Kutass a könyvtárban és a világhálón!
Ajánlo
A
Aj
já
kézikönyvek
Ba
Bakos
Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára
(Akadémiai Kiadó,, 2007))
(Ak
Bárdos László – Szabó B. István – Dr. Vasy Géza: Irodalmi fogalmak
kisszótára – Kiegészítésekkel
(Korona Kiadó, 2002)
g
Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
(Móra Könyvkiadó, 1985)
Hatvany Lajos – Gink Károly: Beszélő házak és tájak.
gy irodalom emlékhelyei (Officina Kiadó, 1989)
A magyar
Idesereglik, ami tovatűnt. József A la összes fényképe.
(Szerk. utószó: Kovács Ida, Petőfi Irodalmi Múzeum,, 2005))
Kelevéz Ágnes ‒ Szilágyi Judit (szerk.): Nyugat-képeskönyv.
Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből
(Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009)
Kiss Gábor (főszerk.): Magyar szókincstár.
Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára
(Tinta Könyvkiadó, 2011)
Krähling Edit (szerk.): Árnyékban éles fény vagy ‒
A Radnó házaspár fényképei (Jaffa Kiadó, 2016)
Ortutay Gyula (szerk.): Magyar néprajzi lexikon
(Akadémiai Kiadó, 1977–1982)
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
(Akkord Kiadó, 20
2010)
O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár
(Akadémiai Kiadó, 2007)
Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar értelmező kéziszótár
((Akadémiai Kiadó, 2014)
Tótfalusi István: Irodalmi alakok lexikona
(Móra Könyvkiadó, 1992)
Tótfalusi István: Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések
és szólások helyes kiejtése (Tinta Könyvkiadó, 2006)
Tótfalusi István: Ki kicsoda Shakespeare világában
(Móra Könyvkiadó, 1994)
Varga Katalin (szerk.): „…az égre írj, ha minden összetört!”
Radnó Miklós és kortársai (Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009)
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Ajánlo honlapok

Országos Széchényi Könyvtár (www.oszk.hu)

Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu)

Petőﬁ Irodalmi Múzeum (pim.hu)

Digitális Irodalmi Akadémia (www.pim.hu)

Szépművésze Múzeum (www.szepmuvesze .hu)

Magyar Nemze Galéria (mng.hu)

Magyar Filmtörténe Fotógyűjtemény
(www.mﬀa.hu)

Fortepan (www.fortepan.hu)
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Irodalmi emlékhelyek
2015 tavaszán nyílt meg újra a Petőﬁ Irodalmi Múzeum tervei alapján a Ferencvárosban,
a Gát utca 3.-ban, a költő szülőházában a József Attila Emlékhely.

Az emlékhely honlapja ( jaemlekhely.hu)

Huszár Vilmos: Kertben (1906, részlet)
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MAGYAR IRODALOM
A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.”
(Radnóti Miklós: Nem tudhatom)
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IDÉZD FEL!

„A Nyugat megindulásáig sehol sem volt o honunk”1
Beszélgessetek arról, mennyi időt fordítotok nyomtatott szövegekk
(pl. könyvek, folyóiratok) olvasására, és mennyit internetes
honlapok böngészésére!

A Nyugat
A 19. század közepén, utolsó harmadában az európai irodalomban megjelenő művészeti irányzatokat összefoglaló néven klasszikus modernségnek nevezik. A szimbolizmus, a naturalizmus, a szecesszió és az impresszionizmus
stílusirányzatai nem egyszerre és nem azonos mértékben jelentek meg a nemzeti irodalmakban. A magyar irodalmi modernség kezdetét az irodalomtörténet általában Ady
Endre munkásságához köti. A klasszikus modern költészetre a lírai én megnövekedett
szerepe, a megújulás hangsúlyozása és a korabeli divatos tematikával, formával
való szembefordulás volt jellemző.
A Nyugat folyóirat A 20. század elején útjára indult Nyugat folyóirat vált a modern magyar irodalom legfontosabb fórumává. Az 1908 januárjában megjelenő lap
szerkesztői Osvát Ernő, Ignotus, Schöpﬂin Aladár, Ambrus Zoltán, Fenyő Miksa és
Gellért Oszkár voltak. Később Babits Mihály és Móricz Zsigmond lettek a lap szerkesztői (1929–1933), a harmincas évek elejétől egészen megszűnéséig (1941) Babits
irányította. A Nyugat nem vett részt az aktuális politikai csatározásokban. Közölte
ismert szerzők és újonnan jelentkező ﬁatal tehetségek írásait is. A folyóiratban való
megjelenés legfontosabb szempontja az irodalmi érték volt, így a lapot a minőség,
a tehetség, a stílusok változatossága és sokszínűsége határozta meg.
A Nyugat nemzedékei A folyóirat jelentőségét jelzi az is, hogy az irodalomtörténetírás hosszú időn keresztül a 20. század első
felének magyar irodalmát a nyugatos nemzedékek szerint csoportosította. Az első
Az irodalom megújulása

Csoportkép Osvát Ernő szerkesztő jubileumán
(Álló sor: Tóth Árpád, Beck Ö. Fülöp,
Kosztolányi Dezső; ülő sor: Babits Mihály,
Osvát Ernő, Gellért Oszkár)

1

„A Nyugat megindulásáig sehol sem volt otthonunk. A Nyugat azért jött létre, mert az előttünk járó generáció tudni sem akart rólunk.” Babits Mihály
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A 20. század első fele

„A Nyugat megindulásáig…”

nemzedékhez tartozott például Ady Endre, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Tóth Árpád, a másodikhoz Illyés Gyula, József Attila,
Szabó Lőrinc, míg a harmadikhoz Radnóti Miklós, Weöres Sándor és Ottlik Géza.
Irodalmi kávéházak A korszak kulturális, irodalmi életének jellegzetes színterei
voltak a kávéházak. Az irodalmi kávéházakban művészek, írók, költők találkoztak,
dolgoztak, szerkesztőségi megbeszélést tartottak. Ilyen híres kávéház volt például
a New York és a Japán. Az első világháború után a Centrál kávéház lett a Nyugat íróinak törzshelye.
Százéves a Nyugat A Nyugat című folyóirat indulásának századik évfordulója
alkalmából az Országos Széchényi Könyvtár ünnepi honlapot (nyugat.oszk.hu) készített. Itt megtalálhatók a Nyugattal kapcsolatos, a világhálón elérhető digitalizált
tartalmak: szövegek, képek és hanganyagok.

Az alkotók menüpont alatt a szerkesztők és szerzők rövid életrajza, pályaképe és
műveinek válogatott bibliográﬁája található. A fényképek, a kéziratok és az első kiadások gyűjteményei a galériákba kerültek a folyóirat címlapjaival együtt.

Kutass a világhálón!
• A Nyugat folyóirat számai elérhetők az interneten is:
epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat.htm
Nézz utána, hogy az első évben hány szám jelent meg a lapból!
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IDÉZD
FEL!

„Keresek egy csodát, egy tkot”1
Beszélgessetek arról, hogy napjainkban hány példányban
jelenhet meg egy irodalmi lap!

Ady Endre költészete
Ady Endre (1877–1919)
első kötete, a Versek 1899-ben jelent meg, a második
1903-ban Még egyszer címmel látott napvilágot. Első
köteteinek publikálásakor a ﬁatal Ady Debrecenben,
1900-tól Nagyváradon dolgozott újságíróként. Itt ismerkedett meg Diósyné Brüll Adéllal, későbbi szerelmes verseinek múzsájával, akit költeményeiben Lédának nevezett. 1904-től kezdve többször meglátogatta
Lédát Párizsban. A költő ekkor budapesti újságoknál
dolgozott cikkíróként, tudósítóként. Míg az első két
kötete visszhang nélkül maradt, addig az 1906-ban
megjelent Új versek című verseskönyve egyszerre válAdy Endre
tott ki irodalmi körökben hangos elismerést és heves
(Székely Aladár felvétele)
ellenkezést. Az 1908-ban induló Nyugat című folyóirat
gyakran közölte Ady írásait.
Ady költészetének jellemzői Ady lírája jelentős újítást hozott a magyar költészetbe. Látomásos verseinek, a látnok költői szerepnek azonban vannak előzményei
a magyar irodalomban. Többek között Vörösmarty Mihály vagy Petőﬁ Sándor munkásságában is fedezhetünk fel hasonlókat. Ady újításának egyik
jelentős eleme a költőszerep előtérbe helyezése, felnagyítása. A költő itt kiválasztott, zseni, aki látnoki képességekkel
rendelkezik (idegen szóval: vátesz). Lírájának másik lényeges
eleme az erőteljes képszerűség. Legtöbb versében újító szókapcsolatokkal hoz létre látomásszerű képeket: „ember-sűrűs, gigászi vadon” (Páris, az én Bakonyom), „S asztag-városban
pirosan / Mordul az égre a láng.” (A gróﬁ szérűn).
Ady Endre költői indulása

A magunk szerelme című kötet borítója
1

Idézet Ady Endre Egy párisi hajnalon című verséből
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A 20. század első fele

„Keresek egy csodát, egy titkot”

A szimbolizmus hatása Ady lírájában kiemelt szerephez jutnak a szimbólumok,
a jelképek; és ezek többértelművé teszik költeményeit. Költészetét a klasszikus modernségen belül a szimbolizmus stílusirányzatához is szokták sorolni. A szimbolizmus az önmagukon túlmutató jelképek használatát jelenti, amelyek egy adott művön
belül rendszert alkotnak. Például Ady költészetében Párizs az élet, a szabadság és
a művészet jelképe.
A költő emlékezete Ady Endre 1914 tavaszától minden évben hosszabb időt
töltött Csucsán (Kolozs megyében) feleségével, Boncza Bertával. Az emlékkiállítás
a csucsai kastély egyik épületében, a fehér házban található.

Magyar Irodalmi Emlékházak (www.mire.hu)

Ady Endre Emlékház (Csucsa)

A Petőﬁ Irodalmi Múzeum Ady Endre születésének századik évfordulójára, 1977ben hozta létre a kiállítóhelyet a költő utolsó lakásában, a budapesti V. kerületi Veres
Pálné utca 4–6. szám alatt.

Magyar Irodalmi Emlékházak (www.mire.hu)

Ady Endre Emlékmúzeum (Budapest)

Kutass a világhálón!
• Keresd meg a Nyugat első számát, és számold össze, hány mű jelent meg benne
Ady Endrétől! Nézd meg a folyóirat címlapját! Hányszor jelenik meg egy hónapban, és
mennyibe kerül a lap?
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IDÉZD
FEL!

„S egy kacagó szél suhan el”
Idézzétek fel, hogy mely eddig tanult irodalmi művekben jelent meg
a hazához való hűség gondolata!

Ady Endre: A magyar Ugaron1
Elvadult tájon gázolok:
Ős, buja földön dudva,2 muhar.3
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.

Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmult virágok illata
Bódít szerelmesen.

Lehajlok a szent humuszig:4
E szűzi földön valami rág.
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?

Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett.
(1905)

Kérdések, feladatok
1.
2.
3.
4.

1
2
3
4

Mit jelképez a versben az Ugar?
Keresd ki a jelzős szószerkezeteket a szövegből, és csoportosítsd őket hangulatuk szerint!
Gyűjtsd ki a költeményből a termékenységre és a terméketlenségre utaló szavakat!
Jellemezd a versben megjelenő igék segítségével a lírai én és a táj kapcsolatát! Mit hangsúlyoz az igék halmozása?

ugar: bevetetlen földterület
dudva: gaz, gyom
muhar: gyomnövény
humusz: termékeny talaj; termőföld
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A 20. század első fele

„S egy kacagó szél suhan el”

Ady Endre: Párisban járt az Ősz5
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján6 suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek.
Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.
(1906)

Kérdések, feladatok
1. Gyűjtsd össze, milyen jelentések kapcsolódnak a versben az Őszhöz és Szent Mihályhoz,
milyenek a Nyárhoz!
2. Foglald össze saját szavaiddal, mi történik az első két versszakban!
3. Hogyan változik meg a költemény hangulata az Ősszel való találkozás hatására?
4. Keresd ki a hangutánzó, hangulatfestő szavakat, a halmozást és az alliterációkat! Hogyan árnyalják ezek a vers jelentését?

5
6

Ady verseiben következetesen Párisnak írja a francia főváros nevét
Szent Mihály útja: Boulevard Saint-Michel (ejtsd: bulvar szen misel), Párizs egyetemi városrészének főútja
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A reménytelenség szimbólumai
A magyar Ugaron Ady Endre A magyar Ugaron című költeménye az 1906-ban megjelent Új versek kötet egyik ciklusának címadó darabja. A keserű látomást megfogalmazó
vers középpontjában az ugar, a vetetlenül hagyott szántóföld áll. A szántóföldhöz kapcsolódó jelzők egy része az ugar termékenységét („buja”), régiségét („ős”) és tisztaságát
(„szent”, „szűzi”) emeli ki, másik része viszont a föld megműveletlenségére („elvadult”,
„vad”) utal. A jelzők egymással szemben álló jelentése mellett (termékenység – megműveletlenség, fent – lent, mozgás – mozdulatlanság stb.) a jelen és a múlt szembesítésében
is megfigyelhető az ellentét alakzata. A múltra a „régmult virágok”, míg a jelenre a „dudva, muhar” és az „égig-nyúló giz-gazok” utalnak. A vers a jelenre jellemző elvadultságot,
terméketlenséget halmozással hangsúlyozza: „A dudva, a muhar, / A gaz lehúz, altat,
befed”. A tájleírás az elvadult föld képét bontja ki, amelyhez így a kilátástalanság, a reménytelenség, az elmaradottság kapcsolódik. Az ugar Magyarország, a magyar szülőföld
szimbólumaként is érthető. A vers képei a költő nézeteit fejezik ki a magyar föld/életlehetőségek bevetetlenségéről és ezért termést nem hozó voltáról, nem csak a korabeli
állapotokra érvényesen. A költészetben azt a képet nevezzük szimbólumnak, amely úgy
fejez ki egy gondolati tartalmat, hogy ahhoz kapcsolódva egész gondolatsort, különböző érzéseket, hangulatot, lelki tartalmat képes felidézni. A szimbólum olyan költői kép,
amelynek jelentését nem lehet egyértelműen feltárni.
Párisban járt az Ősz Az ugar jelképként az egész vers képi világát meghatározza.
Ehhez hasonlóan válik fontos szimbólummá az Ősz a Párisban járt az Ősz című dalban.
Az évszak megszemélyesítése végigvonul az egész költeményen. Az Ősz az elmúlást,
a halált jelképezi, a Nyár ellentétpárjaként jelenik meg. A jelzők halmozása itt is kiemelt szerepet kap a vers hangulatának megteremtésében, ezt erősíti az alliteráció,
a szavak kezdőhangjának ismétlődése is: „Füstösek, furcsák, búsak, bíborak”. Az alliteráció a költemény zeneiségét is meghatározza. A halál, az elmúlás szerepét Szent
Mihály említése tovább mélyíti: a szent a temetés, a temetők védőszentje.
Jelképek Ezekben a költeményekben egy-egy jelképet
ismerünk fel, amely a teljes
szöveg képi világát, jelentését
meghatározza. Azt is megfigyelhetjük, hogy a versek stílusát
az ismétlések, a halmozások
alakítják.
A párizsi Boulevard Saint-Michel
1900-ban
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A 20. század első fele

„S egy kacagó szél suhan el”

Képek és irodalom
A 20. század első felében alkotó Lesznai Anna íróként, költőként, iparművészként
és illusztrátorként egyaránt tevékenykedett. Közeli barátságban állt az avantgárd
festőcsoport, a Nyolcak tagjaival, akik 1911-ben felkérték, állítson ki velük közösen a Nemzeti Szalonban. „Nagyon szép kézimunkákat csináltam ebben az időben,
hímzéseket, a népiesből átalakítottakat. Nahát, ezeket és néhány tervemet is kiállítottam, és Ady megjelent a kiállításon” – emlékezett vissza később a művész.
A sajtó tudósítása szerint a költő vásárolt is Lesznai Anna kiállított munkáiból. Ady
később két kötetének (A magunk szerelme, 1913; Ki látott engem, 1914) címlapját
is vele terveztette meg. Az utóbbi kötet borítójának virágmotívumai Lesznai egyik
hímzett párnáján is felfedezhetők.
Nézz utána, hogyan vélekedett Ady Lesznai Anna költészetéről!

Ady Endre: Ki láto engem?
(1914, Budapest)

Lesznai Anna: Ady-párna (1910 körül,
magántulajdon)

Kutass a világhálón!
• Nézz utána, kinek a nevéhez fűződik a hitvesi költészet megteremtése a magyar irodalomban! Gyűjts olyan verseket, amelyeket ez a költő házasemberként írt!
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IDÉZD FEL!

„Új rablói vannak a Nyárnak”
Vitassátok meg, az összegyűjtött versek közül melyik
fejezi ki leginkább, hogy a költő számára a házasság jelenti a boldogságot!

Ady Endre: Héja-nász az avaron
Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.
Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.
Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.
Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.
(1905)
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A 20. század első fele

„Új rablói vannak a Nyárnak”

Ady Endre: Őrizem a szemed
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.
Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.
Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.
(1916)

Kérdések, feladatok
Hasonlítsd össze a verseket a következő kérdéssor segítségével!
1. Milyen madármetaforával szokták ábrázolni a boldog szerelmespárt? Miért?
2. Jellemezd ehhez viszonyítva a költeményekben megjelenő szerelmi viszonyt és az azokhoz
kapcsolódó metaforákat!
3. Melyik vers fest lendületesebb, erőteljesebb képet? Milyen stíluseszközök figyelhetők meg
a szerelmi állapot leírásában?
4. Vizsgáld meg a strófák sorainak számát, rímképletét, verselését! Melyiket érzed a forma
alapján harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb alkotásnak?

21

IR8_TK_2017.indb 21

2017. 11. 02. 15:09:33

A szerelem ábrázolása
A szerelmi líra megújítása Ady Endre szerelmi költészete újítást hozott a magyar lírába.
Műveiben már nem csupán a szerelmi idillt jeleníti meg. A Léda-versek a szerelmet a nő és
a férfi egymásért és egymás ellen folytatott küzdelmeként mutatják be.
Héja-nász az avaron A Héja-nász az avaron
című vers központi képe a héjapár, amely a szerelmespár metaforája. A szerelmesek kapcsolatát
a küzdelem jellemzi. Ezt fejezik ki az első versszak
második sorában a halmozott határozói igenevek és
a héjapár viszonyát jellemző igék is: „csattognak”,
„dúlnak”, „beletépünk”. A szerelem hevességét, intenzitását a fokozás alakzata erősíti: „Útra kelünk”,
„Megyünk”, „Szállunk”, „űzve szállunk”. A második
Ady és Léda (Székely Aladár felvétele)
strófa állításai általánosítanak, amikor minden szerelmes viszonyt a küzdelemmel jellemeznek. A szerelem kezdetét és végét a Nyár és az Ősz megjelenése is jelzi. Ezeket a Párisban járt az Ősz
című költeményben is az élet és a halál jelképének érthettük. A művön végigvonuló héjanász-metafora a szerelem allegóriájává válik. A héjapár útjának, civódásának leírásai apró
részletekkel egészítik ki a héjanász, azaz a szerelem képét. Mindehhez a költemény lezárásában a beteljesületlenség, az elmúlás érzése, a halál előérzete kapcsolódik.
Őrizem a szemed Az Őrizem a szemed című alkotás nem a Léda-versek közé tartozik. Később született: a költő feleségéhez, Boncza Bertához íródott, akit verseiben Csinszkának nevezett. Az első világháború idején, 1915-ben vette feleségül a költő az erdélyi földbirtokoslányt. A versben az egymás kezét fogó szerelmespár alakja jelenik meg.
A Héja-nász az avaron című költeményben férfi és nő viszonyát a küzdelem határozta meg,
itt viszont a házastársak menedéket nyújtanak egymásnak, védelmezik egymást.
Kétféle ellentét is felfedezhető a versben:
az idősebb, a halál felé közeledő férfi és a fiatal nő alakja, valamint a szerelmespár és
a külvilág szembenállása. Az ismétlés alakzata határozza meg a mű felépítését, az első
versszak szó szerint megegyezik a harmadik
strófával. Ez nyomatékosítja a gondoskodást, a férfi védelmező jelenlétét. A negyedik versszak bizonytalansága („Nem tudom,
miért, meddig / Maradok meg még neked”)
Ady édesanyjával és Csinszkával 1917 őszén
(Székely Aladár felvétele)
azonban újra megerősíti az elmúlás érzését.
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A 20. század első fele

„Új rablói vannak a Nyárnak”

Irodalmi barangolások
A romantikus sarokbástyás, földszintes kastély alápincézetlen volt, ezért a falak
nedvesedtek, és nehezen lehetett kifűteni az épületet. A Boncza család ritkán tartózkodott a kastélyban. Inkább csak nyáron egy-egy nagyobb családi, baráti ebédet
rendeztek itt, s ha sok vendég volt a háznál, néhányan ott aludtak. A nagymama
és Bertuka télen, nyáron minden nap csendben elsétáltak a komor kastélyhoz, szellőztettek, megnézték, hogy minden rendben van-e. Mindig minden úgy állt, mint
Boncza Miklósné Török Berta idejében.
Amikor Török nagymama a kis Bertukával Kolozsvárról Csucsára költözött,
a négyszobás, alápincézett, sok ablakos, világos kúriát foglalták el. A házhoz melléképületek is tartoztak: konyhák, cselédszobák, kamrák. Csinszka emlékezése szerint
az új ház tele volt kalotaszegi régi varrottassal és a Boncza család kedves bútoraival.
Ugyanekkor épült Boncza Miklós külön kis háza, amelyben hálószoba, könyvtárszoba és fürdőszoba volt. Itt lakott, amikor évente egyszer-kétszer néhány napra eljött
meglátogatni lányát. Később, amikor Ady Endre Csucsán tartózkodott, ő is ebben az
épületben élt feleségével.
A kényelmes házakban, a szépen gondozott, virágos ősparkban különféle állatok: kacsák, tyúkok,
fácánok, kutyák, lovak, pónik társaságában nem volt
unalmas az élet a kislány számára. A folyó túlpartján
a Boncza uradalom része volt a körülkerített vadaspark is, benne sok-sok gyümölcsfával. Török nagymamát tisztelték és szerették a környéken, szorgalmas, szigorú, igazságos gazdaasszony volt. Felügyelete alatt virágzott a Boncza uradalom.
(Az oltalmazó Csucsa című kiadvány nyomán. Az ismertetőt írta
és szerkesztette: Hegyi Katalin, Petőﬁ Irodalmi Múzeum)

1. Keresd meg a földrajzi atlaszodban, hol található Csucsa!
2. Gyűjtsd össze a fenti bekezdésekből, hogy milyen épületek álltak a Boncza birtok romantikus kastélya közelében!
3. Készítsd el a Török nagymama néhány mondatos jellemzését a szöveg segítségével!
4. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mivel tölthette az idejét gyermekkorában Boncza Berta
a csucsai birtokon!

SZÖVEGÉRTÉS

Ady Endre és Boncza Berta Csucsán
(1914–1919 közö , fotó: OSZK)
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