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Bevezető
Kedves Diákok!
Hatodik osztályban sokféle, a korosztályotoknak megfelelő olvasmányokkal ismerkedhettek meg. Tankönyvünk öt nagy fejezetében mondákról, balladákról, a Toldi című
elbeszélő költeményről, az Egri csillagok című regényről és más ifjúsági regényekről
fogtok tanulni.

A leckék elején Rólad szól címmel mindig kérdéseket találtok, amelyek előzetes
szempontokat kínálnak a figyelmes olvasáshoz. De az is helyes, ha a mű elolvasása után
foglalkoztok ezekkel a kérdésekkel – akkor nem befolyásolják az olvasmány értelmezését. Az irodalmi szemelvények után következő kérdések és feladatok az olvasott mű
megértését segítik. A következő rész tartalmazza a tanulnivalót. A Mit gondolnak mások?
című részben található olvasmányok arra ösztönöznek benneteket, hogy a leckében
szereplő irodalmi műhöz minél többféle ismeretet kapcsoljatok, akár más területekről is. Itt is kérdések és feladatok lesznek a segítségetekre. A leckék végén található
Rendszerezzünk! grafikus rendezői segítenek áttekinteni a legfontosabb tudnivalókat.
Igyekezzetek minél többet megoldani a tankönyv feladatai közül!

5
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Kutass a könyvtárban és a világhálón!
Ajánlott kézikönyvek
Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára
(Akadémiai Kiadó, 2007)
Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
(Móra Könyvkiadó, 1985)
Ortutay Gyula (szerk.): Magyar néprajzi lexikon
(Akadémiai Kiadó, 1977–1982)
O. Nagy Gábor:
Magyar szólások és közmondások
O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár
(Akkord Kiadó, 2010)
(Akadémiai Kiadó, 2007)
Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar értelmező kéziszótár
(Akadémiai Kiadó, 2014)
Tótfalusi István: Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések
és szólások helyes kiejtése (Tinta Könyvkiadó, 2006)
Zolnay László: Kincses Magyarország
(Magvető Könyvkiadó, 1977)

Ajánlott honlapok

Országos Széchényi Könyvtár (http://www.oszk.hu/)
100 éves a Nyugat (http://nyugat.oszk.hu/)
Magyar Elektronikus Könyvtár (http://mek.oszk.hu/)
Digitális Irodalmi Akadémia (http://www.pim.hu/)
Mesemúzeum (http://www.mesemuzeum.hu/)
Hadtörténeti Múzeum (http://www.militaria.hu/)

Magyar Nemzeti Múzeum (http://mnm.hu/)

Magyar Nemzeti Galéria (http://www.mng.hu/)

Magyar Irodalmi Emlékházak
(http://www.mire.hu/)

Dobó István Vármúzeum
(http://www.egrivar.hu/fooldal.html)
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Petőfi Irodalmi Múzeum (http://www.pim.hu/)
A Petőfi Irodalmi Múzeum
„Ki vagyok én? Nem mondom meg…” ‒
Petőfi választásai című állandó kiállítása
a költő életútját mutatja be.

Janus Pannonius. E-digitália földjén
(http://www.januspannonius.hu/index.htm)
„JANUS PANNONIUS PONT HU – különösen cseng a 2008
decemberében útjára bocsátott, Janus Pannonius előtt
tisztelgő internetes tartalomszolgáltatás elérési útjának
elnevezése. Az első világirodalmi jelentőségű, magát humanista néven pannóniai Jánosnak hívó, latinul verselő magyar
költő versei – E-digitália földjén.”

Fortepan (http://www.fortepan.hu/)

A Fortepan a legnagyobb magyar nyelvű
online fotógyűjtemény.
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IDÉZD FEL!

Év eleji ismétlés
1. Melyik a kedvenc olvasmányod? Készíts hozzá rövid ajánlót egy barátod számára!
2. Mi a műfaja az általad ajánlott műnek? Milyen jellegzetességei vannak?
3. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Indokold meg a véleményedet!
a) A népmesék szerzője ismeretlen.
b) A mesehősök általában létező személyek.
c) Petőﬁ Sándor István öccséhez írta híres költői levelét.
d) A Pál utcai ﬁúk című regény a középkorban játszódik.
e) Tom Sawyer varázserejű tárgyakat gyűjt.
4. Milyen mesetípusokat ismersz? Mondj mindegyikre példát is!
5. Gyűjtsetek csoportokban szereplőket a János vitéz és A Pál utcai ﬁúk című művekből!
Az a csapat győz, amely a legtöbb szereplőt tudja összegyűjteni.

Fráter Erzsébet: A pitypang honvágya
Egy napon a virágok tündére meglátogatta népét, hogy megkérdezze őket, nincs-e
valami kívánságuk. Meglepődött, mert a kényes kerti virágok ajkáról nem fogyott ki
az elégedetlenség. A kicsiny és észrevétlen ibolya olyan feltűnő akart lenni, mint a
fehér liliom, ezért a tündér illatot adott neki. A meténgnek nem tetszett, hogy ősszel
elveszti leveleit, a tündér télizölddé varázsolta. Egy bíborpiros virág a hangyákra panaszkodott, ezért a tündér ragadóssá tette a
szurokszegfű szárát.
A tündér megelégelte a virágokhoz
csöppet sem illő sok nyafogást, s rosszkedvűen, lehorgasztott fejjel ballagott hazafelé, mikor meglátta az árokparton sárgálló
pitypangot: – Mondd, neked nincs valami
kérésed? Nem kívánsz magadnak jobb életet?
A pitypang felnézett: – Én boldog vagyok! Egy valami azért nyomja a szívemet.
Messze földről kerültem ide, meggyökereztem itt, tudom, hogy sohasem láthatom
a hazámat. Csak legalább a gyermekeim elmehetnének… de nincs szárnyuk.
10
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Év eleji ismétlés

Nem sokat tanakodott a virágok csodatévő tündére. A pitypang gyermekeinek
hátára aprócska ernyőt varázsolt, és ha a bóbitába belekap a szél, elrepíti őket hegyen-völgyön át, még rég elhagyott messzi hazájukba is visszakerülhetnek.
(Fráter Erzsébet – Csíkszentmihályi Berta:
Erzsébet királyné esete a rozmaringgal – És más növényes mesék. Scolar Kiadó, 2012)
Kérdések, feladatok
1. Jellemezd panaszaik alapján az ibolyát, a meténget és a bíborpiros virágot! Ha emberek
lennének, melyiküket milyen embernek mondanánk? Ki lenne közülük a kényeskedő, a
hiú, a búvalbélelt? Milyen szavak illenének még rájuk?
2. Sződ tovább a történetet! Válassz még három virágot, és találd ki, melyikük miről panaszkodhatna!
3. Az ibolya – nagybetűvel – egyben női név is. Gyűjtsetek még hasonló virágneveket!
4. Értelmezd a közmondást: „Nincsen rózsa tövis nélkül.”

Mit tanultunk ötödik osztályban?
Tanultunk a mesék két fő típusáról: népmesékről és műmesékről. A népmese szerzője
ismeretlen, a történet szóban terjed, ezért több változata van. A műmesék szerzője
ismert, szövegük állandó.
Megismerted a legfontosabb mesetípusokat, ezek a népmese, a műmese, a csalimese, a láncmese, az állatmese és a tündérmese.
Tanultunk az epikáról is, amely a három műnem egyike. Epikus műveknek nevezzük azokat az irodalmi alkotásokat, amelyek történetet mondanak el. A lírai művek
élményeket, érzelmeket, hangulatokat fejeznek ki, a drámai művek összeütközést
jelenítenek meg.
Tanultunk a költői képekről is. A képszerűség költői eszközei:
– a hasonlat láthatóbbá, tapinthatóbbá, valószerűbbé teszi a gondolatot, amelyet a
költő ki akar fejezni;
– a metafora más nevet ad valaminek;
– a megszemélyesítés egy élettelen dolgot élőnek mutat, vagy nem emberi dolgot
emberi tulajdonságokkal ruház fel.

11
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Az alakzatok különös módon rendezik egymás mellé a nyelvi jeleket:
– a párhuzam: a nyelvi jelek két egyenest alkotnak, párhuzamosan futnak;
– az ellentét: a nyelvi jelek két szembeállítható sorozatba rendeződnek;
– a fokozás: az egymás mellé helyezett nyelvi elemeknek egyre erősebb érzelmi vagy
értelmi töltetük van.
Végül megtanultuk azt is, mit jelent a versritmus: a szótagok szabályos váltakozását.
A rímek lehetnek páros, ölelkező, kereszt- és félrímek.

Mit gondolnak mások?

SZÖVEGÉRTÉS

„A pitypang Európában őshonos, útszéli termőhelyeken,
réteken, legelőkön gyakori tömeges növény. Rendkívül változatos megjelenésű, közel száz kisfaját tartják
számon a botanikusok. Számtalan népi neve is mutatja
közismertségét: gyermekláncfű, pimpiparé, békavirág,
disznósaláta, marcivirág, csürkevirág, cikóvirág, kutyavirág, eszterláncfű, pipevirág, lánclapi, buborékfű, ebtej,
kácsavirág stb.
Régi, ismert gyógynövény, gyökerét hashajtónak,
epe- és májbetegségek, csalánkiütések esetén használják.
Teája étvágygerjesztő, emésztést serkentő, vizelethajtó,
erősítő hatású. Virágjából sűrű cukorsziruppal pitypangmézet készítenek, melyet az asztmás, valamint vese- és epebetegeknek különösen
ajánlanak. Magas C-vitamin-tartalmú leveleiből salátát készítenek, idősebb leveleiből
főzeléket főznek, megpörkölt gyökeréből kávépótló szer készül. Szárából koszorút és
láncot fonnak, szappanbuborékot fújnak a gyerekek.”
(Fráter Erzsébet ‒ Csíkszentmihályi Berta: Erzsébet királyné esete
a rozmaringgal ‒ És más növényes mesék. Scolar Kiadó, 2012)
1. Értelmezd ezeket a szavakat: őshonos, tömeges, serkentő, asztmás!
2. Észreveszel-e valami közös vonást a pitypang megannyi névváltozatában? Mi a
legjellemzőbb névadási mód a felsoroltak közt?
3. A gyógynövény bizonyos leveleiből saláta készül, másból főzelék. Mi a különbség a kétféle levél közt? Mi indokolja a másféle felhasználást?
4. Foglald össze három rövid mondatban az ismertetést!
5. Hogy nevezzük idegen szóval a növények kutatóit? Mit állít róluk a szöveg?

12
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MONDA, BALLADA,
ELBESZÉLŐ KÖLTEMÉNY
„Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.”
(Arany János: Rege a csodaszarvasról)
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„Száll a madár, ágrul ágra”
RÓLAD SZÓL

1. Ismersz-e a magyarság eredetéről szóló mondákat?
Ha igen, meséld el társaidnak!
2. Ha neked kellene írnod egy mondát a magyarok eredetéről,
kik szerepelnének benne? Készíts táblázatot a szereplőkről
az alapján, hogy segítik vagy akadályozzák őseinket!

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részletek)

1
2
3
4
5
6

Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra;
Fű kizöldül ó1 sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.

Gím után ők egyre törnek
Puszta martján6 sós tengernek,
Hol a farkas, hol a medve
Sohasem járt, eltévedne.

Vadat űzni feljövének
Hős fiai szép Enéhnek:2
Hunor s Magyar, két dalia,
Két egytestvér, Ménrót3 fia.

De a párduc, vad oroszlán
Végig üvölt a nagy pusztán,
Sárga tigris ott kölykezik,
Fiát eszi ha éhezik.

Ötven-ötven jó leventét4
Kiszemeltek, hogy követnék;
Mint valamely véres hadra,
Fegyverkeztek könnyü vadra.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Vad előttük vérbe fekszik,
Őz vagy szarvas nem menekszik;
Elejtették már a hímet –,
Üldözik a szarvas-gímet.5

Már a nap is lemenőben,
Tüzet rakott a felhőben;
Ők a szarvast egyre űzik, –
Alkonyatkor ím eltűnik. […]

ó: régi
Enéh: Hunor és Magor anyja, Ménrót felesége
Ménrót: Kézai Simon középkori krónikás szerint a magyar nép őse
levente: daliás harcos
szarvas-gím: nőstény szarvas
mart: meredek vízpart

14
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Monda…

„Száll a madár, ágrul ágra”

Folyamparton ők leszálltak,
Megitattak, meg is háltak,
Hogy majd reggel, víradattal
Hazatérnek a csapattal.

A föld háta fölomolván,
Szíksót7 izzad csupasz ormán,
Forrás vize nem iható,
Kénköves bűzt lehel a tó.

Szellő támad hűs hajnalra,
Bíborodik az ég alja;
Hát a szarvas nagy-merészen
Ott szökdécsel, túl a vízen.

Forrás keble olajt buzog;
Itt is, ott is égnek azok,
Mint sok őrtűz setét éjjel
Lobban a láng szerteszéjjel.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Minden este bánva bánják,
Hogy e vadat mér’ kivánják,
Mért is űzik egyre, nyomba,
Tévelyítő bús vadonba.

Nosza rajta, gyors legények!
Érjük utól azt a gímet.
És – akarva, akaratlan –
Űzik ismét szakadatlan. […]

Mégis, mégis, ha reggel lett,
A gímszarvast űzni kellett,
Mint töviset szél játéka;
Mint madarat az árnyéka.

Kur folyót ők átalúszták,
Még vadabbak ott a puszták,
Ember ottan egy fűszálat,
Egy csöpp vizet nem találhat.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Szkíta aranyszarvas pajzsdísz
Tápiószentgyörgyről
(Magyar Nemzeti Múzeum)
7

szíksó (sziksó): szikes talajon kikristályosodó szóda
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8
9
10
11

Vadont s a Dont8 ők felverik
A Mejóti kis tengerig;9
Süppedékes mély tavaknak
Szigetére ők behatnak.

Száll a madár, száll az ének
Két fiáról szép Enéhnek;
Zengő madár ágrul ágra,
Zengő ének szájrul szájra.

Ott a szarvas, mint a pára
– Köd előtte, köd utána –
Míg az ember széjjelnézne:
Szemök elől elenyésze.

Hogy elúntak otthon űlni,
Halat csalni, őzet űzni:
Új kalandra, szebb csatára
Ereszkedtek a pusztára.

Hóha! hóha! hol van a vad?…
Egy kiáltja: ihon10 szalad!
Más kiáltja: itt van, itten!
A harmadik: sehol sincsen!

Puszta földön, sík fenyéren13
Zene hallik sötét éjen,
Zene, síp, dob, mély vadonban,
Mintha égből, mint álomban.

Minden zugot megüldöznek,
Minden bokrot átaldöfnek;
Gyík ha rezzen; fajd11 ha rebben:
De a gímvad nincs ezekben.

Tündér lyányok ottan laknak,
Táncot ropnak, úgy mulatnak.
Szőve ködbül sátoruk van:
Ugy mulatnak sátorukban.

Szóla Magyar: hej! ki tudja,
Merre van a hazánk útja?
Kerek az ég mindenfelé –
Anyám, anyám, meghalsz belé!

Férfi egy sincs közelébe’;
De a földi lyányok szépe,
Lyányai Belárnak, Dúlnak,14
Tündérséget ott tanúlnak.

Szóla Hunor: itt maradjunk!
Tanyát verjünk; itthon vagyunk:
Selyem a fű, édes a víz,
Fa-odúból csöpög a méz.

Dúl királyé, legszebb, kettő;
Agg Beláré tizenkettő;
Összesen mind: száz meg kettő
A tündérré válni kezdő. […]

Kék folyam ad fényes halat,
Vörhenyő12 vad ízes falat,
Feszes az íj, sebes a nyíl,
Harckalandon zsákmány a díj.

Kemény próba: férfit ölni,
Kilenc ifjat megbüvölni,
Szerelemre csalogatni,
Szerelemtől szűz maradni.

Don: folyó a mai Ukrajnában
Mejóti kis tenger: az Azovi-tenger régies elnevezése
ihon: ihol, itt
fajd: erdőben élő, nagyobb testű madár

12
13
14

vörhenyő: vörösesbarna
fenyér: gyér növényzetű terület
lányai Belárnak, Dúlnak: Belár bolgár fejedelem
és Dúl alán fejedelem lányai
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