol és beteljesül Rómeó és Júlia szenvedélyes szerelmi drámája.

A tragédia cselekménye
• Idézzétek fel az előhang szerepéről 6. osztályban tanultakat!

Prológus1
A szép Veróna tárul itt elénk,
Hol két jeles család vetélkedett.
Ős gyűlölségük új csatákon ég,
És polgár-vér szennyez polgár-kezet.
Vad vérükből egy baljós pár fakadt:
Gonosz csillagzatok szülöttei.
E két szerelmes sírja lesz a hant,
Mely a csaták vasát elföldeli.
Szerelmük eljegyezte a halál,
Mert szüleikben lángol a harag
S le nem lohad, míg el nem vész a pár –
Erről regél e kétórás darab.
Néző, kérünk, hibákra most ne nézz!
Így lesz az is, mi csonka még: egész.

Feladatok, kérdések
1. A Prológus összefoglalja a cselekményt, és előrevetíti a tragikus befejezést is. Vitassátok
meg, mi lehetett a szerző célja ezzel a megoldással!
2. Mit tudunk meg a Prológusból? Figyelj a következőkre: helyszín, időpont, szereplők,
az alaphelyzet mozzanatai!
3. Tanuld meg a Prológust!
1

prológus (lat.): előhang, előszó
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Expozíció és a bonyodalom kezdete – I. felvonás 1–5. szín –
„Egy ellenség van itt, egy Montague.”
Az első felvonás július közepén, vasárnap reggeltől estig játszódik. A Capulet [kapulet] és
a Montague [montagu] család szolgálóinak utcai „kakaskodása” utal az alaphelyzetre. Nem
komoly a viszály, inkább csak megszokásból viselkednek így, ám mielőtt a harcias Tybalt miatt komolyabbra fordulna a dolog, közbelépnek a város polgárai és Verona hercege, Escalus
[eszkálusz] is. Szavai súlyos ítélet kilátásba helyezéséről szólnak:
„Ha csak még egyszer összecsapni mertek,
A rendbontásért fejetek fizet.
Ez egyszer még mindenki elmehet.”
A két családot szembefordító ősgyűlölség motívuma mellett megjelenik a tragédiát előidéző másik motívum: az igazi, újszerű szerelem is. A Capulet-ház vasárnap esti báljára elmegy az álarcos Rómeó barátaival együtt. Rómeó táncol Júliával, és első látásra szenve
délyesen egymásba szeretnek.
Fontos mozzanat a cselekményben, hogy a herceg rokona, Páris [párisz] gróf megkéri a családfőtől leánya, Júlia kezét.
I. felvonás 1. szín (részlet)
Tér Veronában. Sámson és Gergely, a Capulet ház fegyveresei jönnek
Sámson
Kardot rántanak? Ezt nem nyeljük le szó nélkül!
Gergely
Nem is vagyunk kardnyelők.
Sámson
Bolond beszéd! Azt mondom, hogy elhúzom a nótájukat.
Gergely
Te húzod a nótájukat – ők meg fütyülnek rá.
Sámson
A Montague-kutyák! Csak ugassanak: fűbe harapnak még!
Gergely
Amelyik kutya ugat, az nem harap.
Sámson
Belém nem is, de fűbe igen. Ha csak egyet meglátok közülük, úgy fölindulok, hogy…
Gergely
Megállj! Ne indulj te se föl, se le. Aki indul: odébbáll; aki vitéz: helytáll.
Sámson
De ha egyszer én fölindulok, helytállok! Falhoz szorítom a Montague-k egész háza
népét!
Gergely
K ivált az asszonyokat – amilyen nagy legény vagy.
Sámson
Az is legénynek való munka: asszonyt falhoz szorítani. Ha már a férfinép beadta a de
rekát, következik a fehérnép dereka.
Gergely
A fegyveres nép ellen harcolunk mi, hé!
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Sámson
Bánom is én! Nem ismerek irgalmat. Ha a legényeknek fejét vettem: veszítsék el fejüket
a lányok is!
Gergely
Fejüket vagy pártájukat?1
Sámson
Előbb az egyiket, aztán a másikat. Majd kárpótolom őket tehetségem szerint.
Gergely
Csak aztán ne keveselljék a kárpótlást.
Sámson
Ilyen marha erős embertől, mint én-e?
Gergely
Marha erős az ökör is, mégse kell a tehénnek. Elő a békanyúzót!2 Ott jön két Montague-cseléd.
Jön Ábrahám és Baltazár
Sámson
Ehol a meztelen pengém! Te támadj szembe, én meg tőrt vetek.3
Gergely
A tőrt is elveted, úgy szaladsz – mi?!
Sámson
Ne félts te engem!
Gergely
Csak attól félek, te félted magad!
Sámson
Kezdjék csak ők: hadd legyen a törvény mimellettünk.
Gergely
Én rájuk vicsorítom a képem: értsék, ahogy akarják.
Sámson
Értsék, ahogy merik! Én meg fügét mutatok: szégyelljék magukat, ha tűrik!
Ábrahám
Nékünk mutatsz fügét, he?
Sámson
Hát – fügét, azt mutatok.
Ábrahám
Nekünk mutatsz fügét?
Sámson (félre, Gergelyhez)
Mimellettünk lesz a törvény, ha ráhagyom?
Gergely
Nem a’!
Sámson
Nem nektek mutatok fügét – csak úgy fügét mutatok.
Gergely
Tán verekedhetnél?
 árta: másként főkötő, melyet a hajadon (szűz) leányok viseltek (v. ö.: „pártában marad”)
p
békanyúzót: itt fegyvert, vívótőrt vagy kardot (tréfás)
3
tőrt vet: csapdát állít (szólás)
1
2
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Ábrahám
Hogy verekedhetném? Azt nem.
Sámson
Mert ha verekedhetnél: állok elébe! Van olyan úr az én gazdám, mint a tiétek!
Ábrahám
Nem is különb!
Sámson
Jól van, no.
Jön Benvolio
Gergely
Mondd, hogy „különb”; ahol jön urunk valamelyik atyjafia!
Sámson
Különb az, bizony!
Ábrahám
Hazugság!
Sámson
Kardot elő, aki férfi! – Gergely, most lássuk azt a mestervágást!
Vívnak

Feladatok, kérdések
1. A szolgák találkozása jó alkalom arra, hogy a komikum is helyet kapjon a tragédiában.
Állapítsd meg, miért humoros a jelenet!
2. a) Shakespeare korában a szójátékok1 a komédia nélkülözhetetlen elemei voltak, és
ma is a szellemesség megnyilvánulásainak tartjuk ezeket. Keress példákat erre a
szolgák jelenetéből!
b) Mutasd be, mely nyelvi jelenségek a komikum forrásai!
3. Foglaljátok táblázatba az I. felvonás lényeges információit! Először írjátok be a sze
replők nevét, majd azt is, mit tudtatok meg róluk!
Szereplők

Mit csinált? Mi történt vele?

Helyszín

Escalus herceg

4. Mutasd be az alaphelyzetet az I. felvonás alapján!
a) Kik között alakul ki konfliktus? Miért?
b) Mit tartanak értéknek, illetve értéktelennek a szemben álló felek?
c) Milyen tragikus, illetve komikus motívumokra épül az I. felvonás? Hozz példákat
ezekre! Például a halálmotívum megjelenése: „Fordulj meg és nézz szembe a halál
lal!” (Tybalt), „Ki itt marad, halál fia!” (Escalus).
5. Mondjátok el a dialógus alapján, hogy a szereplők hogyan, hányféleképpen értelme
zik a szerelmet!

Kapcsolódó
1. Fűzz magyarázatot az I. felvonásban szereplő következő szavakhoz: párta, pulya, szikamor,
Máb királyné (4. szín)!
1

szójáték: azonos vagy hasonló hangzású, de különböző jelentésű szavak meglepő összekapcsolása
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Bonyodalom – II. felvonás (1–6. szín)
– „Szent ajkadtól megtisztul vétkes ajkam.”
A II. felvonás is Prológussal kezdődik, vasárnap éjféltől hétfő délutánig játszódik, de ebben
a részben már a két szerelmes belső világának, érzéseinek bemutatása a hangsúlyos.
Az új szerelem érzésével a szívében Rómeó magányra vágyik, és elszökik barátaitól. A Ca
pulet-ház kertjében fültanúja lesz Júlia elsuttogott szerelmes szavainak, majd kölcsönös val
lomásaikból megszületik a tragédia legismertebb, legtöbbet idézett jelenete.
II. felvonás 2. szín (részlet)
Romeo előjön
Romeo
Sebet gunyol, kit seb nem ért soha.
Júlia megjelenik fent az ablakban
De csitt! mi fény tör át az ablakon?
Napkelte az – és napja: Júlia.
Kelj, tündöklő nap, öld meg már a holdat,
Mely rég irígyen sárgul, egyre sorvad,
Mert százszor szebb vagy szolgálója,1 te!
Ne szolgáld őt, ha rád irígykedik!
Mit ér sápadtzöld Veszta-szűz2 ruhája?
Bolond, ki hordja: vesd le színeit!
Ő az… valóban ő… az én szerelmem!
Ó, bár tudná, hogy az! –
Beszél… de nem hallom szavát… mi ez?
Szemével szólit: hadd feleljek én is! –
Én vakmerő! hisz nem hozzám beszél…
A nagy mennybolt két legszebb csillaga
Megkérte tán szemét, hogy fent ragyogjon,
Az ég mezőin, míg ők bujdokolnak.
Ha szeme égne fent, s a csillag arcán:
Tündöklő arca elsápasztaná
A csillagot, mint napvilág a mécsest;
S az égen napként sütne fel szeme,
Hogy minden madár hajnalt zengene. –
– Ni, hogy borúl le arccal két kezére!
Ó, bár lehetnék kesztyü a kezén,
Hogy érném azt az arcot!
Júlia
Jaj nekem!

s zolgálója: a Holdnak, melyet a szűzi, női istenségekkel, nőalakokkal hoztak kapcsolatba. Rómeó itt nyilvánvalóan a
holdfénybe kilépő (ifjú, szűz, isteni szépségű) Júliára érti
2
A Veszta-szüzek az ókori Rómában Veszta istennő papnői voltak, szüzességet fogadtak. Veszta az otthon és a család vé
dőistene volt
1
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Romeo
Szól!
Szólj, fényes angyal! Úgy ragyogsz te ott
Az éj sötétjében fejem felett,
Akár az Isten szárnyas hírnöke,
Mikor döbbenten nézik a halandók,
Fehérlő szemmel égre kancsalítva –
Mig ő trónolva lomha fellegen,
A mennynek tükrén úszva, elvitorláz.
Júlia
Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg atyád és dobd el neved!
S ha nem teszed: csak esküdj kedvesemmé –
S majd én nem leszek Capulet tovább!
Romeo
Hallgassak még? Vagy feleljek neki?
Júlia
Csak neved ellenségem, nem magad.
S te önmagad vagy és nem Montague.
Mi Montague? Se kéz; se láb, se kar,
Se arc, se test… Ó, válassz más nevet!
Eh, mi a név? Mit rózsának hivunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
Ha Romeót nem hívják Romeónak,
Szakasztott oly tökéletes marad
Akármi néven… Dobd el hát neved!
És egy élettelen szóért cserébe –
Tiéd az életem!
Romeo
Szavadnak állj!
Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz:
Nem lesz a nevem többé Romeo.
Júlia
Ki vagy te, ki az éj fátylán keresztül
Kilested titkomat?
Romeo
Egy puszta név
Meg nem mondhatja néked, ki vagyok.
Én meggyűlöltem tulajdon nevem,
Mert néked ellenséged, drága szent,
Ha írva volna, foszlányokra tépném.
Júlia
Még száz szavad sem nyelte el fülem,
S nyelved zenéje máris ismerős.
Nem Romeo vagy?… és nem – Montague?
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Romeo
Egyik se, hogyha nem tetszik neked.
Júlia
Hogyan jöttél be hozzánk, és miért?
A fal magas, megmászni oly nehéz,
S e hely, hol állasz, vesztőhely neked,
Ha rokonaim megpillantanak.
Romeo
Szerelmem könnyü szárnyán szálltam én.
A vágynak gátja kőfal nem lehet.
S míg van reménye, vakmerő a vágy:
Rokonaidtól meg nem torpanok.
Júlia
De felkoncolnak, hogyha itt találnak!
Romeo
Ó, több veszélyt rejt a te két szemed,
Mint húsz kivont kard! Nézz rám kedvesen
S haragjuk ellen talpig vértbe vonsz.
Júlia
Jaj, a világért meg ne lássanak!
Romeo
Az éj palástja elföd engemet.
S ha nem szeretsz: hadd leljenek reám!
Öljön meg inkább rögtön itt haragjuk,
Mint hogy teérted holtig sorvadozzam!
Júlia
De ki vezérelt balkonunk alá?
Romeo
Szerelmem hajtott szüntelen feléd:
Ő volt a látnok, én csak puszta szem. –
Én nem vagyok hajós, de bárka volnál
Nagy messze, mint habszegte, vad sziget:
Tengerre szállnék ilyen áruért.
Júlia
Az éj álarca eltakarja arcom,
Másként szemérem pírja festené
Azért, amit kihallattál ma este.
Tudom, tudom, tagadni illenék
Minden kiejtett szót – de félre illem!
Szeretsz-e? mondd! – Azt mondod rá: „Szeretlek” –
S hiszek neked… De bárhogy esküszöl,
Megszegheted: szerelmi hitszegésen
Csak jót mulat Zeus.1 – Jó Romeo,
Lelkedre mondd, ha csakugyan szeretsz!

1

Z
 eus [Zeusz]: a görög mitológia főistene, aki a hamis esküket megtorolta (kivéve a szerelmi esküdözést, amelyet a költők
szerint nem vett túlságosan komolyan)
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S ha azt hiszed, könnyen meghóditottál:
Dacos leszek, s nemet mondok kacéran,
Hogy udvarolj még – ó, de csak azért!
Elárultam magam, szép Montague,
S most könnyüvérünek gondolsz talán;
De bízzál bennem, én hivebb leszek,
Mint az, ki kelletőn huzódozik.
Tartózkodóbb is lettem volna, lásd,
Ha szívem titkát észrevétlenül
Ki nem lesed. Bocsáss meg hát nekem:
S ne hidd afféle csélcsap indulatnak
E vallomást, mit felfedett az éj.

Feladatok, kérdések
1. Rómeó hallja a kertben Benvolio és Mercutio [mer
kúció] szavait a szerelemről és volt szerelméről,
Rósáról [róza] (1. szín).
a) Mi a véleményetek Mercutio beszédstílusáról?
Miért tartja Benvolio sértőnek a szavait?
b) Rómeó válasza szállóigévé vált: „Sebet gunyol,
kit seb nem ért soha.” Hogyan függ össze ez a
megállapítás – előreutalás – Mercutio későbbi
végzetével?
2. Rómeó és Júlia a lelkükben fellobbanó szerelem
érzését a lírára jellemző szóképekkel fejezik ki.
Gyűjts példákat a felsoroltakra a 2. színből!
a) Nap motívumára épülő szókép,
b) csillag motívumára épülő szókép,
c) virág motívumára épülő szókép.
3. Júlia mindössze tizennégy éves, Rómeó is csak
alig idősebb nála, az egymás iránti mély érzelem
mégis felnőtté avatja őket. Mutasd be, hogy sza
vaik, viselkedésük hogyan igazolja ezt a megálla
pítást!


Francesco Hayez [fráncseszko héjz]:
Rómeó és Júlia utolsó csókja (1823)

Kapcsolódó
1. a) Válassz az erkélyjelenetből egy metaforát! (Lásd a részletre vonatkozó 2. feladatot!)
b) Ábrázold a szóképet rajzzal is!
2. Nem könnyű feladat, de nem is lehetetlen a híres jelenet szereplőit mai környezetbe
„átültetni”.
a) Válasszátok ki a rendezőt, a szereplőket! Nevezzétek meg a helyszínt!
b) Írjátok meg a szereplők szövegét, a szerzői utasításokat és a mozgásteret!
c) A próbák után keltsétek életre a megírt szöveget!
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A fiatalok vallomásait gyors elhatározás követi: sorsukat örökre összekötik. Ehhez azonban
Lőrinc barát és a dajka segítsége is szükséges.
A piactéri jelenet – a Dajka és Rómeó barátainak vaskos tréfálkozása – újabb komikus elem,
mely ellensúlyozza az erkélyjelenet líraiságát. Ismét a hétköznapok világában folytatódik
a történet, majd a 6. színben megtörténik a titkos házasságkötés, s így törvényessé válik
a pár kapcsolata.

Feladatok, kérdések
1. Miért áll Lőrinc barát a fiatalok oldalára?
Vitassátok meg, helyesen döntött-e!
2. a) 
Miért vállalja a szerelmi közbenjáró
szerepét a Dajka? (4. szín)
b) Miért bizonyul méltatlannak Júlia bizal
mára? (III. felvonás 5. szín)
3. Miért nem avatja be élete nagy titkába
Rómeó a barátait?
4. Vizsgáljátok meg, hogyan fejlődik a komikus
vonal a felvonás során! Milyen ritmusban
váltakoznak a komikus elemek és a tragikus
előrejelzések?
5. 
Képzeld el, hogy Mercutio blogot ír, és
készíts el öt blogbejegyzést a nevében!


Karl Ludwig Friedrich Becker [kárl lúdvig frídrih
bekker] : Rómeó és Júlia Lőrinc barát előtt

III. felvonás (1–5. szín)
– „Pokolra ezt a két famíliát!”
A hétfő délutántól kedd hajnalig tartó mozgalmas cselekményt a véletlenek és a balsze
rencsés események alakítják a felvonásban. A színhely újra a város piactere, ahol a titkos
esküvőről érkező Rómeót Tybalt párbajra hívja. Senki sem érti Rómeó szerető szavait új rokona
iránt, ezért Mercutio vív meg Tybalttal barátja becsületéért. Rómeó igyekszik szétválasztani
őket, de eközben Mercutio halálos sebet kap. Most már Rómeó sem visszakozhat, és bosszút
áll barátja haláláért. Tybalt halála eltávolítja Rómeót Júlia családjától, és visszafordíthatatlanná
teszi az események menetét.
Rómeó is érzi ezt:
„E gyász sok órám gyászba vonja még;
Ez itt a kezdet csak – de vár a vég.”
A Herceg Mantovába száműzi Rómeót, mert ellenszegült a párbajra vonatkozó tilalomnak.
Júlia a kertben várja boldogsága beteljesülését, amikor a Dajka meghozza a gyászhírt: előbb
megátkozza, majd megáldja gyilkos férjét, akit szeret.
Lőrinc barát a cellájába bújtatja el Rómeót, és a Dajkával együtt elérik, hogy az ifjú pár
együtt tölthesse a frigyüket törvényesítő nászéjszakát.
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III. felvonás 5. szín
Romeo elhúzza az ablakfüggönyt. Fent1 látható lesz Romeo és Júlia
Júlia
Már menni készülsz? Messze még a reggel.
Ne félj, szerelmem: nem pacsirta szól!
A csalogányunk csattog minden éjjel:
Amott tanyáz a gránátalmafán.
Hidd el, szivem, hogy csalogány dalol!
Romeo
Pacsirta szól, a reggel hírnöke.
Nem csalogány az! Nézd, Kelet felől
A felleget irígy sugár szegi;
Az égi gyertyák elfogytak; s az ormon
A hetyke nap lábujjhegyen lebeg.
Ott vár az élet, itt vár a halál.
Júlia
Az ott az égen nem hajnalsugár:
Egy üstökös csillag2 ragyog feléd,
Hogy fáklya módra kísérjen ma éjjel
És Mantováig fénybe vonja útad.
Maradj, szerelmem, nem kell még sietned!
Romeo
Hát fogjanak meg, öljenek meg inkább:
Mit bánom én, ha Júliám akarja!
Nem szürkület dereng, csak visszavillan
Hold istenasszony sápadt homloka;
Nem is pacsirta hangja zengeti
Fejünk felett a mennybolt íveit!
Maradni édes, elköszönni fáj.
Döntöttél rólam. – Üdvöz légy, Halál! –
Beszélj, szerelmem: hosszu még az éjjel!
Júlia
Dehogy, dehogy! Siess, csak most ne késs el!
Pacsirta hangja szól ilyen sikoltva,
Fület-szivet tépőn, keservesen.
Miért mondják, hogy lágy az éneke,
Ha oly kemény, hogy tőled elszakít?
Mondják, szemet cserélt3 a rút varanggyal:
Mért nem cserélhet inkább éneket?
Letépi rólam édes karjaid
S nászunk felett zeng véres hallalit.4 –
Siess, ott fenn a fény, a fény kigyúl!
 Shakespeare korabeli színpad kétszintes volt. A felső szinten rendezték be a szobabelsőket, egyéb magasabb helyszí
A
neket
2
Az üstökös feltűnését baljós előjelnek tekintették; ezért Júlia „megnyugtató” szavai nem éppen szerencsések
3
A korabeli angol hiedelem szerint a pacsirta a saját (eredetileg szép) szemeit elcserélte a varangyos béka rút szemeire
4
hallali: a vadászok (hajtók) kiáltásaira utal
1
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Romeo
A fény, a fény! – S rám vaksötét borúl.
A dajka jön
Dajka
Úrnőm!
Júlia
Tessék!
Dajka
Anyádasszony jön a szobádba mindjárt!
Hajnal hasad. Légy résen, édesem! (El)
Júlia
Tárulj, ablak! Zárulj le, életem!
Romeo
Isten veled! Egy csók – és vége van.
Leereszkedik a hágcsón
Júlia
Elmégy? Szerelmem, férjem, egyuram!
Üzenj nekem minden nap, minden órán:
Egy kurta perc – egy hosszu év nekem.
Jaj mennyi-mennyi év lesz vállamon,
Míg Romeomat újra láthatom!
Romeo
Isten veled, szivem! Mihelyt lehet –
Akárkivel, de hírt adok neked.
Júlia
Azt gondolod, találkozunk mi még?
Romeo
Találkozunk! és mind e fájdalom
Egy szép napon csak édes tréfa lesz.
Júlia
Jaj, Istenem, egy sejtelem gyötör…
Amint ott lenn állsz, úgy nézel reám,
Mint egy halott a kripta mélyiről.
Káprázom, vagy valóban oly fehér vagy?
Romeo
Hidd el, te is fehérnek látszol innen:
A bánat issza vérünk1… Áldjon Isten! (El)

1

a korabeli felfogás szerint a sóhajok egy-egy csepp vért vontak el a szívből
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Feladatok, kérdések
1. a) Készítsetek fürtábrát a házasság szóhoz!
b) Fűzzetek magyarázatot a következő szólásokhoz!
		A szerelem vak.
		 A szerelem gyötrelem.
		 Szerelem, uraság nem szenvednek társat.
2. a) A halálmotívum és a bánat egyre inkább a
szereplők érzéseinek, szavainak része lesz.
Keress erre példákat a jelenetből!
b) Hogyan kapcsolódnak ezek a képek, motí
vumok egymáshoz?
3. Keress a szövegben előreutalásokat, amelyek
kapcsolatban állnak a későbbi eseményekkel,
illetve utalnak a végkifejletre!
4. Hasonlítsátok össze az alább leírt jelenetet az
erkélyjelenettel!
	Rómeó és Júlia értékrendjében a legfontosabb
elem a szerelem. A szülőknek fontosabb az
egyén jogainál a hagyomány, valamint a csa
ládi érdek. Capulet ezért kitagadással fenye
geti meg a tiltakozó Júliát. A cselekményben
a fő szervezőerő ezentúl a színlelés, a félreértés és a tévedés lesz.
5. Fél nap alatt több olyan fontos esemény is tör
Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán a Vígszínház
tént a III. felvonásban, amely Rómeó és Júlia
Rómeó és Júlia című előadásában
életét megváltoztatta. Vedd számba ezeket
(Rendezte: Várkonyi Zoltán, 1963)
a táblázat folytatásával!



Esemény
Mercutio és Tybalt párbaja

Következmény
Mercutio halála

Mercutio halála

6. a) Keressetek példákat a tudatos drámai szerkesztésre, és soroljátok őket a következő
csoportokba: párhuzam, ellentét, ismétlődés, a feszültség növekedése!
b) Válasszatok ki egy helyzetet, magatartásformát vagy metaforát, és kövessétek
nyomon a megjelenését!
7. Keressetek példákat a felvonás szövegéből, amelyek igazolják a drámai nyelv jellem
zőiről tanultakat! Például kiszólás:
„Júlia (félre)
Gaz-ő? Az ég sincs távolabb a földtől”.
8. a) Hogyan értékelitek Rómeó tettét?
b) Mi a véleményetek a Herceg ítéletéről?
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Válság – Sorsfordulat – IV. felvonás (1–5. szín)
– „Te adj erőt, hatalmas Szerelem!”
Az események kedd délelőttől szerda hajnalig felgyorsulva követik egymást a felvonásban.
Júlia Lőrinc baráthoz megy, hogy segítséget kapjon a Párisszal kötendő házasság meghiúsí
tásához.
Lőrinc
Ha kész vagy a halállal szembenézni,
Én kész vagyok rajtad segíteni.
Júlia
Mindent inkább, mint az esküvőt!
[…] Bármit kérhetsz, mit fogvacogva félek –
S én szemrebbenés nélkül megteszem,
Ha Romeohoz hű maradhatok!
Lőrinc barát egy tetszhalált előidéző álomitalt ad
Júliának, amitől negyvenkét óra múlva magához
tér. A barát levelet küld Mantovába, amelyben
hazahívja Rómeót, és értesíti őt a kialakult helyzetről.
A terv szerint a hazatérő Rómeó kiszabadítaná és
Mantovába szöktetné Júliát.
Júlia úgy tesz, mintha engedelmeskedne a szülői
parancsnak, mire Capulet örömében egy nappal
előrehozza az esküvőt. Éjjel megissza az álomitalt,
és hajnalban „holtan” találnak rá. Ellenpontozásul
itt még beiktat egy komikus jelenetet a szerző az
esküvőre rendelt zenészekkel (5. szín).


Thomas Francis Dicksee [tomösz fránszisz dikszi]:
Júlia és a barát (1851)

Feladatok, kérdések
1. Hogyan udvaroltak, illetve házasodtak a korabeli Veronában? Keress erre vonatkozó
utalásokat!
2. „…minden rendbe jön” – mondja Capulet. Fejtsd ki, hogy mit érthetett ez alatt Capu
let, illetve Júlia és Páris!
3. Bizonyítsd be, hogy a Dajka és Lőrinc barát korábban párhuzamos szerepe ellen
tétessé válik!
4. Írj olyan szókapcsolatokat, amelyek a (tetsz)halált nagy kifejezőerővel, hangulatkeltő
módon mutatják be (1. szín)!
5. Az immár tetszhalott Júliát így látja Capulet:
„Mutassátok! Uristen! Jéghideg…
A vére meghűlt, teste megmeredt;
Szederjes ajka régen nem lehel:
Halál megülte, mint a kora dér,
Minden mezők legédesebb virágát.”
a) Mely igék fejezik ki a halál hidegségét, a test mozdulatlanságát?
b) Milyen költői kifejezőeszközökkel alakítja ki a szerző a záró költői képet?
6. Az álomital, álompor mesei motívumok (5. szín). Mondj példákat az általad olvasott
mesékből szerepükre!
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Katasztrófa – Végkifejlet – V. felvonás (1–3. szín)
– „Teérted, Júliám!”
A dráma záró részében a szerencsétlen véletlenek és a végzetes tévedések alakítják a cse
lekményt szerda délutántól csütörtök hajnalig. Rómeó a hír hallatán mérget vásárol, és Veroná
ba akar menni, hogy Júlia mellett fejezze be az életét. Lőrinc barát tervei meghiúsulnak, mert
János barát a pestis miatt el sem jut Mantovába. Ekkor a barát kétségbeesett lépésre szánja
el magát: elhatározza, hogy a hamarosan ébredő Júliát elhozza a kriptából, és a cellájában
rejti el. Rómeót ismét értesíteni akarja a fejleményekről. Ő azonban előbb érkezik, minthogy
a levelet megkapta volna. A kripta előtt találkozik a gyászoló Párisszal, aki rátámad. Páris meghal a párbajban. Rómeó megissza a gyorsan ölő mérget, mielőtt még Júlia magához térne.
A véletlen úgy hozza, hogy Lőrinc barát sem tudja megakadályozni Júlia halálát, aki halott férje
tőrével végez magával. A tragédia bekövetkezett: a hűséges ifjú szerelmesek életükkel fizettek
a két családot megrontó vétségért, az ősi gyűlölködésért és a tervezett kényszerházasságért.
A katarzist, a megtisztító megrendülést a szerelmükért megpróbáltatásokat vállaló, gyermekből felnőtté érő fiatalok tragikus, értelmetlen halála váltja ki.
V. felvonás, 3. szín
Herceg
Ez a levél a frátert igazolja.
Szerelmük és haláluk – minden úgy volt.
Atyjának itt azt írja Romeo,
Hogy mérget vett egy patikáriustól
És jön meghalni Júliája keblén. –
Hol vagytok, Montague és Capulet?
Lám, büntetésül gyűlöltségtekért
Az Ég bosszúja szerelemmel ölt.
Én is, ki elnéztem viszályotok,
Öcséim gyászolom. Betelt a sors.
Capulet
Add jobbodat, testvérem, Montague!
Ezt kérem lányom özvegydíjaként:
Többet nem kaphatok.


 Sydney Muschamp [szidni mászkem]:
Rómeó és Júlia a kriptában (1886)
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Montague
De én adok!
Legyen halotti szobra színaranyból,
Hogy míg Veróna áll és híre él,
Csodálva nézze mind e nagyvilág
A sírig hű és bátor Júliát.
Capulet
S jobbján aranyból Romeo pihenjen.
Bizony mondom: mártírok mind a ketten.
Herceg
Borús békével virrad ránk a reggel;
A gyászoló nap fönt ki sem tekint.
Jertek tanács elé e gyászesettel:
Itélünk, oldunk törvényünk szerint:
Mert könnyel jegyzi majd a krónika,
Hogy élt s halt Romeo és Júlia.

Feladatok, kérdések
1. a) Mely helyszíneken játszódik a végkifejlet?
b) Milyen fontos események történnek itt?
V. felvonás

Helyszín

Szereplők

Esemény

1. szín
2. szín
3. szín

2. Vizsgáld meg, milyen szerencsétlen véletlenek, illetve végzetes tévedések vezetnek
a tragédiához!
3. Az utolsó felvonásból szinte teljesen kiszorul a komikum. Találunk azonban groteszk
elemeket, és a tragikus humorra is van példa. Melyek ezek?


William Shakespeare (1564–1616)
Egy vidéki angol kisvárosban született középosztálybeli családban.
A helybeli latin iskolában elsajátította a humanista új tudomány alapjait, hogy a magasabb műveltséget majd Oxfordban szerezhesse meg.
Erre azonban nem került sor a család elszegényedése miatt.
Shakespeare vándorszínésznek állt, és elhatározta, hogy híresen és gaz
dagon tér haza. Londonban telepedett le. Először színészként, majd
szerzőként aratott sikereket: királydrámákat, rémdrámákat, komédiákat,
költeményeket írt. Részt vett a Globe Színház építtetésében, melynek
bevételeiből részesült. 1610-ben visszaköltözött szülővárosába – immár
híresen és jómódúan –, ahol haláláig élt.   
A drámáit és a komédiáit a világ színházai évszázadok óta és napjaink
ban is műsorra tűzik.



William Shakespeare komédiái, történetei és tragédiái című 1623-as
kiadás borítója. A metszetet Martin Droeshout [drúsát] készítette
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Rómeó és Júlia a filmekben
Shakespeare drámájának továbbélését most a mű
két filmes feldolgozásában, Franco Zeffirelli1 [fránko
ceffirelli] Rómeó és Júlia (1968) és Baz Luhrmann2
[bez lúrmen] Rómeó + Júlia (1996) című filmjében
követjük figyelemmel.
Mielőtt részletesebben is foglalkoznánk a filmek
kel, idézzük fel a Hogyan jelenik meg a történet és az
elbeszélés a mozgóképen? és a Mik a mozgóképi el
beszélés szerkezeti egységei? Mit mutatnak a plánok?
című tankönyvi részeket (113–114. oldal) az első fel
adat megválaszolásával!


Leonard Whiting [lenörd vájting] Rómeó és
Olivia Hussey [ölivia haszi] Júlia szerepében
(Rendezte: Franco Zeffirelli, 1968)

Feladatok, kérdések
1. A csoportok az expozíció, a konfliktus, az epizód, a lezárás, a jelenet és a plán fogalmak
közül vizsgáljanak meg egyet-egyet! Mindannyian írjátok le a kulcsszóról eszetekbe
jutó asszociációkat, majd beszéljétek meg a gondolataitokat osztályszinten is!
2. a) Gyűjtsétek össze, milyen, a Rómeó és Júlia történetét idéző filmeket, musicaleket
ismertek!
b) Nézzetek utána, miben emlékeztet a fia
ta
lok történetére a hazánkban Pomádé
címen vetített film!
c) M
 ilyen hasonlóságokat találtok a Shakespeare-dráma és a West Side Story [veszt
szájd sztori] alaptörténete között?
d) N
 ézzetek meg néhány részletet a Buda
pesti Operettszínházban 2004 óta műso
Leonardo DiCaprio [leonárdo dikáprió]
ron lévő Rómeó és Júlia című musicalből!
mint Rómeó és Claire Danes [kler dénsz]
Hasonlítsátok össze, mennyire maradt hű
mint Júlia Baz Luhrmann filmjében (1996)
az adott részlet a drámában megjelenített kor
hoz, helyszínekhez, cselek
mény
hez és jellemekhez!
3. Nézzétek meg mindkét filmből azt a részle
tet, amelyben a Prológus elhangzik!
a) Hasonló-e a filmbeli szöveg és Shakes
peare drámájának a szövege? Kosztolányi
Dezső és Mészöly Dezső fordításával is
végezzétek el az összehasonlítást!
Jelenet Franco Zeffirelli filmjéből





 ranco Zeffirelli (1923–): olasz filmrendező, forgatókönyvíró. Az 1960-as évek második felétől forgat rendszeresen
F
mozifilmeket. Filmjei közül néhány: Napfivér, Holdnővér (1972); Végtelen szerelem (1981); Egy apáca szerelme (1993)
2
Baz Luhrmann (1962–): ausztrál filmrendező, forgatókönyvíró és filmproducer. Filmjei közül néhány: Moulin Rouge!
[mulen rúzs] (2001); Ausztrália (2008); A nagy Gatsby [gecbi] (2013)

1
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b) Ki mondja el a Prológust az egyik (F. Z. 0: 36),1
illetve a másik filmben (B. L. 0: 30)? Milyen
„csatornán” keresztül hangzanak el a szöve
gek? Mikor lesz még ennek a „csatornának”
szerepe a film(ek)ben?
c) Miként utal az előszó filmes feldolgozása
arra, hogy a filmben bemutatott kor egye
zik vagy eltér Shakespeare történetének az
idejétől? Említsetek legalább öt-öt példát a
Jelenet Baz Luhrmann filmjéből
filmekből a korra való utalásokra!
4. Baz Luhrmann filmjének ismeretében válaszoljatok a kérdésekre!
a) Shakespeare drámájának elején a „Személyek” felsorolása és rövid ismertetésük
olvasható. Hogyan, milyen formában valósul ez meg a filmben? Miként tudhatunk
meg még többet a szereplőkről az expozícióból (B. L. 1:30)?
b) Milyen képi megoldás érzékelteti az alaphelyzet meghatározó elemét, a két család
közötti viszályt (B. L. 1:32)? Hogyan utal ez a történet tragikus befejezésére?
c) Fordítsátok le a Google fordítóprogramjával a Prológus elhangzása alatt látható
STAR CROSS’D LOVERS és az IN FAIR VERONA feliratokat (B. L. 1:02)!
5. N
 ézzétek meg, hogyan mutatja be a két család szolgálóinak viszálykodását Franco
Zeffirelli (F. Z. 1: 20), illetve Baz Luhrmann (B. L. 4: 00) filmje!
a) Ki vet véget az egyik (F. Z. 5:45), illetve a másik filmben (B. L. 9:01) a vitának? Hogyan
jelenik meg ebben a korra való utalás?
b) F igyeljetek a beállításokra is! Hány beállításból áll a viszálykodást bemutató jelenet?
c) M
 ilyen hatással van rátok, hogy a képkivágás (plán) egy ideig nem mutat teljes
alakos képet Baz Luhrmann filmjében (B. L. 3:26), és a kocsiból kiszálló férfinak csak
a cipőjét látjuk? (Ez a westernfilmek egyik jellegzetes vonása is.) Milyen többlet
jelentéssel bír az említett képkivágás? Miként erősíti a hatást a filmzene?
6. Franco Zeffirelli filmje elválaszthatatlanul összeforrt Nino Rota2 zenéjével. Ugyanaz
a dallam más-más módon tér vissza többször is a filmben.
a) M
 elyik jelenetben hangzik fel először a dallam? Ki énekli el? Milyen hangulatot ad
a zene a jelenetnek (F. Z. 29:30)?
b) A
 z erkélyjelenet alatt (F. Z. 40:01) ismét
hallható az ismerős dallam. Ki énekli el ek
kor? Hogyan és miért változik a hangereje?
c) A templomban Lőrinc barát összeesketi
a szerelmeseket (F. Z. 1:06:30) – ugyanaz
a zene szól. Miért tűnik mégis másnak?
d) 
Említs még olyan jeleneteket, képeket,
amikor felhangzik a filmzene! Mi a szerepe?
e) Igazold vagy cáfold, hogy a film zenéje
alapvetően meghatározza a film hangu
latát!
Erkélyjelenet Franco Zeffirelli filmjéből





 z F. Z. rövidítés Franco Zeffirelli, a B. L. rövidítés Baz Luhrmann filmjére utal. A zárójelben szereplő első szám az idé
A
zett jelenet kezdő percét, a kettőspont utáni szám a másodpercet jelöli
2
Nino Rota (1911–1979): Oscar-díjas olasz zeneszerző. Híres filmzenéi közül: Országúton (1954), Az édes élet (1960),
A Keresztapa (1970)
1
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7. Figyeljetek a képkivágásokra, a kameramozgásokra is!
a) N
 ézzétek meg azt a jelenetet Zeffirelli filmjéből, amikor a bálban Rómeó megpil
lantja Júliát (F. Z. 23:35)! Milyen plánban mutatja őket a kép? Mi jellemzi a kamera
mozgását?
b) Baz Luhrmann filmjében Júlia pisztollyal öli meg magát (1:49:18).
Milyen plánban látható ezután a két szerelmes?
Mi jellemzi a kamera mozgását?
Milyen képi eszközökkel él ezután a film? Hogyan „összegzi” a fiatalok szerelmének
történetét?
8. Zeffirelli filmje nem mutatja be, honnan szerzett Rómeó mérget (V. felvonás 1. szín),
az esküvőre hívott zenészek komikus jelenetéről sem szól (IV. felvonás 5. szín).
a) Vajon miért nem ábrázolja ezeket a részeket a film?
b) V
 álasszatok olyan jeleneteket a műből, amelyeknek nem valósult meg a filmes
elbeszélése! Ezek mozgóképi megjelenítését tervezzétek meg képes forgató
könyvvel, azaz story-board [sztoribord] technikával!
• Jelenítsétek meg vizuálisan az eseményt egyszerű módon (például pálcikaem
berekkel) vagy akár részletesen (képregényszerűen)!
• Írjátok meg a szereplők szövegét is, adjatok nekik technikai utasításokat!
• Figyeljetek a hangeffektusok és a képeffektusok kidolgozására is!
9. Szóltunk már arról, hogy a filmekben fontos szerepet kap a megvilágítás. A fény
nemcsak láthatóvá teszi a bemutatni kívántakat, hanem érzelmi hatást is kelt.
a) Igazold ezt Baz Luhrmann filmjének azzal a jelenetével, amikor Rómeó felkeresi
szerelmét a kriptában (B. L. 1:45:30)!
b) Értelmezd a következő megállapítást! Egy filmben a fény-árnyék hatások és a színek
játéka diktálja a hangaláfestéseket, a hanghatásokat is.
10. F oglalkozzatok most a szereplőkkel!
a) Beszélgessetek arról, mi lehetett a rendezői elképzelés! A drámabeli szerepkö
rüknek akarták megfeleltetni a szereplőket? Indokoljátok is meg a válaszotokat!
b) Nézzétek meg az erkélyjelenet filmes feldolgozását mindkét filmben (B. L. 36:30),
(F. Z. 38: 50)! Melyik változatban érzitek hitelesebbnek a „Rokonaidtól meg nem
torpanok” mondatot? Miért?
c) Foglalkozzatok a szinkronhangokkal is! Mely
szereplők hangjai illenek leginkább a karak
terhez? Erősíti vagy gyengíti a szinkron a ké
pi valóságot?
11. Idézzétek fel, mi okozta a drámában a bonyo
dalmat! Nézzétek meg mindkét filmben azo
kat a jeleneteket, amelyek ezt beszélik el!
a) Változtak-e a hely- és időviszonyok a filmbeli
feldolgozások során a drámához képest?
b) Mennyire hagyta meg a feldolgozás az ere
deti szöveget? Mely részek maradtak meg
Zárójelenet Franco Zeffirelli filmjéből
a filmben? Mely részek maradtak ki?
c) M
 ilyen eszközökkel él még a film, hogy hűen ábrázolja a bonyodalmat?
12. Nézzétek meg mindkét filmben a cselekmény befejező részét, a lezárást! Feloldódik
a filmbeli konfliktus? Vagy nyitva maradt a történet? Érveljetek is a válaszotok mellett!
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Összefoglalás
Az előző tanévben megismerkedtél Molière A fösvény című komédiájával, és azt is megtud
tad, milyen eszközökkel tette nevetségessé a szerző a mű főszereplőjének, Harpagonnak
a hibáit.
Shakespeare Romeo és Júlia című alkotásának az elolvasása során a dráma másik műfajának,
a tragédiának a sajátosságaival is megismerkedtél. A feladatok megoldásával most ellenő
rizheted a tudásodat, és pótolhatod az esetlegesen hiányzó ismereteidet.

Feladatok, kérdések
1. Minden csoport húzzon egy cetlit, melyre a hagyományos drámai szerkezet egy-egy
egysége, valamint annak rövid leírása szerepel!
		 A) Expozíció: az alaphelyzet körvonalazása, a szereplők közötti kapcsolatok megis
merése.
		B) Bonyodalom: a cselekmény kifejlődése a konfliktusok által.
		 C) V
 álság vagy tetőpont: a cselekmény csúcspontja, a főszereplő(k) helyzetének
gyökeres változása.
		D) Sorsfordulat: a főszereplő(k) utolsó próbálkozása a helyzet megoldására.
		E) Megoldás: a konfliktus lezárása.
a) Beszéljétek meg, hogy az általatok kapott szerkezeti egység jellemzői miként való
sulnak meg a Romeo és Júlia esetében! Ha eltérést találtok, mutassatok rá az okok
ra is!
b) Válaszoljatok a következő kérdésekre a kapott szerkezeti egységnek megfelelően!
• Mely felvonások és színek rendelhetők a részhez?
• Nevesítsétek a szerkezeti egység időtartamát, kezdetének és végének az idő
pontját!
• Emeljétek ki a fontosabb szereplőket, és olvassatok fel néhányat monológjaikból,
illetve a más szereplőkkel folytatott párbeszédeikből! Mutassatok rá mindezeknek
a dráma cselekményében és szerkezetében betöltött szerepére is!
• Figyeljétek meg, hogy a mű meghatározó motívumai (ősgyűlölség, szerelem,
véletlenek stb.) közül melyiké a meghatározó szerep a kapott részben!
2. Válasszatok egyet a tragédia főbb szereplői közül, és rajzoljátok meg az alak sziluettjét!
a) Írjátok a szereplő köré a külsejére vonatkozó – a szöveg alapján megismert, illetve
az általatok elképzelt – tulajdonságait!
b) Jegyezzétek le a szereplő belső tulajdonságait is, immár a sziluetten belülre!
c) Beszéljétek meg, változtak-e a jellemvonások a történet során! Ha igen, mutassatok rá az okokra is!
d) Találtok-e összefüggést a szereplő külső és belső tulajdonságai, valamint az alaknak a történetben elfoglalt helye, jellegzetes szerepköre között?
e) Olvassátok fel és beszéljétek meg a tapasztaltakat osztályszinten is!
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Sorsok, életek

Aggházy Gyula: Napfényes mezőn
(Kieselbach Galéria)
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Törékeny egyén, barbár történelem
A 20. század sokféle jelzőt kapott már. A „háborúk százada”, a „népirtások százada”, a „nők
százada”, a „technikai fejlődés százada”, a „nemzetszakadások és nemzetszületések százada”.
Mindegyik jelző mögött sok-sok különös emberi sorsra bukkanhatunk.
E fejezetben olyan életutakat, életszakaszokat mutatunk be, amelyek több szempontból is
különlegesek. „Hőseink” valójában nagyon is hétköznapi életet éltek volna, ám a történelem
közbeszólt. Valamilyen szempontból megkülönböztetve, alacsonyabb rendűnek bélyegezve
kellett tűrniük a megaláztatásokat, nehézségeket, akár még a haláltábort is. A főszereplők
mindegyik esetben gyerekek, s kalandjaik alapját megtörtént események adják.
E fejezetben mutatjuk be Kertész Imrét, de találkozhatunk egy külföldön is népszerű, fiatal
magyar író, Dragomán György írásával is. A cigányság, a magyarországi romák életéről sem
mi mesélünk, nem egy „külső szemlélő” véleményét olvashatjátok el, hanem egy olyan em
ber beszéli el élettörténetét, aki belülről tapasztalta meg a kisebbségi lét nehézségeit.

Az első magyar irodalmi Nobel-díjas
2002 októberében a világ egy magyar íróra figyelt: ekkor jelentették be, hogy az irodalmi
Nobel-díjat Kertész Imre kapja.
Az indoklás szerint: „a magyar író műveiben azt örökítette meg, amit a törékeny egyén és
a történelem barbár önkénye közötti összecsapásban átélt”.
A szerző első regényében megrázó erővel írt a koncentrációs táborokban átélt élmé
nyeiről. Az 1973-ban elkészült, 1975-ben m
 egjelent Sorstalanságról akkor még kevesen be
széltek.
Kertész Imre hőse, a kamaszkorú Köves Gyuri ugyanis nem (csak) a borzalmakra em
lékszik a haláltáborban eltöltött időszakot felidézve. Az író azzal a technikával él, hogy nem
Auschwitz kegyetlenségét hangsúlyozza. A fiú szinte természetesnek veszi a borzasztó
körülményeket, alkalmazkodik azokhoz, mi több, még boldog pillanatai is vannak a tá
borban. Nem ítélkezik, nem panaszkodik, miközben az olvasó érzi, tudja, hogy az emberiség
történelmének egyik legsötétebb eseménysorát nézte végig közvetlen közelről.
Az író szerint regénye nem csak a holokausztról szól, ahogy a díj átvételekor elmondta:
„Nem véletlen, hogy éppen a Kádár-rendszerben írtam azt a regényt, amely hasonló folyamatról
szól… A holokausztról beszélek, de tulajdonképpen minden diktatúráról beszélek.”
Esterházy Péter író írta születésnapi köszöntőjében (három évvel a díj odaítélése előtt):
„Büszke vagyok arra, hogy a Sorstalanság magyarul íródott. Ez nemzeti büszkeségem része.”

Kapcsolódó
1. Értelmezzétek, mit jelent a Nobel-díj indoklásából idézett mondat!
Kertész Imre (1929–2016)
A Budapesten született, zsidó származású írót 14 éves korában Auschwitzba de
portálták. Több koncentrációs táborban is raboskodott, 1945-ben térhetett vissza
Magyarországra, ahol eleinte újságírásból és fizikai munkából tartotta el magát.
Műveit több nyelvre lefordították. Írt naplókat, esszéket, és műfordítói életműve
is jelentős.
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• Figyeljétek meg az elbeszélő stílusát!

Kertész Imre: Sorstalanság
Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak, hogy hazakérezkedjem az osztályfőnö
kömtől. Apám levelét is átadtam neki, amelyikben „családi okokra” hivatkozva kérelmezi
a felmentésem. Kérdezte, mi volna az a családi ok. Mondtam neki, hogy apámat behívták
munkaszolgálatra; akkor aztán nem is akadékoskodott tovább.
Nem haza, hanem az üzletünk felé iparkodtam. Apám úgy mondta, ott várnak. Még azt is
hozzátette, igyekezzem, mert szükség lehet rám. Tulajdonképp ezért is kért el az iskolából.
Vagy azért, hogy „maga mellett lásson ezen az utolsó napon, mielőtt elszakad hazulról”:
mert ezt is mondta, bár igaz, máskor. Anyámnak mondta, úgy emlékszem, amikor reggel
felhívta telefonon. Tudniillik csütörtök van, s ilyenkor meg vasárnap, szigorúan véve,
anyámnak jár a délutánom. De apám a tudtára adta: – Gyurkát ma nem áll módomban át
engedni hozzád –, és akkor ezzel indokolta. Bár meglehet, mégse. Kissé álmos voltam ma
reggel, az éjszakai légiriadó következtében, s talán nem jól emlékszem. Abban viszont biz
tos vagyok, hogy mondta. Ha nem anyámnak, akkor másnak.
Pár szót én is beszéltem anyámmal, már nem emlékszem rá, mit. Azt hiszem, meg is neheztelt rám, mert kicsikét röviden voltam kénytelen bánni vele, apám jelenléte miatt: végre is,
ma az ő kedvét kell néznem. Mikor már indulófélben voltam hazulról, még mostohaanyám
is intézett néhány bizalmas szót hozzám az előszobában, négyszemközt. Azt mondta, reméli, hogy ezen a számunkra oly szomorú napon az én „megfelelő viselkedésemre is számíthat”.
Nem tudtam, mit mondhatnék erre, s nem is mondtam semmit. De talán félremagyarázta
a hallgatásomat, mert akkor mindjárt olyasféleképp folytatta, hogy nem az érzékenységemet akarta érinteni ezzel az intelmével, ami – tudja – úgyis fölösleges. Mert hiszen nem
kétli, hogy tizenötödik esztendőmben járó, nagy fiú létemre magamtól is képes vagyok fel
fogni a bennünket ért csapás súlyosságát, így fogalmazta. Bólintottam. Láttam, be is éri eny
nyivel. Egy mozdulatot is megindított énfelém a kezével, s már-már attól féltem, hogy tán
meg akarna ölelni. De aztán mégse tette, hanem csak mélyen felsóhajtott, hosszú, reszketeg lélegzettel. Észrevettem, a szeme is megnedvesedik. Kellemetlen volt. Azután elmehettem.
(Részlet)

Feladatok, kérdések
1. Jellemezzétek a szöveg stílusát! Vajon miért ilyen?
2. Mit gondoltok, a regény melyik részén található ez a részlet? Az elején, a közepén
vagy a végén?
3. Ismerve a fiú későbbi sorsát, illetve a történelmi tényeket, talán furcsa, hogy Gyurka
nem ír le heves érzelmeket. Mi játszódhatott le benne? Vajon nem is sejtette előre
a sorsát?
4. A regényből 2005-ben készült film egyik leghíresebb jelenetében egyetlen szót
sem szólnak. Keressétek meg ezt a részt (1 óra 11 perc 20 másodpercnél kezdődik),
és figyeljétek meg, milyen eszközökkel ér el hatást a rendező! Figyeljetek a zenére,
a kamera mozgására, a színekre!
5. Nézzétek meg azt a részletet a filmben, amelyik Gyuri hazatérését mutatja be
(1:57:13-tól)! Milyen volt a főszereplő lelkiállapota és helyzete, amikor hazakerült Budapestre?
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A holokauszt az ifjúsági irodalomban
Bár a téma komoly és nehéz, az íróknak vállalniuk kellett, hogy beszéljenek róla.
Sok könyv született a holokausztról, mi két olyat választottunk, amely egész különböző
módon mesél erről.
Lois Lowry [luisz lauri] Számláld meg a csillagokat! (2001) című regénye Dániában játszódik,
abban az időszakban, amikor a náci megszállók megpróbálták deportálni a helyi zsidó
lakosságot. A dánok azonban összefogtak, s elhatározták, hogy megmentik honfitársaikat.

Feladatok, kérdések
1. a) Nézz utána, melyik európai országban van ma királyság!
b) M
 it tapasztaltál, olvastál: hogy viszonyulnak az emberek a királyi családhoz az
adott országban?
c) Keress példát a könyvben arra, hogy szerették-e Christian királyt!
2. A dán uralkodócsalád példát adott az országnak, s szerencsére a példa ragadós
volt. Hogyan mentettek meg különböző embereket a dánok? Keress példákat a re
gényben!
3. Négy-öt fős csoportokban dolgozzatok! Mindegyik csoport egy-egy dán családot
személyesít meg. (A családtagok húzzanak egy-egy kártyát, amely jellemzi a hozzá
állásukat: lelkes, megfontolt, gyáva, bizonytalan!) A családotok hírt kap arról, hogy
hamarosan átkutatják a házakat, ti pedig eddig a szomszéd kisfiút bújtattátok.
Mutassátok be a párbeszédet, amelyet a családtagok folytatnak a hír hallatán!
4. a) Készítsétek el a szereplők kapcsolati rajzát! Jelöljétek, ki kivel áll kapcsolatban!
b) Próbáljatok minden kapcsolathoz találni egy jellemző mondatot a könyvből, s azt
is írjátok le!
5. „ Az egész világ megváltozott. Csak a tündérmesék maradtak a régiek.” (23. oldal.) Mind
egyik csoport találjon ki egy jelenetet, amelynek ez az idézet lesz az utolsó mondata!
Egészen más hangulat jellemzi Uri Orlev Sziget a romok között (2003) című regényét, amely
egy, a varsói gettóból megszökött tizenegy éves kisfiú történetét meséli el.
Alex története néhol már-már meseszerű, néhol pedig éppen azért érdekes, mert nagyon
valóságosnak tűnik. Mintha Roman Polanski [román polánszki] A zongorista (2002) című
filmjének ifjúsági kiadását olvasnánk.

Feladatok, kérdések
1. a) K eressetek az interneten képeket a Polanski-filmből! Találjátok meg a hivatalos
plakátját is!
b) Milyennek képzelitek a képek alapján a filmet?
c) Aki látta közületek a filmet, mesélje el a történetet az egyik szereplő szemszögéből!
2. N
 ézzetek utána a varsói gettó történetének!
a) Készítsetek róla vázlatot! Segítségül néhány naplórészletet mutatunk be.
b) Beszéljétek meg, mit érezhettek a naplórészletek szerzői a szövegek megírásakor!
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Meri Berg visszaemlékezéseiből. 1940. november 22.
Már egy hete, hogy a gettó teljesen el van szigetelve a külvilágtól. A piros téglából
épített falak olyan magasak, hogy mindent eltakarnak. Belülről a gettó olyan, mint
egy méhkas, minden sarokban, minden udvarban, ahova nem ér el a Gestapo, arról
tanakodnak az emberek, hogy vajon mit akarnak elérni a németek a gettóba zárással.
Hogy fog ide bejutni az ellátás, hogyan lehet majd valamilyen rendet teremteni? Vagy
talán mindez a javunkra lesz, így talán már békén hagynak bennünket?
Haim Aharon Kaplan naplójából
Azt hittük, hogy a gettó felállítása után majd békén hagynak minket, hiszen a néme
tek szemében ez egy veszélyes hely, ezért aztán egy német se kockáztatja majd az
életét. De most is tévedtünk. A gettó a legjobb hely, ahol szabadon lehet gyilkolni, és
kirabolni a zsidókat. Itt senki se lát, senki se hall semmit. A lengyelek már elmentek innen, a zsidóktól senki se tart, hiszen ők nem emberek.
A legszembetűnőbb jelenség a gettó utcáin a
zsúfoltság. Az emberek mindenütt egy
másnak mennek, de ezen senki nem ütközik meg,
és nem kér bocsánatot. Mindenki tudja, hogy
nem lehet másképp közlekedni. Ilyen helyzet
ben az ember nem panaszkodhat, hogy nincs
elég hely, most mindenkinek ugyanaz a sorsa,
mindenkire ugyanazok a bor
zal
mak várnak.
Az emberek arcára csendes szomorúság tele
A rabok ellenőrzése a varsói gettóban
pedett.



Rachel Auerbach [ráhel auerbáh] visszaemlékezése
Ma, hosszú idő után először, egy kertben ültem pár óra hosszat. Valóságos élmény volt
ez számomra. Először láttam rügyező fákat, színes virágokat és frissen zöld leveleket,
amint a napfény rájuk sütött. Valaki azt mesélte, hogy a következő párbeszédet hallotta,
amint két kislány mellett ült. Egy 9 éves kislány Varsó híres parkjairól mesélt nála fiatalabb
barátnőjének, s amikor a hatalmas virágágyakról és a tavon úszó hattyúkról beszélt, a
kislány értetlenül bámult rá, és azt kérdezte, hogy „Mi az a hattyú, és mi az, hogy virág?”
3. Minden csoport válasszon egy-egy szövegrészletet a Sziget a romok között című re
gényből az alábbiak közül:
A) „Öt hónappal ezelőtt gyereknek néztem ki, most pedig férfinak.”
B) „A válogatás nem arról szólt, hogy ki a jó és ki a rossz. Olyan csak a mennyországban van.”
C) „Ha kedves vagy másokhoz és bízol bennük, mindig segítségre találsz.”
D) „Talán nem is most élnék. Talán egy másik korban. Mondjuk, a háború után születek
csak meg. Jó is lett volna…”
E) „Végig azon törtem a fejem, hogy halhatnék meg értelmesen. Erre most megmenthetek
valakit, akit szeretek!”
	Készítsetek rövid jelenetet, amely különbözik a könyvbélitől, de elhangzik benne az
idézett részlet!
4. A könyv eredeti címe teljesen más: The Institute for the Bird Street [di insztitjút fór dö
börd sztrít].
a) Fordítsd le, és értelmezd az angol címet!
b) Mit jelent szerinted a magyar címben a sziget szó?
c) Melyik cím tetszik jobban? Miért?
d) Milyen más címet tudnál még elképzelni?
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A kommunizmus árnyékában
• Az alábbi részlet A fehér király című regény része. Mit gondoltok, ki lehet a „fehér király”?
Mindegyik csoport találja ki, majd mutassa be a saját „fehér királyát”!
• A tankönyvben szereplő részlet az Alagút címet kapta. Mit gondoltok, miről szól? Ha szó
szerinti a cím, mi mindent jelenthet?
• Gyűjtsétek össze és írjátok le, mi mindenre használjuk az alagút kifejezést! Mit jelenthet szó
szerinti, illetve átvitt, metaforikus értelemben?
• Figyeljétek meg, mi jellemzi a mű nyelvezetét! Például: rövid vagy hosszú mondatokból áll
inkább? Az élőbeszédre vagy a leírt szövegekére hasonlít a stílusa?

Dragomán György: Alagút
Épp leckét írtam, anya meg dolgozatokat javított, mióta nem engedték tanítani, sokkal többször javított dolgozatokat, mint azelőtt, mert a volt kolleganői sokszor neki adták oda
titokban a javítani valót, mert tudták, hogy abból a pénzből, amit a takarításért kap, sehogy
se tudnánk kijönni, és így akartak segíteni rajta.
Nagyon szerettem volna már végezni a leckével, mert nagyon szerettem volna már kapni a gesztenyés alagútból, amit direkt nekem csinált anya a születésnapomra, nagyon nehezen szerezte meg hozzá a tejszínt meg a gesztenyét, és a gesztenyepürét együtt csináltuk,
kiskanállal kapartuk ki a megfőzött és félbevágott gesztenyék belét, és nekem ez volt a kedvenc édességem, és utoljára akkor ettünk ilyet, mikor még apa is itthon volt, mielőtt elvitték volna a Duna-csatornához, és apának is ez volt a kedvenc édessége, és azóta először sikerült gesztenyét szerezni, és tudtam, hogy ahogy végzek a leckével, elővesszük
a hűtőszekrényből, és feltesszük rá a gyertyákat, és együtt megünnepeljük a születésnapo
mat, és nagyon szerettem volna már kész lenni, és akkor egyszer csak megszólalt a csengő.
Anya persze összerezzent, a házkutatás óta mindig megijedt, ha csengettek, és tényleg,
senkit se vártunk, és nem is igen szokott hozzánk jönni senki, a szomszédok is inkább
estefelé jöttek kérni vagy hozni valamit, de így, délután, szinte soha, és akkor, ahogy anyára
néztem, láttam, hogy elsápad, úgyhogy mondtam, hogy maradjon, majd én megnézem, hogy
ki az, és ha nem ismerem, akkor nem engedem be, és kimentem az előszobába, és kinéztem
a kukucskálón, de senkit nem láttam, üres volt a lépcsőház, és akkor azt gondoltam, hogy
biztos csak a fiúk marháskodnak, pedig megmondtam nekik, hogy ilyet a mi csengőkkel ne
csináljanak, és akkor épp be akartam menni, hogy megmondjam anyának, hogy nem jött
senki, de megint megszólalt a csengő, és megint kinéztem, és megint nem láttam semmit,
és akkor fogtam magam és kinyitottam az ajtót, de csak azért, mert meg akartam nézni,
hogy nem ragasztotta-e le valaki a csengő gombját.
Szóval, ahogy ajtót nyitottam, hát ott állt egy gyerek, legfeljebb ha hétéves lehetett,
azért nem láttam, a csengőt is épphogy felérhette, iskolás ruhába volt, de az iskolás kabát
legalább hat számmal nag yobb volt, majdnem a térdéig leért, és az ujja le volt vágva, valahol
ott, ahol eredetileg a könyöke lehetett, és a gyerek tele volt rakva vállfákkal és fakésekkel
és fakanalakkal, legalább száz vállfa volt nála, és sodrófák is, a dereka köré kötve meg
spárgára fűzött ruhacsipeszek, de abból is rengeteg, legalább ötszáz, de tényleg. És akkor,
ahogy meglátott, egyből azt kérdezte, hogy anyukám otthon van-e, de én mondtam, hogy
takarodjon innét, mert nem veszünk semmit, ő meg erre azt mondta, hogy nem kérdezte,
hogy akarok-e valamit venni, hanem azt, hogy anyám itthon van-e, és akkor mondtam
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neki, hogy menjen a brantba,1 mert ha nem, lelököm a lépcsőn, de előtte még megetetek vele
vagy két vállfát, de úgy látszik, ő ettől se ijedt meg, hanem megnyomta megint a csengőt, és
akkor anya kikiáltott a belső szobából, hogy ki az, és én visszakiabáltam, hogy senki, de ez
a tökmag is elkezdett kiabálni, hogy olcsó vállfát hozott, és hogy a nagyságos doamna2
jöjjön ki és nézze meg, mert ilyen jó fát még életébe nem látott, és akkor én meglöktem
a kölyköt, de nem esett el, hanem csak hátralépett és megfogta a korlátot, és én megint
mondtam neki, hogy álé-hopp,3 lelépni, de akkor már ott volt anya, és rám nézett, és láttam,
hogy nagyon megszigorodik a szája, takarodj a szobádba, ezt mondta nekem, és én persze
nem mentem, csak a folyosóig, és onnan lestem, hogy mi történik.
Anya pedig akkor megkérdezte azt a prücsköt, hogy mi a neve, meg hogy hány éves,
és az mondta, hogy Máriusz és hat és fél, és aztán anyám már azt kérdezte, hogy hányan
vannak testvérek, és a gyerek mondta, hogy nyolcan, és akkor anyám mondta, hogy jól
van, jöjjön be és ne álljon ott kint a hidegbe, pedig a lépcsőházban nem is volt egyáltalán
hideg, és akkor ez a Máriusz megtörölte a lábát, és közben úgy zörgött rajta a sok fa, hogy
olyan hangos volt, mintha nem is egyedül lett volna, és aztán bejött az előszobába, és
megállt, és levette a válláról az egész hóbelevancot, egy ilyen hámszerű szíjra volt minden
felszerelve, és letette az egészet a szőnyegre, és elkezdte anyának magyarázni, hogy az
apja hogy hasítja szét meg szárítja ki a fát a padláson, és hogy a testvéreivel hogy faragják
ki a vállfákat meg a csipeszeket, és hogy ilyen príma kézimunkához ma már alig lehet
hozzájutni. Egész úgy beszélt, mint egy felnőtt, megállás nélkül, és közben hol egy vállfát
vett elő, hol egy csipeszt, úgy mutogatta őket anyának, mint aki tényleg büszke, és közben
anyám semmit se szólt, csak nézte, és mikor a gyerek végre elhallgatott, akkor csak annyit
kérdezett tőle, hogy ki tanította arra, hogy ilyen ügyesen beszéljen, és a gyerek ránézett,
és mondta, hogy az édesapja, és akkor anya azt kérdezte, hogy a többi testvérei is ezt
csinálják, és Máriusz mondta, hogy igen, ők a szomszéd blokkokat4 járják, és egy hétig
maradnak a mi városunkban, aztán mennek tovább, és majd csak karácsonyra érnek haza,
miután körbejárták már a fél országot, és akkor anya megkérdezte, hogy iskolába se jár, és
Máriusz mondta, hogy nem, és a testvérei se, és anya kérdezte, hogy akkor olvasni se tud,
és Máriusz mosolygott és rázta a fejét, de aztán rögtön mondta, hogy számolni, azt igen
nagyon tud, és összeadni főleg, és majd, ha a vállfák árát kell kiszámolni, akkor meglátja
a doamna, hogy egyből megmondja majd neki a jó árat, és akkor kérdezte is mindjárt,
hogy anyám hány vállfát akar venni, és hány csipeszt, és megint elkezdte volna mondani,
hogy milyen jó minőségű a fa, de akkor anyám egyszer csak azt kérdezte tőle, hogy éhes-e,
és Máriusz persze mondta, hogy igen hát, és akkor anya megfogta a vállát, és mondta,
hogy jöjjön ki vele a konyhába, és akkor én nagyon megijedtem, mert egyből a gesztenyés
alagútra gondoltam, arra, hogy most mi lesz.
Nagyon óvatosan mentem ki a konyhába, nem akartam, hogy anya rám kiabáljon, és
addigra Máriusz már félig megevett egy vastag szelet zsíros kenyeret, és akkor anya elő
vett egy csuprot, és a hűtőből meg kivette a tejesüveget, és töltött neki egy csuporral, az
meg rögtön két marokra fogta és megitta, nagyon hangosakat kortyolt, aztán letette a csé
szét, az iskolás kabátja ujjával pedig megtörölte a száját, és mikor anya visszatette a hűtőbe
a tejesüveget, akkor Máriusz egyenesen a gesztenyés alagútra nézett, ott bent a hűtő polcán,
egyik kezével még rá is mutatott, úgy kérdezte, hogy mi az, és akkor én nem bírtam ki, muszáj
brant: vérmérgezés; itt a kifejezés jelentése: menjen a fenébe
doamna (rom.): hölgy
álé (fr.): gyerünk
4
blokk (itt): háztömb
1
2
3

175

irodalom8_2021.indd 175

2021. 07. 20. 10:22

volt, hogy megszólaljak, és mondtam, hogy semmi, ne érdekelje, de mikor kimondtam,
már egyből tudtam, hogy nem kellett volna, mert anya rám nézett, és rám mosolygott az
zal a szigorú, hideg mosollyal, és azt mondta, hogy kisfiam, úgy látszik, vendéged jött, ez az
tán az igazi ünnep, aztán megint kinyitotta a hűtőszekrényt, és elővette a gesztenyés alag
utat, és kitette az asztalra, és úgy mondta, hogy vegyek elő két tányért és két kiskanalat.
Olyan szigorú volt a hangja, hogy nem mertem ellenkezni egyáltalán, hanem elővettem
szépen a tányérokat és a kanalakat, és odatettem az egyiket a gyerek elé, és a másikat az én
helyemre, és aztán leültem, és közben anya beszúrt egy gyertyát az alagút tetejére, oda, aho
va csokiból ki volt rakva, hogy tizenegy, és meggyújtotta, közben mondta, hogy igazság szerint tizenegy kéne, de most jelképesen egy is elég lesz, én meg akkor elfújtam a gyertyát és
közben azt kívántam, hogy bár jönne haza apám, úgy fújtam el, és aztán anya megvágta az
alagutat, és az első szeletet Máriusznak adta, a másikat nekem, és Máriusz egyből enni kezdett, és akkor én se kívántam neki jó étvágyat azért se, és kezembe vettem a kanalat, de én
nem kezdtem enni, hanem előbb még néztem egy kicsit az alagútszeletet ott a tányéromon,
a fehér tejszínhabot a gesztenye közepén, és azt hiszem, hogy apára gondoltam, és aztán ettem egy kanállal, és pont olyan finom volt, mint amilyenre emlékeztem, vagy még annál
is finomabb, édes és lágy, és akkor, mikor a második kanállal ettem, akkor néztem csak rá
a Máriusz tányérjára, és ő meg akkor ette meg az utolsó falatot, és anyára nézett, és mondta, hogy ilyen jót még életében nem evett, soha az életében, és kérdezte, hogy kérhet-e még
egy szelettel, és én meg legszívesebben mondtam volna neki, hogy a fenét, az az egy is kár
volt bele, de anya már vágta is neki, és akkor én is gyorsabban kezdtem enni, nem ízlelgettem már a gesztenyét, hanem csak kanalaztam, egyik kanállal ettem a másik után, de közben végig Máriuszt néztem, és ő meg úgy kanalazta, ahogy a száján befért, akkora falatokat vágott ki a szeletekből a kanállal, hogy a hüvelykujjával kellett tartsa, nehogy leessen,
és tiszta tejszínhab meg gesztenyepüré volt az álla, és mikor megette, megint anyára nézett,
és anya vágott neki még egy szeletet, és közben én is megkaptam a második szeletemet, és
alig volt már a porcelántányéron az alagútból, épp csak az a rész volt már meg, ahol a számok álltak, és Máriusz még mindig pont olyan gyorsan evett mint az elején, mélyen a tányérja fölé hajolt, és azzal a kezével, amelyikkel nem kanalazott, az asztalra könyökölt és félig eltakarta a tányért, de anya nem szólt rá, hogy hogy ül, pedig rám biztos rám szólt volna,
és mikor ez a második szelet is elfogyott, akkor Máriusz megint a porcelán tányérra bökött
a kanalával, és úgy mondta, hogy azt a keveset tegye már oda neki, ne hagyjuk megszáradni,
és láttam, hogy anya már nem szívesen vette a kezébe a kést, de aztán mégiscsak kettévágta
az utolsó darabot, és egyik felét neki adta és a másikat nekem, és mikor ennek az utolsó
darabnak a feléhez értem, egyszercsak azt éreztem, hogy nem tudok már többet enni, de
addigra már Máriusz rég megette a sajátját, és láttam, hogy az én tányéromat nézi, úgyhogy
azért is ettem még egy kanállal, nem is éreztem már a gesztenye ízét, csak azt az édes rum
ízt, de azért is ettem tovább, pedig alig bírtam már lenyelni a falatot, de Máriusz úgy nézett,
hogy lenyeltem azért is, és még a maradék tejszínhabot is összekanalaztam a tányérról és
lenyaltam a kanálról, és mikor végre letettem én is a kanalamat, éreztem, hogy teljesen
fel van kavarodva a gyomrom, de azért is mosolyogtam, és akkor Máriusz rám nézett, és
mondta, hogy Isten éltessen, és aztán anyára nézett, és mondta, hogy köszöni, hogy ilyen
jól tartotta, és akkor most mondja meg, hogy vesz-e vállfát vagy nem, mert neki menni kell,
mert aznap alig adott még el valamit, és akkor anya mondta, hogy jól van, vesz öt vállfát
és tíz csipeszt, de csak akkor, ha Máriusz olcsón adja, és akkor elkezdtek alkudozni, anya
nagyon szeretett alkudni, lehet, hogy az egészet azért csinálta, hogy alkudozhasson.
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Nekem akkor összerándult a hasam, és úgy éreztem, hogy mindjárt feljön az egész gesz
tenyés alagút, meg a paprikás krumpli is, amit még ebédre ettem, felálltam és kimentem
a fürdőszobába, és összeszorítottam a fogam, mert nem akartam azért se hányni, megálltam
a csap előtt, megengedtem a hideg vizet, és a tarkómra locsoltam belőle, mert az iskolába
tanultam, hogy ez elmulasztja a hányingert, ittam is egy kicsit a két tenyeremből, és ettől
szerencsére hamar elmúlt a hányingerem, és mikor visszamentem a konyhába, anya már
túl volt az alkudozáson, Máriusz épp vette fel a vállára a vállfa-hámot, és mikor meglátott,
mondta, hogy ha születésnapom volt, akkor ajándék is jár nekem, és leakasztott az egyik
hámra kötött madzagról egy fakést, és a kezembe adta, és mondta, hogy használjam egész
séggel, én meg csak bólintottam, nem akartam megköszönni, meg féltem is, hogy újra
elkap a hányinger, aztán kinyitottam neki az ajtót, és be is csuktam utána.
Hallatszott, ahogy zörögve megy le a lépcsőn, anya rám nézett, azt mondta, hogy örüljek,
hogy nem tudom, mi az az éhezés, aztán visszament a nagyszobába a dolgozatokhoz, én
meg gyorsan bementem a szobámba, felálltam az ágyra és kinyitottam az ablakot, és épp
láttam, hogy Máriusz kifordul a blokk előtt a bejáróból a járdára, és akkor marokra fogtam
a fakést, és nagy levegőt vettem, de aztán mégse próbáltam meg fejbe dobni vele, mert tud
tam, hogy nem találnám el úgyse, mert ahhoz sajnos már túl messze volt.
A Szovjetunióban több millió embert hurcoltak munkaszolgálatra már a II. világháború előtt
is. Az ország területén, főleg a legzordabb vidékein munkatáborok egész hálózata épült ki
(ez volt a Gulag). A II. világháború után a Szovjetunióban és a tőle függő kommunista dikta
túrákban – így hazánkban – is rengetegen jutottak erre a sorsra.
A regény cselekményének helyszíne Románia (Erdély, Marosvásárhely), szereplői ott élő
magyarok.
A szerző így írt erről: „A regény valahol Erdélyben játszódik, valamikor a diktatúra évei alatt,
és azt meséli el, hogy milyen kalandok közepette éli túl a tizenkét éves Dzsata élete legnehezebb
évét.”
A főszereplő fiú édesanyjával él, édesapját letartóztatták, majd munkatáborba vitték.

Munkaszolgálatosok Erdélyben
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Feladatok, kérdések

1. Ha a szöveget Word-dokumentumként nyitnád meg, szinte az egészet aláhúzná a helyesírás-ellenőrző, holott nincsenek benne hibák.
a) Vajon miért?
b) Mi lehetett a szerző célja ezzel a nyelvhasználattal?
2. Milyenek lehettek a család mindennapjai?
a) Hogyan köszönt el az édesanya reggelente Dzsatától?
b) M
 it gondoltok, mi történik, amikor az iskolában valaki megkérdezi Dzsatától, hogy
hol van az apja?
c) „Anya persze összerezzent, a házkutatás óta mindig megijedt…”. Találjátok ki, majd
meséljétek el a többi csoportnak a házkutatást Dzsatáék lakásában! Mit kerestek?
Mit találtak?
3. a) Valaki játssza el Dzsatát, amikor otthon elmeséli egy iskolai élményét!
b) Valaki egy osztálytárs nevében meséljen Dzsatáról!
c) K észítsétek el Dzsata „személyiségrajzát”! Egy nagy csomagolópapírra rajzoljatok
emberi körvonalat, s a vonalon belülre írjátok fel a fiú belső, kívülre a külső tulaj
donságait! Mindenki elmondhatja a véleményét, de legyen megegyezés a jelzők
kel kapcsolatban! A kész rajzot tegyétek fel a táblára! (Ha valaki elolvassa az egész
regényt, elmondhatja, változott-e a véleménye Dzsatáról – s ha igen, hogyan.)
4. Dzsata miért viselkedett így Máriusszal? Mi lehetett magatartásának a legfőbb oka?
5. a) Találjátok ki, milyen lehet Máriusz családja! Keressétek meg a szövegben az öszszes
információt ezzel kapcsolatban, majd egészítsétek ki őket a fantáziátok segítségével!
b) Válasszátok ki Máriusz egyik családtagját, és írjatok róla nyolc-tíz állítást!
c) Találjátok ki, hogy a választott családtagnak melyik születésnapja volt a legemlé
kezetesebb életében! Álljatok össze egy szoborcsoporttá (állóképpé), amely ennek
egy pillanatát ábrázolja! A többiek próbálják kitalálni, miről szól a kép! Ha nem sike
rül, használhattok „gondolatkivetítést”: ha megérintitek a szoborcsoport egyik
mozdulatlan, néma tagját, kérdezhettek tőle egyet, s ő válaszolhat.
6. Dzsata másnap órán rövid levelet ír a legjobb barátjának. Hogyan meséli el ebben az
üzenetben a történteket?
7. a) Miről beszélgetne tíz évvel később Dzsata és Máriusz, ha találkoznának? Hogy idéz
nék fel a történteket?
b) Játsszátok el a találkozást!
8. Két interjúrészletet olvashatsz az alábbiakban.
a) Válaszd ki az egyiket, majd emelj ki abból egy szót, amely valamiért érdekes a számodra!
b) Beszéljetek arról, ki melyik szót választotta, és miért!
(Arról, hogy honnan jött a Dzsata név.)
Erről sokáig nem beszéltem, de a fordítóknak aztán el kellett magyarázni, hogy ez
igazából az én egyik gyerekkori becenevem volt, onnan jön, hogy én gyerekkorom
ban nagyon szerettem a nyilakat, imádtam lövöldözni velük, egyszer ezért apám
készített nekem egy igazán jót, ragasztott fából rendes markolattal, igazi bőrte
gezzel, tollas nyílveszőkkel. Ezt hatéves koromban kaptam meg karácsonyra. Akkori
ban nagy nyilazós korszak ment a negyedünkben, mert a tévében épp Stevensontól1
A fekete nyíl filmváltozata ment. Az én nyílvesszőimnek a tollai meg véletlenül pont

1

Robert Louis Stevenson [robört lúisz sztívönszön], (1850–1894): skót regényíró
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feketék voltak, ezért a többiek elneveztek Fekete nyílnak, de mivel vegyes negyed volt
a miénk, körülbelül ugyanannyi románnal és magyarral − mindenki beszélte mindkét
nyelvet −, a román fiúk Szödzástá negrőnek (Segeata neagra) neveztek, aztán ez
lerövidült előbb Szödzsátára, és végül Dzsátára, a magyar barátaim egy ideig Szönyilnak
is hívtak…, így lett a becenevem Giata, Dzsátá, ami mondjuk románul semmit se jelent,
de persze magyarul se, igazi nyelvek közötti szó.
(Puskin Utca1)
– Első regénye, A pusztítás könyve öt évvel ezelőtti megjelenése után a kritikusok egy
furcsa szót emlegettek: aparegény.
– Igaz, hogy a könyvben van egy személy, aki végig mintha az apát személyesítené
meg, mégsem az. Nem aparegény, csak apámnak ajánlottam. Ez a megtévesztő.
Inkább háborús regény. A másik regényemet, A fehér királyt édesanyámnak ajánlot
tam, az viszont aparegény, ha egyáltalán lehet így fogalmazni. Egy tizenegy éves
fiú története, akinek édesapját munkaszolgálatra vitték, az apa hiánya adja a regény
vezérfonalát. Tizennyolc novella alkotja, amelyek külön-külön magukban is megállnak,
az összefoglaló motívum a Duna-csatornánál lévő apa hazavárása. Körülbelül egy év
alatt játszódik a cselekmény, ez az év a várakozásról szól. A végén aztán az apa hazajön.
– Írás közben az édesapja gyakran kérdezte, hogy hol tart, és hogy ő még mindig kény
szermunkán van-e?
– Igen, apám mindig olvasta a készülő fejezeteket. Amikor találkoztunk, viccesen
kérdezte, hogy „még mindig a csatornánál vagyok?”. Tudta, hogy a könyv nem róla
szól, de természetesen sok ponton találkozik a valóság és a fikció. Azért inkább való
ságmagvak vannak benne, kapualjak, amelyeket ismertem, vagy egy-egy élethelyzet,
amelyek köré általában egész más történeteket kanyarítottam, mint ami a valóság volt.
(Krónika2)
c) Ti mit kérdeznétek meg Dragomán Györgytől?

Kapcsolódó
1. Nézz utána, hogy a Szovjetunió, illetve a többi kommunista diktatúra munkatáborai miben
hasonlítanak a náci lágerekre, és miben különböznek azoktól!
2. a) Gyűjtsétek össze, hogy a Szovjetunióban mely nemzetiségeket, kisebbségeket üldözték
a II. világháború előtt és után!
b) A
 gyűjtött adatok alapján készítsetek bemutatót! Használhatjátok az 1. feladat megoldását,
és beilleszthettek képeket, visszaemlékezéseket is.
c) Az elkészült anyagot mutassátok be osztálytársaitoknak is!
d) Értékeljétek egymás munkáját!
Dragomán György (1973–)
Erdélyi, marosvásárhelyi születésű író. Első regényét (A pusztítás könyve)
már jól fogadta a kritika, második könyve (A fehér király) nemzetközi siker
is lett. Máglya című regényét rövid idő alatt ugyancsak több nyelvre
lefordították, a szerző hamar az egyik legolvasottabb magyar író lett kül
földön. Történetei jórészt gyermekkora helyszínein játszódnak, sokat me
rítve megtörtént eseményekből és a korszak hangulatából.
1
2

Puskin Utca: 2007-ben indított folyóirat, a cikk a 2008. májusi számában jelent meg
Krónika: romániai magyar újság, a cikk a 2008. január 30-i számában jelent meg
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Kisebbségben
Rendkívüli történet (Juhász Júlia interjúja Orsós Jakabbal)
Egy kora őszi délutánon, 1928-ban, ott dőlt el az egész életem. Soha nem jutottam volna
el, ahova elértem, ha akkor a tanító és a jegyző nem jön el, hogy megszámláljon minket.
A vándorcigányok táborában azon a délutánon is mindenki foglalatoskodott valamivel.
A gyerekek – az egyik félmeztelenül, a másik pucéran, sárosan, lucskosan – futkároztak,
vagy valami más játékkal foglalták el magukat – hetven év után már mit tudom én, mivel –,
de arra úgy emlékszem, mintha most lett volna, hogy egyszerre csak megjelent a színen két
úriember. A jegyző, meg a tanító.
A jegyző inkább katonás volt, a tanító viszont nagyon kedves arcú – és egy olyan lobogó
kabát volt rajta, amit a tanáremberek hordtak akkoriban. Na de mit keresnek itt?
Rögtön megtudtuk ezt a tanítótól, aki azt mondta: kedves asszonyok, kedves emberek,
azért jöttünk, hogy nyilvántartásba vegyük magukat. De hogy miért? És kinek? Nem
magyarázgatta el ezt se a tanító, se a jegyző. Csak később tudtuk meg, hogy kerültek ők
mihozzánk tulajdonképpen.
Népszámlálás volt a faluban. Maradt még egy csomó karton, és a tanítónak, Borbély
Gyulának valami az eszébe jutott.
– Úgy tudom, itt az erdőben táboroznak valamilyen cigányok, nem gondolod, hogy őket
is nyilvántartásba kellene venni?
– Hát, ha van még karton, vig yük ki hozzájuk – így vélekedett a jegyző is, vitéz Horváth
Sándor nevű. Volt még karton, hát elindultak.
Szóval, ott állt a jegyző meg a tanító az erdőben, és nekifogtak a munkának, ami azzal
kezdődött, hogy felírjuk a neveket, és hogy ki mikor született, hát azt is.
Az asszonyok könyörgésre fogták a dolgot. Ne írjanak mirólunk semmit, nagyságos
urak, eddig is megvoltunk úgy, hogy nem számolt meg senki se minket, hát miért ne len
nénk meg továbbra is. De megnyugtatták őket: ettől nem lesz semmi bajuk. Na jó. Ha egy
szer muszáj, hát muszáj.
Hanem akkor jött el még a haddelhadd. – Asszonyok, szeptember van, már meg is kez
dődött a tanítás, mi dolog az, hogy itthon fogják a gyerekeiket? Holnap mindegyiket,
kicsitől nagyig, ott lássam az iskolában. Törvény van rá – így a tanító.
No, amikor ezt az asszonyok meghallották! Soha nem felejtem el, a tanítónak foltos
volt a cipője, azt csókolgatták, úgy könyörögtek, drága jó tanító úr, mi is megvagyunk írásolvasás nélkül, ne tegye tönkre ezeket a gyerekeket! Jaj, jaj, mi lesz velük, ha elviszik őket
az iskolába, jaj, jaj!
Zavarba jöhetett a két úr a sok jajgatástól, mert egyelőre abbahagyták az iskola firtatását,
és rátértek arra, hogy no, hát akkor, ki hány éves a gyerekek közül.
Hogy hány évesek? Megszültük őket, vannak – de hogy hány évesek? Jaj, tanító úr, hon
nan is tudnánk?
Akkor legalább arra próbáljanak visszaemlékezni, mi minden történt, amikor ezek
a gyerekek megszülettek.
Hát, a Jakab akkor született, amikor… izé… a vadrózsa nyílott. – Jó. Írjuk be, hogy
májusban született, – az a lány meg – az anyám a nővéremre mutatott –, az a nagy jégveréskor.
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Mikor is volt az? De a legtöbben nem is tudták semmiféle emlékezetes eseményhez fűzni
azt, hogy mikor is látta meg a fiuk vagy a lányuk a napvilágot. Itt hát megállt a tudomány.
A jegyző, aki, mint mondtam, katonás ember volt, egyszer csak megelégelte a nagy ösz
szevisszaságot. Gyula, aszondja a tanítónak, csinálok én, aszondja, rendet.
Azt pedig úgy vitte végbe, hogy nagyság szerint sorba állította azokat a gyerekeket, akik
iskoláskorúaknak látszottak. A legkisebbekre kimondta, hogy ezek hétévesek. Aki akkora
volt, mint én: ezek nyolcévesek. És így sorba ment ez, tizenháromig – a bátyámat is az
utóbbiba sorolta. Így lett ő 1915-ös születésű, míg az én világra jöttömnek 1920 májusára
mondták ki az idejét.
Harminc gyereket számolt így össze a jegyző meg a tanító.
– Tudják, hol van Fűzvölgy község?
– Hogyne, kérem.
– Ezek a gyerekek hétfőn – tudják, mikor lesz hétfő? – eljönnek az iskolába, és írástudók
lesznek.
Hát bizony, elérkezett a hétfő. Az asszonyok kora reggel már a tűz körül gyülekeztek
– mert a sátrak előtt tüzet égettünk ezen a napon –, sírtak, de hogy ám! A hajukat tépték.
És zokogtak. Hogy mi lesz ott a gyerekekkel. Meg, miben küldjék őket iskolába. Mert nem
volt miben.
No mindegy, valami rongyokba beburkoltak minket, és a Jóska, a tizenhárom évesnek
kikiáltott bátyám vezette a csapatot. Hogy miért éppen ő?
Mert mi, gyerekek, csak cigányul tudtunk. Az öregek tudtak a cigány mellett horvátul is,
magyarul is. De mi csak cigányul. Na, a Jóska bátyám az tudott vagy nyolcvan magyar szót.
Ő a faluban is többször járt az anyámmal együtt árusítani, és azt is tudta, hogy hol van az
iskola. Sosem felejtem el, beállítottunk mind a harmincan oda.
Ötvenhat fős volt az osztály, az az egy tanító kínlódott velünk. Igaz, hogy az osztály fele
részét megtángálta, de rend volt. Most azonban minden nebuló a pad tetejére ülve leste,
mikor jönnek be már azok a kis vademberek.
És amikor megláttak minket! Ahogy mi kinéztünk!
A tanító egy kétméteres pálcával leparancsolta a gyerekeket a padról, karba tett kézzel
ültek – ez is milyen furcsa volt nekünk, mint minden, ami a szemünk elé tárult! – mert hisz
mi mind teljes szabadsághoz szoktunk az erdőben. Aztán a tanító úr kiszólított néhány
gyereket, rongyot fogatott velük, töröljék le a pajtában a kimustrált iskolapadokat, és
hordják be a tanterembe.
Na, minket leültettek azokra a furcsa izékre – és egy pillanat múlva mind a harmincunk
szeme fent volt a mennyezeten.
Hát, tudod: elsápadtunk mind. Megszédültünk. Hogy mi van velünk, azt akkor még
nem tudhattuk – de hát valójában az volt, hogy eddig a napig nem láttunk belülről egy
épületet. Hogy lehet az, hogy forog a plafon? Mert forog.
Azt mondja a tanító a tolmácsnak, mármint a bátyámnak: – Te, Jóska fiam, miért néztek
ti mind felfelé?
– Hát azért, tanító úr, mert forog.
– Ha forog – azt mondja a tanító – úgy látszik, megértette, hogy miért forog –, ne oda
nézzetek, hanem a földre. Az nem forog.
– Nézzetek a földre – tolmácsolta a tanító szavait a bátyám. Egyszerre mindegyik ci
gánygyerek lesütötte a szemét. Parancsszóra. De a többi gyerek, az mind csak minket né
zett. Le nem tudták venni a szemüket rólunk. Nem csoda.
181

irodalom8_2021.indd 181

2021. 07. 20. 10:22

Tényleg úgy néztünk ki, mint a vademberek.
Közben szép rendben folyt a tanításunk. Jóska tolmácsolt, amennyire a magyartudásából
tellett, és volt ott egy nagyon szép sváb lány, ő vezette a kezünket a palatáblán, el nem
engedte volna – vízszintes vonal, függőleges vonal –, aztán megmosta a kezét.
Mi nyáron lombsátrak alatt aludtunk, ha jött egy nagy eső – na és? Legalább lefürdeti a
gyerekeket. De máskülönben… Fürdés? Még mosakodás is csak néhanapján.
Télen meg gyeptéglával fedett kunyhóban laktunk, ami nem volt nagyobb egy jókora
sírhelynél. Az egész család úgy aludt, olyan testközelségben, mint az állatok. Egymást melegítettük – de akármilyen kicsi is volt az a kunyhó, olyan parányi nem lehetett, hogy mások is ne fértek volna mégiscsak bele. A cigányok összejártak télen is, ez hozzátartozott az
életükhöz. De hogy fértek el? Úgy, hogy ha kimentek a kunyhóból ketten, másik kettő meg
bejött helyettük odakintről. Vagy kimentek a gyerekek levegőzni, és átadták a helyüket a
kívülről jövőknek. Ment a beszélgetés. Ez volt az iskolánk, ez volt az egyetemünk.
És – hiszed, hiszed nem – a mosdatlanság, fésületlenség mellett se kapták meg a gyerekek a betegségeket. Mi sose köhögtünk, soha nem prüszköltünk, nem voltunk náthásak,
lázasak. Talán mert a piszokréteg miatt eltömődtek a pórusok? És a bacilusok nem tudtak
bef urakodni?
Sokan kérdezték már tőlem, hogy miért halnak meg a cigányok mégis olyan korán.
Amikor én gyerek voltam, nem haltak meg korán. Ami később sokakat sírba vitt, azok a
rossz szokások – főleg az italozás – akkor még nem voltak divatban. Legalábbis minálunk.
Apám, ha jó vásárt csinált – úgy kéthavonként –, megengedte magának, hogy igyon valamit. A többiek is: ha nagy néha ittak, akkor is mértékkel. Aki lerészegedett, azt kizárták
a közösségből. Mehet, amerre a szeme ellát. Utána se nézünk.
Azt se fogadták be szívesen, akit a magyarok be tudtak fogni katonának. Az az ember
nem tudja kijátszani a törvényeket, nekünk pedig ki kellett játszanunk, ha élni akartunk.
Főleg a katonai szolgálatot kerültük el. Bármi áron.
És ha ezek után valaki azt gondolja, hogy a cigányok a közösségeikben olyanok voltak,
mint a luftballonok – csak tengtek-lengtek és belül nem volt semmi –, az nagyot téved.
Voltak saját törvényeink, ezeket szentül betartottuk, és őrük is volt ezeknek a törvényeknek.
Mindig a legtisztább, a legfeddhetetlenebb, a legalkalmasabb embernek volt ez a tisztje.
Fogadok, hogy mindenki azt gondolja, a vajda volt ez. Pedig dehogy. A vajda nem is
cigány szó, mások találták ki, mint ahogy mások jelölték ki azt, hogy ki legyen a vajda.
Te leszel az, és ezentúl te felelsz a többiekért is, téged fogunk megbüntetni, ha ők nem
tartják be a mi törvényeinket.
Nem. Nem a vajdára hallgatott a cigány. Arra hallgatott, annak a sátrát tisztelte meg,
akit ő maga a legtisztább lelkületűnek, a legfeddhetetlenebbnek tartott. Olyant is ismertem,
akit 13 éves korában tisztelt meg ezzel a közösség. 1960-ban halt meg – 103 éves korában.
Kilencven évig meg tudta tartani a tiszteletet!
De nemcsak ennek a köztiszteletben álló embernek volt meg a kijelölt helye, minden
másra is kijelölték a megfelelő embert. Orvos is volt eszerint. Bába is volt. Bíró is. Ügyvéd
is. Ügyész is. De a legfőbb bíró maga a közösség volt. Annak megfellebbezhetetlen volt
az ítélete.
Aki szembeszállt vele, azt kiközösítették. Nem maradhatott a törzzsel tovább. Márpedig
az egyedül kóborló cigány halálra volt ítélve, mert előbb-utóbb agyonverte valamelyik
paraszt. Azt tehettek vele, ha egyedül volt, amit csak akartak, mert ki kereste volna? A ha
tóságok nem is tudták, hány cigányt öltek meg, és mikor. Akiről tudtak, annál sem ke
resték, hogy ugyan ki ölhette meg.
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Jobb volt nekünk az erdőben tanyázni. Ott magunk között voltunk, egyikünk se bán
totta a másikat, nem volt bosszúállás, nem volt haragtartás, az se volt, hogy megszólják
a másikat a háta mögött.
Na, szemtől szemben, egyszer egy hónapban, az asszonyok igen.
Ahány asszony volt, az mind leült ilyenkor törökülésbe, és kígyót-békát kiabáltak egy
másra. Levették a kendőjüket, verték a földhöz, csókolták a földet, átkozódtak, volt ott
minden az égvilágon. De legalább kiadták magukból a mérgüket, és a hónap többi napján
nem bántották egymást.
Ilyenkor a férfiak elvonultak. Bölcselkedtek. Az élet apró dolgait elemezték. Ami a tör
zsön belül történt. Meghányták-vetették, hogy hogyan tovább.
A cigányok ott, az erdőben favájásból éltek. Jó piaca volt a faárunak abban az időben.
Ahány mészáros volt például Nagykanizsán, annak mindnek kellett faedény, amiben for
rázta és sózta a disznókat, és rájöttek az emberek arra is, hogy jobb ízű a hús azokban a fa
edényekben.
Ha nem tudtak jó üzletet kötni az egyik faluban, vagy ott már nem találtak vevőre, be
fogták a lovakat, és egy másik faluban vagy egy közeli városban próbáltak szerencsét. Úgy
vitték a népek a nagy hozzáértéssel kivájt teknőket, edényeket, mint a cukrot – de nag yon
meg kellett dolgozni ezért.
Szegényen éltek azok is, akik mesterei voltak a fafaragásnak. S el is adták azt, ami el
készült, de csekély áron. Abból nem lehetett rendesen megélni.
És ott volt mindenütt az a sok gyerek. Nyolc is, tíz is majd minden családban. Enni
még csak ettek valamit, de ruhára, lábbelire már nem futotta. Ha nincs, hát nincs. Eb,
aki bánja! Ha pucéran futkos a gyerek az erdőben, hát akkor pucéran. Igen ám, de ezzel
szembekerült az a rendelet, hogy még egy gyerek se járhat meztelenül. És mivelhogy féltek
a büntetéstől, hát felrakták a gyerekeket arra a rossz szekérre, ringyes-rongyos ponyvákat
terítettek rájuk. Nem láttak semmit sem a nagyvilágból, úgy képzeld el, amíg csak úgy
tizenhárom éves nem lett a fiú. Akkor befogta őt az anyja, hogy segítsen a városban eladni
a portékát.
De amikor engem iskolába parancsoltak, én még csak nyolcéves voltam. Mindaddig ki se
nézhettem a ponyva alól. El lehet képzelni, micsoda változást hozott az életembe az iskola.
Na, el is jártunk mi oda rendesen. De egy napon azt mondta a tanító: Te, Jóska, két hete
figyellek titeket, ti nem esztek semmit. Hát itt nem, tanító úr, csak este. Otthon. És nap
közben nem is szeretnétek enni? Dehogynem szeretnénk. De mennyire hogy szeretnénk!
Erre a tanító úr, tudod, mit csinált? Rábízta a gyerekeket a vigyázóra, végigjárta a falut,
és minden gyereknek szerzett két családot. Egyik nap az egyiknél voltunk vendégek délben,
másik nap a másiknál. Amíg csak abba az iskolába jártunk. Több mint öt éven át!
Nekem egy sváb és egy zsidó család jutott. A svábok jómódú gazdálkodók voltak, a zsi
dók – Hirschlerék – malomtulajdonosok. Volt egy fiúk is, Pityu, az – képzeld el! – a na
pokban felhívott telefonon. Hallotta, hogy élek (biztosan a tévében látott), és kíváncsi volt
rá, hogy mi van velem.
Majdnem hetven év után!
Hétfőn kellett menni a malomtulajdonoshoz – Hirschlerékhez –, kedden a sváb gazdá
hoz, Ginzfelderékhez, akkor szerdán vissza Hirschlerékhez. Na most, kérlek szépen…
Ebédre mentünk. De nem ám a macska táljából adtak enni, hiszen a mester – a tanító –
kérte meg őket, akit nagyon tiszteltek – volt is miért! –, hanem a diófa asztalhoz ültettek.
Az asztal gyönyörű, illatos szőttessel volt leterítve, ott gőzölgött a tejfeles bableves meg a jó
diós meg mákos mácsi, érted?
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Úgy éreztem, egy csodás tündérvilágba csöppentem bele.
Leültettek, megmutatták, hogyan kell a levesből merni, hogyan kell szelni a kenyeret,
kést meg villát hogyan kell használni. Mindent megmutattak. De olyan tapintattal, hogy
nem éreztem egy percig sem szégyenkezést.
Jött a tél. Mi lesz most, hiszen a gyerekeknek nincsen cipőjük. Miben járjanak iskolába?
Erre is kitalált valamit a tanító. Összeszedte, ami csak ócska cipő volt a faluban, ezeket
elosztotta a suszterek között: négyen voltak. És mind a négy elvállalta ingyen a cipők javítását.
A szülők mindaddig búsultak, sírtak, a hajukat tépték az iskolába járásunk miatt, amíg
meg nem hallották, hogy egész mondatokat olvasunk a könyvből. Akkor szereztek vala
honnan egy újságot. Nézzük már meg, mi van beleírva. Felolvastuk. Később megint hoztak
egy másikat. Kezdte őket érdekelni, mi van a világban. És attól fogva leszoktak a jajgatásról.
Amíg ott étkeztünk velük az asztalnál, az a két család valamit mondott nekünk. Érted?
Valami biztatást. Valami nyugtatást, hogy ne érezzük másoknál kisebbeknek magunkat,
érted? Valami olyan erőt adtak nekünk, éppen abban a korban, amikor a gyerekek fogé
konyak. Az lesz belőlük később, ahogyan kiskorukban formálódtak, mert ahogyan a fát is
csak fiatal korában lehet hajlítani, hogy jó és szép legyen, ugyanúgy az ember is csak kiskorában hajlítható. A fát is, a gyereket is nagyon megviseli, ha későbben fognak hozzá, lehet, hogy több rossz fakad belőle, mint amennyi jó.
Saját tapasztalataimból mondom ezt.
Mikor kimaradtunk az iskolából, képzeld, ugyanezek a gazdák mindig üzentek, hogy
jöjjünk. Megfogták a kezünket, megmutatták, hogyan kell gereblyézni – nem mindenki
tudta ám –, hogyan kell beleszúrni a villát a kazalba, és így, fokozatosan mindazt meg
tanultuk, amit odahaza nem tudtunk volna elsajátítani, mert ott senki se értett a mező
gazdasághoz. Mire 15-16 évesek lettünk, megtanultunk dolgozni.
Ahogyan most végignézek az életemen, hát, bizton mondhatom, hogy boldogulónak
érzem magam. És boldognak is. 78 éves koromban még mindig keresem, és meg is találom
a boldogságot. A szerelemben is, meg kell mondanom. A családban is. Négy gyerekem van,
mind tanult, mind boldogult. Az unokám is elvégezte már az egyetemet.
Na most, még arról akarok beszélni, ami nekem az életben a legfontosabb. Ahogy ha
zajöttem a háború után a fogságból, azon nyomban láttam, hogy nekem ez a hivatásom.
Hogy mi? Az, hogy a cigányokért tegyek valamit. Tettem is értük, nem is keveset. Arra
csábítottam el őket, hogy dolgozzanak – munkát is találtam nekik, kijártam közéjük a ci
gánytanyákra, érted? Meg se tudnám számolni, hogy hányszor.
Aztán nyugdíjas lettem. Amit addig, azt tettem azután is. Ezt teszem most is, 78 évesen.
Engem ezalatt egyetlenegy cigány soha meg nem bántott. És ha azt mondom nekik, hogy
erre menjetek, hát akkor erre mennek. Milyen fizetség lehetne nagyobb ennél?
(Juhász Júlia Orsós Jakabbal készített interjújának rövidített változata;
forrás: Juhász Júlia: Találkoztam boldoguló cigányokkal is. Budapest, 2003, Taninfo)

Feladatok, kérdések
1. Miből tudod, hol és mikor játszódik Orsós Jakab története?
2. Minden cigány népcsoport vándorolt-e még a történet idején? Miért nem lehetne
ma vándorolni?
3. Mi jellemezte a vándorlók életmódját és közösségi szokásait abban az időben?
Tudjuk-e pontosan, milyen nyelven beszéltek?
4. Mi az, ami tetszik neked ebben az életmódban? Mit szeretett benne Orsós Jakab?
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5. Mely esemény hozott nagy változást a történetben szereplő csoport életébe?
6. Mi lett a következménye e fordulatnak a felnőttekre és a gyerekekre nézve? Kiknek
lehetett könnyebb elfogadni a változásokat? Miért?
7. Mit tudtál meg a korabeli iskola és a falu működéséről? Mi volt a szerepe a jegyzőnek
és a tanítónak?
8. a) Az elbeszélés szerint mi lehetett a közös a sváb, a zsidó és a cigány családokban?
b) Mi lehetett a különbség?
9. Milyen szavakkal jellemeznéd Orsós Jakab személyiségét?
10. Jellemezzétek az elbeszélői stílust!
a) Több jelzőt is keressetek, s indokoljátok meg őket a szövegből vett példákkal!
b) Miből adódik az elbeszélő közvetlensége?
11. Ma Magyarországon a cigányok nagy többsége már nem ismeri ősei nyelvét, ők
csak magyarul tudnak. A többiek általában a lovári vagy a beás nyelvet használják.
Mindkettő indoeurópai nyelv, előbbinek Indiában vannak rokonai, utóbbi a román
hoz hasonlítható.
a) Keresd meg az indoeurópai nyelvek családfáján, hogy a beás és a lovári közeli
vagy távoli kapcsolatban állnak-e egymással!
b) Érti-e egymást egy lovári és egy beás nyelvet beszélő ember?
12. a) N
 ézz utána, milyen jellemző foglalkozásokat űztek a beások, illetve a lovári nyelvet
beszélő oláh cigányok!
b) Mi lehetett Orsós Jakab anyanyelve?
13. Fogalmazd meg, milyen nehézségekkel kellett szembenézni a szegény, iskolázatlan
szülők gyerekeinek 100 évvel ezelőtt az iskolába járás kapcsán!
14. Milyen létező hátrányokat sorolnál fel a mai világból? Például mivel nehezebb az éle
te egy központtól távoli kistelepülésen élő embernek, mint egy nagyvárosinak?
15. Mi az, ami manapság segít abban, hogy ne legyünk elzárva a világtól?
16. Hasonlítsd össze, milyen volt a falusi iskola a történet idején és milyen ma!
17. Adjatok egymásnak tanácsokat, hogyan lehet okosan és hasznosan tanulni a tévé és
a számítógép segítségével!
18. Soroljátok fel a lehetőségeket, kitől vagy „mitől” kérhettek segítséget a tanulásban,
ha elakadtok valahol! Hogyan lehet ellenőrizni, hogy megfelelő-e a forrás, amit fel
használtok?
19. Mit gondoltok, fontos-e, hogy az az ember, aki sikeres, elismert és kiválóan megállja
a helyét a társadalomban, segítse azokat, akiknek ez valamiért nehezebben megy?
20. Szerinted mitől függ, hogy valaki ma elégedettnek és boldognak érzi-e magát?
21. a) T aláljatok ki egy rövid történetet, amelyben szerepel a következő mondat: „…aho
gyan a fát is csak fiatal korában lehet hajlítani, hogy jó és szép legyen, ugyanúgy az
ember is csak kiskorában hajlítható”!
b) J elenítsétek meg szoborcsoportként, állóképként a történetnek azt a pillanatát,
amikor elhangzik ez a mondat!
Orsós Jakab (1920–2002)
Beás családból származó fafaragó népművész, szobrász és író.
Novelláiban a beás cigányok életét és az iparosodás okozta átalakulás új gondjait, nehézségeit
mutatta be.
A tankönyvünkben közölt interjúrészletben a 20. század első felére, gyermekkorára emlékszik
vissza.
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Kapcsolódó
1. Beszéljétek meg, mit jelent a cigány vagy roma elnevezés!
2. Hogyan élnek ma köztünk roma ismerőseink? Ismersz-e sikeres és híres roma művészeket,
közéleti szereplőket?
3. Van-e roma barátod, vagy el tudnád-e képzelni, hogy legyen? Miért?
4. Milyen hagyományos foglalkozásokat űztek régen a cigányok, és miért változott meg ez
a megoszlás?
5. 
Mit gondolsz, miért nehéz boldogulnia
annak, aki nem tanul vagy nem tanulhat
fiatal korában?
6. Mi mindent értünk tanuláson? Mi az, amit
iskolában tanul az ember, mi az, amit ott
honról hoz magával?
7. Vitassátok meg, miért van szükség a ha
gyományaink megőrzésére és megújítá
sára! Mi a kettő között a különbség?
8. Nézzetek utána, mit jelent a „Romani De
sign” elnevezés és márkanév, és hogyan
kapcsolódik az ötletadóhoz, Varga Eriká
hoz! A hagyományos viselet meg
újítá
sának milyen más lehetőségeit ismeritek?
A Romani Design divatbemutatója



Nagy Pál Cigány csoportok és az együttélési modellek változásai a Kárpát-medencében című
tanulmánya alapján
A szóbeliségre, hagyományokra és szokásokra épülő roma/cigány kultúra ma is különleges szín az
európai történelemben. Megismeréséhez akkor tudunk közelebb kerülni, ha hiteles ismereteink
alapján félreteszünk néhány téves nézetet, előítéletet. Legelőször a cigány fogalmát érdemes
elválasztani a ’kóborló, csavargó’ vagy ’otthontalan’ jelentésektől.
A cigány csoportok ugyan nem alkottak egységes etnikai képződményt, de történelmük nem egy
olyan nomád hajlamú, vándorló kisebbség története, mely elválasztható a többség történelmétől.
A jelenlegi tudományos eredmények szerint a történeti Magyarország területén a 14. század
végén jelentek meg cigányok. Hunyadi János még mint besztercei gróf 1455-ben kiadott okle
veléből ismerjük az első olyan adatot, amikor cigányokat letelepítettek. A cigányság vándorlásával
kapcsolatos tények alapján az oláh és beás cigányok betelepülése Magyarországra már a 18. szá
zadban elkezdődött, és a 20. századig, nem egyszerre, nem egyetlen irányból vagy egyetlen nagy
csoportban zajlott.
A legelső hatósági rendeletek famunkát végző és rézműves cigányokat különítenek el, befo
gadásukat elsősorban tanult mesterségük, a kovácsolás tette lehetővé. Könnyen belátható, miért
voltak olyan keresett mesterek a cigány kézművesek: „házhoz jöttek”, amikor a munkájukra szükség volt, például a szerszámjavításoknál. Ezt a sajátosan szolgáltató-mozgó rendszert a 17. század
ban kiszorította a céhes keretek kialakulása: így a magyarországi cigányság vagy tovább vándorolt
munkát keresve, vagy új megélhetési módot talált.
A 18. században a foglalkozásváltási kényszerhelyzetben az ebben tehetségesek áttértek a ze
nei pályákra. A korabeli társadalmi változások kedveztek ennek a váltásnak, a cigányzenészek tu
dása és híre túllépett az ország és a térség keretein, és a felemelkedés útját is megteremtette (ld.
Bihari János). A romantika korában a cigányzene hatása megjelent a klasszikus zenében is, és azzal
kölcsönhatásban élt tovább (Liszt Ferenc, Brahms).
A cigányságnak azt a rétegét, amelyet a szegénységgel szoktak azonosítani, a feudalizmushoz és
a jobbágyi osztály sorsához tudjuk kötni. Akik Mária Terézia korszakában bekerültek a jobbágyság
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körébe, és letelepedtek vagy földművelést folytattak, azok biztonságba kerültek, az üstfoltozó,
rostakészítő, sátoros vándorcigányok viszont a legsanyarúbb nyomorúságban éltek.
A „cigányügy” rendezése a tudomány és az államigazgatás összefogásával a 19. század végére
vált célkitűzéssé, és az 1893-as összeírással valósult meg. Az adatok bizonyították a cigány népesség
nagy belső különbségeit, és megerősítették a máig érvényes felismerést: a munkaerőpiac és az
oktatás a legsebezhetőbb pontja a boldogulásnak és felemelkedésnek.
A 20. században több erőtlen kísérlet volt e két fontos területen, de a kistelepülésekre költözés
csak az 1980-as évekre hozott eredményt. A mezőgazdasági szövetkezetek elterjedésével, illetve
a városokba bejáró, ingázó segédmunkások tömeges alkalmazásával már a cigányság széles körű
foglalkoztatásáról lehetett beszélni, elsősorban a férfi lakosságnál. A képzettség azonban nem nőtt
ehhez mérten.
A hatvanas évekre a cigány népesség 30%-a beilleszkedett, de 40%-ukról az ellenkezőjét lehe
tett elmondani. Minderre következett a rendszerváltozás, mely a kistelepülések és egyes magyar
vidékek lehetőségeit drámaian átalakította, a gazdasági-társadalmi változások a roma népességet
különösen sújtották.
Az előítéletek vagy megkülönböztetések megszűnését segítheti az iskoláztatás, a munkához
jutás, és a szociális-egészségügyi körülmények javítása. Az állampolgári jogok és kötelességek
érvényesülését biztosítani kell, ez közös feladat a cigánysággal. A társadalmi beilleszkedés leg
nagyobb akadályát az iskolázottsággal lehet leküzdeni.
Ha nyitott szemmel járunk a világban, észrevehetjük, hogy a cigányság körében kialakuló fiatal
elit lendületes, kiváló teljesítményre képes, nem csak a hagyományos területeken, pl. cigányzenében vagy a zenében. Ha szolidaritást vállalnak nehézségekkel küzdő társaikkal, ez a generáció
váltás a roma kultúra megerősödését és a felemelkedést is magával hozhatja.


Bódvalenke különlegessége, hogy lakói freskókkal díszítették a házaik falát. Nézz utána, hol található ez a falu!
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Összefoglalás
Feladatok kérdések
1. a) Képzeljétek el, hogy lehetőségetek van interjút készíteni a Nobel-díjas íróval, Ker
tész Imrével! Tíz kérdéssel készülhettek. Hozzatok közös döntést a csoporton belül
arról, mit kérdeznétek az írótól!
b) A csoportok beszámolója után szavazzátok meg, melyik a tíz legjobb kérdés!
2. Egy nyári táborban segítőként kell dolgoznotok, különböző korú gyerekek mellett.
Egyszer azt a feladatot kapjátok, hogy a holokauszt témájáról beszéljetek. Mit tar
tanátok a legfontosabbnak elmondani, milyen műveket (könyvek, filmek) ajánlanátok
a) 10 éveseknek?
b) 12 éveseknek?
c) 14 éveseknek?
d) érettségizőknek?
3. Készítsetek térképet, amelyen jelölitek Alex, a Sziget a romok között főszereplője moz
gását, tartózkodási helyeit! (Ne használjatok igazi térképet, azt rajzoljátok le, ahogy
elképzelitek a helyeket!)
4. Egy újságíró Orsós Jakabról szeretne megemlékezést írni, de nagyon keveset tud
róla. Téged kér meg, hogy mutasd be őt. Készülj fel egy kétperces bemutatásra!
5. Dragomán György napjaink egyik legismertebb magyar írója külföldön, híre messzire
eljutott, de nem mindenhova.
a) Ajánld egy művét egy külföldi barátodnak!
b) Írj 10 soros értékelést a szerző stílusáról egy olyan internetes oldalra, ahol kritikusok
véleményét közlik!
6. a) Ha csak az egyik könyvet olvastad a fejezetben szereplők közül, írj róla ajánlást egy
barátodnak!
b) Ha többet olvastál, írj hat-nyolc mondatot arról, hogy melyik tetszett a legjobban,
és miért!
7. Kutass az interneten! Ismerkedj meg egy általad választott cigány népköltészeti
alkotással!
8. a) Gyűjtsétek össze a magyarországi nemzetiségeket!
b) Mindegyik csoport válasszon egyet közülük! Nézzetek utána, milyen érdekes szo
kásai, hagyományai vannak a választott nemzetiségnek! (Például: milyen a szerb
karácsony?)
c) Keressetek a választott nemzetiségű tudósokat, művészeket, sportolókat!
d) Gyűjtésetek eredményét mutassátok be a többi csoportnak!
e) Értékeljétek egymás munkáját!
9. Foglald össze vázlatban, mit tudtál meg a magyarországi cigányokról és a nemze
tiségekről!
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Ráadás
– szórakoztató irodalom

David Suchet [dévid szúséj]
Hercule Poirot [erkül poáró]
szerepében
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Szórakoztató és ifjúsági irodalom
A szórakoztatás a legősibb idők óta egyik fontos célja a művészeteknek, így az irodalomnak is. A szórakoztató irodalom körébe tartozó alkotások elsődleges célja, hogy pihen
tető kikapcsolódást, felüdülést nyújtsanak. Jellemzői: az érdekesség, a kalandosság, a fan
tasztikum és a nevettetés. Vonzerejét növeli az olvasmányosság is.
A fejezetben többször találkoztok az ifjúsági irodalom kifejezéssel. Az elnevezés is mutatja,
hogy az ide sorolható művek általában a 10–16 éves korosztálynak szólnak.
Koronként változott az ifjúsági könyvek tematikája, valamint a kedvelt műfajai is. Manap
ság leginkább a mesei elemekkel dúsított, a valóságot meghaladó, a képzelet által teremtett világokról szóló történetek a legnépszerűbbek, de nagy keletje van a humoros regényeknek is.
Ebben a fejezetben ízelítőt kaptok a bűnügyi irodalomból – Agatha Christie [ágátá kriszti]
Mi virít a kertedben? című elbeszélésének olvasása során. A bűnügyi paródiába Rejtő Jenő
A szőke ciklon című regényének egy részletével nyújtunk betekintést. Majd megismerked
hettek a kortárs angol író, Robert Williams [robört viliemsz] Luke és Jon [lúk és dzson] című
regényével, a fejezet végén pedig a napjainkban igen népszerű műfajjal, a disztópiával.
Valójában az vár ránk, amit Az éhezők viadala vagy épp Az útvesztő szerzője állít? Tényleg
egy (vagy több) kamasz mentheti meg a világot, fordíthatja jobb irányba a történelem ke
rekét? Egyáltalán miért fontos, miért ez a műfaj uralja az ifjúsági irodalmat?
Fejezetünkben e kérdésekre is keressük a válasz.

Feladatok, kérdések
1. a) Állítsatok össze az általatok olvasott – a szórakoztató irodalom körébe sorolható –
könyvekből egy tízes sikerlistát!
b) Állapítsátok meg a csoportok listái alapján, melyek lettek a legnépszerűbb művek!
c) Elemezzétek, mely jellemzőik miatt lettek ezek sikeresek!
2. Az iskolai évek alatt számos olyan művet dolgoztunk fel, amelyekben a kaland ala
kította az alkotások cselekményét. Készítsetek táblázatot, soroljatok példákat az eddig
megismert művek közül! A táblázat fejléce legyen: műfaj, szerző, cím, egy fontos
próbatétel! A műfaj függőleges oszlopába ezeket írjátok: mese, monda, mítosz, elbe
szélő költemény, regény!






A Luke és Jon magyar
kiadásának borítója

A z útvesztő
magyar kiadásának borítója

A lázadó
magyar kiadásának borítója
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Bűnügyi irodalom, krimi1
 éldák segítségével értelmezzétek, hogy mire gondolunk a családi ügyek kifejezés
• P
hallatán!

Agatha Christie: Mi virít a kertedben?
Hercule Poirot2 takaros kupacba rendezgette ma
ga előtt aznapi postáját. Felcsippentett egy levelet
a halmocska tetejéről, és egy pillanatig a címzést
tanulmányozta, azután akkurátusan felhasította
a boríték hátulját egy kis papírvágó késsel, me
lyet kifejezetten erre a célra rend
szeresített a
reggelizőasztalkán, végül kiemelte a tartalmát.
Belül újabb boríték lapult vörös viaszpecséttel
gondosan lezárva, rajta a következő felirattal:
„Magántermészetű és bizalmas.”
Hercule Poirot legismertebb megformálója,
A tojásdad fejű Hercule Poirot kissé felhúzta
David Suchet
3
a szemöldökét. „Patience! Nous allons arrivér!”
– dünnyögte és a papírvágó kés újból serényen működésbe lépett. A borítékban reszketeg
szálkás kézírással íródott levél rejtezett. A szövegben néhány szót vastagon aláhúztak.
Hercule Poirot széthajtotta a papírost, amelynek fejlécén újfent ez állt: „Magántermé
szetű és bizalmas”. Jobb oldalt díszelgett a címzés – Rosebank, Charman’s Green, Bucks4 –
túloldalon a március 21-i keltezés. A levél így szólt:



Kedves M. Poirot!
Régi kedves barátom ajánlotta Önt a figyelmembe, mert tudja, hogy mennyire zaklatott
és nyugtalan vagyok mostanában.
Barátomat – az eset szigorúan bizalmas jellegére tekintettel – nem avattam be a rész
letekbe. Jóakaróm biztosított arról, hogy Önben a megtestesült diszkréciót tisztelhetem,
így amennyiben beigazolódik a gyanúm, nem kell attól tartanom, hogy a rendőrség is
bekapcsolódik az ügybe, mert azt igazán nem szeretném. Természetesen nincs kizárva,
hogy alaposan tévedek. Pillanatnyilag nem vagyok abban az állapotban, hogy tiszta fejjel
tudjak gondolkodni, és magam járjak a dolog végére – álmatlanságban szenvedek és a télen
átvészelt betegségem is nagyon megviselt. Se módom, se képességem nincs rá. Mindazonáltal
szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy rendkívül kényes családi ügyről van szó, és
nem szeretném, ha bárki is tudomást szerezne róla. Ha megbizonyosodnék a tényekről,
magam rendezném az ügyet, mert ezt a megoldást tartom megfelelőnek. Remélem, érti,
mire akarok utalni. Amennyiben elvállalja a nyomozást, kérem, a fenti címen értesítsen.
Üdvözlettel: Amelia Barrowby5

krimi: a latin crimen szóból, jelentése: bűntett
ejtsd: erkül poáró
3
ejtsd: pásziansz, nosz alló arrivé; jelentése: Türelem! Mindjárt jövünk!
4
ejtsd: rózbank csermenz grín, baksz
5
ejtsd: amélia berobi
1
2
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Poirot újból átfutotta a levelet. Szemöldökét felhúzva félretette és hozzáfogott a követke
zőhöz.
[…] Öt nappal később, a szokásos reggeli instrukciók után, Miss Lemon1 bejelentette:
– Az a bizonyos Miss Barrowby, akinek pár napja írtunk, nem valószínű, hogy válaszolni
fog. Ugyanis meghalt.
– Ah, meghalt – ismételte Hercule Poirot halkan. Nem úgy hangzott, mint egy kérdés,
hanem mint egy kijelentés.
Miss Lemon kinyitotta a retiküljét és egy újságkivágást vett elő.
– A földalattin akadt meg rajta a szemem és leszakítottam.
Hercule Poirot – miközben futólag eltűnődött azon az ellentmondáson, hogy bár Miss
Lemon állítása szerint „leszakította” a papírdarabot, az szembetűnő módon ollóval volt
gondosan kivágva – elolvasta a Morning Star „Születések, halálozások, esküvők” rovatában
megjelent közleményt. „Folyó év március huszonhatodikán Amelia Jan2 Barrowby (Rose
bank, Charman’s Garden3) tragikus hirtelenséggel elhunyt. Kérjük, virágot ne küldjenek.”
Poirot még egyszer elolvasta a gyászjelentést.
– Tragikus hirtelenséggel – mormogta magában. Majd felvillanyozva így szólt: Miss
Lemon, lenne szíves leírni a következőket?
A ceruza újra a levegőbe emelkedett, és bár Miss Lemon gondolatai az iktatórendszer
körül kalandoztak, azért hibátlan gyorsírással papírra vetette a következőket:
Kedves Miss Barrowby!
Bár nem kaptam Öntől választ, de mivel pénteken amúgyis Charman’s Green szomszédságában lesz egy kis elintézni valóm, felkeresem Önt, hogy a levélben említett ügyet rész
letesen megbeszéljük.
Tisztelettel stb., stb.
– Kérem, gépelje ezt le és azonnal adja postára. Estére talán oda is ér Charman’s Greenbe.
Másnap reggel gyászkeretes boríték érkezett.
Kedves Uram!
Nagynénémhez, Miss Barrowby-hoz intézett levelére tájékoztatásul közlöm, hogy néném
huszonhatodikán elhunyt, így az Ön által említett ügy a továbbiakra nézve jelentőségét
veszítette.
Tisztelettel: Mary Delafontaine4
Poirot szelíden elmosolyodott. – „… a továbbiakra nézve jelentőségét veszítette.”
Majd meglátjuk. En avant5 – irány Charman’s Green!
A Rosebank elnevezés tökéletesen illett a házhoz. Ez a lehető legnagyobb dicséret, amit
egy hasonló karakterű és stílusú épületről el lehet mondani.
Hercule Poirot meg-megállt a bejárathoz vezető ösvényen, és elismerően szemlélte a
körös-körül elhelyezkedő, takaros ágyásokat. A rózsafák pompás virághozamot ígértek,
ejtsd: misz lemon
ejtsd: dzsen
3
ejtsd: gárdn
4
ejtsd: méri delafonten
5
ejtsd: an avan; jelentése: előre
1
2
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a tulipánok, a nárciszok és a jácintok szemkápráztató színekben pompáztak – az utolsó
virágágyást pedig még üres kagylóházakkal is körberakták.
– Hogyan is szól az a kedves angol gyermekdalocska? – dörmögte magában Poirot.
„Mary úrnő, te kis nyakas,
Mi virít a kertedben?
Kagylóház és ezüstharang,
Kis cselédlány kötőben.”
Meglehet, hogy nem is így – morfondírozott. – De íme, itt ez a csinos szolgálólány, ő majd
kijavítja a versikét.
A bejárati ajtó közben kinyílt, és takaros kis kötényes-fejkötős szolgálólány dugta ki
kíváncsian a fejét. Rémülten meresztette a szemét a nagy bajuszú, okulárés idegen úrra, aki
hangosan motyogott magában.
Ahogy Poirot is megállapította, a szolgálólány igen-igen csinoska volt, nagy kék szemmel
és rózsás arcocskával.
Poirot gáláns mozdulattal megemelte kalapját és kedvesen megszólította:
– Bocsásson meg, lakik itt egy Amelia Barrowby nevű hölgy?
A fruskának a lélegzete is elakadt a meglepetéstől és tágra nyílt szemmel rebegte:
– Hogyan, hát uraságod nem tudja? Miss Barrowby a minap átköltözött a másvilágra.
Olyan hirtelen történt. Kedden éjszaka.
Itt habozott kissé, mert a külföldi úr tiszteletet ébresztett benne, másrészt szívesen plety
kált volna még egy kicsit, hiszen az ő köreiben a legizgalmasabb beszédtémát a betegségek
és a halálesetek szolgáltatták.
– Hát, ez meglepő – csodálkozott Hercule Poirot nem túl őszintén. – A hölggyel mára
fontos találkozót beszéltünk meg. Akkor, nemdebár, válthatnék egy pár szót a másik itt
lakó hölggyel?
A szolgáló kétkedve firtatta:
– Az asszonyommal? Nem tudnám megmondani, hogy fogadja-e önt vagy sem.
– Fogadni fog – jelentette ki Poirot határozottan és átnyújtotta a névjegykártyáját.
A hivatalos hang megtette hatását. A rózsás arcú szolgálólány meghátrált és bevezette
Poirot-t az előszobából nyíló tágas nappaliba. Ezután kezében a névkártyával eltűnt, hogy
úrnőjét értesítse.
Hercule Poirot körülnézett. Hagyományos stílusú társalgóban találta magát – a falakon
szép, lisztszínű tapéta, hozzá illő díszléccel szegélyezve, közepes méretű kretonok, rózsaszín
díszpárnák és függönyök, temérdek kínai csecsebecse és dísztárgy volt hivatva megadni
a szoba jellegét. A helyiségben nem fedezett fel semmi olyasmit, ami a lakókról bármi sze
mélyeset elárult volna.
Poirot hirtelen megérezte, hogy valaki figyeli. Ilyesmire rendkívül érzékeny volt. Hátra
fordult. Az üvegezett erkélyajtóban törékeny termetű, szénfekete hajú lány állt, szemében
gyanakvás ült. Ahogy belépett, Poirot udvarias meghajlással köszöntötte, mire az hara
gosan rátámadt.
– Minek jött ide? – Poirot csak a szemöldökét vonta fel, de nem válaszolt.
A lány barátságtalanul végigmérte.
– Maga ügyvéd, ugye? – szegezte neki a kérdést. Jól beszélt angolul, de senki sem tévesz
tette volna össze egy született angollal.
– Miért lennék én ügyvéd, mademoiselle?
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– Biztos vagyok benne, hogy az, és azért jött, hogy közölje velem, ő nem volt tudatában
annak, amit cselekedett. Éppen eleget hallgattam már a ,,tisztességtelen befolyásolásról”
– ugye így nevezik? De ez nem igaz. Ő úgy akarta, hogy a pénz az enyém legyen, és az
enyém is lesz! Ha kell, én is ügyvédet fogadok.
(Részlet az elbeszélésből; dr. Gecze Gábor fordítása)
A bűn ábrázolása is az irodalom legősibb témái közé tartozik. Többnyire olyan regényeket, elbeszéléseket sorolunk ide, amelyekben valamilyen bűntett vagy bűntettsorozat leírása, majd
a nyomozás, valamint a bűnös leleplezése és megbüntetése áll.
Sokféle műfaji változat alakult ki a bűnügyi irodalomban: detektív-, gengszter-, cowboy
[kávboj]-, kém-, légiósregény, szélhámostörténet. Ezek közül a detektívregények a legked
veltebbek és legismertebbek. Cselekményük az ismeretlen elkövető kereséséről, a bűneset
felderítéséről szól, amit általában egy különleges képességekkel bíró nyomozó visz véghez.
Lényeges műfaji vonásai:
• egy bűntény, amelynek elkövetőjére általában csak a végkifejletben derül fény,
• egy mesterdetektív,
• nyomozás,
• kevésbé éles eszű rendőrök,
• csattanós leleplezés.
Ebben az elbeszélésben is egy rejtélyes gyilkosság felderítése vár a nyomozóra. A zseniális
mesterdetektív soha sem alkalmaz erőszakot, ő az eszét, az emberismeretét és a megérzéseit
veti be a gaztettek elkövetőivel szemben:
„– Valami nem stimmel. Éreztem – nem, nem is éreztem. Inkább láttam valamit. En avant! –
ideje egy kicsit megmozgatnom az agytekervényeimet. Mérlegeljünk csak. Töprengjünk. Minden
logikusan történt?”

Feladatok, kérdések
1. Olvasd el a teljes elbeszélést!
2. Mutasd be Poirot
a) megjelenését, beszédmódját, viselkedését!
b) nyomozási módszereit!
3. a) Keressetek példákat a lényeges műfaji vonásokra az elbeszélésből!
b) Olvassátok fel ezeket!
4. a) Beszélgessetek arról, miért népszerűek a krimik!
b) Ti szerettek krimit olvasni? Fejtsétek ki a válaszotokat!
Agatha Miller (1890–1976)
Az Agatha Christie néven publikáló angol írónő mintegy 80 detektívregényt
és még több bűnügyi novellát írt. Bűnügyi regényeiben többnyire egy felde
ríthetetlennek tűnő gyilkosság történik, melyet csak egy különleges képes
ségekkel megáldott nyomozó képes megfejteni. Ilyen Hercule Poirot és Miss
Marple [misz márpöl], akik felváltva szinte mindegyik regényben feltűnnek.
Regényei még ma is népszerűek, mert a tiszta logikán, vagyis a nyomozáson,
a gyilkosság felderítésén van bennük a hangsúly.
Regényeiből számos film készült. Az Egérfogó című színdarabját máig fo
lyamatosan műsorukon tartják a színházak.
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A bűnügyi paródia
• M
 it jelent a paródia szó?

Rejtő Jenő (P. Howard1): A szőke ciklon
Előszó
Az író töredelmesen, de röviden beismeri,
hogy regényének előzményei vannak.
A regény úgynevezett előzményein olvasó és író egyaránt szeret hamar túlesni. Az ilyesmi
részint unalmas, részint sablonos, különösen ma, mikor a regényírás bizonyos fajtáit már
nem is iparszerűen, hanem a konyhaművészet szabályai szerint, kész receptek alapján főzik ki. Például: „Végy két ifjú szerető szívet, törd meg, forrald fel a szenvedélyeket, hintsél
a tetejébe egy kis édes egyházi áldást, és jól megfőzve vagy félig sületlenül bármikor feltálalhatod az olvasónak.” Azt hiszem, okosabb, ha egyszerűen beismerem, hogy regényemhez szükséges néhány előzményt közölni az olvasóval. Essünk túl ezen; mennél hamarabb,
annál jobb.
Mi kell tehát a regényemhez?
Vegyünk egy szegény fiatal leányt, aki balladák műfordításából él, nem valami fénye
sen, miután a világ nagytőkései között igen elenyésző számban szerepelnek azok, akik
vag yonukat ballada-műfordítással szerezték. Azután vegyünk elő egy öreg fegyencet,
tisztítsuk meg a szívét gondosan minden bűntől, míg rábukkanunk valahol a belsejében az igaz emberi jóság drágakövére. A drágakő értéke legalább egymillió font sterling.2
Az öreg fegyenc, Jim Hogan,3 valamikor az említett fiatal leány apjának, Mr. Westonnak4
iskolatársa volt. Mr. Weston olykor meglátogatta fegyenc barátját, néha csomagot küldött
neki, szóval igyekezett Jim Hogan szerencsétlen sorsán enyhíteni. Miután Mr. Weston
meghalt, családja mint hagyományt vette át a vén bűnös pártfogását, továbbra is küldték
számára a csomagokat, és az elhunyt Weston helyett leánya, Evelyn látogatta meg olykor
Hogant. Szükségünk van még egy könnyelmű fiatalemberre, akit Eddy Rancingnak
hívnak, álmodozó és inkorrekt5 úr.
A miss Westonék lakásával szomszédos manzárdszobát bérli, foglalkozására nézve egy
találmányon dolgozik, amelyet motorkerékpárra kell szerelni, és milliókat jövedelmez.
A találmánynak még csak a lényege hiányzik. Az ifjú körülbelül két félév jogtudományt
hallgatott az egyetemen, gyámja és nagybátyja, Mr. Arthur Rancing6 jóvoltából. Most már
hosszabb ideje, elsejétől negyedikéig, gondosan elkártyázza Mr. Arthur Rancing gyám
és nagybácsi pénzküldeményeit. Üres óráiban miss Evelyn Westonba szerelmes, történe
tünk kezdetéig reménytelenül. Eddy Rencingon7 kívül még be kell mutatnunk Mr. Charles
Gordont,8 aki hatéves büntetése elteltével most fogja elhagyni a fegyházat. Öt évet és
ejtsd: pí háuárd; Rejtő Jenő írói álneve
font sterling: más néven font, az Egyesült Királyság fizetőeszköze
3
ejtsd: dzsim hogen
4
ejtsd: miszter veszton
5
inkorrekt (lat.): nem becsületes, kifogásolható viselkedésű
6
ejtsd: miszter arször renszing
7
ejtsd: eddi renszing
8
ejtsd: miszter csárlz gordon
1
2
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háromszázhatvankét napot egészen jól kibírt, de most már kezd az idegeire mászni ez
a dolog a fegyházzal, és úgy érzi, hogy a hátralevő három nap elviselhetetlen. Van így néha
az ember. Egy turista barátom, aki már több ízben mászott fel a Mont Blanc1-ra, múlt
héten megpofozta a házmestert, mert nem járt a lift, és gyalog kellett közlekednie az ötödik
emeletre. Gordon, három nappal szabadulása előtt, heves migrénekről és szívdobogásról
panaszkodott, mire a megértő fegyházorvos kórházba utalta.

Feladatok, kérdések
1. a) Vizsgáld meg és értelmezd a mű címét!
b) A címben egy szókép „rejtőzködik”.
• Mi a szókép neve?
• Milyen jelenség, kapcsolat teszi lehetővé a helyettesítést?
• A szereplő mely tulajdonságát emeli ki az elnevezés?
2. Az iparszerűen gyártott „irodalomról” igencsak rossz véleménye van a szerzőnek.
a) Hogyan parodizálja a folyamatot?
b) Milyen „receptet” kínál helyette?
3. Foglaljátok össze a történet alaphelyzetét!
4. a) Kik a regény szereplői?
b) Mutassátok be őket a legjellemzőbb tulajdonságuk megnevezésével!
5. a) Milyen hangnemű az előadásmód?
b) Válaszoljatok példák segítségével!
6. Egyetértesz a következő állítással? A regényrészlet előadásmódja az élőbeszédet idézi.
Igazold vagy cáfold ezt a véleményt!
7. Tervezd meg a regény borítóját az Előszó alapján!
8. a) Az Előszóban vázolt alaphelyzetből kiindulva írjátok meg egy jelenet forgató
könyvét, amelyben az összes megismert szereplő feltűnik!
b) Osszátok el egymás között a szerepeket, és játsszátok el a jelenetet az osztálytár
saitoknak! Egy „színész” több szerepet is játszhat.
Rejtő Jenő (1905–1943)
Kalandos élete során alkalmi munkákból élve bejárta Európát, majd ha
zatérése után írásaiból tartotta el magát. A II. világháborúban munka
szolgálatra vitték, és a szovjet fronton halt meg.
A legolvasottabb íróink közé tartozik, ami groteszk látásmódjának és kivé
teles humorának, valamint egyedi nyelvhasználatának köszönhető.
Regényeinek szellemes mondatait ma is szívesen idézik.

1

ejtsd: mon blan; Európa legmagasabb hegycsúcsa
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Ifjúsági irodalom
Robert Williams: Luke és Jon
Anyu halála után jöttünk Duerdale-be.1 Anyu egy napfényes áprilisi délutánon halt meg,
amikor piros kis autója összeütközött egy kamionnal. Április 11-én, 16 óra 27 perckor.
„Azonnal meghalt, semmit sem érzett” – mondták apunak. Közhely, de fontos. Csak úgy
elment. Egyetlen másodperc alatt. Ezek voltak hozzám az utolsó szavai: – „Jövök érted”–,
és egy puszit dobott felém. Örültem neki.
(Simonyi Ágnes fordítása)
Így kezdődik Robert Williams regényének második fejezete. A legelső pedig így: „Zöld szemem van. Nem olyan zöld, amilyenre valószínűleg most gondoltok. Ragyogó zöld. Elképesztő. És
ezt nem dicsekvésből mondom. Csak kifejező akarok lenni, pontos és érthető.”

Feladatok, kérdések
1. a) Jellemezzétek az elbeszélő stílusát!
b) Milyen stílust várnátok egy tizenhárom éves fiútól ebben a helyzetben?
2. Milyen lehet az a történet, amely így kezdődik? Fogalmazd meg a várakozásaidat!
3. Luke Redridge [redridzs] életében kulcsfontosságú időpont április 11-e 16 óra 27 perc.
Pontosan emlékszik rá, s alighanem ez mindig így is marad.
a) V
 an a te életedben ilyen fontos, pontosan megjegyzett időpont? Ha lesz, vajon mihez kötődik majd?
b) S zerinted az évek múltával tud másképp gondolni a fiú a balesetre, mint ahogy
eleinte? Érvelj is a válaszod mellett!
4. a) Mindegyik csoport jelenítsen meg egy szoborcsoportot, állóképet Redridge-ék
életéből még a baleset előttről! Egy olyan állóképet mutassatok be, amely jellemző rájuk!
b) A képnek válasszatok címet, amely a regény egy mondata legyen!
Williams regényében a főszereplők nagyon érdekes karakterek. Ha jobban megismerjük
őket, kiderülhet, hogy nem is olyan különösek, akár lehetnének a szomszédaink, az osz
tálytársaink is. Ráadásul a történet bizonyos részei iskolában játszódnak, mindannyiunk szá
mára ismerős közegben.

1

ejtsd: dördél
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Feladatok, kérdések
1. Egy szociális munkás jelentést készített Luke-ról és az édesapjáról a költözésük előtt.
Fogalmazd meg ezt a jelentést nyolc-tíz mondatban!
2. „Szóval ezek vagyunk mi. A játékkészítő és a ragyogó zöld szemű fiú. Két hangyás fazon
a dombon.” Hogyan fogalmazná meg ugyanezt a mondatot
a) Luke osztályfőnöke?
b) Jon?
c) egy ismeretlen a szomszédból?
d) Luke egyik régi barátja?
e) egy oknyomozó újságíró?
3. Magyarázd meg a kijelentést! „A halál tulajdonképpen jelentéktelen dolog… valójában
csak átmentem ide a szomszéd szobába.”
4. „A dolgok ritkán annyira rosszak, mint amilyenné a képzelet növeszti őket.”
a) Ki mondta ezt a történet szereplői közül?
b) Jellemző-e rá a kijelentés? Érvelj is a válaszod mellett!
Luke és Jon története olyan, mintha egy novellafüzért olvasnánk, de ezek az epizódok
regénnyé állnak össze. Végül hetvenkét rövid fejezetből ismerjük meg a fiú és környezete
fontos életszakaszát.
A regény elejének egyik kulcsszava a változás. Luke körül viszonylag rövid idő alatt
minden megváltozik.
Luke és édesapja, valamint Jon története tele van tragédiával, veszteségekkel. A három
„férfi” ezeket nehezen vagy egyáltalán nem dolgozza fel. Cselekvéseik (pótcselekvéseik?)
persze arra irányulnak, hogy kilábaljanak a bajból. Ehhez azonban szükségük van arra, hogy
végigjárják a gyász útját.

Feladatok, kérdések
1. Nézz utána, mi a különbség egy novellafüzér és egy regény között!
2. Listázd, mi az, ami a változások közepette is megmaradt Luke életéből!
3. a) Mindegyik csoport kapja meg Luke, John vagy az édesapa nevét!
b) 
Melyikük hogyan gyászol? Listázzátok a regényből a szereplők azon tetteit,
cselekvéseit, amelyek célja az „öngyógyítás”!
4. A könyv egyik rajongója így jellemezte a regényt: „töredezett, szótlan, csendes”.
Egyetértesz a megállapítással? Érvelj is a válaszod mellett!
5. Mindegyik csoport egy-egy idézetet kap a regényből.
a) T aláljatok ki egy saját karaktert, szereplőt, akinek nincs köze Luke-hoz vagy Jonhoz!
Írjátok meg ennek a figurának a naplóbejegyzését, s ebben szerepeljen a kapott
mondat!
		 A) „Ha nem találod a helyed a világban: alkoss valamit, alkoss mindennap!”
		 B) „…Megtanultam, hogy az élet nem áll meg mindenki számára, csak mert a tied
megállt.”
		 C) „ Minden olyan, mint amilyen volt. Nem szakad meg a folytonosság. […] Nincs sem
mi baj.”
		 D) „Ha halni készülünk, öregkorunkban haljunk meg, a saját ágyunkban, a párunkkal,
aki egy életen át a társunk volt.”
198

irodalom8_2021.indd 198

2021. 07. 20. 10:22

		 E) „ Igaz, hogy könyveket olvasok és képeket festek, de nem vagyok mamlasz.”
		 F) „ Azon a napon, amikor búcsút vettünk anyutól, azon a napon, amikor örök nyu
galomra helyeztük, épp azon a helyen, abban a másodpercben egy házmagasságú
hullám tört fel a semmiből.”
b) H
 asonlítsátok össze a naplóbejegyzést a mondatnak az eredeti történetben betöl
tött helyével, szerepével!
6. Részleteket mutatunk be a regényről megjelent kritikákból, recenziókból.1 Értelmez
zétek és értékeljétek az idézett részleteket!
a) „…A történet elbeszélője maga Luke, akinek eleven, ábrándos és szimpatikus hangja,
és a hol igazán gyerekes, hol meglepően érett és empatikus 2 gondolkodás- és elbeszé
lésmódja igen szerethetővé teszi a könyvet – úgy gondolom, mind a tizenévesek, mind
pedig a felnőttek számára.” 3
b) „ A könyv letaszít bennünket a legmélyebb kételyek, a legnyomasztóbb gondolatok közé, hogy aztán olyan erős hitet, kapaszkodót nyújtson, mint amilyen egy igaz barát keze lehet a bajban, épp ezért rendkívül értékes olvasmánnyá válhat.” 4
c) „Bár Luke körül a világ egyre zárul, mégsem válik fojtóvá. És Williams regényének ereje is
ebből adódik: hiába a tagadás, hiába az elbújás, a hétköznapok és a művészet mágiája mégis körülveszi a szereplőket. Luke kifesti, az apja kifaragja magából a fájdalmat,
a feszített munka, a fizikai megterhelés formájában reagálnak az érzéseikre.” 5
d) „Maga a sztori olykor meginog a giccset a magas művészettől elválasztó pallón, ám
a szerző stílusérzéke mindig visszarántja.” 6
e) „ Amiben a Luke és Jon több (és szebb) a jól sikerült szociokönyvek többségénél: úgy tanít elfogadásra és tiszteletre, hogy a didaxisnak7 és a sokkolás szándékának nyomát
sem látjuk benne. Megdöbbenünk, amikor fény derül az ideális szeretetben élő család
széthullásának valódi okaira (és vitatható idejére), és talán megnyugszunk akkor,
amikor rájövünk, hogy Luke a maga módján mindvégig tudott, értett és elfogadott
mindent.” 8
f) „Robert Williams jó érzékkel váltogatja a különböző idősíkokat és a különféle elbeszélői módokat, ami által – főleg a könyv elején – a lassú, »talpra állás előtti« eseményszövés anélkül válik dinamikussá, hogy a középpontban álló trauma,9 valamint apa és fia
cselekvésképtelensége bagatellizálódna.10 Külön érdekes megfigyelni, ahogyan a kezdő
fejezetek szikár, tényközlő tőmondatai a történet előrehaladtával szép lassan átadják
a helyüket egy nyíltabb, színesebb beszédstílusnak.” 11

recenzió (lat.): ismertetés, bírálat
empatikus (lat.): együtt érző, a másik személy helyzetébe magát beleélő
3
Turán Beatrix: Robert Williams: Luke és Jon. Forrás: http://ekultura.hu/meta/szerzok/cikk/2012-10- 29+09%3A00%3A00/
robert-williams-luke-es-jon. (A letöltés ideje: 2015. július 20.)
4
Wittmann Ildikó: Luke és Jon – merőleges történetek. Forrás: http://www.gyermekirodalom.hu/?p=4085. (A letöltés
ideje: 2015. június 25.)
5
Varga Betti: A pokolból kivezető út. Forrás: http://kotvefuzve.reblog.hu/ut-a-pokolbol. (A letöltés ideje: 2015. július 20.)
6
M
 egfordul velük a világ. Forrás: http://magyarnarancs.hu/konyv/robert-williams-luke-es-jon-83171/?orderdir=novekvo.
(A letöltés ideje: 2015. június 25.)
7
didaxis (gör.): tanítás, oktatás
8
G. Szabó Sára: Robert Williams: Luke és Jon. Forrás: http://szabadpolc.blogspot.hu/p/gyerekpolc.html. (A letöltés ideje:
2015. június 30.)
9
t rauma (gör.): 1. hirtelen bekövetkező, testi-lelki károsodást okozó behatás; 2. az ilyen behatásra hirtelen bekövetkező testi-lelki sérülés, súlyos lelki megrázkódtatás
10
bagatellizál: lekicsinyel, lebecsül; mint apró, jelentéktelen üggyel nem foglalkozik valamivel
11
Farkas Péter: Robert Williams: Luke és Jon. Forrás: http://kultblog.hu/konyv/robert-williams-luke-es-jon/. (A letöltés
ideje: 2015. június 30.)
1
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Részlet az Idióta szél című fejezetből
Tőlem nem várható el, hogy szeressek sportolni. Én festő vagyok, művész, és ennek a ket
tőnek nem igazán kell elegyednie. És nem is igen szeretem; ki nem állhatom az olyan
játékokat, mint például a futball, ahol a saját csapatodból rád kiabál valaki, ha nem szerelsz
eléggé keményen. Vagy begorombulnak, ha nyilvánvaló gólhelyzetben elpuskázod a lehe
tőséget. A futás azonban más ügy. Aputól eltérően én nem állíthatom, hogy jól menne;
ugyanolyan ügyetlen vagyok benne, mint minden más sportban, de nem bántam meg
azt az évi két alkalmat, amikor nem fociztunk, hanem terepfutásra küldtek bennünket.
Mindenki más utálta, zsémbelt, siránkozott és könyörgött Mr. Chisholmnak.1 Engem nem
zavart. Ott legalább senki nem akart belém rúgni vagy rám ordítani.
Szakadt az eső, de nem izgatott különösebben. Arra gondoltam, talán majd feloldja a fül
ledtséget, talán el is mossa. Keresgélni kezdtem a sportfelszerelésemet, és az iskolatáskám
alján bukkantam rá. A legutóbbi mérkőzésünk óta nem lett kimosva; a zöld felsőt és a fekete
rövidnadrágot összeragasztotta a rászáradt sár, amely szétporlott, amikor szétválasztottam
őket. Mindegy, felvettem mindkettőt. Szúrósak és nyirkosak voltak, de nem számított.
Másodperceken belül úgyis csuromvizes leszek. Tisztában vagyok a bemelegítés és a nyúj
tás fontosságával, hiszen a suliban minden héten hangsúlyozzák, de gondoltam, hogy
a dombra fel-le futás majd kellőképpen felpezsdít. Már kezdtem elveszíteni az ötlet iránti
lelkesedésemet, úgyhogy elvégeztem úgy három és fél csillagugrást, kinyitottam a hátsó
ajtót, és a fejemet előreszegezve kirohantam a hideg esőbe.
Körülbelül öt perc múlva kis híján megfordultam, hogy egyenesen visszafussak. Jéghideg
esőfüggöny ütődött az arcomba, és alig tudtam kinyitni a szememet. A fagyos szél erős
lökésekkel ostorozta a combomat és az arcomat. Az arcom megmerevedett, ezért nem
éreztem, hogy az orromból dől a takony. A kezem úgy átfagyott, hogy nem bírtam ökölbe
szorítani, kivörösödött és hasznavehetetlenné vált, és küszködtem a kapu kinyitásával.
A kapaszkodó első része nehezebb volt annál, hogysem rendesen felfuthassak rajta, utána
pedig legnagyobbrészt négykézláb másztam fel a dombra: a kezem legalább annyiszor ér
te a földet, mint a lábam – akár egy havasi kecske, csak épp biztos lábak híján. Végül
felevickéltem a domb tetejére. Elmentem a kőhalom mellett, fokoztam a tempómat, és
gyakorlatilag most először igazán futottam. Már-már kezdtem jól érezni magam. A szél
különböző irányból, lökésszerűen ostromolt; néha olyan gyorsan taszított előre, hogy a lá
bam szélmalomként járt, hogy megtartson; néha oldalba kapott egy-egy roham, és már
nem futottam az ösvényen, hanem csak átugráltam a hangán meg a sasharaszton, azon
igyekezve, hogy ne ficamodjon ki a bokám, és hogy visszatérjek az útra. A mellkasom alatt
baloldalt nyilallást éreztem. Élesen és erősen szúrt, mintha egy tű rekedt volna odabent.
De nem álltam meg. Nekirohantam a fájdalomnak. A fejemet leszegve a lábaim löktek elő
re. Lehetetlennek rémlett ennél jobban átáznom és összekoszolódnom; zihálva szedtem a
levegőt a számon át, és megpróbáltam a lehető legtöbbet juttatni szúró tüdőmbe. A takony
most már olyan gyorsan folyt végig az arcomon, hogy alig tudtam letörölni, és alighanem
rettentően undorító látványt nyújtottam. Viszont már nem volt eldugulva az orrom. És fel
fedeztem valamit, ami segített az összpontosításban, segített továbbmennem, amikor úgy
éreztem, talán meg kellene állnom. Magam elé képzeltem egy fekete téglalapot, a közepén
egy piros körrel. A piros körre koncentráltam, és beledöntöttem az összes fájdalmamat,
fáradtságomat és kimerültségemet. Minden, ami rám zúdult: a szél, az eső, a szinte függő
1
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leges emelkedők, a meglazult kövek és a kificamodott bokám belekerült a piros körbe.
És csak mentem tovább. Fél óra múltán már a domb túlsó oldalán jártam, távolabb, mint
eddig bármikor, és olyan városokra meg falvakra tekintettem le, amelyeknek a nevét csak
találgathattam. Engedélyeztem magamnak egy megállást, és megpróbáltam párszor mélyet
szippantani a szélből. Még ez sem ment könnyen. A friss levegő meglengett az orrom előtt,
de egy másodperc múlva egy újabb széllökés már el is lopta, én pedig csak a légüres térben
kapkodtam a levegő után. A térdemre támaszkodva fújtattam, hogy kitisztuljon az orrom,
és igyekeztem magamhoz térni. Ha nem lettem volna annyira csalódott, kevésbé éreztem
volna azt, hogy torkig vagyok mindennel, megfordultam volna, és hazaindulok, mivel a sö
tétség már kezdte elérni az ég határát. De egy ötperces pihenő után lepillantottam a me
redek lejtőre, ellazítottam a lábizmaimat, és sietős léptekkel legyalogoltam a domb túlsó
oldalán. Élveztem a küzdelmet.
(Fordította: Simonyi Ágnes)

Feladatok, kérdések
1. Luke mely tulajdonságait ismertétek meg a részletből?
2. Milyen az elbeszélő stílusa?
3. Olvasd el újra a 199. oldal 6. feladatában felsorolt idézeteket! Illik valamelyik vélemény
a fenti részletre? Indokold is a választásodat!
4. Hogyan mesélné el fia élményeit Luke apja?

Kapcsolódó
1. Te mit sportolsz szívesen? Mit szeretsz a választott mozgásformában?
2. Milyen növény a hanga és a sasharaszt?
3. A te lakókörnyezetedben melyek a legjellemzőbb növények?

Robert Williams (1977–)
Kortárs angol író. Dolgozott iskolai könyvtárosként és könyvesboltosként is. A Luke és Jon az első regénye volt, amelyet világszerte nagyon
szerettek az olvasói és a kritikusok egyaránt. Fontos az életében a zene
is, The Library Trust [dö lájbröri traszt] néven maga is írt és adott ki
dalokat.
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Ifjúsági regénysorozat
Az Időfutár című rádiójátékot 2012-ben kezdte el játszani
a Kossuth Rádió. Manapság a rádiózás háttérbe szorul a fia
talok körében, a három évadból és évadonként kb. 70 részből
álló tízperces adást viszont minden hétköznap este várta a hall
gatósága. A műsort meg is ismételték.
Az Időfutár könyvsorozat a rádiójáték erősen átírt regény
vál
tozata; 2013–2015 között jelent meg a Po
zso
nyi Pagony
Kiadónál. A forgatókönyv, majd a könyvek szerzői: Tasnádi István,
Gimesi Dóra, Jeli Viktória és Vészits Andrea. A rádióban elhang
zó dalokat ismert zenészek írták. A sorozat kedvező fogadtatá
sa a sorozat íróin kívül a kiváló színészeknek köszönhető, akik
hangjukat adták a szereplőknek. E közös siker biztató példa
a különböző művészeti ágak hatásának az egybefonódására.
Az igényesen szórakoztató Időfutár sorozat kaland, sci-fi és ifjúsági történet. Szereplői
diákok, akik mai nyelven beszélnek, és az internetezés, a digitális eszközök világában élnek.
Így a regény nyomozási vonala is különböző kommunikációs csatornákon fut.
A regénysorozat fő alakja, Hanna hetedikes diák. Osztálytársa, Tibi fokozatosan válik kulcs
figurává a kalandok során. Hanna barátnője, Zsófi Hannáék előző lakhelyén, Szegeden él, de
a lányok folyamatos Skype-kapcsolatban vannak. Zsófi az ész, az egy helyben álló tanácsadója
a mozgó, kalandozó társaságnak. A felnőtt szereplők közül (Hanna szülei, szomszédja, osz
tályfőnöke, tanárai) Sándor játssza a kulcsszerepet. A fura, régiséggyűjtő öregúrral a lomta
lanításkor találkozik Hanna, aki megtalálja azt a régi körzőt, amelyet Sándor is keres. A kalan
dok itt indulnak, és elképesztő távlatokba röpítik a szereplőket.
Tudnivalók az alábbi regényrészlethez: Hannáék állandóan költöznek Hanna apjának mun
kája miatt. Legújabb lakhelyük Budapest, egy gangos ház.1
Időfutár (részlet)
Mikor délelőtt kiszálltunk a kocsiból, az utca úgy nézett ki, mint valami kirakodóvásár. Egy
pillanatra azt hittem, hogy mindenki most költözik, de kiderült, hogy csak lomtalanítás
van. Szerintem nagyon érdekes dolgok derülnek ki az emberekről, ha megnézed, hogy miket
dobnak ki. Anya persze nem engedett körülnézni.
Hanna abbahagyta az írást. Egy pillanatra megint érezte azt az izgalmat, amit ott, akkor,
azoknak a gazdátlan tárgyaknak a láttán. Nem is értette, anya mitől ijedt úgy meg. Ha
lehet, még erősebben szorította Hanna kezét, pedig ezerszer kifejtette már előtte, hogy
tizenhárom évesen az ember nem fogja a szülei kezét az utcán.
– Hogy jut eszedbe ilyesmi, kislányom? Van róla fogalmad, milyen mocsok van ott?
És ráadásul azok a borzasztó energiák, amik ezekből a tárgyakból áradnak!
Hanna kiszabadította a kezét.
– Csak azért, mert kidobták őket?
1

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/időf utár
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– Persze. Bennük van még a gazdájuk manája.
– Mije?
Ezért kár volt. Anya vett egy nagy levegőt, és szónokolni kezdett.
– Azok a tárgyak, amikkel együtt élsz, amiket megfogsz, átitatódnak a személyes ener
giáddal. Átlelkesíted őket.
Hanna nem szólt, csak a szemét forgatta. Anya viszont egyre jobban belejött.
– Ki tudja, kiké voltak ezek a vackok? Te talán tudod?
– De hát pont ez az érdekes az egészben!
– Kidobott tárgyak és kész – zárta le a vitát anya.
– Azért még nem sugárfertőzöttek! – csattant fel a lány.
Apa, aki a bőröndök súlya alatt szuszogott, most egy pillanatra megállt.
– Csak egyetlen percre hagyjátok már abba a civakodást!
A két lány elhallgatott. Szótlanul baktattak tovább, de anya nem állta meg, hogy halkan
oda ne súgja Hannának.
– Gratulálok. Szegény apád így is eléggé feszült…
– Nem vagyok feszült! – csattant fel most apa.
– Kislányom, miért kell mindig túlfeszíteni a húrt? – kiáltott fel panaszos hangon anya.
Aztán megállt, és diadalmas hangon kivágta. – Tessék! Most a saját szemetekkel láthatjátok,
micsoda rémes környék ez! Nézzétek, miféle alakok mászkálnak itt!
Kíváncsi vagy, anya min akadt ki ennyire? Hát, Zsófi! Néhány pillanatig én sem jutottam
szóhoz a döbbenettől! Egy öreg guberálót szúrt ki, aki a lomok között turkált. Jó, ez még any
nyira nem meglepő, de ilyen szerzetet én az életemben nem láttam! Először is, pont olyan volt,
mintha valami múzeumból szökött volna meg. Úgy értem, valamelyik vitrinből. A zokniját
a térdéig felhúzta, és abba tűrte bele a nadrágszárát. Ott pakolászott a kupacok között, és
közben veszettül köhögött. Anya tbc-t kiáltva rángatni kezdett, hogy igyekezzünk. Ahogy
elmentünk a guberáló mellett, valamiért azt éreztem, muszáj visszafordulnom. Szerinted…?
Az öreg már nem guberált, hanem egyenesen rám nézett. Bele a szemembe. És mintha
mosolygott volna.
Hanna megborzongott. Felidézte azt az ősöreg arcot, amin a ráncok úgy futottak, mint
ezernyi pókháló. Megnézte a levelének utolsó mondatát. Most hirtelen nem is értette, miért
írta le. Nem volt mosoly azon a borzalmas arcon. Picit töprengett, és rájött, hogy csakis az
öreg tekintete miatt támadhatott utólag ilyen érzése. A szeme volt az, ami nevetett…
Merengésből türelmetlen kopogtatás ragadta ki.
– Na, akkor most háromig számolok! – hallatszott anya ingerült hangja az ajtó előtt.
– Egy.
Hannának villámsebesen be kellett fejeznie a levelet.
Húha, Anya most kicsit ideges lett, úgyhogy mennem kell.
– Kettő.
Számolni csak akkor szokott, amikor már végképp kikészült.
– Kettő és fél.
Holnap reggel írok megint. Mondjuk remélem, addig te is válaszolsz.
203

irodalom8_2021.indd 203

2021. 07. 20. 10:22

– Kettő és háromnegyed.
Puszi: Hanna.
– Három.
Hanna kinyitotta az ajtót, és mintha mi sem történt volna, rámosolygott az anyjára.
– Igen? – kérdezte ártatlanul. – Mit kell segíteni?
[…]
A dolog izgalmasabb volt, mint gondolta. Jó ideig eltéblábolt az út mellett feltornyozott kacatok között. Amíg nézelődött, arra gondolt, hogy a törött lábú bútorokból, beszakadt vásznú festményekből, koszos szőnyegekből, csorba étkészletekből, dobozkákból, tönkrement
játékokból egy egész lakást be tudna rendezni. Egy nagyon-nagyon bánatos lakást. Anyá
nak mégis igaza volt. Az utcán heverő tárgyak a gazdájuk nélkül borzasztó szomorúságot
árasztanak. Hanna lehajolt, hogy közelebbről megnézzen valamit, ami felkeltette az érdek
lődését. Egy fura alakú fémtárgy volt, elég réginek tűnt. Már épp megfogta volna, mikor
meghallotta azt a reszelős köhögést. Felpillantott. Nem messze tőle a guberáló állt karba tett
kézzel. Pillantása szinte keresztülfúrta Hannát. A kislány úgy érezte, megfagy ereiben a vér.
Sikítani szeretett volna, de egy hang sem jött ki a torkán. Futásnak eredt. Egy sarokkal
odébb azonban lefékezett, és lihegve a falnak dőlt. Elszégyellte magát. Mégis mitől ijedt
meg így? Egy öreg bácsi ránézett az utcán. Ez aztán őrült félelmetes! Megfordult, és látta,
hogy tényleg semmi oka nem volt az ijedtségre. Az öreg rá sem hederített már. Abban
a kupacban keresgélt, ahol nemrég ő is állt. És akkor Hanna megpillantotta, mit húz elő
onnan. Az a fémtárgy volt, amin neki megakadt a szeme. Maga sem értette, mi ütött belé,
de elszántan elindult visszafelé. Őrült kíváncsiságot érzett, hogy közelebbről megnézze
ezt a dolgot. Közben az öreg elbűvölten magasba emelte zsákmányát, és szemlátomást tel
jesen megfeledkezett a külvilágról. Hanna így észrevétlenül meg tudta közelíteni. Bebújt
egy közeli kapualjba, és onnan meresztette a szemét. De nem tudta kivenni, mi lehet az
a valami, mert az öreg előhúzott az ingéből egy vörös rongyot, és óvatosan bebugyolálta
vele. Olyan gyengéden, mintha egy kisbabát dajkálna. Közben pedig egyre motyogott.

Feladatok, kérdések:
1. H
 ogyan kell olvasni az olyan regény szövegét, ahol a diák szereplők szkájpolnak,
csetelnek, telefonálgatnak és SMS-eznek?
2. M
 ilyen érdekes műfajkeveredést találsz az Időfutár című regény szövegében?
3. M
 i változott meg a kommunikációban, amikor a hangjátékból regénysorozat lett?
4. Egy füzetbe rajzolt ábrán mutassátok be, milyen eszközöket alkalmaz a rádiós hang
játék és milyeneket a regénysorozat! A különbségeket és a hasonlóságokat is ve
gyétek sorra!
5. A nyomozás és a múlt titkainak a kutatása a kalandtörténetekkel rokonítja az Időfutárt. Mennyire zavaró számotokra, hogy Sándor, a sorozat titokzatos szereplője
különös, elhanyagolt külsejű vénember?
6. Vitassátok meg, szabad-e ehhez hasonló mondatoknak kerülnie egy sorozatba: „Ez
az öreg csóka teljesen bekattant, és téged is behülyített”!
7. Készíts illusztrációt a lomos utcaképről! Igyekezz érzékeltetni a szöveg hangulatát is!
8. Játsszátok el a kidobott tárgyakról szóló, lényegében néma szövegrészt önkéntes
szereplőkkel! Hanna és az öreg bácsi mellé mesélőt is válasszatok, aki Hanna gon
dolatait „kihangosítja”!
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Ilyen jövőt akarunk?
A disztópia (más néven: antiutópia, negatív utópia vagy ellenutópia) régóta létező műfaj az
irodalomban. A 21. század elején reneszánszát éli, világszerte milliók olvasnak ilyen könyveket,
különösen ifjúsági regényeket.
Bár a neve erre utal, a műfaj nem az utópia ellenében jött létre. Sőt, mindkét műfaj szer
zőit ugyanaz motiválja: úgy gondolják, hogy a jelen világa, a jelen társadalma rossz, az
emberiség rossz irányba tart. A különbség abban van, hogy az utópia szerzője egy tökéletes
világot mutat be, az antiutópiáé viszont egy elborzasztó társadalmi berendezkedést,
ami akkor igazán ijesztő, ha úgy tűnik, hogy ez logikus folytatása a jelenünknek. A műfaj az
utóbbi évtizedekben mintha a sci-fikhez [szkifi vagy szcifi] került volna közelebb, de valójá
ban csak annyi fantasztikumot tartalmaz, hogy az olvasóban azért megfogalmazódhasson
a kérdés: ez valóban megtörténhet? Akár velem is, velünk is? Lehet, hogy ez a jövőnk?
(A sci-firől hamarosan ejtünk még szót.)
A disztópiák iránti érdeklő
dés erősödését sokan próbálták
már megfejteni. Biztosan szere
pe volt ebben a 7. évfolyamon
már megismert Lois Lowryregénynek, Az emlékek őrének
is. A nagy áttörést azonban Az
éhezők viadala könyvtrilógia és
film hozta. Suzanne Col
lins
[szuzen kolinsz] regénye egy
részt milliós olvasótábort von
zott, másrészt újra bizonyította, hogy a kamaszokat, a fia
Jelenet Az éhezők viadala című filmből
talokat ér
dek
lik a komoly
(Rendezte: Gary Ross [geri rossz], 2012)
társadalmi kérdések, fontos
számukra, hogy milyen lesz a jövő(jük). Az ifjúsági disztópiákban nem a fiatalok követik el
az alapvető hibákat, sőt. Egy kiváló kritikus1 szerint: „A kamaszoknak van egy sötét oldala, szeretik a melodrámát, a nagy érzelmeket – s mi lenne annál nagyobb dráma, mint hogy a világ pokolra megy, mert a felnőttek elszúrták a dolgokat.” Kicsit később ezt egyszerűbben is megfo
galmazza: „A felnőttek jelentik a problémát, a kamaszok a megoldást.”
Suzanne Collins történetének sikere után újabb és újabb disztópiasorozatok hódították meg a világot. Elsősorban a lány olvasókat célozta meg Veronica Roth [veronika rót]
A beavatott (2011), Lauren Oliver [lórön olivör] a Delírium (2011) vagy Ally Condie [elli kondi]
a Matched [mecsid] – Egymáshoz rendelve (2010) című műveivel és a felsorolt regények foly
tatásaival. Ezekben a sorozatokban a főhős kamaszlány sajátos szerelmi háromszögbe is kerül, szenvedésének oka két fiú közötti ingadozás. Ezeket az antiutópiákat „fehér disztópiá
nak” is hívják, utalva ezzel lányregényeket idéző sajátosságaikra.2



1
2

Brian Bethune; ejtsd: brájen böszún
A lányregényeket régen „fehér regények”-ként is emlegették
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Kevésbé hangsúlyos a szerelmi történet Pat
rick Ness [petrik nesz] Kés a zajban (2008) vagy
James Dashner [dzsémz desnör] Az útvesztő
(2009) című trilógiakezdő regényeiben, nem
véletlen, hogy ezek a fiú/férfi olvasók számára
érdekesebbnek bizonyultak.
A disztópia sikertörténetében elévülhetetlen
érdemei vannak a filmeknek és a filmfeldolgo
zásoknak is.


A z útvesztő (Rendezte: Wes Ball, 2014)

Feladatok, kérdések
1. A műfaj egyik legszellemesebb elnevezése: aipótu. Vajon honnan származik a név?
2. Találkoztál már a Nagy Testvér kifejezéssel? Ha igen, hol?
3. Ismeritek a 12 majom (1995), a Gattaca (1998), az Equilibrium (2002) vagy a Lopott idő
(2011) című filmeket?
a) Bizonyítsátok, hogy ezek is disztópiák!
b) Soroljatok fel még hasonló mozifilmeket!
4. Ha regényként nem, rajzfilmként ismerős lehet számotokra Romhányi József Mézga Aladár különös kalandjai című sorozata (a tévében 1972-ben indult, könyvként
1974-ben jelent meg). Nézzétek meg a rajzfilmsorozat néhány epizódját, és vitassátok
meg, hogy vajon disztópia-e!
5. Négy-öt fős csoportokban dolgozzatok! Válasszatok egy disztópiát az alább felso
roltak közül! A választható művek feldolgozásához segítségként megfigyelési szem
ponto(ka)t is adunk. (Zárójelben ezúttal a magyar megjelenés évszámát tüntettük fel.)
• Karinthy Frigyes: Capillaria (1921) – A nők ellenében vagy védelmében szól való
jában ez a könyv?
• F ehér Klára: Oxygénia (1974) – Mi e diktatúra vezetőinek az erőssége, mi a gyen
gesége?
• Lois Lowry: Valahol, messze (2004) – A történet Az emlékek őre folytatása, ám mind
össze egyetlen mondat utal erre. Megtaláljátok, melyik az? Miféle apokaliptikus1
tragédia történt? Mi a baj a Szépek tökéletes világával?
• Suzanne Collins: Az éhezők viadala (2009) – Milyen szerepe van a médiának a
Kapitólium diktatúrája fenntartásában? Vajon korunk médiája tényleg efelé tart?
• Patrick Ness: Kés a zajban (2010) – Miről szól valójában ez a könyv? A szpakkerek
és az emberek viszonyáról? Todd és a környezete viszonyáról? Todd és Viola kap
csolatáról?
• Ally Condie: Matched (2011) – Ez a trilógia a többihez képest többet foglalkozik azzal,
hogy a diktatúra utáni időszak biztosan jobb lesz-e. Ti hogy építettétek volna fel
a Társadalom utáni világot? Szerintetek Cassia [keszia] jó döntéseket hozott a tör
ténet során?
• L auren Oliver: Delírium (2011) – Ez a világ elsőre is rossznak mutatja magát. De va
jon hogy lehetne felszámolni? Mi lehet a leghatékonyabb lázadás a vezetői ellen?
• Veronica Roth: A beavatott (2012) – Mi a baj ezzel a „kasztrendszerrel”? Hisz a fia
taloknak van döntési joguk…
1

apokaliptikus: végítéletszerű
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• L akatos István: Óraverzum (2014) – A regény gyerekkönyv felnőtteknek? Vagy fel
nőttkönyv gyerekeknek? Érveljetek!
a) Olvassátok el a választott regényt (esetleg nézzétek meg a filmet)! Figyeljetek
azokra a motívumokra, amelyek az antiutópiákra különösen jellemzők!
b) Ha van könyv- és filmváltozat is a műből, térjetek ki az ezek közötti különbségekre!
Disztópiaként értelmezhető már Arisztophanész Nőuralom című vígjátéka is. A majdnem 2500 éve
élt görög szerző azt írta meg, milyen lenne a világ, ha a nők vennék át az uralmat. De a Gullivertetralógia1 bizonyos epizódjai is e kategóriába sorolhatók (például a lilliputi kaland). A leghíresebb
antiutópiákat a 20. század elején írták. Aldous Huxley [óldász hákszli] Szép új világ (1932), illetve
George Orwell [dzsordzs orvel] 1984 (1949) című regényei sok későbbi írónak adtak példát. Utóbbi
lett a műfaj talán leghíresebb klasszikusa, a mindent látó Nagy Testvér (Big Brother [big brádör])
alakja is innen származik.
Létezik a magyar irodalomban is a disztópia műfaja? Természetesen igen. Karinthy Frigyes pél
dául kettőt is írt (mindkettő gulliveriáda2), az egyik – a Capillaria (1921) – még külföldön is sikeres
volt. Kevesen tudják, hogy a költőként ismertebb Babits Mihály egyik regénye, az Elza pilóta (1933)
is igazi antiutópia. Ma már Szathmári Sándor Kazohiniája (1957) sem közismert.
Magyar nyelven írt ifjúsági mű kevés van: Békés Pál A Félőlény (1991) című meseregényével
inkább gyerekeket célzott meg, Lakatos István Óraverzuma (2014) viszont egyszerre tekinthető scifinek és meseregénynek – miközben disztópia is.

A fantasztikus irodalom
A legrégibb fantasztikus történetek a mesék, elsősorban a tündérmesék, amelyekben csodás,
mitikus jelenségek által valósulnak meg elérhetetlennek tűnő emberi vágyak.
A 19. századtól kezdve folyamatosan születtek meg azok a műfajok, amelyekben a kép
zelet (a fantasztikum) játssza a főszerepet, és az író egy új, a megszokottól különböző
világba kalauzolja a befogadót.
Úgy tűnik, a 21. század elejének olvasói a korábbinál is jobban szomjazzák a fantasztikumot,
a nagy sikerkönyvek között rendre ott van a fantasztikus irodalom egy-egy képviselője.
A fantasztikus irodalom jellemzői:
• átlép a valóság határain, mert olyan elemekből építkezik, amelyek a hétköznapi élet
ben az ábrázolt módon nem történhetnek meg;
• a képzelet szülte irreális, csodás, mesés, mitikus jelenségeket is felhasznál.
A sci-fi3 (vagy tudományos-fantasztikus irodalom), a fantasztikus irodalom egyik fontos mű
faja napjainkban is igen kedvelt. Ráadásul a könyvek mellett többféle más formában is talál
kozhatunk vele – játékfilmként, rajzfilmként, animációs filmként és számítógépes játékként.
Ezekben gyakran meghatározó szerepük van az új tudományos felfedezéseknek, technikai
találmányoknak. Emellett a tipikus témák (például idegen civilizációk találkozása), a tipikus
szereplők (robotok, űrlények stb.) és helyszínek (idegen bolygók, űrállomások), illetve jel
legzetes motívumok is segítenek az élvezetes történetek kialakításában.

tetralógia: négyrészes regény-, dráma- vagy zenedráma-sorozat
Gulliver történeteinek folytatása. A főhős felfedez egy újabb társadalmat, s élményeit összehasonlítja a hazájában tapasz
taltakkal
3
sci-fi: az angol science fiction [szájensz fiksön] kifejezés rövidítése; a science jelentése: tudomány, a fiction szó pedig
kitalálást jelent eredetileg
1
2
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Oscar-díjban részesült a Mátrix első része
(1999), a Star Trek 2009-es epizódja vagy a
2008-as WALL-E [voli] című animációs film is,
amely szórakoztató tu
dott maradni, pedig
valójában komoly témát dolgozott fel.
Ahogy azt korábban is említettük, a disztó
piák egy része a sci-fi műfajába sorolható.



J elenet a Mátrix című filmből
(Rendező: Wachowski testvérek, 1999)

Feladatok, kérdések
1. A sci-fi sokszínű műfaj. Gyűjtsetek össze legalább tíz-tizenkét könyv- és filmcímet!
a) Próbáljátok besorolni ezeket a műveket egy-egy általatok kitalált kategóriába!
b) Nézzetek utána az interneten, milyen kategóriákat állapítottak meg mások!
A tudományos-fantasztikus irodalom
A sci-fi nem csupán szórakoztató lehet. Isaac Asimov [ájszek aszimov], Stanisław Lem [sztániszláv
lem], Arthur C. Clarke [árször szí klárk] vagy épp Frank Herbert [frenk hörbört] több regénye mára
klasszikus alkotásnak számít, ezekben a jövőbeli technika csupán érdekes háttér a filozofikus,
elgondolkodtató problémákhoz.
Nem ritka, hogy világhírű, sikeres rendezők készíte
nek művészi igényű filmeket tudományos-fantasztikus
regényekből. Andrej Tarkovszkij Solaris című mozijának
Lem könyve adta az alapját. Stanley Kubrick [sztenli
kubrik] pedig Athur C. Clarke kultikus regényéből készí
tett filmet 2001: Űrodüsszeia címmel, ezért 1969-ben
Oscar-díjat is kapott.
A magyarországi tudományos-fantasztikus irodalom
nak is nagy hagyománya van. A 19. század végén több
mű született a műfajban, a 20. század elején pedig olyan
jelentős szerzők is kipróbálták magukat e területen, mint
Karinthy Frigyes vagy Babits Mihály.
A leggazdagabb életműve talán Nemere Istvánnak
van, aki a 20. század második felében – és napjainkban is
Jelenet a Solaris című filmből
– elsősorban szórakoztató ifjúsági regényekkel, regény
(Rendezte: Andrej Tarkovszkij, 1972)
sorozatokkal jelentkezett (például: Műkincsrablók a kis
bolygón vagy Zuhanás a napba). Mellette Fehér Klárát (A földrengések szigete, Oxygénia), illetve
Zsoldos Pétert emeljük ki, akiknek regényeiben éppúgy ott van a kaland, az izgalom, mint az el
gondolkodtató motívumok (Távoli tűz, A feladat). A legjobb kortárs magyar sci-fik szerzőit Zsoldos
Péter-díjjal szokták jutalmazni.
Raana Raas (Görgey Eta) Csodaidők című regénye nagyon érdekes tetralógia, amelynek első
darabja 2006-ban jelent meg. A szerző nemcsak egy izgalmas történetet talált ki, de megalkotta
szereplői saját nyelvét és kultúráját, sőt történelmét is. Ahogy azt John Ronald Reuel Tolkien [dzson
ronöld ruöl tolkín] tette A Gyűrűk Ura vagy épp Frank Herbert a Dűne esetében.



Kapcsolódó
1. Nézz utána, kik kaptak eddig Zsoldos Péter-díjat!
2. Görgey Etának van egy Időcsodák című regénye is. Járj utána, hogyan kapcsolódik ez
a másik sorozatához, a Csodaidőkhöz!
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A sci-fihez hasonlóan a fantasztikus
irodalom másik fontos típusa, a fan
tasy [fentöszi] is sokáig mostoha mű
fajnak számított. Sokan máig úgy gon
dolják, ez a könnyű, szín
vo
naltalan
irodalom egyik fajtája.
A tudományos-fantasztikus köny
vekhez hasonlóan a fantasyk is kita
lált világban játszódnak, ám itt nem
űrhajók, lézerfegyverek és a jövő tech
nikája jelentik a díszletet, a kellékeket,
inkább úgy érezhetjük, mintha a kö
zépkorba csöppentünk volna vissza.
Egy „alternatív középkorba”, ahol
éppoly fontos a mítoszok, eposzok vi
lága, az ott megszokott értékek – lo
vagiasság, hűség stb. –, ám a helyszín,
a szereplők, azok nyelve, történelme
többnyire egy képzelt valóság részei.
Az irodalom a már említett A Gyűrűk Ura
óta fogadja be könnyebben a fantasyt,
amelynek már a német romantika ide
jén megvoltak az előzményei. Kimu
tatható a műfaji hatás Vörösmarty Mi
hály Csongor és Tündéjén is.
Clive Staples Lewis [klájv sztépölz
lúisz] (Narnia-sorozat), majd Michael
Ende [miháel ende] (Momo, A Végtelen Történet) regényeit már nem fa
nyalgás fogadta, sőt, igen jelentős ol
vasótáboruk volt és van e műveknek –
immár évtizedek óta.
Joanne Kathleen Rowling [dzsóen
keszlín róling] Harry Potter [heri pottör]sorozata azt is bebizonyította, hogy
nem feltétlenül rétegkönyv egy fan
tasy, hanem megszólíthat különböző
korosztályokat is.
Manapság George R. R. Martin
[dzsordzs ár ár mártin] Trónok harca
című sorozata tartja lázban a műfaj
rajon
góit, az ebből készült filmsoro
zatnak köszönhetően is.


Jelenet a Momo című filmből
(Rendezte: Johannes Schaaf, 1986)


Jelenet A Végtelen Történet című filmből
(Rendezte: Wolfgang Petersen, 1984)


J elenet a Trónok harca című filmsorozatból (Rendezte: Alan Taylor
[elen téjlor], Daniel Minahan [deniel minehen], David Nutter
[dévid náttör], Brian Kirk [brájen körk], 2011)
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Feladatok, kérdések
1. A fantasykhez gyakran kapcsolódnak szerepjátékok.
a) Mit gondoltok, miért?
b) Hogy zajlik egy-egy ilyen játék? Ha nem tudjátok, olvassatok róla!
2. Képzeljétek el két sci-fi vagy két fantasy, vagy egy sci-fi és egy fantasy „házasságát”!
„Hozzatok össze” két különböző történetet! (Érdemes olyan műveket választani,
amelyek szereplői nem mozognának nagyon idegenül a másik világában. A hobbitok
például nehezen elképzelhetők a Csillagok háborúja díszletei között.)
a) Találjatok ki egy rövid epizódot az általatok kitalált új filmből/könyvből! Meséljétek
el a többi csoportnak is!
b) Játsszátok el az epizódot az osztálynak!
3. A 21. század elejének egyik legkülönösebb fantasyje Silvana De Mari [szilváná dö marí]
Az utolsó tünde (2004) című tetralógiája, amelynek első kötete Andersen-díjat is kapott.
Igazi fantasy ez, különös lényekkel, orkokkal, trollal, tündével, s miközben egy megható
történet szépségről, hűségről, barátságról, titokzatos múltról, nagyon humoros is.
a) Olvasd el az alábbi részletet, és listázd benne a fantasyre jellemző elemeket!
A történet szerint a főhős – teljes nevén Yorshkrunsquarkljolnerstrink, becenevén
Yorshkrunsquarkljolnerstri, az értetlen, feledékeny emberek számára Yorsh – egy
fiatal sárkányt gondoz, Erbrow-t. Ő ugyanis nemcsak képtelen gondoskodni
önmagáról, de amíg nem tanul (tanítják) meg repülni, addig amúgy legendás
észbeli képességei sem fejlődnek ki. Yorsh egy könyvtárbarlangban ücsörögve
rémülten tapasztalja, hogy a kis tűzokádó képtelen irányítani a képességeit. Pedig
körülöttük az emberiség szinte teljes tudása halmozódott fel írott formában,
nyomtatásban. Ám a sárkánybaba minden óvatlan sóhajtása felperzseli évszázadok
emberi tudásának egy szeletét, felbecsülhetetlen károkat okozva. Szerencsére
lassan-lassan érettebb, ügyesebb, okosabb lesz, s mesélni is kezd az ősöktől
örökölt emlékek alapján.
„– A főnix a tűzön át újrateremti a saját lényét, mindig ugyanazt az egyedet. A tűz a
bölcsek köve a számukra, érted, az ő útjuk az örök ifjúsághoz. Míg csak valaki ki nem
tekerte a nyakukat, hogy pörköltet főzzön belőlük, a főnixek halhatatlanok voltak.
Szerencsére jó pörkölt főtt belőlük, rozmaring volt elég, és kipusztítottuk őket.
– Kipusztítottátok őket? Ti kipusztítottátok a főnixeket? A halhatatlanokat?
[…] Yorsh tényleg szóhoz sem jutott. Mintha jeges vízbe zuhant volna. Még a levegő
után is kapkodnia kellett. […]
– Ti kipusztítottátok… – hebegte megint – …hogy tudtátok megtenni?
– Hát… nem volt nehéz. – A sárkány meghatódott az emléktől: nem a saját emléke
volt, a szülői memóriából szívta magába, mégis összefutott tőle a nyál a szájában.
– Néhány babérlevél és egy kis tengeri só. Rövid ideig kell főzni, mint a halat.”
b) Jósold meg a történet folytatását!
c) Kipusztít, örök, hebeg, meghatódott – milyen hangulatot várnátok egy olyan
szövegrészlettől, amelyben ezek a szavak szerepelnek?
d) Mely jelzőkkel írnád le legpontosabban a szöveg stílusát?
e) Mi adja a történet sajátos humorát?
f) Vajon barátok lesznek a sárkány és a tünde, Yorsh? Érvelj!
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Összefoglalás
Ha megnézitek a könyvespolcot az ismerőseiteknél vagy a könyvtárban, nem csak olyan
irodalmi műveket találtok a polcokon, mint amilyenekkel tanulmányaitok során meg
ismerkedtetek.
Olvasmányainkat két nagy csoportba oszthatjuk: van, amit komolyabb célból, szépirodalmi értékei miatt olvasunk, és van, amit kedvtelésből, kikapcsolódás szándékával. Minél töb
bet olvas valaki, annál többféle tapasztalata lesz arról, hogy szöveg és szöveg között önma
gában nem a műfaj jelenti a legnagyobb különbséget, hanem az írói, alkotói minőség.

Feladatok, kérdések
1. Gyűjtsétek össze legkedveltebb olvasmányaitok listáját címekkel!
a) Vizsgáljátok meg, milyen összefüggés van egy-egy népszerű olvasmány címe és
tartalma között!
b) Készítsetek ágrajzot a szórakoztató irodalom műfajairól! Az ábrát kiegészíthetitek
saját olvasmányélményeitek alapján. Ügyeljetek a szerzők és a címek pontos
leírására, javítására!
2. a) Mi a különbség a fantázia és a fantasztikum között? Mondjatok rá példát, melyik
hol van jelen az irodalomban!
b) Készítsetek szóhálót a fantasztikus szóhoz!
3. a) Értelmezzétek, milyen kapcsolatban van egymással a kalandosság és a fantasztikum!
b) Vitassátok meg, miért alkotnak olyan nagy sikert „a képzelet által teremtett vilá
gokról” alkotott történetek!
4. Ábrázoljátok halmazábrán, mi a különbség és a hasonlóság a fantasy és a szerepjáték
között!
5. A mítosz régebbi a mesénél, és közelebb van még az ősi hitvilághoz.
a) Mondjátok el röviden egy ősi mítosz történetét!
b) Milyen új típusú mítoszt ismertek? Milyen régi elemeket vagy mintákat találtok
benne?
6. a) Értelmezzétek egy kisebb gyereknek, mi a sci-fi!
b) Mi a különbség a sci-fi és a fantasy között?
7. Szerintetek miért fontos, hogy múltja, jelene és jövője is legyen valakinek? Mit jelez,
ha valamelyik hiányzik, vagy valaki nem akar tudomást venni róla?
8. Mit gondoltok, miért foglalkoztatja annyira az embereket ma a jövő kérdése? Gyűjtse
tek olyan irodalmi vagy filmes történeteket, amelyben a jövő riasztó változata
jelenik meg!
9. Mit jelent a disztópia, ha az utópia a sehol sem létező, de vágyott világ neve?
10. Mit tudtok a krimi szó eredetéről? Készítsetek szóhálót külön-külön a bűn és a kri
minális szóhoz!
11. Agatha Christie diszlexiás volt.
a) Mit gondolsz, gátolja önmagában ez a részképességzavar a szövegalkotó képes
séget?
b) Hogyan oldhatta meg az írónő a nehézségeit?
c) Szerinted miért egy „kis belga” a nyomozó egy angol krimiben?
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12. Értelmezzétek a Rejtő-szövegrészlet alapján, mit jelent a krimiparódia! A krimi melyik
alapszabályát szegi meg az elbeszélő már a regény elején?
13. Keressetek példát Rejtő Jenő szövegéből a rejtett gúny, az irónia érvényesülésére!
Miről, kiről beszél az elbeszélő, amikor használja ezt a beszédmódot?
14. Mit gondoltok a részlet alapján, mi minden okoz bonyodalmakat A szőke ciklon
című regényben? (Ha elolvassátok a könyvet, ellenőrizhetitek a véleményetek
helyességét.)
15. Milyen jellegzetessége van Rejtő Jenő elbeszélői nyelvének, nyelvhasználatának?
Ha olvastatok már tőle, említsetek jellegzetes mondatokat, „aranyköpéseket”!
16. a) Miről ismerheted meg egy könyv borítóján, hogy ifjúsági regényt tartalmaz?
b) Mit jelent az ifjúsági irodalom kifejezés? Mit gondolhattak, akik használni kezdték?
17. Indokold, miért van szükség arra, hogy egy regény jól tagolt legyen! Minden regény
törekszik erre?
18. Mennyire számít nektek, hogy ki és hogyan beszéli el a történetet egy regényben?
A véleményetek alátámasztására hozzatok példákat!
19. a) Mennyire találjátok „ifjúságinak” Luke és Jon történetét?
b) Mit gondoltok, milyen témákat kedvel saját korosztályotok?
c) Milyen könyvben tartjátok elviselhetőnek, hogy a gyászról olvassunk és beszél
jünk?
20. Rendezzetek vitát arról, hogy borító alapján lehet-e megbízhatóan dönteni egy
könyvről!
21. a) Készítsetek táblázatot, melyben az általatok ismert regényeket csoportosítjátok
aszerint, hogy a múltban, a jelenben vagy a jövőben játszódnak!
A regény címe

Szerzője

Múlt

Jelen

Jövő

b) Beszéljétek meg, hogy a jövőbeli történetek pozitív vagy negatív jövőt mutatnak be!
22. „Felnéztem a falra, ahova mindig feltesszük az éppen legkeresettebb ifjúsági regények
címeit, és azt láttam, hogy az első öt vagy hat könyv mind disztópia.” 1 Mit gondoltok,
tartós lesz a disztópiák sikere, vagy más műfajok népszerűbbé válása várható?
Érveljetek a véleményetek mellett!

1

Phyllis Simon [filisz szájmon]
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Mozgókép- és médiaismeret

Vass Károly: Filmesek az 1936.
évi berlini nyári olimpiai
játékokon (1936, Fortepan)
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A média társadalmi szerepe, használata
• Idézzétek fel, mit tanultatok magyar nyelvtanból a kommunikációról és a kommunikációs
folyamat tényezőiről!
• Milyen új kommunikációs csatornák (közvetítő közegek) jelentek meg a 20. században? Sorol
játok fel őket!

A média a tömegkommunikációs eszközök összefoglaló neve, ide soroljuk nyomta
tott (például írott sajtó) és elektronikus (rádió, televízió, mozi, videó stb.) változataikat is.
A 21. századra már az internet is meghatározó tömegkommunikációs eszközzé vált. (A média
egyes eszközeit – például a televíziót – médiumnak nevezzük.)
A média fontos társadalmi szerepet tölt be napjainkban: nemcsak a tájékoztatásban, de
a szórakoztatásban is döntő tényezővé vált. A tömegkommunikáció világára jellemző, hogy
a médiumok ipari mennyiségben foglalkoznak információátadással, intézményesített for
mában, szakemberek segítségével. A vevők (nézők, olvasók, hallgatók) nagy száma miatt
magának az üzenetnek a hatása is tömegméretűvé vált. A média által közvetített üzenetek
egyre gyorsabban jutnak el a címzettekhez: a hírek sokszor a most történt eseményekről
szólnak, és a zenei klipek vagy a mozifilmek is egyre rövidebb idő alatt jutnak el a világ távoli
országaiba.
A média eszközei révén az üzenet (például egy hír) közvetett úton (akár a televízión ke
resztül) jut el a vevőhöz. A kommunikációnak ez a fajtája jellemzően egyirányú: az adó felől
halad a címzetthez, akinek a közvetlen válaszadásra szinte nincs is módja. Napjaink médiájára jellemző, hogy egyre inkább lehetőséget ad az interaktivitásra. Az interaktív (kölcsönös, kétirányú) kommunikáció egyik formája lehet például az, amikor egy televíziós vagy
rádiós műsorban a néző telefonon keresztül beszélget a műsorvezetővel, elmondja a vé
leményét, vagy amikor szavazással dönt egy adott verseny résztvevőjének továbbjutásáról.
A következő kérdések és feladatok megválaszolásával rendszerezheted a média eszkö
zeiről már korábban megszerzett ismereteidet, megfogalmazhatod a médiumok használa
tával kapcsolatos véleményedet, valamint internetes kutatómunka segítségével újabb infor
mációkra is szert tehetsz.
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Feladatok, kérdések
1. Minden csoport húzzon egy-egy cetlit, melyre a feladat alpontjaiban megadott címek vannak felírva! Készítsetek képekkel illusztrált bemutatót a témáról! Használjátok a megadott kulcsszavakat is!
a) A nyomtatott sajtó története hazánkban. Kulcsszavak: referáló sajtó, véleménysajtó,
szaksajtó, Magyar Museum, cenzúra, politikai sajtó, Pesti Hírlap, tömegsajtó.
b) A
 sajtó fajtái és műfajai. Kulcsszavak: újság, napilap, hetilap, folyóirat; hír, riport,
interjú, publicisztika.
c) A rádió és a televízió története. Kulcsszavak: fejlesztések, tömeges elterjedésük, szere
pük a két világháború között: a tömegek manipulálása, sokoldalú többcsatornás
média.
d) Az informatika kora. Kulcsszavak: kapaci
tásnövelés, tárolóhely-zsugorítás, internet.
2. A nyomtatott média produktumait a hírek
hez való viszonyuk alapján három fő cso
portra oszthatjuk:1 mértékadó, bulvár- és
pletykalapokra. Párosítsd a sajtótermékeket
a hozzájuk illő jellemzésekkel!
a) Pontos, megbízható tájékoztatást nyújtó
sajtótermék: megszerzi az információt,
ellenőrzi, és csak azután közli.
b) Ez a sajtótermék maga gyártja az információkat.
c) Nagy példányszámú, színes híranyagai miatt kedvelt sajtófajta. Hírei nem mindig
hitelesek, ugyanis nem minden esetben ellenőrzik őket. A szenzáció a legfontosabb
számára.
3. a) Hasonlítsátok össze egy politikai napilap (például Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,
Népszabadság, Népszava) címlapját, rovatait, betűtípusát, a képek és a szöveg ará
nyát, színvilágát stb. egy bulvárlapéval (például Blikk, Story)!
b) Fogalmazzátok meg, milyen eszközökkel igyekszik felhívni magára a figyelmet egy
politikai napilap, illetve a szenzációsajtó!
4. Az újságíráshoz és a sajtóhoz kapcsolódik
a Pulitzer Józseftől2 idézett két gondolat is:
„A hír szent, a vélemény szabad.”; „A sajtó
legfőbb küldetése nem csupán a hírközlés,
hanem a közszolgálat.”
a) É rtelmezd Pulitzer József gondolatait!
b) Térj ki válaszodban arra is, mit kell szol
gálnia a sajtónak! A tényeket, a politikát
vagy valami mást?
5. Írj ötcentis esszét arról a kérdésről, hogy egy médium valótlan hírekkel akar ve
vőket szerezni magának! Miként vélekedsz minderről? Fogalmazd meg azt is, milyen
veszélyei lehetnek, ha egy tömegkommunikációs eszköz a szenzáció hajhászására
törekszik!
1
2

Pachmann Péter: Mozgókép- és médiaismeret. Apáczai Kiadó, 2008.
Pulitzer József (1847–1911): magyar születésű amerikai újságíró, lapkiadó. A Pulitzer-díjnak, az amerikai újságírás
legrangosabb díjának az alapítója
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6. Olvassátok el az alábbi szöveget1 és válaszoljatok a kérdésekre!
	Napi 300 perc a doboz előtt. Átlagosan öt órát tévézik egy magyar naponta, derül
ki a Nielsen Közönségmérés Kft.2 nemrég nyilvánosságra hozott adataiból. Az élet
kor nagyban befolyásolja a televízió előtt töltött idő mennyiségét: a 4 és 17 év közöttiek 209 percet, a 18–49 éve
sek 251 percet, az 50 év feletti
korosztály pedig 390 percet szán
tévéműsorokra.
a) B
 eszélgessetek arról, ki hány
percet tölt egy nap a televí
zió előtt! Szóljatok arról is, tu
datosan választjátok-e ki a mű
sorokat!
b) M
 ondjátok el, miért válhat ve
szélyessé, önmagunkra és má
sokra is károssá a mértéktelen
televíziózás!
7. Az 5. évfolyamos irodalomkönyved egyik verséből idézünk: „Ha valaki keresne, / fel
mentem az internetre” (Petőcz András: Internet-vers).
a) J ellemezd internetes szokásaidat a következő mondatok befejezésével!
• Számomra az internet…
• Akkor internetezem, ha…
• Közösségi oldalt azért használok / azért nem használok, mert…
b) M
 ikor válhat károssá az internet? Hogyan válhat valaki az internet rabjává? Mit
tanácsolnál neki, milyen tevékenységekkel szabadulhat meg káros függőségétől?
8. Napjainkban egyre komolyabb probléma a diákok közötti online [onlájn] zaklatás.
a) Ha ismeretlen számotokra a kifejezés, nézzetek utána, mit jelent!
b) Mit gondoltok, mi lehet a jelenség oka?
c) Mit tennétek, ha internetes vagy más zaklatás tanúi lennétek?
d) Mit tehettek az internetes kiközösítés ellen?
e) A csoportok válaszait osztályszinten is beszéljétek meg! Gondolattérképet is ké
szíthettek a táblán.
	Ha neked is gondjaid vannak e téren, fordulj a szüleidhez vagy a tanáraidhoz! Segít
séget kérhetsz a biztonsagosinternet.hu/bejelentés oldalon is.
9. Az internet használata számos előny mellett veszélyeket is hordoz.
a) Beszéljétek meg, mely adataitokat miért nem tanácsos megadni a közösségi vagy
egyéb internetes oldalakon!
b) Mit tennétek, ha az interneten keresztül „megismert” idegen hívna titeket talál
kozóra?
c) A csoport válaszait mondjátok el a többi csoportnak is!

1
2

Napi 300 perc a doboz előtt. Nők Lapja, Összeállította: Jónap Rita. 2015. január 28., 7. oldal
Nielsen Közönségmérés Kft.: műszeres televíziós közönségméréssel foglalkozó korlátolt felelősségű társaság hazánkban
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A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése
Szóltunk már arról, hogy a médiaszövegeket – például egy újságcikket – intézményesített
formában alkotják meg: szakemberek (újságírók) hozzák létre, majd az adott média (például
a sajtó) munkatársai és apparátusa (a nyomda stb.) révén jut el a címzettekhez. A média
szövegek megértésének két fontos feltétele van: egyrészt a feladónak (például az újságírónak)
az üzenetet gondosan, körültekintően kell létrehoznia, másrészt a címzettnek (az újságot
olvasó embernek) az adott médiumra jellemző nyelvismerettel kell rendelkeznie. A megértés
azonban csak akkor lehet eredményes, ha – a feladó és a vevő közös nyelvismeretén túl – a
címzettnek bizonyos előismerete is van az üzenetben megjelenített világról.
Az üzenet jelrendszerét kódnak nevezzük, amely két ember beszélgetése esetén maga
a nyelv. A tömegkommunikáció médiumai azonban más és más jelrendszereket,
különböző kódokat használnak. Már szóltunk arról, hogy a filmek készítői a jeleneteket
képi beállítások (snittek) segítségével teremtik meg. Azt is megfigyeltük már, milyen hatása
lehet egy képkivágásnak (plánnak) vagy épp annak, ha a kamera más-más kameraállásban
és kameramozgással mutatja be az embereket. (Például magasztalhatja a szereplőt, vagy
akár a megvetett ember benyomását is keltheti.) Ezt nem a nyelvi kód segítségével éri el
a film, hanem a kamera mozgásával. A technikai kód a filmekben az a nézőnek szóló
jelzés, amelyet technikai megoldással – például a kamera mozgásával – teremtenek
meg. A technikai kódok jelzését nem érti (értheti) meg minden néző egyformán, hiszen a
mozgóképeken látható motívumoknak nincs pontosan meghatározott értelme. A jelentés
nagymértékben függ magától a nézőtől, a befogadótól.
A technikai kód mellett fontos üzenete, jelzése van a szimbolikus kódnak is. A szimbolikus
kód jelentéstartalmát a hagyomány, a társadalmi megegyezés hozza létre. Ilyen jelzés
az is, amikor a film egyik képkockáján feltűnő tárgy (például egy lánc, egy kard) egy el
vont fogalmat (legyen az például a rabság, a szabadság) érzékelhető, valós képpel fejez ki.
A médiaszövegek megformálásához („írásához”) és megértéséhez („olvasásához”) tehát az
adott médiumra vonatkozó „nyelvismeretre” van szükség.
Bár a kódoknak nincs azonos jelentése, a különféle jelzéseknek mégis van egy értelmezési kerete: a média jelzése (például egy kard képe) nyomán a befogadó jelentéseket
(háború, szabadság stb.) teremt, amelyek egy adott keret, egy asszociációs mező által
behatároltak. (Így a kard értelmezési keretén már kívül esik a ’rabság’ vagy akár a ’virág’
jelentés.) Az adott kódok értelmezését jelentősen befolyásolja, milyen nagy az eltérés az
adott társadalomban a különböző társadalmi rétegek között.
Mennyire tükrözi (tükrözheti) a média – elsősorban a film – a valóságot? Már meggyő
ződhettünk arról, hogy egy jól megtervezett képi beállítás – vagy épp annak ellentéte –
eltérő módon mutathat be egy épületet vagy akár egy tárgyat. Ugyanígy előnyösebb
vagy előnytelenebb képet kaphatunk egy személyről, ha más megvilágítással mutatják
meg az arcát. Egy városról is eltérő véleményt formálhatunk, ha annak a belvárosát vagy
egy szegényesebb peremkerületét láttatja a média. Azáltal, hogy a film a valóságnak csak
egy részét mutatja be, irányíthat és befolyásolhat bennünket, ennek hatására akár meg
is változtathatjuk korábbi – helytálló – véleményünket. Nem szabad tehát azonosítanunk
a mozgóképen ábrázoltakat a valósággal, mint ahogy azt a mágikus gondolkodás sugallja.
A mágikus gondolkodás a tárgyak képének azonosítása az ábrázolttal, vagyis a kép
és a valóság öntudatlan azonosítása.
217

irodalom8_2021.indd 217

2021. 07. 20. 10:23

Feladatok, kérdések

1. Nézd meg a Székely István rendezte Légy jó mindhalálig című filmben a fegyelmi tár
gyalás képi ábrázolását (Sz. I. 1:05:20)!
a) Milyen kép jelezte Misi „kirekesztettségét”, a kisdiák reménytelen helyzetét?
b) Milyen kód – technikai, szimbolikus vagy esetleg mindkettő – szerepelt a jelenetben?
2. Hozz példákat a közösen megismert – vagy akár az általad látott – filmekből arra,
hogy nemcsak a kamera mozgásának, hanem a fényhatásoknak is jelzésértéke van
a néző számára!
3. a) Mondjátok el a véleményeteket az alábbi kérdésekről!
• Igaz-e, hogy a mozgóképeken látható formáknak, motívumoknak nincs pon
tosan meghatározott értelme, jelentésük nagymértékben függ a nézőtől?
• Igaz-e az irodalmi művekre, hogy a befogadó (olvasó) a szerző által megje
lenített cselekményvilág eseményeiből maga alkotja meg a történetet?
• Igaz-e, hogy a film direkt1 értelmezési kereteket kínál a nézőnek a történet ér
telmezésére?
b) „Ütköztessétek” osztályszinten a csoportok véleményét, majd tanári segítséggel
fogalmazzátok meg az osztály által kialakított közös választ a kérdésekre!
4. A tömegkommunikációs eszközök jellemzően egy forrásból sok befogadó felé köz
vetítik az információt.
a) A média kommunikációja egyirányú. Érvelj a kijelentés mellett!
b) A média kommunikációja egyirányú. Érvelj a kijelentés ellen!
c) Van-e mód a visszacsatolásra? Ha igen, milyen a visszajelzés? Késleltetett vagy
azonnali?
d) Példákkal, konkrét médiumokkal is igazoljátok az állításaitokat!
5. Olvasd el a szövegrészletet, és válaszolj a kérdésekre!
„ A konvenció vagy sztereotípia olyan ábrázolási séma, amely tapasztalatok sokaságán
alapul, és segít a befogadónak felismerni és értelmezni a karaktereket, a konfliktusokat
és a konfliktusok megoldási módjait. A sztereotípia az ábrázolás, a megjelenítés és a vé
leményezés sablonos módja. Ilyen sablonokra épülnek gyakran a sikerfilmek is. (Avatar,
a »hódító« beleéli magát egy új, romlatlan, ám meghódítani vágyott világba, majd az
őslakosok mellé állva, közös erővel győzik le a hódítókat és ezzel megmentik világukat.)
A sztereotípia azonban nem lenézendő, sztereotípiák nélkül nem tudnánk, hogyan cse
lekedjünk váratlan helyzetekben. A sztereotípiákat gyakran alkalmazzák reklámokban,
félreérthetetlenné téve azt, hogy kit céloznak meg ezzel. Alkalmazott sztereotípia […]
a híradók bemondói, »az ideális emberpár«. Ápolt, nem hivalkodó külső, csinos, jól szabott,
de visszafogott öltözék, érthető, nyugodt beszédmodor jellemzi őket. Nagyon fontos, hogy
ha előítéletre épül egy konvenció, az akár egész népekre, népcsoportokra vonatkozóan
tragikus következményekkel járhat! Ezért nagy a média felelőssége!” 2
a) Az Idegen szavak és kifejezések szótára segítségével add meg a konvenció és a szte
reotípia szavak magyarázatát!
b) Említs további példákat arra, milyen sztereotip megfogalmazásokkal él a média!
c) M
 ondd el a véleményedet arról, baj-e, ha a médiában nem úgy jelenik meg valami,
mint ahogy azt a valóságban érzékeljük és tapasztaljuk!

1
2

direkt: 1. közvetlenül, egyenesen; 2. szándékos; 3. kifejezetten, nyíltan
A
 tömegkommunikáció hatásai. Forrás: http://mediaismeret.blogspot.hu/2010/02/tomegkommunikacio-hatasai.html.
(A letöltés ideje: 2015. április 1.)
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A tömegkommunikáció hatásai című blogbejegyzés alapján már tudjuk, hogy a sztereotípia az ábrázolás, a megjelenítés és a véleményezés sablonos módja, egyfajta sémája. A sztereotípia segítségével tudjuk osztályozni, feldolgozni a felénk áramló információk tömegét. Agyunk nem képes az új események, képek stb. minden egyes részletének
a rögzítésére, ezért a meglévő sémák egyikével hasonlítja össze azokat. „Az így meghatározott és elraktározott adatok azonban az egyénre kivetítve pontatlanok és ezért félrevezetőek
lehetnek”.1
A médiaszövegek a közösség kulturális képviselői, reprezentánsai is. A reprezentáció a
világ jelenségeinek, történéseinek, az egyes társadalmi csoportoknak a megjelenítése médiaszövegekben a tömegkommunikáció eszközeivel.2 A sztereotip megfo
galmazás nyomán fordulhat az elő, hogy a nemeket, a különböző foglalkozásokat, az élet
módmintákat, a kisebbségeket a tapasztalati valóságtól eltérően jelenítik meg.

Feladatok, kérdések
1. a) Mi ezt tapasztaltuk címmel vessétek össze való életbeli tapasztalataitokat a valóság
ban és a média által közvetített, megjelenített világokkal! (Például hírműsorok, talk
show-k, reality show-k, életmódmagazinok, közösségi portálok.)
b) Mutassatok rá az eltérésekre és az azonosságokra!
c) Beszéljétek meg, majd vessétek össze a tapasztaltakat osztályszinten is!
2. Válasszatok ki egy jelentős napi eseményt (lehet belföldi vagy világpolitikai is)!
a) Keressetek minél több tömegkommunikációs eszközt, amely foglalkozott az ese
ménnyel! (Például hírműsor, hírportál, napi sajtó.) Figyeljétek meg, milyen terjede
lemben, hangnemben, valóságtartalommal jelent meg az egyik, illetve a másik
médiumban! Mutassatok rá a műfaji és nyelvi különbségekre is!
b) M
 i lehetett a különbségek oka?
3. Gondoljatok egy emlékezetes napra az iskolai életetekből! Egyikőtök írjon erről a nap
ról cikket egy közéleti napilapba! A pár másik tagja írjon ugyanerről egy pletykalapnak!
1
2

Forrás: https://www.gimn.piar.hu/download_tanar_letoltheto. (A letöltés ideje: 2015. április 3.)
 orrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/mediaoktatasi-alapfogalmak-13-reprezentacio. (A letöltés ideje: 2015.
F
április 3.)
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A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek
rendszerezése
A filmek sokfélesége
Ebben a tanévben több olyan filmmel is megismerkedtünk, amelyek irodalmi alkotások nyomán keletkeztek: Ranódy László Légy jó mindhalálig című filmjéhez Móricz Zsigmond azo
nos című regénye adta az alapötletet; Franco Zeffirelli és Baz Luhrmann filmjeiben pedig
Shakespeare Romeo és Júlia című drámájának a továbbélését követhettük figyelemmel.
Ugyanez jellemzi a Wes Ball [vesz ból] által rendezett Az útvesztő (2014) című filmet is, amely
James Dashner regénytrilógiájának1 első kötete alapján készült. A beavatott (2014) című film
hez – rendezte Neil Burger [níl börgör] – pedig Veronica Roth regénytrilógiája adta az alap
ötletet.
Milyen szempontok alapján csoportosíthatjuk a filmeket?
A mozgóképi szövegeknek nincs minden
film
re alkalmazható osztályozása, egységes
rendezőelve. A filmek értelmezését, elemzé
sét mégis segítheti rendszerezésük néhány
alapszempontja:
• a valóságanyag természete, amely sze
rint beszélhetünk dokumentumfilmek
ről, illetve játékfilmekről,
• az alkotói szándék és a nézői elvárás
alapján pedig műfajfilmekről és szerzői
filmekről. (Ezekről szólunk még.)
A következőkben ezekkel a csoportokkal
Gyarmathy Lívia forgatás közben
foglalkozunk részletesebben.
A dokumentumfilm olyan filmműfaj, melynek célja a valóság ábrázolása, dokumen
tálása. Leggyakrabban valós eseményekről és emberekről szól, és tényeken alapszik.



Feladatok, kérdések
1. Hazánkban nagyon sok neves dokumentumfilm-rendező van, közülük most Gyarmathy Lívia, Ember Judit, Forgács Péter, Csőke József és Sára Sándor nevét emeljük ki.
a) K eressetek az interneten a rendezőktől egy-egy dokumentumfilmet, és nézzetek
meg abból részleteket!
b) N
 evezzétek meg, mi a film témája! Igazoljátok, hogy a film valóban tényeken alapszik!
c) F igyeljétek meg, megjelenik-e a filmes (például a rendező, az operatőr) egyénisége
a dokumentumfilmen! Ha igen, miként?
2. É rtelmezzétek Gyarmathy Lívia szavait: „a kimondott szavak vagy a sugallatok, amelyek
a filmből jönnek, kényelmetlenek a társadalomnak, sokszor még nekem is”.2
1
2

trilógia: három, önmagában is kerek, de tárgyánál fogva egymással szervesen összefüggő mű
I nterjú Gyarmathy Lívia filmrendezővel. Forrás: http://gepnarancs.hu/2012/03/interju-gyarmathy-livia-filmrendezovel.
(A letöltés ideje: 2015. július 9.)
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3. A
 z On The Spot [on dö szpot] angol kifejezés már jelentésében (’a helyszínen’) is arra
utal, hogy a műsornak a valóság ábrázolására kell törekednie.
a) Nézzétek meg az interneten a sorozat egyik darabját!
b) Igaz-e a beharangozó? Valóban „különleges élethelyzetekről, különleges emberekről,
különleges helyekről”1 tudósít a film?
A játékfilm a színészek által eljátszott történetet forgatókönyvbe foglalt jeleneteken
keresztül mutatja be. Cselekménye legtöbbször kitalált, tehát fikció, de valós esemé
nyeken is alapulhat. Számos fajtája van, a filmek csoportosíthatók például érzelmi-hangulati,
tartalmi és formai szempontok szerint. (Érzelmi-hangulati szempont szerint: félelem – thriller,
burleszk – derű, vágy – romantikus film; tartalom szerint: történelmi film, gengszterfilm, krimi;
forma szerint: akciófilm, westernfilm, sci-fi stb.)
A bevezetőben is említett filmek mind a játékfilm kategóriába tartoznak.
A dokumentumfilm vagy játékfilm szemponton – azaz a valóságanyag természetén – kívül
aszerint is csoportosíthatjuk a filmeket, milyen alkotói szándék vezérelte létrejöttüket, illetve
milyen nézői elvárásnak felelnek meg.
Ha megnézünk egy jellegzetes filmplakátot vagy egy rövid beharangozó filmrészletet,
sokszor a felvillanó kép vagy a jellegzetes zene elárulja, hogy az egy sci-fi vagy épp egy
westernfilm részlete-e. Egy sikeres, sok nézőt vonzó film az alkotás folytatását, illetve ahhoz
hasonló témájú, formanyelvű stb. film létrehozását
ered
ményezheti. Így tör
tént ez a George Lucas
[dzsordzs lukász] rendezte Csillagok háborúja című
film esetében is, hisz az 1977-ben készült filmet sorra
követték az újabb részek. Ugyanez mondható el a
fentebb már említett Az útvesztő és A beavatott című
filmekről, amelyeknek már 2015-ben elkészült a foly
tatásuk Tűzpróba, illetve A lázadó címen. (Könyvünk
készítésekor a regénytrilógiák harmadik kötetének a
filmes feldolgozása már folyamatban van.)
A nézők számára ismerős témák szériaszerű
filmalkotások létrehozását eredményezik, és kiala
kulnak könnyen be
fogadható ábrázolási mó
dok, konvenciók,2 hasonló formanyelvi megol
dások. Utóbbira példa lehet a jellegzetes nyitókép,
így a westernfilmeknél a nagy teret bemutató teljes
képsíkok.
A Csillagok háborúja filmplakátja
Ezek a közös formanyelvi megoldások is eredmé
(Rendezte: George Lucas, 1977)
nyezik, hogy a számtalan filmalkotásnak rokon vo
násai vannak. Ahogy az irodalmi alkotásokat is rendszerezhetjük, csoportosíthatjuk közös
jellemvonásaik alapján, ugyanúgy megtehetjük ezt a filmekkel is. Az egy-egy műfajba tar
tozó filmeknek rokon vonásai vannak: hasonló a témájuk, a szereplők jelleme, a hely
színek, a filmen ábrázolt világ ideje. A megformált történetek ábrázolása, a forma
nyelvi megoldások is jellemzőek egy-egy filmműfajra.



1
2

http://www.mediaklikk.hu/musor/onthespot/. (A letöltés ideje: 2015. október 6.)
konvenció (lat.): 1. megegyezés, egyezmény, szerződés; 2. bevett szokás
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Ugyanakkor nem minden sci-fi vagy
épp wes
tern műfajfilm, hi
szen alkotóik olyan egyéni, rájuk jellemző megoldásokat hoznak létre filmjeikben, melyekről saját stílusuk markánsan felismerhető. (Lásd még a szerzői filmek
jellemzőit!)
A műfajfilmek közül most öttel fog
lalkozunk részletesebben, ezek a bur
leszk, a western, a melodráma, a sci-fi
és a thriller.

 VOLT EGYSZER EGY VADNYUGAT
Sergio Leone [szerdzso leóne] rendező Volt egyszer egy vadnyugat
című filmjének plakátja. Főszerepekben: Charles Bronson [csárlz
bronzon], Claudia Cardinale [klaudia kardinále], Jason Robards
[dzsészön robárdsz] és Henry Fonda [henri fonda] (1968)

Feladatok, kérdések

1. Már a filmek plakátja is sokat elárul arról, melyik műfajba tartozik az alkotás. Mondd
el, miért „beszédes” a Csillagok háborúja és a Volt egyszer egy vadnyugat című filmek
plakátja!
2. Sok olyan színész és rendező van, akiknek a neve szinte összeforrt egy-egy film
műfajjal. Nézz utána, mely műfajokban alkotott Clint Eastwood [klint ísztvud] és
Alfred Hitchcock [elfríd hicskok]!

A burleszk a film egyik első műfaja, elnevezése az olasz burla: ’tréfa, móka’ szóból szár
mazik. Jellemzően némafilmes műfaj, amely a gegre,1 a komikus mozgóképi ötletekre,
a vizuális humorra épít. Gyakori elemei a verekedések, az üldözések, a hasraesések
és a tortadobálások stb. A burleszk már a legelső, egy-két perces filmek között is megtalál
ható, ilyen például a Lumière-testvérek [lümjér] A megöntözött öntöző (1896) címmel híressé
vált filmje. A műfaj az 1920-as években élte virágkorát, hanyatlását pedig a hangosfilm nép
szerűvé válása indította el az 1930-as évektől. A burleszkfilmek készítése során sokat fejlődtek
a trükkök, a mozgásokat gyakran gyorsították, vagy visszafelé játszották le a jeleneteket.




Harold Lloyd [heröld lojd]
1


Charlie Chaplin [csárli cseplin]

Buster Keaton [basztör kítön]

geg: tréfás ötlet, bemondás, csattanó, a cselekmény meglepő, többnyire helyzetkomikumon alapuló váratlan fordulata
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Feladatok, kérdések
1. A csavargó, az úrfi és a fapofa – röviden így hívták a burleszkfilmek három híres szí
nészét.
a) Nézd meg a képeket, és döntsd el, melyik jelző kire illik!
b) Mi segített a választásban? Valóban rászolgáltak-e a színészek a becenevükre?
2. A Modern idők (1936) Charlie Chaplin utolsó némafilmje volt. Az interneten több rész
let is megtalálható a filmből.
a) Nézzétek meg az egyik a részletet (például 7:49-től), és mondjátok el, milyen ko
mikus mozgóképi ötletekre épül! Beszéljétek meg, miért érezhetjük mégis fájdal
masnak a jelenetet!
b) Miből ered a humor a 11. perctől (10:11)? Van-e szerepe benne a trükköknek, a gyor
sításnak vagy a visszafelé játszásnak?
A western az elsők között kialakult, jellemzően amerikai filmműfaj. Tipikus elemei:
a vasút építése keletről nyugatra; földfoglalások; az igazságosztó hős mítosza; a fehé
rek és az indiánok, a banditák és a kisemberek harca stb. A westernfilmek történetének
ideje a 19. század második fele, helye: a meghódításra váró vadnyugat jellegzetes tájaival (préri, sziklás hegyvidék) és épületeivel
(vasútállomás, lengőajtós kocsma, bank stb.).
Az első western, A nagy vonatrablás 1903-ban készült.
A western 1910 és 1960 között a hollywoodi filmgyártás egyik legnyereségesebb ágazata volt. A műfaj
egyik legnevesebb rendezője, John Ford [dzson ford]
közel negyven évig készített westerneket, ő rendezte
az immár klasszikusnak számító Hatosfogat (1939)
című filmet is. A műfaj az 1960-as években átala
kult, megújult, és ismét nagy közön
ség
sikert ho
zó
filmekkel került az érdeklődés középpontjába: A jó,
a rossz és a csúf (1966), a Volt egyszer egy vadnyugat
(1968). De a 20. század utolsó évtizedeiben is újabb
westernfilmek készültek, egészen napjainkig: a Farka
sokkal táncoló 1990-ben, a Maverick [me
vörik] 1994ben, a Jesse James [dzseszi dzsémz] meggyilkolása,
a tettes a gyáva Robert Ford [robört ford] című alkotást
A hét Oscar-díjjal kitüntetett Farkasokkal
táncoló című film plakátja
pedig 2007-ben mutatták be.



Feladatok, kérdések
1. Nézzetek meg a Volt egyszer egy vadnyugat című filmből részleteket, majd válaszoljatok
a kérdésekre!
a) V
 egyétek sorra, a westernfilmek mely műfaji jegyei ismerhetők fel a filmben! Pél
dául: vasútépítés.
b) A film első tizenhárom percében – egészen az „És Frank?” kérdés elhangzásáig –
alig hallunk beszédet, ugyanakkor a westernfilmekre jellegzetes zajok (fegyverek
kibiztosítása, vonatfütty) hallatszanak. Folytasd ezek felsorolását: vízcsepp csöpö
gése, légy zúgása…!
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c) A 25. percben egy lövés után azonnal egy vonatfüttyöt hallunk, amellyel már
egy másik jelenet kezdődik, és új helyszínen vagyunk. Foglaljátok össze hat-hat
mondatban a két jelenet eseményeit!
d) A 29. percben „belépünk” a vasútállomásra, az ott történt eseményeket – mintegy 20
másodpercen át – az ablakon át mutatja nekünk a kamera. Nem halljuk a szereplők
párbeszédét, mégis értjük, mi hangozhatott el közöttük. Tolmácsold a szavaikat!
e) E nnio Morricone [ennió morikóne] zenéje immár elválaszthatatlanul összeforrt
a filmmel. Említsetek olyan jeleneteket, képeket, amikor felhangzik a jellegzetes
filmzene! Mutassatok rá, mi a zene szerepe!
A melodráma érzelmes, romantikus, zenés filmműfaj, melynek jellemzői a viharzó
szenvedélyek, a véletlenek és a váratlan cselekményfordulatok. Elengedhetetlen
szereplője egy szerelmespár, akiket elszakít egymástól a sors, a kegyetlen társadalom.
Ezért a befejezés soha nem lehet boldog, elmarad a happy end [hepi end], helyette a film
gyakran az egyik szerelmes halálával végződik.
A melodráma a két háború között igen népszerű műfaj volt hazánkban. Kiemelkedő sztárja
Karády Katalin volt, aki sokszor formálta meg a melodrámákra jellemző női főhőst, a „végzet
asszonyát”. Filmjei közül néhány: Halálos tavasz (1939), Valamit visz a víz (1943).
A melodráma napjainkban is a „reneszánszát
éli a filmben”.1 Gondolj csak az Alkonyat című
sorozat filmjeire – Alkonyat (2008), Újhold (2009),
Napfogyatkozás (2010), Hajnalhasadás (2011) –,
amelyek Stephenie Meyer [sztefeni májer] azonos
című regényei alapján készültek. Bár a filmet nevezik
romantikus fantasyfilmnek2 és kalandfilmnek3 is, a
melodráma műfaji sajátosságai jól felismerhetők
benne. Csakúgy, mint a 20. század végén (1997ben) bemutatott Titanic című alkotásban is, mely
„nagyszerű érzékkel oldja egybe a katasztrófafilm
és a melodráma műfajait”.4 A filmet James Cameron
A z Alkonyat című sorozat filmplakátja (Rendezte:
Catherine Hardwicke [keszrin hárdvik], 2008)
[dzsémsz kemeron] rendezte.



Feladatok, kérdések
1. Olvassátok el a szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!
	Sajnáljuk a melodráma hősét, mert félelmetes helyzetben van; osztjuk félelmét; s mi
közben önmagunkat sajnáljuk, úgy teszünk, mintha őt sajnálnánk. E tényekből áll össze a
jellegzetes, népszerű melodrámai szituáció: a jót a rossz, a hőst a gazember, a hősöket és
hősnőket pedig a gonosz világ szorongatja. A részvét alkotja a melodráma gyengébbik,
a félelem pedig az erősebbik oldalát. […] A melodrámában a nagyszerű hősök révén
a néző is nagyszerűvé válik, míg a tragédiában az esendő hősök révén a feladat válik
A
 melodráma és a film. http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=552&lap=2. (A letöltés ideje: 2015.
május 22.)
2
Forrás: http://www.felfoldi.ro/filmek/fantasy/alkonyat_hajnalhasadas_2_resz/8-1-0-451#.VhpmUm5GR2A. (A letöltés
ideje: 2015. szeptember 22.)
3
Forrás: http://www.port.hu/alkonyat_twilight/pls/w/films.film_page?i_film_id=97232. (A letöltés ideje: 2015. szeptem
ber 22.)
4
Forrás: http://amerikaiplan.blog.hu/2015/09/19/titanic_448. (A letöltés ideje: 2015. június 22.)
1
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nagyszerűvé – az emberré válás, amely kihívást jelent a néző számára” – írja Nemes
Károly 1 filmesztéta.2
a) Mutassatok rá, milyen egy jellegzetes szituáció a melodrámában!
b) É rtelmezzétek az idézet utolsó mondatát! Vessétek össze az értelmezési lehe
tőségeket osztályszinten is!
2. Magyarázd meg a kijelentést: „Az Alkonyat című film szerelmespárját nem a halál,
hanem inkább az élet választja el egymástól...” 3! Igazolja vagy épp cáfolja az idézet,
hogy a filmsorozat műfaja melodráma?
A sci-fi tudományos-fantasztikus filmműfaj. A történetek gyakran a jövőben játszód
nak, sokszor a világűrben, távoli bolygókon vagy épp az idegenek által megtámadott
Földön. Gyakori szereplői a robotok, jellegzetes helyszíne a számítógépek világa.
Az időutazással eljuthatnak a szereplők a múltba is, ahol a főhős önmaga vagy akár az
emberiség számára fontos események megváltoztatójává is válhat.
A műfaj legjelentősebb filmjei közül: Csillagok háborúja (1977) és annak újabb részei: A bi
rodalom visszavág (1980), A Jedi visszatér (1983), Baljós árnyak (1999), A klónok támadása (2002),
A sith-ek bosszúja (2005), Az ébredő erő
(2015); E. T., a földönkívüli (1982), Vissza
a jövőbe (1985), a Mátrix (1999) és annak
újabb részei.
Az Avatar (2009) című film volt a világ
legelső, teljesen 3D-s élményt nyújtó scifi filmje (rendezte: James Cameron). De
ebbe a műfajba sorolhatjuk a Lois Lowry
Az emlékek őre című regényéből készült
filmet is, melynek Phillip Noyce [filip noj]
volt a rendezője.
Jelenet Az emlékek őre című filmből
A thriller bűnügyifilm-típus, elneve
(Rendezte: Phillip Noyce, 2014)
zése az angol thrill: ’izgalom, borzongás’
szóból származik. A thrillerfilmek sze
rep
lői megérzik az őket fenyegető
bajt, de sokáig nem szembesülnek
vele – így jön létre a műfajra jellem
ző feszültség és izgalom. A film az is
meretlentől való félelmet, a bűn elkövetőjét és a bűntettet a pszicho
lógia eszközeivel mutatja be.
Jeles képviselője, s egyben a műfaj
megformálója is Alfred Hitchcock ren
dező; híres filmjei közül néhány: Hátsó
ablak (1954), a Szédülés (1958), Psycho
Jelenet Alfred Hitchcock Madarak című filmjéből (1963)
(1960), Madarak (1963).





A
 melodráma és a film. http://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=552&lap=2. (A letöltés ideje: 2015.
május 22.)
2
filmesztéta: olyan szakember, aki a film bírálatával, az alkotás művészeti jellemzőivel foglalkozik
3
A
 hideg testű Rómeó és az ő Júliája. Forrás: http://www.port.hu/alkonyat_twilight/pls/w/films.film_page?i_film_id=
97232. (A letöltés ideje: 2015. június 22.)
1
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Napjaink thrillerjei közül a Jurassic World [dzsureszik vörld] (2015) című filmet emeljük ki.
A filmekben sokszor több filmműfaj vonásai is megtalálhatók egyszerre, így a Mátrix című
filmben nemcsak a sci-fi, hanem a thriller egyes jegyei is fellelhetők.

Feladatok, kérdések
1. Olvassátok el Hitchcock rendezői technikájának két jellemző vonását, majd mutas
satok rá, miként járulhatnak hozzá az izgalom és a borzongás fokozásához!
• Suspense [szöszpenz]: feszültségteremtő eszközeinek egyike, amelyek megkülön
böztetik filmjeit az egyéb thrillerektől. Egy példa a megjelenésére: a nézővel
tudatja a film, hogy bomba van az asztal alatt, de mivel a főhős ezt nem tudja,
nyugodtan üldögél tovább.
• Vörös hering: a rendező elindít egy cselekményszálat, majd teljesen váratlanul „el
vágja” azt, és ezzel egy másik, addig lényegtelenebb szálra irányítja a figyelmet.
Az 1960-as, 70-es években jelent meg a francia új hullám rendezőinek a munkássága nyo
mán a szerzői film, más néven művészfilm készítésének az igénye. A rendezők olyan alko
tói szándékot fogalmaztak meg, amelynek célja már nem a tömegigény kielégítése
és a nagyszámú nézőközönség révén a kereskedelmi siker elérése volt. Az alkotók
egyéni stílusú filmek létrehozására törekedtek, amelyek személyes hangvételűek, és
felismerhető rajtuk a készítők „kézjegye”.
A francia új hullám, franciául nouvelle vague [nuvell vág] jeles rendezői voltak François
Truffaut1 [fránszoá trüffó] és Jean-Luc Godard2 [zsán lük godár]. A „technikai lázadást” Truffaut
például a kézi kamerával és a hosszú képbeállításokkal (snittekkel) hozta létre. A filmek
nem azt mutatják be, milyen a környező világ, hanem annak a főszereplőre tett hatását
érzékeltetik, ezáltal az alkotások nagyon személyessé válnak. Elgondolásaikat jól példázza
az a régi anekdota is, amely szerint az egyik cannes-i [kánn] filmfesztiválon3 egy hosszas vita
végén Henri-Georges Clouzot [anri-zsorzs kluzo] francia filmrendező a következőt kérdezte
Godard-tól: „– Azt ugye azért Ön is elismeri, hogy egy filmnek kell, hogy legyen eleje, közepe, vége?!
– Hát persze! Csak nem feltétlenül ebben a sorrendben.” 4
A hatvanas években Kelet-Európa több országában is jelentkezett az új hullám, leg
jelentősebb alkotói például Fábri Zoltán, Jancsó Miklós és Szabó István, a lengyel Andrzej
Wajda5 [ándzsej], a cseh Jiří Menzel6 [jirzsi mencel], Miloš Forman [milos]. Napjaink magyar
filmrendezői közül Mundruczó Kornél, Pálfi György és Nemes Jeles László nevét emeljük ki.

François Truffaut (1932–1984): kritikus, filmrendező, a francia új hullám emblematikus figurája. Filmjei közül néhány:
Négyszáz csapás (1959), Családi fészek (1970), Amerikai éjszaka (1973), amely Oscar-díjat kapott a legjobb külföldi film
kategóriájában
2
Jean-Luc Godard (1930–): francia–svájci filmrendező, a francia új hullám legendás alakja. Filmjei közül néhány:
Kifulladásig (1960), Éli az életét (1962), Új hullám (1990)
3
cannesi filmfesztivál: a világ egyik legismertebb és legnagyobb filmfesztiválja, Cannes-ban, Franciaországban. A fesztivál
fődíja az Arany Pálma díj 
4
Forrás: http://shophunter.eu/hu/prod_det.php?product=177471/518/jeanluc_godard. (A letöltés ideje: 2015. március 10.)
5
A ndrzej Wajda (1926–): Oscar-díjas lengyel filmrendező, színházi rendező, forgatókönyvíró. Filmjei közül néhány:
Csatorna (1956), Hamu és gyémánt (1958), A márványember (1976), Vasember (1981) 
6
Jiří Menzel (1938–): cseh filmrendező, színházi rendező, színész, a csehszlovák új hullám kiemelkedő alakja. Filmjei
közül néhány: Szigorúan ellenőrzött vonatok (1966) – Oscar-díjas alkotás, Sörgyári capriccio (1980), Az én kis falum
(1985)
1
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Feladatok, kérdések
1. Godard azon kevés filmrendező közé tartozik, akik képesek újra és újra megújulni,
és még a 21. század elején készített alkotásai is a filmművészet élvonalába tartoznak.
Nyolcvanéves is elmúlt már, amikor 2013-ban elkészült Búcsú a (film)nyelvtől című
alkotása.
a) Írjatok legalább három megállapítást, amely jellemző Godard alkotói módszerére,
sajátos „filmnyelvére”! (Nézzetek meg néhány részletet is filmjeiből, olvassátok el
az azokról írt kritikákat is!)
b) Értelmezzétek a szövegben olvasott anekdotát! Beszélgessetek arról, miként való
sulhat meg a Godard által említett sorrendben a film lezárása, a konfliktus megol
dása! (Nézzetek meg filmrészleteket is válaszotok igazolására!)
2. a) Minden pár húzzon egy-egy cetlit, melyre a 226. oldali lábjegyzetben közölt film
címek vannak felírva!
b) Készítsetek hat-nyolc mondatos ismertetőt a filmről! Mindenképpen térjetek ki
a filmben bemutatott világ idejére is! Szóljatok arról is, mennyire volt újszerű a filmek
témaválasztása, mennyire vezethette a filmrendezőket a „leleplező szándék”!
3. Írj rövid tájékoztatót Fábri Zoltánról, Jancsó Miklósról, Szabó Istvánról, Mundruczó Kor
nélról, Pálfi Györgyről, Nemes Jeles Lászlóról, Miloš Formanról a tankönyvi lábjegyzetekhez hasonlóan! (Lásd a Truffaut-ról, Godard-ról, Wajdáról és Menzelről írtakat is!)
4. N
 emes Jeles László első nagyjátékfilmje, a Saul fia a 2015-ös cannes-i fesztiválon
elnyerte a nagydíjat. 2016-ban Golden Globe-díjat és Oscar-díjat nyert. Internetes
búvárkodás után írj ötcentis esszét a fimről!
Az elmúlt tíz évben gyökeresen megváltoztak a tévézési és filmnézési szokások: a sorozatok
uralják a televíziót – ez a letöltések számában is határozottan megmutatkozik. Valamenynyi filmműfajban készültek sorozatok, melyek – a folytatások jellegéből adódóan – a korábban
említett szériaszerű alkotások létrejöttét eredményez(het)ik.

Feladatok, kérdések
1. M
 iért jó sorozatot nézni? Vagy veszélyessé, függőséggé is válhat? Érvelj is a válaszod
mellett!
2. Készítsétek el 4-5 fős csoportokban egy ifjúsági filmsorozat forgatókönyvének a
tervét!
	Egyezzetek meg a következőkben: téma, idő-időszak, szereplők, életkoruk, cselek
ményvázlat, legfontosabb fordulatok!
a) Miben különbözne a forgatókönyvetek a szokásos mintáktól? Hány perces részek
ből állna?
b) Milyen szempontok szerint válogatnátok szereplőket hozzá?
c) Hol forgatnátok a filmet?
3. Egy beszélgetésben az egyik diák azt kérdezi a többiektől, akik egy könyvsorozatot
dicsérnek:
Ha annyira jó ez a történet, nem gyanús nektek, hogy már a hatodik könyvet írják róla?
a) Vitassátok meg, mit gondoltok erről!
b) Mit gondolhat erről: egy sorozat szerzője, kiadója, a szülő, a tanár és az olvasó?
c) Játsszátok el, hogy kerekasztal-beszélgetésen találkoznak!
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Melyek az alapvető sajtóműfajok?
A meghatározó sajtóműfajokról már nyelvtanórán is tanultál, fő típusaik a következők: tény
közlő/tájékoztató (hír, tudósítás, riport, interjú) és véleményközlő (kritika, publicisztika,
glossza, vezércikk, jegyzet, tárca, karcolat, humoreszk). A sajtóműfajok közül most hattal fog
lalkozunk részletesebben, ezek a hír, a tudósítás, a riport, az interjú, a kritika és a publicisztika.
A hír rövid, tényközlő médiaműfaj, jellemzői az adatszerűség, az objektivitás, a pon
tosság. (A tények, adatok általában a Ki? Mi? Mit? Mikor? Hol? Miért? Hogyan? alapkérdésekre
válaszolnak.) Felépítését tekintve a hír jellemzően két részből áll: a hír lényegének az előre
bocsátása, magának a tárgynak a figyelem középpontjába állítása; majd a hír kifejtése és rész
letezése.
A tudósítás rokon a hírrel. Az egyik legfontosabb különbség köztük az, hogy a tudósító,
az újságíró a helyszínen szerzett személyes tapasztalatai alapján számol be a történ
tekről. A tudósítás témája egy közérdeklődésre számot tartó esemény, sajátos változata
a helyszíni közvetítés.
A riport időszerű, közérdekű, érdekes eseményről, jelenségről szól, amelyet a hely
színen lévők megszólaltatásával készítenek. Valóságalapú és igazságkereső műfaj,1 mely
során a riporter nemcsak az eseményekről számolhat be, hanem értékel és állást is foglal.
Ezért a riport átmeneti műfaj a tényközlés és a véleményközlés között.
Az interjú egy sokak által ismert, érdekes személyiséggel folytatott átfogó jellegű
beszélgetés, amely során a megszólaltatott személy kap fontos szerepet, nem az
esemény vagy a helyszín.
A kritika konkrét, megjelent művek értékelő elemzése, a kritikus véleményalkotá
sa a választott műről. A legszubjektívabb médiaműfaj, amelyre már a szó jelentése (’ítélni’)
is utal.
A publicisztika szó a latin publicare [publikáre]: ’közhírré tesz, közhasználatra ad’ szóból
ered. Tágabb értelemben publicisztika minden írás, amelynek a meggyőzés, a közönség
tudatának az alakítása a célja. Szűkebb értelemben a publicisztika egy szubjektív, véle
ményközlő sajtóműfaj, amely egy adott probléma gazdasági, társadalmi és politikai
körülményeit igyekszik feltárni.
A fenti műfajok biztosan nem ismeretlenek a te számodra sem, hiszen nemcsak a sajtóban és interneten olvashatod őket, hanem a rádióban és a televízióban is nap mint nap
találkozol velük.

Feladatok, kérdések
1. a) Találjatok ki egy eseményt, amelyről érdekes riportot lehet készíteni!
b) Készítsétek el a riport forgatókönyvét! Osszátok ki egymás között a szerepeket!
c) Adjátok elő a riportot az osztály előtt!
2. Bújjatok egy-egy általatok választott ismert ember bőrébe! Készítsetek interjút egy
mással!
3. Idézz fel – akár a saját életedből – egy közérdeklődésre számot tartó eseményt, és
készíts róla rövid tudósítást!
4. Válassz egy regényt, amelyet ebben a tanévben olvastál! Írj róla kritikát!

1

A riport és a kritika fogalmának a meghatározása Széplaki Erzsébet Nyelvtan 8. évfolyam című taneszköze alapján ké
szült. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2016.
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Összefoglalás
Ebben a fejezetben nemcsak a média eszközeiről már korábban szerzett ismereteidet rend
szerezhetted, hanem a feladatok megoldása során a médiumok használatával kapcsolatos
véleményedet is megfogalmazhattad. Mindezek mellett sok ismeretre is szert tehettél, me
lyeket a következőképpen foglalunk össze.
• A média társadalmi szerepe, használata
– A média fogalma, tömegméretűvé válása
– Az egyirányú és a kölcsönös (interaktív) kommunikáció
• A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése
– A technikai és a szimbolikus kód, az értelmezési keret
– A mágikus gondolkodás
– A sztereotípia és a reprezentáció
• A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése
– A filmek a valóságanyag természete szerint lehetnek dokumentumfilmek és játék
filmek; az alkotói szándék és a nézői elvárás alapján műfajfilmek és szerzői filmek
– A filmműfajok közül néhány: burleszk, western, melodráma, sci-fi, thriller
– Az alapvető sajtóműfajok fő típusai: tényközlő (tájékoztató) és véleményközlő
– A sajtóműfajok közül néhány: hír, tudósítás, riport, interjú, kritikai, publicisztika

Feladatok, kérdések
1. a) Készíts bemutatót az általad választott egyik filmműfajról! Legalább nyolc diából
álljon a munkád, szerepeljenek benne a műfajhoz kapcsolódó kulcsszavak, színes
illusztrációk és kedvcsináló ajánlások is!
b) Küldd el a bemutatót legalább négy barátodnak, és mutasd be órán az osztálytár
saidnak is!
2. Rendezzetek kerekasztal-körforgót a következő kérdésről! Igaz-e, hogy a média tö
megméretűvé válása veszélyezteti az emberek személyes kapcsolatait?
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 véle
ményeket, kiegészítéseket.
b) Folytassátok a lejegyzést mindaddig, míg a csoport tagjainak vannak gondolatai
a témáról!
c) A csoportokban beszéljétek meg a leírtakat!
d) Ismertessétek az osztállyal a csoport tagjai által megfogalmazott legfontosabb vé
leményeket!
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Összefoglalás az irodalomelméleti ismeretekből
1. Irodalmi műnemek
Epika

Líra

• az elbeszélő egy történetet
mond el a cselekmény,
a szereplők és a környezet
bemutatásával
• formája főleg próza

• a lírai alany személyes ér
zelmeit, hangulatait, gon
dolatait fejezi ki, leggyak
rabban egyes szám első
személyben
• formája vers
• ritmus, rím jellemzi

Dráma
• cselekménye sűrítve, párbe
szédes formában jelenik
meg
• cselekményének gyakori
vonása a főhős és ellenfe
lei közötti konfliktus (össze
ütközés)
• a drámai jellemek általában
egy uralkodó jellemvonás
megtestesítői

2. Epikai, lírai és drámai műfajok
Epika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Líra

mese, verses mese
úti levél
novella
elbeszélés
regény
elbeszélő költemény
monda
rege
mítosz
legenda
anekdota
karcolat
parainesis
eposz
humoreszk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dal
életkép
tájleíró költemény
jellemkép
költői levél (episztola)
epigramma
elégia
óda
himnusz
rapszódia
ekloga

Dráma
• komédia (vígjáték)
• tragédia

• ballada
• románc

3. Eredet szerint
Népköltészeti alkotás
• közösségi alkotás
• szájhagyomány útján terjed
• szövege változik

Műköltészeti alkotás
• szerzője ismert
• olvasásra szánt, nyomtatott formájú
• szövege állandó

4. Forma szerint
Vers
• kötött ritmusú
• verssorokra, versszakokra tagolódik
• gyakran rímel

Próza
• 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)

Metafora

„Te a nagy világnak / Legnagyobb gyémántja!”
(Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…)
„Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!”
(Petőfi Sándor: János vitéz)

Megszemélyesítés

„Reszket a bokor”
(Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…)
„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)

Szinesztézia

„Egy kirakatban lila dalra kelt
Egy nyakkendő”
(Tóth Árpád: Körúti hajnal)

Szimbólum

„Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar”
(Ady Endre: A magyar Ugaron)
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b) Nyelvi alakzatok
Megszólítás

„Ó, végbelieknek, ifjú 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)
„Mondd, van-e ott haza még, ahol értik e hexametert is?”
(Radnóti Miklós: Hetedik ecloga)

Ismétlés

„Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!”
(Petőfi Sándor: Szeptember végén)
„Már vénülő kezemmel / Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel / Őrizem a szemedet.”
(Ady Ende: Őrizem a szemed)

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)
„A dudva, a muhar, / A gaz lehúz, altat, befed”
(Ady Endre: A magyar Ugaron)

Párhuzam

„Elhull a virág, eliramlik az élet…”
(Petőfi Sándor: Szeptember végén)
„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, […]
Még ifju 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)

232

irodalom8_2021.indd 232

2021. 07. 20. 10:23

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 harma
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 páros 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: U
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:
U–
jambus
–U
trocheus
UU
pirrichius
– UU daktilus

––

UU–

spondeus
anapesztus
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Fogalomtár
ábrázolási konvenció: olyan könnyen be
fo
gadható ábrázolási mód, formanyelvi megol
dás, amely például a filmek esetén szériaszerű
alkotások létrehozását eredményezi.
alapszituáció: alaphelyzet, a cselekmény kiindu
lópontja.
áthajlás: a mondat, a gondolat nem zárul le
a sor végén, csak a következő sorban, ezáltal
a gondolkodás természetességét és az érzelmi
folytonosságot adja vissza.
allegória: 1. Szókép. Egy elvont fogalom vagy
eszme megszemélyesítése, érzékelhető formában történő megjelenítése. A megszemélyesítés, metafora sorozata több soron, versszakon vagy az egész művön át tarthat. A képsor
minden részlete mögött a gondolat megfelelő
részlete található. 2. Elvont fogalmak, erkölcsi
tulajdonságok, eszmék, lelki jelenségek megje
lenítése, megszemélyesítése. A költők többnyire
nagy kezdőbetűvel emelik ki műveikben.
alliteráció: ritmusképző elem. Két vagy több, ál
talában egymást követő szó szókezdő hangjá
nak ismétlődése, összecsengése.
anekdota: olyan tréfás, humoros, csattanóval
végződő történet, amely közismert emberekről
vagy jeles történelmi eseményekről szól. A történet lehet valós vagy akár kitalált is, de min
denképpen a hitelesség erejével hat.
ars poetica: 1. költészettan, a költői mesterség
szabályainak összefoglalása; 2. költői, írói hit
vallás a művészet feladatáról, a művészi maga
tartásról.
asszonánc: olyan rímfajta, amelyben a magán
hangzók legalább két szótagban azonosak, a
mássalhangzók pedig eltérnek.
beállítás (snitt): a kamera által rögzített folya
matos tér és idő látványa, azaz a vágatlan kép
folyamatos egysége.
ballada: verses kisepikai műfaj, amely lírai és drámai elemeket is tartalmaz. A sűrített cselekmény
a szereplők párbeszédéből és az elbeszélői
szövegből bontakozik ki. A tör
ténet gyakran
tragikusan végződik. Előadásmódja szaggatott,
szűkszavú. Szerzője szerint megkülönböztetünk népballadát és műballadát.
belső rím: rímfajta, amelyben egy soron belül
helyezkednek el az összecsengő szavak.
Biblia: szent és isteni eredetű írásoknak a gyűj
teménye. Két fő része az Ószövetség és az Új
szövetség.
bonyodalom: az elbeszélő művek része, amely
ben a mű alaphelyzete megváltozik.
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burleszk: a műfajfilmek egyik csoportja. A film
egyik első műfaja, elnevezése az olasz burla:
’tréfa, móka’ szóból származik. Jellemzően né
mafilmes műfaj, amely a gegre, a komikus moz
góképi ötletekre, a vizuális humorra épít. Gyakori elemei a verekedések, az üldözések, a hasra esések és a tortadobálások stb.
bűnügyi történet: témája valamilyen bűntett
vagy bűntettsorozat leírása, majd annak kinyo
mozása, valamint a bűnös leleplezése.
családregény: nagyobb terjedelmű, általában
többkötetes mű, melynek középpontjában egy
család több nemzedékének élete áll. Ábrázol
ja a nemzedékek közötti szemléletbeli különb
ségeket és a társadalmi folyamatokat is.
cselekmény: az elbeszélő művekben végbeme
nő események sora.
cselekmény kibontakozása: a bonyodalomtól
a tetőpontig terjedő rész, az események öszszefüggő sora.
dal: lírai műfaj. Egyszerű érzelmeket, hangulatokat
és gondolatokat fejez ki közvetlen formában.
Jellemzője a világos szerkezet, a zeneiség, a költői kifejezőeszközök (meta
forák, ellen
tétek,
ismétlések, párhuzamok, túlzások stb.) gazdag
használata.
dialógus (párbeszéd): írói közlésmód. A szerep
lők egymáshoz intézett közlései.
dokumentum: olyan írás, amelyet nem irodalmi
igénnyel rögzítettek. Ilyen például az önéletrajz,
az interjú, a leltár és az apróhirdetés is.
dokumentumfilm: olyan filmműfaj, melynek
célja a valóság ábrázolása, dokumentálása. Leg
gyakrabban valós eseményekről és emberekről
szól, és tényeken alapszik.
dráma: az epika és a líra mellett a harmadik iro
dalmi műnem. A dráma műnem alkotásaiban
a cselekmény sűrítve, párbeszédes formában
jelenik meg. A drámai cselekmény gyakori vo
nása a főhős és ellenfelei közötti konfliktus
(összeütközés). A drámai jellemek általában egy
uralkodó jellemvonás megtestesítői.
egyirányú kommunikáció: az üzenet az adó fe
lől halad a címzetthez, akinek a közvetlen vá
laszadásra nincs lehetősége.
egyperces novella: írója az elhagyás, a tömö
rítés, a feszültségteremtés lehető
ségei
vel él,
a hagyományos epika eszközei közé beilleszti
a groteszk és a dokumentum elemeit.
ekloga: az ókori antik irodalomban párbeszédes
formájú és időmértékes verselésű, hexamete
rekben írt költemény volt. Később eltűnt a pár
beszédes forma, és a hexameterek helyett is
szívesen választottak a költők más ritmust.
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elbeszélés: 1. írói közlésmód, események elő
adása; 2. rövid terjedelmű, prózában írt epikai
alkotás. Több cselekménybeli fordulat, idő- és
helyszínváltozások jellemzik, melyek során megismerjük a szereplők jellemét és környezetét is.
elbeszélő: az epikai művek történetét elmondó
személy, aki lehet a cselekmény résztvevője, de
lehet kívülálló is
elbeszélő költemény: versben írt hosszabb vagy
rövidebb költői elbeszélés.
elbeszélői nézőpont: az elbeszélőnek az elbe
szélt történethez való viszonya, lehet például
rokonszenves, semleges, értékelő vagy a sze
replő szemével láttató.
elégia: fájdalmat, csalódást, gyászt megéneklő,
bánatos hangulatú lírai költemény. Az ógörög
irodalom első lírai műfajai kö
zé tartozott.
Fuvolakísérettel előadott gyász
dalt, de harc
ra buzdító éneket is jelentett. Később az em
lékezés, a fájdalom, az elmúlás szomorú hang
vételű lírai kifejezése lett.
életkép: a mindennapi élet valamely jellemző
helyzetét vagy alakját ábrázoló, lírai és epikai
elemeket egyaránt magába foglaló verses vagy
prózai mű.
ellentét: szavak, gondolatok, képek szembeállí
tása, alkalmazásával a mondanivaló még nyo
matékosabbá válik.
előhang: rövid előszó, az epikus művek lí
rai
hangú bevezetése. Az érdeklődés felkeltése
mellett a várakozás hangulatát is megteremti.
előkészítés (expozíció): az elbeszélő művek bevezető része. Megismerjük belőle az események idejét, helyszínét és a szereplőket, valamint
a kiinduló helyzetet.
epigramma: egyetlen fontos gondolatot, álta
lá
nos érvényű tanítást, bölcsességet, pél
dát
megfogalmazó költemény. Jellemzője a rövid
ség és a tömörség. Két szerkezeti elemből épül
fel: egy előkészítő részből és egy csattanós le
zárásból. Az előkészítő rész tárgya lehet egy
érzés, eszme, jelenség, személy stb., a lezáró
rész pedig egy ehhez kapcsolódó szellemes
megállapítást fogalmaz meg.
epika: irodalmi műnem. Eseménysort, történetet mond el. A művek terjedelme alapján meg
különböztetünk nagyepikai (regény, eposz) és
kisepikai (mese, monda, ballada, novella, kar
colat stb.) alkotásokat.
epikus művek szerkezete: I. előkészítés, II. bo
nyodalom, III. cselekmény kibontakozása, IV. te
tőpont, V. megoldás.
epilógus: az irodalmi művek utóhangja, utószava.
Benne az elbeszélő (vagy az író) a megoldás
utáni állapotot ismerteti, de kiegészítést is fűzhet a műhöz, vagy összefoglalhatja a gondo
latait.

epizód: nagyobb terjedelmű epikai művek része.
Önálló esemény, amely rövid időre megszakítja, késlelteti a történetet. Általában a szereplők
jellemzésében, a kor, a kö
rülmények be
mutatásában van szerepe.
eposz: verses formájú nagyepikai alkotás, melynek rendkívüli képességekkel bíró hőse az iste
nek által támogatva nagy, egy egész közösség
életére kiható tetteket hajt végre.
eredetmonda: a monda egyik típusa. Egy-egy
népcsoport eredetét, vándorlását, letelepedését mondja el; kisebb közösségek, családok tör
ténetét őrzi; egy-egy különleges helyi képződ
ményt (barlang, tó, hegy) vagy eseményt örökít
meg.
érv: valaminek a bizonyítására, illetve a cáfolására
felhozott tény, körülmény, megállapítás.
érvelés: az az eljárás, tény, hogy valaki valaminek
a bizonyítására érveket sorol fel.
érvelő szöveg: olyan megállapításokat vagy körülményeket tartalmazó szöveg, amellyel véle
ményünket akarjuk igazolni.
fantasztikum: a valóságban nem létező, az em
beri képzelet szülte irreális, csodás, mesés,
misztikus jelenségek összefoglaló elnevezése.
fantasztikus irodalom: olyan elemekből építke
zik, amelyek a hétköznapi életben az ábrázolt
módon nem történhetnek meg, illetve nem
léteznek; a képzelet szülte irreális, csodás, me
sés, mitikus jelenségeket is felhasznál.
fejlődésregény: olyan mű, melynek témája a hős
fejlődésének az útja, személyiségének formá
lódása, kialakulása. Főként önéletrajzi jellegű
írás, amelyben az eseményeket rendszerint a
főszereplő mondja el.
felező nyolcas ritmus: az ütemhangsúlyos ver
selés legősibb sorfajtája. 8 szótagból áll a vers
sor, melyet két ütemre lehet bontani.
felező tizenkettes: az ütemhangsúlyos verselés gyakori sorfajtája. A verssor 12 szótagból áll,
a hatodik szótag után sormetszet jelöli a szü
netet. A hat-hat szótagot még két-két ütemre
lehet bontani.
felkiáltás: erős érzelmeket, indulatokat fejez ki.
felsorolás: tartalmi erősítés, hangsúlyozás céljá
ból szavak, fogalmak listázása meghatározott
szempont szerint.
felvilágosodás: a 18. század második felében
és a 19. század elején ható szellemi áramlat,
amely a józan észt, a gondolkodást állította kö
zéppontba.
fiktív: kitalált, elképzelt (dolog, történet).
fokozás: a mondanivaló nyomatékosítása céljá
ból nyelvi elemek, fogalmak, tettek stb. felso
rakoztatása, sajátos elrendezése. A hatáskeltés
és a feszültségteremtés eszköze.
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fordulópont: a cselekmény fontos mozza
na
ta, amely a hős sorsának változását idézi elő.
hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) verselés: a versritmus egyik fajtája, amelyben a
ritmust a hangsúlyos és a hangsúlytalan szó
tagok szabályos váltakozása teremti meg. Alap
egysége az ütem, amelyben a hangsúlyos szótagot két vagy több hangsúlytalan szótag követi. A főhangsúly jele: +, a mellékhangsúly jele: | .
hasonlat: két fogalom összehasonlítása közös tu
lajdonságaik alapján.
helyzet: olyan szerkezeti egység az epikai mű
vekben, amelyekben a hős cselekszik vagy
cselekedni kénytelen.
hexameter: az időmértékes verselés egyik sor
fajtája, amely hat verslábból áll. Az első négy
versláb daktilus és spondeus is lehet, az ötödik
versláb mindig daktilus, a hatodik pedig mindig
spondeus (ezért kötött verssor).
hiedelemmonda: a monda egyik típusa. A végzetről, a halálról szóló babonás történet, fősze
replői képzeletbeli lények (ördög, boszorkány,
szellem stb.).
himnusz: az ódaműfaj egyik változata, vallásos jel
legű, Istent, isteni hatalmakat vagy magasztos
eszméket dicsőítő imaszerű ének.
hír: rövid, tényközlő médiaműfaj, jellemzői az adat
szerűség, az objektivitás, a pontosság. (A tények,
adatok általában a Ki? Mi? Mit? Mikor? Hol? Miért?
Hogyan? alapkérdésekre válaszolnak.)
históriás ének: történetet elbeszélő verses epi
kai műfaj. Sajátosan magyar műfaj, mely orszá
gos jelentőségű eseményeket mond el. A tör
ténetírás, a híradás szerepét is betöltötte.
hős: a szereplők közül a legfontosabb, központi
alak. (Nem biztos, hogy van ilyen a történetben,
de több is lehet.)
hősi ének: az epika ősi formája, témája nevezetes
hősök élete, cselekedetei.
humor: szellemes megfogalmazás, ábrá
zo
lás
mód, amely elnéző derűvel, jóakarattal tekint
a torz, visszás, helytelen jellemvonásokra vagy
körülményekre is.
humoreszk: rövid, vázlatszerű, humoros kisepikai műfaj. Jellemzője a könnyed hangvétel, célja
elsősorban a szórakoztatás, illetve az apróbb,
ám jellegzetes emberi hibák nevetségessé té
tele. A humor mellett fontos kifejezőeszköze
a gúny és az irónia is.
időmértékes verselés: a versritmus egyik fajtá
ja, amelyben a ritmust a rövid és a hosszú szó
tagok szabályos váltakozása teremti meg.
ifjúsági regény: olyan regény, amely fiataloknak
szól, és gyakran gyerekek, fiatalok a szereplői,
ezért elsősorban az ő érdeklődésükre számíthat
az író.

impresszionizmus: a 19. század második felétől kibontakozó, elsősorban képzőművészeti,
kisebb részben irodalmi és zenei stílusirányzat.
Alkotói a pillanatnyi benyo
mások, hangulatok rögzítésére töre
ked
nek. Az irodalomban
a hangulat érzékeltetésére gyakran alkalmazzák az eltérő érzékterületekre jellemző szavak,
szószerkezetek összekapcsolását.
interaktív kommunikáció: a kommunikáció
kölcsönös, kétirányú formája, amikor a néző
nek (olvasónak, hallgatónak) lehetősége van
a közvetlen válaszadásra.
interjú: egy sokak által ismert, érdekes szemé
lyiséggel folytatott átfogó jellegű beszélgetés,
amely során a megszólaltatott személy kap
fontos szerepet, és nem az esemény vagy a
helyszín.
inverzió (szórendcsere): szokatlan szórend, a ki
emelés eszköze.
ismétlés: szavak, szókapcsolatok újbóli alkalma
zása nyomatékosítás céljából.
ismétlődő motívum: olyan mozzanat, amely
a műben többször visszatér; a nyomatékosítás
eszköze.
jelenet: szerkezeti egység, egy térben és/vagy
egy időben zajló eseménysor. A mozgóképi
elbeszélés során a film egyes jelenetei önálló,
nagyobb tér- és / vagy időugrások által határolt
szerkezeti egységeknek tekinthetők.
jellem: a szereplő külső és belső tulajdonságainak
az összessége.
jellemábrázolás: egy szereplő tulajdonságainak
bemutatása, melynek segítségével az író élet
szerűbbé teszi műve szereplőit.
jellemkép: olyan leíró költemény, amelyben a
lírai alany egy érdekes embert, egy jellegzetes
alakot vagy embertípust mutat be.
jellemzés: a szereplők külső és belső tulajdon
ságainak a bemutatása.
kaland: az irodalom egyik leggyakoribb témája.
Megjelenik benne az ember megismerési vá
gya, harca a természettel, ellenségeivel, vala
mint küzdelme az igazságtalanság ellen.
kalandregény: a regény egyik típusa, hősével
különleges események, próbatételek történ
nek. Cselekménye rendszerint változó helyszí
neken játszódik, a főhőst ellenfelek és segítő
társak sora veheti körül.
karcolat: egyetlen problémát (jelenséget, élet
helyzetet, jellemet) bemutató rövid, szellemes
kisepikai műfaj. Ismertetőjegyei a bíráló szán
dék, a kritika, a humor és a csattanószerű lezárás. A karcolat általában megtörtént esemé
nyekből ragad ki egy-egy epizódot, virágzását
a modern sajtó (napi- és hetilapok, irodalmi
folyóiratok) elterjedésének köszönheti.
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kérdés: szerepe a tájékozódás, tudakozódás, ér
deklődés. Egyik típusa a költői kérdés, amely
csak nyelvtani formája szerint kérdés, ugyan
is feleletet nem igényel. A kihagyás eszköze,
szerepe az érzelmek nyomatékosítása.
késleltetés: a cselekmény bonyolításának a
módszere, a feszültséget fokozza azáltal, hogy
a megoldást későbbre halasztja.
klasszicizmus: a 17–18. században kialakult kor
stílus, amely a 19. század közepéig meg
határozó szerepet töltött be minden művészeti
ágban. Elnevezése a latin classis: [klasszisz] ’osz
tály’ szóból ered. A klasszicista költészet az ókori
klasszikus irodal
mat tekintette példaképének
mind mondanivaló, mind forma tekintetében.
Tárgyát rendszerint az ókorból merítette, saját
ko
ra problémáit általában kerülte. Jel
lem
zői:
az egyénivel szemben az általánost, az érze
lemmel (szenvedéllyel) szemben az értelmet
hangsúlyozta; formai tökéletességre és szigorú
szerkezeti szabályok megtartására törekedett.1
komédia (vígjáték): a dráma műnemébe tarto
zó műfaj. Fő elemei a félreértés, a személycsere,
a meglepetés, a nyelvi komikum. A helyzetek és
jellemek formálásával az emberi gyarlóságok
nevetséges színben tűnnek fel, és a konfliktusok
szerencsésen végződnek.
konfliktus: a szereplők összeütközése egymással.
korstílus: az egyes korszakokra jellemző stílus,
amely az adott korszak valamennyi művésze
ti ágát (irodalom, zene, képzőművészet, épí
té
szet stb.) átfogja. Ilyen a rene
szánsz és a
klasszicizmus is.
költői levél (episztola): levél formában 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 ne
vezi meg a fogalmat, hanem jellegzetes voná
saival érzékelteti azt. Ezáltal szemléletesebben, hangulatosabban jeleníti meg, többet
mond, mintha csak megnevezte volna. A szépítő
körülírás (eufemizmus) olyan megfogalmazás,
amely az eredeti kifejezés bántó, sértő vagy
szókimondó jellegét 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.
kritika: a művek értékelő elemzése, a kritikus vé
leményalkotása a választott műről. A legszub
jektívabb médiaműfaj, amelyre már a szó jelen
tése (ítélni) is utal.
1

komikum: a komédia meghatározó eleme; ne
vetségesek lehetnek például a szereplők tettei
és szavai, a helyzetek és a jellemek.
komikus eposz: olyan epikai műfaj, mely egy
nevetséges, kisszerű témát eposzi formában,
az eposzi kellékek parodisztikus alkalmazásával
jelenít meg.
legenda: epikai műfaj, amely a vallás szerinti je
lentős személyről, nevezetes helyről vagy ün
nepről szól.
leírás: emberek, állatok, tárgyak, természeti je
lenségek bemutatása. Lehet önálló mű vagy
egy hosszabb terjedelmű alkotás része is.
levél: a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás
írásos eszköze. Részei: megszólítás, a téma meg
nevezése, kifejtés, búcsúzás, keltezés, aláírás.
lezárás: a cselekmény befejező része, amely ál
talában a konfliktus megoldását eredményezi.
líra: irodalmi műnem. A lírai alany személyes ér
zelmeit, hangulatait, gondolatait fejezi ki, leg
gyakrabban egyes szám első személyben.
lírai alany: aki a versben önmaga lelki folya
matairól, gondolatairól szól érzelmekkel teli és
hangulatilag gazdag módon. A megnyilatkozás
leggyakrabban egyes szám első személyű és
monológ formájú.
mágikus gondolkodás: a tárgyak képének azo
nosítása az ábrázolttal, vagyis a kép és a valóság
öntudatlan azonosítása.
megoldás: a művek cselekményének befejező
része, a történet lezárása.
megszemélyesítés: olyan költői kép, amely ter
mészeti jelenségeket, élettelen tárgyakat élő
lényekre jellemző tulajdonságokkal, cselekvé
sekkel, érzésekkel ruház fel.
megszólítás: szerepe a kapcsolatteremtés, de
árulkodik a szereplők kapcsolatáról is.
melodráma: érzelmes, romantikus, zenés film
műfaj. Jellemzői a viharzó szenvedélyek, a vé
letlenek és a váratlan cselek
mény
fordulatok.
Elengedhetetlen szereplője egy szerelmespár,
akiket elszakít egymástól a sors, a kegyetlen
társadalom.
mese: csodás, hihetetlen, valószerűtlen elemek
kel átszőtt, kitalált történet.
metafora: két fogalom vagy jelenség azonosí
tása a köztük levő tartalmi hasonlóság vagy
hangulati egyezés alapján.
metonímia: olyan szókép, amely két fogalom
érintkezésén, névátvitelén alapszik. Létrejöhet
például térbeli, időbeli, anyagbeli és ok-okozati
érintkezésen.
mitológia: egy nép mítoszainak az összessége.
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mítosz: istenekről és emberfeletti képességek
kel rendelkező, többnyire isteni szár
ma
zású
hősökről (héroszokról) szóló történet.
monda: elbeszélő műfaj. Szájhagyomány útján
megőrzött, majd később lejegyzett történet,
amely valóságos elemekhez kapcsolódik. Ezek
lehetnek hely
színek, sze
replők, események
vagy szokások. A mondát csodás, meseszerű
elemek is színesíthetik.
monológ: írói közlésmód, a szereplők belső be
széde, gondolatai.
motívum: visszatérő kép, elem a műben.
mottó: rövid idézet a mű (műrészlet) elején,
amely fontos gondolatot tartalmaz, így segíti
a mű megértését.
műfaj: a műalkotások rendszerezése, csoportosítása közös jellemvonások alapján. Megkülön
böztetünk lírai (például dal, óda), drámai (pél
dául tragédia, komédia, színmű) és epikus (pél
dául regény, elbeszélés, novella) műfajokat.
műfajfilm: a filmek egyik csoportja. Az egy mű
fajba tartozó filmeknek rokon vonásai vannak,
hasonló a témájuk, a szereplők jelleme, a hely
színek, a filmen ábrázolt világ ideje. A meg
formált történetek ábrázolása, a forma
nyel
vi
megoldások is jellemzőek egy-egy filmműfajra. Ilyen a burleszk, a western, a melodráma,
a sci-fi és a thriller stb.
műmese: szerzőhöz köthető csodás történet.
műnem: az irodalom alapvető csoportjai: líra,
epika, dráma.
narráció: mozgóképi elbeszélés; az összefüggő
eseménysor, a film cselekménye a jelenetek
sorrendbe állításával jön létre.
népmese: népköltészeti alkotás. Szájhagyomány
útján, élőszóban terjedt, ezért több változata is
lehetséges.
népszerű irodalom: az olvasók által kedvelt, ma
gas példányszámban megjelenő és jelentős
anyagi hasznot hozó művek csoportja.
nézőpont: az elbeszélés felépítésének, szerkeze
tének meghatározó eleme, amely az elbeszélő
szereplőkhöz való hozzáállásának irányát, a szereplők egymáshoz viszonyított helyzetét hatá
rozza meg.
novella: cselekménye általában egy esemény
sorra épül. Középpontjában valamilyen kon
fliktus (összecsapás, összeütközés) áll. A cse
lekmény egyenletesen halad a te
tőpontig,
és legtöbbször meglepő, csatta
nószerű for
dulattal zárul. Általában kevés szereplője van,
a cselekménye rövid idő alatt játszódik.
óda: emelkedett hangú, magasztos tárgyú, rend
szerint bonyolult ritmikájú és felépítésű, terje
delmesebb lírai költemény. Egyik változata a
himnusz.

összetett költői kép: egymásra épülő, az átlagos
verssoroknál jóval bonyolultabb, többszörös
metaforákból álló verssorok, melyek egy elvont
fogalmat konkrét és absztrakt képek sorával
jelenítenek meg.
parabola: példázatszerű mű; elnevezése a görög
’összevetés, összehasonlítás’ szóból származik.
parainesis: egy megnevezett személyhez szól,
életvitelre vonatkozó tanácsokat, intelmeket
tartalmaz. Formája lehet levél, szónoki beszéd
vagy végrendelet.
párbeszéd: írói közlésmód, a szereplők egymás
hoz intézett közlései.
párhuzam: szavak, gondolatok, képek egymás
mellé állítása, amely a mondanivalót még kife
jezőbbé teszi.
példázat: olyan történet, amely valamilyen er
kölcsi, vallási stb. tanítást, tanulságot fejez ki.
próbatétel: olyan nehéz helyzet, feladat, amely
során a főszereplőnek (hősnek) leg
gyakrabban a fizikai erejét, ügyességét, rátermettségét kell bizonyítania. Emellett erkölcsi kérdé
sekben is állást kell foglalnia.
próza: az irodalmi nyelvhasználat egyik alap
formája. Ritmikailag kötetlen nyelvi közlés.
publicisztika: szubjektív, véleményközlő saj
tó
műfaj, amely egy adott probléma gazdasági,
társadalmi és politikai körülmé
nyeinek a fel
tárására törekszik.
rapszódia: az óda egyik válfaja. Szenvedélyes
hangú, felindult lelkiállapotot tükröző, szag
gatott szerkezetű és gondolatmenetű, egye
netlen ritmusú lírai költemény.
realizmus: a 19. század közepétől jellemző
korstílus. Elnevezése a latin real: ’valós’ szó
ból származik. Valósághűségre törekszik, a va
lóságot ábrázolja. Nem a múlt felé fordul, saját
kora társadalmának visszásságait mutatja be.
Nagy figyelmet fordít a típusalkotásra, az író
típusokban rögzíti megfi
gyelései tényszerű
ered
mé
nyeit. Objektív, tényszerű, pontos és
részletező hangnem jellemzi; nem bírál, csak
megmutat.
refrén: a vers visszatérő egysége, amely leggyak
rabban egy-egy versszak végén fordul elő.
rege: a szájhagyományban élő vagy műköltészeti
– verses, illetve prózai formájú – elbeszélés
egyik elnevezése.
regény: nagy terjedelmű irodalmi mű. Általá
ban egy vagy több hős életének hosszabb
szakaszát foglalja össze. Meghatározó vonása
a több szálon futó, bonyolult cselekmény, a
főszereplők mellett megjelenő mellékszereplők rendszere, a sok helyszín és a hosszú idő
tartam.
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reneszánsz: a 14–16. században ható korstílus.
Elnevezése a francia renaissance [röneszansz]:
’újjászületés’ szóból származik. A középkor fe
lfogásával szemben az ókori görög–római esz
méket követte: az egyoldalú vallásosság és a
túlvilág fontossága helyett az ember, a földi
élet került előtérbe. A reneszánsz világnézete
a humanizmus (latin szó, ’emberiesség’). Jellem
zői: nagyobb szerepet kapott az egyén, kiala
kult a természet szeretete, megnőtt a tudományok, főként a természettudományok iránti ér
deklődés; az irodalmi alkotásokban a harmó
nia és a szépség jutott diadalra, gazdagodtak a
versformák, megszületett az egyéni hangú líra
és a természet szépségét megéneklő tájköl
tészet. A korszakban nagyobb szerepet kapott
a valóság ábrázolásának az igénye is.1
reprezentáció: a világ jelenségeinek, történése
inek, az egyes társadalmi csoportoknak a meg
jelenítése a médiaszövegekben a tömegkom
munikáció eszközeivel.
rím: a vers egyik jellemzője, az azonos vagy ro
kon hangzású szavak, szótagok meghatározott
helyen történő összecsengése.
rímszerkezet: a rímek elhelyezkedési sorrendje
a verssorok egymásutánjában.
riport: időszerű, közérdekű, érdekes eseményről,
jelenségről szól, amelyet a hely
színen lévők
megszólaltatásával készítenek. Valóságalapú és
igazságkereső mű
faj, mely során a riporter
nemcsak az eseményről számolhat be, hanem
értékel és állást is foglal. Ezért a riport átmeneti
műfaj a tényközlés és a véleményközlés között.
ritmus: azonos vagy hasonló jelenségek szabá
lyos ismétlődése.
robinzonád: a kalandregény egyik válto
zata,
amelyben a hősök kalandjaik során megküzde
nek a természet erőivel, és civilizálják a környe
zetüket.
rokokó: a 18. századra jellemző stílusirányzat.
Elnevezése a francia rocaille [rokájj]: ’kagylódísz’ szóból származik. A képzőművészetek te
rén a könnyed, kecses formákat, a kacskaringós vonalakat és a külső csillogást helyezte
előtérbe. A rokokó költészet stílusát a finom
kodó, idilli hangulat, az érzelgősség, a formák
játékos túltengése, a dallamos versforma és a
csengő rímek jellemezték.2
románc: lírai témát mutat be epikus formában.
A harmadik személyben elmondott történet
előadásmódja hasonlít a balladáéhoz, a párbe
szédek túlsúlya jellemzi.
romantika: a 19. század legjelentősebb, legna
gyobb hatású korstílusa. A romantikus stílus
1-2

legfőbb jellemzői: a személyiség, az egyéniség
kultusza; eredeti művek alkotása; a művészi
szabadság hirdetése; felfokozott érzelmek és
szenvedélyek ábrázolása. Az alkotók a múlt
ba, elsősorban a középkori lovagvilágba me
nekültek, vagy saját nemzeti múltjukat kutatták
és fedezték fel. Jellemzi még a meseszerűség,
az el
képzelt, álomszerű, illú
ziókkal teli világ
megteremtése; a varázslatos Kelet ábrázolása
és a népi kultúra felfedezése.
romantikus hősi regény: nagyobb terjedelmű
mű, amely bonyolult eseménysort, többnyire
hosszabb időt felölelő történetet ábrázol. Egy
jelentős történelmi eseményt vagy időszakot
idéz meg, a regénytípusra a fő- és melléksze
replők nagy száma jellemző. A romantikus hősi
regény ábrá
zo
lásának fő jellemzői: pa
tetikus
képekben gazdag előadásmód, a szenvedélyek
merész ábrázolása, romantikus értékrend, festői
és zenei hatásokra való törekvés, ellentétezés.
sci-fi (tudományos-fantasztikus irodalom, il
letve film): ebben a műfajban gyakran meg
határozó szerepük van az új tudományos felfedezéseknek, technikai találmá
nyok
nak. Jel
lemzőek a tipikus témák (például idegen civi
lizációk találkozása), a tipikus szereplők (robotok,
űrlények stb.) és helyszínek (idegen bolygók,
űrállomások), illetve jellegzetes motívumok is.
sormetszet (cezúra): felezi a verssort, a szünetet
jelöli.
stílusirányzat: az egyes korszakokra jel
lemző
irányzat, amely szemben a korstílussal már nem
érvényesül az adott korszak minden művészeti
ágában, tehát nem egyetemes jellegű. Ilyen
például a rokokó.
szecesszió: a 19. század utolsó harmadától je
lentkező építészeti, képzőművészeti, részben
irodalmi stílusirányzat. Eszmei alapja a mene
külési vágy és a kiábrándultságérzés volt,
amely a valóság újrateremtésének az igényével
párosult. Jellemzői: a szépség keresése, a stili
zálás és a díszítőelemek gazdag alkalmazása.
szerzői film (művészfilm): alkotóinak elsődle
ges célja már nem a tömegigény kielégítése
és a nagyszámú nézőközönség révén a kereskedelmi siker elérése, hanem olyan egyéni stí
lusú film létrehozása, amely személyes hang
vételű, és felismerhető rajta a készítők „kéz
jegye”.
szimbolikus kód: olyan jelzés, amelynek jelen
téstartalmát a hagyomány, a társadalmi meg
egyezés hozza létre, például amikor a film
egyik képkockáján feltűnő tárgy egy elvont fo
galmat érzékelhető, valós képpel fejez ki.
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szimbolizmus: a 19. század utolsó harmadától
jelentkező, főleg irodalmi stílusirányzat, mely
nek követői szakítanak a reális, valóságos világ
ábrázolásával, érdeklődésük a világ rejtett ösz
szefüggései és az ember lelkivilágának feltárá
sa felé irányul.
szimbólum: a szóképek egyike. Többjelentésű
fogalom, jelkép, amely nem fordítható le egy
szóval a köznyelvre, mert jelentése összetet
tebb, bonyolultabb, sűrítettebb, mint az egy
szerű szóképeké vagy az allegóriáé.
szinesztézia: olyan szókép, amelyben a külön
böző érzékelési területekre (látás, hallás, szaglás,
ízlelés, tapintás, hőérzékelés) jellemző szavak,
kifejezések egymáshoz kapcsolódnak az elkép
zelhetőség, a képszerűség érdekében. Létrejö
het hangulati hasonlóság vagy érintkezési kép
zettársítás alapján.
szótőismétlés (figura etymologica): az azonos
tövű szavak egymás mellé helyezése. Zenei
hatásán túl erősítő, fokozó szerepe is van.
sztereotípia: az ábrázolás, a megjelenítés és a
véleményezés sablonos módja, egyfajta sé
mája.
tabló: olyan része a műnek, amely során sok sze
replő – vagy akár mind – megjelenik a színen.
tájleíró költemény: a lírai alany egy táj vagy
természeti jelenség érzelemgazdag bemutatá
sára törekszik. A leírás mellett fontos szerepet
kap a személyes érzelmek megvallása is.
technikai kód: a filmekben az a nézőnek szóló
jelzés, amelyet technikai megoldással – például
a kamera mozgásával – teremtenek meg.
téma: a művek alapjául szolgáló gondolat.
tetőpont: az irodalmi művek cselekményének
leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja.
thriller: bűnügyifilm-típus, elnevezése az angol
thrill: ’izgalom, borzongás’ szóból származik.
A thrillerfilmek szereplői megérzik az őket fe
nyegető bajt, de sokáig nem szembesülnek
vele – így jön létre a műfajra jellemző feszült
ség és izgalom. A film az ismeretlentől való
félelmet, a bűn elkövetőjét és a bűntettet a
pszichológiai eszközeivel mutatja be.
tiszta rím: olyan rímfajta, amelyben a magán
hangzók és a mássalhangzók is megegyeznek
egymással.

történelmi regény: a regény egyik típusa. Az író

hitelesforrásokalapjánmutatjabeazadottkort
és annak alakjait. Szereplői lehetnek történelmi személyek és kitalált alakok is.

történeti monda: a monda egyik típusa. Csa
tákról, kivételes képességű hősökről; természe
ti csapásokról; települések, várak, templomok,
stb. keletkezéséről szól.
tragédia (szomorújáték): olyan drámai alkotás,
amelyben a valódi, igaznak tartott ér
tékek
meg
semmisülése törvényszerű, azaz vég
ki
menetele tragikus. A tragikus hős minden erő
feszítése ellenére elbukik.
tragikum: a tragédia meghatározó eleme; egy
jelentős érték – általában az ezt képviselő em
beri élet – erőszakos pusztulása.
túlzás: a tartalmi erősítés egyik fajtája, amely a
jelenség mértékének tudatos felnagyításával
fokozza a megállapítást.
tudományos-fantasztikus irodalom: lásd: sci-fi
tudósítás: a hírrel rokon sajtóműfaj. Egyik leg
fontosabb különbség köztük az, hogy a tu
dósító, az újságíró a helyszínen szerzett személyes tapasztalatai alapján számol be a történtekről. Maga a tudósítás témája egy nagy
közérdeklődésre számot tartó esemény. Sajá
tos változata a helyszíni közvetítés.
ütem: a hangsúlyos verselés alapegysége, mely
ben egy hangsúlyos szótagot meghatározott
számú hangsúlytalan szótag követ.
vándortéma: olyan alapgondolat, amely több
nép költészetében is megjelenik.
vers: az irodalmi nyelvhasználat egyik formája,
többnyire ritmikus és rímes.
versláb: az időmértékes verselés alapegysége.
verssor: a vers egységnyi része, amelyek sza
bályos elrendezéséből jön létre maga a költe
mény.
vitézi ének: a katonák életéről, harci tevékeny
ségéről szóló költemény. A végvári élet és
a vitézi erények bemutatása során a lírai alany
személyes érzelmeit, hangulatait, gondolatait
is megismerjük.
western: az elsők között kialakult, jellemzően
amerikai filmműfaj. Tipikus elemei: a vasút épí
tése keletről nyugatra; földfoglalások; az igaz
ságosztó hős mítosza; a fehérek és az indiá
nok, a banditák és a kisemberek harca stb.
A westernfilmek történetének ideje: a 19. század
második fele; helye: a meghódításra váró vad
nyugat jellegzetes tájaival és épületeivel.
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