165 mm

12mm

165 mm

Raktári szám: NT-98798

Irodalom

235 mm

8. tankönyv

ISBN: 978-963-19-8269-5

8

NT-98798 - NT-98798/M Irodalom 8 könyv+munkafüzet BORÍTÓ.indd 1
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Kedves Diákok!
Elérkeztetek a magyar irodalom tantárgy nyolcadik évfolyamának tananyagához, ahol az előző évekhez hasonlóan új ismeretekkel bővíthetitek tudásotokat. Ebben a tanévben megismerkedtek a Nyugat című
irodalmi folyóirat három nemzedékét képviselő írókkal, költőkkel. A 20.
század magyar irodalmának fejezetében kiváló, a magyar kultúra méltó
képviselőiről tanulhattok. A világirodalmi tudásbővítésetek kapcsán a
reneszánsz kori Angliába, és egy görög szigetre kalauzollak Benneteket.
A kortárs magyar irodalom fejezetben, köztünk élő költők, írók munkásságát követhetitek nyomon.
A sok képpel illusztrált leckék bemutatják az írók, költők életrajzát, majd
költészetüket, írói munkájukat. Minden lecke végén összegzést találtok.
A fejezetek végén lévő összefoglalás segíti a rendszerzést, és a fejezetekhez kapcsolódó fogalmak elmélyítését. Mindegyik fejezetben, a témákoz kapcsolódó érdekes olvasmány is megtalálható.
Tudásotok megerősítésére, a tananyagok rendszerezésére, és a szóbeli
feleletekre és az írásbeli számonkérésekre való sikeres felkészülésben a
tankönyvköz tartozó, változatos feladatokkal teli munkafüzet nyújt segítséget.
A tankönyvben használt jelölések jelentése:
– Ezeket érdemes megjegyezni!
– Válaszolj a kérdésre!
– Ha érdekel a téma, ismerkedj meg más művekkel is!
Kívánok mindenkinek irodalomszerető, olvasást kedvelő, szépirodalmi
élményekben bővelkedő kalandozást az irodalom birodalmában!
Timi néni
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A „Nyugat ”, a haladó gondolkodás hangja...
„Azért, amíg mi itt leszünk e helyen, a Nyugat az marad, ami volt:
az írói szabadság őre és mentsvára.”
(Babits Mihály: Nyugat 1930. 3. szám)

A Nyugat című lap 1908. január 1. és 1941. augusztus 1. között havonta kétszer jelent meg Budapesten.
A kor irodalmának legmeghatározóbb folyóirata volt.
A Nyugat név a magyar irodalom nyugati szintre emelésére, és a társadalmi, kulturális felemelkedésre utalt.
A lap első főszerkesztője Ignotus Hugó (író, szerkesztő)
volt, szerkesztői Fenyő Miksa (újságíró, író, szerkesztő)
és Osvát Ernő (író, irodalomkritikus, szerkesztő).
A Nyugat első számának címlapja

Osvát Ernő és Fenyő Miksa, a lap szerkesztői

Ignotus Hugó, főszerkesztő

Az első nemzedék

A „nyugatos” írók, költők ennek a folyóiratnak köszönhetően váltak a
magyar irodalom meghatározó alakjaivá. A Nyugat első nemzedékéhez
(1908–1920) tartozott Ady Endre, Babits Mihály, Kaﬀka Margit, Csáth
Géza, Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, Tóth Árpád, Móricz Zsigmond,
Karinthy Frigyes. Az első világháború (1914–1918) alatt háborúellenes
versek, írások (esszék) is megjelentek a lapban.
„Ki a bünös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:

egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!”
(Babits Mihály: Húsvét előtt – részlet)
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A második nemzedék

Miután Osvát Ernő lemondott a szerkesztőségről, helyére Babits Mihály
került. Ebben az időszakban különös figyelmet fordítottak az erdélyi
magyar írók, költők felfedezésére. A második nemzedéket (1920–1933)
Szabó Lőrinc, Zelk Zoltán, Illyés Gyula, Tamási Áron, Gelléri Andor
Endre képviselte.
Gelléri Andor Endre (1906–1945)
író, novellista
Varázsló segíts című novellája a Nyugatban jelent meg.
Novelláinak főhősei kisemberek, munkásemberek, munkanélküliek.
„ A szegények országába dobott a sorsom, s itt fejlődött
ki bennem a szociális látás.”

A harmadik nemzedék

A „nyugatosok” harmadik nemzedékéhez költők
kapcsolódnak: Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Vas
István, Radnóti Miklós, Ottlik Géza. A folyóiratnak továbbra is Babits Mihály volt a főszerkesztője.
Az addig kéthetente megjelenő lap 1935-től már
csak havonta egyszer jelent meg. A lap megjelenési
engedélye Babits Mihály nevére szólt, ezért halálával
a folyóirat megszűnt. A Nyugat után Magyar Csillag
(1941–1944) című irodalmi folyóirat jelent meg Illyés
Gyula szerkesztői munkájának köszönhetően. Az új
lap tükrözte a Nyugat látásmódját.

A Magyar Csillag
egyik címlapja

Tanulmányaitok során a Nyugat költőinek verseit hallgassátok meg kiváló
színészeink: Latinovits Zoltán, Sinkovits Imre, Bessenyei Ferenc, Básti
Lajos, Szabó Gyula előadásában is.
A Nyugat 1908 és 1941 között megjelenő irodalmi folyóirat volt Magyarországon. A „nyugatos” írókat, költőket három nemzedék képviselte.
Babits Mihály halálával a lap megszűnt. A folyóirat utódja a Magyar
Csillag nevű lap lett.
7
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Múltidéző kávéházak

A Hadik kávéház vendégei, köztük
Karinthy Frigyes

„Kávéházi sarokasztal,
Körülüljük szépen.
Így szoktuk azt minden este,
Így szoktuk azt négyen.
Diskurálunk, elpletykázunk
Egyről-másról, sorba Másképpen a téli este
Rém unalmas volna.”
(Ady Endre: Kávéházban – részlet)

A kávé és a kávéházak a török hódoltság idején, a 16. században jelentek
meg hazánkban, ám ebben az időben csak a török, előkelő származású emberek találkozóhelye volt. A magyarok számára a 18. század második felében nyíltak meg az első kávéházak, amik a 19. század elején
lenyűgöző látványt nyújtottak. Ezeket a helyeket tükörfalak, kárpit- és
márványborítás, drága szőnyegek jellemezték. A 20. században a kávéházi kultúra olyan mértékű volt, hogy Budapest belvárosában majdnem
minden utcában volt kávéház, amelyekben magyar és külföldi lapokat is
lehetett olvasni. Ezek közül is kitűnt a New York (nyújork) kávéház, ahol
400 lap közül választhattak a betérő vendégek. A „nyugatosok” életéhez
hozzátartozott a kávéház, ahol beszélgettek, olvastak, politizáltak.
A Nyugat alapítóinak törzshelye a Centrál kávéház volt, amely
1887-ben nyílt meg. Törzsvendég volt itt Ady Endre, Kosztolányi Dezső,
Karinthy Frigyes, Babits Mihály.

A Centrál kávéház Budapest
V. kerületében, a Károlyi u. 9. szám
alatt található

„A Centrál, modern akadémia,
pezsgett, forrt. A költők törzsasztala
rég befogadott. Zsiga bácsi, Tóth,
Schöpflin, Király György, Trostler s aki volt
tudós és író, öt és nyolc között
mind odagyűlt. Vers-börze működött,
és lexikongyár; Mikes sakkozott,
Babits korrigált;”
(Szabó Lőrinc: Centrál – részlet)
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A Hadik kávéház 1906-ban nyitotta meg kapuit. Állandó vendége volt
Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond és Karinthy Frigyes, aki nemcsak
feleségével volt mindennapi vendég, de itt is dolgozott.

A kávéház ma is működik a Bartók Béla út 36. szám alatt (Budapest, XI. kerület)

A New York kávéházat a New York Palota földszintjén adták át 1894-ben. Érdekesség, hogy az írók, költők ingyen kapták a kéziratpapírt, a tintát és a ceruzát.
Ez volt a kedvenc helye Babits Mihálynak, Móricz Zsigmondnak, Kosztolányi
Dezsőnek, Karinthy Frigyesnek, Illyés
Gyulának, Weöres Sándornak, akiket talán büszkeséggel töltene el, hogy törzshelyük 2011-ben elnyerte „a világ legszebb kávéháza” címet.
A New York kávéház 1894-ben és 2014-ben

„Ó régi kávéház, ahol oly sokszor ültem,
Hadd nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán,
Csak mint a koldúsnak, aki pihen a padkán
S megnézni, mi maradt belőlem és körültem.
E nyári koraestén, hogy még mind vacsoráznak,
Meginnék asztalomnál egy langyos, esti kávét
És mint hívő keresztény elmondanék egy ávét,
Multán az ifjuságnak s multán a régi láznak.”
(Kosztolányi Dezső: Ó régi kávéház… – részlet)
9
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Ady Endre, „a népért síró, bús, bocskoros nemes”
„Verecke híres útján jöttem én,
Fülembe még ősmagyar dal rivall,
Szabad-e Dévénynél betörnöm
Új időknek új dalaival?”
(Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… – részlet)

Ady Endre
Születési hely

Érmindszent (ma: Románia)

Születési idő

1877. november 22.

Anyja neve

Pásztor Mária

Apja neve

Ady Lőrinc

Foglalkozása

költő, újságíró

Érdeklődési kör

költészet, újságírás, utazás

Verseinek témái

haza, szabadság, szerelem, mulandóság,
hit…

Példaképei

Petőfi Sándor, Kölcsey Ferenc,
Csokonai Vitéz Mihály

Házastársa

Boncza Berta (Csinszka)

Helyek, ahol járt

Debrecen, Nagyvárad, Párizs,
Csucsa, Budapest

Halálának helye, ideje

Budapest, 1919. január 27.

Sírja

Budapest, Fiumei Úti Sírkert
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Ady Endre Érmindszenten, elszegényedett nemesi családban született Ady
Lőrinc és Pásztor Mária gyermekeként.
A hat ujjal született Endre később táltosjelnek1 értelmezte különlegességét.
Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában folytatta, ezt követően Nagykárolyra (ma: város Romániában) keAdy szülőháza Érmindszenten
rült gimnáziumi tanulónak. Itt írta első
verseit.
Zilah városában (ma: Románia) töltött kollégiumi évei után a debreceni jogakadémia, majd a pesti jogi kar hallgatója lett.
Huszonkét évesen Nagyváradon a Szabadság című napilap munkatársáként dolgozott. A Nyugat című irodalmi lap első számában, 1908-ban
jelentek meg versei és egyéb írásai (esszéi). Ugyanebben az évben Nagyváradon költőtársaival (Babits Mihály, Juhász Gyula, Emőd Tamás, Dutka Ákos) megalapítja A Holnap nevű irodalmi csoportot. Politikai cikkeit
a Népszava és a Világ című lapok jelentették meg. Az első világháború
alatt négy évig nem adott ki verseket. A világon 1918–1919-ben végigsöprő spanyolnátha következtében kialakult tüdőgyulladásban halt meg
egy városligeti szanatóriumban. Ady élete végéig a Nyugat munkatársa
maradt.

A Holnap irodalmi társaság szoborcsoportja
(Nagyvárad, ma Románia; 2012)
1

Ady halálhíre a Nyugatban (1919)

A táltos a magyar néphagyomány szerint természetfeletti erővel bíró személy, aki papi, orvosi,
lélekgyógyászi, szertartásvezetői, bírói és jós szerepeket lát el. A táltosság nem tanítható és
nem tanulható. Táltosjelek: foggal születés, tíznél több új.
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Ady Endre költészete
„Szeretném, hogyha szeretnének / S lennék valakié, / Lennék valakié.”
(Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének – részlet)

Ady verseinek témája a hazafiság, a forradalom, a szülőföld, a szabadság, az egyenlőség, a hit, a mulandóság, a szerelem.
Ismerkedj meg a költő legismertebb verseivel! Mely témakörhöz kapcsolódnak a következők?
A föl-földobott kő (1909)
Föl-földobott kő, földedre hullva,
Kicsi országom, újra meg újra
Hazajön a fiad.

Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomoruan magyar.

Messze tornyokat látogat sorba,
Szédül, elbusong s lehull a porba,
Amelyből vétetett.

Föl-fölhajtott kő, bús akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.

Mindig elvágyik s nem menekülhet, És, jaj, hiába mindenha szándék,
Magyar vágyakkal, melyek elülnek Százszor földobnál, én visszaszállnék,
Százszor is, végül is.
S fölhorgadnak megint.

Budapest 1909-ben

Nagyvárad 1909-ben

A szimbolizmus költői verseikben szimbólumokat használnak. A szimbólum szó jelképet, ismertetőjegyet jelent. A gondolatokat, érzéseket
képpel, konkrét tárgy vagy jelenség megjelenítésével helyettesítik.
12
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A művészeket mindig vonzotta Párizs forgataga. A romantikus hangulatú Montmartre (monmár) városnegyed a kulturális élet központja volt
1880–1914-ig. A francia főváros 1900-ban rendezett világkiállítása után a
feltalálók, mérnökök is ünnepelt hírességek lettek. Ady Endre összesen
hétszer járt Párizsban, 1904 és 1911 között. A 300 méter magas, 1899-re
megépült Eiﬀel-tornyot is láthatta a költő. Párisban járt az Ősz című versét egy kávéház teraszán írta 1906-ban.
Párisban járt az Ősz (1906)
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján 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.

Az Eiffel-torony 1900 körül

Páris, az én Bakonyom (részlet – 1906)
Jöhetnek: Páris szívén fekszem,
Rejtve, kábultan és szabadon.
Hunnia új szegény legényét
Őrzi nevetve
S beszórja virággal a Bakony.
Franciaország fővárosa, Párizs 1900-ban
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Ady Endre szerelmi költészetére életének két nagy szerelme volt a legnagyobb hatással. A férjezett Diósy Ödönné Brüll Adéllal Nagyváradon
ismerkedett meg 1903-ban. A kapcsolatuk kilenc évig tartott. Léda –
ahogy a költő nevezte – volt a múzsája.1 A Héja-nász az avaron, a Lédával a bálban, az Elbocsátó, szép üzenet a magyar irodalom legszebb és
legismertebb szerelmes versei közé tartoznak.
Mert engem szeretsz (1906)
Áldott csodáknak
Tükre a szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy a bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb.
Léda Párisba készül (1906)
Van valakim, aki Minden,
Aki elhagy, aki itthagy:
Páris, Páris, állj elébe,
Térítsd vissza, ha lehet.

Mondd meg néki, hogy te küldted
Magad helyett bús fiadnak,
Kis szerelmét az életnek
Ne vegye még tőlem el.

Állj elébe s mondd meg néki,
Hogy én fiad vagyok, Páris,
Elűzötten, száműzötten,
Messze tőled. De fiad.

Élni, élni, be jó volna,
Ámulni még. Páris, Páris,
Üzend meg a leányodnak:
Hogyha elmegy, meghalok.

1

A múzsák a görög mitológiában a költészet, a zene, a tánc és a tudományok istennői.
Az irodalomban a költők segítőtársai, alkotásra (versek írására) ösztönzői, ihletői.
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Ady és Léda 1912-ben szakított, ezután két évvel találkozott a költő először személyesen Boncza Bertával, akit 1915-ben feleségül vett. Ady
Csinszkának hívta a feleségét, aki szintén költő volt. Házasságuk négy
évében Budapesten és Csucsán, Csinszka szülőhelyén töltötték idejüket.
Őrizem a szemed (1918)
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.
Ady és Csinszka 1915-ben

Olvasd el az alábbi, Csinszka-versekből való részleteket! Nézz utána, mely
versekből származnak az idézetek!
„Mikor mindenek futnak, hullnak,
Gondoltam: drága, kicsi társam,
Tarts meg engem igérő Multnak.”
„Nézz, Drágám, rám szeretve,
Téged találtalak menekedve
S ha van még kedv ez aljas világban:
Te vagy a szívem kedve.”

„Hetedfél országban
Nem találtam mását,
Szeretem beteg, szép,
Csengő kacagását,
De nagyon szeretem.”

Ady Endre költő, újságíró. 1877-ben született Érmindszenten. A Nyugat
című lap első nemzedékéhez tartozott. Verseiben a hazafiság, a szabadság, a forradalom eszméit írta meg. Szerelmi költészetét Léda és
Csinszka ihlette. 1919-ben, Budapesten halt meg.
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Babits Mihály, a Nyugat „motorja”
„Lelkem madár, tág egek lakója,
noha mindig visszajár fészkébe.”
(Babits Mihály: Az igazi ország – részlet)

Babits Mihály

Születési hely

Szekszárd

Születési idő

1883. november 26.

Anyja neve

Kelemen Auróra

Apja neve

Babits Mihály

Foglalkozása

költő, író, műfordító, tanár

Érdeklődési kör

költészet, vallás

Verseinek témái

haza, politika, háború, keresztény vallás, halál

Példaképei

Kazinczy Ferenc, Vörösmarty Mihály

Házastársa

Tanner Ilona (Török Sophie)

Helyek, ahol járt

Pest, Pécs, Olaszország, Esztergom,
Szeged, Fogaras

Halálának helye, ideje Budapest, 1941. augusztus 4.
Sírja

Budapest, Fiumei Úti Sírkert
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Babits Mihály Szekszárdon született értelmiségi, mélyen vallásos családban, Babits
Mihály és Kelemen Auróra gyermekeként.
Általános iskolai tanulmányait Pesten
kezdte el, majd Pécsett folytatta. Pécsi
gimnáziumi évei után a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–francia szakos
hallgatója lett. Diplomáját magyar–latin Babits Mihály szekszárdi szülőháza
napjainkban
szakon szerezte meg. Az egyetemi évek
alatt ismerkedett meg Kosztolányi Dezsővel és Juhász Gyulával.
1906–1908-ig gimnáziumi tanárként dolgozott Baján, Szekszárdon,
Budapesten, Szegeden. Fogarason (ma: város Romániában) öt évig tanított. Első művei A Holnap című kiadványban jelentek meg. 1909-től folyamatosan adott ki versesköteteket. A Vörösmarty Akadémia (magyar
irodalmi társaság) alelnöke, majd elnöke lett. Tagja volt a Petőfi és a
Kisfaludy Társaságnak is. A Nyugat indulásakor szerkesztőként csatlakozott, a lap második és harmadik nemzedékeinek főszerkesztője lett.
1921-ben feleségül vette Taller Ilonát, aki Török Sophie néven adta ki
verseit. 1938-ban betegsége következményeként gégeműtéten esett át,
ami után már nem tudott beszélni, ezért „beszélgetőfüzeten” keresztül
érintkezett a világgal. Dante Isteni színjáték című művének olaszról magyarra fordításáért az olasz állam kitüntetésben részesítette, amiért személyesen utazott el 1940-ben Sanremóba (Olaszország).
1941. augusztus 4-én halt meg. Babits halálával a Nyugat is megszűnt.

Első verseskötete

Sajátjaként szerette felesége testvérének gyermekét, akit
csecsemő korában fogadtak örökbe (Sanremo, 1940)

17
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Babits Mihály költészete
Babits verseiben a hazaszeretet, a háború, az elmúlás és a magány gondolataival találkozhatunk. A Cigány a siralomházban című verse megidézi
Vörösmary Mihály A vén cigány című versét.
Ismerkedj meg a költő verseivel! Mely európai országokban jár gondolatban Babits?
Messze… messze… (1908)
Spanyolhon. Tarka hímü rét.
Tört árnyat nyujt a minarét1.
Bus donna 2 barna balkonon
mereng a bibor alkonyon.

Némethon. Város, régi ház:
emeletes tető, faváz.
Cégérek, kancsók, ó kutak,
hizott polgárok, szűk utak.

Olaszhon. Göndör fellegek.
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökőkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok 3.

Frankhon. Vidám, könnyelmü nép.
Mennyi kirakat, mennyi kép!
Mekkora nyüzsgés, mennyi hang:
masina, csengő, kürt, harang.

Göröghon. Szirtek, régi rom,
ködöt pipáló bús orom.
A lég sürű, a föld kopár.
Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár.

Angolhon. Hidak és ködök.
Sok kormos kémény füstölög.
Kastélyok, parkok, lapdatér5,
mért legelőkön nyáj kövér.

Svájc. Zerge, bércek, szédület.
Sikló. Major4 felhők felett.
Sötétzöld völgyek, jégmező:
Harapni friss a levegő.

Svédhon. Csipkézve hull a fjord6,
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.
minaret mohamedán imatorony
donna: spanyol úriasszony
3
mirtusz: örökzöld cserje

major: gazdaság
lapdatér: pálya, ahol labdázni lehet
6
fjord: a tengerből a partba mélyen benyúló
keskeny öböl

1

4

2

5
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Cigány a siralomházban (1926)
Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt,
ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas
fényes, páncélos, ízelt bogarat.
Úgy született később az ajkamon, mint
a trombitahang, mint a trombitahang
katonák szomjas, cserepes ajkain.
De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön
mint beesett szemek gödreiben
remegve fölcsillan a könny.

Munkácsy Mihály: Siralomház

Nem magamért sírok én: testvérem van millió
és a legtöbb oly szegény, oly szegény,
még álmából sem ismeri ami jó.
Kalibát17ácsolna magának az erdőn: de tilos a fa
és örül ha egy nagy skatulyás házban
jut neki egy városi zord kis skatulya.
És örül hogy – ha nem bírja már s minden összetört –
átléphet az udvari erkély rácsán
s magához rántja jó anyja, a föld.
Szomorú világ ez! s a vers oly riadva muzsikál
mint cigány a siralomházban.
Hess, hess, ti sok verdeső, zümmögő, fényes bogár!
Ha holtakat nem ébreszt: mit ér a trombitaszó?
Csak a könny, csak a könny, csak a könny hull
s nem kérdi, mire jó?

Babits Mihály költő, író, műfordító 1883-ban született Szekszárdon.
A Nyugat című lap első nemzedékének tagja, majd főszerkesztője. Halálával a folyóirat megszűnt. Verseiben háborúellenes gondolatokkal, a
magány és a halál érzéseivel találkozhatunk.
1

kaliba: menedékhely, kunyhó
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Juhász Gyula, a magány és a bánat költője
„Játszom a jövővel
És a szerelemmel,
Az én eltört, árva,
Furcsa életemmel.”
(Juhász Gyula: Dal – részlet)

Juhász Gyula
Születési hely

Szeged

Születési idő

1883. április 4.

Anyja neve

Kálló Matild

Apja neve

Juhász Illés

Foglalkozása

költő

Érdeklődési kör

költészet, vallás

Verseinek témái

tájleírás (Alföld, Tisza-part), szerelem

Példaképe

Arany János

Barátai

Babits Mihály, Kosztolányi Dezső,
Móra Ferenc

Helyek, ahol járt

Szeged, Nagyvárad, Budapest, Léva,
Makó, Bécs

Halálának helye, ideje

Szeged, 1937. április 6.

Sírja

Szeged, Belvárosi Temető
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Juhász Gyula Szegeden született vallásos, kispolgári családban. Vékony,
félénk gyermek volt, és pap szeretett
volna lenni. A szegedi Piarista Gimnáziumban töltött évei alatt veszítette el
édesapját, ezután még jobban erősödött benne a vágy a papi hivatás után,
így az érettségi után kispap lett. Azonban mégsem ezt a pályát választotta.
Húszévesen lett magyar–latin szakos
Juhász Gyula makói háza, napjainkban
hallgatója a Pesti Tudományegyetemnek, ahol barátságot kötött Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel. Tanárként tanított egyházi gimnáziumokban: Máramarosszigeten (ma: város Romániában), Léván (ma: város
Szlovákiában), Nagyváradon (ma: város Romániában), Szakolcán (ma:
város Szlovákiában), majd Makón.
Tizenhat évesen (1899-ben) jelentek meg első versei a Szegedi Naplóban és a Budapesti Naplóban. Nagyváradon költőtársaival megalapította
A Holnap nevű irodalmi csoportot (Ady Endre, Babits Mihály, Emőd Tamás, Dutka Ákos). 1919-ben Szegedre költözött, ahol szoros barátságot
ápolt Móra Ferenccel. A Nyugat első nemzedékének költői közül ő vehette
át először a Baumgarten-díjat (irodalmi díj és jutalom), amelyet kétszer
is megkapott (1930, 1933). Visszahúzódó életét végigkísérte a magány,
a bánat, a reménytelen szerelem. 1937-ben, 54 éves korában, tragikus
körülmények között hunyt el.

Juhász Gyula és Móra Ferenc Makón

Juhász Gyula szobra Szegeden
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Juhász Gyula költészete
„Magányos úton építek egy házat, / Betérhet hozzám, aki erre fárad,
Aki dalolva, virágot keresve, / Eltéved a mély életrengetegbe.”
(Juhász Gyula: Magányos úton – részlet)

Juhász Gyula versei a szülőföldről, az Alföldről,
a Tiszáról, a magányról és a szerelemről szólnak.
A költő múzsája Sárvári Anna nagyváradi színésznő volt, aki nem tudta viszonozni Juhász Gyula
szerelmét. Az „Anna-versekről” a költő halála után
szerzett tudomást.
Szerelem? (1919)
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Elrévedezni némely szavadon,
Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog
És rajta túl derengő csillagok.

Az „örök” Anna

Én nem tudom, mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod hogyha megkeres,
Mint napsugár ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.
Én nem tudom, mi ez, de érezem,
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven símogat,
Mint márciusi szél a sírokat!
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!
Olvassátok el az Anna örök című verset is.
Milyen érzések olvashatók ki a sorokból?
Melyik vers tetszett jobban? Miért?

22
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Olvasd el a következő két tájleíró verset! Mely sorok jellemzik a legjobban a
magány érzését az első versben? Milyen hangulata van számodra a versnek?
Tiszai csönd (1910)
Hálót fon az est, a nagy, barna pók, Tüzeket raknak az égi tanyák,
Nem mozdulnak a tiszai hajók.
Hallgatják halkan a harmonikát.
Egyiken távol harmonika szól,
Tücsök felel rá csöndben valahol.

Magam a parton egymagam vagyok,
Tiszai hajók, néma társatok!

Az égi rónán ballag már a hold:
Ezüstösek a tiszai hajók.

Ma nem üzennek hívó távolok,
Ma kikötöttünk itthon, álmodók!

Alföldi utca (1924)
Poros magyar nyár napja ver
Szőke akácot, árva nyárfát,
Köröskörül fény, csönd delel
S árokban szunnyadnak a kácsák.
Az élet alszik, nem dalol,
Távírópózna égbe bámul,
Sürgős hír száguld valahol,
De itt nem tudnak a világrul.
Minek is arról tudni most,
Veszett fejszének a nyeléről,
Mikor pazarlón úgy zuhog
Az arany nyíl a szürke égből?
Milyen hasonlóságokat találsz a két vers között? Milyen hangerővel szavalnád e verseket?
Juhász Gyula költő 1883-ban született Szegeden. A Nyugat című lap első
nemzedékéhez tartozott. Tanárként több gimnáziumban is dolgozott.
Verseiben szerelemről, az Alföld tájairól írt. Szerelmi költészetét Sárvári
Anna ihlette. 1937-ben önkezével vetett véget életének Szegeden.
23
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Kosztolányi Dezső, a játszva játszó
„Jaj, a gyerekkor mily tündéri kor volt:
egy ködbe olvadt álom és való,
ha hullt a hó az égből, porcukor volt,
s a porcukor az abroszon a hó.”
(Kosztolányi Dezső: Negyven pillanatkép-20. Gyermekkor)

Kosztolányi Dezső

Születési hely

Szabadka (ma: Szerbia)

Születési idő

1885. március 29.

Anyja neve

Brenner Eulália

Apja neve

Kosztolányi Árpád

Foglalkozása

költő, író, műfordító, újságíró

Érdeklődési kör

nyelvek, költészet, keleti kultúra

Verseinek témái

gyermekkor, szerelem, elmúlás, halál

Házastársa

Harmos Ilona

Gyermeke

Kosztolányi Ádám

Helyek, ahol járt

Szabadka, Szeged, Budapest, Bécs

Halálának helye, ideje Budapest, 1936. november 3.
Sírja

Budapest, Fiumei Úti Sírkert
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Kosztolányi Dezső Szabadkán született értelmiségi család gyermekeként. Édesapja matematika–fizika tanár és iskolaigazgató volt.
Második és harmadik keresztnevét keresztszüleitől örökölte. Gimnáziumi tanulmányait
szülővárosában kezdte, de az érettségit már
Szegeden tette le. Tizennyolc évesen, 1903-ban
Budapestre költözött, ahol a Pesti Tudományegyetem magyar–német szakos hallgatója
A Kosztolányi család 1918-ban
lett. Az egyetemen ismerkedett meg és kötött
barátságot Babits Mihállyal, Juhász Gyulával és Karinthy Frigyessel. Egy
évig (1904–1905) Bécsben tanult. Külföldi tanulmányai után már nem tért
vissza a pesti egyetemre. Újságíró lett a Budapesti Napló és A Hét című
lapoknál. Felesége Harmos Ilona volt, aki Görög Ilona néven írt novellákat, amelyek a Nyugatban jelentek meg.
Első verse a Budapesti Naplóban jelent meg, mikor a „költő” még csupán tizenhat éves volt. Első verseskötetének megjelenésekor huszonkét
éves volt. A Budapesti Napló, A Hét, a Nyugat, a Pesti Napló, az Új Nemzedék, a Pesti Hírlap és Herczeg Ferenc által szerkesztett Uj Idők a 20. század jelentős lapjai voltak. A szerkesztői munka és a költészet mellett novellákat, regényeket is írt. Műfordítóként francia költők verseit fordította
magyarra, sőt japán és kínai versek fordításait is megjelentette. 1930-ban
a Kisfaludy Társaság tagjai közé választotta. 1933-ban kezdődő betegségét (fogíny- és nyirokdaganat) a küldöldi kezelések sem tudták meggyógyítani. 1936-ban, 51 éves korában halt meg Budapesten.

Kosztolányi utolsó regénye

Örök barátok: Karinthy és Kosztolányi
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Kosztolányi Dezső művei
„Most kikiáltom, élni, élni szép. / Boldog, ki él és boldog, aki lép.
Boldog a táncos és a sánta is, / az élet jó még őiránta is.”
(Kosztolányi Dezső: A jó élet – részlet)

Kosztolányi Dezső versei a gyermekkorról, a gyermeki lélek csodálkozásáról (A szegény kisgyermek panaszai című kötet, 1910), az élet szépségéről, dicsőségéről, szerelemről, elmúlásról, halálról (Számadás című kötet,
1935) szólnak. Témái sokfélék, a legegyszerűbb dolgokról is művészien ír.
Ismerkedj meg a költő verseivel! Beszéljétek meg, mely témához tudod
kapcsolni verseit!
Üllői úti fák (1906)
Az ég legyen tivéletek,
Üllői-úti fák.
Borítsa lombos fejetek
szagos, virágos fergeteg,
ezer fehér virág.
Ti adtatok kedvet, tusát,
ti voltatok az ifjúság,
Üllői-úti fák.

Haldoklik a sárgult határ,
Üllői-úti fák.
Nyugszik a kedvem napja már,
a szél búsan dúdolva jár,
s megöl minden csirát.
Hová repül az ifjúság?
Feleljetek, bús lombu fák,
Üllői-úti fák.

Másoknak is így nyíljatok,
Üllői-úti fák.
Szívják az édes illatot,
a balzsamost, az altatót
az est óráin át.
Ne lássák a bú ciprusát1,
higgyék, örök az ifjúság,
Üllői-úti fák.

Az Üllői út a XX. század elején
1

ciprus: tűlevelű fa, általában temetőkben ültetnek ilyet
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Már néha gondolok a szerelemre (1910)
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 a szobánkba csönd lesz…
Szerelmesek (1933)
A fejüket a tenyerükbe véve
úgy nézik egymást,
mint akik nem látták már ezer éve,
dajkálva lassan, elringatva gyöngéd,
szép mozdulattal
testük csodásan-égő drágagyöngyét,
majd szájukat a csókhoz igazítják,
keresve átkozott-zárt életüknek
a nyitját,
de tétováznak még, várnak sokáig,
eltávolodnak, úgy tekintenek föl
a messze mámor ködbe fúlt fokáig
boldogtalan szemük széjjelmeresztett,
nagy csillagával, hogy magukra öltsék
a könnyű vágyat, mint nehéz keresztet
és szájuk és szemük és benn a lelkük
reszket.
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A következő vers a gyermekkort, a gyermekkori ábrándozást és örömöket eleveníti meg.
Mostan színes tintákról álmodom (1910)
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.
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Kosztolányi alábbi novellájához személyes élménye szolgált alapul. A mű
elolvasása előtt elevenítsétek fel ennek a műfajnak sajátosságait!
Házi dolgozat (1930)
Pali tizenkét éves, harmadik gimnazista. Náluk vacsorázom. Vacsora után,
mikor a vendégek a társalgóban poharaznak és füstölnek, tizenegy felé fényt
látok a diákszobában. Bekémlelek az üvegajtón.
A kisdiák ott gubbaszt a zöld viaszkosvászonnal vont asztalnál, kezében
toll, előtte papír. Homlokát ráncolja, sóhajtozik. Rágja a tollszárát, belebelemártja a tintába. De nem ír.
Így múlik öt perc. Akkor nyitok be.
– Kezét csókolom.
– Szervusz. Mi az, te még nem alszol?
– Házi dolgozatot kell írnom, holnapra.
– Miről?
– Édesapámról.
– Ajha – mondom. – Az édesapádról?
– Arról – szól, s elém tolja a füzetét. Cím: Édesapám.
Az édesapa szerkezete a következő: a) bevezetés: leírása, b) tárgyalás: jelleme,
szokásai, c) befejezés: mivel tartozunk édesapánknak?
Leülök asztalához, vele szemben, s figyelem őt. Arca zavart, szeme lázas,
szőke haja zilált, mint egy elborult lángelméé, aki az alkotás gyötrelmében
hánykolódik. Orra tintás.
– Mit írtál eddig? – vallatom. – Mutasd.
– Ez csak a piszkozat – mentekezik.
A „piszkozat” valóban piszkos. Mindössze néhány paca van rajta, egy elmaszatolt állat rajza – kutya vagy disznó –, kérdőjelek, fölkiáltójelek, s egyetlen szó: édesapám. De utóbb ezt is áthúzta, kitörölte, mintegy megsemmisítette.
Tehát nemigen haladt előre.
A papírlapot némán visszaadtam.
– Na folytasd – biztatom. – Érted, hogy miről van szó. Édesapát mindenekelőtt három részre kell osztanunk.
Várok türelmesen.
Ismerem őt: értelmes fiú, kitűnő tanuló, korát meghaladó tudással, látókörrel.
29
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Megint csak bámul maga elé, ráncolja homlokát, sóhajtozik.
– Nem jut eszembe semmi – sopánkodik.
Csóválom a fejem.
– Szereted az édesapád?
– Hogyne – szól, s elmosolyodik.
– Vagy nem szereted?
– Dehogynem – szól, s újra elmosolyodik.
Most részvétet érzek iránta, de egy kis kajánságot1 is, s kegyetlenül, gonoszul élvezem vergődését, nyilván gyermekkori tusáimra emlékezve, melyeken már többé-kevésbé túlvagyok. Hallgatok.
Ezt gondolom.
„Mit írtam volna én tizenkét éves koromban édesapámról? Hegyláncnak
láttam őt, sötét őserdőnek. Hangja mennydörgött. Reszketve imádtam, s
kétségbeesve, dühöngve keltem föl az asztaltól, mikor észrevettem, hogy
modoros szokása szerint kissé megszagolja a húst, a másik szobába menekültem, s ott hangosan ordítoztam, hogy ne halljam rémes gondolataimat.
Néha féltem, hogy főbe lövi magát. Ilyesmik azonban nem férnek bele egy
iskolai dolgozat keretébe.”
Később ezt gondolom:
„Ha most Pali meg tudná írni, ami valóban benne él, ő lenne a világ legnagyobb írója – akihez mérve Shakespeare csupa elcsépeltség, Tolsztoj silány
gyermek –, a parttalan, korlátlan személyesség, melyet még nem határol a
forma merevsége. De épp ezért nem tud személyes lenni. Megriad a benne
lakozó zabolátlan élettől. Félénk, szemérmetes. Mit ér az a sok láng, mely
benne lobog? A tűzhányó kráterénél még senki se gyújtott rá egy cigarettára.”
Pali közben megivott egy pohár vizet, tüszkölt, köhögött, ismét leírta:
édesapám, és ismét áthúzta. Egy új papírlapot vett elő, mely irdatlan
fehérségével vádlóan mered rá. Álmosan pislog. A szánalom fog el.
– Így sohase készülünk el – nógatom. – Kezdjünk hozzá, fiam. Milyen
az édesapád? Írjuk le.
Diktálok, eleinte elfogódottan, nagyon lassan:
– Édesapám negyven esztendős. Magas, izmos, férfias. Fekete haja a halántékán már deresedik, homlokát az évek redőkkel vésték tele…
Pali gyorsan, hibátlanul ír. Minden mondat után rám tekint, lesve megváltó szavaimat. Én is belemelegszem, bátorságra kapok, már gondolkozás
nélkül, pimasz szemtelenséggel diktálok:
1

kaján: csúfondáros, kárörvendő
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– Arca jóságos. Mi is a második rész? Ja, a jelleme: Mondjuk egyszerűen,
hogy: jellemes. Mindig egyenes, határozott. A szigort bölcsen egyesíti a jósággal.
Ha elfárad az élet harcában, esténként családja körében találja meg a vigasztalást, s akkor a lámpa fénykörében felderül…
A befejezést már rábízom. Itt a szókratészi módszerrel 2 élek.
– Remélem – mondom –, tudod, mivel tartozol édesapádnak?
– Hálával – válaszolt Pali gépiesen.
– Úgy van – bólintok –, hálával azért a sok szeretetért, azért a sok áldozatért, azért a végtelen sok…
Éjfél van, mire befejezzük.
Akkor visszamegyek a társalgóba, barátaimhoz.
– Hát te hol voltál? – kérdezi Pali apja.
– A fiadnál.
– Mit csináltál?
– Neveltem őt – feleltem. – Az életre neveltem. Megtanítottam hazudni.
Készíts édesapádról és/vagy nagyapádról leíró fogalmazást a füzetedbe!

Kosztolányi Dezső 1885-ben született Szabadkán. A Nyugat című lap
első nemzedékéhez tartozó költő, író, műfordító. Emellett számos újság és folyóirat munkatársa volt. Verseket, novellákat, regényeket írt.
1936-ban Budapesten halt meg.
2

szókratészi módszer: olyan kérdést tesz fel, hogy a gyerek maga jöjjön rá a válaszra
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Tóth Árpád, aki a szavak szobrásza volt
„Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Teveled is ékes! –”
(Tóth Árpád: Kaszáscsillag – részlet)

Tóth Árpád
Születési hely

Arad (ma: Románia)

Születési idő

1886. április 14.

Anyja neve

Molnár Eszter

Apja neve

Tóth András

Foglalkozása

költő, műfordító

Érdeklődési kör

rajzolás, költészet

Verseinek témái

szerelem, magány, elmúlás, béke

Példaképei

Csokonai Vitéz Mihály,
Arany János

Házastársa

Lichtmann Anna

Gyermeke

Tóth Eszter

Helyek, ahol járt

Arad, Debrecen, Párizs, Budapest

Halálának helye, ideje Budapest, 1928. november 7.
Sírja

Budapest, Farkasréti temető
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Tóth Árpád Aradon született. Szobrász édesapja a szabadságharc rajongója volt, ezért több város számára
készített szobrokat Kossuth Lajosról.
Fia tőle örökölte rajztehetségét, így
szülei úgy gondolták, hogy gyermekükből rajztanár lesz. 1899-ben a család Debrecenbe költözött. Itt töltötte
a költő gyermekkorát, és itt végezte
Tóth Árpád édesapjával
szorgalmasan, jó eredményekkel a középiskolát is. Tizennégy évesen édesapjával Párizsban jártak. Színjeles
eredménnyel érettségizett, és latin–görög kiegészítő vizsgát tett. Ezt követően a budapesti egyetem magyar–francia szakos bölcsészhallgatója volt.
Családjának romló anyagi helyzete miatt visszaköltözött Debrecenbe, és
ő tartotta el családját. 1913-ban tért vissza Budapestre, ahol házitanítóként két gimnazista fiút tanított. Hosszú ismeretség után, 1917-ben
feleségül vette Lichtmann Annát. Gyermekük, Eszter 1920-ban született.
A Nyugat megjelenése óta a lap munkatársa volt. Dolgozott a Debreceni Nagy Újságnál, az Esztendőnél (szépirodalmi folyóirat Budapesten
1918 és 1919 között), Az Estnél (budapesti napilap). A Vörösmarty Társaság (magyar irodalmi társaság) titkára volt. Első verseskötete megjelenésekor huszonhét éves volt. Angol, francia, német műfordításait külön
kötetben jelentette meg Örök virágok címen. Tüdőbetegségének első
jelei huszonkilenc éves korában jelentkeztek. Kezelésre a Tátrába járt,
de a szanatórium gyógykezelései nem hatottak súlyosbodó betegségére. 1928-ban, negyvenkét éves korában halt meg. Babits Mihály mondott
búcsúbeszédet a temetésén.

Tóth Árpád lányával, Eszterrel

Babits Mihály, Tóth Annus (Tóth Árpád
felesége), Tóth Árpád és Karinthy Frigyes
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Tóth Árpád költészete
„Falon az inga lassú fénye villan,
Aludjunk vagy száz évet csöndben át…
Ágyam mellett elkattantom a villanyt.
Versek… bolondság… szép jó éjszakát!”
(Tóth Árpád: Jó éjszakát – részlet)

Tóth Árpád verseit a szerelemről, a magányról, az elmúlásról, a béke
iránti vágyról írta. A következő vers az egyik legszebb műve a magyar
hitvesi költészetnek.
Milyen érzéseket fogalmaz meg a költő?
Esti sugárkoszorú (1923)
Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szivembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le,
S lombjából felém az ő lelke reszket?
Lichtmann Anna és Tóth Árpád

Az Elégia egy rekettyebokorhoz című versét az első világháború alatt,
1917-ben írta.
34

NT_98798_magyar_8.indd 34

2021. 04. 12. 12:47

Elégia egy rekettyebokorhoz (1917)
Elnyúlok a hegyen, hanyatt a fűbe fekve,
S tömött arany diszét fejem fölé lehajtja
A csónakos virágú, karcsú, szelíd rekettye,
Sok, sok ringó virág, száz apró légi sajka.
S én árva óriásként nézek rájuk, s nehéz
Szívemből míg felér bús ajkamra a sóhaj,
Vihar már nékik az, váratlan sodru vész,
S megreszket az egész szelíd arany hajóraj.
Boldog, boldog hajók, vidám lengők a gazdag
Nyárvégi délután nyugalmas kék legén,
Tűrjétek kedvesen, ha sóhajjal riasztgat
A lomha óriás, hisz oly borús szegény.
Tűrjétek kedvesen, ha lelkének komor
Bányáiból a bú vihedere kereng fel,1
Ti nem tudjátok azt, mily mondhatlan nyomor
Aknáit rejti egy ily árva szörny, egy – ember!
Ti ringtok csendesen, s hűs, ezüst záporok
S a sűrű napsugár forró arany verése
Gond nélkül gazdagúló mélyetekig csorog,
Méz- s illatrakománnyal teljülvén gyenge rése;
Ti súlyos, drága gyöngyként a hajnal harmatát
Gyüjtitek, s nem bolyongtok testetlen kincs után,
Sok lehetetlen vágynak keresni gyarmatát
Az öntudat nem űz, a konok kapitány.

Az elégia a líra műnemének egyik műfaja. Jellemzője a szemlélődés és a
visszaemlékezés. Ebben a műfajban a költők saját lelküket, emlékeiket
szemlélik, nyugodtan vagy bánatosan, panaszkodva.
1

„Bányáiból a bú vihedere kereng fel,” :bányarobbanás után fölfelé keringő por
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Én is hajó vagyok, de melynek minden ízét
A kínok vasszöge szorítja össze testté,
S melyet a vad hajós őrült utakra visz szét,
Nem hagyva lágy öbölben ringatni búját restté,
Bár fájó szögeit már a létentúli lét
Titkos mágneshegyének szelíd deleje vonzza:
A néma szirteken békén omolni szét
S nem lenni zord utak hörgő és horzsolt roncsa.
És hát a többiek?... a testvér-emberek,
E hányódó, törött vagy undok, kapzsi bárkák,
Kiket komisz vitorlák vagy bús vértengerek
Rettentő sodra visz: kalózok s könnyes árvák, –
Ó, a vér s könny modern özönvizébe vetve
Mily szörnyü sors a sok szegény emberhajóé:
Tán mind elpusztulunk, s nincs, nincs közöttünk egy se,
Kit boldog Ararát várhatna, tiszta Nóé2.1
Tán mind elpusztulunk, s az elcsitult világon
Csak miriád32virág szelíd sajkája43leng:
Szivárvány lenn a fűben, szivárvány fenn az ágon,
Egy néma ünnepély, ember-utáni csend,
Egy boldog remegés, és felpiheg sohajtva
A fájó ősanyag: immár a kínnak vége!
S reszketve megnyilik egy lótusz szűzi ajka,
S kileng a boldog légbe a hószín szárnyu Béke.

Noé: a bibliai vízözön túlélője, akinek hajója az Ararát-hegyen ért földet
miriád: milliárd
4
sajka: kis méretű csónak
2
3
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Tóth Árpád Jó éjszakát című verse búcsúvers. A gyógyíthatlan beteg költő búcsúzik az élettől, a fiatalságtól, és csendességre, pihenésre vágyik.
Jó éjszakát (1924)
Falon az inga lassú fénye villan,
Oly tétován jár, szinte arra vár,
Hogy ágyam mellett kattanjon a villany,
S a sötétben majd boldogan megáll.
Pihenjünk. Az álomba merülőnek
Jó dolga van. Megenyhül a robot,
Mint ahogy szépen súlya vész a kőnek,
Mit kegyes kéz a mély vízbe dobott.
Pihenjünk. Takarómon pár papírlap.
Elakadt sorok. Társtalan rimek.
Megsimogatom őket halkan: írjak?
És kicsit fájón sóhajtom: minek?
Minek a lélek balga fényüzése?
Aludjunk. Másra kell ideg s velő.
Józan dologra. Friss tülekedésre.
És rossz robotos a későnkelő.

Mi haszna, hogy papírt már jó egypárat
Beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem,
A tollra dőlve, mint botra a fáradt
Vándor, ki havas pusztákon megyen.
Mi haszna? A sok téveteg barázdán
Hová jutottam? És ki jött velem?
Szelíd dalom lenézi a garázdán
Káromkodó és nyers dalú jelen.

Majd egyszer… Persze… Máskor… Szebb időkben…
Tik-tak… Ketyegj, vén, jó költő-vigasz,
Majd jő a kor, amelynek visszadöbben
Felénk szive… Tik-tak… Igaz… Igaz…
Falon az inga lassú fénye villan,
Aludjunk vagy száz évet csöndben át…
Ágyam mellett elkattantom a villanyt.
Versek… bolondság… szép jó éjszakát!

Tóth Árpád költő 1886-ban született Aradon. A Nyugat című lap első nemzedékéhez tartozott. Számos folyóirat munkatársa volt. Verseiben a szerelemről, a magányról, az elmúlásról írt. 1928-ban Budapesten halt meg.
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Karinthy Frigyes, aki a humorban nem ismert tréfát
„Feltaláltam magamat. Megyek a szabadalmi irodába és bejelentem.”

Karinthy Frigyes
Születési neve

Karinthi Frigyes Ernő

Születési hely

Budapest

Születési idő

1887. június 25.

Anyja neve

Engel Karolina

Apja neve

Karinthy József

Foglalkozása

író, költő, műfordító

Érdeklődési kör

költészet, tudományok, repülés

Műveinek témái

szerelem, párkapcsolat, szenvedés, béke

Irodalmi műfajai

novella, sci-fi, vers

Feleségei

Judik Etel, Böhm Aranka

Gyermekei

Karinthy Gábor, Karinthy Ferenc

Legjobb barátja

Kosztolányi Dezső

Helyek, ahol járt

Budapest, Stockholm, Siófok

Halálának helye, ideje Siófok, 1938. augusztus 29.
Sírja

Budapest, Fiumei Úti Sírkert
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Karinthy Frigyes Budapesten született.
Édesapja a Magyar Filozófiai Társaság alapító tagja volt, aki felesége korai halála után
egyedül nevelte hat gyermekét. A Karinthi
gyermekek mind tehetségesek voltak valamiben. Frigyes nővére, Etelka (Ada) festőműBudapest, VII. kerület,
Damjanich utca 27.
vész, Emília (Mici) műfordító lett, csakúgy,
mint öccse, József. Frigyes a gimnázium elvégzése után matematikafizika szakra, bölcsészkarra és az orvosi egyetemre is járt. Az egyetemeket
nem végezte el, de egész életében érdeklődött a természettudományok
iránt. Judik Eteltől, első feleségétől született Gábor (költő), második feleségétől, Böhm Arankától született Ferenc (író) nevű gyermeke.
Karinthy Frigyes tizenhárom éves korára több mint ezer verset írt,
és mindössze tizenöt éves volt, mikor megjelent első regénye, a Nászutazás a Föld középpontján kereszetül. Tizenkilenc évesen kezdett újságírói munkába Az Ujságnál (folyóirat 1903 és 1944 között). Itt ismerkedett
meg Kosztolányi Dezsővel, akivel a legjobb barátok lettek. Ismert költővé az Így írtok ti című kötete révén vált, ebben kortársait parodizálta.
Utazás a koponyám körül című regényében agydaganatának tüneteit és
agyműtétjének részleteit írta meg. A mű megjelenése után egy évvel,
1938-ban Siófokon halt meg agyvérzés következtében.

Az Így írtok ti első kiadásának címlapja

1937-ben megjelent regénye címlapja

A paródia egy ismert mű (zene, vers) komikus (vidámságot keltő) utánzását jelenti. A legismertebb magyar irodalmi paródia Karithy Frigyes
Így írtok ti című műve.
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Karinthy Frig yes: Tanár úr kérem
„Nevetés. Az egyetlen dolog a világon, ami nem nevetséges.”

A Tanár úr kérem, diákokról szóló, 1916-ban megjelent műve humoreszk,
ami rövid, derűs hangulatú prózai műfaj.
Ismerkedjetek meg két részlettel! Ha tetszettek a történetek, olvassátok el
vagy hallgassátok meg a többit is (Magyarázom a bizonyítványon, Lógok
a szeren, A lányok…)!
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 magyarázza 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.
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,
1

Bicêtre – ejtsd: biszethr, híres francia börtön volt

40

NT_98798_magyar_8.indd 40

2021. 04. 12. 12:47

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 lélegzik: 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 dekoratív szereplője egy nagy eseménynek.
Maga a tanár is ünnepélyes. Oldalt ül le a székre, és összetett ujjakkal
gondolkodik. A jó tanuló a táblához megy, és kezébe veszi a krétát. A tanár
gondolkodik. A jó tanuló erre felkapja a spongyát, 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.
– Há – 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 Steinmann, 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 helyemen, és megbirkózom vele.
Különben – mondja a tanár hirtelen –, vegyünk inkább egy csonka gúlát.
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– Csonka gúla – ismétli a jó tanuló, ha
lehet még értelmesebben. Ő a csonka gúlával éppen 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 éteri 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 érdeklődéssel 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, egyfelesre1.
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.
1

egyfeles: a mai négyötödnek megfelelő osztályzat
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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
vizsgával a polgáriba, és katonai pályára lépek.”
Közben megbotlik, és elejti a füzeteket. Míg a földön szedeget, háta mögött felzúg az obligát 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 magában: „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 lenyíratja 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 elaludt mellette, és fogalma se volt róla, mit jelent
az egész. Igen, ez az, homályosan sejti, valami másodfokú egyenlet – de
hogy mi lesz ebből.
Szép lassan és kaligrafikusan 2 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 dobogón. Ezt még felírja, az
egyenlőségjelet is szép lassan felrakja – igen, ezt még úgy csinálja, mint
más, felsőbb lények, mint egy jó tanuló. Felírja még „á 2”. A katonaiskolában
nagyon korán kell felkelni, villan át az agyán, hirtelen. De aztán hadnagy
lesz az ember. Esetleg kimegy Fiuméba3.
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 figyelemmel nézi a táblát.
2
3

kalligráfia: művészi szépírás
Fiume: híres horvát kikötőváros
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– A másodfokú egyenlet… – ismétli olyan ember modorában, aki nem
azért ismétli a szót, mintha nem tudná, mit akar mondani, hanem inkább
azért, mert rengeteg mondanivalója közül a leghelyesebbet, 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 remeg
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 készültem.
– 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 roncsai 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 minden… amivel itt évek óta foglalkoznak körülötte…
foglalkoznak vidáman és ruganyosan és hangosan… és amiből ő soha nem
fogott fel semmit… néhány mondatot jegyzett meg eddig, s azokon úszott…
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És így áll most, még áll, reménykedik, udvariasan
figyeli, amit a másik beszél… néha helyeslően 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.

1920-as évekbeli iskola
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Milne, Karinthy és Micimackó
A Micimackót Karinthy Frigyes nővére, Emília, vagyis Mici segítségével
fordította magyarra. Innen ered a regény magyar címe.
A regény szerzője Alan Alexander Milne (1882–1956) angol író, aki 1926ban írta meg világhírű művét. A regény főszereplője az író gyermeke,
Christopher Robin1 (Róbert Gida) és játékmackója, Edward, akit a kisfiú
Winnie-re2 keresztelt. A Micimackóban szereplő többi állat is a kisfiú játéka volt. Füles, Malacka, Kanga és Zsebibaba történeteit az egész világ
ismeri. 1930-ban egy amerikai fimproducer megvásárolta a megfilmesítési jogokat. Ő készíttette az első Micimackó-babát, társasjékot, dalt,
rajzfilmet.

Az író, „Róbert Gida”
és Micimackó 1926-ban

Az eredeti játékok

Olvasd el a Micimackó előszavát és tartalomjegyzékét! Mit gondolsz, milyen hangvételű az írás? Válassz egy fejezetet, és a cím alapján írj egy rövid
történetet a füzetedbe!
1
2

Cristopher Robin – ejtsd: krisztofer rábin
Winnie – ejtsd: vini
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„Az olvasóhoz
Köszöntünk, kéz a kézben
(részemről mondjunk mancsot),
hogy teljesítsük részben
kérésed és parancsod,
mely minket felidézett,
mint mackóvágy a mézet.
Róbert Gida meg én
egy lélek, két legény,
egymást nagyon szeretjük,
és együtt
s evégett
ketten szeretünk téged.”
Tartalom
Első fejezet, amelyben bemutatnak bennünket Micimackónak és a méheknek, mellékesen a könyv is elkezdődik
Második fejezet, amelyben Micimackó látogatóba megy és beleszorul
Harmadik fejezet, amelyben Micimackó és Malacka vadászni mennek, és
kis híja, hogy menyétet nem fognak
Negyedik fejezet, amelyben Füles elveszti a farkát, és Mackó megtalálja
Ötödik fejezet, amelyben Malacka egy Elefánttal találkozik
Hatodik fejezet, amelyben Fülesnek születésnapja van, és két ajándékot is kap
Hetedik fejezet, amelyben Kanga és Zsebibaba megjelennek az Erdőben,
később Malacka megfürdik
Nyolcadik fejezet, amelyben Róbert Gida expedíció élén felfedezi az Északisarkot
Kilencedik fejezet, amelyben Malackát kiönti az árvíz
Tizedik fejezet, amelyben Róbert Gida estélyt ad Micimackó tiszteletére,
egyben szerző és olvasó elbúcsúznak egymástól
Karinthy Frigyes író, költő, műfordító 1887-ben született Budapesten.
A Nyugat című lap első nemzedékéhez tartozott. Műveiben (versek, novellák, regények) szerelemről, párkapcsolatról írt. Humorral fűszerezett
művein még most is „röhög az osztály”. Zseniálisan fordította magyarra
A. A. Milne Micimackó című regényét. 1938-ban Siófokon halt meg.
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Összefoglalás – A Nyugat első nemzedéke
•
•
•
•

irodalmi folyóirat
1908-1941
három nemzedék
utódja: Magyar Csillag

Az első nemzedék írói, költői
Ady Endre
(1877–1919)
Érmindszent
Párizs
szimbolizmus
múzsa: Léda, Csinszka

Babits Mihály
(1883–1941)
Szekszárd
Nyugat: főszerkesztő
háborúellenesség
halál, magány

Juhász Gyula
(1883–1937)
Szeged
Anna-versek
tájleírás
bánat, magány

Kosztolányi Dezső
(1885-1936)
Szabadka
vers, novella, regény
műfordító

Tóth Árpád
(1886–1928)
Arad
szerelem
elmúlás, magány
műfordító

Karinthy Frigyes
(1887–1938)
Budapest
vers, novella, sci-fi
humor
Micimackó

A Nyugat első nemzedékéhez kapcsolódó fogalmak
múzsa

szimbolizmus
novella

műfordító

nemzedék

kávéház
paródia
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A Nyugat második nemzedéke

NT_98798_magyar_8.indd 49

2021. 04. 12. 12:47

Arcképek
Ma már mindeki számára természetes, hogy fotót készít családjáról,
barátairól, önmagáról. Nem kell más hozzá, mint egy telefon, vagy egy
fényképezőgép. A képek előhívása is pillanatok alatt lehetséges. A XX.
század elején nyugatos költőinkről a fényképeket fényképész készítette,
arcképüket festő örökítette meg.
Rippl-Rónai József Kaposváron született
1861-ben. Budapesten szerzett gyógyszerész
oklevelet. Házitanítói munkája mellett rajzórákat vett, majd három évig járt Münchenben a
Művészeti Akadémiára. Németországi tanulmányai után Párizsban Munkácsy Mihály (1844–
1900, magyar festőművész) mellett tanult.
1927-ben hunyt el szülővárosában.
Ady Endre a Világ 1915. szeptember 19-i számában így írt róla: „Büszke és irigy vagyok egy
szép és nagyszerű úrra, akit Rippl-Rónai Józsefnek hívnak az emberek idelenn s az angyalok Rippl-Rónai József
odafenn. Első találkozásom vele Párizsban történt, a Grand Palais-ban, a Szalonban, kiállításon, régen. De volt hála
istennek gusztusom hozzá, hogy haza megírhassam: ez a magyar piktor,
akinek lépcsőfalra dugták a képét, vagy a legnagyobb, vagy majdnem
a legnagyobb.”
Melyik írót, költőt ismered fel a festmények alapján?

Nyugatosok portréi
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Szereted, ha fényképeznek? Szoktad magad fotózni? Ady Endrének nem
volt sem mobiltelefonja, sem fényképezőgépe, de ő kifejezetten szerette, ha képek készülnek róla. Korának egyik leghíresebb fotográfusa Ady
fotóiból egy különálló könyvet adott ki a költő halála után.
Székely Aladár (születési neve: Bleyer Aladár)
1870-ben született Gyulán. Tizenöt évesen szobaés címfestő segédként dolgozott. Mestere mutatta és tanította meg neki a fényképezés alapjait.
Kolozsváron volt fotóssegéd, ahol kibontakoztathatta ügyes rajzoló és festő képességeit. Első műtermét Gyulán nyitotta meg huszonhárom évesen.
Harmincévesen költözött végleg Budapestre. Járt
Münchenben, Drezdában, Hamburgban és Berlinben. 1914-ben kiállították képeit Londonban, 1928ban pedig Bécsben. Számos magyar és nemzetközi A Nyugatosok fényképészének
önarcképe
elismerésben részesült. 1940-ben halt meg.
A fényképész képeit látod itt a Nyugat költőiről, íróiról, családjaikról. Kiket
ismersz fel a képeken?
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Móricz Zsigmond, a nép nemzeti lelke
„A lélek titkainak birodalma ott kezdődik, ahol a látható világ végződik.”
(Móricz Zsimond)

Móricz Zsigmond
Születési hely

Tiszacsécse

Születési idő

1879. július 2.

Anyja neve

Pallagi Erzsébet

Apja neve

Móricz Bálint

Foglalkozása

író, újságíró, haditudósító

Érdeklődési kör

paraszti világ, népmesék, népdalok

Műveinek témái

falusi-paraszti világ, párkapcsolat,
gyermekkor

Irodalmi műfajai

novella, regény

Feleségei

Holics Eugénia, Simonyi Mária

Gyermekei

Móricz Virág, Móricz Gyöngyi, Móricz Lili

Legjobb barátja

Ady Endre

Helyek, ahol járt

Tiszacsécse, Túristvándi, Prügy, Debrecen,
Sárospatak, Budapest, Leányfalu

Halálának helye, ideje Budapest, 1942. szeptember 5.
Sírja

Budapest, Fiumei Úti Sírkert
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Móricz Zsigmond Tiszacsécsén született egy
kilencgyermekes család első gyermekeként.
Édesapja földműves, kezdetben jómódú parasztgazda volt. Édesanyja református lelkész lánya, aki különös figyelmet fordított
gyermekei iskoláztatására. Gyermekkorát
Csécsén, Túristvándiban és Prügyön töltötte, ahol családja nagy szegénységben élt.
A három Móricz-lány
Református gimnáziumokban tanult Debrecenben, Sárospatakon és Kisújszálláson. Sikeres érettségi vizsgája után
egy évig teológiát hallgatott Debrecenben, ezt követően Budapesten volt
jog- és bölcsészhallagtó. Kisújszálláson gimnáziumi tanárként dolgozott.
A Kisfaludy Társaság kérésére népdalgyűjtésbe kezdett. 1905-ben kötött
házasságot első feleségével, Holics Eugéniával. Kapcsolatukból született
Virág, Gyöngyi és Lili.
1908-ban a Nyugatban jelent meg novellája, a Hét krajcár, aminek az írói
hírnevet és Ady Endre barátságát is köszönhette. Móricz Zsigmond volt
a Nyugat első felfedezettje. Az első nemzedék költői, írói közé tartozott,
ám a második nemzedékhez kapcsolódik 1933-ig tartó főszerkesztői munkája, és a lap fennmaradásához szükséges anyagi támogatása. 1939-től
a Kelet Népe (folyóirat 1935–1942 között) szerkesztője lett. Novellái, regényei elsősorban a paraszti és dzsentrivilágról szólnak. Utolsó, Rózsa
Sándorról (híres magyar betyár) szóló művét már nem tudta befejezni.
1942-ben, agyvérzés következtében halt meg 63 évesen.

Dzsentriregény

Móricz Zsigmond háza Leányfalun

A dzsentri elszegényedő, birtokait elvesztő, társadalmi ranghoz, életformához ragaszkodó nemes. Hazánkban az 1870–80-as években használták rájuk ezt a fogalmat.
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Móricz Zsigmond: Hét krajcár
Emlékszel még a novella műfaji sajátosságaira? Milyen jellegzetességeit
tudod felsorolni? Olvasd el azt a novellát, ami ismertté tette Móriczot!
Hét krajcár (1908)

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni.
Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, 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 a jövendő életemben nem kacagok annyit,
mint gyermekségem e pár esztendejében.
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Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros 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, egyet az almáriumban… a többi nehezebben került elő.
Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám. Azt hitte, többet
is talál a gépfiában, mert pénzért szokott varrni s amit fizettek, mindig
odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses bánya volt, amelybe csak
bele kell nyúlni s mindjárt van terülj asztalkám.
El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám kutat, kutat
benne, tűt, gyűszűt, ollót, szalagdarabokat, 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 gonoszakat. 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 felfordult fiókhoz.
– Pszt! – ijesztett rám az anyám – csendesen, még kiszökik. Te még nem
tudod, milyen fürge állat a krajcár. Az nagyon sebesen szalad, 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.
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– Jaj! – kiáltott rám újra az anyám s én megijedtem, úgy kaptam vissza
az ujjom, mintha a sparherthez 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. Mer 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, mer a pénz
nagyon kényes, csinnyán kell vele bánni. Tisztességgel. Könnyen megáprehendál1, 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 ódalamat.
– Édes anyám, én tudok egy helyet, a hon 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.
1

megáprehendál: megsértődik
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– 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
fiatalabb korában olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való lehetett. De
nálunk nem sok terhe volt az árvának, nem hiába volt olyan göthös2, szúette,
foghíjas.
Az anyám minden új fióknak tartott egy kis prédikációt.
– Ez gazdag fiók vót. Ennek sose vót semmije. E meg mindig hitelbül élt.
No te rossz, nyavalyás kódus, hát neked sincs egy krajcárod. 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 is akasztotta, aztán leültünk nevettünkben a földre.
– Megáll csak – szólt hirtelen –, mindjárt lesz nekünk pénzünk. Az apád
ruhájába lelek.
A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. S csudák csudája, a hogy
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. A hon 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 holnapra 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.
2

göthös: sokat köhögő ember
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Lázasak lettünk. Most már csak egy kell még.
– Mutasd csak a te zsebedet is. Hátha abba is van.
Az én zsebem! 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 hozzánk egy koldus. Éneklő hangon nagy siralmas
könyörgést mondott.
Az anyám majd belebódult1, úgy ránevezett.
– Hagyja el, jó ember – mondta –, ma egész délután itt heverek, mert
nincs egy krajcárom, a félfont szappanhoz, hibázik az árából.
A koldus, jámbor arcú öreg ember, rábámult.
– Egy krajcár? – kérdezte.
– Hát.
– Adok én.

– No még a kéne, kódustól alamizsnát 2.
– Hadd el lyányom, nekem nem hibádzik. Nekem mán csak egy hibádzik, a kapa főd. Avval minden jó lesz.
Kezembe adta a krajcárt s nagy hálálkodással eldöcögött.
1
2

belebódult: belekábult
alamizsna: adomány
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– Na hálá légyen – szólt az anyám –, szaladj hát…
Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot, nagyot 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, szent vére. Az anyámé, aki úgy tudott kacagni,
ahogy a szegény emberek között is csak kevés tud.

Milyen érzések zajlottak le benned a novella olvasása, hallgatása közben?
Milyennek látod az anya és a fiú kapcsolatát? Mivel próbálja az édesanya
nagy szegénységüket ellensúlyozni? Hogyan éli meg a gyermek a „pénzkeresést”?
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Móricz Zsigmond a „nagy háborút”, vagyis az 1914–1918-ig tartó első
világháborút, több kortáráshoz hasonlóan, jó megoldásnak látta hazánk
függetlenné válására, az Osztrák–Magyar Monarchiától való elszakadásra.
Katonai szolgálatot nem teljesített, azonban önként jelentkezett haditudósítónak1. 1914 őszén a keleti fronton, a Galíciában töltött egy hónap
után hazatért, ám ismét visszatért, és szemtanúja volt a Szurmay Sándor altábornagy által vezetett hadtest sikeres decemberi hadjáratának.
Móriczot a frontvonalon átélt események, valamint testvérének, Istvánnak katonai szolgálat közben való elvesztése háborúellenessé tették.
Haditudósításai, a háborúról szóló elbeszélései cenzúra alá kerültek,
ami azt jelentette, hogy írásai csak részben vagy egyáltalán nem jelenhettek meg. Móricz háborús műveiben, a frontnovellákban is az embert állítja a középpontba, őket ábrázolja a tőle megszokott formában.
A Vérben vasban című novelláskötetete 1918ban jelent meg. A Két kis magyarok, a Katonadolog, a Postások a háborúban, a Kárpáti mesék,
a Kis Samu Jóska, az Amikor a katonák pihennek
című elbeszéléseit megtalálod a nagy háborúról
szóló kötetében. A Vérben vasban kötetben található A macska című novellát 1915-ben írta.

1

A haditudósító olyan személy, aki saját élményei alapján tudósítja, tájékoztatja az embereket
a háborúban zajló eseményekről.
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A macska
Az alkonyat az orosz síkon éppolyan volt, mint odahaza. Nem látszott az
égen, hogy valakinek ott külön gondja volna az emberek két nagy seregére,
amely földbe van ásva, az utolsó emberig jobban el volt rejtve egymás elől,
mintha fekete és vörös hangyák két serege viselne a fűszálak közt hadat.
Hat apró kis legény ugrált előre, egy tizedessel meg egy hadapródjelölt
őrmesterrel, hogy a leégett falu üszkös bal végétől valami 1500 lépésnyire
megszállja az útvonalat, s ott gyorsan fedezékbe kaparja magát, ahonnan
reggelig figyelhesse az éjszakát.
Madarak suhantak át a levegőben, fűszálat vittek a csőrükben vagy bogarat. Távolról ágyúdörgés hallatszott s elszórt puskalövések, kettős csattanással; néha, mint egy dongó, zirrent a fül mellett egy-egy golyó.
Csatatéri esti csönd.
– No, hál’ istennek – szólt a hadapródjelölt őrmester, és elterült a maga
ásta fedezékben.
Mozdulni sem bírt már, egyetlen tagját nem bírta továbbmozgatni. Oda
volt. Fájt a gerince, a nyúlt agyveleje, az összes csontjai és kötései, de különösen a gerincvelő, amit egészen agyoncsigázott a súlyos szerelvény cipelése: az utolsó héten valami százhúsz kilométert meneteltek.
Hirtelen valami csodálatos édes kis hang csapta meg a fülét. Megint
felnyitotta a szemét, mert azt hitte, megőrült. A nyitott sírforma fedezék
sötét homokjában találta magát, s nem volt semmi nesz. Tudta, hogy a hét
embere szintén be van ásva, és most ugyanígy fekszik a meleg homokban.
Kötelesség hajtotta, hogy fel kellene állani, hogy az őrök figyelnek-e vagy
nem, de nem volt ereje, ha mindjárt egy egész orosz támadás jönne sem.
Egyszerre csak megint hallja azt a furcsa hangot. Vékony és kedves, síró
és csiklandozó… Macskanyávogás, fiatal kiscica nyivákolása…
Tágra nyitotta a fülét. Macska!… Hol van itt macska?… Macska!…
Régen elmúlt örömök és boldogságok villantak eszébe. A kislányait látta,
ahogy a fehér cicákkal hempergőztek. A kisgyerekének a hangját hallotta,
mint otthon a nagy diófa alatt, ahogy a kismacskát cipelte. Cince maga is
annyi, mint egy rózsaszínű kiscica…
– Cic, cicc!… – hallotta jobbról is, balról is.
Felkönyökölt.
Az emberei mind ott dugták ki a fejüket a fedezékük szélén, és kíváncsian,
vigyorgó képpel nézték.
– Cic – mondta mind –, cic!…
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A kis barna macska óvatosan
ott lépkedett a fekete homokban,
fehér folt volt a bögyén, s a mancsai fehérek voltak, olyan tiszta
fehérek, olyan frissen mosott fehérek, amilyen kormosak és homokpiszkosak voltak ők, a kényes
emberek.
– Cici, cicicic!…
S már az egyik legény ott mászott hason előre a cica után, és ravaszul,
lappangva, becsapva igyekezett az ártatlant elcsípni.
– Vigyázz, elszaladt - kiáltotta ijedten valamelyik, de már akkor a macska kézben volt.
Boldogan vihogva fordult meg vele a honvéd, nagy bajuszú öreg magyar,
és úgy csúszott vissza a fedezéke felé, mint egy vastag, nagy földi féreg,
amely sohasem tudott lábon állni, és emelt fővel nézni az égre...
– Tudsz magyarul, cicu?… – mondták az emberek, és nevettek.
– Az apád csillagát, hogy tud karmolni! – mondta a vén honvéd, s büszkén mutatta az orrát, amit megkarmolt a kismacska. – Még leszedné róla
a bőrt!
– Add ide nekem. Nem tudsz te avval bánni!
– Nem kell úgy megszorítani!
– Nem való ilyennek a kezébe a macska!
– Add csak ide! – hallatszott mindenfelől egy-egy szó. A nyolc ember
mind a macska után vágyott.
Körös-körül nem látszott senki és semmi, csak ők nyolcan voltak itt s egy
kismacska…, a halál mezején.
– Cicuskám – mondta egy ember –, kis cicuskám! Hogy kerülsz te ide,
cicus? Gyere haza velem Magyarországba, Böskéhez…, a bácsi Böskéjéhez…
– Ne csábítsd el! – mondta a honvéd, aki a markában úgy tartotta a cicát,
mint egy madarat. – Juliskához fog ő jönni! Kovács Juliskához, Nagyszemre, a Patics utcába…
Az arcához szorította a macskát, annak a bársonyos szőrét, s a többi
irigyen és csorgó kívánsággal nézte.
– Teljes fedezés! – kiáltotta el magát hirtelen a hadapródjelölt őrmester,
mert valami gyanúst vett észre.
62

NT_98798_magyar_8.indd 62

2021. 04. 12. 12:47

Abban a pillanatban mindenki beugrott vagy behúzódott a fedezékbe.
Óvatosan lestek aztán ki. Amott szemben, az ellenség felől lovasok közeledtek vágtatva.
– Itt a muszka1! – kurjantott valaki.
– Nem muszka ez, te szamár, hanem huszárok!
– Hászippa! Látszik, hogy itt a muszka, mert a huszárok szaladnak viszszafele!
Nevettek, de ahogy a háborúra visszaeszméltek, egyszerre mindnyájan
megérezték a testüket, a fáradtságukat.
– Az isten verje meg a patkójukat, minek jönnek éppen erre! – morogta
a macskás ember, s a cicát beszorította a kebelébe.
A huszárok elgaloppoztak, s ott, ahol az imént állottak, egy-két perc
múlva veszekedett gránát csapott le.
Lehúzódtak mindnyájan a gödörbe, s hosszú perceken át visszafojtott
lélegzettel vártak. Disznó muszkája! Ezeknek mindig ilyen remek megfigyelőik vannak. Jó lesz el nem árulni magunkat, mert rögtön itt lesz
a salve2. Bölcsen meglapultak, s csak jó sokára elevenítette meg őket újra
a macskanyávogás.
Mire kinéztek a föld színére, már a huszárok ott látszottak a falu alatt.
A lovuk szőrén s a fegyverükön megcsillant a napsugár, a nap utolsó sugara.
A macskás honvéd, hogy a többit izgassa, kitartotta a fedezékből a cicát
fél kézzel, s a másikkal simogatta odafent. Ő maga hanyatt feküdt a kis
mélységű sírban.
– Megijedt!
– Cicukám, megijedtél?
– Nem szereted a gránátot, cicuka?
– Hát a gombócot?
– Hát a friss tejecskét?… – mondták összevissza.
S úgy nevettek valamennyien, és nézték a baka nagy fekete kezeiben tekergőző kis jószágot. A macska nyivákolt. Kinyitotta kis piros száját, és kinyújtotta hegyes kis piros nyelvét, s feltartott kis fehér orrával az égre nyivákolt.
– Milyen tiszta – szólt az őr.
– Mosdik.
– Többet mosdik, mint te.
1
2

muszka: orosz
salve: üdvözlet
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A cica kiugrott a honvéd gyöngéd markából, a fedezék szélére pattant és
továbbszaladt.
Egyszerre hárman is ugrottak utána, s egy pillanat múlva már megint
fogva volt.
Most új embernek kezdődött új öröme. Simogatta, szeretgette, olyan
gyöngéden bánt vele, mint egy álommal, egy emlékkel, mint a gyereke hajával…, s a többi nézte…
– Teljes fedezés! – hallatszott újra a hadapród őrmester kiáltása. Abban
a pillanatban mindenki lebújt.
Az őr s a hadapród figyelték, mi az, ami jön…
– Csehek jönnek! – kiáltott az őr.
Erre mindnyájan kinéztek. Zárt rendekben közeledett oldalról, jobbról
egy egész zászlóalj. Erről ismerték meg, hogy mifélék. Ezek itt is kettős
rendekben járnak, tán hogy együtt tartsák egymást.
– Ördög vigye, minek jönnek ezek erre! – káromkodtak magukban, s nézték, hogy jön a menet tömör oszlopban. – Az oroszok mindjárt itt lesznek
a tűzzel.
Három lovas tisztjük észrevette őket, s előre rugtatott.
A hadapródjelölt őrmester feltápászkodott. Ha ezek nem félnek egész
alakot mutatni, akkor nem volna magyar virtus, hogy ők meg itt lappangjanak. S amit tudott, elmondta.
A nagy bajuszú, sárga cseh kapitány dünnyögve nézett abba az irányba,
amerre az ellenséget jelezte nekik, s minden köszöntés nélkül visszatért a
csapataihoz.
A hadapródjelölt őrmester részvéttel nézett utánuk, s odakiáltott még
nekik, hogy ne menjenek zárt oszlopban, hanem bomoljanak rajvonalba…
– Was? – szólt vissza a kapitány, végignézte s elment.
– Teljes fedezés! – kiáltotta a hadapród, s maga is bevetette magát az
árkába.
Már hallatszott messziről az égben repülő rémmadár sivítása. Az emberek úgy meghúzódtak a földben, mint az egerek. Aztán valami negyven
méter magasságban, az alkonyati ég mély violasötétségében valami sárgásvörös fény villant szét, s rá éles csattanás.
A magasban eloszlott robbanás után három kerek, fehér füstfelhő maradt
az égen.
A hadapród megnyugodva nézte.
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„Mintha egy gigász fújt volna játékos kedvében cigarettjéből füstkarikákat” – mondta magában költői érzéssel.
Aztán újabb dörrenés…, aztán csak úgy zuhogtak körülöttük a vas parittyakövek…
Amint csönd lett, a hadapród kiemelte óvatosan a fejét a fedezékből.
Nagy távolságban robbanást látott, aztán még messzebb látta magasra
fölcsapódni a földet. Az oroszok az egész mezőt tűz alatt tartják…
„No, ez már semmi!” – mondta magában, s most ő szólott végig a csapatja
fölött:
– Cic!… Cicic!…
Egyszerre újra felbukkant a hét bakasapka, s összenéztek.
– Hol a macska?
– Hol van? Hol a macska?… – kérdezték összevissza, egyre idegesebben.
– Atyaisten – kiáltotta, akinél utoljára volt –, elszökött…
Mind ijedten néztek körül, mindnyájan megerőltették a szemüket, hogy
az egyre vastagabb sötétségből kihalásszák a kismacska kedves figuráját.
– Cic – kiáltották –, cicic! – cuppogatták, szipogatták, csókkal csupogatták. – Cic, cica, cica!
De nem volt többet… Néma volt a puszta, nem volt macskanyávogás…
Akkor szó nélkül visszahevertek a földbe, s fölvetették szemeiket a nagy
sötét orosz égre… Mélyet lélegzettek, fájdalmasan sóhajtottak, mintha egy
sugár tűnt volna el, az életnek egy meleg, színes kis sugara…, amely megcsillant…, amely hozott valamit…, amely megint nincs… Most már újra
nincs semmi, semmi, semmi, csak a háború…
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Móricz Zsigmond: Lég y jó mindhalálig
Móricz Zsigmond legismertebb regénye a Légy jó
mindhalálig. A tizenkét fejezetból álló mű főszereplője Nyilas Misi, a „debreceni kisdiák”, szorgalmas,
jó tanuló, becsületes gyermek. A főhős sorsa az író
gyermekkorához hasonlít. Misi a tanulás mellett
munkát vállal, hogy segítse szegény szüleit. Büszke arra, hogy két állása is van. Délutánonként felolvas egy vak férfinak, és a gazdag Doroghy család
fiát, Sanyikát tanítja. A kollégium falai között sok
sérelem éri. Sorsával és új környezetének nehézA regény első kiadása
ségeivel egyszerre kell megbírkóznia Misinek.
Az 1583-ban alapított Debreceni Református Kol- 1920-ban
légiumban több magyar költő, író töltötte diákéveit. Itt tanult Csokonai
Vitéz Mihály, Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Arany János, Ady Endre,
Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc és Szabó Magda is.

A kollégium a XVIII. században és napjainkban

Olvassátok el a regény fejezetcímeit! Beszéljétek meg, vajon mi történhetett az adott részben!
Első fejezet: amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig
hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is
észre nem veszi a rendellenes állapotot
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Második fejezet: amelyben a kisdiák pakkot kap hazulról, s egyszerre nevezetes ember lesz, megszokja, hogy a szemek ránézzenek, aztán nagy veszélybe kerül, és az ösztön vakmerően ügyessé teszi; végre pompás kondíciót kap,
s pénzt keres
Harmadik fejezet: amelyben a kisdiák szorgalmasan dolgozik, tanul, jelesekre felelget, és két barátra tesz szert
Negyedik fejezet: mely az előbbinek folytatása, de valami más történik
benne, mint amit vártunk, mert az élet olyan, hogy mindig másképp történik minden, mint ahogy elgondolta előre az ember
Ötödik fejezet: amelyben a kisdiák családok életébe keveredik bele, s olyan
dolgokról hall, és olyanokat lát, amik nem tartoznak a gimnáziumi tananyaghoz: például szerelmes leveleket közvetít, ami szintén hiányzik az
„államilag jóváhagyott” tantervből
Hatodik fejezet: amelyben legnevezetesebb, hogy a kisdiák fölfedezi Debrecen egyetlen évszázados történelmi emlékét, amely nem várrom, nem
palota, nem márvány és nem érc, hanem egy háromszáz éves gizgaz bokor
egy ház ablaka alatt
Hetedik fejezet: amelyben csodálatos, hogy a szenvedő ember körül is
minden természetes és vidám; szinte nem érdemes élni, ha az élet ilyen
kevéssé vesz részt a szív fájdalmában
Nyolcadik fejezet: amelyben kitűnik, hogy Misi olyan gyerek, aki nem szereti, ha vele foglalkoznak, kivált mikor valami kellemetlenség áll a háta
mögött: hagyják békén; jó ilyenkor haza és nagy gondokra gondolni, jó
elfelejteni a nagy mellett a kis bajt
Kilencedik fejezet: amelyben isten tudja csak, mi fog történni; a kisdiák
örül, hogy szombat van ez után a nehéz hét után; úgy érzi, ma be fog valami fejeződni: hét végére kell, hogy a bajoknak is vége legyen
Tizedik fejezet: amelyben szomorú és nehéz vasárnapra virrad a kisdiák,
zúgó fejjel néz a jövőbe, s valami ismeretlen erő hajtja olyan utakra, amerre különben soha el nem indult volna
Tizenegyedik fejezet: amelyben a kisdiák átmegy a felnőttek minden gyötrelmén, gyermekül ismeri meg a kenyérkereső emberek földi szenvedéseit
Tizenkettedik fejezet: amelyben kiviláglik, hogy a kis Misi egész életében
minden munkáját ugyanolyan csodálatos és rendkívüli zűrzavarok és kétségbeejtő válságok között vitte végbe, mint első kis versének költését
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Második fejezet… (részletek)
Október közepén egy szomorú és borús pénteki napon, óraközben, mint
mindennap, elszaladt a pedellushoz, s megnézte a kátrányszagú, vasrácsos
fekete hirdetőtáblán az érkezett levelek lajstromát1. Legnagyobb rémületére
ott látta a nevét a többi közt. Ha a nevét kimondták, vagy leírva látta, mindig szívdobogást kapott.
Két krajcárt2 kellett fizetni a pedellusnak minden levélért, s előre kikészítette a markába, mikor bement a nagy pedellusi3 szobába.
Végignézték az összes leveleket, nem találták az övét.
– Hogy híják?
– Nyilas Mihály második gimnázium.
A csizmás kis pedellus a pipát a másik oldalra tolta
a szájában, s még egyszer végignézte a leveleket.
– Óvasta odaki a nevit?
– Igen.
– Osztig Nyilas András?
– Nem András: Nyilas Mihály második gimnázium, bé.
– Az a, ’sz ipp a nincs.
Egyszer csak a homlokához kap, s még a kalapot is feltolja rajta, a kis
karimás kerek kalapot, amilyet a debreceni cívisek4 viselnek:
– Nízzík csak! Iszen magának nem levele van, hanem pakkja!
Pakkja! A kis Misinek a szívébe csapott egy újabb öröm ijedtsége. Pakkja!
Az édesanyja pakkot küld! Egész elsápadt bele, aztán újra elpirult. Odahaza megmondta az édesanyja, hogy „Fiam, csomagot ne várj, mert én nem
tudok olyan finomságokat küldeni, mint a többi gyerekeknek a szülei, hát
inkább nem küldök, minek lássák azt mások, hogy milyen szegények vagyunk, édes kis fiam.”
Aláírta az ívet, hogy átvette a szállítólevelet, s odaadta a két krajcárt.
– Öt píz – mondta foghegyről a pedellus.
De ő olyan izgatott volt, hogy nem figyelt rá.
– Hajja? Öt píz!
Csak az újabb kiáltásra figyelt, hogy ez neki szól.
lajstrom: lista
2 krajcár: régi keveset érő fémpénz
3 pedellus: iskolaszolga
4 cívis: polgár

1
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Erre olyan zavarba jött, hogy elkezdett minden zsebében kutatni, s végre
is szerencsésen kifordította az összes pénzét a földre, úgy kellett asztal alá
bujkálni érte, majd elsüllyedt a szégyentől. Kint csengettek, erre még jobban sietett, s újra kipotyogtatta a markából a harminchat krajcárt; már csak
annyija volt, pedig elsején nem fizette ki Csigainét sem.
Az órán már bent volt a latintanár, Gyéres tanár úr, de még a katedrán
5
volt, s az osztálykönyvbe írta be a tananyagot.
Gyorsan a helyére ült.
– Hun voltál? – súgta a fülébe Gimesi, aki belül ült.
– Pakkot kaptam.
– Pakkot?!
Misi érezte, hogy Gimesi irigykedve néz rá, s boldogan mosolygott.
* * *
Hát ezen a napon bizony a kisdiák nem sokat tanult, de annál nagyobb
önérzetre tett szert: a pakk büszkesége dagasztotta a szívét, s még soha ilyen
frissen nem ment fel a coetusba6.
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 szobafőnök7 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 ládáján 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;
ők hárman bontották fel, Andrási, Böszörményi, s egy 21. coetusbeli, akit
Tök Marcinak csúfoltak.
katedra: tanári dobogó
6 coetus: a kollégiumi diákok közössége
7 szobafőnök: az egy szobában lakó diákok vezetője
5

69

NT_98798_magyar_8.indd 69

2021. 04. 12. 12:47

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.
Milyen emberi tulajdonságok figyelhetők meg a jelenetben? Mit gondolsz
a diáktársak tettéről? Voltál már hasonló helyzetben? Ha igen, kivel azonosultál?
A következő regényrészletben Misi a Doroghy családnál van. A család tagjai: Doroghy úr, Doroghyné, gyermekeik: Doroghy Viola, Doroghy Bella,
Doroghy Ilona, Doroghy Sanyika. (A képek az 1960-as filmből valók.)
Ötödik fejezet… (részlet)
– A mi kis barátunk – mondta a vénlány – a kis Nyilas Mihályka. Tudja,
apa, aki együtt készül a leckére Sanyikával.
Az apa csendesen, derűs mosollyal bólintott a gyerekre, aztán leült, úgy
leeresztette magát az asztal mellett egy székre, s szó nélkül, valami kellemes
mosolygó nézéssel bámult maga elé.
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– Megfázott papa? – kérdezte a vénlány.
Nem szólt, nem is intett, csak az ajka mozdult meg a nagy bajusz alatt.
– Ott nálatok annyira fűtenek, hogy az embert megütheti a guta – mondta,
s az asztalra könyökölve a homlokát megsimította.
– Tessék ideadni a kabátot – szólt Bella s lehúzta az apjáról a nagy bundát. A bunda kopott volt, de belülről is szőrmével volt bélelve.
A kisfia az ölébe telepedett.
– Mit tanulsz?
A fiú vállat vont.
A nagy ember most Misire nézett,
s ez szolgálatkészen mondta:
– Most a számtant tanultuk: közönséges törtekkel a négy alapműveletet.
Az apának megmozdult a szemöldöke,
s jobban ránézett Misire.
– Ezt? – szólt.
Jelenet a filmből
– Igen.
Az apa szórakozottan forgatta egy ujjal a vékony könyvet.
– Ez az egész?… Hát te olyan szamár vagy, hogy még azt se bírod megtanulni – mondta, és az a szó, hogy szamár vagy, olyan kedves volt; pedig
látszott, hogy bántani akarta a fiacskáját, de az csudálatosan egy cseppet
sem félt tőle, belebújt a szakállába, s ujjaival simogatta.
– Bizony, csak pirongassa meg apa – szólt Bella élesen –, még a szorzótáblát se tudja, olyan buta...
Az apa hallgatott. Misi félt, hogyha ez a nagy ember megmozdul, valami
összetörik.
– Buta… Nem buta talán… csak szamár… – s megint azzal a furcsa mosolygással ejtette előre a fejét.
– Apa, Bella japán legyezőt vett hatvan krajcárért – mondta árulkodva
Sanyika.
– Mi? – mordult fel az apa.
– Azért mond engem butának, mer megmondtam.
– Majd ki is hajítom a legyezőjével együtt! – morgott az apa.
– Csak ne szájaskodj, mert egyszer pofon ütlek, tudod! – nyelvelt Bella
mérgesen.
– Nagyon félek tőled!
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– Megkaphatod nagyon hamar.
– Majd megkapod te is apától, biztosítalak!
Misi egész odavolt, míg ezt hallgatta.
És a legcsudálatosabb az volt, hogy az apa nem szólt semmit, sem nem
haragudott, se fel nem háborodott, se nem nevetett, csak folyton azzal a kissé
merev s egyforma mosolygással nézett maga elé.
Ők próbáltak volna az édesapjuk előtt ilyen hangon veszekedni! Már réges-régen kirepültek volna a szobából! Civakodnak ők eleget, mert a kisebbek nagyon rosszak, nem akarnak szót fogadni, s még csúnyábban is
lármáztak, mikor jól összekaptak, de idegenek előtt nem, s a szüleik előtt
meg pláne soha egy rossz szót se mertek volna.
– Meg fog bukni? – kérdezé egyszer az apa, s rámeredt Misire.
Ez megrémült ettől, s elkezdett reszketni, minden pillanatban azt várta,
hogy átnyúl az asztalon s felkapja és kettétöri, mint egy mézeskalácsot.
– Remélem, hogy nem, isten ments! – mondta aztán.
– Majd jó lesz suszterinasnak8!1– szólt az apa csendesen.
– Apa nagyon könnyen veszi – mondta a nagylány –, ahelyett, hogy megfogná, s megrázná egyszer… hogy tudná, hogy komoly dologról van szó…
Akit gyermekkorába nem vernek meg, abból nagy korába se lesz jó ember…
– Hozd be a vacsorát – mondta az apa.
Erre elhallgattak.
Most besomfordált egy sápadt asszony, a mama, meg a legkisebb lány, az
most is nevetgélt, az anyját a hóna alatt fogva, támogatta, s a fejét lesütötte,
úgy nevetett.
A mama félt, hogy valami baj lesz, azért vánszorgott be. Leült az asztal
mellett egy székre, olyan sápadt volt, mint a vászon, s iszonyúan sovány.
A kislány hamar elszaladt az ajtóhoz, az ajtófélfához, odatámaszkodott,
s csak a halk kuncogása hallatszott, akárki akármit mondott, ő csak nevetett.
Egy ideig csönd volt a mama miatt, akkor a vénlány így szólt:
– Nekem tanul… Nekem nem tanul!… (A kislány erre felnevetett, de a
kezével betakarta a száját.) Apának tanul?… Mamának tanul?… Bellának
vagy Ilikének?… (Erre a kislány görcsösen felhahotázott, s kiszaladt a másik szobába.) Saját magának tanul: amit tanul, az az övé…
Újra csönd volt, aztán a kis Ilike, aki olyan tizenhárom éves, hirtelenpiros
arcú, kis fekete lány volt, lassan újra besomfordált az ajtóig, mert nagyon
8

suszterinas: cipészmesternél tanuló
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kíváncsi volt, s egy szót sem akart elveszíteni; akkor a mama megszólalt,
halkan:
– Bizony magának.
A vénlány kapott rajta:
– Ha én tanulhattam volna! Én bizony tanultam volna! (Ilike kacagása hátulról úgy rezgett, mint egy gerlice turbékolása9.)2Jaj, istenem: éppen most végeztem volna el az egyetemet!… (Ilikéből erre kirüffent a hahota10,3most már teljes tüdőből.) No, ez mit nevet?… Te, te rossz lélek,
mit vihogsz?!… (Ilike sikkantva kacagott, s a két öklével tömte a száját.)
Te tanulhatsz, igen, éppen mondom, hogy milyen igazságtalanság: ha egy
lány az eszével a csillagokat éri is, akkor is csak egy rossz szolgáló marad, de
ebből, ha csak fel tudom vakarni az egyetemig, mindjárt Nagytárkányi és
Bertóthi Doroghy lesz!…
Ilike újra kitört, és sikoltó kacagását most már futva vitte ki még a másik
szobából is, ki az udvarra.
Az apa hátradőlve ült a széken, s dúdolni kezdett egy nótát:
Kis kutya, nagy kutya
nem ugat hijába…
Ahogy a dalt dúdolta, a lehelete átcsapott az asztalon, s Misi rémülten és
iszonyodva érezte meg a bor szagát.
Iszonyodva és rémülten nézett rá a gyönyörű férfira, mintha kígyót vagy
sárkányt látna: az ő apja is ivott, mikor szerződést kötött a parasztokkal, de
olyankor ő, az édesanyjával hetvenhétszeres kínt állottak ki.
Eszébe jutott, hogy már ötre jár az idő,
felállott, köszönt, s gyorsan elment.
Kint nagy szél volt, majd elvitte.
Az öregúrnál fáradt volt és szórakozott, az olvasás egy kicsit döcögött, ez a
mai délután nagyon a szívére ment.
Nem volt tisztában ezekkel az emberekkel, mindeniket szerette, s valamenynyire haragudott. Sanyira persze legjobban, amiért nem tanul. Nincs semmi
Jelenet a filmből
más dolga. És neki érdemes!
9
10

gerlice turbékolása: galamb által kiadott hang
kirüffent a hahota: kibugyant a kacagás
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A nagylányt tisztelte, hogy olyan vörösek a kezei, s feláldozza magát, de
azért mégis nagyon goromba.
Bella, istenem, milyen gyönyörű lány, mint egy királykisasszony; csak azt
a kis röhincset11 csodálta, hogy senki se pofozta fel. Az még akkor is, mikor
ő kijött, ott kuporgott a folyosón s nevetett. De min is: igen, hogy a vénlány most végezte volna az egyetemet… Hogy erre gondolt, egyszerre ő is
elkezdett nevetni… s olvasás közben, hogy eszébe jutott, nevetni kellett,
alig tudta lenyelni a nevetést. Milyen buta az a kislány… Az a legbutább az
összes buták közt… S ezen ismét nevetni tudott volna.
Este éppen november harmincadika estéje volt, s az öregúr kikészítve
tartott neki három ezüst forintost.
– Köszönöm szépen – mondta, s betette a kis tárcájába, amelyben nem
volt csak négy krajcár, ebben a hónapban tizenkét krajcárból élt meg, szerencséjére nem kellett venni semmit.
De most három forintja van, ott van jó helyen a reskontó12 mellett.
Táncolva s boldogan ugrált hazafelé, nem bánta ő most sem a Doroghyék
bajait, sem a szelet, sem a jövőt: három forint volt a zsebében.
Csak azt sajnálta, hogy nem mutogathatja meg mindenkinek, de nem
merte a coetusban mutatni, mert félt, hogy el kell akkor fizetni.
Most már szívesen várta holnap Csigainét, már ki tudja fizetni neki a
forint húsz krajcárt, mert a múlt hónapban adós maradt hatvannal, most
már jöhet.
Forint nyolcvana marad a jövő hónapra: venni fog négy festéket, egy aranyat, egy ezüstöt; az arany tizenöt krajcár, az ezüst festék tíz.
Venni fog ceruzát is meg színházjegyet.
Milyennek látod a család tagjainak kapcsolatát? Misinek milyen a kapcsolata a családdal?
Az utolsó előtti fejezetben lopással, és hazugsággal vádolják a debreceni
kisdiákot. A probléma forrása a lutri13, amit a vak férfinek, Pósalaky úrnak
kell megvásároljon, de a szelvény eltűnik. Misi „bírái”a debreceni tanárok.
röhincs:ok nélkül, folyton nevető, nevetgélő, vihogó gyerek
reskontó: nyereményt igazoló szelvény
13
lutri: szerencsejáték, lottó
11
12
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Olvasás után játsszátok el a jelenetet!
Tizenegyedik fejezet… (részlet)
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. Akkor azt
mondja az egyik cvikkeres14, őszes tanár:
– Nyilas Mihály második gimnazista, felelj a következő kérdésekre…
De figyelmeztetlek, hogy becsületesen és lelkiismeretesen felelj, mert most
életedről és halálodról van szó. Négy kérdéscsoportra kell válaszolnod: első
az, hogy miként bíztak meg téged azzal, hogy Pósalaky úrnak egy forintot
tegyél a lutrira, és mikor tetted meg, hol s kinél, és milyen számok voltak
azok, s mi történt a reskontóval.
Misi kimeresztette a szemét és nem tudott felelni:
– Kérem szépen, tanár úr, ebbe a kis bugyellárisban15 őriztem a reskontót,
és innen elveszett.
– Igen? – mondta szigorúan a tanár. – Elveszett? Ez ugyan már a második kérdéscsoportba tartozik, de tekintve, hogy az előzmények nagyon jól
tisztába vannak hozva, tehát térjünk
át a másik kérdéscsoportra: honnan
ismered te Török Jánost, mit ígért ő
neked a reskontóért, mikor fizette ki,
amit ígért?
– Nekem? – mondta a kisfiú.
– Neked, neked! Majd fel fogom
frissíteni az emlékezetedet. Itt van
Török Jánosnak a levele, hogy ő neked tíz forintot ígért a reskontóért,
s neked meg is adta, mikor a táskáját
a kollégiumig vitted.
Jelenet a filmből

14
15

cvikkeres: orra csíptetehető szemüveget visel
bugyelláris: pénztárca
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Misivel elfordult a világ, halotthalvány lett és szédelgett, nézett ezekre az
emberekre, akik szigorúan, tanáriasan s ellenségesen pillantottak rá.– Hol
van a tíz forint?
– Azt ő erőszakkal nyomta a zsebembe, s én csak másnap találtam meg
– rebegte a gyermek.
– Hol van a tíz forint? – Már én azt visszaküldtem Török bácsinak, mert
az ő fia Török úr – hazudta Misi.
– Igen? Ez javítja a helyzetedet, de nem mossa le a tényt, hogy te a más
által rád bízott vagyont könnyelműen, anyagi kecsegtetésekért161eladtad.
Erre a vakmerő hazugságra Misi még azt se tudta mondani, hogy nem
igaz. Az ő hazugsága az imént, hogy már el is küldte, az szent dolog volt,
s megnyugtatta a lelkiismeretét: mert bizony isten gondolt rá. De ez a hazugság fellázította s kétségbeejtette, úgyhogy már kezdte nem hinni, hogy
süt a nap, és kemény a kő…
– Most lássuk csak mindjárt a harmadik kérdéscsoportot: mi történt az
ötödik osztály termében, hányszor voltál ott, mit tapasztaltál, hogyan szólanak azok a tanárgyalázó nóták, s milyen tivornyákban172vettél ott részt?
Misi nagy szemeket meresztett. Az ötödik osztály termében?… Ő ott
sohasem volt. Homályosan rémlett neki valami, hogy a fiúk szerdán s szombaton délután be szoktak járni. Az ötödik osztály ugyanis egészen külön
volt a többi osztálytól a régi kollégiumban, s annak volt egy előszobája is,
és ez a diákok fantáziáját úgy izgatta, mint egy romantikus várkastély; ott
csakugyan lehetett valami, mert ő egyszer hallotta, hogy gugyit isznak ott,
de őt persze be se vették volna.
– Mert – folytatta szárazon az elnöklő cvikkeres tanár –, mert az a vélelem került felszínre, hogy a fiú azért adta el a reskontót készpénzért,
a bizonytalan nyereséget biztos haszonért, hogy ezen erkölcstelen összejöveteleken készpénzkiadásokhoz hozzájárulhasson.
– Én ott nem voltam soha, nem is tudtam mostanáig, hogy ott volt valami.
A hangja olyan határozott volt, hogy a tanár így szólt:
– Menjünk csak akkor a negyedik kérdéscsoportra: tudomásunkra jutott,
hogy te pénzeket küldözgettél; kinek, mennyit s miből?
16
17

anyagi kecsegtetésekért: kilátásba helyezett haszonért
tivornya: mulatozás
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A kisfiú szemét elöntötte a könny, torkát elszorította a fájdalom, s csak
nézett ezekre a kopasz, ősz, ellenséges emberekre; hát ezek nem értik őt,
vagy az lehetetlenség, hogy egy ember megértse a másikat?
– Kérem szépen, én nem bántottam senkit, én nem csináltam senkinek
semmit.
– Ez egy haszontalan fiú – szólalt meg mellette jobbról egy vastag tanár –, még a cipőkenőcsöt is megette.
Misiben megállott, megdermedt a kitörő sírás: a cipőkenőcsöt! Azt is ő
ette meg és nem Böszörményi? az övét!… Nézett erre az emberre, akinek
egészséges, húsos arca volt, szürke szeme, s gesztenyeszínű sodrott bajusza.
S akkor megszólalt a másik tanár:
– Nem helyes dolog megengedni, hogy a gyerekek a kollégiumon kívül
valami címen kint járhassanak. Mit csináltál te valamelyik este lámpagyújtás után? A leányokat bámultad az utcán?
Misi most erre a tanárra nézett, ez egy kis kövér, potrohos ember volt,
hátradőlve ült a székén, fél lábát a szék lábába akasztva, s fél karral a szék
karján lógva, az ujjait összefonta a mellén, úgy ült ott, mint egy batyu; vastag ajkú pöffedt kis ember volt, barna bőrű s kevés bajszú, oly undorító volt,
mint egy varangy; Misi ijedten rámeredve nézett, s nem tudta elképzelni,
mire gondol ez a tanár úr, hol látta őt, már sem sírni nem tudott, sem nevetni, csak nézett iszonyodással s nem emlékezett.
És nem tudta elfordítani a szemét róla, annyira iszonyodott tőle, hogy
nem bírt betelni ezzel az iszonyattal.
Aztán a tanárok maguk közt kezdtek valamit vitatni, de ő nem volt képes
figyelni, csak árván állott ott, s nem azért volt árva, mert bántották, hanem
azért, mert nem értette ezeket az embereket, éppoly kevéssé értette őket,
mint azok őt. Gondolta kicsit magában: jó volna mindent elmondani, de
nem lehetett, mert akkor saját magát dicsérni kellett volna, azt kellett volna
mondania, hogy ő különb a többi fiúnál és mindenkinél, mert ő nemcsak
hogy nem tett, de nem is gondolt rosszat senkiről és semmiről. De hogy
lehet ezt megmondani, s talán nem is igaz, és talán igazuk is van a tanároknak, s ő csakugyan rossz és gonosz ember, s kereste a múltjában az igazságot, s akkor elhatározta, hogy meg is fogja mondani a bicskát, amit ellopott:
ott van a szemétláda mögött.
– De micsoda egy megátalkodott fiú ez – szólalt meg ebben a pillanatban az elnök –, semmi kérdésre sem felel, ez egy sötét gonosz lélek, ahelyett,
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hogy kitárná a szívét, hogy úgy olvassunk benne, mint a nyitott könyvben,
hallgatással tetézi a bűnt, amit elkövetett. Beszélj!
Misi azt gondolta e pillanatban magában, hogy „ti mindnyájan elébem
fogtok jönni, s csókolni fogjátok a kezemet, ha én híres ember leszek”, és
hangosan azt mondta:
– Tanár úr, kérem, én nem csináltam semmit!
S mikor ezt mondta, s hallotta a saját hangját, akkor szégyellte, hogy
ilyen taknyos gyerek, és ilyeneket mond, ahelyett, hogy valami szépet és
nagyot cselekedne.
– Mióta tanítasz Doroghyéknál?
Misi gondolkozott; nem emlékezett rá.
– Még csak egyszer kaptam náluk fizetést.
– Úgy. Hát te a fizetésen keresztül emlékezel? Nagyon helyes. Mennyi
a fizetésed?
– Két forint.
– Egy hónapra?
– Igen.
– Osztálytársadat tanítod?
– Igen.
– Mire?
– Számtanra és latinra.
– Egyébre nem?
– Nem.
– Földrajzra, magyarra, semmire?
– Nem.
– Szóval, tefelőled minden egyéb tárgyból megbukhat?
Misi hallgatott.
– No de hát ez persze nem tartozik most ide – szólalt meg egy másik tanár.
– De igenis, idetartozik – szólt az elnök –, mert az határozza meg az
erkölcsi felfogását: önző, követelő, anyagi érdekkel telített lélek. Hogy ismerkedtél meg, s milyen viszonyban voltál a növendéktársad testvérnénjével, hogy is nevezik, Bellával?
Misi szemöldökét felhúzza magasra.
– Jóban – mondta csendesen.
– Hogyhogy?
– Kérem szépen, az igen jó leány – mondta Misi.
78
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– Jó leány! – kiáltott fel a professzor. – Egy leány, aki az erkölcsi romlottságnak akkora fokára süllyedt, hogy megszökik egy sikkasztóval18, az neki
jó leány! Na, hát beszélj, beszélj, ne kelljen mindent harapófogóval kihúzni
belőled!
De Misi lesütötte a szemét, s nem szólt. 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, és úgy feszegetni ki titkait; ó, istenem, ha volna valaki, aki előtt
kiönthetné szívét, négyszemközt és ártatlanul s odaadással. Elnézett az ablak felé, s szemei csüggedten meredtek el a homályos és pókhálós ablakrámán19,2amely sivatag volt és sivár, mint az ő élete.
– Engedje meg, kolléga úr, hogy én intézzek kérdéseket hozzá.
– Tessék.
– Mondd csak, fiam, mondd csak gyermekem – szólott a fekete szakállas
ember, aki most hozzáfordult –, 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!?…
– 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 trenírozva
a hazudozásba. Miféle anyja, apja van az ilyennek?
18
19

sikkasztó: a rábízott pénzből lopó
ablakráma: ablakkeret
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Misi erre a szóra merev lett, s a fogát összeszorította s úgy nézett izzó pillantással a tanárra, hogy majdnem felszúrta azt. S a tanár, aki néhány perccel előbb még édeskés pillantással akarta lekenyerezni a gyereket, s mézes
szavakat keresgélt, hogy önmaga ellen tanúságra bírja, most parasztdühvel
kelt ki magából, s a gyerek pillantásától felbőszítve felugrott a helyéről:
– Te alávaló! Nem reszketsz előttem, te gaz lélek! kitépem a füled, te…
De Misi már úgy állt, mint egy vascövek, állkapcsát összeszorította, s
orrcimpái kitágultak, mint a lihegő lóé, fakó arca még fakóbb lett, s úgy
nézett ki, mintha egy pillanat múlva kész volna nekimenni a tanárnak.
– Teljesen romlott erkölcsi karakter – mondta az elnök türelmetlenül –,
azt én az első tekintetre megállapítottam. Csak ilyen előfeltételek mellett
magyarázható meg emberileg a bűncselekvényeknek az a szövevényes halmazata, amely előttünk áll, s amely nem egy tizenegy-tizenkét éves gyermeknek, de egy kipróbált és rafinált gonosztevőnek is becsületére válnék.
– Kár, hogy egy jeles tanuló ilyen kutyafog20!1
– Jeles tanuló, jeles tanuló – mondta az elnök –, az ész, az egyformán
lehet az isten adománya s az ördög ajándéka. Az a kérdés, mi lakik a szívben, s nem az, hogy mi az agyban. Romlott szívvel a legeszesebb ember sem
fog az emberiségre áldásos cselekedeteket elkövetni, jó és nemes lélekkel
azonban a legkorlátoltabb ember is hasznos tagjává lesz a társadalomnak.
És a debreceni kollégium hagyományaihoz nem az illik, hogy világszerte
híres gonosztevőket neveljünk, hanem az, hogy e hazának hű és érdemes,
erkölcsös és hasznos polgárokat istápoljunk.
– Én nem akarok debreceni diák lenni tovább! – kiáltott fel Misi, mire
általános elképedés lett.
– Debreceni diák!… Nem akarsz debreceni diák lenni?… Először is aligha
rajtad áll, barátocskám… és másodszor, még az akasztófán is büszke lehetsz
rá, hogy valaha bármely rövid ideig is debreceni diák voltál!… Gaznép!
A hangjában valami rendkívüli áhítat és pietás21, lelkesedés volt, amint azt
a szót kiejtette, hogy „debreceni”, amely szinte magasztos hevülettel töltötte
el, úgyhogy felállott az ünnepélyességnek e pillanatában, s vele a többiek is
önkéntelenül felállottak, hogy mint az isten színe előtt dokumentálják azt,
amit ez a szó jelentett: Debrecen! Örökre feledhetetlen maradt ez a pillanat
a gyermek lelkében, mert a patriotizmusnak223ezt a magas és izzó fokát soha
kutyafog: rossz gyerek
pietas: átszellemült
22
patriotizmus: áldozatos hazaszeretet
20
21
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többet az életben sehol nem tapasztalta, s mint minden igaz és nagy érzés,
valóban átragadt reá is, és egyszerre szégyellte magát vakságáért és szerencsétlenségéért… hogy bár egy pillanatra is el tudta veszteni a debreceniség
egész lelket betöltő varázsát.
De amint felállottak, egyszerre el is vesztették a vizsgálat eddigi formaszerű nyugalmát, mozogni kezdettek, jönni-menni, párban beszélgetni,
heves és ingerült hangon szólottak az ifjúság romló erkölcséről, a haza jövőjéről…
– Eredj ki – szólt aztán az elnök a gyereknek –, majd várj be, és majd
hívatunk, ha kellesz.
Akkor a kisfiú az igazgatóhoz fordult, aki az egész gyűlésen némán volt
jelen, s azt mondta neki:
– Kérem szépen, igazgató úr, azért jó fiúnak tetszik engem gondolni,
ugye?
Az igazgató egy pillanatra felkapta a szemöldökét, azután azt mondta:
– Hm… Éppen azt akarjuk megtudni… Éppen ezt firtatják a professzor
urak!…
A kisfiú lehajtotta a fejét s kiment, de szíve azért titkon mégiscsak az
öregúrnál maradt egy kicsit.
Ahogy kilépett az ajtón, s még hallotta a heves beszélgetést, amely odabent újra kitört, a tanterem ajtaján bejött valaki, akin az első pillanatban
maga sem tudta miért, csak éppen valami boldog, felfakadó örömben ismert
rá az ő valakijére: a nagybátyja jött meg, Isaák Géza, nagy barna bunda volt
rajta, olyan úri nagybunda, s keskeny kis fején fekete kis keménykalap volt,
nagy, sötét szeme kutatva pillantott körül, s ahogy felismerte kisöccsét, kitárt karral sietett hozzá.
– Misikém – mondta, s a keblére ölelte.
És a kisfiút, aki annyi időt töltött el idegenek közt, s nem mondta senki
neki ezt a szót, hogy Misikém… elöntötte a könny, s beleroskadt a bátyja
karjába, s belefúrta az arcát annak jéghideg bundájába, s szakadt, szakadt
belőle a zokogás.
Hogyan érezhette magát Misi a tanári kar előtt? Voltál már hasonló helyzetben? Vádoltak olyannal, amit nem követtél el, vagy tettél meg? Benned
is hasonló érzések voltak?
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A regényből 1936-ban és 1960-ban fekete-fehér film készült. Színdarabként több színház is évről évre műsorára tűzi. A Debreceni Csokonai
Színház 1991-ben ünnepelte megalakulásának százötvenedik évforduláját, amit a műből készült musical első előadásával ünnepeltek meg.

A Debreceni Csokonai Színház

Ha elolvastad, meghallgattad a regényt, vagy megnézted a műből készült
filmek egyikét, fogalmazd meg, melyik szereplő, szereplők voltak szimpatikusak és kevésbé szimpatikusak számodra!
Móricz Zsigmond író, újságíró 1879-ben született Tiszacsécsén. A Nyugat
című lap első és második nemzedékéhez tartozott. Műveiben a paraszti
világot, a gyermekkort, a párkapcsolatokat jelenítette meg. Leghíresebb
regénye a Légy jó mindhalálig. 1942-ben Budapesten halt meg.
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Tamási Áron, a tájnyelven szóló
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)

Tamási Áron
Születési hely

Farkaslaka (ma: Románia)

Születési idő

1897. szeptember 20.

Anyja neve

Fancsali Márta

Apja neve

Tamás Dénes

Foglalkozása

író

Irodalmi műfajai

novella, regény, dráma,
mesejáték, népi játék

Házastársai

Haliker Erzsébet, Salgó Magdolna,
Basilides Alíz Teréz, Bokor Ágota

Legjobb barátja

Ady Endre

Helyek, ahol járt

Farkaslaka, Székelyudvarhely,
Gyulafehérvár, Kolozsvár, Brassó,
Amerikai Egyesült Államok, Budapest

Halálának helye, ideje Budapest, 1966. május 26.
Sírja

Farkaslaka
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Az 1897-ben született Tamási Áron Fancsali Márta és Tamás Dénes gyermekeként látta meg a napvilágot Farkaslakán. A sokgyermekes, földműveléssel foglalkozó család taníttatni kezdte gyermekét, mert szülei tudták, hogy nem fog tudni kétkezi munkát végezni, és abból megélni. Az író
ugyanis kilenc éves korában meglőtte bal hüvelykujját. Általános, vagyis
elemi iskolába szülőhelyén járt, ami után római katolikus gimnáziumba iratták Székelyudvarhelyen. Az első világháborúban őrvezető volt az
olasz frontvonalon. A háborút követően
kereskedelmi tanulmányokat folytatott,
majd diplomát szerzett a kolozsvári egyetemen. Ekkor változtatta meg nevét Tamás
Jánosról Tamási Áronra. Huszonhat éves
korában vándorolt ki az Amerikai Egyesült
Államokba, ahol három éven keresztül élt,
és banktisztviselőként és alkalmi munkásként dolgozott. 1930 és 1940 között KolozsAz író szülőháza
vár, Farkaslaka és Budapest volt az otthona.
Írói sikerét a Szász Tamás, a pogány
című novellája hozta el számára, amivel megnyerte a Keleti Újság
című romániai magyar napilap novellapályázatát. Első novelláskötete,
a Lélekindulás 1925-ben jelent meg Kolozsváron. Amerikából való hazatérése után dolgozott Az Újság és az Ellenzék című napilapoknál és
a kolozsvári Erdélyi Helikon című irodalmi
folyóiratnál. 1929-ben kapta meg először
a Baumgarten-díjat. Ezt követően vált a
Nyugat szerzőjévé. 1943–46-ig a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja
volt. 1954-ben írói munkáját Kossuth-díjjal
jutalmazták. Fél éven keresztül (1956–1957)
a Magyar Írók Szövetségének társelnöke
lett. Az író 1966-ban hunyt el Budapesten.
1997-ben Magyar Örökség díjban részesült.
Az író kérésére szülőfalujában, Farkaslakán helyezték végső nyugalomra.
A képen síremléke látható.

85

NT_98798_magyar_8.indd 85

2021. 04. 12. 12:47

Szakállas Ábel a rengetegben,
az országban és Amerikában
Az író fő műve az Ábel-trilógia. Tamási Áron trilógiája három részből álló
irodalmi mű, regény, amelyek főszereplője Szakállas Ábel, az Erdélyből
származó fiú.
Ábel a rengetegben
Az Ábel-trilógia első része az Ábel
a rengetegben (1932). Itt ismerkedhetünk meg először Ábellel, a tizenöt éves székely fiúval, aki Erdélyben,
Csíkcsicsón lakik. A fiú szegényes
körülmények között él szüleivel egy
kis házban. A regényben végig Ábel
„beszél”, vagyis az író egyes szám
első személyben írta a műveket.
Erdély (Hargita)

„Abban a nevezetes ezerkilencszáz és huszadik évben, vagyis egy esztendőre
rá, hogy a románok kézhez vettek minket, székelyeket, 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. Apám, akit Gergelynek neveztek, még élt
abban az időben, s közbirtokossági erdőpásztor volt. Ott is lakott fenn az
erdőn, egyedül egy kalibában; s csak akkor jövögetett haza a házhoz, amikor
az elesége elfogyott. Ilyenkor édesanyám ismét feltarisnyálta, s azzal visszament az erdei szállásra, hogy legalább egy hétig megint ne lássuk. Gyermek
a háznál rajtam kívül nem volt, s én ezt nem is bántam, mert engemet is csak
bajosan tudtak iskolába járatni s ruházni, olyan nagy szegénységben éltünk.”
(Tamási Áron: Ábel a rengetegben: Első fejezet – részlet)
Édesapja, Gergely erdőpásztor, aki szerez fiának pásztori munkát. Olvasd el,
milyen házban kell ezután Ábelnek laknia!
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„Egyetlen szoba volt az egész, de az legalább elég tágas, kiváltképpen felfelé,
mert ott nem laposított semmiféle mennyezet, hanem csak a gerendák meredeztek kopaszon, azok felett a szarufák s megszenvedett deszkákból a fedélzet. Egyébként volt a házban egy dibdáb asztal; egy négylábú vaskályha, amit
Szentkeresztbányán csináltak volt; egy összerótt kanapé, egy kiszáradt cseber,
egy rossz nyírfaseprű, egy foszladozó vesszőkosár az asztalon, továbbá néhány
búlátott1 edény és rengeteg vasszeg a fali deszkába s a gerendákba beléverve.”
(Tamási Áron: Ábel a rengetegben: Első fejezet – részlet)
A bankigazgató elmondja Ábelnek, hogy mi lesz pontosan a munkája:
„– No, most ide figyelj!
Én figyeltem, s ő magyarázott:
– Ha emberek jönnek szekérrel, hogy fát vegyenek, akkor te mindig cédulát írsz az eladott fáról. Ügyelj arra, hogy ez a másolópapír mindig két
lap között legyen, mert dupla példányban kell a cédulát kiállítani. Ráírod
a vásárló nevét, a fa minőségét és árát, aztán a cédulát aláírod te is, a vevő is,
a pénzt beszeded tőle; utána a második lapot kiszakítod, és odaadod neki, az
első pedig megmarad ebben a könyvben, hogy a banknak el tudj számolni az
eladott fával s a beszedett pénzzel. Értetted?
– Én igen, ha csak ennyiből áll.”
(Tamási Áron: Ábel a rengetegben: Első fejezet – részlet)
Figyeld meg, milyen gondolatai támadnak Ábelnek új helyzetével kapcsolatban!
„Csak most eszméltem rá valójában, hogy mi is történt velem. Apám kihozott ide, s én jöttem, pedig nem is akartam. Az igazgató felfogadott,
pedig azt sem akartam. Semmit sem akartam, csak olyan voltam, mint
a levél, amelyik leszakad a fáról, s egyik szél erre viszi, a másik szél arra viszi. A levelet viheti, de engemet immár többet nem, gondoltam magamban,
s feltettem a kérdést:
– No Ábel, beléegyezel-e abba, amit apád csinált veled, s amit az igazgató csinált veled?
– Beléegyezem – válaszoltam.
1

búlátott: régi, használt
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– S hát a jövőre nézve mit határozol?
– A jövőre nézve azt határozom, hogy a magam fejétől akarok ember
lenni. Ez azt jelentette, hogy többet senkinek sem hagyom, hogy engemet
térengessen, 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.
Ennyi bölcsesség egy napra elég is,
gondoltam, és bémentem a házba.”
(Tamási Áron: Ábel a rengetegben: Első fejezet – részlet)
Ábel az országban
A trilógia második részében (1933) Ábel elhatározza, hogy kutyájával,
Bolhával elmegy Kolozsvárra. Innentől a „vonat-fogorvos”, Garmada úr
mellett, annak segédjeként járja az országot.
„Nagy elszántsággal a vállamra igazítottam a hátizsákot, s közben azon
gondolkoztam, hogy miképpen búcsúzzam el édesapámtól. Azelőtt sohasem kellett volna ezen eszmélkednem, de most zavaros volt a szívem. Végre
odamentem férfiasan hozzá, és azt mondtam:
– No, az Isten megáldja, édesapám!”
(Tamási Áron: Ábel az országban: Első fejezet – részlet)
Ahogy kinyílik számára a világ, a társadalom, úgy ismerkedik meg
sorra a csalással, hazugsággal, politikával, szerelemmel, vallással, ám
a furfangos, csavaros észjárású fiatalember minden helyzetben feltalálja magát. Ábel mindenkit megnevetett őszinte, egyenes, szókimondó
személyiségével.
„De hát Garmada úr akkor már ott állott mellettem, s valamit látott rajtam,
borzongva visszább lépett, és azt mondta:
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– Tévedtél a fenét! Hiszen egy hadsereg van rajtad!
Magamra néztem, s hát csakugyan annyi mazsola bogár volt rajtam, hogy
az irtózat! Sikoltottam is egyet, de akkor már nem az ágyon voltam, hanem
a szoba közepén. S ahogy tudtam, söpörni kezdtem le magamról a mazsola
bogarakat; s bizony odaállott Garmada úr is, aki szintén söpörni kezdte.
Egy hirtelen gondolattal odaadtam a kalapomat is neki, s így szóltam:
– Üsse ezzel, ahogy csak tudja!
Garmada úr nevetve kapott a kalapos terven, s néhány perc alatt úgy leverte rólam
a bogarakat, hogy csupa gyönyörűség volt.
– Jól van már, egy sincs! – mondtam neki,
mire Garmada úr így szólt:
– Szeretnek téged ezek a poloskák.
– Hát ez a poloska?! – kérdeztem.
– Ez! Nálatok nincs?
– Van, de sokkal nagyobb; s medvének
hívják.
Garmada úr ezen jót nevetett, majd visszafeküdt az ágyba.”
(Tamási Áron: Ábel az országban: Második fejezet – részlet)
Ábel Amerikában
A harmadik (1934), egyben utolsó
részben Ábel ajándékba kap egy hajójegyet és elutazik az Amerikai Egyesült Államokba. Kelemen pap angol és
német nyelven tanítja, és bemutatja
rokonainak, Teréz néninek és Gáspár
bácsinak, akik szállást adnak neki és
munkát keresnek számára. Amerikában Ábel öntőműhelyben, bankban,
végül porszívóügynökként dolgozik,
de igazából sehol nem érzi jól magát,
nem találja helyét.
Olvasd el a regény utolsó részletét, és megtudod, hogyan végződött Ábel
kalandos története!
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„Így beszélgettünk estig, s akkor lementem a paphoz, hogy az amerikai
vámos szivarját átadjam neki. Kelemen pap szinte megtántorodott, amikor
meglátott. Mindjárt ott is tartott vacsorára, amihez bort is adott jócskán.
Órák hosszat nem fogyott ki a beszédből, mert mindent tudni szeretett
volna. Végül az én életem felől kérdezősködött, hogy mit szándékozom
itthon csinálni. A tervem készen volt, s így habozás nélkül megmondtam
neki, hogy szeretnék ismét kimenni a Hargitára, s ott a csíkszeredai bank
erdejét őrizni, mint kezdetben tettem. Megértette, hogy az emberek fényes
világa után az Isten tiszta világába vágyódom, a csillagok alá.
Amikor két nap múlva bémentem a szeredai bankba és láttam, hogy
nagy örömmel visszavesznek pásztornak, akkor azt mondottam az igazgatónak:
– De nekem pénz nem kell.
– Hát mi kell? – kérdezte.
– Föld.
– Azt miképpen gondolod?
– Úgy gondolom, hogy ne pénzben kapjam a fizetésemet, hanem földben. Maguknak ott úgyis elég van.
– Azt meg lehet csinálni – mondta az igazgató.
Három nap múlva, amikor ismét bémentem a bankba, meg is állapodtunk. A megállapodás írásba került, és úgy szólt, hogy engemet a bank örökös pásztornak felfogad, és fizetés képében minden hónapban annyi földet
enged átal nekem örök tulajdonul, amennyit a fizetésemből közbecslési
áron ott vásárolni lehetne.
Még apám is azt mondta, hogy jó vásárt csináltam, mert ha az Isten megsegít és valami szerencsétlenségtől megőriz, akkor tíz esztendő múlva már
akkora birtokom lesz a Hargitán, amiből meg tudok élni. Egy hét múlva
fel is csomagoltunk mindent és egy nagy lajtorjás2 szekérrel elindultunk
a Hargitára. Amikor megláttam a kicsi házat, amelyben olyan emlékezetes
őszt és telet töltöttem volt, örömkönny jött a szemembe. De az igazi és
a legnagyobb öröm akkor ért engem, amikor kinyitottam az ajtót, és megláttam, hogy egy kutya fekszik ott.
– Bolha! – kiáltottam fel.
A kutya felemelte a fejét, és úgy nézett reám azzal az egy szemével, mintha egyenesen a halálból ébredt volna fel. Hamar letérdepeltem melléje, és
simogatni kezdtem. Csak a csontja és a bőre volt meg, és a hangjából annyi,
2

lajtorja: létra
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hogy sírni tudott örömiben. Nagy vigyázattal felvettem az ölembe, és futni
kezdtem véle apám elé.
– Né, mit találtam! – kiáltottam egyre.
Aztán letettem a földre, s hát áll a lábán. Megindultam, s hát jönni is
tud utánam. Akkor egy kicsit futottam, mire ő is jobban igyekezett. Addig
s addig csaltam, amíg egy domb tetejére értünk. Ott felállott két lábra, és
a derekamba kapaszkodott, mintha meg akart volna ölelni. S akkor egyszerre elöntött engem valami nagy szeretet, amiben nemcsak Bolha volt
benne, hanem minden és mindenki, aki csak él a világon, s még az ég és a
föld is. Lassan magamhoz öleltem Bolhát, s úgy szorosan magamhoz ölelve,
hengeredni kezdtem lefelé a dombon. Amikor lent a völgyben felálltam,
és kinyújtózva ránéztem a nagy hegyekre, úgy éreztem, hogy most immár
örökké élni fogok.”
(Tamási Áron: Ábel Amerikában: Negyedik fejezet – részlet)
Tamási Áron mindhárom regényéből film készült. Nézzétek meg őket és
beszélgessetek a látottakról, Ábel gondolatairól!

Tamási Áron író 1897-ben született Farkaslakán. Leghíresebb műve az
Ábel-trilógia, ami az erdélyi székely Szakállas Ábel történeteiről szól.
Az írót Kossuth-díjjal jutalmazták munkásságáért. 1966-ban halt meg
Budapesten.
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Szabó Lőrinc, a filozófus költő
„Első versemet egy nyári napon
írtam, a hortobágyi vonaton.
Magam voltam. Dél. Tücskök. Vad meleg.
Durúzsoltak, álltak a kerekek.”
(Szabó Lőrinc: Az első vers – részlet)

Szabó Lőrinc
Születési hely

Miskolc

Születési idő

1900. március 31.

Anyja neve

Panyiczky Ilona

Apja neve

Szabó Lőrinc

Foglalkozása

költő, műfordító

Verseinek témái

szerelem, nő-férfi kapcsolat, család

Példaképe

Babits Mihály

Házastársa

Mikes Klára

Gyermekei

Szabó Klára, Szabó Lőrinc

Helyek, ahol járt

Miskolc, Balassagyarmat, Debrecen

Halálának helye, ideje Budapest, 1957. október 3.
Sírja

Budapest, Fiumei Úti Sírkert
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Szabó Lőrinc Miskolcon született. Édesapja mozdonyvezető volt. A család Balassagyarmatra, majd
Debrecenbe költözött, ahol a költő elemi és középiskolai tanulmányait végezte. Katonai szolgálata
után Budapesten tanult néhány hétig gépészmérnök szakon. A budapesti egyetem bölcsészkarára
ezután iratkozott be. Latin, német, francia, görög
nyelvről már diákként fordított. Ő fordította le
Budapest, XII. kerület,
Németvölgyi út 16.
William Shakespeare (1564–1616; angol költő, drámaíró) összes szonettjét magyarra. Menyasszonyát, Tanner Ilonát (Török Sophie) barátja, Babits Mihály vette feleségül. Házasságot 1921-ben,
Az Est szerkesztőjének lányával, Mikes Klárával kötött. Két gyermekük
született: Klára (Kisklára) és Lőrinc, akit a költő verseiből Lóciként ismerünk.
Első műveivel személyesen kereste fel Babits Mihályt, aki barátságkötésük mellett a kávéházak világába, az írók, költők társaságába is bevezette Szabó Lőrincet. A Nyugat 1920-ban jelentette meg először verseit.
Dolgozott Az Estnél, a Pesti Naplónál és a Magyaroszág című lapnál.
A Kisfaludy Társaság tagja volt. Kitüntették Baumgarten-díjjal, Csokonaidíjjal, József Attila-díjjal és Kossuth-díjjal, ami a magyar kultúra művelésének és ápolásának legmagasabb magyar állami kitüntetése. Életének
utolsó éveiben több alkalommal volt szívinfarktusa. A végzetes szívtrombózis 1957-ben következett be. Szabó Lőrinc ötvenhét évet élt.

Első verseskötetének címlapja

Szobra Debrecenben
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Szabó Lőrinc költészete
Szabó Lőrinc költészetét végigkíséri a változás. Verseiben a lázadás,
a bölcselkedés, a keleti filozófia hatása, a szerelem, a szenvedély és a
visszaemlékezés folyamata követhető nyomon. Gyermekversei elsősorban lányáról, Kiskláráról és fiáról, Lóciról szólnak.
Ismerkedj meg a költő gyermekeiről írt verseivel! Miket tudtál meg a versekből?
Lóci elalszik (1933)
Azt hittük, már rég alszik, és
egyszerre frissen, hangosan
megszólalt a szomszéd szobából
Lóci, a kisfiam.
„Anyuka, kit temetnek el?”
– kérdezte; és mi, a nagyok,
összenéztünk, és a szemünkben
veszély volt és titok,
hogy mire gondol Lóci és
mitől fél, hol jár az esze,
s a meglepetés zavarában
nem felelt senki se.
„Kit tesznek le a föld alá?”
– sürgette most már a gyerek.
„Azt, aki meghalt”, – szólt az anyja
gyorsan és nevetett.
„A-azt?” – békült meg a kicsi,
felejtve minden rossz gyanút.
„Csak azt?… Akkor jó!” – tette hozzá
és most már elaludt.
94
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Kis Klára csodálkozik (1933)
Jött a kis Klára: – Apu, adj pénzt!
– Majd holnap. – Most! irkára kell! –
Megnéztem mégegyszer a tárcám:
– Sajnos, nincs. – Ő nem hitte el:
– Nincs egy pengőd? ugyan, ne viccelj! –
és hangosan fölnevetett:
– Irkára kell, hát hogyne volna!
– Kéne, de ha nincs, hol vegyek?
– No, majd anyu retikülében! –
villant fel ekkor a szeme.
De a retikülben se volt pénz:
– Ilyet még nem láttam sose, –
szólt méltatlankodva a kislány
s ahol valaha pénz akadt,
eredménytelen huzogatta
sorra mind a fiókokat.
– Csakugyan nincs, – suttogta végül,
aztán kitört keservesen:
– Egy rendes házban legalább száz
pengő mindig kell hogy legyen!
– Úgy… száz pengő… – mondtam, mulatva
és ő folytatta: – Úgy bizony,
hiszen mi nem vagyunk szegények! –
Ezt hajtogatta makacson,
majd, elhallgatott, gyanakodva,
hogy mégse rendes ez a ház
s szemében a szomoruságnál
nagyobb volt a csodálkozás.
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A Lóci óriás lesz talán a legismertebb „Lóci-versek” egyike. Elolvasása után
próbáljátok meg eljátszani a szülő-gyerek kapcsolatot és Lóci csínytevéseit!
Lóci óriás lesz (1933)
Veszekedtem a kisfiammal,
mint törpével egy óriás:
– Lóci ne kalapáld a bútort!
Lóci, hova mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a gázresóról?
Ide az ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint ledobta
az erkélyről a mozsarat!
Hiába szidtam, fenyegettem,
nem is hederített reám;
lépcsőnek használta a könyves
polcokat egész délután,
a kaktusz bimbait lenyírta
és felboncolta a babát.
Most nagyobb vagyok, mint te! –
mondta
s az asztal tetejére állt.
Nem birtam vele, tönkrenyúzott,
de azért tetszett a kicsi,
s végül, hogy megrakni ne kelljen,
leültem hozzá játszani.
Leguggoltam s az óriásból
negyedórára törpe lett.
(mi lenne, gondoltam, ha mindig
lent volnál, ahol a gyerek?)

És ijesztő volt odalentről,
hogy olyan nagyok a nagyok,
hogy mindent tudnak és erősek
s én gyönge és kicsi vagyok.
Minden lenézett, megalázott,
és hórihorgas vágy emelt
– föl! föl! – mint az első hajóst, ki
az egek felé szárnyra kelt.
És lassan elfutott a méreg,
hogy mégse szállok, nem növök;
feszengtem, mint kis, észre sem vett
bomba a nagy falak között;
tenni akartam, bosszut állni,
megmutatni, hogy mit tudok.
Negyedóra – és már gyülöltem
mindenkit, aki elnyomott.
Gyülöltem, óh hogy meggyülöltem!…
És ekkor zsupsz, egy pillanat:
Lóci lerántotta az abroszt
s már iszkolt, tudva, hogy kikap.
Felugrottam: Te kölyök! – Aztán:
No, ne félj – mondtam csendesen.
S magasra emeltem szegénykét,
hogy nagy, hogy óriás legyen.

És ahogy én lekuporodtam,
úgy kelt fel rögtön a világ:
tornyok jártak-keltek köröttem
és minden láb volt, csupa láb,
és megnőtt a magas, a messze,
és csak a padló volt enyém,
mint nyomorult kis rab mozogtam
a szoba börtönfenekén.
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Szabó Lőrinc talán legmeghatározóbb művei szerelemről szóló versei.
Felesége, Klára mellett 25 évig mély, szenvedélyes kapcsolat fűzte Vékes
Ödönné Korzáti Erzsébethez. Titkos kötelékük az asszony haláláig tartott. A költő, szerelme halála után, megidézve közös múltjukat, 120 verset írt kedveséről, ami 1957-ben Huszonhatodik év címmel jelent meg.

„Mindenütt ott vagy, ahol valaha
tudtalak, láttalak, szerettelek:”
(Mindenütt ott vagy)
Vékes Ödönné Korzáti Erzsébet

„Élsz. Igy döntöttem! Nappal
húsodat
frissíti bennem minden gondolat;
s éjjel már nemcsak agyam titka
vagy:
hozzám bújsz, véred régi tüze
jár át,
s úgy alszom el, hogy, mint csiga
a házát,
hátamon érzem szived dobogását.”
(Így döntöttem)

„Huszonkétéves voltál, amikor
kezdődött,
negyvenhét, hogy befejezted:
velem telt hát jobb fele életednek,
s a fecskeszárnyú tavasz már sehol
nem lát: sirodról csörgedezve foly
a maradék hó és jég: ami benned
ember volt, megszűnt, vagy már
csak a vesztes
szivek fájó tükrében haldokol.”
(Huszonkétéves)

Szabó Lőrinc természetesen nem csak Erzsébet halála után írt verseket
kedveséhez. Róla szól a Szeretlek, a Semmiért egészen, a Káprázat, A neved című kötemény. A szerelmesek leveleztek is egymással, amit könyv
formájában ma már mi is elolvashatunk.
Szabó Lőrinc költő, műfordító. 1900-ban született Miskolcon. A Nyugat
című lap második nemzedékéhez tartozott. Gyermekversei saját gyermekeiről, gyermekeihez szólnak. Szerelmi költészete végigkísérte egész
életét. 1957-ben Budapesten halt meg.
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Illyés Gyula, a lázadó
„Homlokán a harag rőt koszorújával
s szinte tántorogva nehéz igazával
indul Temesvárra süllyedni jeltelen,
szörnyű mocsaradba, magyar történelem!”
(Illyés Gyula: Dózsa György beszéde a ceglédi piacon – részlet)

Illyés Gyula
Születési hely

Felsőrácegrespuszta

Születési idő

1902. november 2.

Anyja neve

Kállay Ida

Apja neve

Illés János

Foglalkozása

költő, író, műfordító

Verseinek témái

szerelem, nő-férfi kapcsolat, család

Példaképe

Ady Endre

Házastársai

Juvancz Irma, Kozmutza Flóra

Gyermeke

Illyés Mária

Barátai

József Attila, Szabó Lőrinc

Helyek, ahol járt

Budapest, Bécs, Berlin, Párizs, Tihany

Halálának helye, ideje

Budapest, 1983. április 15.

Sírja

Budapest, Farkasréti temető
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Illyés Gyula Felsőrácegrespusztán, Tolna
me-gyében született Illés János és Kállay
Ida harmadik gyermekeként. Dombóváron,
Bonyhádon és Budapesten végezte gimnáziumi tanulmányait. A budapesti egyetem magyar–francia szakos hallgatója volt.
Tizenhat évesen bekapcsolódott a baloldali (ellenzéki politikát képviselő) diákés ifjúmunkás mozgalomba. 1921-ben el- Illyés Gyula feleségével, Flórával 1979-ben
hagyta Magyarországot (emigrált). Bécs,
Berlin és Luxemburg után Párizsban töltött négy évet, ahol a híres Sorbonne Egyetemen tanult. 1926-ban tért vissza hazánkba. Első feleségével, Juvancz Irmával 1931-ben, második feleségével, Kozmutza Flórával
1939-ben kötött házasságot, akitől egyetlen gyermeke, Mária született.
Első verse, az El ne essél, testvér tizennyolc éves korában jelent meg
a Népszavában (magyar politikai napilap). Cikkeit, fordításait az Ék,
a Ma, a Dokumentum és a Munka című folyóiratok adták ki. A Nyugatban 1927-ben jelent meg első írása. 1928-tól már költőként volt jelen
a Nyugatnál. Babits Mihály halála után, a lap megszűnését követően
Illyés Gyula lett a Nyugat utódjának, a Magyar Csillagnak a szerkesztője. Az új folyóirat 1941 és 1944 között működött ugyanazzal a céllal,
mint elődje. Az értékek őrzése, a magyar irodalom legjobbjainak öszszefogása vált feladatává. 1946–1949-ig a Válasz című szépirodalmi
és társadalompolitikai folyóiratot szerkesztette. Tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának. Kitüntették Kossuth-díjjal, József Attila-díjjal,
a Magyar Népköztársaság Babérkoszorúval Ékesített Zászlórendjével,
a Magyar Népköztársaság Rubinokkal Ékesített Zászlórendjével. A hazai
díjak mellett számos nemzetközi elismerésben is részesült. Budapesten, 1983-ban hunyt el, 80 éves korában.
„Hajunkat a szél cibálja, arcunkat az eső vágja,
A sár bokánkig ér,
De az erőnk ne apadjon, nagy hívésünk el ne hagyjon
Soha-soha minket
S meg-megroggyan bár a lábunk, de mi a jövőbe látunk,
S bús utunknak vége előtt
El ne essél, testvér.”
El ne essél, testvér (részlet – 1920)
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A Magyar Népköztársaság
Zászlórendje
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Illyés Gyula költészete
Olvasd el Illyés Gyula verseit, amik a Nyugat 15. számában jelentek meg
1930-ban! Figyeld meg, melyik tájegységen járunk!
Dunántúli reggel 1. (1930)
Kukorékolások felfutó lángjától
tisztul a táj és nő szédítve a távol!
röfögve s kapkodva rózsaszínű orrát
gőzt fujva fut a nap a kis halmokon át!
Táncba köröttem igy fogsz, ébredő vidék –
Két kézzel fogom a foghijjas keritést
s dülök mosolyogva a kis köcsögfának,
a füvekre, fákra fölugráló fények
sikongató könnyü körtáncba vinnének
mintha nem is ember: még álomkép lennék.
Fönt vagyok s élek. De emlékeim még nem
ébredtek föl vélem. Oly egyedül léptem
az udvarra, olyan egykedvüen, szabadon
akár nyujtozkodó kutyám oldalamon
mely szemét lehunyva most a napba ásit…
Alszik még, alszik még az a morcos másik,
keserű testvérem, boldogtalan társam
s tán rohan ép sírva álombeli tájon!
ó bár összerogyva, jajongva a földre
hullana, meghalna, elhagyna örökre
s én könnyen, egyedül; percről percre lépve
járhatnék e felső tündéri vidékben!
jövőtlen! hazátlan! feledve hogy e vad,
nyers kor tagja vagyok s talán egykor minden
percéért felelős… – feledni, hogy isten
velem is megosztá bús gondját az örök
100
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javitásban… – járni a gyenge fű fölött
mintha minden reggel a vérhabos hajnal
szülne a világra madársikolyokkal nap kisérné léptem estig s akkor gondját
rejtelmes párjának, a holdnak adná át:
ringassa a földet, gyermeke bölcsejét…
Fönt vagyok és élek. S a szabadság bennem
vivná egy szárnnyal is a jövendő egét
mely most dereng… szállna mint a könnyű madár
mely dalán szalad föl és odafönt megáll
kiterjesztett szárnnyal s egy nagy ölelésben
magához szoritja az egész földtekét
széttekint… s úgy váltja reggeli énekét.
Dunántúli reggel 2. (1930)
Künt a dülőúton megköpi tenyerét
a zsellér1 s mint hajós sötétlő tengeren
száll már igájával fekete idegen
dombokon, felette gyászoló sirályok
károgják hogy sose ér utja végére…

mint barbár átkokat nyögő kisértetet
amint sáros öklét arcától eltartva
megtörli homlokát a feltürt ingujjba
s halad fenyegetőn, komoran a felhők
közt előredűlve s átkozodva köpköd…

Állj meg, reggeli nap! a dagadó égre
e szörnyű látomás induljon Keletről
hetyetted Nyugatra e kis halmok közül,
lássa őt a világ egyszer maga felett
vonulni mint sötét lelkiismeretet
Dunántúli reggel 3. (1930)
Igy dalol egy költő, ki kétféle gond közt
vergődik és csapkod s úgy száll, mint két szárny közt
a madár, a fényes jövendővel szemközt.
Illyés Gyula költő, író, műfordító. 1902-ben született Felsőrácegrespusztán. A Nyugat című lap második nemzedékéhez tartozott. A Magyar
Csillag című folyóirat szerkesztője. 1983-ban Budapesten halt meg.
1

zsellér: jobbágy, szegény paraszt
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Összefoglalás – A Nyugat második nemzedéke
•
•
•
•

irodalmi folyóirat
1908–1941
három nemzedék
utódja: Magyar Csillag

A második nemzedék írói, költői
Tamási Áron
(1897–1966)
Farkaslaka
novella
regény

Móricz Zsigmond
(1879–1942)
Tiszacsécse
paraszti világ
novella, regény
Légy jó mindhalálig
1920
regény
Debreceni Református Kollégium
Nyilas Mihály
pakk-lutri-krajcár

Ábel-trilógia
1933–1934–1935
regény
Csíkcsicsó–Románia–Amerika
Szakállas Ábel

Szabó Lőrinc
(1900–1957)
Miskolc
versek: szerelem
gyermekversek (Lóci)
műfordító

Illyés Gyula
(1902–1983)
Felsőrácegrespuszta
tájleíró versek
Magyar Csillag

A Nyugat második nemzedékéhez kapcsolódó fogalmak
nemzedék

dzsentri
novella

Kossuth-díj
trilógia

műfordító
regény
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A Nyugat harmadik nemzedéke
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Radnóti Miklós, költő – az utolsó percig…
„Oly korban éltem én e földön,
mikor ki szót emelt, az bujhatott,
s rághatta szégyenében ökleit, –
az ország megvadult s egy rémes végzeten
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen.”
(Radnóti Miklós: Töredék – részlet)

Radnóti Miklós
(Glatter Miklós)

Születési hely

Budapest

Születési idő

1909. május 05.

Anyja neve

Grosz Ilona

Apja neve

Glatter Jakab

Foglalkozása

költő, műfordító

Verseinek témái

szerelem, hazaszeretet, háború

Házastársa

Gyarmati Fanni

Barátai

Babits Mihály, Illyés Gyula,
József Attila

Helyek, ahol járt

Budapest, Csehország, Szeged, Párizs,
Dalmácia, Bécs

Halálának helye, ideje Abda, 1944. november 9.
Sírja

Budapest, Fiumei Úti Sírkert

Síremléke

Abda
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Radnóti Miklós Budapesten született Glatter
Miklós néven Glatter Jakab és Grosz Ilona
gyermekeként. Édesanyja és ikertestvére a
szülés, születés közben meghaltak. Édesapja második felesége, Molnár Ilona sajátjaként szerette, nevelte Miklóst. Tizenkét éves
korában apja meghalt, s ekkor tudta meg, Budapest, XIII. kerület, Kádár utca 8.
hogy anyja nem az édesanyja és húga, Ágnes
(Erdélyi Ágnes, költő, újságíró) csak féltestvére. Tizenöt éves volt, mikor
tudomást szerzett ikertestvére tragédiájáról. Általános és középiskolai
tanulmányait Budapesten végezte. Magyar–francia szakos egyetemista éveit Szegeden töltötte. Tizenhét éves korában találkozott először
Gyarmati Fannival (1912–2014), akivel kilenc évvel később házasságot
kötött.
Radnóti Miklós első prózai művei az Új Századok és a Haladás nevű
diáklapokban jelentek meg tizenhat éves korában. A költő műveit
Radnóti Glatter Miklós néven publikálta. A Nyugatban először 1932-ben
jelent meg verse, az Estefelé. Ettől az évtől tartozott a harmadik nemzedékhez. 1937-ben Baumgarten-díjban részesült. 1940-ben kapta meg
első behívóját munkaszolgálatra. A harmadik behívója után, amit 1944ben kapott meg, már nem tért haza. Radnóti Miklóst 35 éves korában
lelőtték, és tömegsírba temették Abda község határában.

Gyarmati Fanni 101 éves korában hunyt el

Radnóti síremléke Abdán

A munkaszolgálat a második világháborúban munkavégzéssel teljesített szolgálat volt Magyarországon. A zsidó származásúakat különleges
munkaszázadokba hívták be. A jugoszláviai Bor városában bányákban,
vasútépítéseken teljesítettek munkaszolgálatot.
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Glatter-Radnóczi-Radnóti
Radnóti Miklós zsidó családból származott. Glatter vezetéknevét Radnótira szerette volna megváltoztatni nagyapja szülőfaluja, Radnót neve után. Névváltoztatási kérelmét 1934-ben kapta meg, amelyben a Radnóczi nevet engedélyezték számára.
Budapest, 1934. június 4.
Kedves Glatter úr!
Van szerencsém értesíteni, hogy a Belügyminiszter az ön nevének Radnóczi névre
történt magyarosítását engedélyezte. Nem vigasztalásképpen mondom, de sokkal különb, mint a Radnóti. Sok sikert kívánok a vizsgájához. Maradok szíves üdvözlettel:
dr. Szigeti László ügyvéd

A Radnóti név használatára felesége, Fanni járt közben a magyar Belügyminisztériumnál, hogy mire férje hazajön a munkaszolgálatból, már ezt
a nevet tudja használni. A költő életében nem használhatta az általa választott vezetéknevet.
A második világháború zsidótörvényei, majd a zsidók népírtása az
egész világot borzalommal töltötte el. A vallási, faji megkülönböztetés,
a kegyetlenségek Radnóti Miklóst is érintették, annak ellenére, hogy halála előtt egy évvel feleségével együtt áttért a római katolikus vallásra.
1943. április 23.
Mélyen tisztelt Zolnai Béla Professzor Úr!
Mintegy tizenöt esztendeje határoztam el magamban, hogy harmincnegyedik évem
betöltése előtt megkeresztelkedem. Krisztus harminchárom esztendős múlt s még nem
volt harmincnégy, mikor megfeszítették – ezért gondoltam így. S azért – bár tizennyolc éves koromtól katolikusnak érzem és vallom magam –, mert azt hittem, hogy ez
a megőrült és aljas világ csak rendbe jön addig, megszűnik a zsidóüldözés, magánügy
lesz az én megkeresztelkedésem is, nem gondolhatja senki spekulációnak vagy menekülésnek. A világ ugyan ma őrült és aljas igazán, de spekulációnak vagy menekülésnek
valóban nem hihető ma már a megkeresztelkedés, hisz semmi reális előnye nincs. Erkölcsi aggályaimat így elmosták a burjánzó törvények és rendeletek.
Sík Sándor keresztel május 2-án, vasárnap, a Szent István Bazilikában. Szeretném
Professzor Urat felkérni a keresztapaságra.
Mély tisztelettel és szeretettel köszönti régi tanítványa.
Radnóti Miklós
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Munkaszolgálatai alatt a magyar–román határon lévő drótsövények és
vasoszlopok eltávolításában vett részt. Irodai munkán, cukorgyárban,
ládagyárban, telefonoszlopok földbe ásásán is kellett dolgoznia több
városban Magyarországon, Románia és Jugoszlávia területén. A városok közti távolságot a munkaszolgálatosoknak többnyire gyalog kellett
megtenniük.
1943 tavaszán több híres ember közbenjárására felmentést kapott
a munkaszolgálat alól, azonban 1944-ben ismét behívót kapott. A bori
(Jugoszlávia) munkatárborból „erőltetett menetben” indultak haza.
A beteg, már járni nem tudó költőt a győri kórház nem tudta fogadni,
mert a bombázások miatt sok sérültet kellett ellátniuk. A Győr melletti Abdán 21 társával együtt végeztek vele. Holttestét 1946 nyarán exhumálták (emberi maradványok kihantolása).
Jegyzőkönyv a gyilkosság bűntette miatt ismeretlen tettesek ellen indított bűnügyben ismeretlen holttestek szemléjéről és boncolásáról: Abda, 1946. június 19.
„A 12. számú holttest.
Ruházat: Hosszú steppelt szürke kabát, kötött nadrág, turista bakancs.
Külvizsgálat: …Tarkópikkely baloldalán belövés, fejtetőnél kilövés. Hajzat világos
barna, felső fogsorban elől hiányos fogazat, alul 1–1 sárga korona.
Vélemény: Tarkón, fejtető irányú koponyalövés, rögtöni halállal.”
„A tisztiorvos megjegyzése: A kihantolás során a 12. holttest nadrágja hátsó zsebében
találtam egy talajvízzel és az oszlásban lévő holttest nedveivel átázott és földdel
szennyezett jegyzetfüzetet. Ezt napon megszárítottuk és a talajtól óvatosan megtisztítottuk: ez a jegyzőkönyv Radnóti Miklós magyar költő verseit tartalmazza. Kéri
a megtalálót, hogy juttassa el Magyarországra…”

1946 júniusában a győri zsidó temetőben,
majd augusztusban Budapesten, a Kerepesi
úti temetőben (Fiumei Úti Sírkert) helyezték
nyugalomra. Felesége, Fanni élete végéig közös otthonukban lakott, ahol a névtáblán ez
állt: Dr. Radnóti Miklós.
Miklós nevelőanyja, Molnár Ilona és féltestvére, Ágnes is a második világháború zsidó származású áldozatai között volt. 1944ben koncentrációs táborban haltak meg
Auschwitzban.

A költő végső nyughelye
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Radnóti Miklós költészete
Radnóti Miklós verseiben a hazaszeretetről, a szerelemről, a háború megpróbáltatásairól olvashatunk. Ismerkedj meg verseivel! Milyen témájúak
a könyvben található költeményei?
Nem tudhatom (1944)
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 pusztitandó 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.
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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.

Felismered, mit ábrázolnak a korabeli fotók? Mely sorokat tudnád társítani
az egyes képekhez?
Elevenítsétek fel hazánk szerepét a második világháborúban! A költő 1944ben írta ezt a verset. Milyen háborús események zajlottak ebben az évben
Magyarországon?
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Szerelmes vers (1939)
Ott fenn a habos, fodor égen a lomha nap áll még,
majd hűvösen int s tovaúszik.
És itt a szemedben a gyöngyszinü, gyönge verőfény
permetegén ragyog által a kék.
Sárgán fut az ösvény,
vastag avar fedi rég!
Mert itt van az ősz. A diót leverik s a szobákban
már csöppen a csönd a falakról,
engedd fel a válladon álmodozó kicsi gerlét,
hull a levél, közelít a fagy és
eldől a merev rét,
hallod a halk zuhanást.
Fanni és Miklós szobra
Szegeden

Bájoló (1942)
Rebbenő szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,
ugrik a fény is,
gyűlik a felleg,
surran a villám,
s már feleselget
fenn a magasban
dörgedelem

Ó évszakok őre, te drága, szelíd, de szeretlek!
s nem szeretek már soha mást.

vad dörgedelemmel,
kékje lehervad
lenn a tavaknak,
s tükre megárad,
jöjj be a házba,
vesd le ruhádat,
már esik is kint,
vesd le az inged,
mossa az eső
össze szívünket.

Mik és Fifi
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Tétova óda (1943. május 26.)
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.
Fáradt vagy s én is érzem, hosszú volt a nap, –
mit mondjak még? a tárgyak összenéznek
s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab
az asztalon és csöppje hull a méznek
s mint színarany golyó ragyog a teritőn,
s magától csendül egy üres vizespohár.
Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm,
hogy elmondjam milyen, mikor jöttödre vár.
Az álom hullongó sötétje meg-megérint,
elszáll, majd visszatér a homlokodra,
álmos szemed búcsúzva még felémint,
hajad kibomlik, szétterül lobogva,
s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben.
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
hűs tenyeredben.

Fanni tizennégy évesen

A boldog szerelmespár
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Radnóti Miklós: Razglednicák
Radnóti Miklós a háborús megpróbáltatások és megaláztatásai közepette
is írt verseket. Munkaszolgálatai alatt és a világháború sújtotta mindennapjaiban olyan költeményeket hagyott az utókorra, amik tele vannak érzelemmel, fájdalommal és élethűen türközik a háború borzalmait. A költő
exhumált holttestének kabátja zsebében talált notesz, a „Bori notesz” tartalmazza a négy „Razglednicát”. A szerb szó képeslapot jelent.
1
Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul,
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
2
Kilenc kilométerre innen égnek
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.
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3
Az ökrök száján véres nyál csorog,
az emberek mind véreset vizelnek,
a század bűzös, vad csomókban áll.
Fölöttünk fú a förtelmes halál.
Mohács, 1944. október 24.
4
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,1 – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.
Szentkirályszabadja, 1944. október 31.
Milyen érzéseket keltettek benned a versek? Hányadik „Razglednica” adta át
számodra a háború szörnyűségeit, szenvedéseit? Miért ezt választottad?
Keresd meg a térképen a következő településeket: Bor, Cservenka, Mohács,
Szenkirályszabadja, Győr, Abda!
Számold ki, hány nap telt el az utolsó vers és a költő halála között!

Radnóti Miklós költő, műfordító. 1909-ben született Budapesten. A Nyugat című lap harmadik nemzedékéhez tartozott. Verseiben a szerelemről, a hazaszeretetről, a háborúról írt. A második világháború alatt több
alkalommal munkaszolgálatot teljesített. 1944-ben halt meg Abdán.

1

Még felugrik
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Weöres Sándor, az eg yedi
„Szememnek Ady nyitott új mezőt,
Babits tanított ízére a dalnak,
És Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak
Ezt-azt kívánó kordivat előtt.”
(Weöres Sándor: Hála-áldozat – részlet)

Weöres Sándor
Születési hely

Szombathely

Születési idő

1913. június 22.

Anyja neve

Blaskovich Mária

Apja neve

Weöres Sándor (idősebb)

Foglalkozása

költő, író, drámaíró, műfordító

Verseinek témái

ember egyénisége, önmegvalósítás,emberi
értékek, gyermekversek, keleti kultúra

Házastársa

Károlyi Amy

Példaképei

Ady Endre, Babits Mihály

Helyek, ahol járt

Szombathely, Pápa, Győr, Sopron, Pécs,
Budapest, Olaszország (Nápoly, Róma),
Egyiptom, India, Ceylon, Szingapúr,
Fülöp-szigetek, Kína, Görögország,
Jugoszlávia, Amerikai Egyesült Államok
(New York), Egyesült Királyság (London)

Halálának helye, ideje Budapest, 1989. január 22.
Sírja

Budapest, Farkasréti temető
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Weöres Sándor Szombathelyen
született idősebb Weöres Sándor
és Blaskovich Mária gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait Pápán és Csöngén (község
Vas megyében) folytatta. Középiskoláit Szombathelyen, Győrben
és Sopronban végezte. Pécsett a
jogi karon, földrajz–történelem Weöres Sándor, Illyés Gyula és Károlyi Amy 1965-ben
szakon, majd filozófia–esztétika
szakon folytatott tanulmányokat. A vers születése címmel írta doktori disszertációját (doktorátushoz kapcsolódó szakdolgozat). 1939-ben
doktori címet szerzett. Három évvel később megbízták a pécsi Városi
Könyvtár megszervezésével és vezetésével. 1943-ban költözött Budapestre, ahol az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa volt. 1946-ban
házasságot kötött Károlyi Amyval (1909–2003; költő, műfordító).
Tizenöt éves korában, 1928-ban a Szombathelyi Hírben első novellája, az Erő című ifjúsági havilapban négy verse jelent meg. Költeményeit
Osvát Ernőnek, a Nyugat szerkesztőjének is elküldte. Egy évvel később
felkereste Kosztolányi Dezsőt és Babits Mihályt Budapesten. 1931-ben
küldte el Babitsnak verseit, aki meg is jelentette azokat a Nyugatban.
A Pesti Hírlap, a Napkelet, a Magyar Csillag, a Világ folyóiratok is közölték
műveit. A Baumgarten-jutalomból és a Baumgarten-díj jutalmának öszszegéből a világ számos pontjára el tudott utazni. Angol, német, francia,
orosz, ukrán, olasz, latin nyelvű műveket fordított magyar nyelvre, amiért 1982-ben megkapta a legmagasabb műfordítói szakmai elismerést, a
Forintos-díjat. 1989-ben Budapesten hunyt el. Weöres Sándor 75 évet élt.

A Bóbita 1955-ben jelent meg először
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Weöres Sándor költészete
Weöres Sándor nagyon szerette a macskákat. Mi sem bizonyítja ezt,
mint hogy A macska című verse volt az, amivel felkereste Babits Mihályt
és Kosztolányi Dezsőt Budapesten, 1929-ben.
A macska (1929)
Simaselymű a szőröm, karcsu a testem és fogaim hófehérek,
ezért kegyel a legmagasabb úr, dél piros papja, kilenc mély bók a nevének.
Hálótermében, nagy vánkoson alszom, selyemszőröm szétsimul a selymen,
hátamat álom puposítja, rózsaszín orrom a földre ernyed és nincs ki ílyenkor
zavarni merjen.
Dél-papja zsarátnok-színü ruhát hord, a bojtok a földig érnek,
de meztelen volt, hogy ölébe vett, kilenc mély bók a nevének.
Ölébe vett, szivére szorított, zümmögött két zárt ajka között,
mint a folyó, ha kiszökött a zöld ínyű hegység fogsora közül és sások ezrébe
öltözött.
Ott tipródtam az ölében én, nyolc karmom a húsába mélyedt,
dél-papja combján kiserkedt a vér, kilenc mély bók a nevének.
Olyan kegyes volt és a vérét testes kehelyben fogta föl és megkinált a kehellyel,
de én csak tipródtam és mosakodtam, mivel már jóllaktam az este kaláccsal
és elefántcsont-szinü tejjel.
Ő dúdolt, halkan zümmögött, két zárt ajkán rezgett az ének,
sós könnye a számra hullott, földoromboltam dél-papja ölén, kilenc mély bók
a nevének.
Most vánkosomon fekszem, körülöttem mindenféle tálak,
rajtuk mécsesek égnek, háromlábú vékony állványokon állnak.
De két csukott szemhéjam alatt, mint a fehér bél a töretlen dióban, ragyogóbb mécsesek égnek,
dél-papja értük és helyettük alszik, az arca lisztes, a homloka kő, kilenc mély
bók a nevének.
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Milyen hangulatú a vers? Magad elé tudod képzelni a költő által leírt macskát?

Macska-induló (1931)
Kurrogj, kurrogj, kormos macska,
cirregj, cirregj, cirmos macska,
büszkén lejt hat vak bak macska,
sok pettyes láb, száz karmocska.
Jobbra át, balra át,
agyon marjuk a kutyát,
Jobbra át, balra át,
agyon marjuk a kutyát,

Nyávogj, nyávogj, nyavalyás macska,
pisszegj, pisszegj, pikulás1 macska,
aki beteg, pikulálhat,
szedjen macska pilulákat.
Hátra arc, nagy kudarc,
nem marunk ha te se marsz,
Hátra arc, nagy kudarc,
nem marunk ha te se marsz,
nyauúu!

1

pikula: fából készült fúvós hangszer
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A kis házikedvencek a költő feleségét, Károlyi Amyt is megihlették.
Károlyi Amy: Macska-élet (1946)
Apró fej és apró mancsok
hátsó lábakon tappancsok
most változik szeme kékje
most cseppen a zöld beléje.
Öledbe ugrik és szeret
anyát keres anya helyett.
Langyos mint a kemence
kemencében kalács
a kalácsnak mélyiben
tigris tanyáz.
Kergeti a gombolyagot
mint egyszer az egeret.
Aztán ez is megváltozik
hol csavarog hol aluszik
mosdatlan és fésületlen
nem dorombol az öledben
örökké kifele vágyik
kerítésen által-mászik
önérzetét mélyen sebzi
hogy haza kell jönni: enni.
Újra szelíd, újra gyerek
öreg macskád, hogyha beteg
a májpempőt kézből eszi
fejét tenyeredbe teszi.

Weöres Sándor „macskás” szobra Szombathelyen,
a Perint-parti parkban
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A költők a költészetről alkotott véleményüket, saját költészetük lényegét
az ars poeticában, vagyis a költői hitvallásban fogalmazzák meg. Ilyen
költői hitvallás Önarckép című verse. Olvasd el a verset! Figyeld meg, milyen ellentmondások találhatók benne!
Önarckép (1944)
Barátom, ki azt mondod, ismersz engem,
nézd meg szobámat: nincsenek benne díszek,
miket magam választottam; nyisd szekrényemet:
benn semmi jellemzőt sem találsz.
Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom,
de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem
rég megszokta kezem dombját-völgyét,
de ő sem tud mesélni rólam.
Pedig nem rejtőzöm – csak igazában nem vagyok.
Cselekszem és szenvedek, mint a többi,
de legbenső mivoltom maga a nemlét.
Barátom, nincs semmi titkom.
Átlátszó vagyok, mint az üveg – épp ezért
miként képzelheted, hogy te látsz engem?
Weöres Sándor nagy érdeklődéssel fordult a keleti kultúra felé. Járt Kínában, Indiában, Szingapúrban. Kínai költők verseit fordította magyarra.
Kínai Templom (1941)
Szent
fönn
kert,
lenn
bő
tág
lomb:
éj
tárt
jő,
zöld
kék
szárny,
árny.

Négy
fém
cseng:
Szép,
Jó,
Hír,
Rang,

majd
mély
csönd
leng,
mint
hült
hang.
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Szerelemről, kapcsolatokról szóló versei közül olvassatok el néhányat!
Adagio1 (1934)
Szállnak a vadlibák, szállnak,
a gyermekláncfü kelyhe becsukódik,
bugyrot cipel a nénike,
édesem messzire ment.
Megkérdezzem a nénikétől:
hova ment az édesem, hova ment?
Csak a vadlibák láthatják meg őt csak a gyermekláncfü szólhatna róla.
A csókod festi kékre az eget,
szemed szinétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ.
Multkor a kertembe egy fiu jött,
gyümölcsöt hozott a kosarában.
Kék ruhában jött, mint a napsugár,
kék ruhád eszembe jutott.
Csupasz volt a nyaka íve...
mosolygott… nézett hosszasan…
Gyümölcsöt hozott. Mind fanyar volt,
a madaraktól kérdezd, hova lett.
A csókod festi kékre az eget,
szemed szinétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ.
De rég nem láttam két szemedet!
s hogy fölébredtem egyszer éjjel,
a bokorról két mérges bogyó
bámult rám, sötét a sötétből.
De boldog voltam én veled!
s egy kövér ember jött szembe az uton,
bő volt nekem a köpenye,
bő volt neki a bánatom.
1

A csókod festi kékre az eget,
szemed szinétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ.

Az adagio (adaddzsó) a zenével kapcsolatos fogalom, ami azt jelenti, hogy lassú, lassan.
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Boldogság (1941)
`A férfi`
Szeretem ernyős szemedet,
etető puha kezedet,
mellém simuló testedet,
csókolnám minden részedet.
Ha minket földbe letesznek,
Ott is majd téged szeretlek,
őszi záporral mosdatlak,
vadszőlő-lombbal csókollak.
`A nő`
Hidd el, ha egyszer meghalunk,
föl a felhőbe suhanunk.
Vének leszünk és ráncosak,
de szívünkben virágosak.
Nagy felhő-hintánk csupa láng,
alattunk sürög a világ,
gurul a labda, sül a fánk,
mosolyog hetven unokánk.
A társ (1941)
Keverd a szíved
napsugár közé,
készíts belőle
lángvirágot,
s aki a földön
mellén viseli
és hevét kibírja,
ő a párod.
Weöres Sándor költő, író, drámaíró, műfordító. 1913-ban született Szombathelyen. A Nyugat című lap harmadik nemzedékéhez tartozott. Műfordítói munkássága kiemelkedő. Közel állt hozzá a keleti kultúra. 1989-ben
Budapesten halt meg.
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Színész nag yjaink
„Nem szűnik a játék varázsa,
távozóban nézünk egymásra,
mert egymásban látjuk a jámbort,
aki a játékban király volt.”
(Weöres Sándor: Vers a színházról – részlet)

„Nyugatos” költőink verseit bizonyára meghallgattátok színészeink,
színésznőink előadásában is. Az alábbi emberek koruk nagy művészei
voltak, akik színházakban, filmekben játszottak. Mindegyikük Kossuth-,
és Jászai Mari-díjas. Hatásuk, legendáik ma is élnek. Ismerkedjetek meg
néhányukkal közelebbről!
Básti Lajos (1911–1977) az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián szerzett diplomát. Tagja volt a
Vígszínháznak, a Nemzeti Színháznak, a Madách Színháznak. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényéből készült filmben Rideghváry Bencét személyesítette meg. Az Abigél (Szabó Magda azonos című regénye
alapján) című négy részes tévésorozatban tanárt (Torma
Gedeon) alakított. Gyakran szavalta Arany János balladáit. Hallgassátok meg előadásában Ady Endre Elbocsájtó szép üzenet és
Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című versét!
Sinkovits Imre (1928–2001) színművész diplomájának
megszerzése után a Belvárosi Színház, az Ifjúsági Színház és a Nemzeti Színház társulatának volt tagja. Az
1956. október 23-i forradalom napján Petőfi Sándor
szobránál elszavalta a Nemzeti dalt, és részt vett a tömegtüntetésen. Ezután két évig nem léphetett színpadra. A Nemzeti Színház társulatához csak 1963-ban csatlakozhatott ismét. Gárdonyi Géza Egri csillagok című
ifjúsági regényéből készült filmben az egri várvédőt, Dobó Istvánt játszotta. Halála előtti órákban Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című
darabjában játszott. Ady Endre A magyar Ugaron és Tóth Árpád Körúti
hajnal című szavalatait érdemes meghallgatni!
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Ruttkai Éva (1927–1986) háromévesen lépett először
színpadra egy gyermekszínházban egymondatos szerepével: „Parancsolj velem, Tündérkirálynő!” A Nemzeti
Színház és a Vígszínház elismert színésznője volt. Sokszor mondott verseket a rádióban, és énekelt francia
dalokat (sanzon). Az Egri csillagokban (1968) Izabella
királynét, az Abigélben (1978) Horn Micit alakította.
Radnóti Miklós Két karodban és József Attila Mama
című verseit gyakran szavalta.
Latinovits Zoltán (1931–1976) már a középiskolában
játszott színházi szerepeket, ennek ellenére műszaki
tanulmányokat folytatott. Asztalostanoncként, hídépítő munkásként dolgozott, diplomát építészmérnök
szakon szerzett. A Haladás SE (sportegyesület) kosárlabdacsapatának tagja volt. 1956-ban egy színjátszó
csoport tagja volt, ezt követően segédszínész lett Debrecenben. 1959-től haláláig folyamatosan filmezett.
Láthattuk Az aranyemberben (Krisztyán Tódor), az Egri
csillagokban (Varsányi Imre). Karinthy Frigyes Utazás
a koponyám körül című regényéből készült filmben az írót alakította.
József Attila és Ady Endre verseinek előadójaként maradandót alkotott
az utókornak. Halála után költőink versben búcsúztak tőle. (Illyés Gyula:
Búcsú L. Z.-tól; Nagy László: Gyászom a Színészkirályért)
Őze Lajos (1935–1984) színészi pályafutását a Miskolci
Nemzeti Színházban kezdte, majd csatlakozott a budapesti Nemzeti Színházhoz. Színházi szerepei közt
kiemelkedőek William Shakespeare drámáiban nyújtott alakításai. A Rákosi-korszakot megelevenítő filmben, A tanúban Virág elvtársat játszotta. Legendás volt
„harca” Ady Endre Az ős Kaján című versével, amit bár
rengetegszer elmondott, soha nem elégedett meg magával. Előadásában meghallgathatod Szabó Lőrinc Debrecenben, József
Attila Óda és természetesen Ady Endre Az ős Kaján című versét.
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Összefoglalás – A Nyugat harmadik nemzedéke
•
•
•
•

irodalmi folyóirat
1908–1941
három nemzedék
utódja: Magyar Csillag

A harmadik nemzedék írói, költői
Radnóti Miklós
(1909–1944)
Budapest
múzsa: Fanni
versek:
– szerelem
– háború
– hazaszeretet
műfordító
munkaszolgálat
Baumgarten-díj

Weöres Sándor
(1913–1989)
Szombathely
versek:
– gyermekversek
– szerelem
– önmegvalósítás
– emberi értékek
műfordító
keleti kultúra
Baumgarten-díj

Razglednicák 1920
1, 2, 3, 4,
1944
Bori notesz
Ars poetica: költői hitvallás.
A költők költészetről alkotott véleménye, saját költészetük lényege.

A Nyugat harmadik nemzedékéhez kapcsolódó fogalmak
nemzedék

munkaszolgálat
vers

ars poetica

Baumgarten-díj

műfordító

keleti kultúra
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A 20. század magyar irodalma
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József Attila, a tiszta szívű
„S mégis, magyarnak számkivetve,
lelkem sikoltva megriad édes Hazám, fogadj szivedbe,
hadd legyek hűséges fiad!”
(József Attila: Hazám – részlet)

József Attila
Születési hely

Budapest

Születési idő

1905. április 11.

Anyja neve

Pőcze Borbála

Apja neve

József Áron

Foglalkozása

költő

Verseinek témái

szerelem, politika, fájdalom

Helyek, ahol járt

Budapest, Öcsöd, Monor, Abbázia,
Szabadszállás, Makó, Nyergesújfalu,
Mezőhegyes, Kiszombor, Szeged, Bécs,
Hatvan, Párizs, Nizza, Hódmezővásárhely,
Balatonszárszó

Halálának helye, ideje Balatonszárszó, 1937. december 3.
Sírja

Budapest, Farkasréti temető
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József Attila 1905-ben született Budapest 9. kerületében, a Gát utca 3. szám
alatt. Édesapja József Áron, szappanfőző munkás, anyja Pőcze Borbála, mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta a családot, így az édesanyja egyedül maradt
három gyermekével, Jolánnal (1899–
1950), Etelkával (1903–2004) és Attilával. Két éven keresztül küzdött anyjuk
a család megélhetéséért. Úri házakhoz
járt mosni, vasalni, takarítani, de végül 1910-ben két kisebb gyermekét a
Gyermekvédő Liga (gyermekeket védő Attila, Etus, Jolán és édesanyjuk 1908-ban
és segítő társadalmi mozgalom) gondjaira bízta. Attila és Etus így került két évre nevelőszülőkhöz Öcsödre, ahol
a költő megkezdte általános iskolai tanulmányait. Miután a gyermekek
ismét együtt lehettek édesanyjukkal, továbbra is szegény körülmények
közt éltek, és gyakran kellett költözniük. Megélhetésükért a gyermek Attila
is többféle munkát vállalt.
„Kilenc éves koromban kitört a világháború, egyre rosszabbul ment a sorunk. Kivettem a részemet az üzletek előtt való álldogálásokból, – volt
úgy, hogy este kilenc órakor odaálltam az élelmiszerüzem előtt várakozó sorba és reggel fél nyolckor, mikor már sorrakerültem volna, jelentették ki az orrom előtt, hogy nincs több zsír. Úgy segítettem anyámnak,
ahogyan tudtam. Vizet árultam a Világ moziban. Fát és szenet loptam
a Ferencvárosi pályaudvarról, hogy legyen fűtenivalónk. Színes papírforgókat csináltam és árusítottam a jobb sorsban élő gyerekeknek. Kosarakat, csomagokat hordtam a vásárcsarnokban stb. 1918 nyarán Abbáziában
üdültem a Károly király féle gyermeknyaraltatási akció jóvoltából. Anyám
már betegeskedett, méhdaganata támadt s ekkor én magam jelentkeztem
a Gyermekvédő Ligánál – így rövid időre Monorra kerültem. Visszatérvén
Budapestre újságot árultam, bélyegekkel, majd kék, fehér és postapénzzel
kereskedtem, mint egy kis bankár. A román megszállás alatt kenyeresfiú
voltam az Emke kávéházban. Közben – öt elemi elvégzése után – polgári
iskolába jártam.”
(József Attila: Curriculum Vitae – részlet)
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Attila a nyomor miatt és a megélhetésért való küzdelemben gyakran volt
beteg. Anyjuk súlyos betegsége a kezelések ellenére sem javult, végleg
munkaképtelenné vált, és 1919-ben meghalt. A két fiatalabb gyermeknek
nővérük férje, Makai Ödön ügyvéd lett a gyámja. József Attila több fővárosi intézmény tanulója volt, de nem mindig járt iskolába. Egy rövid időt
Nyergesújfalun töltött egy katolikus szerzetesi rendnél, hogy kispap legyen. Gimnáziumba a makói internátusba járt, ahol már rendszeresen írt
verseket. Juhász Gyulával 1922-ben ismerkedett meg Makón. Kiszomboron nyáron volt kukoricacsősz, hagymaszedő és javítóvizsgára felkészítő
tanár szállásért és ételért. Innen gyalog tette meg az utat Szegedre, hogy
találkozzon Juhász Gyulával. Szegeden költőkkel és műfordítókkal ismerkedett meg.
A középiskola utolsó két évfolyamát egy év alatt végezte el, ami után
érettségi vizsgát tett. 1924-ben beiratkozott a szegedi egyetem magyar–francia–filozófia szakára, ahonnan Tiszta szívvel című verse miatt
1925-ben eltanácsolták a tanári pályáról. Ugyanebben az évben iratkozott be a bécsi egyetemre, majd egy évvel később már Párizsban tanult.
1927-ben tért vissza Magyarországra.
József Attila első versét tizenegy éves korában írta.
Első verseskötete, a Szépség koldusa 1922-ben jelent
meg, amihez Juhász Gyula írt előszót. A fiatal költő
ezután sorra ismerkedett meg a kor nagy íróival, költőivel. Juhász Gyulával való kapcsolata révén találkozott 1923-ban Szegeden Babits Mihállyal, Kosztolányi Dezsővel, Török Sophieval és Szabó Lőrinccel.
Versei a Népszava, A Toll, a Pesti Napló, a Nyugat és a
Korunk című folyóiratokban, napilapokban jelentek
meg. 1936 tavaszán jelent meg az első Szép Szó című,
irodalmi és társadalomtudományi folyóirat, aminek
Ignotus Pállal közösen voltak felelős szerkesztői.
A Szép Szó címlapja
„Szerkesztője vagyok a SZÉP SZÓ c. irodalmi és kritikai lapnak. Magyar
anyanyelvemen kívül írok és olvasok franciául és németül, levelezek magyarul és franciául, perfekt gépíró vagyok. Tudtam gyorsírni is, – egy havi
gyakorlattal ezt a tudásomat fölfrissíthetem. Értek a sajtó nyomdatechnikájához, tudok szabatosan fogalmazni. Becsületesnek tartom magam, azt
hiszem, hogy fölfogásom gyors és hogy munkában szívós vagyok.”
(József Attila: Curriculum Vitae – részlet)
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A költő gyakran lett szerelmes és kérte meg választottjai kezét, azonban
házasságot senkivel nem kötött. Életének három meghatározó nőalakja, akik iránt mély érzelmeket táplált, Vágó Márta, Szántó Judit és Kozmutza Flóra, akikhez több verset is írt.

Vágó Márta

Szántó Judit

Kozmutza Flóra

József Attila gyermekkori nyomora, szegénysége egész életében elkísérte. Idény- és alkalmi munkákból élt. Gyakran váltogatta lakhelyét.
Nővéreinél, barátainál, diáktársainál, költőtársainál, munkatársainál, szerelmeinél lakott. Első öngyilkossági kísérletét mindössze kilenc évesen
követte el, amit még számos próbálkozás követett. Ideg-összeroppanásai
miatt több alkalommal volt kórházban és szanatóriumban. Traumáinak
feldolgozásához pszichológusi és pszichiáteri megsegítésre volt szüksége.
1937. december 3-i halálának körülményeit a mai napig homály fedi. József Attila harminckét évet élt. Halála után Baumgarten-díjat kapott.

Ortutay Tamás szobrász és Sarkady Mária író vasúti elemekből, írógépbillentyűkből és versidézetekből készített emlékműve Balatonszárszón található.
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József Attila költészete
„17 éves koromban írt költeményeimet a Nyugat publikálta.
Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam.”
(József Attila: Curriculum Vitae)

Olvasd el a gyermek-költő első versét, amit 1916-ban vagy 1917-ben írt!
Számold ki, hány éves volt ezekben az években! Mit fogalmaz meg a versben? Miért ezekre vágyik?
Kedves Jocó1!
1. ső strófa
De szeretnék gazdag lenni,
Egyszer libasültet enni,
Jó ruhába járni kelni,
S öt forintér kuglert venni.
2. strófa
Mig a cukrot szopogatnám,
Uj ruhámat mutogatnám,
Dicsekednél fűnek fának,
Mi jó dolga van Attilának.

Szereted a mignont2? A kugler egy ehhez hasonló sütemény volt, amit
1870-től lehetett megkóstolni a pesti cukrászdákban. Az édesség Kugler Henrik cukrászról kapta a nevét. Ha szeretnéd elkészíteni, keress
kugler-recepteket!
Kugler Henrik által alapított cukrászda a mai napig működik Budapesten.

1
2
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A költő édesanyja iránti szeretetét és hiányát olvashatod a versek sorai
között.
Anyám (1931)
A bögrét két kezébe fogta,
úgy estefelé egy vasárnap
csöndesen elmosolyodott
s ült egy kicsit a félhomályban –
Kis lábaskában hazahozta
kegyelmeséktől vacsoráját,
lefeküdtünk és eltünődtem,
hogy ők egész fazékkal esznek –
Anyám volt, apró, korán meghalt,
mert a mosónők korán halnak,
a cipeléstől reszket lábuk
és fejük fáj a vasalástól –
S mert hegyvidéknek ott a szennyes!
Idegnyugtató felhőjáték
a gőz s levegőváltozásul
a mosónőnek ott a padlás –
Látom, megáll a vasalóval.
Törékeny termetét a tőke
megtörte, mindíg keskenyebb lett –
gondoljátok meg, proletárok1 –

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

Mama (1934)
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindíg, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám
s a ruhák fényesen, suhogva,
keringtek, szálltak a magosba.

Én még őszinte ember voltam,
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra.
Engem vigyen föl a padlásra.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő –
szürke haja lebben az égen,
kékítőt old az ég vizében.

1

proletár: szegény munkás
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A Dunánál című költemény a folyóparton ülő költő versbe foglalt gondolatait fogalmazza meg.

A Dunánál (1936)
1
A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély.
Mintha szívemből folyt volna tova,
zavaros, bölcs és nagy volt a Duna.
Mint az izmok, ha dolgozik az ember,
reszel, kalapál, vályogot vet, ás,
úgy pattant, úgy feszült, úgy ernyedett el
minden hullám és minden mozdulás.
S mint édesanyám, ringatott, mesélt
s mosta a város minden szennyesét.
És elkezdett az eső cseperészni,
de mintha mindegy volna, el is állt.
És mégis, mint aki barlangból nézi
a hosszú esőt – néztem a határt:
egykedvű, örök eső módra hullt,
színtelenül, mi tarka volt, a múlt.
132
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A Duna csak folyt. És mint a termékeny,
másra gondoló anyának ölén
a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen
és nevetgéltek a habok felém.
Az idő árján úgy remegtek ők,
mint sírköves, dülöngő temetők.
2
Én úgy vagyok, hogy már százezer éve
nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit százezer ős szemlélget velem.
Látom, mit ők nem láttak, mert kapáltak,
öltek, öleltek, tették, ami kell.
S ők látják azt, az anyagba leszálltak,
mit én nem látok, ha vallani kell.
3
Anyám kun volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.
Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmúlás. Ebből vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!…” – megszólítanak.
Megszólítanak, mert ők én vagyok már;
gyenge létemre így vagyok erős,
ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál,
mert az őssejtig vagyok minden ős –
az Ős vagyok, mely sokasodni foszlik:
apám- s anyámmá válok boldogon,
s apám, anyám maga is ketté oszlik
s én lelkes Eggyé így szaporodom!
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A világ vagyok – minden, ami volt, van:
a sok nemzedék, mely egymásra tör.
A honfoglalók győznek velem holtan
s a meghódoltak kínja meggyötör.
Árpád és Zalán, Werbőczi és Dózsa –
török, tatár, tót, román kavarog
e szívben, mely e múltnak már adósa
szelíd jövővel – mai magyarok!
… Én dolgozni akarok. Elegendő
harc, hogy a multat be kell vallani.
A Dunának, mely mult, jelen s jövendő,
egymást ölelik lágy hullámai.
A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés
s rendezni végre közös dolgainkat,
ez a mi munkánk; és nem is kevés.

Emlékpad az alsógödi vasútállomáson
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A Tiszta szívvel című vers – megjelenése után –, (1925) a költő egyetemi
tanulmányaira is hatással volt. Az egyetem professzora, Horger Antal
„eltanácsolta” József Attilát a tanári pályáról.
Tiszta szívvel (1925)
Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.
Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.
Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.
Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.

A szegedi Tudományegyetem napjainkban

A költőről készült dombormű
az egyetem falán
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A Születésnapomra című vers szókimondó, formailag is figyelemfelkeltő.
Születésnapomra (1937)
Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse
becse:

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

ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam.

Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní
tani!

Harminckét évem elszelelt
s még havi kétszáz sose telt.
Az ám,
Hazám!
Lehettem volna oktató,
nem ily töltőtoll-koptató
szegény
legény.
De nem lettem, mert Szegeden
eltanácsolt az egyetem
fura
ura.
Intelme gyorsan, nyersen ért
a „Nincsen apám" versemért,
a hont
kivont
szablyával óvta ellenem.
Ideidézi szellemem
hevét
s nevét:
(„Ön, amíg szóból értek én,
nem lesz tanár e földtekén" –
gagyog
s ragyog.
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Szerelemről szóló verseket már kamaszkorában is írt diákkori szerelmeihez. Az alábbiakban egy szerelmes versét és az egyik részletét olvashatod. A Mikor az uccán átment a kedves című művet 1925-ben írta.
Mikor az uccán átment a kedves
Mikor az uccán átment a kedves,
galambok ültek a verebekhez.
Mikor gyöngéden járdára lépett,
édes bokája derengve fénylett.
Mikor a válla picikét rándult,
egy kis fiúcska utána bámult.
Lebegve lépett – már gyúlt a villany
s kedvükre nézték, csodálták vígan.
És ránevettek, senki se bánta,
hogy ő a szívem gyökere-ága.
Akit ringattam vigyázva, ölben,
óh hogy aggódtam – elveszik tőlem!
De begyes kedvük szivemre rászállt,
letörte ott az irígy virágszált.
És ment a kedves, szépen, derűsen,
karcsú szél hajlott utána hűsen!
Végezz kutatómunkát! Kihez írta a költő ezt a versét?
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Óda című verse (1933) szerelmes számvetés, szerelmi költészetének öszszegzése.
Óda (részlet)
Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifju nyár
könnyű szellője, mint egy kedves
vacsora melege, száll.
Szoktatom szívemet a csendhez.
Nem oly nehéz –
idesereglik, ami tovatűnt,
a fej lehajlik és lecsüng
a kéz.
Nézem a hegyek sörényét –
homlokod fényét
villantja minden levél.
Az úton senki, senki,
látom, hogy meglebbenti
szoknyád a szél.
És a törékeny lombok alatt
látom előrebiccenni hajad,
megrezzenni lágy emlőidet és
- amint elfut a Szinva-patak –
ím újra látom, hogy fakad
a kerek fehér köveken,
fogaidon a tündér nevetés.
Óh mennyire szeretlek téged,
ki szóra bírtad egyaránt
a szív legmélyebb üregeiben
cseleit szövő, fondor magányt
s a mindenséget.
Ki mint vízesés önnön robajától,
elválsz tőlem és halkan futsz tova,
míg én, életem csúcsai közt, a távol
közelében, zengem, sikoltom,
verődve földön és égbolton,
hogy szeretlek, te édes mostoha!
138
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Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak.
Minden mosolyod, mozdulatod, szavad,
őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld.
Elmémbe, mint a fémbe a savak,
ösztöneimmel belemartalak,
te kedves, szép alak,
lényed ott minden lényeget kitölt.
A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben.
Ízed, miként a barlangban a csend,
számban kihűlve leng
s a vizes poháron kezed,
rajta a finom erezet,
föl-földereng.
Hallgassátok meg József Attila verseit Latinovits Zoltán előadásában!
Végezz kutatómunkát, van-e hasonlóság a két ember halála között!
A költő Ágnes Vanilla énekesnőt is megihlette. Érdemes meghallgatni a megzenésített műveket!
József Attila költő 1905-ben született Budapesten. Egész életében hányatott sorsú ember volt, aki a szegénységgel és a szeretet hiányával
küzdött. Verseiben a szerelemről, fájdalomról olvashatunk. 1937-ben
Balatonszárszón halt meg.
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Örkény István, eg y percben
„Ha az ember agyát szabadjára hagyják, az a saját gondolatainak játékszere lesz.”
(Örkény István: Tóték)

Örkény István
Születési hely

Budapest

Születési idő

1912. április 5.

Anyja neve

Pető Margit

Apja neve

Örkény Hugó

Foglalkozása

író, gyógyszerész

Irodalmi műfajai

elbeszélés, regény, dráma

Példaképei

Ady Endre, Babits Mihály

Házastársai

Gönczi Flóra, F. Nagy Angéla,
Radnóti Zsuzsa

Gyermekei

Örkény Angéla, Örkény Antal

Helyek, ahol járt

Budapest, London, Párizs

Halálának helye, ideje

Budapest, 1979. június 24.

Sírja

Budapest, Farkasréti temető
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Örkény István 1912-ben született Budapesten Pető Margit és Örkény Hugó
gyermekeként. Általános iskolai tanulmányai után a budapesti Piarista
Gimnáziumban tanult. Egyetemi éveit
a Műegyetemen folytatta vegyészmérnök, majd gyógyszerész szakon.
A második világháború alatt 1942-ben
munkaszolgálatot teljesített, majd hadifogságba esett, ahonnan 1946-ban
Budapest, II. kerület, Pasaréti út 39.
tért haza. Az író háromszor kötött házasságot. Első felesége Gönczi Flóra
(1937–1941) volt. Második feleségétől, F. Nagy Angélától (1948–1959)
két gyermeke született, Angéla és Antal. 1965-től Radnóti Zsuzsa irodalomtörténész volt a házastársa.
1937-ben a Szép Szó irodalmi és társadalomtudományi folyóiratban
jelent meg első elbeszélése, a Tengertánc. A Lágerek népe című, 1947-ben
megjelent műve a munkaszolgálat és a hadifogság körülményeiről szól.
Az Ifjúsági Színház és a Magyar Néphadsereg Színházában dolgozott dramaturgként. Az 1956-os forradalomban való részvételéért publikációs tilalmat szabtak ki rá (művei nem jelenhettek meg), ami egészen 1963-ig
tartott. Ebben az évben írta meg Macskajáték című kisregényét. 1966-ban
jelent meg Tóték című drámája, amit több nyelvre is lefordítottak. Ez hozta
meg számára a világsikert. 1969-ben, Párizsban ezzel a művével nyerte el
a Fekete Humor Nagydíjat. A Tótékból film is készült Isten hozta, őrnagy
úr! címmel. 1973-ban Kossuth-díjat kapott. Életének 67. évében Budapesten hunyt el szívelégtelenség következtében.

Radnóti Zsuzsával az 1960-as években

Jelenet az Isten hozta, őrnagy úr! című filmből
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Örkény István eg yperces novellái
Az 1967-ben megjelent Egyperces novellák kötetében rövid, humoros,
csattanós, groteszk, abszurd novellákat olvashatunk. A groteszk egy
összetett ábrázolásmód. Keveredik benne a félelmetesség és a kedvesség, ami egyszerre váltja ki az emberekből a rémületet és a nevetést.
Az abszurd lehetetlent, képtelenséget jelent. De legyenek akár ijesztőek, akár lehetetlenek Örkény István „egypercesei”, minden olvasó
számára szórakoztató élményt nyújtanak.
Az autóvezető
Pereszlényi József anyagmozgató, CO 75-14 rendszámú Wartburg kocsijával megállt a sarki újságárusnál.
– Kérek egy Budapesti Híreket.
– Sajnos, elfogyott.
– Akkor egy tegnapi is jó lesz.
– Az is elfogyott. De véletlenül van már egy holnapim.
– Abban is közlik a moziműsort?
– Az mindennap benne van a lapban.
– Hát akkor adja ide azt a holnapit – mondta az anyagmozgató.
Visszaült a kocsijába. Föllapozta a moziműsort. Némi keresgélés után talált egy csehszlovák filmet – Egy szöszi szerelmei –, melyet dicsérni hallott.
A Stáció utcai Kék Barlang moziban játszották, és fél hatkor kezdődött az
előadás.
Éppen jókor. Még volt egy kis ideje. Továbblapozott a másnapi újságban. Szemébe ötlött egy napihír Pereszlényi József anyagmozgatóról, aki
CO 75-14 rendszámú Wartburg személygépkocsijával a megengedettnél
gyorsabban haladt a Stáció utcában, és nem messze a Kék Barlang mozitól
belerohant egy szembejövő teherautóba. Az elővigyázatlan anyagmozgató
szörnyethalt.
– Még ilyet! – mondta magában Pereszlényi.
Órájára nézett. Mindjárt fél hat. Zsebre vágta az újságot, elindult, és a
megengedettnél gyorsabban haladva belerohant egy teherautóba a Stáció
utcában, nem messze a Kék Barlang mozitól.
Szörnyethalt, zsebében a holnapi újsággal.
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Választék
– Jó napot, asszonyom.
– Mit kíván a kedves vevő?
– Egy barna kalapot szeretnék venni.
– Milyen legyen? Sportos? Szolidabb? Széles karimás?
– Maga mit ajánl, asszonyom?
– Próbáljuk meg ezt… Könnyű, nem túl sötét, nem is túl világos. Ott
a tükör, kérem.
– Azt hiszem, nem áll rosszul.
– Mintha a kedves vevőre tervezték volna.
– Mégis, ha nem fárasztom, mutasson egy másik fazont.
– Készséggel. Például ezt is nagyon merem ajánlani.
– Valóban, jól áll. Nem is tudom, melyiket válasszam.
– Talán egy harmadikat. Ezt nagyon sok vevőnk dicséri, és éppoly jól
áll, mint az első kettő.
– Igaza van. Mi az árkülönbség a három kalap közt?
– Az áruk egyforma.
– És a minőségük?
– Merem állítani, egyik sem rosszabb a másiknál.
– Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt?
– Semmi, uram. Nekem nincs is három barna férfikalapom.
– Hanem hány?
– Csak ez az egy.
– Amit egymás után háromszor fölpróbáltam?
– Igen, kérem. Ha szabad kérdeznem, melyiket választja?
– Magam se tudom. Talán a legelsőt.
– Azt hiszem, az a legelőnyösebb, bár a másik kettő sem lebecsülendő.
– Nem, nem… De most már kitartok a legelső kalap mellett.
– Ahogy parancsolja, uram. Jó napot.
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Nincs semmi újság
Egyik délután a budapesti köztemető 27. parcellájának 14. sírhelyén nagy
robajjal feldőlt a közel hárommázsás gránitobeliszk. Rögtön utána kettényílt a sír, és föltámadt az ott nyugvó halott, név szerint Hajduska Mihályné született Nobel Stefánia (1827–1848).
Az obeliszkre idő koptatta betűkkel rá volt vésve a férje neve is; ő azonban, nem tudni, miért, nem támadt föl.
A borongós időjárás miatt csak kevesen tartózkodtak a temetőben, de
akik meghallották a robajlást, odagyűltek. Addigra a fiatalasszony már leverte magáról a göröngyöket, fésűt kért kölcsön, megfésülködött.
Egy gyászfátyolos nénike megkérdezte, hogy érzi magát.
Köszöni, jól, mondta Hajduskáné.
Nem szomjas-e, érdeklődött egy taxisofőr.
Most nem vágyik inni, válaszolta a volt halott.
Amilyen pocsék ez a pesti víz, jegyezte meg a sofőr, neki se volna kedve
inni.
Hogy mi baja a pesti víznek, kérdezte Hajduskáné.
Klórozzák.
Klórozni klórozzák, helyeselt Apostol Barannikov bolgár virágkertész,
aki a temetőkapuban virágokat árult. Ezért ő esővízzel kénytelen locsolni
kényesebb palántáit.
Valaki azt mondta, hogy ma már az egész világon klórozzák a vizet.
Itt a beszélgetés elakadt.
Hát mi újság még, érdeklődött a fiatalasszony.
Nincs semmi különös, mondták neki.
Megint csönd lett. Ekkor eleredt az eső.
– Nem fog maga megázni? – kérdezte a föltámadottat Deutsch Dezső
horgászbot-készítő kisiparos.
Nem számít, mondta Hajduskáné. Ő direkt szereti az esőt.
Az attól függ, milyen az az eső, jegyezte meg a nénike.
Ő erről a langyos, nyári esőről beszél, közölte Hajduskáné.
Hogy neki viszont semmilyen eső se kell, mondta Apostol Barannikov,
mert elriasztja a látogatókat a temetőből.
Hogy ezt ő nagyon meg tudja érteni, helyeselt a horgászbot-készítő kisiparos.
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Most hosszabb szünet állt be a társalgásban.
– Hát meséljenek már valamit! – nézett rájuk a föltámadott.
– Mit meséljünk? – mondta az öreg nénike. – Nincs nekünk annyi mesélnivalónk.
– Nem történt a szabadságharc óta semmi?
– Mindig történik valami – legyintett a kisiparos. – De ahogy a német
mondja: Selten kommt etwas Besseres nach.
– Ez van! – tette hozzá a taxisofőr, és minthogy csak fuvart szeretett
volna fogni, csalódottan visszasétált az autójához.
Hallgattak. A föltámadott lenézett a gödörbe, mely fölött nem zárult
össze a föld. Várt még egy kicsit, de látva, hogy mindenki kifogyott a szóból, elköszönt a körülállóktól.
– A viszontlátásra – mondta, és leereszkedett a gödörbe.
A horgászbot-készítő kisiparos, hogy el ne csússzon a sáros agyagon, előzékenyen a kezét nyújtotta neki.
– Minden jót! – szólt le a fiatalasszonynak.
– Mi történt? – kérdezte tőlük a bejáratnál a taxisofőr. – Csak nem mászott vissza a sírba?
– De visszamászott – csóválta a fejét a nénike. – Pedig milyen jól eldiskuráltunk.
Mi volt abszurd a novellákban? Volt-e benne számodra ijesztő vagy félelmetes? Mely részeknél nevettél? Miért? Melyik tetszett jobban? Ha egyik
sem tetszett, fogalmazd meg, miért nem!
Ha tetszettek a novellák, ismerkedj meg Örkény István többi „egypercesével” is!
Örkény István író 1912-ben született Budapesten. A magyar abszurd novella jeles egyedi képviselője. 1979-ben Budapesten halt meg
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Szabó Magda, a leghíresebb mag yar írónő
„A nő erős, bátor, és ha felismeri a maga küldetését, mindenre képes és alkalmas.”
(Szabó Magda)

Szabó Magda
Születési hely

Debrecen

Születési idő

1917. október 5.

Anyja neve

Jablonczay Lenke

Apja neve

Szabó Elek

Foglalkozása

író, költő, műfordító

Irodalmi műfajai

vers, regény, ifjúsági regény, gyerekkönyv,
elbeszélés, színdarab, dráma

Barátja

Nemes Nagy Ágnes

Házastársa

Szobotka Tibor

Helyek, ahol járt

Debrecen, Hódmezővásárhely, Budapest,
Kerepes

Halálának helye, ideje

Kerepes, 2007. november 19.

Sírja

Budapest, Farkasréti temető
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Szabó Magda 1917-ben született Debrecenben, Szabó Elek és Jablonczay Lenke gyermekeként. Iskolai tanulmányait szülővárosában végezte, egészen az általános iskolától
az egyetemi évekig. A Debreceni Református
Kollégium diákja, majd a Debreceni Egyetem
latin–magyar tanári szakos hallgatója lett.
Tanított a debreceni Református Leányiskolában, Hódmezővásárhelyen és Budapesten.
Több mint tíz évig dolgozott tanárként. Férjével, Szobotka Tiborral (író, műfordító, irodalomtörténész; 1913–1982) 1947-ben kötöttek
házasságot. 1985–1990-ig a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka1 és az 1992ben alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti
„Két tündér gyermeke voltam.”
Akadémia alapító tagja volt.
Szabó Magda munkássága költőként indult. Első verseskötete 1947ben jelent meg. 1958 után már csak regényeket és drámákat írt. A Freskó és Az Őz című regényei hozták meg számára az ismertséget. Saját
és szülei gyermekkorát, a 20. század eleji Debrecent idézi meg az Ókút,
a Régimódi történet, a Für Elise című műveiben. 1987-ben írt regénye,
Az ajtó (1995-ben és 2015-ben fordították angolra) 2015-ben felkerült
a New York Times (nyú jork tájmz) 10-es listájára. Regényei mellett ifjúsági
és gyermekkönyveket is írt. Kossuth-díja mellett összesen 22 magyar és
nemzetközi díjban részesült. Több művéből filmet készítettek (Tündér
Lala, Abigél, Az ajtó, Régimódi történet). 2007-ben, 90 éves korában, kerepesi otthonában olvasás közben hunyt el.

Férjével, Szobotka Tiborral
1

főgondnok: a gyülekezet vezetője
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Szabó Magda: Abigél
Szabó Magda ifjúsági regénye, az Abigél 1970-ben jelent meg először.
A regényből 1978-ban négyrészes tévéfilmsorozat készült, rendezője Zsurzs
Éva.
A történet a második világháború alatt, 1943-ban játszódik. A regény
főhőse Vitay Georgina, Gina, akit apja váratlanul egy vidéki református
internátusba, a Matulába írat. A jóléthez és szabadsághoz szokott lánynak egy puritán, szigorú szabályokkal teli új élethez kell alkalmazkodnia. A társai által kiközösített lány eleinte nagyon magányosnak érzi
magát, de miután megtudja, miért is kell rejtőzködve élnie, minden
megváltozik. Az iskola kertjében található a legendás kőszobor, Abigél,
akitől mindenki csodát vár…
Vitay Georgina (Gina): 14 éves diáklány
Vitay tábornok úr: Gina édesapja, a katonai ellenállás egyik vezetője
Zsuzsanna testvér: diakonissza, Gina prefektája az intézetben
Kőnig: magyar-latin szakos tanár
Kalmár Péter: Gina osztályfőnöke, a történelem és a honvédelmi ismeretek tanára
Torma Gedeon: a Matula igazgatója
Horn Mici: volt matulás, aki segít Ginának
megszökni
Kis Mari: Gina osztálytársa
Torma Piroska: Gina osztálytársa, az igazgató unokahúga
Kuncz Feri: hadnagy, Gina udvarlója

Olvassátok el a regény néhány részletét! Nézzétek meg a műből készült
filmsorozatot is!
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Gina intézetbe kerül (részlet)
A változás, ami életében bekövetkezett, annyi mindentől megfosztotta,
mintha bomba pusztított volna az otthonában. Elsőnek Marszell tűnt el,
akit kisasszonynak szólított, mióta csak ismerte, de akire azért sosem úgy
gondolt, mint egy francia lányra, aki tizenkét esztendőn át a mellette levő
szobában lakott, és őt nevelte. Marszell több volt, mint egy nevelőnő, fizetett alkalmazott; jelenléte olykor még azt is el tudta feledtetni, hogy voltaképpen idegen, és nem pótolhatja igazán azt, akit a kislány még kétéves
korában elveszített: az édesanyát. Marszell mindig megértette még azt is,
amit Gina nem is fogalmazott meg érthetően, amire csak utalt, vagy amiről
csak hebegni tudott; voltak pillanatok, amelyekben majdnem olyan közel
érezte magához, mint az apját. Ha Marszellnak olykor honvágya támadt,
vagy a kislány valami panaszára azzal válaszolt, hogy Gina csak örüljön,
hiszen itt van mellette az édesapja, aki mindenkinél jobban szereti, bezzeg ő, Marszell, milyen régen elvesztette már a szüleit, s abból kell élnie,
amit valaha tőlük tanult, az anyanyelvéből, mindig hozzátette azt is, hogy
persze ha már így kellett lennie, milyen jó, hogy Gináék házában otthonra
talált, s ha nem is ment férjhez, olyan neki itt Vitayéknál, mintha családja volna, legalábbis gyereke. Marszell olyan valaki volt, akihez az ember,
ha távol volt hazulról, úgy visszavágyott, mint egy igazi szülőhöz, és Gina
tudta, nem azért olyan jó hozzá, mert megfizetik érte, hanem mert szereti.
Most már nincs Marszell, visszament Franciaországba. Apja azt mondta,
nem maradhatott tovább, és nyilván igaza volt, a tábornok nem küldte volna
el, ha nem kényszerül rá, ha valaki, az apja igazán tudta, milyen kapcsolatot
szakít meg, mikor elválasztja őket egymástól. Háború van – magyarázta
a tábornok –, Marszell és Gina nemzete két ellentétes oldalon harcol, nem
lakhatik a házukban tovább egy francia lány. Ha egyszer újra béke lesz,
majd visszatér, s akkor ott folytatják az életet, ahol abbahagyták. Marszell el
se vitte minden holmiját, csak ládákba csomagolta, és lehordatta a pincébe.
De Mimó néni magyar, nem francia. Ha már Marszellnak mennie kellett,
miért küldik őt intézetbe, miért nem veheti át a nevelését a nagynénje?
Mikor arra kérte az apját, költözzenek össze, ha úgy érzi, hogy őneki mindenképpen állandó ellenőrzés és felügyelet alatt kell élnie, a tábornok csak
a fejét rázta. Ha nem kapaszkodik bele minden lehetőségbe, csak hogy
otthon maradhasson, Gina maga is elismerte volna, hogy Marszell utódja
nem lehet Mimó néni, hogy egyszerűen nem alkalmas rá, hiszen akárhogy is szerette a nagynénjét, azért sokat mulatott rajta, s olykor azt érezte,
149

NT_98798_magyar_8.indd 149

2021. 04. 12. 12:48

ő a maga tizennégy évével valahogy felnőttebb nála, aki pedig özvegyasszony, és elmúlt már negyven is. Ám mihelyt kiderült, hogy még tőle
is el kell majd válnia, a tudat, hogy őt is elveszíti, valahogy megnövelte,
megfényesítette az alakját. Hirtelen elfelejtette, mennyit szórakozott azon
az iparkodáson, amellyel Mimó néni tovatűnt ifjúságát próbálta konzerválni, az igényen, hogy minden társaságban vele foglalkozzanak, a riadt
érdeklődésen, amellyel minden új divatcikktől vagy kozmetikai szertől
csodát remélt. Elfelejtette azt is, milyen hamar rájöttek Marszell-lal, hogy
azok a bizonyos híres teák – Mimó néni minden csütörtök délután adott
táncos teái –, amelyeken a tábornok semmi könyörgésre nem volt hajlandó
részt venni, voltaképpen nem azért rendeződnek, amivel nagynénje indokolja, hogy alkalmat akar teremteni kis, anyátlan unokahúgának, hadd
szokjék hozzá a társasághoz, hadd tanuljon meg viselkedni, hadd gyakorolhassa a táncot is, Mimó néni maga akart szórakozni, megmutatni új ruháit,
gyakran változó hajviseletét, táncolni kívánt Mimó néni és lehetőleg férjhez is menni, ezért volt a teáin zömében olyan vendég, aki Ginának apja,
nagyapja lehetett volna, s csak alig-alig egypár fiatal. De ha igaza is volt
Marszellnak, amikor azt mondta, egy kislány talán mégsem teákon és tánc
közben tanulja meg azt az alapvető valamit, amire szüksége lesz felnőttkorában, és nyilván abban is, hogy felháborodott, mikor Mimó nénit zokogva
találták amiatt, hogy a fodrász rosszul vágta le a haját, egyvalamiben azért
mégse volt igaza. Az élethez kétségtelenül kell bizonyos emberi méltóság
és fegyelmezettség, és az is, hogy az ember normálisan reagáljon arra, ami
éri, mindig tudva, mi igazán baj, és mi csak bosszúság, főleg háborús időben, mikor tíz- meg tízezrek halnak meg világszerte, és igazán keveset
számít egy sután levágott hajtincs; ám mégis Mimó néni híres teái egyikén
ismerte meg Gina Kuncz Ferit, élte át, hogy a hadnagy már-már az udvariatlanság határáig nem látott meg senkit őkívüle, s kapta váratlan, kicsit talán még időnek előtti ajándékként is az egyszerre riadt, egyszerre túl boldog
felismerést, hogy szerelmes Kuncz Feribe, és szeretne majd egyszer a felesége lenni. Ezt a Feri-ügyet (egyetlen olyan valami volt, amiről nem mert
soha beszámolni az apjának) sajátságos módon Marszell sose nézte jó szemmel. Nagynénje megértőbbnek bizonyult, mihelyt észrevette, mi szövődikalakul Gina és a hadnagy között. Mimó néni maga magyarázta el Ginának,
hogy nincs szebb és ártatlanabb valami, mint az első harmatos szerelem,
amelynek emléke akkor is mindennél fényesebb marad, ha nem lesz belőle
házasság, és hogy ő szívesen lesz ennek a tiszta, nemes vonzalomnak az
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őrangyala. Lett is. Marszell nem szerette Ferit, a Feriügyet még kevésbé;
nem sokkal azelőtt, hogy a tábornok közölte vele, vissza kell térnie Franciaországba, már azzal fenyegette Ginát, szól az apjának, elmondja neki az örökös csütörtöki együttléteket, suttogásokat, hiszen a tábornok gyakran hangoztatta, vigyázzon a francia lány az ő komolytalan testvérhúga helyett is:
a kislányhoz nem közeledhetik senki a tisztikarból, még csak az hiányoznék, hogy elkezdjen valaki udvarolni neki.

Kiközösítve (részlet)
– Georgina – mondta a diakonissza1 –, az osztálytársaid nyilván elmesélték,
hogy az intézetből nem továbbítunk panaszos levelet. Rábámult, nem értette, mire céloz. Olyan keveset beszélt Kis Mariékkal, hogy erről nem hallott semmit. – A szülők messze élnek, sok gond-baj között, ha a hétköznapok jelentéktelen bánatait, kellemetlenségeit közölnők velük, csak idegesek
lennének otthon, nyugtalanok. Egy iskolában mindig történik valami, ami
egy-két órára elszomorítja a tanulót, de a tapasztalat azt mutatja, hogy mire
a levél, amiben megírná, odaérne a szülőkhöz, már el is múlik a gond,
a bánat, feleslegesen izgatta fel az otthoniakat. Érted, mit akarok mondani?
1

diakonissza: a protestáns egyház szolgálatában álló nő, legtöbbször iskolai nevelő
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Nem. Még mindig nem. – Csak a jót szabad megírni haza – mondta
a prefekta1 –, csak azt, aminek a szülők örülnek. A rosszat, az igazán
rosszat, mi úgyis közöljük negyedévenként, hivatalosan. Nyilván nincs
okod panaszra azonfelül, hogy mindig nehéz az évkezdet egy új iskolában. De ha volna is, ahogy az osztálytársaid nem írhatják meg levélben, úgy te nem mondhatod el telefonon. A tábornok úr országos gondokkal küszködik, csak örvendetest halljon tőled. Azt érezte, hogy ami
vele történik, túllépi a képzelet vagy az elviselhetőség határát. Az álom
ilyen olykor, ilyen gyilkos, ilyen reménytelen, ilyen riasztó, hogy nyöszörögni kell tőle és sikoltani, míg fel nem rázzák az embert. Zsuzsanna kinyitotta az irodaajtót, követte, zsibbadtan, tehetetlenül. Már meg se
lepte, hogy a szoba nem üres, hogy az íróasztalnál ott feketéllik Torma
Gedeon, és mikor őt meglátja, azt mondja a telefonba: „Adom a tanulót.”
Közvetlenül melléje kellett lépnie, hogy átvehesse a kagylót. Ott állt az
igazgató és Zsuzsanna között, akik mindketten az arcát figyelték, ujjai
úgy kihűltek, hogy alig bírta tartani az ebonitot 2. Apja hangja olyan távolról hallatszott, mintha a világ végéről beszélne. – Szervusz – mondta
a tábornok. – Jól vagy, szívem? – Jól – felelte a kislány. – Ugye, hogy nem
is olyan borzasztó? – Nem. – Milyenek a lányok? Van már barátnőd? Állt,
nézett, nem válaszolt. – Halló – mondta a távoli hang –, ott vagy? Alig
hallani. Azt kérdeztem, milyenek a lányok? – Kedvesek – válaszolta. Majd
megfulladt. – Torma már mondta, hogy egészséges vagy, és hogy nagyon
meg vannak elégedve a tanulásoddal. Beolvasta az osztályzataidat is, csupa kitűnő jegyed van. – Sokat tanulok – válaszolta a kislány. – Halló,
Szeged – mondta a női hang. – Beszélnek még? – Még egy perc – mondta
a tábornok. – Vigyázz magadra, kicsim. Róza nénivel süttetek süteményt,
jövő héten megkapod, jó lesz? – Apa! – és most kiáltott. Az igazgató úgy
felkapta a fejét a hangjára, mintha az asztalra is rávágott volna. – Apa,
nagyon kérlek, könyörgök, gyere el meglátogatni! Gyere! – Mihelyt tudok – hallotta a távoli hangot. – Egyelőre lehetetlen. De felhívlak minden héten. Szervusz, kicsim. A vonal búgott, aztán valami recsegés hallatszott, aztán valaki azt kérdezte: „Vége?” Az összeköttetés megszakadt.
Vége – gondolta Gina, és úgy bámulta a telefont, mintha még sose tartott
1
2

prefekta:nevelőtanár
ebonit: fekete, kemény gumi
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volna a kezében hasonlót. – „Nem is tudja, mennyire vége. Még csak ezt
is elvették tőlem. Levélpapírt nem adnak, de ha adnának sem írhatnám
meg, ami az igazság, és hiába telefonálok, csak úgy beszélhetek, mint egy
fogoly két őr között. Az osztálynak nem kellek. Panaszkodni tilos. Mi lesz
velem?”
Az összetört akvárium. Búcsú a tábornoktól (részlet)
A cédula megint felkorbácsolta az érdeklődését, újra felkeltette benne a vágyat, hogy megkeresse, ki kíséri távolról ilyen figyelemmel a sorsát, ki segít
nekik, és ki tud mindent ilyen kísérteties pontossággal, hogy mi történik
a Matula falain belül. Napok teltek el azzal, hogy minden szabad pillanatában a szobor körül kóválygott, a leglehetetlenebb időszakokban kiszökött a kertbe, többször megszidták emiatt, mert még olyankor is megpróbált kilopózni, mikor már egyáltalán nem volt szabad elhagynia a folyosót.
Soha nem látott semmit, nem találkozott senkivel, nem tudott a nyomára
akadni Abigélnek. Kis Mari megkérdezte, minek futkos örökké a szoborhoz; elmesélte neki, hogy megöli a kíváncsiság, hogy rájöjjön, ki rejtőzik
Abigél szobra mögött. „Ne hülyéskedj – mondta neki Mari váratlanul rossz
kedvűen –, megpróbálta azt már szinte mindenki, senkinek se sikerült.
Még Aradinak se, pedig az igazán ügyes. Jól ki is oktatta Abigél, mikor
valahogy rájött, hogy lesnek utána, azt írta Aradinak, ne ugráljon, mert
úgy jár, mint Psziché a mondában, mikor lecseppentette a méccsel az alvó
Ámort; csak járjanak örökké a szobornál, fedezzék fel, ki segít nekik,
majd elvesztik őt is örökre. Hagyd a csudába azt a nyomozást. Mit csinálnánk Abigél nélkül? Most már nagyon várta az apját. Legutolsó telefonbeszélgetésükkor a tábornok célzott rá, hogy hamarosan meglátogatja. A következő hét szerdáján állított be, minden bejelentés nélkül. Azon
a novemberi napon különben sok minden történt, olyan dolgok, amelyek
összefüggését vagy értelmét csak jóval később fogta fel. Ha felidézte,
minden epizód vagy kép, amely ahhoz a bizonyos szerdához kapcsolódott, egymáshoz rögzülve jelent meg az emlékezetében: tátott szájú halak,
feltárt iratszekrény, a bajuszos üveges és a tábornok. Számtalanszor megpróbálta különbontani a képsort és az eseményeket, és az emlékezést csak
apja személyére szűkíteni, nem sikerült. A tábornok alakja mindig úgy
tért vissza, hogy komoly arca mellett, mint valami furcsa, elütő ábrázatú iker, felmerült Mráz úr képe is, éles vonású, borzas bajusz ékesítette
ábrázata és a halak immár mozdulatlan drágakő teste a parketten meg
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a szőnyegen az iratszekrény előtt. Az események korán kezdődtek, áhítat
után, mikor az osztályok nagy része már elfoglalta a helyét a termekben,
a nevelők meg a testületi szobában. Az igazgató, mint minden reggel,
a tanárokkal együtt kezdte a napot; mikor az osztályok felvonultak az imateremből, akkor lépegetett fel velük ő is, és hátra-hátrapillantva, mintaszerű-e minden, vette elő a kulcskarikáját, és nyitotta ki az irodaajtót.
Te is találkozhatsz Abigéllel…
Budapest V. kerületében, az Október 6. utca 19-es szám alatti ház belső
udvarán áll a Korsós nő szobra (Dunaiszky Lőrinc szobrász – 1814), aki
nem más, mint Abigél.
A regényből készült filmben ez a szobor látható. Innen szállították a „Matula kertjének” otthont adó vácrátóti arborétumba a filmforgatás idejére.
A „csodatévő” Abigél korsója a mai napig tele van kívánságcédulákkal…
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Szabó Magda író, költő, műfordító 1917-ben született Debrecenben.
Dolgozott tanárként is. Több hazai és nemzetközi elismerésben részesült.
Ifjúsági regénye az Abigél. 2007-ben Kerepesen halt meg, 90 éves korában.

155

NT_98798_magyar_8.indd 155

2021. 04. 12. 12:48

Mándy Iván, mozi–foci–kávéház
„Ilyen nincs. Ha valaki focizni akar, azt nem lehet eltiltani.
Ha egyszer valaki magára húzta a trikót, azt nem lehet többé elzavarni.”
(Mándy Iván: A pálya szélén)

Mándy Iván
Születési hely

Budapest

Születési idő

1918. december 23.

Anyja neve

Alfay Ilona

Apja neve

Mándy Gyula

Foglalkozása

író

Irodalmi műfajai

novella, regény, forgatókönyv

Házastársa

Simon Judit

Kitüntetései, díjai

Baumgarten-díj, József Attila-díj,
Déry Tibor-jutalom, Kossuth-díj,
Márai Sándor-díj

Halálának helye, ideje

Budapest, 1995. október 6.

Sírja

Budapest, Fiumei Úti Sírkert
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Mándy Iván Budapesten született 1918-ban.
Édesapja, Mándy Gyula a Népszava és az Esti
Kurír újságírója volt, akinek versei is megjelentek A Hét és az Új Idők című folyóiratokban. Édesanyja Alfay Ilona. Az író gyermekkorát Budapest VIII. kerületében töltötte,
ahol több általános iskolába is járt gyakori
költözéseik miatt. Középiskolai tanulmányait a Lónyay utcai református gimnáziumban és a Madách Gimnáziumban folytatta.
A világháború után sporttudósítóként dolgozott, majd az Újhold nevű szépirodalmi folyóirat munkatársa volt. 1967-ben feleségül
vette Simon Juditot. 1992-ben a Széchenyi
Édesanyjával a Balatonon
Irodalmi és Művészeti Akadémia elnöke lett.
1937-től írt novellákat. Első regénye 1943-ban jelent meg A csőszház
címmel, melyet szüleinek ajánlott. Ifjúsági regényei, a Csutak színre lép,
a Csutak és a szürke ló, a Csutak a mikrofon előtt, a Csutak és Gyáva Dezső
egy józsefvárosi fiúról és társairól szól. A pálya szélén című regényéből
1973-ban film is készült Régi idők focija címmel. Műveiben meghatározó
szerepet kapott a környezet, amelyben élt. A mozik, kávéházak, futballpályák világa. Regényeinek és novelláinak hősei a társadalom „elesettjei”. Írói munkáját több irodalmi díjjal is jutalmazták. 1995-ben halt meg
Budapesten, október 6-án. Halála előtti napon moziban volt, és Buster
Keaton (bászter kíton) filmeket nézett, ami után ezt mondta: „Bustert
látni, és meghalni!”

Csutak és a szürke ló filmváltozata (1961)

Mándy Iván a Tinódi mozi előtt 1969-ben
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Régi idők focija
Mándy Iván 1963-ban írta A pálya szélén című regényét, ami egy futballmeccs történetéről szól.
Budapest, 1924. Minarik Ede, a megszállott mosodás minden szabadidejét
és pénzét csapatának, a másodosztályban vegetáló Csabagyöngyének szenteli. Élete célja, hogy feljuttassa a klubot az élvonalba, de megannyi akadálylyal kell szembenéznie. Játékosai elégedetlenkednek a mostoha viszonyok
miatt, az egyetlen klasszis Vallay, a kapus, aki körül keselyűként köröznek
a riválisok ügynökei. A pénzhiány miatt időről időre áruba kell bocsátania
a csapat egyik tagját, és a végén még meg is verik. De Minarik nem adja fel,
mert „kell egy csapat.”
Olvasd el a regény részleteit!
A pálya szélén (részlet)
Mindég lesz a nagyvárosok határán
egy-egy letarolt-gyepü rét,
hol hűvös alkonyati órán
hallani e mély dobzenét,
mely mérföldekről mágnesez magához
labdaéhes diákot és inast,
s egy-egy bolyongó, dérütött pasast,
ki eltűnődve dől a kapufához.
A pálya szélén (részlet)
– Na, nézzük azt a csodakapust!
Ezt aztán nem is mondhatta volna más, mint a karvalyképű Bednarik.
Ott állt Csempe-Pempe mellett, olyan arccal, mint aki nagyon, de nagyon
kíváncsi, hogy mit is tud hát ez a kapus.
Csempe-Pempe egy kicsit arrább húzódott.
– Azt hittem, már Belgrádban1 figyeli a kapusait.
1

Belgrád: ma Szerbia fővárosa
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Bednarik arca megrándult.
– A napokban utazom. Szívesen lemondtam volna az egészről, de hát…
– Értem – bólintott Csempe-Pempe. – Ezen múlik a Titánia jövője.
Bednarik hallgatott.
Csempe-Pempe érezte, hogy fölényben van, de azért mégse tetszett neki a
dolog. Mit akar itt ez a karvalyképű? Nyugodtan otthon maradhatott volna.
– Mit mondott ez az úr? – kérdezte aggodalmasan Hübner apja.
– Nem kell vele törődni.
– Én várok – mondta Bednarik –, hátha látok valamit attól a csodakapustól.
Majd látsz te még valamit Hübnertől! – gondolta Csempe-Pempe. – És
akkor aztán elhiszed, hogy mégiscsak érdemes volt kijönni ide a Dohánygyár-pályára. Majd amikor a Titánia dresszében véd, és ti mind azt kiáltjátok,
ez igen, ez tud! Te és azok a kis sündörgők, akik sosem hisznek semmiben.
Sakálok, pálya körüli sündörgők, akik ha meglátnak egy új focistát, elhúzzák
a szájukat: ez is játékos? Ez is futballista? Akik legyintenek, és a fejüket lógatják, ha vesztésre áll a Titánia. A legszívesebben elsomfordálnának.
De nem, ezek a sakálok nem hagyják el a pályát, inkább odagyülekeznek
Csempe-Pempe köré. Egyenként odaszállingóztak hozzá, és elkezdik.
– Szóval te azt mondod, hogy nekünk áll a mérkőzés?
– Megnyerjük – suttogja valaki –, mondd mindjárt, hogy fölényesen
megnyerjük.
Mire egy harmadik:
– Tekintve, hogy még csak három egyre vezet az Atalanta.
– Tekintve, hogy még kettőt benyomnak.
Csempe-Pempe a játékot nézi, mintha mindezt nem is hallaná. De minden szót hall, és az arcokat is látja, ahogy felbukkannak körülötte, majd
megint elmerülnek.
– Mi lesz már, Csempe-Pempe?
– Csinálj már valamit, hogy támadjon fel a csatársor.
Ez olyan, mintha a következő percben kőzáport zúdítanának CsempePempére.
Ő meg egyre csak azt kiabálja.
– Ti-tá-nia! Ti-tá-nia!
A körülötte állók mind feléje fordulnak, nézik az arcát – a hit kőtábláját –,
és vele együtt zúgják a harci kiáltást. Ez a kiáltás zúg végig a tribünön és
a tribün alatt, fergetegesen zúg a kiáltás, és ebben a hangorkánban támadást
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támadás után vezet a Titánia csapata. A pálya felborul,
a Titánia a kapuhoz szegezi nagynevű ellenfelét, a régi
riválist.
Valaki Csempe-Pempe nyakába borul.
– Góóóól!
Ő meg azt kiáltja:
– E-gyen-lí-teni!
Fergetegesen zúg végig a kiáltás a tribünön és a tribün alatt.
– E-gyen-lí-teni!
Aztán eljön az a pillanat, amikor már a győztes gólért harcolnak.
– Mindent bele! Mindent bele!
És a csapat bele is ad mindent.
– Nincs elveszett mérkőzés. – Csempe-Pempe egyedül áll a pálya szélén.
Nézi, ahogy a többiek berohannak, és vállra kapják Boross Gyurit, aki a
győztes gólt belőtte. Bednarik is bent van, a jobbszélső vállát veregeti. Ő
csak áll a tribün alatt, és aztán, ahogy kifelé indul, megint azt mondja: –
Nincs elveszett mérkőzés.
– Mikor veregettem én a Lestár Karcsi vállát? – kérdezte kissé sértődötten Bednarik.
– Mindegy – legyintett Csempe-Pempe. – Persze beszélhetnék arról
a mérkőzésről is, amikor maga azt hitte, hogy csúfos vereséggel hagyjuk
el a pályát, és aztán a végén… tudja, a Rapid ellen! De mindegy, hagyjuk!
– Nem tudom, miről beszél.
– Nem tudja, miért is tudná, de amikor majd a Hübner magára húzza
a címeres trikót…
– A címeres trikót! – Hübner apja végtelen áhítattal nézett CsempePempére.
– Le merném fogadni, hogy a Bednarik. – Császár szivarra gyújtott, és
a fejét csóválta. – Csak neki van ilyen spenótszínű kabátja.
Tokics az autóhoz ment, leült a lépcsőre, mint aki nagyon elfáradt.
Császár még mindig Bednarikot nézte. – Úgy látszik, a Titánia erősítést
küldött.
– Nem ártana, ha az Atalanta is erősítést küldene.
Császár megfordult, és odament Tokicshoz.
– Mi baja van velem?
– Semmi. – Felállt, és otthagyta Császárt.
A fiú kitört. Nem volt könnyű dolga. Lapaj és Potyi komiszul ollóba fogta.
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Potyi majdnem elkaszálta, de ő azért ellenállhatatlanul húzott kapura.
Bruncsi kifutott – akkor várt egy pillanatig, aztán szépen begurította
mellette a labdát.
Mindez észrevétlenül történt. Bruncsi még mindig úgy állt a mezőnyben, mintha vetődni akarna.
Pillanatra csönd volt, aztán egyszerre felzendült a tér.
– Góól!
Valaki hozzászaladt, és homlokon csókolta. Kuttogó fejre állt.
– Öregem, így megetetni a kapust!
A fiú meg továbbfutott a labdával. Átszaladt a két fa között – a gólvonalon –, és már a tér sarkán volt.
A többiek csak nézték. Szólni se tudtak a megdöbbenéstől. Egy darabig éppen olyan csöndben voltak, mint
az előbb a gólnál. Majd egyszerre elkezdtek ordítozni.
– Mit csinálsz azzal a labdával?
– Állj meg!
– Ezt a dilist…
Minden elmaradt mögötte, ahogy száguldott a labdával. Szárnyakat kapott, ő volt a repülő csatársor.
Kicselezett egy gyerekkocsit, átgurította a labdát egy teherautó alatt, aztán már megint egy tér sétányán robogott.
De ez már nem is a tér sétánya volt, hanem maga a pálya. És a repülő
csatársor, a legendás hírű ötösfogat, a közönség fergeteges biztatása közben
tört előre.
– Ti-tá-nia! Ti-tá-nia!
Nem lehet feltartani a félelmetes, nagy csatársort, az ellenfél védelme tehetetlen. A jobbösszekötő körömpasszal kiugratja a centert, az kapura húz,
és a bal felső sarokba ragasztja a Titánia vezető gólját. Eget verő éljenzés
a nézőtéren.
Ha szereted a futballt, nézd meg a regényből készült filmet, a Régi idők fociját,
amelyet Sándor Pál rendezett!
Mándy Iván író 1918-ban született Budapesten. Novelláinak, regényeinek
helyszíneit, főhőseinek megformálását saját környezete ihlette. Több irodalmi díjjal is kitüntették. Budapesten halt meg 1995-ben.
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Csukás István, a mesélő
„Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.”
(Csukás István: Tanévzáró – részlet)

Csukás István
Születési hely

Kisújszállás

Születési idő

1936. április 2.

Anyja neve

Varró Margit

Apja neve

Csukás István

Foglalkozása

költő, író

Irodalmi műfajai

vers, mese, regény

Példaképe

Petőfi Sándor

Házastársa

Porga Mária

Helyek, ahol járt

Kisújszállás, Tarhos, Budapest

Kitüntetései, díjai

Kossuth-díj, József Attila-díj,
Állami Ifjúsági Díj,
Magyar Örökség díja,
Budapest Díszpolgára, Prima Primissima díj,
A Magyar Érdemrend középkeresztje,
A Nemzet Művésze díj

Halálának helye, ideje

Budapest, 2020. február 24.

Sírja

Budapest, Farkasréti temető
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Csukás István 1936-ban született Kisújszálláson. Édesapja kovácsmester volt.
Általános iskolai tanulmányait szülőhelyén végezte, majd egy zenetanár és
édesanyja biztatására a békéstarhosi
zeneiskola diákja lett. Az iskolának a 19.
században épített Wenckheim-kastély
adott otthont. Nyaranta édesapja melA tarhosi Wenckheim-kastély
lett építkezéseken kellett téglát hordania. Az író itt, a békéstarthosi középiskolában tett érettségit is, azonban
nem a Zeneakadémiára jelentkezett, hogy hegedűművész legyen, hanem
a jogi, majd a bölcsészkaron tanult tovább. Egyetemi tanulmányait nem
fejezte be. Feleségével, Porga Máriával 1975-ben kötöttek házasságot.
A költészettel, irodalommal való szoros és végleges kapcsolatát egy
diákköltők részére meghirdetett pályázat hozta el számára, ahol első
díjat nyert. Az 1960-ban megalakult Fiatal Művészek Klubjának alapítója és
vezetője volt. A Néphadsereg című lapnál két évig újságírói munkát végzett.
1968–1971-ig a Magyar Televízió munkatársa, 1978–1985-ig a Móra Ferenc
Ifjúsági Könyvkiadó főszerkesztője volt.
A gyermekirodalom felé Kormos István
(1923–1977, író, költő) hatására fordult.
Munkásságát minden magyar ember,
gyermek és felnőtt egyaránt ismeri, és A Süsü, a sárkány
Világhírű regénye
1980-ban
jelent
szereti. Híres karaktereivel könyveiben
meg először
és az azokból készült rajzfilmekben, filmekben találkozhattál. A Süsü a sárkány (bábfilmsorozat, rendezte: Szabó
Attila), Pom-Pom meséi (rajzfilmsorozat, rendezte: Dargay Attila), Mirr-Murr
kandúr kalandjai (bábfilmsorozat, rendezte: Foky Ottó), A nagy ho-ho-hohorgász (rajzfilmsorozat, rendezték: Dargay Attila, Füzesi Zsuzsa), Sün Balázs írója 2020-ban, életének 83. évében hunyt el Budapesten.
Ifjúsági regényéből készült, azonos című Keménykalap és krumpliorr című
játékfilm (rendezte: Bácskai Lauró István) 1975-ben, Hollywoodban (holivúdban) a X. Televíziós Filmfesztiválon nagydíjat nyert és az Év Legjobb
Gyermekfilmje lett.
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„Le a cipővel! Éljen a mezítláb!”
Az író híres rajzfim- és bábfigurái mellett ismerkedj meg az egyik ifjúsági regényével is! A Nyár a szigeten című, 1975-ben megjelent regény
főhőse hat fiú, Palánk, Bádogos, Cseppcsányi, Tuka, Szinyák, Kece, akik
szülői felügyelet nélkül nyaralnak a Duna-parton.
Fejezetcímek
Amelyben véget ér a tanítás, Kece kipróbálja a zseblámpát, de azért elindulnak, egy tyúk feketére ég, de azért megeszik
Amelyben egy sündisznót megkeresztelnek, fölfedezőútra indulnak szárazon
és vízen, fölfedezik a szigetet, de Palánk Géza nem árulja el a Titkos Öblöt
Amelyben a szigetre költöznek, térképet készítenek, egy pompás reggeli is
szóba kerül, leteszik az esküt, Bádogos követ lesz, és megérkezik a Hadüzenet
Amelyben a szigetlakók megerősítik a szigetet, Cseppcsányi kitalálja a madzagtávírót a hozzá való jelekkel együtt, a partlakók szövetségeseket szereznek
Amelyben a szigetlakók hadi ebédet esznek, viszont megtanulják a régi pásztorok paprikás krumplijának receptjét, szövetségeseket szereznek, Bádogos
is szerez egyet
Amelyben elkészül két zászló, elhangzik egy különös elmélet a Földről, felépül
a vár, megfő egy halászlé, és Gazsi bácsi javaslatát nem fogadják el
Amelyben elkezdődik a háború, kémet csempésznek a kis szigetre, s Bádogos
éhes, amivel keresztülhúzza az ellenség számítását
Amelyben Kenderice Ákos hősiesen kihúzza a dugót a csónakból, Pál is fogságba esik, a támadás összeomlik, a hadizsákmányt megsütik, Szinyák kísértetet játszik a Kék Duna keringő hangjainál
Amelyben kicserélik a foglyokat, a partlakók pajzsot készítenek, a szigetlakók
haditervet, s eldől a háború
Amelyben a zöldár elönti a szigetet, Sankó és Matyi észreveszi, szerencsésen
megmenekülnek, Kenderice Ákos egy levelet küld Kece mamájának, és hazamennek
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Olvasd el a regény részletét, amelyben a fiúk készülődnek a nyári kalandra.
Nyár a szigeten (részlet)
…Mint minden igazán vidám gyerektörténet, ez is egy csengőszóval kezdődik. Mégpedig, sejthetitek, az utolsó csengőszóval, amelynél édesebb
muzsikát a világ legnagyobb zeneszerzője sem tudna kitalálni. Pedig amúgy
különben elég csúnya berregés: zrr, meg: hrr, meg: brr – de hát, mint annyi
dolgot az életben, ezt is széppé költi át az emberi vágyakozás.
Vagyis szólt a csengő, zörgött, hörgött, berregett, és Bádogos, akinek pedig
olyan botfüle volt, hogy mankó helyett lehetett volna használni, lehunyta a
szemét, szeplős arcán áhítat terült szét, és úgy hallgatta, mint egy szimfóniát1.
Tuka férfias komolyságot erőltetett az arcára, és tüntető lassúsággal szedte össze a füzeteket, ceruzákat, mint akit akármilyen csip-csup üggyel nem
lehet kihozni a sodrából.
Bezzeg Cseppcsányi alig bírt magával, rezgett, remegett, mint egy higanygolyó, hirtelen kigurult a padból, a táblához rohant, s hatalmas lendülettel, már ameddig rövid karja felért, óriási V betűt rajzolt az „AKÁCIÓ!”
elé. Szinyák és Kece, akik egy padban ültek, mintha csak erre vártak volna,
felugrottak a pad tetejére, és világgá harsogták a visszavonhatatlan tényt:
– Vakáció! Vakáció! Éljen sokáig a vakáció!
Palánk Géza, aki előttük ült, finom nehezteléssel a fejét csóválta. De azután őt is magával sodorta az események ellenállhatatlan lendülete, ugyanis
Szinyák elvesztette egyensúlyát, és Kecét is magával rántva, mint Dugovics
Titusz2 a törököt, Palánk Géza nyakába zuhantak.
Mire kigabalyodtak egymásból, a tanterem kiürült, csak ők maradtak
ott hatan, mint az összeesküvők, bár az igazat megvallva, a többiek egy
cseppet sem törődtek velük, kirohantak a végtelennek tűnő nyárba, mint
a kalitkából szabadult csízek.
Palánk Géza szólalt meg először, neheztelő orrhangon:
– No de kérlek! No de kérlek!
Szinyák udvariasan felsegítette Kecét, majd cigányosan fekete képét komolyra igazítva válaszolt:
– Pardon, gróf úr! Az egészről a gravitáció tehet! Mert eshettünk volna
felfelé is, ha nincs ez az átkozott nehézkedés!
1
2

szimfónia: hangszeres zenemű
Dugovics Titusz: középkori magyar hős, aki Nándorfehérvár ostrománál önfeláldozásával
megmentette a várat

NT_98798_magyar_8.indd 165

165

2021. 04. 12. 12:48

Kece tökéletesen meg volt elégedve ezzel a válasszal, a maga részéről nem
tett hozzá semmit, a térdét dörzsölte nagy buzgalommal, ahol a két régi sebhely közé egy harmadik fakadt az esés következtében.
Tuka végre összepakolta könyveit, és minden izgalom nélkül feltett egy
kérdést:
– Minden rendben van?
A többiek egészen világosan érthették, hogy mire vonatkozik ez az egyszerű kérdés, mert bólogattak, és így válaszoltak:
– Minden rendben!
Cseppcsányi a nagyobb hatás kedvéért egy hatalmas felkiáltójelet rajzolt
a táblára.
Tuka elégedetten biccentett.
– Akkor holnap indulunk!
Mégis valami nagyon izgalmas dologról lehet szó, mert lám, a komoly
Tuka szeme ragyog, mint a karbunkulus, s a többi gyerek szemében is parázslik az öröm, mint a kerékpár stoplámpájában az ásványi fény.
Cseppcsányi rikkantott a táblánál:
– Csak innen el gyorsan, mert a ruhámba ivódik az iskolaszag! Aztán
szagolhatom egész nyáron!
A furcsa, színpadon használatos szórend lenyűgözte őket, mert kifelé tolongva kiabálták:
– Csak innen el gyorsan!
Szinyák még hozzátette az ajtóban:
– Mondá az ősz Cseppcsányi!
Egy pillanatra visszanézett az üres tanteremre, s olyan furcsa érzése támadt, mintha egy idegen lakásba nézne be akaratlanul. Minden ismeretlen
volt, illetve ismeretlenné vált – a padok, a tábla, a falon a képek. De hát
Szinyák most nem ért rá furcsa, ismeretlen benyomásokkal foglalkozni,
a többiek után rohant, és csatlakozott hozzájuk az utcán.
Tuka, akitől az egész ötlet származott, s akit különben is amolyan vezérfélének tekintettek (hallgattak rá, még a nagy civódások, veszekedések
közben is), most még egyszer komolyan végignézett rajtuk az utcán, és azt
mondta:
– Tehát három főnek egy sátor! Egyet hozok én, egyet meg hoz Palánk
Géza. Megvan a sátor, Géza?
Palánk Géza finoman biccentett.
* * *
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– Megígértem, nem? Természetesen megvan. Cseh túrasátor! – tette hozzá
hencegve.
Tuka elsiklott a túrasátor fölött, fontos az, hogy megvan.
– Helyes. Szinyák hoz egy petrófőzőt! Megvan a főző?
Szinyák lelkesen bólogatott.
– Meglesz! De petróleumot közösen veszünk!
– Igen, majd a közös kasszából fedezzük. Te csak vedd meg, majd kifizetjük! Bádogos hoz egy bográcsot. Rendben van a bogrács, Bádogos?
– A bogrács holnap előáll! – jelentette ki Bádogos szokatlan fordulattal,
mert mindig összekeverte a frissen felszedett mondásokat.
Tuka, aki pedig általában ki szokta igazítani, mert idegesítette Bádogos
renyhesége, most csak legyintett.
– De fényesre súrolva, Bádogos!
Bádogos vaktában válaszolt:
– Ragyogni fog, mint a vöcsök!
Ez már azért Tukának is sok volt, de az ügy érdekében meg az idő rövidsége miatt legyűrte ingerültségét.
– Helyes. Kece hoz egy zseblámpát, Cseppcsányi pedig egy fűrészt.
Rendben?
– Rendben – mondta Kece.
– Rendben – mondta Cseppcsányi. – Elhozom a rókafarkút!
– Ezenkívül mindenki hoz két takarót, kanalat, villát, pléhtányért, törülközőt, szappant, fogkefét. Vagyis mindent, ami nélkülözhetetlen a civilizált élethez!
Bádogos morgott:
– Táborozni megyünk, nem? Minek az a nagy fene civilizáció? Fogat
itthon is moshatok!
De most ez a kijelentés, amely Bádogos szellemi színvonalát figyelembe véve, szellemesnek is mondható volt, semmi sikert nem aratott. Sőt,
Cseppcsányi hátba vágta Bádogost, és vigyorogva letorkolta:
– Mert különben kihullnak a fogaid! És ehetsz pempőt meg tejbegrízt!
– Utálom a tejbegrízt! – morogta Bádogos.
– Na látod, azért kell a fogkefe! – zárta le a vitát Cseppcsányi.
Tuka még egyszer végigfutotta gondolatban a tenni- és hoznivalókat,
hogy nem felejtett-e ki valamit. Bár elég sokat ábrándoztak meg álmodoztak
erről a táborozásról, a gyengék, a félénkek is lemorzsolódtak a tervezgetés
ideje alatt, így maradtak hatan, hat jó barát. Gyűjtöttek a közös kasszába,
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számtalan listát és programtervezetet készítettek, úgyhogy mindenki kívülről tudott már mindent, és ez az utolsó „eligazítás” is feleslegesnek tűnhet a közömbös szemlélő előtt. Csakhogy a közömbös szemlélő nem tud
semmit! Nem tudja először is azt például, hogy micsoda szívet-tüdőt tágító
öröm volt az, amikor végre a szülők is beleegyeztek a tervbe. Vonakodva,
az igaz, mert a szülő azért szülő, hogy aggódjék a csemetéjéért. És ennél
az esetnél az aggódást be kell szorozni tizenkettővel, és akkor még nem is
számoltuk a nagymamákat és egyéb oldalági rokonokat – és ez így is akkora
hatalmas aggódás, amellyel már egy közepes szélmalmot el lehet hajtani.
Ezt még annak idején Szinyák jelentette ki, nagyon pontosan érzékeltetve
a szülők ellenállását. Hogyisne, hiszen ők hatan, teljesen egyedül, minden
felügyelet nélkül, felnőtt férfiak módjára, meg akartak vívni a természettel! Ezt Bádogos mondta, amin mindenki elcsodálkozott, mert ilyen értelmes mondást Bádogostól még nem hallottak! De hát végül győzött a fiúk
makacssága, a sóhajtozás meg egyre halkult, az ellenvetések gyöngültek, a
nagymamák siránkozása zsörtölődéssé szelídült, s a szülők beleegyeztek,
hogy rendben van, elmehetnek egy hétre a Dunára, ha…
Ez a „ha” az utolsó ellenérv volt, amolyan óvintézkedés, Kece mamájának
az ötlete. Mert természetesen a szülők is összeültek, tanácskoztak, jegyzéket váltottak, és törték a fejüket. Kece mamája foglalta össze a helyzetet:
– Nem vitás, hogy a gyerekeknek önállóságra van szükségük. Különösen
a fiúgyerekeknek! Én nem is szeretném, ha az én fiamból valami nyámnyila
felnőtt lenne. Én támogatom is a tervüket. De másfelől mégiscsak gyerekek.
Ezért kellene ott a környéken megbízni valakit, aki rajtuk tartja a szemét.
Titokban természetesen, hogy ne vegyék észre – tette hozzá Kece mamája
igen jó ösztönnel. – Éppen ezért körül kell néznünk a színhelyen.
Mindnyájan elfogadták az ötletet, és megbeszélték, hogy Kece mamája
meg Palánk Géza mamája kimegy a színhelyre, és elintéz mindent.
Kece mamája a terepszemle előtt kifaggatta Kecét, hogy hova szeretnének menni pontosan.
A Törökcsárda után! Ott van egy jó lapos, fűzfás partrész – jelentette ki
Kece, mert ebben már természetesen ők is megegyeztek. Előzőleg tájékozódtak, érdeklődtek, megvitatták a Magyarországon fellelhető még vadnak vagy
félvadnak mondható helyeket, és a Törökcsárda utáni partrészben egyeztek
meg.
– Ott szemben van a nagy sziget. Annak a partján – tette hozzá Kece
magyarázkodva.
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A két mama kiutazott a Törökcsárdához. Körülnéztek, és igen jól megegyezhettek valakivel, mert nagyon elégedetten jöttek vissza.
– Minden rendben van! – jelentették ki a rendkívüli szülői értekezleten.
– És mennyit kér az illető? – kérdezte Bádogos mamája.
– Egy fillért se! De azért teljesen megbízható. És ráér egész nap.
Kece mamája igen alapos nő volt, s a többiek megnyugodtak a kijelentéstől. Most már nem volt „ha”, indulhatott az expedíció!
Tuka, miután végiggondolt mindent, kiadta a legutolsó utasítást:
– Holnap reggel fél nyolckor a távolsági autóbusz-állomáson találkozunk! Szülői kíséretet mellőzzük! Szevasztok!
A gyerekek szétrebbentek, Szinyák és Kece együtt ballagott hazafelé.
– Öregem – mondta Szinyák. – Öregem, ha elképzelem, hogy holnap
már itt hagyom ezt a poros várost!
– És a fagylaltot! – vágta rá Kece. – Gyere, pótoljuk be, amit lehet!
És bepótolták. Minden útba eső fagylaltosnál vettek fagylaltot, a biztonság kedvéért tettek egy-két kanyart is, és teljesen berekedve érkeztek haza.
Kikkel ismerkedtél meg az alábbi részletben? Miről beszélgetnek a fiúk?
Hogy viszonyulnak a szülők gyermekeik nyaralásához?
A regényből az író forgatókönyvet is írt, amiből két részes filmvígjáték
készült Le a cipővel! címmel.

Jelenetek a filmből

Csukás István költő, író 1936-ban született Kisújszálláson. Mesekönyveit,
verses meséit, gyermekregényeit minden korosztály ismeri és szereti.
Nyár a szigeten című ifjúsági regénye sok nyári kalandot tartalmaz. Budapesten halt meg 2020-ban.
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Gion Nándor, a visszaemlékező író
„Az embernek szüksége van egy olyan helyre, ahová láthatatlan út vezet.”
(Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza)

Gion Nándor
Születési hely

Szenttamás (Szerbia)

Születési idő

1941. február 1.

Anyja neve

Gallai Teréz

Apja neve

Gion Mátyás

Foglalkozása

író, újságíró, forgatókönyvíró

Irodalmi műfajai

novella, regény, elbeszélés, forgatókönyv

Házastársai

Hegedűs-Budánovics Ida, Juba Eszter

Gyermekei

Gion Gábor, Gion Katalin

Helyek, ahol járt

Szenttamás, Szabadka, Újvidék,
Szeged, Budapest

Halálának helye, ideje

Szeged, 2002. augusztus 27.

Sírja

Budapest, Farkasréti temető
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Gion Nándor 1941-ben született a szerbiai Szenttamáson Gallai Teréz és Gion Mátyás gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülőhelyén
végezte. Szakközépiskolába Szabadkára járt, ahol
lakatosként végzett. Tanári oklevelet az Újvidéki
Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett, tanárként azonban soha nem dolgozott.
Huszonkét évesen lett az Újvidéki Rádió munkatársa, szerkesztője, majd főszerkesztője. 1983-tól Az író emléktáblája Kőbányán
(Budapest, X. kerület)
tizenegy éven keresztül volt az Újvidéki Színház
igazgatója. Első feleségétől, aki egyetemista társa
volt, született fia, Gábor. Második feleségétől lánya, Katalin. A család 1993ban költözött Magyarországra.
Első regénye, a Kétéltűek a barlangban 1968-ban jelent meg. Alkotásaiban önéletrajzi elemek: saját gyermek- és ifjúkorának, felnőttkorának
élményei, eseményei olvashatók. Több művében foglalkozik a Jugoszláviában élő magyar kisebbség helyzetével. Ifjúsági regényei a gyermekés kamaszkort idézik meg. Az Engem nem úgy hívnak című regénye a
felnőtté válásról és a kamaszszerelemről szól. A kárókatonák még nem
jöttek vissza és Sortűz egy fekete bivalyért felnőttek visszaemlékezése
gyermekkori élményekre, kalandokra. A gyerek-kriminek megírt Postarablók két fiú éjszakai postarablásáról szól. Gion Nándor munkásságára hazánkban is felfigyeltek. Több irodalmi díjjal tüntették ki. 1987-ben
Déry Tibor-díjat, 1988-ban József Attila-díjat kapott. 2000-ben kitüntették a magyar állam Magyarország Babérkoszorúja díjával. 2002-ben Szegeden hunyt el 61 évesen. 2010-ben szülőhelyén emlékház nyílt.

1972-ben megjelent
ifjúsági regénye

Gion Nándor Emlékház, Szenttamás
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Gion Nándor: A kárókatonák
még nem jöttek vissza
Az 1977-ben megjelent ifjúsági regény,
A kárókatonák még nem jöttek vissza egy
csapat gyerekről szól, akik egy vadőr
mellett töltik a nyarat. Égig érő kilátót
építenek, lovakat hajszolnak, keresik a
mocsárban a titkos utat, amelyen száraz
lábbal át lehet kelni…
Olvassátok el a regény részletét!
Bevezető helyett (részlet)
A Vágóhíd helyén magas, fiatal nyárfák
nőnek. A nyárfasorok lefutnak egészen a
nádasig, a fák között térdig érő gaz, meg
sűrű, tüskés cserjék. Gergián, az egykori
vadőr, bizonyára boldog volna, ha látná;
annak idején sokszor elmagyarázta nekünk, hogy az énekesmadarak csak
olyan fákon szeretnek fészkelni, melyek közelében cserjék, bokrok vannak,
ahová elbújhatnak, ha ragadozók támadják meg őket. Gergián szerette az
énekesmadarakat; igaz, legjobban a vízimadarakat szerette, de azért nagyon szerette az énekesmadarakat is.
Engem azonban most bosszantanak a cserjék, összeszurkálják a kezemet.
A régi Vágóhíd romjait keresem közöttük. Bosszankodva, de azért türelmesen keresgélek, hajlongok a fák alatt, letördelem a bokrok ágait. Végre
találok egy súlyos betonkockát. Az egyik nyárfa tövében lapul, a régi Vágóhíd valamelyik oszlopának itt felejtett darabja; félig a földbe süllyedt, szürkén megbújt a térdig érő gazban. Erőlködve odébb görgetem, hogy a vörös oldalát mutassa felfelé. A Vágóhíd falai belülről mindig vörösek voltak;
akkor is, amikor naponta százával ölték itt a marhákat, lovakat, birkákat,
meg később is, amikor már csak mi szálltuk meg az elhagyott, nagy kőépületet, belülről még akkor is vörösek voltak a falak, mintha a letaglózott
állatok vére ivódott volna örökre beléjük. A vörös falakra mindenféle állatokat és madarakat rajzoltunk, sőt később a rajzokat bele is véstük a falakba.
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Emlékszem, a kövér Hodonicki
Oszkár mindig bikákat és csődöröket
rajzolt, erősen felnagyítva jellegzetességeiket, úgyhogy már ötven méterről
is bárki megbizonyosodhatott, hogy
azok valóban bikák és csődörök. Mi
egymás között röhögve ötlábú szörnyeknek neveztük Hodonicki Oszkár apaállatait. De főleg vízimadarakat
rajzoltunk, a falak tele voltak vízimadarakkal, többnyire Burai J. rajzolta
őket. Burai J. nagyon szépen tudott rajzolni, képes volt órákon át megállás nélkül rajzolni a vízimadarakat, mi pedig, Virág Péter és én mentünk
a nyomába, és a rajzokat a falba véstük.
Melyik ifjúsági regényünk tartalmaz hasonló elemeket: természetszeretet,
nyaralás, gyerekek, kalandok, vízpart? Neked is fekete István regénye, a Tüskevár jutott eszedbe? Tanulmányaid során valószínű, hogy megtekintetted
a Tüskevár 1967-es vagy 2012-es filmváltozatát.
Ha szereted a természetet, a „régi idők” gyermekkori kalandjait ábrázoló
alkotásokat, feltétlenül nézd meg a A kárókatonák még nem jöttek vissza című
1985-ben készült filmet!
A kárókatona nagy, nyúlánk, hengeres testű madár. Testhossza eléri a 80-100 centimétert is. Súlya
2-3 kilogramm. Nyaka hosszú, vékony. Feje kicsi.
Csőre vége kampós. Tollazata fényes, feketészöld
és barna színű. A vízben talál magának táplálékot,
ami halakból áll. Tavak és folyók melletti erdők fáira
rakja gallyakból készült fészkét. 4-5 tojást költ.
Gion Nándor író, újságíró 1941-ben született Szenttamáson. Műveiben önéletrajzi elemek találhatók. Híres ifjúsági regénye, A kárókatonák még nem
jöttek vissza. Az írót több irodalmi díjjal is kitüntették. 2002-ben halt meg
Szegeden.
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Az ékírástól az iskolai versés prózamondó versenyekig
„A költőnek van a legszebb hivatása e földön: ő az,
aki halhatatlanná varázsolja a mulandóságot."
(Juhász Gyula)

A világ első irodalma a mezopotámiai és az ókori egyiptomi irodalom
volt. A sumerok ékírásos agyagtábláin a himnuszköltészet alkotásai találhatók. Az első egybefüggő egyiptomi szöveg az időszámításunk előtti
27. században íródott. Vallásról szóló műveik a halálról, túlvilágról szóltak. A világi irodalom elbeszéléseiben életsorsokról, mesés eseményekről, kalandos utazásokról olvashattak. Alexandria (Egyiptom) városában
volt az ókor legnagyobb könyvtára, a Muszeion, a múzsák csarnoka, ahol
több mint 700 ezer tekercset őriztek. A könyvtár egyszer részben leégett,
majd végül teljesen megsemmisült.
Az ókori távol-keleti irodalom legkiemelkedőbb kínai költője Csü Jüan
volt, akinek verseit Weöres Sándor fordította magyarra. A kínai költő vízbefúlásának évfordulóján (ötödik holdhónap, ötödik nap) szellemének
keresésére sárkányhajó-versenyt rendeznek, ami már nem csak Kínában,
hanem Vietnámban és Koreában is ünnepnap.

Csü Jüan: Száműzetés – a mű illusztrált
kiadása a 17. században

A két fivér története – ókori egyiptomi
elbeszélés

Az ókori görögök kétségtelenül legismertebb irodalmi művei a drámák.
A monológokból és párbeszédekből álló, konfliktusokra épülő alkotások
az ókori Görögország klasszikus korában élték aranykorukat. A színházban a magasított talpú cipőket és maszkot viselő színészek csak férfiak
lehettek. A görög líra a jelenről szólt, a művek érzelmeket közvetítettek
verses formában.
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Az ókori Római Birodalomban kezdetben görögül írtak a költők, ezt követően
alakult ki a latin irodalmi nyelv. A rómaiak
költészetükben a háborúkat, a szerelmet dicsőítették. A fennmaradt alkotások kézirataiból kódexek születtek. Később, a könyvnyomtatás feltalálása után nyomtatott alakban is közreadták ezeket a műveket. Hunyadi Mátyás királyunk gyűjtőszenvedélyének
köszönhető, hogy könyvtárában szinte minden római szerző műve megtalálható volt.
A középkorban a lovagok készségei közé
tartozott a verselés. Magyarországon a 16.
században a históriás ének műfaja alakult
ki, aminek legjelentősebb képviselője Tinódi
Lantos Sebestyén volt. A középkorra jellemzőek az egyházi témájú irodalmi alkotások.
A királyok és szentek életéről epikai művekben, a legendákban olvashatunk. A latin
nyelvű himuszokban megszületett a rím és a
ritmus, a modern verselés alapja.

Dionüszsosz színházának
maradványai – Görögország

Gutenberg Bibliája

„Veszem a szót, földobom a levegőbe, ott szétesik, és újra megfogom, és akkor valami más.”
(József Attila)

A magyar írókról, költőkről felső tagozaton
sok ismeretet szerezhettél. Minden bizonnyal
voltál, esetleg szerepeltél te is szavalóversenyen, amit legtöbbször a költészet napján
tartanak. A magyar költészet napját 1964 óta
minden évben április 11-én ünnepeljük, József Attila születésnapján.
József Attila emlékére és tiszteletére megrendezett ünnepségsorozaton nyitotta meg
kapuit 1964-ben a József Attila Emlékszoba,
a költő szülőházában, Budapesten, a IX. kerületben, a Gát utca 3. szám alatt. Az emlékhely és kiállítás a mai napig megtekinthető.

Devecseri Gábor,
költő szaval 1964-ben
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Összefoglalás – A 20. század mag yar irodalma
József Attila
(1905–1937)
Budapest
Szegedi Egyetem
vers: szerelem, haza, család
szegénység, nyomor

Örkény István
(1912–1979)
Budapest
novella
„egypercesek”
dráma

Szabó Magda
(1917–2007)
Debrecen
vers, regény
műfordító
Abigél: ifjúsági regény

Mándy Iván
(1918–1995)
Budapest
novella, regény
mozi-foci-kávéház
A pálya szélén: regény

Csukás István
(1936–2020)
Kisújszállás
vers, mese, regény
Nyár a szigeten:
ifjúsági regény

Gion Nándor
(1941–2002)
Szenttamás
regény, elbeszélés
A kárókatonák még
nem jöttek vissza:
regény

A 20. század magyar irodalmához kapcsolódó fogalmak
abszurd

ifjúsági regény
novella

műfordító

regény

groteszk
nyomor
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Világirodalom
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W illiam Shakespeare és a dráma
„Szerelem oly nagy, mint az óceán
S oly mély, adok neked belőle, lelkem
S több lesz nekem: mindkettő végtelen.”
(William Shakespeare: Rómeó és Júlia – részlet )

William Shakespeare
(viliem sékszpír)

Születési hely

Stratford-upon-Avon (sztretford-apon-évon)

Születési idő

1564. április 23.
(megkeresztelésének időpontja)

Anyja neve

Mary Arden (meri árden)

Apja neve

John Shakespeare (dzson sékszpír)

Foglalkozása

költő, drámaíró, színész

Irodalmi műfajai

dráma, szonett

Házastársa

Anna Hathaway (ann hetavéj)

Gyermekei

Susanna, Hamnet, Judith

Halálának helye, ideje

Stratford-upon-Avon, 1616. április 23.

Sírja

Anglia, Stratford-upon-Avon, Holy Trinity
Church (Szentháromság-templom)
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William Shakespeare 1564-ben született az angliai Stratford-upon-Avonban. Apja, John kesztyűkészítő céh tagja volt, majd a város polgármestere.
Édesanyja nemesi családból származott. William általános iskolai tanulmányait szülővárosában folytatta, de hogy anyagilag támogassa családját,
dolgoznia kellett. 1582-ben kötött házasságot Anna Hathaway-jel, akitől három gyermeke született. 1586-ban Londonba költözött, azonban életének
erről az időszakáról nem maradt fent írásos dokumentum. A legenda szerint
színházi segéd, másoló, színész, dramaturg, drámaíró, majd korának leghíresebb színházának egyik tulajdonosa lett.
A Globe Színházat a Lordkamarás
Emberei nevű színésztársulat építtette 1599-ben Londonban, melynek
Shakespeare is tagja volt. A színház
1613-ban egy előadás közben leégett.
Shakespeare 1610 körül hazaköltözött szülővárosába, ahol viszszavonultan élt. 1616. április 23-án
bekövetkezett halála után a városi
Szentháromság-templomban helyezték végső nyugalomra.
Shakespeare szülőháza

A Királyi Shakespeare Színház az Avon folyó partján
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Tanulmányid során már megismerkedtél a reneszánsz korával, annak
művészeti sajátosságaival, képviselőivel. A kor irodalmára jellemző a világi téma, az emberek közti kapcsolat és érzések megjelenítése. Az antik világ újjászületését jelezte a dráma műfajának ismételt felfedezése.
A dráma olyan irodalmi műnem, amelyben az író az események, történések során, dialógusokban (párbeszédekben) és monológokban (magánbeszédekben) beszélteti, és jellegzetes tulajdonságokkal felruházott
szereplőit cselekedteti. A dráma színpadra szánt voltára utalnak a drámaírók utasításai a kellékekre, díszletekre és természetesen a színészekre, jellemekre vonatkozóan. A reneszánsz drámákra jellemző a művek
felvonásokra, azon belül pedig jelenetekre tagolása.
DRÁMA (görög eredetű szó. Jelentése: cselekvés)
irodalmi műnem
párbeszédekre, monológokra épül
színházi előadásra íródott
szerkezeti egysége: felvonás
műfajai
komédia

tragédia
színmű (középfajú dráma)

műfaji sajátosságok
a világ komikus, humoros ábrázolása
ellentéteket használ: – valóság – látszat;
– értékes – értéktelen
félreértések szerepe
középpontjában konfliktus áll
főhőse: tragikus hős
a komédia és a tragédia között helyezkedik el
komikus – tragikus elemek jelennek meg benne
nem tragikus a vége

Korának és jelen korunknak leghíresebb angol nyelvű drámaírója William Shakespeare,
aki összesen 37 drámát írt. Művei nem csak
a színpadon jelennek meg. A Sok hűhó semmiért, A makrancos hölgy, a Lóvátett lovagok
című komédiájából, Hamlet, dán királyfi, Rómeó és Júlia című tragédiájából film is készült.
Nézzétek meg a filmeket, vagy jeleneteket belőlük, és figyeljétek meg, hogyan jelennek meg
bennük a dráma műfajainak jellemzői!
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Shakespeare legnépszerűbb drámái a Rómeó és Júlia, a Macbeth (makbet), és a Szentivánéji álom. Királyokról szóló művei, vagyis királydrámái:
János király, II.Richárd, IV. Henrik, V. Henrik, VI. Henrik, III. Richárd, III. Edvárd, VIII. Henrik.
Járj utána, hogyan kapcsolódnak az Uránusz bolygó holdjainak nevei William Shakespearhez!

Uránusz
Miranda

Ariel

Umbriel Titánia Oberon

Az Uránusz 27 ismert holdja:
Kordélia
Ophelia
Bianka
Kresszida
Dezdemóna
Juliet
Portia
Rosalind

Cupid
Belinda
Perdita
Puck
Mab
Miranda
Ariel
Umbriel

Titánia
Oberon
Francisco
Caliban
Stephano
Trinculo
Sycorax
Margaret

Prospero
Setebos
Ferdinand

Az öt legnagyobb hold:
Miranda, Ariel, Umbriel, Titánia és Oberon
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Rómeó és Júlia
William Shakespeare drámája, melynek középpontjában egy tragikusan
végződő szerelem áll, 1597-ben jelent meg nyomtatásban. Két ellenséges
család, a Montague (montagu) és a Capulet (kapulet) család gyermekei
közt, vagyis Rómeó és Júlia közt szerelem szövődik, de a fennálló viszály
miatt titkolniuk kell érzéseiket. A néhány nap alatt lezajló történetben
minden emberi kapcsolat fellelhető. Az anya-apa, a szülő-gyermek, barátok viszonyaiban végig a gyűlölet és a szerelem mozgatja az eseményeket.
Két nagy család élt a szép Veronába,
Ez lesz a szín, utunk ide vezet.
Vak gyűlölettel harcoltak hiába
S polgárvér fertezett polgárkezet
Vad ágyékukból két baljós szerelmes
Rossz csillagok világán fakadott
És a szülők, hogy gyermekük is elvesz,
Elföldelik az ősi haragot.
Szörnyű szerelmüket, mely bírhatatlan,
Szülők tusáját, mely sosem apad,
Csak amikor már sarjuk föld alatt van:
Ezt mondja el a kétórás darab.
Néző, türelmes füllel jöjj, segédkezz
És ami csonka itten, az egész lesz.
(Előszó, Kosztolányi Dezső fordítása)
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Rómeó és Júlia
tragédia öt felvonásban

írta: William Shakespeare
Helyszínek:

Verona, Mantova

Szereplők:

Capulet, Júlia apja
Capuletné, Júlia anyja
Júlia
Tybald, Júlia nagybátyja
Júlia dajkája
Montague, Rómeó apja
Montaguené, Rómeó anyja
Rómeó
Benvolio, Rómeó barátja
Mercutio, Rómeó barátja, a herceg unokaöccse
Escalus, Verona hercege
Páris, a herceg rokona, Júlia kérője
Lőrinc barát, szerzetes
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Olvassátok el a mű néhány részletét! Gyakoroljátok a párbeszédes felolvasást! Hogyan játszanátok el a jeleneteket? Használnátok jelmezeket, díszleteket?
Első felvonás (részlet)
2. SZÍN
Utca.
Capulet, Páris, szolga jönnek
BENVOLIO

ROMEO
BENVOLIO
ROMEO
BENVOLIO
ROMEO
SZOLGA
ROMEO
SZOLGA
ROMEO
SZOLGA
ROMEO

Benvolio és Romeo jön
Eh, csak tűz oltja a tüzek parázsát,
A kínok írja egy új fájdalom.
És jaj gyógyítja gyötrelmek marását.
Szédülsz? kerengj a másik oldalon.
Fertőzd be szemedet egy új ragállyal,
S e régi méreg eltűnik ezáltal.
Az útilapu is ajánlatos.
Mire, barátom?
A tört lábra, pajtás.
Mit, megbolondultál te, Romeo?
Nem én, de megkötöztek, mint bolondot.
Tömlöcbe dobtak, koplaltatnak, ütnek,
Folyton gyötörnek s - jó estét, barátom.
Jó estét. Tud-e olvasni az úr?
Tudok: az átkomat a nyomoromból.
Azt nyilván könyv nélkül is tetszik már tudni: de én azt kérdezem, tud-e olvasni az úr olyasmit is, amit lát?
Ha ismerem a nyelvet és betűket.
Jól adja. Isten tartsa meg a jókedvét.
Várj, fiú, tudok olvasni.
Elveszi az írást és olvassa
Signor Martino feleségével és leányaival;
Anselmo gróf, szépséges húgaival;
Özvegy Vitruvióné úrasszony;
Signor Placentio, kedves unokahúgaival;
Mercutio és öccse Bálint;

184

NT_98798_magyar_8.indd 184

2021. 04. 12. 12:48

SZOLGA
ROMEO
SZOLGA
ROMEO
SZOLGA
ROMEO
SZOLGA

BENVOLIO

ROMEO

BENVOLIO

ROMEO

Tulajdon nagybátyám, Capulet, feleségével és leányaival;
Szép unokahúgom Róza s Livia;
Signor Valentino s unokaöccse, Tybalt;
Lucio és a vidor Ilona.
Visszaadja az írást
Szép társaság: és hova menjenek?
Föl.
Hova?
Vacsorára, a mi házunkba.
Kinek a házába?
A gazdáméba.
Lásd, ezt előbb kellett volna kérdeznem.
Elmondom én néked, ha nem is kérdezel: az én gazdám az a
híres-nevezetes, dúsgazdag Capulet, s ha kigyelmetek nem
a Montague házból valók, kérem, jöjjenek el szintén, hajtsanak
föl nálunk egy kupa bort. No, Isten tartsa. (El)
Capuletéknek ősi ünnepén
Szép Róza is ott lesz, akit szeretsz,
S megannyi tündérlányka Veronából.
Jöjj fel, bíráló szemmel mérd az arcát
Az ő arcukhoz, s gondod elzavarjuk,
A hattyúban meglátod majd a varjut.
Ha a hívő szemem vallása csalfa,
Legyen a könnyem tűz, mert mást szerethet
S ha nem fulladt meg eddig, vízbe halva,
Hát tűzben égjen el, mint az eretnek,
Őnála nincsen szebb, a napvilágnál
Nem járt különb, mióta a világ áll.
Igen, mivel csak őt láttad szünetlen,
A képe lengett mind a két szemedben.
De hogyha e kristálymérlegre tennéd:
Az egyik serpenyőbe a szerelmét,
S másikba a sok lányt, már nem adózna
Úgy néki szíved, s könnyű volna Róza.
No elmegyek, de nem ront meg az álom,
Csak őt imádom, ott is őt csodálom.
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Első felvonás (részlet)
5. SZÍN
Csarnok Capulet házában. Zenészek várakoznak, szolgák jönnek
ROMEO

JÚLIA

ROMEO
JÚLIA
ROMEO
JÚLIA
ROMEO

Megcsókolja

JÚLIA
ROMEO
JÚLIA
DAJKA
ROMEO
DAJKA

ROMEO
BENVOLIO
ROMEO

Szentségtelen kézzel fogom ez áldott,
Szentséges oltárt, ezt a lágy kacsót,
De ajkam – e két piruló zarándok –
Jóváteszi s bűnöm föloldja csók.
Zarándok, a kezed mivégre bántod?
Hisz jámbor áhítat volt az egész.
A szent kezét is illeti zarándok
És csókolódzik akkor kézbe kéz.
Szentnek s zarándoknak hát nincs-e ajka?
Van, ámde csak imádkoznak vele.
Ó, szent, kezed ajkad kövesse, rajta,
Halld meg imám, ne lökj pokolba le.
A szent csak áll, bár hallja az imát.
Állj s a jutalmat én veszem im át.
Ajkadtól ajkam így lesz bűntelen.
De ezzel az én ajkam bűnösebb lesz.
Bűnös? Te unszolsz bűnre szüntelen.
Add vissza bűnöm.
Megint megcsókolja
Jaj, de értesz ehhez.
Egy szóra kéret az anyád, kisasszony.
Ki az ő anyja?
Ej, fiatalúr,
A háziasszony az ő édesanyja:
Én dajkáltam lányát, kivel beszéltél,
És mondhatom, hogy jól imádkozott az,
Aki megkapja egykor.
Capulet?
Szívem az ellenség prédája lett.
Gyerünk, a játék elvadul, elég.
Ó, jaj nekem: az életem a tét.
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Hová szaladtok ily hamar, urak?
Fölhajthatunk még egynéhány pohár bort.
Hát mentek? Akkor köszönöm tinektek,
Kedves barátaim, jó éjszakát!
Fáklyákat erre. Nos, gyerünk az ágyba.
Az öreg Capulethez
Bizony, öreg, most már öregidő van,
Menjünk aludni.
Mind el, csak Júlia és Dajka nem
JÚLIA
Jöjj csak, dadus. Ki ottan az az úr?
DAJKA
A vén Tiberio első fia.
JÚLIA
És az, aki most az ajtó felé megy?
DAJKA
Na várj, az az ifjú Petrucchio.
JÚLIA
S ki nem táncolt ma este, ott mögötte?
DAJKA
Nem ösmerem.
JÚLIA
Menj nyomba, kérdezd meg nevét: - ha nős,
Akkor a sírom lesz a nászi ágyam.
DAJKA
A neve Romeo, egy Montague,
Nagy ellenségtek egyetlen fia.
JÚLIA
Ó, gyűlölet, te anyja szerelemnek.
Korán láttam meg s későn ösmerem meg.
Milyen csodás, csodás a szerelem:
Halálos ellenségem szeretem.
DAJKA
Mi az, mi az?
JÚLIA
Egy vers, a táncosomtól
Tanultam az imént.
DAJKA
No jösszte, kincsem,
Elment a vendég, most már senki sincsen.
Elmennek
KAR (belép) A régi láz most meghalt, üt az óra,
Új szerelemnek kell kigyúlnia.
A szép lány, kit imádott Romeója,
Nem szép neki, csak egy szép: Júlia.
Immár szeretik egymást mind a ketten,
Rokon-szemükbe lobbadoz a láng.
De a fiú a harctól visszaretten,
És szörnyű gát ijesztgeti a lányt.
Romeo, mint ellenség, szólni sem mer.
CAPULET
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Nem vall neki, csak egyre bujdokol.
Júlia vívódik vad szerelemmel,
Ő sem találja édesét sehol.
De majd erőt, időt lelnek hamar
S megédesül az, ami most fanyar.
Függöny
Második felvonás (részlet)
2. SZÍN
Capuleték gyümölcsöskertje.
ROMEO

1

Csak a sebetlen gúnyol így sebet.
De csitt, mi fény nyilall az ablakon?
Ez itt Kelet és Júlia a Napja! –
Kelj, szép Nap, és az irigy holdat öld meg,
Mely már beteg és bútól sápadoz,
Mivel te, a szolgálólánya szebb vagy.
Ne légy cselédje hát, irigykedik rád.
Az ő avítt-zöld, Vesta1-szűz-ruháját
Viselje a bolond, de nem te; vesd le.
Ez itt a hölgyem! Itt az én szerelmem!
Ó, bár tudná, hogy az! –
Beszél, de nem hallom szavát: sebaj.
Szeme beszél, majd felelek neki.
Jaj, vakmerő én: nem hozzám beszél:
Az ég két legtündöklőbb csillagának
Tán dolga volt s megkérték, hogy szemével
Csillogjon addig, míg ők visszatérnek.
És hogyha fönn ragyogna a szeme –
A csillag elsápadna fényes arcán,
Mint mécs a napban, és szeme az égen
Úgy égne, hogy minden madárka dallal
Köszöntené, azt vélve, itt a hajnal.
Ni, most lehajtja arcát a kezére!
Ó, bár lehetnék kesztyű a kezén,
Hogy az arcához érjek!

Vesta – a családi élet, a házi tűzhely istennője. Papnői a Vesta-szüzek.
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JÚLIA
ROMEO

JÚLIA

ROMEO
JÚLIA

ROMEO
JÚLIA
ROMEO

Jaj nekem.
Szól: –
Szólj újra, fényes angyal, mert az éjben
Fejem fölött nekem oly glóriás vagy,
Akár a mennyek szárnyas hírnöke,
A visszatorpanó, döbbent halandók
Fehéren-égre-ámuló szemének,
Míg nézik őt, hogy száll a lusta felhőn,
A lég hullámain és elvitorláz.
Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg az atyád, neved hajítsd el,
S ha nem teszed meg, esküdj édesemmé
És nem leszek Capulet én se többé.
Hallgassak-e vagy szóljak-e neki?
Csak a neved ellenségem, csak az: –
Te önmagad vagy és nem Montague.
Mi az a Montague? se kéz, se láb,
Se kar, se arc, se más efféle része
Az embereknek. Ó, hát légy te más név!
Mi is a név? Mit rózsának hivunk mi,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
Így hogyha nem hívnának Romeónak,
E cím híján se volna csorba híred.
Romeo, lökd a porba a neved,
S ezért a névért, mely nem a valód,
Fogd életem.
Hadd fogjalak szavadnál.
Hívj édesednek s újra megkeresztelsz.
Így nem leszek már Romeo soha.
Ki vagy te, ki az éjbe burkolózva
Megloptad az én titkomat?
Nevem
Nem mondhatom meg a számodra, nem.
Utálom a nevem, te drága szentség,
Mert néked ellenséged a nevem.
Ha írva volna, nyomban összetépném.
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JÚLIA
ROMEO
JÚLIA

ROMEO

JÚLIA
ROMEO
JÚLIA
ROMEO

JÚLIA
ROMEO

Nyelvedről a fülem még nem ivott
Száz szót se, mégis ösmerem a hangját:
Nem Romeo vagy, nem egy Montague vagy?
Egyik sem, édes, hogyha nem óhajtod.
Hogy jössz be hozzánk, mondd nekem s miért?
A fal magas, megmászni is nehéz
S halál e hely – hiszen tudod, ki vagy –,
Ha rokonaim rád találnak itt.
Szerelmem könnyű szárnyán szálltam által:
Kőgát sosem riasztja a szerelmet,
Mit megtehet, meri is a szerelmem,
Nem szeghetik utam rokonaid.
De hogyha észrevesznek itt, megölnek.
Ó, több veszély van a te két szemedben,
Mint húsz kardjukban: nézz reám szelíden,
S nem árt nekem ádázkodó dühük.
aj, a világért meg ne lássanak.
Az éj palástja eltakar előlük,
S ha nem szeretsz, hadd leljenek meg ők.
Hadd haljak inkább a haragjuk által,
Mint hogy szerelmed nélkül haldokoljak.
De mondd, e helyre kicsoda vezérelt?
Szerelmem. Az unszolt keresni téged.
Adott tanácsot s én neki szemet.
Én nem vagyok hajós, de bárha volnál
Oly messze, mint a tengermosta partfok,
Ily áruért bizonnyal útrakelnék.
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A Rómeó és Júlia különböző feldolgozásai

A világirodalom legszebb és legismertebb
szerelmi történetét színpadon először
1599-ben játszották Londonban.
Magyarországon a legelső Rómeó és Júlia
bemutató 1793-ban a budai Várszínházban
volt. A drámát 1839-ben fordították magyarra. A munkában Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály és Arany János is részt vett.
1961-ben a Magyar Rádióban rádiójáték kéRuttkai Éva és Latinovits Zoltán a
szült a szerelmesek tragédiájából.
Az első mozifilm 1936-ban készült az Ame- rádiófelvételen
rikai Egyesült Államokban. A filmet George (dzsordzs) Cukor magyar származású Oscar-díjas filmrendező rendezte. A mű a zeneművészet világát
is megihlette. Szergej Prokofjev ukrán származású zongoraművész, zeneszerző írt balettet, aminek bemutatója 1938-ban volt.

Rómeó és Júlia a mozivásznon…

… és a táncművészetben

A dráma alapján West Side Story (vest sájd sztori) címmel 1957-ben
musical, majd ugyanebből a történetből film is készült, Jerome Robbins
és Robert Wise rendezésében, ami 1961-ben tíz Oscar-díjat nyert.

A musical: zenés-táncos színházi műfaj

A Cápák bandája
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1968-ban a történet ismét a filmvászonra került. Az olasz-angol film
talán a legismertebb és legnépszerűbb alkotás, ami a Rómeó és
Júliából készült. A mű hangulata,
a kort hűen ábrázoló díszlet, az öltözékek, a fülbemászó zene, a fiatalokra történt szereposztás Franco Zeﬀirelli (frankó zefirelli) olasz
rendező munkáját dicséri. A film
méltán érdemelte ki a legjobb jelmez és a legjobb operatőri munka
Oscar-díját.
Az 1996-ban bemutatott RómeóJelenet a filmből
+Júlia már modern környezetben,
Los Angelesben (losz andzselesz)
játszódik. Ebben a feldolgozásban a hercegből rendőrkapitány lesz, a lovakat autókra cserélik, és a két család már nem kardokkal harcol egymás ellen.
Párizsban, 2001-ben került sor a drámából készült musical bemutatására.

Hiányzik

A musical a Budapesti Operettszínház előadásában
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Érdekességek Verona városáról

Veronában „Júlia erkélyét” évente egy millió turista látogatja. Az erkély alatt álló Júlia-szobrot
csodatévőnek tartják. Aki megérinti, arra szerelem vár. Az erkélyen esküvőt is lehet tartani.
„Az erkély”

Szerelemlakatok az udvarban

Júlia fala szerelmes üzenetekkel van tele

Melyik karakter áll hozzád a legközelebb a szerelmi történetből? Kivel tudtál vagy tudnál legkönnyebben azonosulni? Kivel a legkevésbé?
Melyik filmet választottad, választottátok megtekintésre? Mi alapján történt a döntés?
William Shakespeare 1564-ben született. A reneszánsz irodalmának jeles képviselője. A leghíresebb angol nyelvű drámaíró. A londoni Globe
Színház (1599–1613) alapítója és tulajdonosa volt. 1597-ben jelent meg
Rómeó és Júlia című tragédiája. 1616-ban hunyt el.
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Gerald Durrell, és eg yéb állatfajták
„A világ tele van válaszra váró csodálatos talányokkal.”
(Gerald Durrell: Léghajóval a világ körül)

Gerald Malcolm Durrell
(dzserald málkolm dárell)

Születési hely

Dzsamsedpur (India)

Születési idő

1925. január 7.

Anyja neve

Lusia Dixie

Apja neve

Lawrence Samuel Durrell

Foglalkozása

író, zoológus

Irodalmi műfajai

regény, gyermek- és ifjúsági irodalom

Érdeklődési kör

természet, természettudomány, állatok

Házastársai

Jacqueline Sonia Wolfenden,
Lee McGeorge

Helyek, ahol járt

India, Anglia, Korfu, Kamerun, Paraguay,
Argentina, Mauritius, Mexikó, Madagaszkár,
Franciaország, Új-Zéland, Ausztrália,
Malajzia, Jersey sziget

Kitüntetései

Brit Birodalom Rendjének tisztje,
A Brit Birodalom Érdemrendje

Halálának helye, ideje

Jersey sziget, 1995. január 30.

Sírja

Jersey sziget, Jersey-i állatkert
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Gerald Durrell (dzseral dárel) 1925-ben született Indiában. India ekkor még a Brit Birodalom gyarmata volt. Itt élt családjával, édesanyjával, édesapjával, aki útépítő mérnök volt,
két bátyjával és nővérével. Az apa halála után,
1928-ban visszatértek Angliába. Tízéves volt,
mikor anyjával és testvéreivel Korfura költöztek. A görög szigeten öt évig laktak, ahol iskolai
tanulmányait magánúton folytatta. Kedvenc
magántanára egy görög természettudós volt.
A szigeten töltött évek után ismét Angliába
költöztek, ahol először egy díszállat-kereskeGyermekkor Korfu szigetén
désben, majd egy állatkertben gondozóként
dolgozott. Húsz éves korában kezdett állatok gyűjtésével foglalkozni.
Veszélyeztetett fajokból származó egyedeket mentett meg, és biztonságos környezetbe, állatkertekbe helyezte el őket. Már egészen fiatal korában csodálattal tekintett a természetre, legfőként az állatok érdekelték.
Az állatok iránti szeretete és érdeklődése egész életében elkísérte.
Írói pályafutása 1953-ban kezdődött, amikor anyagi forrásra volt szüksége utazásaihoz és az állatok szállításához. Ekkor írta meg első regényét, ami kameruni (Kamerun: ország
Afrikában) gyűjtőexpedíciójának történetét meséli el. Ezt követően évről
évre új, sajátos humorú, szórakoztató
művekkel állt elő, amik saját életének
történeteit mesélik el. Az írói hírnév
és az ezzel járó anyagi biztonság tette
lehetővé, hogy megalapítsa saját állatkertjét 1959-ben, Jersey szigetén.
A veszélyeztetett állatok megmentésére szolgáló Durrell Természetvédelmi Alapítványt 1963-ban hozta létre.
Durrell 1995-ben halt meg Jersey szigetén. Az egész életét az állatoknak,
a természetvédelemnek szentelő írót
saját állatkertjében helyezték végső
Gerald Durrell szobra a jersey-i állatkertben
nyugalomra.
195

NT_98798_magyar_8.indd 195

2021. 04. 12. 12:48

Családom és eg yéb állatfajták
A regény 1956-ban jelent meg először. A történet
középpontjában Durrell saját családja áll. Édesanyja, testvérei és természetesen az állatok. A helyszín nem más, mint a csodálatos Korfu, ahol az
író gyermekkorát töltötte. A szórakoztató regény
gyermekek és felnőttek számára is izgalmas, kalandokkal, humorral teli olvasmány. Ha szereted
a természetet, különösen az állatokat, remek nyári
időtöltés lehet, ha kezedbe veszed és végigolvasod!
A regényből azonos címmel 2005-ben film, 2016ban Durrellek címmel filmsorozat készült.
A helyszín Korfu, Görögország egyik szigete a Jón-tengerben. A sziget legnagyobb települése a központja, aminek szintén Korfu a neve. A sziget szélessége 9 kilométer,
hosszúsága 61 kilométer. Legmagasabb pontja 906 méteren, a Pantokrator-hegyen található. Mediterrán éghajlatának jellemzője az enyhe tél és a napsütésben gazdag,
kevés csapadékú nyár. A szigetre évente több ezer turista
látogat az erdős, hegyes és homokos tengerpartot egyaránt sokan keresik fel, csakúgy, mint a Durrell regényeiből megismert
helyszíneket. Dús növényvilágát tuják, ciprusok, olajfák, pálmafák,
színpompás virágok, kaktuszok, leanderek alkotják, így méltán viselheti
Korfu a „Smaragdzöld sziget” nevet.
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Olvassátok el a regény részleteit!
Ez annak az öt esztendőnek a története, amit én meg a családom Korfu
szigetén, Görögországban töltöttünk. Eredetileg a sziget természetrajzáról
szándékoztam enyhén nosztalgikus beszámolót írni, de elkövettem azt a
súlyos hibát, hogy már a könyv első oldalain felléptettem a családomat.
Amint felvonultak a papiroson, megtelepedtek, és kezdték meginvitálni
különböző barátaikat, hadd szerepeljenek ők is az egyes fejezetekben. Végül nagy nehezen és sok furfanggal sikerült mégis itt-ott néhány oldalt
megmentenem, hogy egyes-egyedül állatoknak szentelhessem.
Megpróbáltam az itt következő lapokon pontos és túlzásoktól mentes
képet festeni családomról; úgy jelennek meg, ahogy én láttam őket. Úgy
érzem azonban, hogy némelyik furcsa szokásuk magyarázatául le kell szögeznem: akkoriban, amikor Korfun laktunk, a család tagjai igen fiatalok
voltak. Larry, a legidősebb, huszonhárom éves, Leslie tizenkilenc, Margo tizennyolc, míg én, a legifjabb, tízéves, tehát még zsenge és fogékony.
Anyám életkorát sohasem tudtuk egész biztosan annál az egyszerű oknál
fogva, hogy nem emlékszik rá, mikor született. Erről nem is mondhatok
egyebet: elég idős volt ahhoz, hogy négy gyereke legyen. Anyám ragaszkodik hozzá, közöljem azt is, hogy özvegy, mert, mint bölcs éleslátással
megjegyezte, az ember sohasem tudhatja, miket gondolnak róla.
Ahhoz, hogy öt év eseményeit, megfigyeléseit és boldog napjait az Encyclopaedia Britannicánál1 valamivel rövidebb műbe tömöríthessem, kénytelen voltam összevonni, metszeni, átoltani, úgyhogy nem sok maradt az
események eredeti sorrendjéből. Kénytelen voltam számos eseményt és szereplőt kihagyni, pedig jobban szerettem volna mindent megírni.
Hogy hívják a testvéreit? Melyikük hány éves?
Rájöttem, hogy a fuksziasövény alatt a száraz levelek között egy másfajta pók
lakik, bátor kis vadász, ravasz és kegyetlen, mint a tigris. Ott járkált peckesen
levélbirodalmában, szeme csillogott a napfényben, néha meg-megállt, hogy
felágaskodjon szőrös lábain, és körülkémleljen. Ha legyet látott leülni, hogy
1

Encyclopaedia Britannica (ejtsd): inszájklopídia britenikö; angol enciklopédia, nagyon-nagyon
hosszú mű
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napfürdőt vegyen, hirtelen megmeredt, azután oly lassan, mint egy levél növekedése, elindult előre, szinte észrevétlenül, egyre közelebb araszolt, közben
néha megállt, hogy selymes életfonalát a levelek felületére rögzítse. Azután,
ha megfelelő közelségbe ért, megpihent a vadász, lábai csöppet mozogtak,
kellőképpen egyensúlyba helyezkedett, és azután ráugrott, lábait szőrös ölelésre tárva, egyenesen az álmodozó légyre. Soha nem láttam, hogy ez a kis
pók elvétette volna prédáját, ha már a megfelelő állásba manőverezte magát.
*
Akkor megmondtam, hogy nincs nálam pénz, és másnap érte kell jönnie a
villába, ő pedig erre úgy bólintott, mintha ez lett volna a világ legtermészetesebb dolga. Tűzbe hozott, hogy ilyen új háziállatot szereztem, és szerettem
volna minél előbb hazaérni, hogy megmutassam mindenkinek. Elbúcsúztam
hát, köszönetet mondtam, és siettem visszafelé az úton. Amikor arra a helyre
értem, ahol át kellett vágnom egy olajfaligeten, megálltam, és alaposan szemügyre vettem szerzeményemet. Kétségkívül sohase láttam nála remekebb
teknőst, és véleményem szerint legalább kétszer annyit ért, mint amennyit
fizettem érte. Megsimogattam pikkelyes fejét, aztán a kis állatot óvatosan
bedugtam a zsebembe. Mielőtt lesiettem volna a domboldalon, visszanéztem.
A rózsabogaras ember még ott állt az úton ugyanazon a helyen, aztán táncot
járt, szökellt és imbolygott, furulyáján
trillázva, míg lábánál az úton bizonytalanul és nehézkesen jöttek-mentek
a teknősök.
Ezen a változatos terepen kéznél voltak az összes teremtmények,
melyeket már régi barátként üdvözöltem: a rózsabogarak, a kék vadméhek, a katicabogarak meg a csapóajtós pókok. De sok érdekes új
állatot is felfedeztem. A rozzant kert
málladozó falában tucatjával tanyáztak kis, fekete skorpiók; oly ragyogó
fényesek voltak, mintha fekete bakelitból 21készültek volna.
2

bakelit: egy műanyagfajta
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A füge- és citromfákon közvetlenül a kert alatt sok smaragdzöld levelibékát találtam, melyek mint megannyi selyemcukor üldögéltek a levelek között,
fent a domboldalon különböző kígyók éltek, ragyogó gyíkok és teknősök.
A gyümölcsösben sokféle madár tanyázott, pinty, zöldike, gébics, barázdabillegető, sárgarigó és időnkint egy-egy lazacszín és fekete-fehér búbos
banka, mely hosszú, görbe csőrével turkált a puha földben, s ha meglátott,
csodálkozva meresztette taraját, és elrepült.
A villa eresze alatt fecskék ütöttek tanyát. Nem sokkal előttünk érkeztek, és dudoros sárfészkeik éppen csak hogy elkészültek, még sötétbarnák
és nyirkosak voltak, mint a kakaós sütemény. Miközben halványabb kétszersült színűre száradtak, a madárszülők buzgón készítették a bélést,
végigkutatva a kertet gyökérdarabkák, gyapjúszálak, pihék után. Két
fecskefészek alacsonyabban volt a
többinél, és ezekre összpontosítottam a figyelmemet. Néhány napra
hosszú létrát támasztottam a falhoz
a két fészek közé, és azután lassan,
napról napra egyre magasabbra
másztam, míg végül felültem a legfelső fokra, és beláttam a fészekbe.
A madárszülőket, úgy látszik, nem
zavarta a jelenlétem, folytatták komoly munkájukat, a családi fészek
készítését, míg én a létra tetején ültem, Roger meg a létra lábánál.
*
– Már megint ez a nyavalyás kölyök! – üvöltött Larry.
– Vigyázz! Vigyázz! Jönnek! – visított Margo.
– Egy könyvet adjatok! – bömbölte Leslie. – Nem kell begyulladni, üssétek le egy könyvvel!
– Mi van veletek, az istenért? – könyörgött mama, szemüvegét törölgetve.
– Ez a nyavalyás kölyök… még elpusztít mindnyájunkat… nézz az asztalra… térdig járunk skorpióban…
– Gyorsan… gyorsan… csinálj valamit… vigyázz, vigyázz!
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– Ne visíts, hozz egy könyvet, az isten áldjon meg… Rosszabb vagy, mint
a kutya… csönd, Roger!
– Úristen, csak nem harapott meg!
– Vigyázz… ott is van egy… gyorsan, gyorsan!
– De hogy kerültek skorpiók az asztalra, drágám?
– Az a nyavalyás kölyök… ebben a házban minden gyufaskatulya életveszélyes!
– Vigyázz… felém jön… gyorsan, gyorsan… csinálj valamit!
– Üsd le a késeddel… a késeddel… gyorsan, üsd!
Mivel senki sem áldozott időt arra, hogy Rogernak megmagyarázza
a dolgokat, az a tévhit ébredt benne, hogy valaki megtámadta a családot, és neki kell minket megvédenie. Lugarecia volt az egyetlen idegen
a szobában, Roger tehát logikusan arra a következtetésre jutott, hogy
ő okozott minden bajt, és beleharapott a bokájába. Ez nem sokat segített
a helyzeten.
Közben némileg helyreállt a rend, a skorpióbébik elbújtak a tányérok és
evőeszközök alá. Szenvedélyes könyörgésemre, melyet mama is támogatott, Leslie lemondott arról a tervéről, hogy az egész skorpiónemzetséget
halomra gyilkolja. A család, még mindig remegve a dühtől és az ijedtségtől, bevonult a szalonba, én pedig egy félórát töltöttem azzal, hogy kávéskanállal összeszedegessem a bébiket, és egyenkint visszaraktam őket az
anyjuk hátára. Azután fájó szívvel kivittem őket egy tányérkán, és elengedtem a kertfalon.
Milyen állat Roger? Mi a különbség Gerald és bátyja, Leslie (lezli) között?
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Durrell-érdekességek
Gerald bátyja, Larry (lerri) szintén író. Ő inspirálta
öccsét az írásra.
Gerald nővére, Margo panziót vezetett Angliában,
aminek hátsó kertjében és garázsában hosszú időn
keresztül éltek az öccse által gyűjtött állatok. Margo is írt egy könyvet De mit lett Margóval? címmel.
A természettudós Gerald Durrell utazásai során
több állatfajt fedezett fel, amiket róla neveztek el:
Durrell-féle éjszakai gekkó (Nactus serpeninsula
durrelli)
• Durrel-féle frissvízi rák (Ceylonthelphusa durrelli)
• Durrell-féle ebihal góbi (Benthophilus durrelli)
• Durrel-mongúz (Salanoia durrelli)
• Éjjeli lepkefaj Oroszországban (Kotchevnik durrelli)
Felesége, Lee (lí) Durrell természettudós 2019-ben
Magyarországon járt, ahol előadásokat tartott a
veszélyeztetett állatokkal, az ember és a természet kapcsolatának új alapjaival, az ökoszisztéma és a természetes folyamatok újraélesztésével
kapcsolatban. Ellátogatott a Miskolci Állatkert és
Kultúrparkba, ahol megtekintette az 1998-ban férje emlékére állított szobrot.

Gerald Durrell 1925-ben született Indiában. Természettudósként, zoológusként az összes földrészt bejárta, hogy állatokat gyűjtsön. Írói munkássága utazásaihoz és az állatokhoz kapcsolódik. Regényei szórakoztatóak,
humoros írások. 1959-ben saját állatkertet hozott létre. 1995-ben Jersey
szigetén halt meg.
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Leg-leg-leg
Biztosan hallottál már arról, vagy emlékszel rá tanulmányaidból, hogy a
világ legmagasabb pontja több mint nyolcezer méterével a Mount Everest
(mont evereszt), ami a Himalája hegység része. A Föld leghosszabb folyója
a Nílus, legnagyobb területű országa Oroszország, legnépessebb országa
Kína. Tudtad, hogy a leggyorsabb állat a vándorsólyom? A legmagasabb
fa a mammutfenyő? A legnagyobb vízben élő állat a kékbálna, a szárazföldön pedig az afrikai elefánt? A természetföldrajz és az élővilág „legjei”
mellett az emberek közt is vannak „legek”. Gerevics Aladár (1910–1991)
vívó az eddigi legeredményesebb magyar sportoló. Az Amerikai Egyesült
Államokban évről évre Oscar-díjat kap a legjobb színész és színésznő.

Biblia – a „legesleg”

Gondoltad volna, hogy az irodalomnak, a könyveknek is lehetnek „legjei”?
A Biblia, vagyis a Szentírás a világ legtöbb példányszámban nyomtatott és eladott könyve. 2017-es
adatok szerint a teljes Bibliát, vagyis az Ószövetséget és az Újszövetséget a világ 670 nyelvére fordították le.

da Vinci (dá vincsi), a legdrágább

Leonardo da Vinci hetvenkét oldalas „könyve”,
a Codex Leicester (kódex leikeszter) a legdrágább könyv a világon. A jegyzetfüzetben történelmünk legnagyobb polihisztora csillagászattal, természeti jelenségekkel, őslényekkel,
levegővel, fénnyel, vízzel kapcsolatban fejti
ki elméleteit, javaslatait, azok megoldásait.
A könyvet 1994-ben Bill Gates (bill géc), a Microsoft alapítója vásárolta
meg több mint harmincmillió dollárért (1994-ben ez kb. 7 milliárd forint).
A görög polihisztor szó jelentése: sokat ismerő. Olyan személyre vonatkozik, aki többféle tudományágban kutat, újat felfedez, számos művészeti
ágban alkot.
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Szépirodalmi művek közül a legtöbb nyelvre lefordított könyv Carlo
Collodi (kárlo kollodi) 1881-ben írt meseregénye, a Pinokkió kalandjai,
és Antoine de Saint-Exupéry (antoán dö szent-egzüperi) 1943-ban megjelent regénye, A kis herceg. Mindkét mű fordításainak száma meghaladja a kétszázötvenet. A két világirodalmi próza természetesen magyarul is olvasható, csakúgy, mint a népszerű varázslótanonc, Harry
Potter története. J. K. Rowling (dzséj kéj róling) hétkötetes fantasy regényét a világ hatvanhét nyelvén veheti kezébe az olvasó.
A kis herceg a B-612-es bolygón
Varázs, varázs, ősi varázs,
Éget éjjel az izzó parázs

Pinocchio szobra Collodiban,
ahol az író gyermekkorát
töltötte

A legnagyobb? Magyar!

2010-ben „a világ legnagyobb könyve” címet mi, magyarok kaptuk meg.
A legnagyobb könyv nem csak méretei miatt különleges. Elkészítéséhez
egy XV. századbeli papírmalmot is építettek, aminek hatszázhúsz centiméter átmérőjű vízikerekét a Jósva patak hajtja. A könyvet te is megnézheted, ha ellátogatsz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szinpetri községbe.
A könyv témája: Aggteleki Nemzeti Park
barlangjai, élővilága, épített öröksége
oldalak száma: 346 oldal
egy lap mérete: 418 x 377 cm
súlya: 1420 kg
kötés fajája: kódexkötés: elő és hátlapja 4 cm-es
fatábla, 13 egész marhabőrrel bevonva
„varrás”: kender madzag, zsineg, tű, vászon
A könyv nyithatóságát 5 nagy darab zsanér
biztosítja.
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Összefoglalás – Világirodalom
William Shakespeare
1564–1616
Anglia
költő
színész
drámaíró
Globe Színház

Gerald Durrell
1925–1995
India
regény, ifjúsági irodalom
természet, állatok
természettudomány
veszélyezetetett fajok

Családom és egyéb állatfajták
regény

Rómeó és Júlia

helyszín: Korfu

tragédia
öt felvonás
helyszín: Verona

A világirodalomhoz kapcsolódó fogalmak
dráma

Globe Színház

színmű

komédia

természetvédelem

expedíció

felvonás

párbeszéd

műnem

műfaj

ifjúsági regény
regény
tragédia
zoológus
műfaji sajátosság
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Kortárs magyar irodalom

NT_98798_magyar_8.indd 205

2021. 04. 12. 12:49

Lackfi János, az olvasóközeli
„Az irodalmat jellemezhetném úgy, mint egy háztartási gépet,
ami segít és könnyebbé tudja tenni a napjainkat.
Ezt a gondolatot hordozni – igen, ez küldetés”
(Lackfi János )

Lackfi János
Születési hely

Budapest

Születési idő

1971. május 18.

Anyja neve

Mezey Katalin

Apja neve

Oláh János

Foglalkozása

költő, író, műfordító, tanár

Irodalmi műfajai

vers, regény, meseregény, dráma

Érdeklődési kör

irodalom, Nyugat-kutatás, fotózás

Házastársa

Bárdos Júlia

Gyermekei

Simon, Margit, Dorottya, Johanna,
Ágnes, Julianna

Akik hatottak rá

Kosztolányi Dezső, Weöres Sándor

Kitüntetései

József Attila-díj, Déry Tibor-díj,
Év Gyermekkönyve díj, Janikovszky Éva-díj
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Lackfi János, kortárs magyar költőnk, Oláh János néven született Budapesten, 1971-ben. Édesanyja Mezey Katalin (1943–) Kossuth- és József
Attila-díjas költő, író, édesapja, Oláh János (1942–2016) József Attiladíjas költő. Középiskolai tanulmányait a budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban folytatta. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar–
francia szakán szerzett diplomát, majd ezt követően az egyetem Magyar
Irodalomtörténet tanszékén kapott doktori címet. A Pécsi Tudományegyetemen előadásokat tartott belga irodalomból. 1996-tól tizenhét
éven keresztül a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanított a Francia
Tanszék adjunktusaként1. Feleségével, Bárdos Júliával, aki művészettörténész, 1991-ben kötött házasságot. Hat gyermekük született. A költőnek két testvére van, Katalin és Mátyás. Mindketten szobrászművészek.
Első versei 1992-ben jelentek meg a Magam című kötetben. Az ifjabb
költő versei megjelenése után vette fel a Lackfi nevet, hogy ne téveszszék össze apjával. 1999 óta szerkesztői munkát végez a Nagyvilág
című világirodalmi folyóiratnál. 2000-től a dokk.hu internetes folyóirat
szerkesztője. Tagja a Magyar Írószövetségnek és a József Attila Körnek.
Eddig több mint harminc prózai művet írt. Műfordításainak száma jelentős. Néhány művét kiadták francia, angol és bolgár nyelven. A költő–
író fotóival irodalmi folyóiratokban és kiállításokon is találkozhatunk.

Év Gyermekkönyv díjat nyert
mesekönyve

Művei hangoskönyv formájában
is megjelennek

Az adjunktus főiskolai vagy egyetemi oktatói, vagyis tanári beosztás.
Az adjunktusok előadásokat és gyakorlatokat vezetnek a felsőoktatási
intézményekben.
1
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Lackfi versek
Ismerkedjetek meg a költő néhány versével! Keressétek további humoros írásait!
Bűvésznek lenni (2001)
Bűvésznek lenni szórakoztató
ha hazamegy s rögtön ledobja
aktatáskáját, tarka kendő
lesz belőle, mely könnyű füstként
elenyészik, nem dobban földre
kézelőjéből jó tucatnyi
tojást szed elő, megebédel
és kezéből a szürke újság
postagalambként tovaröppen
ha akar, még a mennyezetre
is lefekhet, hogy ott aludjék
és kipihenten ébred reggel
szájából égő villanykörték
potyognak, hogyha nagyot ásít
De bűvésznek lenni néha terhes,
hogyha felteszi a kalapját,
biztos, hogy a fejére hullik
belőle egy nyúl vagy egy macska,
a szőlő fürtje szerteporlik
porcukorként, ha odamarkol,
ha orrot fújna, óra kattog
kezében zsebkendő helyett
Megtehetne száz bolondságot,
s nem tesz egyet sem: hivatása
áldozata, Midász királyként,
fásultan termeli a csodát
Te láttál már bűvészelőadást? Milyen bűvésztrükköket mutatott be? Te is
ismersz bűvészmutatványokat?
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Milyen évszakokról szólnak a költő versei? Figyeld meg, mi utal ezekre!
Tavasszal (1992)
Mikor tavasszal újra
kimész a nyaralóba
s a tárt ablakokon, ajtókon
áthúzatod az éledő
levegőt, elkövetkezik
a bennragadt napok halála
Egyetlen fuvallat rántja semmivé
a hótorlaszok látványát
az ablaküvegen
A falak négyszögletű
egymáshozragadt tükrei
szétválnak
közéjük furakszik
türelmetlen tested
S ahogy ott állsz, diadalmas
levegő-szalagokkal lobogózva

S míg lengnek ruháid
marad benned egy
véráram-kerülte hely
edények egymásba ömlő
némasága

Fenn (1999)
Fenn a fák tetején
hóhalmok hevernek,
ezer kezük leér,
fehér kezük ernyedt.

Az utcán, udvaron
fagy lép a nyomokban,
lába súlyosodik,
jég ijedten roppan.

Egy-egy ág enged a
beomló erőknek,
kevés hűvös pora
magasból aláleng,

Földről felgomolyog
a csatornák gőze,
rácsos fogsoron át
száll a levegőbe.

Az utcalámpa most
izzad sűrű csöppet,
mely sisteregve hull,
lenn a hóba töpped.

rajtam deres kalap,
lépkedek a télben,
rengő párákkal a
helyem elcserélem.

Lackfi János 1971-ben született Budapesten. Költő, író, műfordító, aki
több éven keresztül egyetemi tanárként is dolgozott. Több hazai irodalmi
díjban és kitüntetésben is részesült. A költő versei egyediek, humorosak.
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Varró Dániel, az eg yedi humorú
„Bolond idő, esős-napos tavasz,
kertben, gomblukban kis, színes virágok,
az Április egy szerelmes kamasz,
telisóhajtja széllel a világot.”
(Varró Dániel: Április – részlet)

Varró Dániel
Születési hely

Budapest

Születési idő

1977. szeptember 11.

Anyja neve

Karádi Éva

Foglalkozása

költő, műfordító

Irodalmi műfajai

vers, gyermekvers, meseregény, színdarab

Házastársa

Gelencsér Zsófia

Gyermekei

Mihály, János, Béni

Kitüntetései

József Attila-díj,
Petőfi Sándor-díj,
Bárka-díj,
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt,
Az Év Gyermekkönyve díj
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Varró Dániel, kortárs magyar költő, 1977-ben született Budapesten.
Édesanyja egyetemi oktató, édesapja jogtanácsos. Általános iskolai tanulányai után a Budapesten található Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanulója volt, ahol 1996-ban érettségi vizsgát tett. Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem magyar–angol
szakán szerzett diplomát. Feleségével, Gelencsér Zsófiával három gyermeket nevelnek.
A költő első költeményeit tizenkét
éves korában írta Nyuszika, Nyuszika szerelme és Nyuszika estéje címmel. Huszonegy éves korára megjelent első verseskötete, a Bögre
azúr, majd ezt követte négy évvel
később a Túl a Maszat-hegyen című
meseregénye, amit Presser Gábor
zenésített meg. A bábmusicalt a Budapest Bábszínház tűzte műsorára.
Szívdesszert című kötetében a szerelemről olvashatunk verseket. Varró
Dániel tagja a Szépírók Társaságának,
Fiaival egy könyve borítóján
a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének. A József Attila Kör nevű irodalmi szervezetben műfordítói munkát végez. Művei hangoskönyvben is megjelentek. 2005-ben
költői munkásságát József Attila-díjjal tüntették ki.

Az első verseskötetének címlapja

Trollok, orkok, hableányok meséi
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Varró Dániel költeményei
Olvassatok el néhányat a költő versei közül!
SMS-VERSEK (2008)

sms
azt írom + most 1 smsbe
hogy beléd vagyok kedvesem esve
vágyak dobálnak partra kivetnek
billentyűzárát oldd ki szívednek

sms #4
itt állok én e kerge hős
kabátom vízlepergetős
a szmájli számra ráfagyott
ha nem szeretsz hát ne szeress
ez itt csak egy teszt sms
hogy nyomkodom tehát vagyok

sms #2
ó künn a hó a fákra es
máris hiányzol drága S
e szív csak érted esdekel
jó lesz beszélni este tel
a hó a szív oly olvadé
csókol körülkarolva
dé

sms #6
hogy mondjam el milyen nagyon
szeretlek én ha bakker
nem áll rendelkezésre több csak 160
karakter

Milyen hangulatúak a versek? Melyik tetszett legjobban? Fogalmazd meg,
hogy miért! Olvassátok el hangosan a verseket! Milyen hangerő és hangsúly
illik hozzájuk?
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Szeszélyeskedő (2016)
Hétfőn hú, nagy az én haragom
azt, aki bosszant, megharapom.
Kedden a kedvem pont közepes,
se jó, se rossz, mint a krumplileves.
Szerdán szépen szót fogadok,
intelligensen bólogatok.
Csütörtökönként úgy alakul,
hogy csínyeket csinálok csintalanul.
Pénteken egy pukkancs vagyok én,
dacosabb, mint a saját kisöcsém.
Szombaton szeppent vagyok és szende,
semmi komiszság nem jut eszembe.
Vasárnap aztán verekedek,
visítok, amíg berekedek,
vigadok duhajul, végtére
mi másra való a hétvége?
Eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson (2018)
Eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson
kihúzod, megtapogatod, de mindjárt
valahogy mégis elfelejteni,
el is teszed, és ráhúzod a cipzárt –
leírod, aláhúzod, kiragasztod,
mikor megnyugszol, akkor veszted el
szamárfülecskét hajtogatsz neki,
kisimítod, odateszed a székre,
az ágy mellé, hogy szem előtt legyen,
leülsz, kötsz egy csomót a lepedőre,
elalszol, elfelejed, hirtelen
eszedbe jut, felugrasz, zsebre vágod,
a szíved közben össze-vissza ver,
sehogy sem hiszed el, hogy ott van nálad,
Varró Dániel 1977-ben született Budapesten. Versei humorosak, minden
korosztályhoz szólnak. József Attila-díjjal kitüntetett kortárs költőnk.
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Találj ki!
A 2019-ben megjelent Találj ki! című regény
főhőse nyolc diák, akik bükksárvölgyi osztálykirándulásuk során egy kastélyszállóban
szállnak meg. A főszereplők, Angi, Döme, Kitti,
Lilili, Pinyő, Robertó, Vilma és Zénó lemaradnak csoportjuk éjszakai túrájáról, és hirtelen a
szálló gondnokának „őrült játékában” találják
magukat, mert a kastély egyszerre szabadulószobává válik. A nyolc karakter mind különálló
egyéniség a maguk erősségeivel és gyengeségeivel, de együtt kell megmutassák, hogy egy
csapatként hogyan tudnak együttműködni.
A cselekmény sok kalandot és izgalmat ígér
az olvasónak. A regény érdekessége, hogy nyolc főszereplője, nyolc fejezete és nyolc írója van. A nyolc fejezet a szereplők szemszögéből mutatja
meg a történetet. Minden fejezetet más magyar kortárs író írt.
A regény az epika műnemhez tartozó műfaj. Formája többnyire próza,
terjedelme hosszú. Szereplői főszereplők és mellékszereplők, akik több
szálon futó cselekményben egy történet részesei. Magyarország legnépszerűbb regényei (Magyar Televízó 2005-ös közönségszavazatai alapján): Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Szabó
Magda: Abigél.

A szabadulószoba egy olyan szabadulós játék, ahol a résztvevőknek
adott időre logikai és ügyességi feladatokat kell megoldaniuk ahhoz,
hogy kijussanak, vagyis kiszabaduljanak egy szobából. A játék ötlete
először az 1990-es években jelent meg videójátékok formájában. Az első
szabadulószoba Európában Magyarországon, Budapesten nyílt meg,
2011-ben.
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Ismerkedj meg a regény szerzőivel!

Dávid Ádám író, költő. 1985-ben született Budapesten.
A gyermek- és ifjúsági irodalom képviselője.

Finy Petra író, költő. 1978-ban született Budapesten.
Szintén a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom képviselője.

Gévai Csilla író, képzőművész. 1974-ben született Budapesten. Írói munkássága mellett gyermekkönyveket illusztrál.

Kertész Erzsi író. 1975-ben született Mezőkövesden.
A gyermek- és ifjúsági irodalom képviselője.

Majoros Nóra író. 1979-ben született Győrben.
A gyermek- és ifjúsági irodalom képviselője.

Mészöly Ágnes író, költő 1971-ben született Budapesten.
Gyermek- és ifjúsági irodalmi tevékenysége során krimit is írt
kiskamasz olvasóinak.

Miklya Anna író, költő 1987-ben született Budapesten.
Tizenhat éves kora óta jelennek meg versei, regényei.

Nyulász Péter író, költő 1968-ban született Esztergomban.
Mondókák, gyermekversek, mesék és ifjúsági regények szerzője.
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Az olvasókeréktől az e-könyvig
A fejezetekhez kapcsolódó érdekes olvasmányokból ismereteket szereztetek
az első írásos irodalmi művekről, az első
vers- és prózamondó versenyekről, a világirodalmi és könyvlegekről. Most megismerhetitek, hogy a könyvek a papír alapú
nyomtatáson kívül milyen formátumban
vannak még jelen jelenleg a világban.
Az olvasás és a technika már a középkorban kezdett összekapcsolódni. Európában a XVI. században a könyvtárak nagy
mértékű fejlődésen mentek keresztül.
A könyvtárak bővülése mellett a gazdag
nemes családok otthonaira is jellemző volt
a kultúra utáni vágy, a tudás gyarapítása,
hiszen a könyvek nem csak „dísztárgyak” voltak a fényűző családi könyvtárakban. A technikai fejlődés az olasz mérnök, Agostino Ramelli nevéhez
fűződik, aki 1588-ban feltalálta az olvasókereket. A kerék egyszerre több
könyvet tudott megtartani, és forgatása során azokat akár egyszerre is
lehetett olvasni. A szerkezethez szék is tartozott, amely kényelmes volt
a lelkes olvasó számára.
A XX. század találmánya a hangoskönyv.
Az első hangoskönyv az Amerikai Egyesült
Államokban készült 1932-ben, amit látássérült embereknek, gyengénlátóknak és
vakoknak szántak. A mindenki számára elérhető hangoskönyv a XXI. században került kereskedelmi forgalomba. Magyarországon 2002-ben jelent meg az első hanghordozón kiadott könyv. A hangoskönyveket, regényeket, drámákat, verseket, meséket és ismeretterjesztő műveket színészek, előadóművészek hangján
hallhat az „olvasó”, vagyis a hallgató. A könyvek hangkazetta, CD vagy
MP3 formátumban kaphatóak.
216

NT_98798_magyar_8.indd 216

2021. 04. 12. 12:49

Az e-könyv egy elektronikus könyv, melynek
ötlete szintén az Amerikai Egyesült Államokból
indult 1971-ben. A Gutenberg terv célja az volt,
hogy olyan digitális könyvtárat hozzanak létre,
amely mindenki számára ingyenesen elérhető.
Az online hozzáférés természetesen ma is elérhető. 2010-ben több mint harmincezer szöveg
volt található a gutenberg.org weboldalon.
Hazánk digitális könyvtára, a Magyar Elektronikus Könyvtár 1994 óta létezik, és néhány év leforgása alatt már havonta
60-70 ezer felhasználóval büszkélkedhet. A könyvtárban magyar nyelvű szépirodalmi, tudományos szövegek találhatók. 2017-ben a letölthető dokumentumok száma meghaladta a tizenötezret.
Az e-könyv olvasó egy olyan számítógép, amelyen
elektronikus könyveket tudunk olvasni. A XX. század
végétől folyamatos fejlesztésen ment keresztül, hogy
ma már a legkorszerűbb technikai háttérrel vehessük birtokba az irodalmi műveket. A többféle szöveges fájlokat és képeket is tartalmazó könyvolvasón egyszerre több könyvet is tudunk tárolni és olvasni.
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Összefoglalás – Kortárs mag yar irodalom
Lackfi János
Budapest – 1971
költő
műfordító
József Attila-díj
Év Gyermekkönyve díj
humor
vers, gyermekvers
meseregény

műnem

műfaj

forma

epika

regény

próza

Varró Dániel
Budapest – 1977
költő
műfordító
József Attila-díj
humor
vers, gyermekvers
meseregény

terjedelem főszereplők
száma
hosszú

nyolc

fejezetek
száma

írók
száma

nyolc

nyolc

A kortárs magyar irodalomhoz kapcsolódó fogalmak
kortárs

József Attila-díj
humor

műfordító

gyermekvers

vers

meseregény
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Összefoglalás a nyolcadik évfolyam
ismeretanyagából
A Nyugat 1908–1941-ig megjelenő irodalmi folyóirat volt hazánkban,
amit három nemzedék írói, költői képviseltek: Ady Endre, Babits Mihály,
Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes, Móricz
Zsigmond, Tamási Áron, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Radnóti Miklós és
Weöres Sándor.
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A 20. század magyar irodalmából és a kortárs magyar irodalom kapcsán
ismereteket szereztetek József Attila, Örkény István, Szabó Magda, Mándy
Iván, Csukás István, Gion Nándor, Lackfi János és Varró Dániel életéről és
munkásságáról. A világirodalom két jeles képviselőjével, William Shakespeare-rel, és Gerall Durrellel betekintést nyertetek a dráma műnem sajátosságaiba és a természet csodálatos világába.

ars poetica

író

múzsa

„egypercesek”

kávéház paródia
groteszk

Nyugat

novella

világirodalom
műfordító abszurd

vers

regény

nemzedék

költő

trilógia

ifjúsági irodalom

kortárs
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Forrásjeg yzék
Irodalomjegyzék
Teljes művek
Ady Endre művei: 12. o. Föl-földobott kő; 13. o. Párisban járt az Ősz; 14. o. Mert engem szeretsz;
14. o. Léda Párisba készül; 15. o. Őrizem a szemed In: Ady Endre összes versei I.–II., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1989, Bp., (ISBN 963 15 3820 6)
Babits Mihály művei: 18. o. Messze, messze…; 19. o. Cigány a siralomházban In: Pálóczi-Horváth
Ádám: Hét évszázad magyar versei I–III., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972, Bp.
Juhász Gyula művei: 22. o. Szerelem?; 23. o. Tiszai csönd, Alföldi utca In: Juhász Gyula összes költeményei, Osiris Kiadó, 2006, Bp., (ISBN: 9789633896419)
Kosztolányi Dezső művei: 24. o. Negyven pillanatkép – 20. Gyermekkor; 26. o. Üllői úti fák; 27. o. Már
néha gondolok a szerelemre; 27. o. Szerelmesek; 28.o Mostan színes tintákról álmodom In: Kosztolányi Dezső összes versei, Osiris Kiadó, 2005, Bp., (ISBN: 9789633897515)
29–31. o. Kosztolányi Dezső: Házi dolgozat In: Kosztolányi Dezső összes novellái I–II., Osiris Kiadó,
2007, Bp., (ISBN: 9789633899281)
Tóth Árpád művei: 34. o. Esti sugárkoszorú; 35-36. o. Elégia egy rekettyebokorhoz; 37. o. Jó éjszakát!
In: Pálóczi-Horváth Ádám: Hét évszázad magyar versei I–III., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972, Bp.
40–42. o. Karinthy Frigyes: A jó tanuló felel In: Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó Zrt. 2018, Bp., (ISBN: 9789634159384)
42–45. o. Karinthy Frigyes: A rossz tanuló felel In: Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt. 2018, Bp., (ISBN: 9789634159384)
Móricz Zsigmond művei: 54-59. o. A hét krajcár; 61-65. o. A macska; In: In: Móricz Zsigmond-Novellák
I–II. Osiris Kiadó, 2002, Bp., (ISBN 2011500010190)
Szabó Lőrinc művei: 94. o. Lóci elalszik, 95. o. Kis Klára csodálkozik; 96. o. Lóci óriás lesz; In: Szabó
Lőrinc: Vers és valóság I–II. Magvető Kiadó, 1990, Bp., (ISBN 963 14 1791 3)
Radnóti Miklós művei: 108-109. o. Nem tudhatom; 111. o. Tétova óda; 110. o. Szerelmes vers, Bájoló;
112–113. o. Razglednicák In: Pálóczi-Horváth Ádám: Hét évszázad magyar versei I–III., Szépirodalmi Könyvkiadó,1972, Bp
Weöres Sándor művei: 116. o. A macska; 117. o. Macska-induló; 119. o. Önarckép, Kínai templom;
120. o. Adagio; 121. o. Boldogság, A társ In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött művek, Egybegyűjtött költemények I–III., Helikon Kiadó, 2008
118. o. Károlyi Amy: Macska-élet In: Weöres Sándor – Károlyi Amy: Macskaszerenád, Helikon Kiadó
Kft., 2017, (ISBN: 9789632278407)
József Attila művei: 130. o. Kedves Jocó!; 131. o. Anyám, Mama; 132–134. o. A Dunánál; 135. o. Tiszta
szívvel; 136. o. Születésnapomra; 137. o. Mikor az uccán átment a kedves; In: József Attila összes
versei, Osiris Kiadó, 2004, Bp., (ISBN: 9633985456)
Örkény István művei: 142. o. Az autóvezető; 143. o. Választék; 144-145. o. Nincs semmi újság In:
Örkény István: Egyperces novellák, Helikon Kiadó Kft., 2020, Bp., (ISBN: 9789634790181)
208. o. Lackfi János: Bűvésznek lenni In: Lackfi János: Elképzelhető, Nagyvilág Kiadó, 2001, Bp.,
(ISBN: 963-9175-17-x)
209. o. Lackfi János: Tavasszal In: Lackfi János: Magam, KÉZirat Kiadó, 1992, Bp.,(ISBN 963-8509-20-1)
209. o. Lackfi János: Fenn In. Lackfi János: Hosszú öltésekkel, Tevan Kiadó, 1995, Békéscsaba,
(ISBN 963-7900-89-6)
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Múltidéző kávéházak

213. o. Varró Dániel: Szeszélyeskedő In: Varró Dániel: Akinek a kedve dacos, Manó Könyvek Kiadó Kft.,
2016, Bp., (ISBN 978-963-4030-20-1)
213. o. Varró Dániel: Eszedbe jut, hogy eszedbe ne jusson In: Varró Dániel: Bögre azúr Jelenkor Kiadó,
2018, Bp., (ISBN 9789636766498)

Részletek
6. o. Babits Mihály: Húsvét előtt (részlet) In: Pálóczi-Horváth Ádám: Hét évszázad magyar versei I-III.,
Szépirodalmi Könyvkiadó,1972, Bp.
8. o. Ady Endre: Kávéházban (részlet)In: Ady Endre összes versei I–II., Szépirodalmi Könyvkiadó,
1989, Bp., (ISBN 963 15 3820 6)
8. o. Szabó Lőrinc: Centrál (részlet) In: Szabó Lőrinc: Vers és valóság I–II., Magvető Kiadó, 1990, Bp.,
(ISBN 963 14 1791 3)
9. o. Kosztolányi Dezső: Ó régi kávéház… (részlet) In: Kosztolányi Dezső összes versei, Osiris Kiadó,
2005, Bp., (ISBN: 9789633897515)
10. o. Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… (részlet) In: Ady Endre összes versei I–II., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1989, Bp., (ISBN 963 15 3820 6)
12. o. Ady Endre: Szeretném,ha szeretnének (részlet) In: Ady Endre összes versei I –II., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1989, Bp., (ISBN 963 15 3820 6)
13. o. Ady Endre: Páris az én Bakonyom (részlet) In: Ady Endre összes versei I–II., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989, Bp., (ISBN 963 15 3820 6)
15. o. Ady Endre: De ha mégis (részlet), Vallomás a szerelemről (részlet), Nézz, Drágám, kincseimre (részlet) In: Ady Endre összes versei I–II., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989, Bp., (ISBN 963 15 3820 6)
16. o. Babits Mihály: Az igazi ország (részlet) In: Babits Mihály összegyűjtött versei, OSIRIS Kiadó, 2007,
Bp., (ISBN: 9789633899588)
20. o. Juhász Gyula: Dal (részlet) In: Juhász Gyula összes költeményei, Osiris Kiadó, 2006, Bp., (ISBN:
9789633896419)
26. o. Kosztolányi Dezső: A jó élet (részlet) In: Kosztolányi Dezső összes versei, Osiris Kiadó, 2005, Bp.,
(ISBN: 9789633897515)
32. o. Tóth Árpád: Kaszáscsillag (részlet) In: Pálóczi-Horváth Ádám: Hét évszázad magyar versei I–III.,
Szépirodalmi Könyvkiadó,1972, Bp
34. o. Tóth Árpád: Jó éjszakát! (részlet) In: Pálóczi-Horváth Ádám: Hét évszázad magyar versei I–III.,
Szépirodalmi Könyvkiadó,1972, Bp
38. o. Karinthy Frigyes idézet In: Karinthy Frigyes: Címszavak a Nagy Enciklopédiához I., Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1980, Bp., (ISBN 963-15-1518-4)
40. o. Karinthy Frigyes idézet In: Karinthy Frigyes: Minden másképp van: Karinthy Frigyes füveskönyve,
Lazi Kiadó, 2009, Szeged, (ISBN 978-963-267-044-7)
47. o. A.A.Milne: Micimackó (részlet) In: A. A. Milne: Micimackó, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt.,
2019, Bp., (ISBN: 9789634158516)
52. o. Móricz Zsigmond idézet: In: Móricz Zsigmond: Míg új a szerelem, Kossuth Kiadó Zrt., 2015, Bp.,
(ISBN:9789630980579)
68–81. o. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (részletek) In: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig,
Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkaidó Zrt.2020, Bp., (ISBN 9789634157960)
86–88. o. Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) In: Tamási Áron: Ábel, Helikon Kiadó Kft., 2014,
Bp., (ISBN: 9789632276014)
88–89. o. Tamási Áron: Ábel az országban (részlet) In: Tamási Áron: Ábel, Helikon Kiadó Kft., 2014, Bp.,
(ISBN: 9789632276014)
90–91. o. Tamási Áron: Ábel Amerikában (részlet) In: Tamási Áron: Ábel, Helikon Kiadó Kft., 2014, Bp.,
(ISBN: 9789632276014)

222

NT_98798_magyar_8.indd 222

2021. 04. 12. 12:49

92. o. Szabó Lőrinc: Az első vers (részlet) In: Szabó Lőrinc: Vers és valóság I–II., Magvető Kiadó, 1990,
Bp., (ISBN 963 14 1791 3)
97. o. Szabó Lőrinc: Így döntöttem (részlet), Huszonkétéves (részlet); Mindenütt ott vagy (részlet)
In: Szabó Lőrinc: Vers és valóság I–II., Magvető Kiadó, 1990, Bp., (ISBN 963 14 1791 3)
98. o. Illyés Gyula: Dózsa György beszéde a ceglédi piacon (részlet) In: Pálóczi-Horváth Ádám: Hét
évszázad magyar versei I–III., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972, Bp.
104. o. Radnóti Miklós: Töredék (részlet) In: Pálóczi-Horváth Ádám: Hét évszázad magyar versei I–III.,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972, Bp.
114. o. Weöres Sándor: Hála-áldozat (részlet) In: Weöres Sándor: 111 vers, Szépirodalmi Könyvkiadó,
1974, Bp., (ISBN 9631501833)
122. o. Weöres Sándor: Vers a színházról (részlet) In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött művek, Egybegyűjtött költemények I–III., Helikon Kiadó, 2008
126. o. József Attila: Hazám (részlet) In: József Attila összes versei, Osiris Kiadó, 2004, Bp.,
(ISBN: 9633985456)
127. o. József Attila: Curriculum Vitae (részlet) In: József Attila összes művei I–III., Akadémiai Kiadó,
1958, Bp.
127-128. o. József Attila: Curriculum Vitae (részlet) In: József Attila összes művei I–III., Akadémiai
Kiadó, 1958, Bp.
138-139. o. József Attila: Óda (részlet) In: József Attila összes versei, Osiris Kiadó, 2004, Bp.,
(ISBN: 9633985456)
140. o. Örkény István idézet In: Örkény István: Tóték, Macskajáték, drámák, Új Palatinus Könyvesház
Kft., 2004, (ISBN: 9789639578296)
146. o. Szabó Magda idézet In: Ne félj! Beszélgetések Szabó Magdával, 1997, Csokonai Kiadó
149–154. o. Szabó Magda: Abigél (részlet) In: Szabó Magda: Abigél, Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó
Zrt. 2014, Bp., (ISBN: 9789631196177)
156. o. Mándy Iván: „Ilyen nincs. Ha valaki focizni akar, azt nem lehet eltiltani. Ha egyszer – valaki
magára húzta a trikót, azt nem lehet többé elzavarni.” (Mándy Iván: A pálya szélén) In: Mándy
Iván: A francia-kulcs-A huszonegyedik utca-A pálya szélén, Magvető Könyvkiadó 1985, Bp.,
(ISBN 9789639578296)
158–161. o. Mándy Iván: A pálya szélén (részlet) In: Mándy Iván: A francia-kulcs – A huszonegyedik utca
– A pálya szélén, Magvető Könyvkiadó, 1985, Bp.,(ISBN 9789639578296)
162. o. Csukás István: Tanévzáró (részlet) In: Csukás István összegyűjtött versek, Könyvmolyképző
Kiadó Kft., 2015, Szeged, (ISBN 978963399428)
165–169. o. Csukás István: Nyár a szigeten (részlet) In: Csukás István: Nyár a szigeten, Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2015, Szeged, (ISBN: 9789639492424)
170. o. Gion Nándor idézet In: Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza, Osiris Kiadó, 1999,
Bp., (ISBN: 963379692X)
172–173. o. Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza (részlet) In: Gion Nándor: A kárókatonák még nem jöttek vissza, Osiris Kiadó, 1999, Bp., (ISBN: 963379692X)
174. o. Juhász Gyula idézet In: Juhász Gyula: Szakállszárító: Juhász Gyula füveskönyve, Lazi Könyvkiadó, 2004, Szeged, (ISBN 9639416932)
178. o. William Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet) In: William Shakespeare: Rómeó és Júlia, Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2010, Szeged, (ISBN 9789632452036)
182. o. William Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet) In: William Shakespeare: Rómeó és Júlia, Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2010, Szeged, (ISBN 9789632452036)
184–190. o. William Shakespeare: Rómeó és Júlia (részlet) In: William Shakespeare: Rómeó és Júlia,
Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2010, Szeged, (ISBN 9789632452036)
194. o. Gerald Durrell: Léghajóval a világ körül (részlet) In: Gerald Durrell: Léghajóval a világ körül,
Európa Könyvkiadó, 2012, Bp.
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197–200. o. Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták (részlet) In. Gerald Durrell: Családom és
egyéb állatfajták, Európa Könyvkiadó, 2018, Bp., (ISBN 9634051404)
202. o. Varró Dániel: Április In: Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen, Magvető Kiadó, 2012, Bp., (ISBN
9789631423488)
212. o. Varró Dániel: SMS-VERSEK (részlet) In: Varró Dániel: Szívdesszert, Magvető Könyvkiadó és
Kereskedelmi Kft., 2008, Bp., (ISBN 978-963-14-2611-3)

Internetes szövegek
6. o. Babits Mihály: Nyugat 1930. 3. szám In: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Nyugatnyugat-1908-1941-FFFF0002/1930-42A394/1930-3-szam-FB194/babits-mihaly-a-nyugat-es-azakademizmus-11B194/ (A letöltés ideje: 2020. 10. 10.)
50. o. Arc-képek: Világ – 1915. szeptember 19. száma In: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/AdyProza-ady-prozaja-1/11-kotet-7399/cikkek-tanulmanyok-feljegyzesek-1913-januar
1918-december-739A/86-rippl-ronai-es-csekelysegem-760F/ (A letöltés ideje: 2020. 10. 10.)
99. o. Illyés Gyula: El ne essél, testvér (részlet) https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/ILLYES/illyes00001
/illyes01900_o/illyes01900_o.html (A letöltés ideje: 2020. 10. 10.)
100–101. o. Illyés Gyula: Dunántúli reggel 1. https://epa.oszk.hu/00000/00022/00495/15377.htm
(A letöltés ideje: 2020. 10. 10.)
101. o. Illyés Gyula: Dunántúli reggel 2. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00495/15378.htm (A letöltés
ideje: 2020. 10. 10.)
101. o. Illyés Gyula: Dunántúli reggel 3. http://epa.oszk.hu/00000/00022/00495/15379.htm (A letöltés
ideje: 2020. 10.10.)
106–107. o. Glatter-Radnóczi-Radnóti: minden dőlt betűs rész: https://hu.wikipedia.org/wiki/Radn%
C3%B3ti_Mikl%C3%B3s (A letöltés ideje: 2020. 10. 10.)
175. o. József Attila idézet: „Veszem a szót” https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_k%C3%B6lt%
C3%A9szet_napja (A letöltés ideje: 2020. 10.10.)
206. o. Lackfi János idézet: https://www.idezzetek.hu/quote/56851/info A letöltés ideje: 2020. 10. 10.)
VAGY ITT: https://lenolaj.hu/2020/05/18/az-irodalmat-jellemezhetnem-ugy-mint-egy-haztartasigepet-ami-segit-es-konnyebbe-tudja-tenni-a-napjainkat-ezt-a-gondolatot-hordozni-igenez-kuldetes/ A letöltés ideje: 2020. 10. 10.)
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Képjegyzék
5. o. Székely Aladár: Kosztolányi Dezső (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
5. o. Karinthy Frigyes (Magyar Művészeti és Kulturális
Portál, wikimedia)
5. o. Székely Aladár: Ady Endre (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
5. o. Homonnai Nándor: Juhász Gyula (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest, wikimedia/Csanády)
5. o. Rónai Dénes: Tóth Árpád (Petőfi Irodalmi Múzeum,
Budapest)
5. o. Székely Aladár: Babits Mihály (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
6. o. Nyugat címlapja (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest)
6. o. Rippl-Rónai József: Osvát Ernő (Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest)
6. o. Fenyő Miksa (© Jean-Pierre Ady Fenyo; wikimedia/
Tambo)
6. o. Ignotus Hugó ©CULTiRiS
7. o. Gelléri Andor Endre (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest)
7. o. Magyar Csillag folyóirat első címlapja (Múzeum
Antikvárium, Budapest)
8. o. Karinthy a Hadik kávéházban (Hadik Kávéház,
Budapest)
8. o. Centrál Kávéház © MTVA/Bizományosi: Róka
László
9. o. Karinthy emléktábla (wikimedia/Csurla)
9. o. Hadik Kávéház (wikimedia/Derzsi Elekes Andor)
9. o. New York kávéház © Fortepan / Budapest Főváros
Levéltára
10. o. Székely Aladár: Ady Endre (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
11. o. Ady Endre halálhíre (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest)
12. o. Budapest, Halászbástya képeslap (wikimedia/
Brück & Sohn Kunstverlag Meißen)
12. o. Nagyvárad, Kereskedelmi csarnok képeslap
(Zempléni Múzeum, Szerencs, wikimedia)
14. o. Székely Aladár: Brüll Adél (Magyar Fotógráfiai
Múzeum, Budapest)
15. o. Székely Aladár: Ady Endre és Boncza Berta (Petőfi
Irodalmi Múzeum, Budapest)
16. o. Székely Aladár: Babits Mihály (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
17. o. Babits emléktábla (wikimedia/Globetrotter19)
17. o. Babits szülőháza (wikimedia/Csanády)
17. o. Babits Mihály: Levelek Írisz koszorújából (wikimedia/Tésasszony)
17. o. Török Sophie: Babits Mihály és Babits Ildikó (Petőfi
Irodalmi Múzeum, Budapest)
19. o. Munkácsy Mihály: Siralomház (Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest)
20. o. Homonnai Nándor: Juhász Gyula (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest, wikimedia/Csanády)
21. o. Juhász Gyula makói szülőháza (wikimedia/Burrows)

21. o. Homonnai Nándor: Juhász Gyula és Móra Ferenc
(Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
21. o. Juhász Gyula szegedi szobra (wikimedia/Váradi
Zsolt)
22. o. Schall Anna (Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár, Szeged)
24. o. Székely Aladár: Kosztolányi Dezső (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
25. o. Székely Aladár: Kosztolányi család (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
25. o. Kosztolányi és Karinthy (Petőfi Irodalmi Múzeum,
Budapest)
25. o. Kosztolányi Dezső: Édes Anna (Országos Széchényi
Könyvtár, Budapest)
26. o. Üllői út 1900-as évek elején (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
27. o. Szerelmespár © Fortepan / Turbéky Eszter
32. o. Letzer József: Tóth Árpád (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest)
33. o. Tóth Árpád édesapjával (wikimedia/Hollós Máté)
33. o. Tóth Árpád lányával (Tóth Eszter: Apu; Móra Kiadó)
33. o. Babits, Karinthy és Tóth Árpád (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
34. o. Tóth Árpád és Lichtmann Anna (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
38. o. Karinthy Frigyes (Magyar Művészeti és Kulturális
Portál, wikimedia)
39. o. Karinthy emléktábla, Damjanich utca (wikimedia/
Csurla)
39. o. Karinthy Frigyes: Így írtok ti (Országos Széchényi
Könyvtár, Budapest)
46. o. A. A. Milne és fia (National Portrait Gallery, London,
wikimedia)
46. o. Az eredeti Micimackó játékok (wikimedia/Spictacular)
47. o. E. H. Shepard: Micimackó eredeti illusztrációja
(flickr/Paul K)
49. o. Tamási Áron © Fortepan / Hunyady József
49. o. Székely Aladár: Móricz Zsigmond (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
49. o. Szabó Lőrinc (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
49. o. Illyés Gyula (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
50. o. Rippl-Rónai József (Országos Széchényi Könyvtár,
Budapest)
50. o. Rippl-Rónai József: Móricz Zsigmond (Magyar
Nemzeti Galéria, Budapest)
50. o. Rippl-Rónai József: Babits Mihály (Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest)
50. o. Rippl-Rónai József: Ady Endre (Rippl-Rónai
Múzeum, Kaposvár, magángyűjtemény)
50. o. Rippl-Rónai József: Szabó Lőrinc (Magyar Nemzeti
Galéria, Budapest)
51. o. Székely Aladár önarcképe (Tudományos és
Műszaki Tájékoztatás folyóirat, wikimedia)
51. o. Székely Aladár: Ady és Babits (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
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51. o. Székely Aladár: Móricz Zsigmond (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
51. o. Székely Aladár: Ady Endre Ady Lőrincnével (Petőfi
Irodalmi Múzeum, Budapest)
51. o. Székely Aladár: Móricz Virág, Móricz Lili és Móricz
Gyöngyi (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
51. o. Székely Aladár: Móricz Zsigmond (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
51. o. Ady Endre és Brüll Adél (Petőfi Irodalmi Múzeum,
Budapest)
51. o. Székely Aladár: Kosztolányi Dezső (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
51. o. Székely Aladár: Kosztolányi család (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
52. o. Székely Aladár: Móricz Zsigmond (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
53. o. Székely Aladár: Móricz Virág, Móricz Lili és Móricz
Gyöngyi (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
53. o. Móricz Zsigmond: Rokonok reklámja a Pesti
Naplóban (wikimedia/Szenti Tamás)
53. o. Móricz leányfalui nyaralója (Leányfalu Helyés Irodalomtörténeti Kiállítóhely)
60. o. Móricz Zsigmond: Vérben, vasban (antikvarium.hu)
66. o. Debreceni kollégium XVIII. században (wikimedia/
PePM)
66. o. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (wikimedia/
Tésasszony)
71–75. o. Légy jó mindhalálig; rendezte: Ranódy László,
filmkockák, 1960
84. o. Tamási Áron (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
85. o. Farkaslaka, Tamási szülőháza (wikimedia/Szenti
Tamás)
85. o. Farkaslaka, Tamási emlékhely (wikimedia/Sebinou)
92. o. Szabó Lőrinc (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
93. o. Emléktábla, Szabó Lőrinc (wikimedia/Csanády)
93. o. Szabó Lőrinc: Föld, erdő, isten (antikvarium.hu)
97. o. Korzáti Erzsébet (Petőfi Irodalmi Múzeum,
Budapest)
98. o. Illyés Gyula (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
99. o. Illyés Gyula feleségével (© Bahget Iskander,
wikimedia)
99. o. Magyar Népköztársaság Zászlórendje (wikimedia/
Robert Prummel)
103. o. Radnóti Miklós (Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp.)
103. o. Weöres Sándor © Fortepan / Hunyady József
104. o. Radnóti Miklós (wikimedia/Hello world)
105. o. Radnóti emléktábla (wikimedia/Szenti Tamás)
105. o. Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni © MTI Fotó:
Kallos Bea
105. o. Radnóti emlékmű, Abda (wikimedia/Pasztilla)
107. o. Radnóti Miklós síremléke, Fiumei út © MTI Fotó:
Bruzák Noémi
109. o. Budapest ostrom után © Fortepan / Fortepan
109. o. Budapest bombázása © Fortepan / National
Archives
110. o. Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni szobra, Szeged
© MTI Fotó
110. o. Miklós és Fanni jelmezbálon (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)

111. o. Gyarmati Fanni 14 évesen (Jaﬀa Kiadó, Budapest)
111. o. Miklós és Fanni síelnek (nyest.hu, Nyári Krisztián
gyűjtése)
114. o. Weöres Sándor © Fortepan / Hunyady József
115. o. Weöres Sándor, Illyés Gyula és Károlyi Amy
© Fortepan / Hunyady József
115. o. Weöres Sándor emléktábla (wikimedia/Szenti
Tamás)
115. o. Weöres Sándor: Bóbita (mora.hu)
118. o. Weöres Sándor emlékpad, Szombathely
(wikimedia/Elekes Andor)
122. o. Básti Lajos © Magyar Fotó: Mező Sándor
122. o. Sinkovits Imre © Fortepan / Hunyady József
123. o. Ruttkai Éva © Fortepan / Lugosi Szilvia
123. o. Latinovits Zoltán © Fortepan / Szalay Zoltán
123. o. Őze Lajos © MTI Fotó: Keleti Éva
125. o. József Attila (wikimedia/Hello world)
125. o. Örkény István © Fortepan / Szalay Zoltán
125. o. Mándy Iván © Fortepan / Hunyady József
125. o. Gion Nándor (© Bahget Iskander, wikimedia)
125. o. Csukás István (Vahl Ottó, wikimedia/Pallerti)
125. o. Szabó Magda © Fortepan / Hunyady József
126. o. József Attila (wikimedia/Hello world)
127. o. József Attila családja (Magyar Elektronikus
Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
128. o. Szép szó címlapja (Magyar Elektronikus Könyvtár,
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
129. o. Vágó Márta (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
129. o. Szántó Judit (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
129. o. Kozmutza Flóra (Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp.)
129. o. József Attila emlékmű, Balatonszárszó
(wikimedia/Fekist)
131. o. József Attila testvérével, édesanyjával (Petőfi
Irodalmi Múzeum, Budapest)
134. o. József Attila emlékpad, Alsógöd (wikimedia/
Greggl)
135. o. József Attila portéja (Petőfi Irodalmi Múzeum,
Budapest)
135. o. József Attila emléktábla, Szeged (© Újfalusi
Németh Jenő, wikimedia/Pataki Márta)
136. o. József Attila: Születésnapomra kézirat (Eötvös
Loránd Tudományegyetem, Budapest)
140. o. Örkény István (Petőfi Irodalmi Múzeum,
Budapest)
141. o. Örkény emléktábla (wikimedia/Szenti Tamás)
141. o. Örkény István és Radnóti Zsuzsa (© Szilvásy Z.
Kálmán, Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)
141. o. Isten hozta, őrnagy úr!, rendezte: Fábri Zoltán,
filmkocka, 1969
146. o. Szabó Magda © Fortepan / Hunyady József
147. o. Szabó Magda gyerekként (Jaﬀa Kiadó, Budapest)
147. o. Szabó Magda férjével, Szobotka Tiborral (Jaﬀa
Kiadó, Budapest)
147. o. Szabó Magda szobra, Debrecen © MTI Fotó:
Czeglédy Zsolt
148. o. Szabó Magda: Abigél (antikvarium.hu)
151. o. Abigél tévésorozat, rendezte: Zsurzs Éva, 1977
© MTI Fotó154. o. Dunaiszky Lőrinc: Korsós nő
(kozterkep.hu/Vincze Miklós)
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156. o. Mándy Iván © Fortepan / Hunyady József
157. o. Mándy Iván édesanyjával (Petőfi Irodalmi
Múzeum, Budapest)
157. o. Mándy Iván: Csutak és a szürke ló; rendezte:
Várkonyi Zoltán, filmkocka, 1961
157. o. Mándy Iván © Fortepan / Hunyady József
162. o. Csukás István © MTI Fotó: Kovács Attila
163. o. Tarhosi Wenckheim kastély (wikimedia/Civertan)
163. o. Csukás István: Süsü a sárkány (libri.hu)
163. o. Csukás István: Keménykalap és krumpliorr (moly.hu)
169. o. Le a cipővel; rendezte: Szabó Attila, filmkockák,
1976, Magyar Televízió
170. o. Gion Nándor (© Bahget Iskander, wikimedia)
171. o. Gion Nándor emléktábla (wikimedia/Szenti Tamás)
171. o. Gion Nándor Emlékház Szenttamáson (Magyar
Művészeti Akadémia, Budapest)
171. o. Gion Nándor: Postarablók (moly.hu)
173. o. Kárókatonák és az ötlábú bika; Szenttamás
graﬀiti (© Bíró Tímea, hetnap.rs)
174. o. Csü Jüan: A száműzetés (Library of Congress,
Washington D.C.)
174. o. Két fivér története (British Museum, London)
175. o. Devecseri Gábor szaval © MTI Fotó: Keleti Éva
191. o. Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán © Fortepan /
Szalay Zoltán
191. o. Rómeó és Júlia filmkártya, 1936 (wikimedia)
191. o. West Side Story musical (wikimedia/Heyszilard0)
191. o. West Side Story filmkocka (wikimedia/Igel B
TyMaHe)
192. o. Rómeó és Júlia; rendezte: Franco Zeﬀirelli, filmkocka, 1968 © CULTiRiS / AKG-Images
192. o. Rómeó és Júlia musical © MTI Fotó: Sándor
Katalin
194. o. Gerald Durrell (© Byron Patchett, wikimedia)
195. o. Gerald Durrell gyerekkorában (independent.co.uk)
195. o. Gerald Durrell szobra, Jersey (wikimedia/Jon
Mountjoy)
196. o. Gerald Durell: Családom és egyéb állatfajták (libri.hu)
202. o. Leicester kódex (wikimedia/Philippe Kurlapski)
203. o. Szinpetri malomház (© Fügedi Ubul, Országos
Széchényi Könyvtár, Budapest)
203. o. Szinpetri, világ legnagyobb könyve © MTI Fotó:
Vajda János
206. o. Lackfi János (© Thaler Tamás, wikimedia)
207. o. Lackfi János: Kövér Lajos színre lép (lira.hu)
207. o. Lackfi János: Milyenek a magyarok? (kossuth.hu)
210. o. Varró Dániel (© Raﬀay Zsófia, wikimedia)
211. o. Varró Dániel: Aki szépen butáskodik (lira.hu)
211. o. Varró Dániel: Bögre azúr (moly.hu)
211. o. Varró Dániel: A szomjas troll (libri.hu)
214. o. Dávid Ádám, Finy Petra, Gévai Csilla, Kertész Erzsi,
Majoros Nóra, Mészöly Ágnes, Miklya Anna,
Nyulász Péter: Találj ki (lira.hu)
215. o. Dávid Ádám (davidadam.hu)
215. o. Finy Petra (wikimedia/Finypetra)
215. o. Gévai Csilla (facebook/Gévai Csilla)
215. o. Kertész Erzsi (kerteszerzsi.hu)
215. o. Majoros Nóra (© Rét Viktória, facebook)

215. o. Mészöly Ágnes (© Dóka Péter, wikimedia)
215. o. Miklya Anna (szepiroktarsasaga.hu)
215. o. Nyulász Péter (facebook/Nyulász Péter)
216. o. Agostion Ramelli: Könyvkerék (wikimediaI/ECHO –
Cultural Heritage Online)
216. o. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (flaccus.hu)
218. o. Lackfi János (© Thaler Tamás, wikimedia)
218. o. Varró Dániel (© Raﬀay Zsófia, wikimedia)
Shutterstock Képügynökség: 5., 13., 22., 23., 27., 28., 31.,
36., 37., 42., 45., 49., 54., 55., 58., 59., 60., 62., 65.,
66., 68., 69., 78., 86., 88., 89., 90., 94., 95., 96., 100.,
101., 103., 112., 113., 117., 119., 120., 121., 122.,
125., 130., 137., 138., 139., 143., 158., 160., 161.,
172., 173., 177., 178., 179., 180., 181., 182., 183.,
190., 193., 196., 198., 199., 201., 202., 204., 205.,
208., 209., 212., 213., 217., 230.
Shutterstock szerkesztői képek (/Shutterstock.com):
9. o. Felix Lipov; 11. o. itsflowingtothesoul;
11. o. buhai_adeus; 45. o. In Green; 82. o. milosk50;
83. o. ArturSzPhotoart; 89. o. Everett Collection;
93. o. Kai Beercrafter; 113. o. shutterupeire;
130. o. Stefano Ember; 132. o. Sergio Delle Vedove;
155. o. Petr Pohudka; 175. o. ArtMedia-Factory;
175. o. Osugi; 191. o. Igor Bulgarin; 193. o. Damiano
Buﬀo; 203. o. Simona Bottone; 203. o. chrisdorney;
Thinkstock Képügynökség: 135. o.
A könyvben megjelenő borítók: 91. o. Ábel trilógia DVD-n,
MTVA; 25. o. Kosztolányi Dezső: Édes Anna, Genius
Kiadó; 39. o. Karinthy Frigyes: Így írtok ti, Athenaeum
Irodalmi és Nyomdai Rt.; 39. o. Karinthy Frigyes:
Utazás a koponyám körül, Athenaeum Irodalmi
és Nyomdai Rt.; 60. o. Móricz Zsigmond: Vérben,
vasban, Légrády testvérek; 66. o. Móricz Zsigmond:
Légy jó mindhalálig, Akkord Könyvkiadó; 93. o.
Szabó Lőrinc: Föld, erdő, Isten, Kner Izidor nyomdája; 115. o. Weöres Sándor: Bóbita, Móra Könyvkiadó; 128. A Szép Szó címlapja; 148. o. Szabó
Magda: Abigél, Móra Könyvkiadó; 163. o. Csukás
István: Süsü, a sárkány, Könyvmolyképző Kiadó Kft.;
163. o. Csukás István: Keménykalap és krumpliorr,
Századvég Kiadó; 171. o. Gion Nándor: Postarablók,
Forum Könyvkiadó; 196. o. Gerald Durrell: Családom
és egyéb állatfajták, Európa Könyvkiadó; 207. o.
Lackfi János: Kövér Lajos színre lép, Móra Könyvkiadó; 207. o. Lackfi János: Milyenek a magyarok,
Kossuth Kiadó / Mojzer Kiadó; 211. o. Varró Dániel:
Aki szépen butáskodik, Jelenkor – Centrál Média;
211. o. Varró Dániel: Bögre azúr, Jelenkor Kiadó;
211. o. Varró Dániel: A szomjas troll – Kis viking
legendárium, Jelenkor Kiadó; 214. o. Dávid Ádám,
Finy Petra, Gévai Csilla, Kertész Erzsi, Majoros Nóra,
Mészöly Ágnes, Miklya Anna, Nyulász Péter: Találj
ki!, Betűtészta Kiadó; 216. o. Móricz Zsigmond: Légy
jó mindhalálig, Hungaroton
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Összefoglalás a nyolcadik évfolyam ismeretanyagából
Forrásjegyzék
Képjegyzék
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