
Babits Mihály

Balázsolás

1. Gyûjts a versbôl szavakat az alábbi fogalomkörökhöz!

Betegség Vallás Világ

2. Mondd másképp az alábbi szavakat!

lob:  

félszáz:  

diákul:  

szepegô:  

nyiszálták:  

3. Hogy mondja a költô?

Alig érthetôen motyog az orra alatt:

Háborgó, morajló, folytonos történést hozó, békétlen (az
olvadó folyóra is használjuk ezt a jelzôt):

Hátba támadó, alattomos:

4. Szerinted melyik megfogalmazás fejezi ki leginkább a vers lényegét? Karikázd be a betûjelét!

a) A költônek nincs vesztenivalója, akár egy babonás ráolvasó szertartást is segítségül hívna már.

b) A költô, megrémülve a rajta elhatalmasodó betegségtôl, csodáért fohászkodva az eddig elhanyagolt
Szent Balázs közbenjárására bízza magát.

c) A költô fél a papoktól. „Nem használ, de nem is árthat” alapon úgy gondolja, hogy jobb, ha ezen a
téren is bebiztosítja magát.

d) A költôn erôt vesz a gyermekkor iránti nosztalgia, és reménytelen helyzetében hirtelen ötlettôl vezérelve
a rég elfeledett szentet szólítja.
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5. A vissza-visszatérô megszólítások szakaszokra tagolják a verset. Jelöld a témák versbeli sor-
rendjét számozással!

betegség

gyermekkor

általános emberi szenvedés

Szent Balázs kínjai

a jelen (amiben a költô él)

6. Olvasd el az ismertetést, majd válaszolj a kérdésekre!

Milyen más néven szólítja még meg a költô Szent Ba-
lázst?

A fent leírt csodák közül melyik hozható kapcsolatba a
verssel?

Milyen, vízzel kapcsolatos csodákat ismersz még a Bib-
liából?

7. Keresd meg a versben a leghosszabb mondatot! Hány soron ível át?

Szent Balázs örmény születésû volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívô népe püspökké vá-
lasztotta. A szentlélek indítását követve visszavonult egy magányos hegyi barlangba, innen vezette imádkozva, tanácso-
kat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok ôrizték, amelyek háziállatok módjára engedelmeskedtek neki.
316 táján Szebasztéban azonban még folyt a keresztényüldözés. Balázst hiába védték a vadállatok, ô ellenállás nélkül meg-
adta magát Agricola helytartó poroszlóinak. Hittagadásra viszont nem tudták kényszeríteni, így vízbe fojtás általi halálra
ítélték. A legenda szerint azonban Balázs rövid áldást küldve a vesztôhellyé kijelölt tóra, ahelyett, hogy belefulladt vol-
na, nyugodtan sétálni kezdett a víz felszínén. (Csupán bírái lelték halálukat a mélyben, akik saját isteneikben bízva kö-
vetni próbálták.) Balázst ezek után lefejezték. Csodatettei között tartják számon, hogy egyszer megmentette egy fiú éle-
tét, aki a torkán akadt halszálkától fuldokolt. Egy másik csodáját meghálálva egy asszony gyertyát ajándékozott neki. Ba-
lázs nem maradt adós: a gyertyafelajánlás évenkénti megismétlését különleges áldásával kötötte össze. A keresztények ma
is szívesen fogadják Szent Balázsnak a torokbántalmak ellen védô áldását a gyertyaszentelôi gyertyák szelíd fényében.

32

00813/M 31-40.  9/27/08  16:58  Page 32



Új leoninusok

1. Gyûjts a versbôl szavakat az alábbi fogalomkörökhöz!

Idôjárás Érzelmek Élet a faluban

2. Mondd másképp az alábbi szavakat!

jövel:

akol:

elülnek:

3. Hogy mondja a költô?

kicsiny, alig látszik ki a földbôl (mesebeli ala-
kot is jelenthet):

káprázatos, tündöklô fényû felület töredéke
(egy bizonyos nevû lányt is hívhatsz így, ha
közeli barátságban vagy vele):

kedvesem, szerelmesem:

4. Melyik megfogalmazás fejezi ki leginkább a vers lényegét? Karikázd be a betûjelét!

a) Ha odakint zord az idô, legjobb visszavonulni egy biztonságos szobába azzal, akit szeretünk.

b) A vihart kirekesztô üvegablak mögül a fenséges táj látványa szerelmet gyújt a szívben.

c) Felemelô élmény nézni az égi színjátékot egy védett zugból.

d) Szerencsére a civilizáció lehetôvé teszi, hogy romantikus kalandokat éljünk át mostoha idôjárási kö-
rülmények között is.

5. Tartalmilag hány jól elkülöníthetô részre osztanád a verset? Nevezd meg ezeket a részeket!

33

00813/M 31-40.  9/27/08  16:58  Page 33



6. Keresd meg a versben a jelenséget leíró részeket!

Jelenség Idézetek

Kitör a vihar, szele végigvág a tájon.

Már nem látni messzire. A látóhatárt
esôfüggöny homályosítja.

Az ég félelmetessé válik.

Minden élôlény hazafelé igyekszik.

Minden élôlény bezárkózva szorong.

7. Hasonlítsd össze az alábbi két idézetet az elemzett verssel, és a verscímek alatt jelöld x-szel,
ha az állítás igaz a versre!

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
még zöldel a nyárfa az ablak elôtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetô.
Még ifju szívemben a lángsugarú nyár,
s még benne virít az egész kikelet,
De íme, sötét hajam ôszbe vegyül már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Ûlj hitvesem, ûlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sírom fölibe?

(Petôfi Sándor: Szeptember végén)

Kikericsek

A versben színek szerepelnek.
A vers párhuzamot vonultat fel.
A versben évszakok szerepelnek.
A vers hangulata optimista.
A költô a szeretett lény tekintetérôl beszél.
A halál pozitív gondolattal párosul.

8. Melyik a kakukktojás az alábbi rímpárokban? Gondolj az elhelyezkedésükre!

aklok – baglyok törpe tanyák – édesanyák
hallgat – ballag csattan az ég – puszta vidék
csattan az ég – ajkadon ég kaplak – ablak
esteli táj – kései nyáj villám – csillám

Új 
leoninusok

Szeptember
végén

34

Most mérget hajt a rét s virágzik késô ôszig
legelget a tehén
s lassan megmérgezôdik
Kikericsek virítanak kékek és lilák
álmos szemed olyan, mint itt ez a virág
mint szirmok fodra kéklô s kék akár ez ôsz itt
s szemedtôl életem lassan megmérgezôdik

(Apollinaire: Kikericsek)
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Kosztolányi Dezsô

A rút varangyot…
(A szegény kisgyermek panaszai – részlet)

1. a) Milyen drágakövet említ versében a költô? Mit jellemez velük?

b) Milyen foglalkozásokat említ versében a költô? Kit jellemez velük?

2. Melyik realista, és melyik látomásszerû kép? Jelöld „R” vagy „L” betûkkel!

Botokkal nyomtuk le a földre

A bôre selymek fonadéka

A délután pokoli sárga

Nyakig a vérbe és a sárba
dolgoztunk, mint a hentesek.

3. Tudod-e, milyen színûek az említett drágakövek? Helyettesítsd a nevüket színekkel!

Egész smaragd volt. Rubin a szeme,

gyémántot izzadt, mérgekkel tele.

A lába türkiz, a hasa zafír,

a bôre selymek fonadéka.

4. Milyen szóképet, alakzatot ismersz fel az alábbi idézetekben?

Idézet Stíluseszköz
„Rubin a szeme”

„Gyémántot izzadt”

„Nyakig a vérbe és a sárba

dolgoztunk, mint a hentesek.”

5. Keresd meg Kosztolányi versében a számodra

legfélelmetesebb sort! 

legszebb sort! 

legtartalmasabb sort! 
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6. Olvasd el az ismertetést, majd válaszolj a kérdésre!

– Melyik „én” ösztökéli a gyermekeket az állatkínzásra a felsoroltak közül?

36

Sigmund Freud (ejtsd: zigmund frajd; 1856–1939), Kosztolányi kortársa, és mûveire hatást gyakorló osztrák idegorvos és
pszichiáter, a lelki élet „szerkezetét” három részre osztotta: ösztön-énre és felettes-énre. Az ösztön-én az ember tudatos
vágyait és törekvéseit tartalmazza, míg a felettes-én nagyjából a társadalom szokásait, erkölcsi normáit, tilalmait foglalja
magában. A lelki élet konfliktusait a két én harca okozza az ember lelki életében. A lelki élet szerkezetének harmadik ele-
me az úgynevezett reális-én, mely tudatosan mûködik a valósághoz igazodva. Ez a reális-én közvetít az ösztön-én és a fe-
lettes-én között. Freud az „A pszichoanalízis rövid vázlata” c. mûvében így fogalmaz: „…az emberi szellem tevékenysé-
gének egy része a reális külvilág legyôzésére irányul. Ehhez a pszichoanalízis hozzáteszi, hogy egy másik, különlegesen
magasan értékelt része a lelki alkotómunkának a vágykielégítést szolgálja, azoknak az elfojtott kívánságoknak pótló kielé-
gítését, amelyek a gyermekkor éveitôl fogva mindenkinek a lelkében laknak.”
Freud a neurózis gyógyítására új módszert vezetett be: a szabad asszociációt.
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Ó én szeretem a bús pesti népet…

1. Szóbridzs. Milyen helyekre vezet el bennünket a vers?

Rávezetô szavak: Mi a keresett hely?

GYALOGOS, ZÁRDA, SZEGÉLY, KOCKAKÔ, ÚTTEST

BILLENTYÛ, ZSÁKUTCA, KÜLÖNÍRÁS, HÉZAG, NEMZET,
SZÖSZ, SZÓKÖZ

PÁLYAUDVAR, ZÓNA, ÁCS, NYOLCADIK, JÓ LEKVÁROS,
JÁKOB FIA, KERÜLET

2. Milyen az élet ebben a városban? Keress az alábbiakhoz rokon értelmû igéket!

támolyog:

döng:

bujt:

3. Egy csángó népdal egyik versszaka így hangzik:

Utca, utca, bánat utca,

Bánatkôvel van kirakva.

Azt es az én rózsám rakta,

Hogy én járjak sírva rajta.

4. Melyik realista, és melyik látomásszerû kép? Jelöld „R” vagy „L” betûkkel!

döng a tükrös kávéházak alja

letaposott cipôsarokkal, árván

kopott árvácskák, fáradt, vézna szentek

én láttam a föld vérezô szivét

5. Alakítsd a metaforákat hasonlatokká!

az álmok lenge fodra:

a bánat végtelen patakja:

a föld vérezô szive:

6. Keress olyan sorokat a versbôl, amelyek az alábbi érzéseket fejezik ki!

felháborodás: részvét: elszántság:

Miféle bánatról beszél a Kosztolányi-vers kapcsolódó sora?
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7. A vers melyik sora jut eszedbe a kép láttán?

Milyen korabeli kávéházról hallottál, amelyben szívesen találkoztak az írók?
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Ötévi fegyház

1. Melyik realista, és melyik látomásszerû kép? Jelöld „R” vagy „L” betûkkel!

A hideg, unalmas hamu körülvette ôt és beporozta.

Diákkorában megszúrta nyakát egy darázs.

Bûnös, bolond, vérzô, sápadt szörnyei ennek a földgolyónak.

Immár csak tárgyak voltak szemében az emberek.

2. E lélektani novellában gyakori az orvosi párhuzam. Miben hasonló az ügyész és az orvos
munkája?

a) Kösd össze az egymásnak megfelelôket!

Ügyész. Orvos
1. Kivizsgálja az esetet. Kezelés.
2. Vádat emel. Diagnózist állít fel.
3. Bírósági tárgyalás. A kezelés eredménye.
4. Ítélet. Megvizsgálja a beteget.

b) Írd be az a) feladat számait a megfelelô idézetek mellé!

Kórjelzés: betöréses lopás. Orvossága: ötévi fegyház.

Éppúgy nem nézett a vádlottra, mint a sebész arra a betegre, amelyet operál.

Mint jó sebész, biztos kézzel vájkált az életekben.

A beteg annyira rohadtnak mutatkozott, hogy csak a halál volt az egyetlen gyógyszer.

Föltárta az alattomos kis sebeket, melyek titkos átszövôdéssel mérgezték az egész szervezetet.

3. A klausztrofóbia jelentése: beteges félelem zárt helyen való tartózkodástól. Alighanem a no-
vella ügyésze is ebben szenved. Számozással állítsd megfelelô sorrendbe a reakcióit onnan
kezdve, hogy rázárták az ajtót!

beletörôdés munkájával kapcsolatos új látásmód

próbálkozás a feledtetô álommal dühkitörés

unalom elnézô mosolygás

harag értelmetlen munka

nyugtalanság, idegesség
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4. Kösd össze az alakzat, szókép nevét az idézettel!

MEGSZEMÉLYESÍTÉS „Miért is akarná nyitni?”

KÉRDÉS „Mint jó sebész, biztos kézzel vájkált az életekben.”

METAFORA „Halálosan fehér volt, unott, dúlt és püffedt.”

FELKIÁLTÁS „…unottan kóvályogtak körülötte a hivatalos stílus papírfoszlányai.”

HASONLAT „Ez nem családi kör, de bolondokháza, idegklinika, tébolyda!”

ISMÉTLÉS „csak emberek suhantak a neszfogó hószônyegen…”

HALMOZÁS „Hallatlan!”

„ez a homlok, mely az ôsidôk erejét leheli, és nem ismer se írást,
se törvényt…”

5. Ki vagy te? A vers egyik szavához beszélünk. Ki lehet a megszólított?

A vádlott mondja: Ha a szerencsecsillagom hegedûmûvészt csinált volna belôlem, esküszöm
neked, te lennél az elsô minden sorom elején! Ha adószakértô lehetnék egy késôbbi kor-
ban, még az áfával is összehoználak, de mivel csak egy nyomorult tolvaj vagyok, én biz’a
zsebreváglak, ha megtalállak!

A feleség mondja: Csak a gond van veled! Mindig az visz magával, aki késôbb ér haza.
A gyerek mondja: Hú, de izgalmas! Te még a mágnest is magadhoz vonzod!
A szobalány mondja: Jaj, istenem! Ha kívül vagy, az a baj, ha bévül vagy, az is baj! Nem is tu-

dom, hová tegyelek te… te titkok meg kamrák nyitja!
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Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem

Kötelesség, eredményfelmutatás

1. Témájuk szerint a Tanár úr kérem mely történeteit sorolnád a „kötelesség, eredményfelmuta-
tás” címszavak alá?

2. Milyen ellentétet vélsz fölfedezni az alábbi két részletben?
A) 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 ô be-

szél.

B) A tanár kettôt lapoz, a K betûnél lehet – Altman, aki az év elején Katonára magyarosította nevét, e percben mélyen megbánta azt az

elhamarkodott lépést.

3. Alakítsatok 5-6 fôs csoportokat, és tervezzetek drámajátékot az alábbi motívumok felhaszná-
lásával! Adjatok címet az egymást követô jeleneteknek!
új lakás – kevés szék nagymama – keresi az unokáját
vendégség – nagymama csokoládé – falánkság
anyuka – pokróccal letakar felugrik – felborul

1. jelenet: ___________________________________________________________________

2. jelenet: ___________________________________________________________________

3. jelenet: ___________________________________________________________________

4. jelenet: ___________________________________________________________________

5. jelenet: ___________________________________________________________________
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Ellentét: Az „A” részletben A „B” részletben

cselekvés és gondolat között

látszat és valóság között

szándék és megvalósulás 
között
jellem és környezet között
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