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Előszó
Kedves Diákok!
Hatodik osztályban sokféle művel és olvasmánnyal találkozhattok. Az öt nagy fejezetben olvashattok hősökről szóló mondákat és balladákat, a könyvben megtaláljátok a Toldi című elbeszélő költeményt, valamint szeretetről és hazaszeretetről szóló
műveket. Ezek mellett két hosszabb regénnyel is megismerkedhettek: az egyik az Egri
csillagok, a másik pedig a világirodalom egyik kiemelkedő alkotása, a Robinson Crusoe.
A tankönyvi törzsanyagban vastag kiemeléssel szerepelnek mindazok a fogalmak és
ismeretek, amelyeket már tanultatok, vagy amelyekkel idén ismerkedtek meg.
A leckék végén esetenként összegzést olvashattok a legfontosabb tudnivalókkal.

Ismételjünk!

A kiegészítő anyagokat, érdekességeket világosbarna alászínezéssel jelöltük.
Kulturális hagyományunk: megtartó erő
Ötödik osztályban az első nagy témánk a Család, otthon, nemzet volt, valójában ehhez kapcsolódtak a János vitéz és A Pál utcai fiúk című alkotások is. A művek közös mondanivalója, hogy mindenki tartozik valahova, mindannyiunknak
tartoznia kell valahova. Minél otthonosabban érezzük magunkat a környe6
zetünkben, annál boldogabbak leszünk, és másokat is boldoggá tudunk tenni.
A legtöbb ember családban él, ott érzi otthon magát, mert szeretik és védelmezik.
A hazánk a tágabb értelemben vett otthonunk.
Ha egy idős családtagunktól öröklünk egy értékes tárgyat, ami fontos volt neki,
akkor azt becsüljük, és megpróbáljuk továbbadni a gyermekeinknek is. Ugyanez vonatkozik az őseink által ránk hagyományozott közös értékeinkre, a kulturális
hagyományainkra. Ez akkor is az életünk része, ha nem veszünk róla tudomást.
Olyan példateremtő hősökről fogunk idén tanulni, akik ki mertek állni az igazság
mellett, segítették a gyengébbeket, és megvédték a hazájukat. Szeretnénk, ha megismernétek őket, és aztán ti is továbbadnátok a történetüket a jövő nemzedékeinek is!
Kodály Zoltán szavaival kívánunk a tanuláshoz sok sikert!

Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.
3
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Arany János
(1817–1882)
Barabás Miklós:
Arany János portréja (1848)

Gárdonyi Géza
(1863–1922)
Gárdonyi Géza író szobra,
Kutas László szobrászművész
alkotása
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Fazekas Mihály
(1766–1828)
Carl von Binzer olajfestménye
(1873 körül)

Daniel Defoe
(1660–1731)
festmény, Nemzeti Tengerészeti Múzeum,
London (17–18. század körül)
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HŐSÖK
AZ IRODALOMBAN
„Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod: az erő micsoda? – Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
Arany János
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Hősök az irodalomban
Az igazi pozitív hős jó, bátor, […] nagy feladatokra vállalkozik, áldozatkész,
önzetlen, és szereti a hazát. És főleg erkölcsös.

Szabó Magda

Hősök és hősiesség
Ki a hős? Mitől válik azzá valaki? Ki számít hősnek egy közösség számára, ki számít
hősnek egy-egy ember számára, illetve számodra?
Hős az, aki egy jó cél érdekében képes egy rendkívüli tettet végrehajtani vagy
rendkívüli módon élni. A hős kifejezés eredetileg a „hő, hév” szavunkból származik, tehát „tüzes, heves” értelemben volt használatos. Átvitt értelemben ez kiválóságot, nagylelkűséget jelent. Eszerint hős az, akinek „helyén van a szíve”, kiáll az igazságért, mer is
cselekedni érte. Mindannyian lehetünk tehát hősök.
Az előttünk álló tananyagokban olyan emberekről fogunk olvasni, akik egész közösségünk, nemzetünk számára mutattak példát. A történelmi hősök valamilyen bátor, hősies tettel, cselekedettel vívták ki az utókor elismerését.

Hunyadi János lovas szobra, Pécs (Pátzay Pál, 1956)

6
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Hősök az irodalomban
Egy irodalmi hős lehet kitalált vagy valós személyről mintázott alak. A hős szót tanulmányaink során gyakran (fő)szereplő értelemben használjuk: mesehősökről, főhősökről tanulunk. Ötödik osztályban már arról is tanulhattatok, hogy a mesehősöknek
különböző próbákat kell kiállniuk, például rejtvényeket, találós kérdéseket kell megfejteniük, természetfeletti alakokkal kell megküzdeniük ahhoz, hogy elérjék a céljukat.
A következő művek hősei gyakran ehhez hasonló próbatételek során érik el végső
céljaikat. Legyőzhetetlennek tűnő akadályokon jutnak túl hősiességüknek és bátorságuknak köszönhetően. Például Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című történetében
Nemecsek Ernő is ilyen hősnek tekinthető.

Nemecsek Ernő szobra, Fűvészkert (Zsigó András, 2019)

Kérdések, feladatok
1. Foglaljátok mondatokba a hősiesség szót!
2. Nevezzetek meg történelmi hősöket! Mely tettük miatt tekintjük őket hősnek?
3. Eddigi irodalmi tanulmányaitokból hozzatok példákat a hősies viselkedésre!
4. Beszéljétek meg, hogy a hétköznapokban milyen lehetőségünk lehet a hősies viselkedésre! Találjatok ki olyan élethelyzeteket, ahol szükség lehet a hősiességre!

Ismételjünk!
Próbatétel: főként a mesékre jellemző vonás, amikor a főhősnek újabb és újabb
akadályokon kell túljutnia ahhoz, hogy elérhesse végső célját.

7
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Hősök az irodalomban
[…] bőkezű volt az ínségben, nagy türelmű a tűrésben, […] az igazság gondozója, […] meggyötörtek vigasza, elnyomottak támasza, […] a nyomorultak és
nincstelenek szükségét bensőséges irgalommal gazdagon orvosolta. […] Mert erős
volt a keze, tetszetős a külseje, […] így árasztotta el az adományok teljessége, s ez
már testileg is méltóvá nyilvánította a királyi koronára.
Szent László Legendája1 – részlet

Szent László és a kun vitéz küzdelme
Ezután a pogány kunok áttörték a gyepűket, és a Meszeskapu felső részénél berontottak Magyarországba; Bihar városáig kegyetlenül végigprédálták az egész Nyírséget,
véghetetlen sokaságú férfiakat, asszonyokat és állatokat vittek magukkal, várakozás
ellenére átkeltek a Lápos patakon és a Szamos folyón, majd visszahúzódtak. […]
A kémek közül az egyik, az Újvárból való Fancsika nevezetű, csütörtökön tudatta
a királlyal és a hercegekkel, hogy közeledik a kun sereg. A király és a hercegek seregükkel a közeledők elébe nyargaltak, és éjszakára a kunok közelében telepedtek meg.
Pénteken kora hajnalban fölserkentek, mind az oltáriszentség vételével erősítették
meg magukat; elrendezték csapataikat, és ütközetre vonultak a pogányok ellen. […]
A magyarok tehát kegyetlen halállal szorongatták a pogányokat, futottak is nyomorultul, de a magyarok még gyorsabban űzték őket. […] Szent László herceg meglátott egy pogányt, aki lova hátán egy szép magyar leányt hurcolt magával. […] Szent
László herceg […] ámbár nehéz sebben volt, mégis nagy hamar üldözőbe vette lova
hátán, melyet Szögnek nevezett. Midőn azután lándzsavégre megközelítette, semmire sem ment vele, mert
az ő lova sem maradt vissza
semennyit sem; így mintegy
kartávolság volt a lándzsa
hegye és a kun háta között.
Rákiáltott tehát Szent László herceg a leányra és mondá:
„Szép húgám! Fogd meg a
kunt övénél, és vesd magad
a földre!” Az meg is tette.
1 
legenda: leginkább a középkori
vallásos irodalom rövid epikus
műfaja, egy szent életének és csodáinak leírása

A Képes krónika illusztrációja,
Szent László magyar király harca a kun vitézzel

8
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Hősök az irodalomban
Mikor a földön hevert, Szent László herceg közelről át akarta szúrni a lándzsával;
a leány akkor nagyon kérte, ne ölje meg, hanem bocsássa el. […] A szent herceg
azután sokáig mérkőzött a férfiúval, majd elvágta inát és megölte. […] A király és
a dicső hercegek megszabadították mind a keresztény foglyokat, és diadalmas győzelemmel, örvendezve tértek vissza az egész vidám magyar haddal. Nagy volt az
örvendezés Magyarország-szerte, szent énekekben és imádságokban magasztalták
Istent, aki győzelmet adott nekik.
Képes krónika – részlet

Kérdések, feladatok
1. Idézzétek fel, mit tanultunk a hősökről az előző leckében!
2. Gyűjtsétek össze, mit tudtok Szent László királyról!
3. Meséljétek el a történetet a megmentett lány nézőpontjából! Írjátok le a füzetetekbe az így megalkotott mondát!
4. Olvassátok el ismét a lecke elején található idézetet! Készítsetek a füzetetekbe
két oszlopot! Az egyik oszlopban szerepeljen három olyan tulajdonság, amely
jellemző Lászlóra, a másikban pedig keressetek hozzá párhuzamot mai világunkból, esetleg a saját életetekből!

A magyarság hőse: Szent László
Szent László királyt (1077–1095) sok évszázadon át a legnagyobb hőseként tisztelte
a magyarság. Nemcsak az utána jövő uralkodók számára volt példakép, hanem az
egyszerű nép is szeretettel és hálával emlékezett meg igazságos uralkodásáról és az
országot védelmező hőstetteiről. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Magyarország történelmének máig egyik legszeretettebb uralkodója és példaképe.
Ő a magyar lovagkirály, az egyik legnagyobb hősünk. Szent Lászlót a népi emlékezet sok helyen táltoskirálynak nevezte. Táltosoknak a néphagyomány szerint azokat
tartották, akik rendkívüli erővel, esetleg csodás képességekkel bírtak. Megküzdöttek
a gonosszal, próbatételek által szerezték meg tudásukat. Az ötödikes tankönyvben is
olvashattatok róluk: a táltosok már születésüktől fogva különböztek a többi embertől,
például foggal születtek, tíznél több ujjuk volt. Úgy tartották róluk, hogy képesek a
jövőbe látni, megváltoztatni az időjárást, vagy gyógyítani.

9
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Hősök az irodalomban

Mitikus küzdelem a jó és rossz között
Szent László harca a kun vitézzel egyszerű küzdelemnek tűnik, mégis többletjelentéssel bír, jelképesen is értelmezhetjük. A megértéséhez segítséget nyújtanak a középkori
templomi freskók – köznyelvi szóhasználatban templomi falfestmények – és egyéb
ábrázolások, amelyeken megörökítették a történetet. A történet számunkra utalás is
a régi magyar hit- és mondavilágra.

Szent László legendáját ábrázoló freskók a tereskei Nagyboldogasszony-templomban

10
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Hősök az irodalomban
A jelenet bemutatásának módjai

Mit szimbolizál?

Szent Lászlót általában fehér arccal és Mitikus küzdelemről van szó: László a vi
fehér ruhában ábrázolják, ezzel szemben lágosságot (a jóságot) jelképezi, a kun via kun vitéz ábrázolása sötét színekkel téz pedig a sötétséget (a gonoszt).
történik.
Többször úgy festették le a jelenetet, A lovak ábrázolásmódjával még inkább
mintha a lovak is küzdenének egymással: kiemeli a csata fontosságát, jelképezve
egymást harapva csapnak össze.
ezzel is a küzdelem nagyságát.
Az ábrázolásokon gyakran egy fa mellett Az ősi magyar hit szerint a világ több
folyik a döntő küzdelem.
szintből áll. Az átjárás ezek közt a világfán
keresztül történt, amit tetejetlen fának is
neveznek. Az ősi kultúrákban az ég felé törekvő fa a földi életben élők vágyakozását
jelképezi az örök élet felé, a fa gyökérzete pedig a föld alatti világgal (alvilággal)
való kapcsolatot. A fa tehát a föld alatti és
az égi világot köti össze.1

Kérdések, feladatok
1. Készítsetek rajzot a fenti táblázat egyik jelenetéhez! A rajzon jelenítsétek meg
azt is, hogy mit szimbolizál!
2. Szent Istvánt általában az országalmával és a jogarral, Szent Lászlót pedig csatabárddal ábrázolják. Mire utalnak ezek a tárgyak?

1

Diószegi Vilmos: A pogány magyarok hitvilága
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Hősök az irodalomban
Üdvözlégy, kegyes Szent László király,
Magyarországnak édes oltalma!
Szent királyok közt drágalátos gyöngy,
Csillagok között fényességes csillag!
					Szent László-ének – részlet

A tordai hasadék
Nagy harcot vívott László király Erdélyben a kunok ellen, s egyszer Torda mellett
nagy vereség érte. Futott a magyar sereg, futott maga a király is. Ott vágtattak a
Torda feletti hegyélen, elöl a magyarok, nyomukban mindenütt a vérszomjas kunok.
Hátrapillant Szent László, s hát látja, hogy a kunok annyira a nyomába értek,
hogy fejszéjükkel csaknem levághatják. Ekkor a király felsóhajt, és imával fordul az
egek Urához:
– Szabadíts meg, Uram, éretted harcoltam!
És íme, Isten meghallgatta imáját, csodát tett! Ahogy hajdan Mózesnak a Veres-tengert kettéválasztotta, úgy repesztette ketté a hegyet Szent Lászlónak. Rettenve rántották vissza lovukat a kunok, mert egy szempillantás alatt a király és köztük
toronymagasságú üreg tátongott.
A király lova patkójának helyét még évszázadok múltán is jól látták, és az arra
járóknak mindig mutogatták.
Erdélyi népmonda nyomán


Tordai-hasadék (Torockói-hegységben, Erdélyben)

12
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Hősök az irodalomban

Valós elemek A tordai hasadék című mondában
Tavaly megtanultátok: a monda elbeszélő műfaj. Szájról szájra átadott és megőrzött,
majd később lejegyzett történet, amely valóságos elemekhez kapcsolódik. Ezek lehetnek például helyszínek, szereplők, események vagy szokások. A mondát csodás, meseszerű elemek is színesíthetik.
Nézzük meg a most olvasott monda valóságos elemeit!
• Történelmi tény, hogy László király sokat harcolt a kunok ellen Erdélyben is.
Nem tudta az összes csatáját megnyerni, de érdemein ez mit sem változtat.
Uralkodása végére egyértelművé vált, hogy megvédte az országot a keletről
érkező támadásoktól. Saját maga vezette a seregeket, mindig bátran harcolt a
csatákban.
• Erdélyben valóban létezik a Tordai-hasadék: rendkívüli szépségű természeti
képződmény, amelyről azt gondolhatták, hogy csakis egy csodás eseménynek
köszönhetően jöhetett létre.

Kérdések, feladatok
1. Idézzétek a szövegből valós elemekre épülő részeket!
2. Társaddal együtt keressétek meg az atlaszotokban Tordát!
3. Keressetek példát A tordai hasadék című mondában mesei elemekre! Idézzetek
fel az ötödik osztályos tanulmányaitokból példát olyan mondára, melyet meseszerű elemek díszítenek! Meséljétek el a felidézett monda cselekményét!
4. Igazoljátok állításokkal, hogy egy mondát olvastatok!
5. A lecke elején található idézetben több költői kép is található. Melyek ezek?

Szent László és a kun vitéz küzdelmét nagyon sok templomban megfestették. A középkorban valószínűleg a Magyar Királyság teljes területén előfordultak ilyen festmények.
A kutatók hatvan olyan templomot tartanak számon, ahol az ábrázolás megtalálható, de
számuk sokkal nagyobb lehetett. Erre enged következtetni, hogy napjainkban is újabb leletek kerülnek elő. Az ábrázolásban rejlő jelképes tartalom mellett sok mást is megtudhatunk például a korabeli hadviselésről, fegyverzetről, valamint a mindennapi viseletekről
és az épületekről is.
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Hősök az irodalomban
Tagodban ékes, termetedben díszes,
válladtul fogva mendeneknél magasb
Himnikus hősköltemény a Peer-kódexből – részlet

Arany János: Szent László (legenda)
Monda Lajos a nagy király:
Eredj szolgám, Laczfi Endre,
Küldj parancsot, mint a villám,
Köss nehéz szablyát övedre:
A tatártól nagy veszélyben
Forog Moldva, ez a véghely:
A tatárra veled menjen
Tízezernyi lófő1 székely.

Köti kardját tűszöjére2
S fogja a nagy csatabárdot,
Mellyel egykor napkeleten
A pogánynak annyit ártott;
Félrebillent koronáját
Halántékin igazítja;
– Éjféltájban lehetett már –
A vasajtót feltaszítja.

Kél Budáról Laczfi Endre,
Veszi útját Nagy-Váradnak;
Kölestermő Kunság földén
Jó csatlósi áthaladnak;
Várad kövecses utcáin
Lovuk acél körme csattog,
Messzefénylik a sok fegyver,
Messzedöng a föld alattok.

És megindul, ki a térre;
És irányát vészi jobbra,
Hol magasan felsötétlik
Ércbül öntött lovagszobra;
Távolról megérzi a mén,
Tombol, nyerít, úgy köszönti:
Megrázkódik a nagy ércló
S érclovagját földre dönti.

Hallja László a templomban
Körösvíznek partja mellett;
Visszatér szemébe a fény,
Kebelébe a lehellet;
Koporsója kőfedelét
Nyomja szinte három század:
Ideje már egy kevéssé
Szellőztetni a szűk házat.

Harci vágytól féke habzik,
Kapál, nyihog, lángot fúvall;
László a nyeregbe zörren
S jelt ad éles sarkantyúval;
Messze a magas talapról,
A kőlábról messze szöktet;
Hegyen-völgyön viszi a ló
A már rég elköltözöttet.

1 lófő: a 14–19. században azok a kiváltságos rangú székelyek, akik a fejedelmet lóháton voltak kötelesek szolgálni
2 tüsző: férfiöv, szélesebb a nadrágszíjnál, és zsebei is vannak a különféle használati tárgyak számára
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Hősök az irodalomban
Egy ugrás a Kalvária
És kilenc a Királyhágó;
Hallja körme csattogását
A vad székely és a csángó3:
Ám a lovat és lovagját
Élő ember nem láthatja,
Csodálatos! – de csodákat
Szül az Isten akaratja. –

Sokat elüt gyors futtában
A repülő kurta csákány6;
Sok ki nem mozdul helyéből
Maga rab lesz, lova zsákmány.
Foglyul esett a vezér is
Atlamos7, de gyalázatja
(Nehéz sebben vére elfoly)
Életét meg nem válthatja.

Három teljes álló napig
Vívott a pogánnyal Laczfi;
Nem hiányzott a székely szív,
De kevés a székely harcfi
Míg a tatár – több mint polyva4,
Vagy mint a puszták fövénye5 –
Sivalkodik, nyilát szórja,
Besötétül a nap fénye.

Fel, Budára, Laczfi Endre
Számos hadifoglyot indít;
Annyi préda, annyi zászló
Ritka helyen esik, mint itt.
Rabkötélen a tatárság
Félelemtül még mind reszket.
És vezeklik és ohajtja
Fölvenni a szent keresztet.

Már a székely alig győzi,
Már veszélyben a nagy zászló,
De fölharsog a kiáltás:
„Uram Isten és Szent László!”
Mint oroszlán, ví a székely,
Megszorítva, nem megtörve...
Most a bércen láthatatlan
Csattog a nagy ércló körme.

Hogy elértek Nagy-Váraddá,
– Vala épen László napja –
Keresztvízre áll a vad faj,
Laczfi lévén keresztapja.
Összegyűl a tenger néző
Hinni a csodába, melyet
Egy elaggott, sírba hajlott
Ősz tatárnak nyelve hirdet:

„Ide, ide jó vitézek!”
Gyüjti népét Laczfi Endre:
Hát egyszer csak vad futással
Bomlik a pogányság rende;
Nagy tolongásnak miatta
Szinte már a föld is rendül;
Sok megállván mint egy bálvány,
Leragad a félelemtül.

„Nem a székely, nem is Laczfi,
Kit Isten soká megtartson;
Hanem az a: László! László!
A győzött le minket harcon:
A hívásra ő jelent meg,
Vállal magasb mindeneknél
Sem azelőtt, sem azóta
Nem láttuk azt a seregnél.

3 csángók: a székelyektől különvált magyar nyelvű népcsoportok. Erdélyben, a mai Románia területén élnek.
A moldvai és a gyimesi csángók a legismertebb csoportjaik.
4 polyva: a gabonaszemeket borító vékony levélke, ill. ennek a cséplés során leváló és összegyűlő tömege
5 fövény: álló- vagy folyóvíz fenekén és sík partján található, apró, kemény szemcsékből álló homokos, laza,
üledékes talaj
6 csákány: a műben harci eszközt jelent, amely a ma ismert csákányra (szerszám) hasonlít
7 Atlamos: tatár fejedelem
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Hősök az irodalomban
Nagy lovon ült a nagy férfi,
Arca rettentő, felséges;
Korona volt a fejében
Sár-aranyból, kővel ékes;
Jobb kezében, mint a villám
Forgolódott csatabárdja:
Nincs halandó, földi gyarló
Féreg, aki azt bevárja.

S az öreg tatár beszédét,
Noha kétség nincs felőle;
Bizonyítá a templomnak
Egy nem szavajátszó őre:
Hogy három nap a sirboltban
Lászlót hiába kereste;
Negyednapra átizzadva
Találtatott boldog teste.
(1853. szept. 19.)

Mert nem volt az földi ember,
Egy azokból, kik most élnek:
Feje fölött szűz alakja
Látszott ékes nőszemélynek;
Koronája napsugárból,
Oly tündöklő, oly világos! –”
Monda a nép: az Szent László,
És a Szűz, a Boldogságos.

Szent László és Nagyvárad
A nagy király sírja évszázadokig a
nagyváradi székesegyházban volt (egy
másik legendában olvashatunk arról is,
hogy a koporsót szállító szekér magától indult el a Várad felé vezető úton).
A sír mellett a város díszének számí- Győri bazilika, Szent László herma
tott a király lovas szobra, valamint Szent
László fejereklyetartója (latinul herma8). Ma már csak a hermát csodálhatjuk
meg a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban, mivel a szobor elpusztult
a 16–17. század háborúiban. Várad ostroma idején, 1660-ban, a törökök elpusztították a szobrot. A csodatételek miatt a magyarok szentként tisztelték
a királyt, a hermáját sokszor magukkal vitték a csatába, mert azt hitték, hogy
így velük van a nagy király szelleme és ereje.

8

herma: mellszobrot mintázó, egy szent fejereklyéjét tartalmazó díszes tartó
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Hősök az irodalomban
Kérdések, feladatok
1. Olvassátok el a legenda előtt található rövid idézetet! Hol találtok az idézetre
való utalást az Arany-versben?
2. A cselekmény és a helyszínek változása alapján tagoljátok a művet szerkezeti
egységekre!
3. Mit jelent az alcímben olvasható legenda szó? Milyen értelemben használjuk
napjainkban? Foglaljátok mondatba a legendás szót!
4. Olvassátok fel azokat a verssorokat, melyekből kiderül, hogy Szent Lászlót a
nagyváradi templomban temették el!
5. Hasonlítsátok össze Arany János művének szövegezését a korábban olvasott
Szent László-monda szövegezésével! Fogalmazzatok meg állításokat!

A Képes krónika illusztrációja, Szent László
király meghal, a kocsi magától Váradra indul

Nagyváradi Római Katolikus
Székesegyház

Ismételjünk!
Legenda: latin eredetű szó, jelentése: olvasandó. Az európai kultúrában, a középkorban kialakult tanító szándékú példázatos mű, amely eredetileg keresztény
szentek életét, tetteit mutatta be. A későbbiekben világi tárgyú művekre is mondták, hogy legenda, ha az valami csodálatos, példaértékű történetet mondott el.
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Hősök az irodalomban
…folyómedret ástak, hogy vízen vigyék haza az új asszonyt.

Csörsz árka
Réges-régen, még a magyarok honfoglalása előtt, amikor
Pannónia földjén a longobárdok éltek, a nép felett Rád király uralkodott. Ez a király valóságos óriás volt, rettegett
tőle mindenki.
De Frigyes király erős sereggel mégis megtámadta,
s ekkor Rád is fegyverbe szólította a népet. Üzent szövetségesének, Csörsz avar királynak is, hogy nagy bajában
segítse meg.
El is jött Csörsz király minden hadával, és együtt úgy
megverték Frigyes király seregét, hogy még hírmondó
sem maradt belőle. Amikor a csatának vége lett, Rád király nagy lakomát rendezett királyi palotájában. Patakokban folyt ott a bor, s akkora volt a jókedv, hogy még a sánta is táncra kerekedett. Egyedül Csörsz király nem táncolt,
egyre csak a szép Délibábot, Rád király csodaszép lányát
nézte. Hiszen nézhette is, mert olyan szépet még életében
nem látott. Addig-addig nézte a szép lányt, míg egyszer
azt mondta a királynak:
– Országodat, népedet a pusztulástól megmentettem,
mármost add nekem a lányodat, feleségül kérem.
– Legyen a tiéd, de csak úgy adom, ha vízen viszed haza.
Megértette a szót az avar király, hogyne értette volna.
Mindjárt hozzáfogott egész népével: folyómedret ástak,
hogy vízen vigyék haza az új asszonyt.
Folyt a munka éjjel-nappal, mélyítették a medret, ásták az árkot. Amint javában dolgoztak, egyszer csak nagy
vihar kerekedett. Csapkodott az istennyila, s hát egyszerre
az ég tüzes villáma leütötte lováról Csörsz királyt. Az avarok királya abban a helyben meghalt. A munkát mindjárt
abbahagyták, de emlékét őrzi Ároktő község a Tisza füzes partján, őrzi Árokszállás, amely az árok végénél épült,
ahol a nép megszállt. Az árok ma is az avar király nevét
viseli, Csörsz árkának hívják.

I. Rád, a rettegett
longobárd király
II. Csörsz és
Délibáb
1. Frigyes király
megtámadja
Rádot
2. Frigyest Rád
Csörsz király
segítségével győzi
le, aki feleségül
kéri a longobárd
király gyönyörű
leányát
3. Az apa feltétele

III. Csörsz király
halála

Népmonda, Lengyel Dénes feldolgozása
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Csörsz árka a valóságban
A most olvasott monda szerint, Csörsz király segített Rád királynak megóvni országát egy nagy veszedelemmel szemben. Ezt követően szemet vetett Rád király lányára.
A király azonban csak feltétellel adta a lányát: csak úgy adom, ha vízen viszed haza.
Csörsz azonban ezt a lehetetlennek tűnő feladatot is vállalta, hogy övé legyen a királylány. A lehetetlennek tűnő feladat végrehajtását elkezdték, de mielőtt befejezték
volna, Csörsz meghalt. Így nem tudta véghezvinni hősies tettét, hogy elnyerje a lány
kezét.
Érdekes a történet valóságalapja: Csörsz árka az egyik leghatalmasabb Kárpát-medencei építmény, egy kb. 1200 km hosszúságú árokrendszer. Valószínűleg a római korban épült az Alföldet bekerítő hatalmas védmű. A monda is leginkább az Alföldön,
a Jászságban vált ismertté.

Kérdések, feladatok
1. Keressetek a Csörsz árka mondában mesei elemeket!
2. A monda margóján a szöveg vázlatát találjátok, amelyben a tárgyalást részekre
tagoltuk. Meséljétek el a mondát a vázlat alapján!
3. Gyűjtsetek olyan alkotásokat, amelyek a Tiszáról szólnak! Írjátok le a címüket a
füzetetekbe!
4. Korábbi történelmi tanulmányaitok alapján válaszoljátok meg a kérdéseket!
a) Kik voltak az avarok?
b) A Kárpát-medence mely területét nevezzük Pannóniának?
c) Hogy nevezték a rómaiak által épített megerősített határvonalat?
5. Találjatok ki másfajta befejezést a mondához 3-4 mondat terjedelemben! Ettől a
mondattól folytassátok a történetet: „Amint javában dolgoztak...”
6. A Csörsz-árokról jó néhány monda ránk maradt, például Komjáthy István: Mondák könyvében – Csörsz és Délibáb címmel. Keressétek meg ezt a mondát az
interneten vagy a könyvtárban! Hasonlítsátok össze a tankönyvben található
Csörsz árka mondával! Milyen különbségeket fedeztetek fel?
Projektfeladat: Kérdezzétek meg szüleiteket, nagyszüleiteket, ismernek-e olyan
mondát, amely a településetekkel kapcsolatos! Kutassatok a könyvtárban is! Készítsetek illusztrációt a mondához, majd mutassátok be egymásnak munkáitokat!
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Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata
Itt fekszünk, Vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
		
Ponori Thewrewk Emil fordítása

A spártai hősök
Ez idáig az egyik legnagyobb magyar hősről, a középkorban élt Szent Lászlóról tanultunk. A hősábrázolás
az irodalom kezdeteitől fogva jelen van, nemcsak
hosszabb, prózai művekben, hanem tömör megfogalmazásban is lehet beszélni nagy, hősi tettekről.
Szimónidész műve azoknak a hősöknek állít emléket, akik bátran, a haláltól sem megriadva harcoltak
Kr. e. 480-ban a Thermopülai-szorosnál1 zajló csatában, melyet a görögök és perzsák vívtak egymással.
Leónidász, spártai király katonáival igyekezett vis�szatartani a többszörös túlerőben lévő perzsa hadsereget, amelyet Xerxész2 vezetett. A 300 spártai katoLeónidász spártai király szobra
na odaveszett, saját életük árán védték a hazájukat a
túlerőben lévő ellenféllel szemben. Az önfeláldozásukról szóló mű méltó emléket állít
nekik.
Szimónidész műve az önfeláldozó helytállásnak állít emléket, és emiatt váltak a
spártaiak történelmi és irodalmi hősökké.

Műfaj és verselés
Szimónidész műve a líra műnemébe tartozik. Műfaja epigramma. Az elnevezés görög
eredetű, rövid, tömör költemény. Eredetileg az ókori görögöknél sírköveken található,
verses feliratot jelentett. Jellemzően két kötött ritmusú sorból áll.
Időmértékes verselés jellemzi. Ennek alapja a rövid és hosszú szótagok ritmikus,
szabályszerű váltakozása. A szótag hosszúnak számít (–), ha a magánhangzója hos�szú, vagy a magánhangzója rövid, de több vagy hosszú mássalhangzó követi pl. hírül
(– ), fekszünk (– –). Rövid a szótag ( ), ha rövid benne a magánhangzó, és ezt a
magánhangzót csak egy mássalhangzó követi.

ᴗ

ᴗ

1 Thermopülai-szoros: kétféle írásmód is ismert. A művek többségében „thermopülei” hősökről olvashatunk,
de napjainkban „Thermopülai-szoros”-ként írjuk a földrajzi hely nevét
2 Xerxész: perzsa király, Kr. e. 486 – Kr. e. 465 között uralkodott
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Az epigramma később olyan lírai műfajjá vált, melynek hangneme és témája változatos: kifejezhet gyászt, szerelmet, de van tanító, dicsőítő és gúnyos változata is.

Kérdések, feladatok
1. Idézzétek fel, mit tanultatok történelemből a görög–perzsa háborúkról!
2. Tavaly több görög mítoszt is olvastatok. Ki volt
a) Daidalosz és Ikarosz?
b) Zeusz?
c) Pandora?
d) Minótaurosz?
e) Prométheusz?
3. Kölcsey Ferenc (1790–1838) egyik leg
ismertebb epigrammája az alábbi:
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.

	Bizonyítsátok érvekkel, hogy epigrammát
olvastatok!

Ismételjünk!
Epigramma: az elnevezés görög eredetű, rövid, tömör költemény. Eredetileg az
ókori görögöknél sírköveken található verses feliratot jelentett. Jellemzően két
kötött ritmusú sorból áll.
Időmértékes verselés: rövid és hosszú szótagok ritmikus, szabályszerű váltakozása.
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Az őserők, a szélsőségek, a kíméletlenségek, a meg nem alkuvások, a kemények
világa ez…

Széchenyi Zsigmond: Csui!… – részlet
[…] Hajnali indulás, meseszép, hűvös, virágoktól tarkálló, vadfalkákkal teleszórt
mezőkön.
Fantasztikusak itt a reggelek. Hisz minálunk is fényesek a napkelték, nálunk is
csillog a hajnali harmat, nálunk is meglepőek azok a szín-, árnyék-, szag- és fényhatások, melyeknek pompájában születnek az ifjú napok. De itt mindez sokkal élesebben,
sokkal erőteljesebben történik. Nemcsak a hajnalokra áll ez, általános jellemvonása
ez itt az Életnek. Itt fényesebb a napfény, mint nálunk, csillogóbbak a csillagok, sötétebbek a viharfelhők, borzalmasabbak az égiháborúk, bódítóbbak a szagok, határozottabbak az ellentétek. De még a tüskék is szúrósabbak, a fák is keményebbek, az
emberek is kitartóbbak, a vadállatok is szívósabbak. Egyszóval, itt energikusabban
lüktet az élet pulzusa. És ez az, ami olyan komollyá teszi Afrikát, ez az, ami ide vonz,
ami visszavonz mindenkit, aki egyszer belekóstolt. Az őserők, a szélsőségek, a kíméletlenségek, a meg nem alkuvások, a kemények világa ez, kezdve a napkeltétől egészen a parányi törpe-antilopig, amely akárhányszor öt lövést is elvisz, olyant, amitől
nálunk minden szarvas felfordulna. It’s men’s country – férfiak országa –, ahogy azt
Stub minap találóan megjegyezte.
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De nagyon eltévelyegtem a tárgytól, hiszen nem érzelegni akarok, hanem a mai,
nagyon is emlékezetes vadászatot elmondani. […]
Aztán a tüskebozótokhoz érünk, az állítólagos oroszlántanyákhoz. Ismét meghajtjuk őket. Az elsőben semmi. Következik a második, alig félholdnyi, de rettenetes
sűrű tüskesziget. Alighogy nekiindulnak az emberek – Stubbal ketten a túlsó végén állunk –, dühös morgás. A feketék széjjelugrálnak, felkapom a puskám, feszült
figyelemmel lesünk, de semmi sem mozdul. Csend. A helyzet azonban kétségtelen:
szimba – az oroszlán – bent van a tüskében!
Embereink kézzel-lábbal integetnek, hogy jöjjünk; nem mernek tovább menni.
Szaladok feléjük. De egy arasznyi tüske cipőmön keresztül talpamba fúródik; meg
sem bírok mozdulni, féllábon állok, gólyamódra. (Ekkora tüske még sohasem volt a
talpamban, és ennek is éppen most, ebben a sorsdöntő pillanatban kell beleszúródnia!) Stubra, Ndolóra támaszkodva, le a cipőt, ki a tüskét, fel a cipőt és már rohanunk
is tovább. A kérdéses bozót nem sokkal nagyobb egy teniszpályánál, de még a kefénél
is sűrűbb és teljesen átláthatatlan. Az emberek suttogva magyarázzák, hogy az oroszlán nekik akart ugrani. Kimagasló bokorra mutogatnak, szerintük az alá húzódott.
Néhány követ hajítottak oda – hátborzongató ordítás a válasz…
Az emberek futóra – az oroszlán nem mozdul. Ismét csend van. […]
Minthogy így semmire sem megyünk, elhatározzuk, hogy Stubbal ketten megkíséreljük a bemászást. Mialatt az emberek ordítása leköti az oroszlán figyelmét, mi
majd oldalról becsúszunk hozzá. Ez részben sikerül is: öt-hat lépésre bejutunk az
oroszlán mellé, látjuk, hol mozgatja a sűrűt, de az állat maga még most is láthatatlan.
Tehetetlenségünkben még egy utolsó kísérlethez folyamodunk. Mindenekelőtt
néhány lépéssel visszább húzódunk. Itt aztán megegyezünk Stubbal, hogy majd kisebbik puskámmal a bokormozgás irányába lövök, aztán hamar átveszem tőle a nagyobbikat, hogy a valószínű támadásra készen legyen.
Lövésemre – halálos csend!
Felejthetetlenül izgalmas pillanatok ezek!
Minthogy semmi sem mozdul, ismét közelebb bátorkodunk; megint öt-hat méternyire vagyunk. Még egyszer odalövök, ahol az oroszlánt meghúzódni sejtem.
Erre felordít, oldalvást ugrik, pillanatra kimutatja vállát, melybe gyorsan odavetek
egy golyót. Farkával felvág, visszaperdül, ismét beveszi magát eddigi búvóhelyébe.
Ott állandóan morog, félelmetesen „gurgulázik”. […]
Még egyszer bemászom hozzá. Hatalmasat ordítva felém csörtet – a széthajló tüskeágak jelzik közeledését. Hogy a bokornál ismét meg ne akadjon, odavetek egy
lövést, ahol a fejét sejtem. […]
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A vadászat becsülete
Hősöket nem csupán az irodalmi művekben, illetve történelmi múltunkban találunk.
Az emberek hétköznapi cselekedeteiben ugyanúgy megmutatkozhat a példaértékűség, a hősiesség, mint az irodalmi vagy a történelmi alakok tetteiben.
A vadászat sokakban ellentmondásos érzéseket kelt: például van, aki barbár és kegyetlen tevékenységnek tartja. Kevesen tudják, hogy nemcsak az állatok elejtése a
vadászok feladata, hanem a vadgazdálkodás és vadvédelem, valamint az állatok gondozása is a vadászat tárgykörébe tartozik.
Még napjainkban, a modern lőfegyverek korában sem veszélytelen feladat, a régi
korokban pedig valóban életveszélyes, sokszor embert próbáló volt. Vadásztak őseink,
hogy biztosítsák családjuk számára a megfelelő élelmet. Vadásztak, mert békeidőben
a vadászat egyfajta hadgyakorlat is volt. Honfoglaló eleink korában, de a középkorban
és az újkorban is, a fegyverforgatás és a hadmozdulatok begyakorlása sokszor a vadászatokon történt.

A Csui!... műfaja
A könyv műfaja – ahogy az előszavában olvashatjuk – napló: […] szolgáljon mentségemül, hogy most sem könyvet írok, hanem csak ott, helyszínen készült naplómat bocsátom a közönség elé. Mindennapos feljegyzéseim ezek, melyeket esténkint a tábor tüze
mellett, sokszor álmos fejjel vetettem papírra, hogy emlékemben össze ne keveredjenek. Kérem, olvassák a megfelelő elnézéssel!
Műfaji szempontból tekinthetjük útleírásnak is: olyan beszámoló egy utazás élményeiről, amely a tapasztalatok tárgyszerű, tudományos hitelű és jelentőségű rögzítésére törekszik.

Kérdések, feladatok
1. És ez az, ami olyan komollyá teszi Afrikát… Fogalmazzatok meg a szöveg alapján
három mondatot, ami alátámasztja az állítást!
2. Hogyan teszi a szerző érzékletessé a vadászat folyamatának leírását? Idézzetek
minél több részletet a szövegből állításaitok alátámasztására!
3. Igazoljátok állításokkal, hogy az olvasott mű útleírás!
4. Idézzétek fel, melyik szerzőtől olvastatok 5. osztályban útinaplót (úti leveleket)!
Milyen helyekre kalauzolt bennünket?
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Hősök az irodalomban
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek.
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit estig raktak, leomlott reggelre.

Kőmíves Kelemenné
Tizenkét kőmíves összetanakodék,
Magos Déva várát hogy felépítenék,
Hogy felépítenék félvéka ezüstért,
Félvéka ezüstért, félvéka aranyért.
Déva városához meg is megjelentek,
Magos Déva várhoz hozzá is kezdettek,
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott reggelre.
Megint tanakodott tizenkét kőmíves,
Falat megállítni hogy lesz lehetséges,
Míg elvégre ilyen gondolatra jöttek,
Egymás között szoros egyességet töttek.
Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe,
Keverjük a mészbe gyönge teste hamvát,
Avval állítsuk meg magos Déva várát.
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„Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom,
Én uramhoz menni lenne akaratom!
– Kőmíves Kelemen felesége mondja –
Fogd bé a lovakot, fogd bé a hintóba,
Fogd bé a lovakot, állj is gyorsan elé,
Hadd menjünk, hadd menjünk Déva vára felé.”
Mikor fele útját elutazták volna,
Erős idő vala, záporeső hulla:
„Asszonyom, csillagom, forduljunk mi vissza,
Rossz jelenést láttam az éjjel álmomba,
Az éjjel álmomba olyan álmot láttam,
Kőmíves Kelemen udvarába jártam,
Hát az ő udvara gyásszal van béhúzva
Annak közepibe mély kút vala rakva,
S az ő kicsi fia oda beléhulla.1
Az éjjeli álom nem telik ma jóra,
Asszonyom, asszonyom, forduljunk meg vissza!”
„Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza,
A lovak se tiéd, a hintó se tiéd,
Csapjad a lovakat, hadd haladjunk elébb!”
Mennek, mendegélnek Déva vára felé,
Kőmíves Kelemen őket észrevevé.
Megijede szörnyen, imádkozik vala:
„Én uram istenem, vidd el valahova!
Mind a négy pej lovam törje ki a lábát,
Vessen a hintómnak négy kereke szakát2
Csapjon le az útra tüzes istennyila
Horkolva térjenek a lovaim vissza!”
Mönnek, möndögélnek Déva vára felé,
Sem lovat, sem hintót semmi baj nem lelé.3

1
2
3

beléhull: beleesik
Vessen a hintómnak négy kereke szakát: törjön ki a hintóm négy kereke
nem lelé: nem éri
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„Jó napot, jó napot tizenkét kőmíves!
Neked is jó napot, Kelemen kőmíves!”
Köszöne az asszony, az ura válaszolt:
„Édes feleségem, neked is jó napot!
Hát ide mért jöttél a veszedelmedre,
Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe.
Tizenkét kőmíves azt a törvényt tette:4
Kinek felesége hamarébb jő ide,
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tűzbe,
Annak gyönge hamvát keverjük a mészbe,
Avval állítsuk meg magos Déva várát,
Csak így nyerhessük el annak drága árát.”
Kelemenné asszony, hogy átalértette5
Bánatos szívének így lett felelete:
„Várjatok, várjatok, tizenkét gyilkosok,
Amíg búcsút veszek; csak addig várjatok,
Hogy búcsút vehessek asszonybarátimtól,6
Asszonybarátimtól s szép kicsi fiamtól:
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Én árva fejemnek egyet sem kondítnak!”
Kelemenné asszony avval haza mene,
Egyszer-mindenkorra, hogy végbúcsút venne,
Hogy végbúcsút venne asszonybarátitól,
Asszonybarátitól s szép kicsi fiától.
Avval visszamene7 Kőmíves Kelemenné,
Sírva haladt magos Déva vára felé,
Megfogák szép gyöngén, bétevék a tűzbe,
Az ő gyönge hamvát keverék a mészbe,
Avval állíták meg magos Déva várát,

4
5
6
7

tette: hozta
átalértette: megértette
asszonybarát: barátnő
visszamene: visszament
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Csak így nyerheték meg annak drága árát…
Kőmíves Kelemen, mikor haza mene,
Az ő kicsi fia jöve véle szembe.
„Isten hozott haza, kedves édes apám!
Hol maradt, hol maradt az én édes anyám?”
Az ő édes apja neki így felele:
„Hadd el, fiam, hadd el, haza jő estére.”
„Istenem, Istenem, este is eljöve,
Mégis édes anyám még haza nem jöve!
Apám, édes apám! mondja meg igazán,
Hogy hol van, hogy hol van az én édes anyám!”
„Menj el, fiam, menj el, magos Déva várra,
Ott van a te anyád, kőfalba van rakva.”
Elindula sírva az ő kicsi fia,
Elindula sírva magos Déva várra,
Háromszor kiáltá magos Déva várán:
„Anyám, édes anyám! szólj bár egyet hozzám!”
„Nem szólhatok, fiam, mert a kőfal szorít,
Erős kövek közé vagyok bérakva itt.”
Szíve meghasada s a föld is alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhulla.
			

(székely népballada)

Életáldozat
Az eddigi hőstípusokkal szemben: ennek a balladának a hőse nem alakítja sorsát tevőlegesen. Kőmíves Kelemenné másért hozza meg az áldozatot, és törődik bele az elkerülhetetlen halálba. Ezáltal válik akaratán kívüli áldozatával hőssé. Az ősi hiedelem
szerint az embereknek életáldozatot kell bemutatni ahhoz, hogy az istenek kegyelmét
elnyerje az épület és megmaradjon.
A most olvasott történet egy ballada: ebben a műfajban gyakran találkozunk hasonlóan tragikus történetekkel. A balladák a népmesékhez és népdalokhoz hasonlóan
egy közösség szórakoztatását is szolgálták.
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A ballada
A ballada három műnemet egyesít:
– líra: verses forma, lírai hang, képi tömörség;
– epika: történetet mond el, egy elbeszélő;
– dráma: tömör, konfliktusra épül, gyakran párbeszédes.
A balladák eredetileg a népköltészeten belül léteztek, a népmesékhez és népdalokhoz hasonlóan egy közösség tanítását és szórakoztatását is szolgálták. A hagyományok őrzői is voltak, és sokszor ezek alapján tudunk következtetni egy nép ősi hiedelemvilágára.
A balladák gyakran egy tragikus eseményt mondanak el.

Kérdések, feladatok
1. Szerinted miért nem tudják a kőművesek felépíteni a várat? Fogalmazz meg néhány válaszlehetőséget!
2. Az adott szó kötelez. Milyen példákat találsz erre Kőmíves Kelemenné balladájában?
3. Miért nem hallgat Kőmíves Kelemenné a kocsisra? Miért tér vissza a várba?
4. Miért határozza el a tizenkét kőműves az emberáldozatot?
5. Helyesen cselekszik-e Kőmíves Kelemen, amikor nem mondja el a fiának, hogy
mi történt az édesanyjával?

Ismételjünk!
A ballada olyan átmeneti műfaj, amelyben mindhárom műnem jellemzőit megtaláljuk.

Líra

Epika

Dráma

érzelemgazdagság

történetet beszél el

konfliktusra épül
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Én vagyok az! földi ember
Fajod régi büszkesége,
Nevem így zeng míg egy név lesz:
Hunyadiak dicsősége.

Kiknek tiszta ép erkölcsén
Semmi csorba, semmi szeplő;
Kiknek, egyaránt, kezében
Nagy volt a kard, és a gyeplő...
Arany János: Hunyadi csillaga – részlet

Arany János: Mátyás anyja

1
2

Szilágyi
Örzsébet1
Levelét megirta;
Szerelmes
Könnyével
Azt is telesirta.

Arannyal,
Ezüsttel
Megfizetek érted;
Szívemen
Hordom én
A te hazatérted.

Fiának
A levél,
Prága városába,
Örömhírt
Viszen a
Szomorú fogságba:

Ne mozdulj,
Ne indulj,
Én egyetlen árvám!
Ki lesz az
Én fiam
Ha megejt az ármány?2

„Gyermekem!
Ne mozdulj
Prága városából:
Kiveszlek,
Kiváltlak
A nehéz rabságból.

Adassék
A levél
Hunyadi Mátyásnak,
Tulajdon
Kezébe,
Senkinek se másnak.”

Szilágyi Örzsébet: Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János özvegye
ármány: cselszövés
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3
4
5
6
7

Fekete
Viaszból
Nyom reá pecsétet;
Könyöklőn3
Várnak az
Udvari cselédek.

Istenem,
Istenem,
Mért nem adál4 szárnyat,
Hogy utólÉrhetném
Az anyai vágyat.” –

„Ki viszi
Hamarabb
Levelem Prágába?
Száz arany,
Meg a ló
Teste fáradsága.”

S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;
Hunyadi
Paizsán5
Ül ahhoz hasonló.

„Viszem én,
Viszem én,
Hét nap elegendő.”
„Szerelmes
Szivemnek
Hét egész esztendő!”

Lecsapott,
Lecsapott
Fekete szélvészből,6
Kikapá7
Levelét
Az anyai kézből.

„Viszem én,
Hozom én
Válaszát három nap.”
„Szerelmes
Szivemnek
Három egész hónap.

„Hamar a
Madarat!…
El kell venni tőle!”
Szalad a
Sokaság
Nyomba, hogy lelője.

könyöklő: erkély, ablak vízszintes széle
adál: adsz
paizs (pajzs): ütést, szúrást felfogó, karon viselt védőfegyver
szélvész: romboló erejű erős szél
kikapá: kikapta
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Madarat
Nem egyet,
Százat is meglőnek:
Híre sincs,
Nyoma sincs
A levélvivőnek.

„Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála még
A levél
Vagy ahhoz hasonló.

Napestig
Az erdőn
Űzeti hiába:
Éjfelen8
Kocognak9
Özvegy ablakába.

Piros a
Pecsétje
Finom a hajtása:
Oh áldott,
Oh áldott
A keze-irása!”

							

(1854)

Balladai előadásmód és téma
Megkülönböztetünk népballadát, amelynek szerzőjét nem ismerjük, ilyen például a
Kőmíves Kelemenné és műballadát, amely írásban rögzített, nincsenek változatai,
szerzője ismert, mint például a most olvasott mű.
Mindkét változatnak fontos ismertetőjegye a kihagyás. A kihagyás az a költői alakzat, amikor a beszélő a cselekmény bizonyos elemeit nem mondja el, hanem a befogadóra bízza a kiegészítését.
A mű értelmezésekor a balladai homály, a kihagyások jelentésbeli hiányt eredményeznek, a homály eloszlatása, a történet kiegészítése, így a jelentés megfogalmazása az olvasó feladata.
Arany János a balladáját egy, a néphagyományban élő történetre alapozta, mely
szerint a Prágában raboskodó Mátyáshoz az anya levelét egy holló vitte el. A fiáért
aggódó anya áll a mű központjában, azonban a balladát a Hunyadi-család címerében
lévő holló magyarázataként is olvashatjuk.
A Mátyás anyja megidézi történelmünk egy nagy korszakát, és mesél a Hunyadiak címerállatáról is. Emellett örök emberi dolgokról is beszél, leginkább az anyai szeretetről.
Csodajelek sugallják, ígérik Mátyás fényes jövőjét. Ez a történet is azt mutatja,
hogy még a fogság sem törheti meg: él, válaszol, meg fog menekülni.
A most olvasott mű vígballada: könnyedebb hangvételű, leírásokban gazdag
műalkotás.
8
9

éjfelen: éjfélkor
kocog: (itt) kopogtat
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Mátyás megkoronázása
Hunyadi Jánosnak és feleségének,
Szilágyi Erzsébetnek két fia született: László és Mátyás. János halála
után fiai szembekerültek az akkori királlyal, V. Lászlóval, akinek
egyik tanácsadója a Hunyadi-birtokok megszerzésére törekedett.
1456 őszén Hunyadi László emberei megölték a tanácsadót, és
rövid ideig fogságba ejtették a királyt. V. László megesküdött, hogy nem áll
bosszút e tett miatt. Ennek ellenére parancsára bíróság elé állították, majd lefejezték Hunyadi Lászlót, az alig 14 éves Mátyást pedig Prágában bebörtönözték. A király halála után a kisebbik Hunyadi fiú kiszabadult a fogságból.
Hazatérte után édesanyja, Erzsébet asszony, mindent elkövetett, hogy a fiát a
trónra juttassa. Sikerrel is járt: Mátyást 1458-ban megkoronázták. Arany János
Mátyás anyja című művében azt örökíti meg, amikor Szilágyi Erzsébet levelet
ír a fogságban sínylődő fiának, Mátyásnak.
Kérdések, feladatok
1. Mit jelent az első versszakban a „szerelmes” szó?
2. Kinek a levelét hozza a holló a vers végén? Honnan tudjuk?
3. Igazoljátok állításokkal, hogy műballadát olvastunk!

Erkel Ferenc – nemzeti himnuszunk megzenésítője – Hunyadi László történetéből háromfelvonásos zeneművet komponált.

			

Meghalt a cselszövő,
nem dúl a rút viszály,
országunk élni fog,
mert László nagy király!
Hűségnek győzedelmét
halljad, nagyvilág!
(részlet a zeneműből)
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Kérdések, feladatok
1. Idézzétek fel társaitokkal, hogy mit tanultatok már korábban a Hunyadiakról!
2. Nézz utána (interneten), hogy kire utalhat az operából idézett részletben a
„cselszövő” kifejezés!
3. Milyen jelenetet ábrázol Benczúr Gyula festménye? Kik a jelenet szereplői?

Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja (1866)

Ismételjünk!
BALLADA
Eredet szerint
Hangnem
szerint

NÉPBALLADA

tragikus

MŰBALLADA

víg

tragikus

víg
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Ötszáz énekli hangosan
A vértanúk dalát.

Arany János: A walesi1 bárdok2
Edward király, angol király
Léptet fakó3 lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi tartomány.

S a nép, az istenadta nép
Oly boldog rajta, Sire!5
Kunyhói mind hallgatva, mint
Megannyi puszta sir.

Van-e ott folyó és földje jó?
Legelőin fű kövér?
Használt-e a megöntözés:
A pártos4 honfivér?

Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Körötte csend amerre ment,
És néma tartomány.

S a nép, az istenadta nép,
Ha oly boldog-e rajt’
Mint akarom, s mint a barom,
Melyet igába hajt?

Montgomery a vár neve,
Hol aznap este szállt;
Montgomery, a vár ura,
Vendégli a királyt.

Felség! valóban koronád
Legszebb gyémántja Velsz:
Földet, folyót, legelni jót,
Hegy-völgyet benne lelsz.

Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Sürgő csoport, száz szolga hord,
Hogy nézni is tereh;6

1 walesi: ejtsd: velszi
2 bárd: ősi kelta énekes, aki népének krónikása volt.
A 15. században még ősi vándorénekesek, akik hangszerrel kísérve adták elő népük történetének egy kiemelkedő sorsfordulóját. A bárd szó a nemzeti költő
jelentésében él tovább, ezért egy nemzet nagy költőjét, aki népének történetét énekli meg, bárdnak szoktuk nevezni, pl. Arany János.
3 fakó: halvány, sárgásszürke árnyalatú
4 pártos: lázadó
5 sire (ejtsd: szír): felség
6 tereh: teher

A walesi Laugharne kastély
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07
08
09
10

S mind, amiket e szép sziget
Ételt-italt terem;
S mind, ami bor pezsegve forr
Túl messzi tengeren.

Fegyver csörög, haló hörög,
A nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad:
Te tetted ezt, király!

Ti urak, ti urak! hát senkisem
Koccint értem pohárt?
Ti urak, ti urak!… ti velsz ebek!
Ne éljen Eduárd?

Levágva népünk ezrei,
Halomba, mint kereszt,
Hogy sírva tallóz,9 aki él:
Király, te tetted ezt!”

Vadat és halat, s mi az ég alatt
Szem-szájnak kellemes,
Azt látok én: de ördög itt
Belül minden nemes.

Máglyára! el! igen kemény –
Parancsol Eduárd –
Ha! lágyabb ének kell nekünk;
S belép egy ifju bárd.

Ti urak, ti urak, hitvány ebek!
Ne éljen Eduárd?
Hol van, ki zengje tetteim –
Elő egy velszi bárd!

„Ah! lágyan kél az esti szél
Milford-öböl felé;
Szüzek siralma, özvegyek
Panasza nyög belé.

Egymásra néz a sok vitéz,
A vendég velsz urak;
Orcáikon, mint félelem,
Sápadt el a harag.

Ne szülj rabot, te szűz! anya
Ne szoptass csecsemőt!…”
S int a király. S elérte még
A máglyára menőt.

Szó bennszakad, hang fennakad,
Lehellet megszegik. –
Ajtó megől7 fehér galamb,
Ősz bárd emelkedik.

De vakmerőn s hivatlanúl
Előáll harmadik;
Kobzán10 a dal magára vall,
Ez íge hallatik:

Itt van, király, ki tetteidet
Elzengi, mond az agg;
S fegyver csörög, haló8 hörög
Amint húrjába csap.

„Elhullt csatában a derék,
No halld meg Eduárd:
Neved ki diccsel ejtené,
Nem él oly velszi bárd.

megől: mögül
haló: haldokló
tallóz: keresgél
koboz: lantszerű pengetőhangszer
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Emléke sír a lanton még –
No halld meg Eduárd:
Átok fejedre minden dal,
Melyet zeng velszi bárd.”

Ha, ha! mi zúg?… mi éji dal
London utcáin ez?
Felköttetem a lord-majort,12
Ha bosszant bármi nesz!

Meglátom én! – S parancsot ád
Király rettenetest:
Máglyára, ki ellenszegűl,
Minden velsz énekest!

Áll néma csend; légy szárnya bent,
Se künn, nem hallatik:
„Fejére szól, ki szót emel!
Király nem alhatik.”

Szolgái szétszáguldanak,
Ország-szerin,11 tova.
Montgomeryben így esett
A híres lakoma. –

Ha, ha! elő síp, dob, zene!
Harsogjon harsona:
Fülembe zúgja átkait
A velszi lakoma…

S Edward király, angol király
Vágtat fakó lován;
Körötte ég földszint az ég:
A velszi tartomány.

De túl zenén, túl síp-dobon,
Riadó kürtön át:
Ötszáz énekli hangosan
A vértanúk13 dalát.14
(1857. június)

Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
Hogy: éljen Eduárd. –

11 ország-szerin: országszerte
12 
lord-major: London városának legfőbb elöljárója,
polgármester
13 vértanú: egy eszméért az életét áldozó
14 A történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen tartja magát, hogy I. Edward angol király Wales
tartomány meghódítása (1277) után ötszáz walesi
bárdot végeztetett ki, hogy nemzetök dicső múltját
zöngve, a fiakat föl ne gerjeszthessék az angol járom
lerázására. – Arany János jegyzete

John R. Skelton: Bárdok (19. század vége)
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A ballada keletkezése
Arany A walesi bárdok című műve a történelmi balladák közé sorolható. A szerző,
felélesztve a bárdköltészet hagyományait – amelyben az éneket elmondó bárd egy
közösség érdekében szólal meg –, az angolszász történelem egy tragikus eseményét
jeleníti meg művében. Nem feledkezhetünk meg azonban a ballada születését közvetlenül kiváltó eseményről sem. A 1848–1849-es forradalom és szabadságharc vérbefojtása után nyolc évvel Ferenc József Magyarországra látogatott, és Arany Jánost kérték
fel a köszöntő megírására. Ekkor írta meg A walesi bárdok című művét.
Büszkeséggel tölthet el minket, hogy Arany Jánost – születésének kétszázadik évfordulóján, 2017-ben – Montgomery város díszpolgárává választotta.

A ballada szerkezete
A ballada három nagyobb egységre osztható. Az események különböző helyszíneken
játszódnak, ezek segítségével is el tudjuk különíteni a szerkezeti részeket.
Az első részben a király és (feltehetőleg) egy walesi nemes párbeszédéből megismerhetjük a tartományt, és a nép boldogtalanságának szemléltetéseként megjelennek a
hallgatag kunyhók, mint megannyi puszta sír.
A második részben következő lakomán a három bárd megszólalásával a költő egyre fokozza a feszültséget. Míg az első, az öreg bárd az elesetteket siratja, a következő már a
születendő gyermekeket kéri számon a királyon, a harmadik pedig meg is átkozza királyt.
A harmadik rész a ballada tetőpontja: tettei súlya alatt megtörve, Edward király megőrül. Hiába hallgattatta el a bárdokat, az emlékeitől nem tud szabadulni. Bűntudat
gyötri, és ez az őrületbe kergeti.
A walesi bárdokat többféleképpen is értelmezhetjük.
1) A magyarországi 1848–1849-es események története felől is megközelíthetjük.
2) Az értelmezési kört tágítva megállapíthatjuk, hogy Arany az elnyomással való szembeszállás lehetőségeit is bemutatja.
3) A vers legmélyebb jelentésrétegében pedig a bűn, büntetés és bűnhődés általános
erkölcsi kérdéseit vizsgálja a szerző.
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Edward bűne egyértelmű: ártatlan embereket gyilkoltat meg, egy egész nemzetet tipor porba. Gőgös és hatalomittas természetű. Hódolatot vár a legyőzött walesiektől,
és ezzel megalázza őket. A walesiek azonban ellenállnak.
Arany azt a mély emberi tapasztalatot állítja műve középpontjába, miszerint az
elkövetett bűnök következménye elől nem menekülhetünk el. A király erősnek mutatta magát, de lelke mélyén mégsem tudott szabadulni szörnyű bűnének emlékétől.
Az elkövetett bűneiért súlyosan megbűnhődik. Arany a király lelkében zajló folyamatot szaggatott, összefüggéstelen felkiáltásokkal, valamint a kinti csend és a belső lárma ellentétbe állításával érzékelteti: Áll néma csend; légy szárnya bent, [...] / Fülembe
zúgja átkait / A velszi lakoma... [...] Ötszáz énekli hangosan / A vértanúk dalát.

Időmértékes verselés
A thermopülei hősök sírfelirata kapcsán tanultunk az időmértékes verselésről, amely
a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozásán alapul.
A walesi bárdok verselése jambikus, vagyis elsősorban a jambus (egy rövid és egy
hosszú szótag, vagyis — ) elnevezésű versláb határozza meg ezt a ritmust, s csak
időnként vegyülnek bele spondeusok (két hosszú szótag, vagyis — —).

ᴗ

A leggyakoribb verslábak:
jambus ( —) (pl.: gitár, rigó); trocheus (— ) (pl.: fejti, cinke);
) (pl.: tárhelye, zongora).
spondeus (— —) (pl.: cselló, hattyú); daktilus (—

ᴗ

ᴗ

ᴗᴗ

Az erkölcsi győzelem a legyőzötteké
A legyőzött is tud győzni, s erről az alapvető igazságról szól A walesi bárdok című
ballada. A király leverte a szabadságharcot, a vesztesek fegyvertelenek vele szemben.
Erkölcsileg mégis győzni tudtak. Szembesíteni tudták a királyt tetteivel, aki végül megőrült.
Arany a saját gondolatainak és kérdéseinek megfogalmazásához használja fel a
történelmi hátteret. Az elnyomással való szembenállás lehetőségeit boncolgatja, valamint a bűn és bűnhődés összefüggését állítja az olvasók elé művében.
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Kérdések, feladatok
1. Foglaljátok össze néhány mondatban, mi történt a király látogatása előtt!
2. Keressetek hasonlatokat, amelyekkel az elbeszélő a meghódított tartomány
pusztulását érzékelteti!
3. Miért olyan fontos a királynak, hogy walesi költők is megénekeljék a dicsőségét?
Mit árul ez el róla?
4. Keressétek meg azokat a versszakokat, amelyek visszatérnek a versben!
a) Hogyan változik a szövegük?
b) Hogyan tagolják részekre a verset az ismétlődő gondolatok?
5. Igazoljátok állításokkal, hogy történelmi balladát olvastunk!
6. Keressetek példákat a műben a balladai homályra! Milyen kihagyásokat, jelentésbeli hiányokat érzékeltetek?
7. Milyen eszközökkel éri el az elbeszélő, hogy egyre harsányabbnak érezzük a királyt bántó külső zajokat?
8. Tanuld meg a tanárod által kijelölt versszakokat!

Ismételjünk!
általában tragikus
eseményt mond el

előadásmódja tömör
és szaggatott

„balladai homály”

párbeszédek

A BALLADA
JELLEMZŐI

középpontjában
összeütközés,
konfliktus áll

ismétlések, párhuzamok
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Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!
––|–
|––|––|–
|–
Eddig a hősökről szóló témán belül megismerkedhettetek Szent László királyunkról szóló,
valamint más mondákkal is, emellett pedig az
epigramma és a ballada műfajával. A mostani történet főszereplője egy igazi népi hős. Egy fontos
cél érdekében képes rendkívüli tetteket végrehajtani. Ki mer állni az igazságért, és kész cselekedni
érte.

Fazekas Mihály:
Lúdas Matyi (részlet)
Első levonás1
Hajdann egy falubann, a Nyírenn-é vagy az ErdőHáton2, vagy hol esett, jó szerrel nem jut eszembe.
Már csak elég az, hogy: vólt hajdann egy öreg asszony.
Özvegy vólt, s egy rossz fia vólt. Ez munka fejében
Nyáron a legyet a szárán csapkodta napestig3,
Télen a tüzelő mellett a piszkafa végén
Ácsorgott el egész napokat; jó anyja eléggé
Zsémbelt rá; de akár a száraz falra marokkal
Borsót hintett vólna, szitok, mocsok és a hurítás4
Annyit tett Matyinak (Matyi vólt neve a sihedernek5).
Illy tunya életet élt ő jó ideig; hanem egyszer
Hóltra elúnta magát, hosszúknak kezdte találni

1 levonás: deresre húzzák, elverik; itt: a mű részeit jelöli; színházi felvonás neve is lehet
2 erdőhát: olyan dombos vidékek neve, amelyeket erdő borít
3 …a legyet a szárán csapkodta napestig – …a piszkafa végén / Ácsorgott el egész napokat: lustálkodott, henyélt
4 hurítás: szidalmazás, szemrehányás
5 siheder: 15-17 éves fiú, serdülő
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A napokat, s nem elég tágasnak az anyja telekjét:
Addig nyújtódzott hát, hogy valahára szokatlan
Bajra vetette fejét6, s kigyaloglott a faluvégén
Lévő dombig, ahol szoktak vólt mindenik innep
Délyesténn az időtöltők karikába hasalni. –
Mint sziszeg a fót7 lúd idegenre: Matyinkat is akként
Gyúnyolták ki az ő vele nőtt egyforma korású8
Virgoncok9; de csak ott volt már ő s nem sok időre
Öszvegyalúlódott10 velek. – Innen láta először
A mi fiúnk, nézvén szanaszéjjel, az ég karimáján
Dalmahodó11 hegyeket; más részről mint ugyanannyi
Nyársakat a távol helységek tornyait; itten
Vette ki a szóból, hogy szomszéd vármegye is van;
És a többek közt, hogy a híres döbrögi vásár
Egy hét múlva esik. – Felpercene12 benne az ország
Látására való kívánság; már az eszében
Kezd sok gondolatok forrása mozogni, pezsegni;
Nincsen nyugta; fejét töri, míg végére előtte
Rés nyílik, mellyen szándéka folyásnak eredhet13. –
Anyjának húsz szép annyányi14 libái valának
Egy szép gúnárral15, s egy pár öregecske tojóval,
Jókor költek azok, maga bajmolt16 véllek az özvegy,
Hogyha szerencsésenn, úgymond, fel tudja nevelni,
Majd egy kis télére valót árulna belőllök.
E lúdakra fené fogait Matyi, kéri az anyját,
Bízná rá azokat, hogy hadd próbálna szerencsét;
A vásárra bemenne velek; jó móddal eladná;
S így kapadozva17 talám kupec18 is kerekedne belőlle,
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

szokatlan / Bajra vetette fejét: szokatlan cselekedetre határozta el magát
fót: csapat, falka
egyforma korású: azonos korú
virgoncok: fiatal, játékos legények
öszvegyalúlódott: összeszokott, összebarátkozott
dalmahodó: magasodó, emelkedő, terjeszkedő
felpercene: felébredt
Rés nyílik, mellyen szándéka folyásnak eredhet…: hirtelen jó ötlete, gondolata támadt
annyányi: nagy, felnőtt
gúnár: hím lúd
bajmolt: bajlódott, fáradozott, dolgozott
kapadozva: (például ügyeskedéssel) valamicskével előbbre jutva
kupec: ló vagy disznó adásvételével foglalkozó kereskedő
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Mely úton sok rác19 úr lett abban az időben. –
Korhely!20 léhűtő! majd a vásárra, pokolba!
Mit keresél az egész nyáron? jobb, hogyha dologhoz
Látsz itthonn: – az anyó így s így mocskolta le Mátyást.
Ő pedig a vásárra menést feltette magába,
Már pedig ő, amit feltett furfangos eszébe,
Azt onnan sem tűz, sem víz nem ütötte ki többé;
És addig kunyorált, hogy csak rávette az anyját:
Ám, no hiszen legyen úgy, úgymond, áldjon meg az Isten,
Csak lendíts valamit, mert héj nagy bűn a henyélés.
Kedve derül Matyinak, szerez egy jó kézbeli fütyköst21,
S a sutból22 kivon egy pókháló lepte tarisznyát,
Melly öreg apjának sohasem szállott le nyakából.
Ebbe az anyja rakott túrót, hájat, kenyeret, sót
S fokhagymát; azalatt ő a vén lúdakat arrább
Hessegeté; az eladni való húszat kiszakasztá,
És egy körmön font23 ostorral az útra riasztván,
Anyjának minden jót kíván, s ballag utánnok.
Döbrögben vala hát ekkor vásár, a hatalmas
Döbrögi úr örökös jószágában, ki magáról
Azt tartotta, hogy ott neki a Felség se parancsol;
Amit akarta, a’ vólt törvény, s tetszése igazság. –
A portékáknak maga szokta kiszabni az árát,
És amely darabért többet mert kérni az áros24,
Elkonfiskáltatta25, meg is büntette keményen.
Hogyha pedig nétán más olcsón vett meg akármit
És neki megtetszett, csak azért kivetette belőlle,
Hogy fenntartódjon fegyverrel nyert ösi jussa26. –
Amint Döbrögi úr ekkor szokott sétála alá s fel,
A mi Matyink és a szép húsz liba tűne szemébe
Annyival inkább, mert minden süvegelte27 személlyét,
19
20
21
22
23
24
25
26
27

rác: a magyarországi szerbek neve
korhely: mulatozó, léha, lusta
fütykös: durván faragott bot
sut: a kemence és a fal közti hely a házban
körmön font: sok ágból kézzel font
áros: árus
elkonfiskáltatta: elkoboztatta
ősi jussa: nemesi joga
minden süvegelte: mindenki köszöntötte
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Csak Matyinak vólt fenn egyedűl a főrevalója.
Kérdi az úr: Ki ezen lúdak gazdája? – Magam la!
Így szólott nagy nyers-nyakason Matyi. – Ennye gazember!
Nem tudod, itt ki az úr? majd emberségre tanítlak!
Hol vagyon a süveged? mi ezen lúdaknak az árra? –
Bényomván süvegét, s megrázintván kacagánnyát28:
Három márjás29, úgymond, párja, az illyen-amollyan! –
Kérdi az úr: Id’adod fele árán? – Ő biz az apja
lelkének sem alább párját egy kurta forintnál30.
Döbrögi vág egyet sinkójával31; nosza három
Fogdmeg32 toppan elő; Matyit a kastélyba cibálják;
Lúdjait elhajtják; és a kapu közt hevenyében33
Ötvent vágnak rá, mellyet süvegelve faránál
Egy ispán híven számlált, és Döbrögi bőrös
Karszékből szemlélt. – Matyi így szólt, hogy felereszték:
Én, uram, a fizetést köszönöm; ha az Isten erőt ád,
S életben megtart, majd megszolgálom; azért csak
Róvja fel a kapufélfájára, hogy el ne felejtse:
Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!
Ezt csak alig végzé, néhány zöld ingesek agybaFőbe verék, s kiveték jól meghurcolva hajánál
Fogva, hogy a földet még a lábujja sem érte.

28 kacagány: vadállat bőréből készült,
vállra vetve viselt ruhadarab
29 
márjás: ezüstpénz, a régi magyar
húszkrajcáros neve, a pengőforint
1/3 része
30 kurta forint: 40 krajcár
31 sinkó: pálca
32 fogdmeg: szolga, hajdú
33 hevenyében: hirtelen
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Míg húzták-vonták, még egyszer visszakiáltott:
Osztán háromszor veri meg Lúdas Matyi kendet!
Hogy már ott kinn vólt, így szóllott a sokasághoz:
Majd meglássátok, háromszor megverem azt la!
Ezt minden neveté; de kivált a Döbrögi háznál
Őrültes szavain Matyinak hahotára fakadtak.

Második levonás
A mi Matyink, könnyen lehet elgondolni, hogy anyja
Háza felé képpel sem fordult; búgva-morogva
Elment földetlen földig34; s elvitte magával
A bosszúállás lelkének is ördögi mérgét.
Hogy dühe céljához juthasson, pénzkuporásra35
Adta magát; jócskán keresett is, hol napi számmal,
Hol szolgálattal, s néhány nyelvekbe eléggé
Jártas lett, mert sok nagy városokat bebarangólt;
S annyira-mennyire sok mesterségnek kitanúlta
A csínnyát-bínnyát. Bízván hát mind az eszéhez,
Mind erszénnyéhez; hogy Döbrögi meg ne csalódna,
Úgymond, már egyszer vele számot kellene vetni.
Képe azóta nagyonn elváltoza néki; azomba
Döbrögi házánál elenyészett híre nevével.
Bátran elmegy hát a nyílt udvar kapujáig,
Amellynek küszöbén nem igen kedvére hasalt vólt.
Látja, hogy a füstös nagy ház hellyére azólta
Pompásabb palotát újabb ízléssel emeltek,
A fala fel van már építve, de a fedeléhez
Még faragatlan fák vagynak halmozva rakásra.
Meg lesz már, így szólt Matyi, meg lesz Döbrögi verve.
Elfordúl onnan, veszen egy félkézi szekercét,
Zsebbeli ölmérőt36 s plajbászt37 egy irhakötővel;
És egy vándorló olasz ács-formába jelen meg.
Eljutván a nagy kastélyhoz, mint ahoz értő,
34
35
36
37

földetlen földig: világgá
kuporás: gyűjtögetés, kuporgatás
ölmérő: mérőszalag, hosszúság mérésére használt eszköz
plajbász: ceruzához hasonló régi íróeszköz

45

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 45

2022. 03. 10. 10:46:59

Hősök az irodalomban
A falnak szélét-hosszát mérkéli szemével;
Onnan vizsgáló képpel megyen a farakáshoz;
Olykor fel-felnéz, a fákat megmosolyogja,
S csóválgatja fejét. Meglátja az úr is az embert,
Arrafelé sétál; mit akar? megkérdezi. Semmit,
Úgymond, Méltóságos uram! csak ezen vala útam,
Meg sem is állhatnám, hogy az ilyent meg ne tekintsem,
Mert mesterségem; látom, hogy akárki csinálta,
A palotában a kőmíves munka királyi,
Bár csak már fedelét láthattam vólna; reménylem,
E díbdáb fákkal nem akarja az úr bekeverni.
Mondja az úr: Ezeket bizony én vágattam az erdőn,
Csak hozzá vetvén. – Jók, jók, úgymond Matyi, apróbb
Házaknak, de nem illy nagy kastélynak; Róma felé kell
Forgani, hogy pompás fedelet láthasson az ember.
Én, nagyságos uram! láttam, s dólgoztam is egy-két
Hercegi munkákat: de bizonnyal mondom, ezekből
Nem képes takaros mívet készítni. – Kirántja
Mérőjét, mérkéli. – Be kár, hogy öt ujjnyi hibázik;
Ám de hisz’ e’ nem az én dolgom, senkit se gyalázok,
Se magam ok nélkűl más munkájába nem ártom,
Menni akar; de az úr megtartóztatja. – Barátom!
Még nekem, úgymond, nincs egy áccsal is alkum, az úr hát
Járt az olasz földön? – tessék béjönni! – Ebédje
Volt-é már ma? Ha a munkám fog tetszeni, nem fog
Nállam az országban nemesebb gazdára találni,
Elmosolyodja magát Matyi és dícséri az úrnak
Építésbeli ízlését, sajnálja, ha itten
Tán alkalmatosabb fákat nem lelni ezeknél.
Óh! mond Döbrögi, nincs a földönn oly jeles erdő,
Mely az övénél jobb s gyönyörűbb fát tudna nevelni.
Látni szeretné azt Matyi – Döbrögi pontba38 parancsol
Egy hintóba fogatni. – Szakács tálaljon azonba39!
Míg bémennének, Matyi mondja, hogy arra való fák
Hogyha találtatnak, jó vólna talám kijegyezni,
Sőt tám egyúttal vágatni is. – Egybe az ispánt
Szóllítsák! – Kétszáz fejszést rendeljen az erdő
38
39

pontba: tüstént
azonba: nyomban
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Sarkához. – Készen az ebéd; jól laknak; a hintó
Ott terem. – Egy pillantat alatt kinn vagynak az erdőn.
A fejszések is ott vagynak már. – Járja az úrral
A roppant tölgyest Matyi, és vágatja, ha szép fát
Sejt meg. – Már minden munkást elrendele széjjel;
Kedve szerént: nem tud még egy szál fára találni.
Beljebb mennek hát, – vizsgálódnak. Matyi egyszer
Mondja, hogy ő már lelt. Egy sűrű völgybe lecsalja. –
Illyen lenne derék, hahogy ölnyi kerűlete vólna.
Döbrögi mellé áll s által próbálja ölelni.
Akkor megkapván Matyi túlnan két keze szárát,
Egy gúzzsal, mellyet csak azért font, hogy öszveszorítja.
Nem vagyok én, uram, ács, hanem a Lúdas Matyi – úgymond,
Kit kend megcsapatott, és elrablotta libáit,
S háromszor fogadá, hogy visszapüfölgeti kenden.
E’ most hát első. – Vág egy jó tölgyfa husángot,
S azzal tarkótól talpig meghányja keményen.
Döbrögi hasztalanúl hánykódott, mert famohával
A száját jól bétömködte; azomba az erdő
Rengett a sűrű kopogástól, s a rohanó fák
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Vad morgásaitól. – Mátyás az urat megagyalván
És a lúd árát a zsebjeiből kikeresvén,
Törli szemét, száját, és a sűrűbe elillant.
Már a fejszések, nem lévén munka, pihentek.
Már jobbára ledöntve hevert a címeres erdő
Legszebb része; menő félen már a nap: az ember
Bárha dologtalan is, de az ácsorgást is elúnja:
Mégsem jő sem az úr, sem az ács. Végtére az ispán
Nem veszi a dolgot tréfának, hoppogat40; erre
Hoppot mond itt, ott, meg amott a rengeteg erdő.
Hallgatnak; de csak a baglyok huholási szakasztják
Félbe az alkonyodást követő vadon estveli csendet. –
Már most mindnyájan kurjantnak; a hangok özönje
Zengeti a zordont; beljebb, beljebb morog, amíg
Mélyen elnémul. – Figyelem van utánna, sehonnan
Egy kukk hang se felel. Most, most szeppen meg az ispán,
Széjjel rendeli a látványságot41, hogy az erdőt
Hajtsák meg42, mert már bajnak kell lenni akárhogy. –
Amint egynéhány hajtók a völgyet elérik,
Hallanak egy ollyan horkanást, mint mikor a kant
Megdöfik, és szívét ért sebje miatt az utólsót
Elhergette43. Mi az? Megdobban az ijjedezésre
Rákapatott jobbágy; hátrál; ordítja az ispánt;
Ott terem az, s félénk népét biztatva lemégyen
Ólálkodva az aljra velek; – mit látnak? az Isten
Mentse az illyentől még a jó krími tatárt is!
Fához kötve urok, famohával szája betömve,
És a drága ruhák szét vannak rajtva feselve.
Elvágják a gúzst44, és szájából kifeszítik
A mohot; a rémült ispán instálja45 alássan,
Hogy mi pogány gyilkos kínozta meg illyen erőssen
A nagyságos urat? Felelt hellyébe aludt vér
Ömlött Döbrögiből; sok csuklás közbe sokára
Úgy nyöghette ki, hogy Lúdas Matyi meggyilkolta. –
40
41
42
43
44
45

hoppogat: kiáltozik
látványság: bámészkodók, nézők csoportja
hajtsák meg: nézzék át, verjék fel
elhergette: elhörögte
gúzs: hajlékony ágakból, szalmából, kenderből font kötél
instálja: esedezve kéri
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Egyik jobbágy a másiknak kurta gubáját46
Megrántá: más a mellette valóra könyökkel
Titokban bökdöse, míg urok óbégatva könyörgött:
Ó fiaim! vigyetek szaporán, mert meghalok – úgymond.
Megfogadák ezek a jó emberek, és az ölökben
Vitték a kocsihoz, mások famohát szedegettek,
És derekának lágy fekvést puhogattak, az egyik
Szűrét tette alá, másik betakarta gubával. –
Hogy haza commogtak vele a lovak, egy banya két pint
Szappanos égett bort47 kent széjjel rajta; az udvar
Egy kis mákszemnyit sem aludt, minden köhenésre
Öt-hat férjfi cseléd és szintugyanannyi fejérnép
Ütköze egymáshoz; nagy vólt egyszóval a hűhó!

A Lúdas Matyi keletkezésének története
Fazekas Mihály a 19. század elején, 1804-ben írta meg Lúdas Matyi című művét.
A Lúdas Matyi történetváltozatai régóta ismertek voltak, évszázadok óta felbukkantak a különböző népek körében, mindig a helyi viszonyokhoz igazodva. Ezt nevezzük vándortémának: egy olyan témát vagy történetet, amely több nép költészetében is megjelenik. A történet szájhagyomány útján terjed, változik, de az alapvető
cselekményelemeket és szereplőtípusokat megtartja. Fazekas Mihály katonáskodása
idején találkozhatott ilyen típusú mesékkel, amelyeket felhasznált saját történetének
megírásához.

A Lúdas Matyi főhőse
A Lúdas Matyi főhőse jelképes alak, a népmesék szegénylegény-figurájával rokonítható. A népmesei hősökhöz hasonlóan Matyi útnak indul a falujából, hogy ígéretéhez
híven bosszút álljon a földesúron. Ő azonban nem csodás tettekkel viszi véghez tervét,
hanem olyan cselekedetekkel – szerepek eljátszásával –, amelyek akár a valóságban is
megtörténhetnek. Mindeközben pedig Matyi személyisége is fejlődik, hiszen egy léha
fiúból a cselekedeteiért felelősséget vállaló ember lesz.

46
47

guba: durva szálú, szőtt felső kabát
égett bor: pálinka
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Hexameter
A Lúdas Matyi időmértékes verselésű, hexameterekből álló alkotás.
A hexameter olyan időmértékes sorfajta, amely hat verslábból áll. Szerepelhet
benne daktilus, spondeus és trocheus. Az ötödik versláb mindig daktilus, a hatodik
spondeus vagy trocheus.
Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!
|––|––|–
|–
––|–

Kérdések, feladatok
1. Mit jelent a „falra hányt borsó” szólás? Magyarázd meg a részlet 8–11. sorai
alapján!
2. Osztán háromszor veri meg Lúdas Matyi kendet!… Igazságosnak tartjátok a háromszori visszaverést? Milyen esetben tartjátok elfogadhatónak ezt?
3. Miért nevezhetjük a Lúdas Matyi történetét vándortémának?
4. Szerintetek miért „levonás” a fejezetek címe? Milyen művekben szoktak felvonások lenni? Mit vonnak fel ilyenkor?
5. Milyen álcában jelenik meg Matyi első bosszúállása során?
6. Hogyan változik Matyi jelleme az Első levonáshoz képest?

Ismételjünk!
Vándortéma:
• olyan téma vagy egy történet, amely
– szájhagyomány útján terjed,
– több nép költészetében is megjelenik.
Hexameter:
• időmértékes sorfajta,
• hat verslábból áll,
• szerepelhet benne daktilus, spondeus és trocheus:
– az ötödik versláb mindig daktilus,
– a hatodik spondeus vagy trocheus.
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Az Isten
Így bánik, s bánjon valamennyi kegyetlen urakkal.

Harmadik levonás
Hát Matyi hol jár most? Vátig keresék, de az éjnek
Jó oltalma alatt hamar általment a határon,
És már új módon gondolkozik a mi urunknak
Más izrombeli1 megpüföléséről. Mikor elsőbb
Vándorlott, egy vén doktornál jó darab ízig2
Szolgált; (hajdann ez valamely külföldi seregnél
Felcser3 vólt) minthogy híven szolgálta, bizonnyal
Tudta tehát, hogy még jó szívvel látja: ez úgy lett;
Még életbe lelé, s hozzá beszegőde inasnak,
Olly feltétel alatt, hogy az esmeretes nyavalyáknak
Cifra nevére; haszonvehető fűvekre, porokra;
Érvágó, köppöly4, kristély5, láncéta6, borotva
S más borbélyszerszám hasznára; sebekre való szer,
Fördők s párgolatok készítésére, kenőcsre
Oktatná őtet. – Feje jó volt a mi Matyinknak,
S egy-két hét csak alig múlt, hogy vagy római nyelven
Vagy görögűl, sok rossz nyavalyákat elő tuda bölcsen
Mondani; mellyek azon században műbe valának;
És az azokra való szer kotyvasztáshoz is értett. –
Elkéré ekkor doktor Skorbuntzius úrtól
Ócska parókáját, spádéját7, vén paripáját,
Bőr-bugyogóját, és a tábori régi kabátját,
Hadd csapjon velek egy fársángot földesuránál.
Ráállott az öreg, minthogy jó zálogot ígért. –
1 más izrombeli: második alkalommal való, következő
2 jó darab ízig: jó ideig
3 felcser: gyógyítással is foglalkozó borbély, tábori orvos, sebész
4 köppöly (köpöly): pohárszerű kis búra, melyet felmelegítve a testre (főleg a beteg hátára) borítottak, s vérvételhez alkalmaztak
5 kristély: beöntőkészülék, orvosi fecskendő
6 láncéta: sebészi kés
7 spádé: hosszú kard
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Felveszi hát a vén hacukákat8; doktori módon
Kezdi viselni magát; illett rá tászli9, paróka,
Koszperd10 és bugyogó; úgyhogy Skorbuntzius úr is
Megfogván a hasát, majmát majd hóltra nevette.
Ő meg búcsút vesz, s Döbrögnek ereszti fakóját.
Döbrögi még szintén meg sem szabadúlt az elébbi
Megpüfölés szedres daganatjaitól: ihol újra
Látogatásra megyen hozzá Matyi, hajdani szörnyű
Ígéretje szerént. Híjjába keríti magát bé
Puzdrás11 és láncsás hajdúkkal: nincs neki annyi
Lelke, hogy a bosszús Matyinak kikerülje husángját. –
A végső faluhoz jutván Matyi, ott maga mellé
Egy vezetőt bérelt; mikor osztán Döbrögöt érte,
Ott a bírótól katonás hangon kalaúzt kért,
Mert ő menni muszajn Szakkerment12 a Generális,
Quartély aki betegh. (Hihető abban az időben
Történt vólt e’ meg, mikor a sokféle keresztes
Ponyva hadak13 szanaszét kóborlották be hazánknak
Nagy részét.) Biztatja Matyit szóval, hanem elsőbb
Földes urához fut bíró uram, és bejelenti,
Hogy hadi orvosló vagyon itt; mert Döbrögi fűhözFához kapkoda, és akit csak ajánlani tudtak,
Bárha kerékgyártó, lóorvos, marhakuruzsló
Vólt is, kínjában mind meghallgatta tanáccsát.
Kéreti hát ezt a felcsert is, hogyha az Istent
Féli, tekintse az ő nyomorúságát, s ha csak egy-két
Pillantást szánjon megnézésére; jutalmat
Várakozása felett ígér, és a kocsijában
Küldi el a generál szállásáig. Matyi gazda
Egy darabig vonogatta magát; végtére az egymást
Felváltó posták14 elvitték csaknem erővel.
(Bárha nem említném, lehet elgondolni csak úgy is,
Hogy Matyi a képét okosan bé tudta vakolni,
08
09
10
11
12
13
14

hacuka: könnyű köntös vagy kabátka; viseltes ruha
tászli: fodros kézelő
koszperd: rövid kard, tőr
puzdra: nyíltartó tok
Szakkarment: a német Sakrament! káromkodás elferdítése
ponyva hadak: gyülevész hadak
posták: hírnökök, küldöncök
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És különös módon elváltoztatni beszédét.)
A mi urunk, ki szegény, még vagy három daganattal,
Mellyek a hátáról nem akartak eloszlani, ágyban
Kornyadozott: hogy vélt orvossa felé közelített,
Majd kirepűlt szedres bőréből; kéri az égre
S földre, hogy illy nyomorúlt sorsán ha lehetne segítsen.
Megtapogatja erét Matyi, és veszedelmes hevűlést
Érez megromlott vérében: hogyha azonnal
Fördő nem készűl, és köppöly, még ma bizonnyal
A szívére megy, és – ekkor vállat von az álnok.
Kéri az úr minden szentekre, hogy amit az Isten
Értésére adott, rendeljen. Doktori módon
Harmadik ujjával megbökvén homloka búbját:
Fördővíz szaporán, úgymond, és fűvek! ezeknek
Elszámlálja külön neveket; száz erdei, réti
Dudvák vóltak ezek; nyúl-, farkas-, békacseresznyék;
Medve-, szamár-, disznó-, eb-, egér-, kutya-, macskatövissek
Hát meg az angyal-, szent- s ördög-gyökerek (mivel akkor
A fűvek neve csak barom, ördög s szent vala; FűvészKönyv még nem lévén). Nosza ispán, szólga, poroszló,
Hajdú, kukta, szakács, kertész, szoba-, konyhaleányok,
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Béres, strázsa, kocsis, fullajtár15, bába, favágó,
Egy szóval minden, valamely’k csak elől vagy utól volt,
Fusson az udvarból a rétre, ligetre, mezőre;
Addig az üstben víz legyen, és hadd égjen alatta.
A nép mind kirohant, egyedűl egy sánta banyára
Hagyván a tüzelést; hanem a szemfül Matyi ettől
Úgy szabadúla meg: a paphoz küldé, hogy az Istent
A fűveknek erőt szerző menybéli malasztért16
Kérje a hívekkel. – Maga megvizsgálja az úrnak
Vakszemeit17; kendőt vesz elő, s addig simogatja
A két szárnyával, hogy száját béfedi; ekkor
Megköti hátulról tarkójánál. Uram! úgymond,
Nem felcser vagyok én, hanem a Lúdas Matyi, kit kend
Megveretett, s lúdját elvette, de hasztalan a szót
Nem szaporítom; elég, hogy most másodszor adom meg,
Amit megmondtam; főképp hogy kend is a hosszas
Várakozásba magát ne gyötörje sokára, csak essünk
Által rajta; ha még nekem a jó Isten erőt ád,
Harmadszor se fogok majd késni. Előveszi osztán
Döbrögit, és a vert testét megdöngeti rútul.
Ekkor az ágyfőből a pénz kulcsát kikeresvén,
Lúdjaim árát és költségemet elveszem, úgymond.
Azzal búcsút vesz, kimegy, a paripára felugrik;
S illa berek. – Haza jő a fűvész csorda rakodtan:
Bészalad egy szobalyány, meglátja az úr csuda képét;
Elsikkantja magát, kifut, öszverikoltja az udvart.
Egyik kérdi, mi baj? másik, hogy hol van az orvos?
Kúcsolják kezeket, tanakodnak, hogy ki az ördög
Fojtá bé ismét száját nagyságos uroknak?
Óldjuk meg szaporán. – A félholt Döbrögi ekkor
Már csak alig szuszogott, és minden pontba elájúlt.
S csak lassan nyöghette ki, hogy Lúdas Matyi vólt az,
És hogy agyon kínzá. – Mind lóra kap, aki csak ülhet,
Kergetik a Matyi hűlt nyomait, de haszontalan, ő már
Tudj’ Isten hol járt, bizonyos, hogy csalfa örömmel
És degesz erszénnyel tért meg Skorbuntzius úrhoz.
15
16
17

fullajtár: lovas, aki a nagyúr kocsija előtt lovagol
malaszt: isteni kegyelem
vakszem: halánték
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Hősök az irodalomban

Negyedik levonás
Már most ám igazán rosszúl lett Döbrögi; rendes
Orvosokat hívtak, s kurrenst18 küldöztek az ország
Minden részéhez, Lúdas Matyi megfogatása
Végett; csakhogy az ő képét igazán leírni
Nem lehetett; minthogy mindég más színbe jelent meg,
Hogy pedig ez nem más földön, hanem a mi hazánkban
Történt, a’ bizonyos: megtetszik19 az akkori törvényTévők gondjából, kik az ő csúfjára, örökre
Feljegyzék a nagy Törvénykönyvben, hogy az ollyan
Rossz úton járó kutyafog20, mint a mi Matyink vólt,
Lúdasnak neveződjön: ez hát nem puszta találmány21.
Nem jött kézre Matyink, mely Döbrögi úrnak eléggé
Bokroztatta22 baját, és már egy ízbe reménység
Sem vólt éltéhez; hanem a bölcs orvosok által
Nagy nyavalyáján a munkás természet erőt vett,
És lassan-lassan keze szennyét csak kiheverte
Mátyásnak; hanem a Lúdas név annyira fészket
Vert szívébe, hogy a vídék lúdját kiölette,
Mert csak lúdtollat látott is, azonnal elájúlt;
Még a lúdimagistert23 is ki akarta csapatni
A jószágából; de az azt ígérte, hogy inkább
Rektornak24 hívatja magát, s minden követőit,
Húsz láncsást csak azért tartott, hogy tíze napestig,
Tíze viszont éjjel mindég őrt álljon az udvar
Környékén; – hozzá közelítni akárki fiának
Sem lehetett, ha ugyan csak előtte nem esmeretes vólt.
Hogyha az udvarból a jószágába kiment is,
Tíz láncsás lovagolt mindenkor hintaja mellett. –
Ezt Matyi is, mint más, jól tudta, de hasztalan; ő azt
Háromszor fogadá, hogy megveri Döbrögit; annak,
Bárha törik-szakad is, csak meg kell lenni akárhogy. –
18
19
20
21
22
23
24

kurrens (itt): hirdetmény, körözőlevél
megtetszik: kitűnik, nyilvánvalóvá válik
kutyafog: álnok, irigy
találmány: kitalálás
bokroztatta: sokasította
lúdimagister: iskolamester, tanító
rektor: a református kollégium igazgatója (tanítója)
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Hősök az irodalomban
Országos vásár esik egykor Döbrögi úrnak
Városkájában; Matyi ott, mint más igaz ember,
Megjelenik paripán, a lóvásárba bolyongván.
Meglát egy virgonc lovat egy idegen sihedernél;
Kérdezi, hogy mire tartja? Uram, csak száz arany, úgymond.
Cimbora, hogy lehet az? Matyi így szóll. Úgye komázol?
Tíz lovat is veszek én annyin, tán jobbat is ennél.
Ugyde Uram! felel a siheder, jó nagy Magyarország,
És mégis ki hagyom mindjárt vájatni acéllal
Mind a két szememet, ha csak egy lova hág is elébe.
Úgy én a lovadat megvenném, mond Matyi, hogyha
Megbizonyíthatnád, pedig így meg nem veszi senki.
Int neki, – félre megyen vele. – Nézd, ottan lakik egy úr,
A Lúdas Matyi név iszonyú félelmes előtte,
Tán tudod azt magad is – majd itt kocsikázik el arra;
Tíz láncsás katonák lovagolnak hintaja mellett;
Majd ha az erdőnél járnak, nyargalj oda, mondjad
Szembe az úrnak, hogy: te vagy a Lúdas Matyi; osztán
Kotródj ám, mert száz lelked lesz, mégis az ördög
Elvisz, ecsém! ha azok megcsípnek; hogyha nem, úgy én
Megveszem a lovadat; felpénzűl25, hogy bizonyos légy,
Tíz aranyat feladok: majd meglelsz engemet itt s itt.
Tetszett a tűzről pattant sihedernek az alku,
És nehezen lesi, hogy mikor indúl már az az úr ki. –
Egyszer lárma esik, – riogatják széjjel az embert;
Döbrögi jő hintón, útjából félre vonódik
Minden igaz lélek. – Pezseg a pozsgás26 sihederben
A jó vér, s csak alig várhatja, hogy a kerek erdőt
Érjék Döbrögiék; mint a nyíl utánnok ereszti
Ráróját27; – Lassan, lassan, uraim! kiabálja;
Mellészöktet a hintónak. – Tudod-é uram, úgymond,
Hogy ki vagyok? Tudd meg, Lúdas Matyi én vagyok! – Uccu!
Rajta legény! ordítja az úr – egyszerre utánna
Hajt a tíz láncsás; de mi haszna, nyomába se hágnak.
Fogd ki kocsis nyerges lovadat, mond Döbrögi, jobb e’
Mind a tízénél, mondjad, hogy száz arany, aki
25
26
27

felpénz: előleg, foglaló
pozsgás: egészséges színű, telt arcú
ráró: eredetileg halászsas (kerecsen); ma gyors járású ló
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Hősök az irodalomban
Elfoghatja! – Szorítsd! Maga a hintóra felugrik,
És kíváncsi szemét düllyesztve mereszti utánnok,
Hogy fogják már el Matyit. – Ő pedig a kerek erdő
Sarkánál elbújva fülelt, s látván, hogy az úr már
Csak maga van, kilopószkodik, és megrántja ruháját:
Mit bámul az uram? nem fogják azt ma el, úgymond;
Osztán nem Lúdas Matyi az, hanem én vagyok, akit
Megveretett kelmed, s lúdját elvette erővel.
Döbrögit a mennykő ha azon nyomban megütötte
Vólna, talám sokkal könnyebb lett vólna szegénynek:
Öszverogyott, és a kocsiból ájúlva zuhant le.
Ott Matyi szánakozás nélkűl megverte utólszor;
S erszénnyét a lúd árába viszont kiürítvén
Mondja: Ne féljen az úr, már többet nem verem én meg.
Azzal lóra kapott, s elment dólgára örökre.
A tizenegy lovasok nagy későn visszakerűltek,
Vert lovaik csak alig húzván inokat, valamint a
Megzsákolt urok is, kit elérkezvén, kocsijában
Bággyadtan leltek; mondják, hogy nem vala képes
Tarkón csípni Matyit. Nem is a’ vólt, Döbrögi mondja,
A négyelni való, megvert háromszor. – Az Isten
Így bánik, s bánjon valamennyi kegyetlen urakkal.
Ezt mondván, megtért a kastéllyába, s azonnal
Elküldötte a húsz láncsást, kegyelemmel akarván
Ójni magát ezután az erőszaktételek ellen;
És törvénytelenül nem bánt, hanem úgy, ahogy illik,
Embertársaival; jól is végezte világát.

A végső cél elérése
Matyi beváltotta ígéretét. Alaposan megtervezte, hogyan érheti el célját. Éveken át
készült, míg elérkezett a megfelelő pillanat.
A motívum olyan mozzanat, amely a műben többször visszatér, illetve amelyre
a mű épül. A motívum vonatkozhat a szerkezeti formára vagy a tartalomra is. Ilyen
visszatérő motívum például a népmesékben a próbatétel. A Lúdas Matyi esetében
a verés az a motívum, amely folyamatosan visszatér a cselekményben. Ha egy motívum, újból és újból azonos vagy hasonló értelemben jelenik meg a legkülönbözőbb korokban más-más szerzőknél is, akkor azt ismétlődő motívumnak nevezzük.
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Párhuzam a népmesékkel
A Lúdas Matyi története népmesei jellemzőket mutat. A furfangos főszereplőnek háromszor kell túljárnia a hatalmaskodó földesúr eszén. A furfangos kisember győzelme
és a hármas szám központi szerepe egyaránt párhuzamot mutat a népmesékkel.

A Lúdas Matyi utóélete
A történet a 20. században is nagy népszerűségnek örvendett. Ezt bizonyítja az is,
hogy 1949-ben filmvígjátékot forgattak a mű alapján, Dargay Attila rendezésében pedig a történet rajzfilmfeldolgozása is elkészült 1977-ben.

Kérdések, feladatok
1. Foglaljátok össze öt-öt mondatban a Harmadik és a Negyedik levonás cselekményét!
2. Hogyan és milyen álcát használ ezekben a levonásokban Matyi?
3. Igazságosnak érzed Matyi viselkedését? Válaszodat érvekkel igazold!
4. Mit tekinthetünk a mű ismétlődő motívumának? Mik az ismétlődő motívum jellemzői?
5. Nézzétek meg a megverés jeleneteit Dargay Attila rajzfilmjében! Mi az, ami máshogy történik a képernyőn, mint ahogy Fazekas Mihály írásában olvashattuk?
6. Gyűjtsétek össze a mű népmesei jellemzőit!
7. Jellemezzétek Matyit és Döbrögit a mű egészének ismeretében! Hogyan változott meg jellemük a történet során?
8. Szerinted Döbrögit valóban meg tudták változtatni a történtek? Válaszodat indokold is!

Ki volt valójában Lúdas Matyi?
Lúdas Matyi történetéből Fazekas Mihály, az eladdig csaknem ismeretlen
debreceni költő szerzett költői remekművet. De Lúdas Matyinak mégsem ő
a megteremtője. A nép igazságérzetének ezt a halhatatlan alakját maga a nép
teremtette meg. A költemény rendkívüli hatásának titka, hogy az ember belső
természetének egyik legeredendőbb hajlamát fejezi ki milliók számára érthetően és élvezhetően. Azt a jó hajlamot, hogy az elnyomásba nem kell bele
törődni; azt, hogy bármily erős is a hajdú pálcája, egyszer a szegény is vissza
üthet; vagyis azt, hogy lehet igazság – csak ki kell verekedni vagy ügyeskedni!
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A bosszúját furfangosan megálló28 paraszt története sok nép mesekincsében
megvan, vázlatosan és foszlányosan. A história mindenütt valami hatalmaskodó úr – földesúr, apátúr vagy rablókapitány – erőszakoskodásával kezdődik.
A katalán és a szicíliai mese hőse lánynak öltözve áll bosszút; ez is, az is egy
rablóvezéren. A francia lotharingiai mese főalakja orvosi ruhában kényszerít
elcsalt malaca miatt kárpótlásra egy remetét. […]
(részlet Illyés Gyula Iránytűvel című kötetéből)

Ismételjünk!
Ismétlődő motívum: olyan mozzanat, amely a műben többször visszatér.

28

megálló: megvalósító
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Összefoglalás – Hősök az irodalomban
Ebben a tankönyvi fejezetben olyan művekkel ismerkedhettetek meg, amelyekben a
hősiesség különböző példáiról olvashattatok.
A művek szereplőit saját koruk vagy az utókor hősnek tartja. Feláldozták életüket
hazájukért, az igazságért, vagy áldozatkész életet éltek.
Az izgalmas történetek mellett megtapasztalhattátok a különböző korszakokban
született szövegek nyelvi eltéréseit. Új műfajokat tanultatok (epigramma és ballada),
valamint megismerkedhettetek az időmértékes verseléssel, legismertebb verslábaival
és sorfajtáival is.
Kérdések, feladatok
1. Neked melyik szereplő volt a kedvenced? Válaszodat indokold néhány mondatban!
2. Végezzetek összehasonlítást a mese és a monda jellemzői kapcsán! Melyek a
közös jellemzőik, és milyen eltéréseket figyelhetünk meg?
3. Miben hasonlítanak és miben különböznek a thermopülei hősök és a walesi bárdok?
4. Melyik Arany-ballada tetszett jobban? Válaszodat röviden indokold!
5. Idézzétek fel, hogy melyik műnemhez soroljuk a balladát! Válasszatok egyet a
tanult balladák közül, melyen keresztül igazoljátok állításaitokat!
6

Ismételjünk!
Kit tekintünk hősnek?
irodalmi hős

példaértékű
életmódot folytat

próbatételek során
éri el a célját

HŐSTÍPUSOK

nagylelkűség
jellemzi

történelmi hős

rendkívüli tettet
hajt végre

ki mer állni
az igazáért
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ARANY JÁNOS::
TOLDI
„Dalod, mint a puszták harangja, egyszerű,
De oly tiszta is, mint a puszták harangja,
Melynek csengése a rónákon keresztűl
Vándorol, s a világ zaja nem zavarja.”
Petőfi Sándor
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Arany János élete



Nem ismerek az egész földgolyón nagyobb művészt Arany Jánosnál, sem az élők,
sem a holtak között. […]
Soha nem találkoztam még költővel, aki a nyelvvel ily csodát művelt volna. […]
Ő maga a magyar nyelv. […]
Mindenki, aki magyarnak született, s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy Arany Jánost eredetiben olvashatja. […]
Kosztolányi Dezső: Arany János – részlet

Arany János rendkívülisége
Aligha lehet nagyobb dicséretet, szebb méltatást, mélyebb tiszteletet elképzelni Kosztolányi szavainál.
Arany a magyar nyelv legkiválóbb művelője, ezért maga a nyelv(használat) és ezen
a nyelven íródott irodalom is nagy fontossággal bír.
Arany János az emberi élet, a magyar élet megértésében az egyik legnagyobb tanítónk és segítőnk ma is. Szavai szívünk és értelmünk mélyéig hatolnak. Sokszor érezzük
azt, hogy szinte helyettünk fogalmazza meg azt a mély tudást, amelyet mi nem tudtunk kifejezni. Arany János műveiben magunkra ismerhetünk. Bölcsességei, megálla6
pításai
mai is igazak.

Életrajz
Arany János 1817-ben született Nagyszalontán (Bihar megyében található a község,
ma Romániához tartozik). Három-négyéves korában megtanult írni, több zsoltárt és
bibliai szakaszt is fejből tudott. Gyermekkori neveltetése meghatározta teljes egészében későbbi világszemléletét. A szülői házban kapott történelem- és múltszemléleten
keresztül, amelyeket mesélt neki édesapja, a „kis bogárhátú viskóban”. Mire iskolába
került, már csodagyerekként tartották számon, hiszen a Biblia teljes szövegét olvasta addigra.
Később a debreceni Református Kollégium tanulója lett, majd egy rövid színészi kitérőt követően hazatért Nagyszalontára, ahol hamarosan hivatali állást vállalt, másodjegyzőként.
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Arany János: Toldi
Az 1846-ban írt Toldinak köszönhetően elnyerte Petőfi Sándor elismerését és barátságát. Az ő bátorítására egyre több művet írt.
Miután Petőfi elolvasta a Toldit, lelkesültségében azonnal tollat ragadott: meginduló levelezésük ma is értékes és érdekes olvasmány.
1848 forradalmát lelkesen fogadta, nemzet
őrnek állt. Petőfivel való barátságát mutatja,
hogy 1849-ben, míg Petőfi a szabadságharc
küzdelmeiben vett részt, Aranynál hagyta családját. Aranyék voltak Petőfiék gyermekének,
Zoltánnak a keresztszülei. Biztosan ismeritek
Petőfi Sándor Arany Lacinak című kedves versét, amelyet Arany János fiának, Lászlónak írt
a szerző.
Néhány évvel a szabadságharc bukása után
Arany Nagykőrösre költözött, ahol a gimná
zium tanára lett. A tanári kar tagjai közül hatan a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak, szakterületük legkiválóbb tudósai.
Aranyt is tagjává választotta az Akadémia, valamint elfogadta a Kisfaludy Társaság
igazgatói tisztét is. Pestre költözött, ahol az irodalmi élet szervezőjévé vált. Később
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárává választották. Betegségei miatt ez a
munka már eléggé fárasztotta, szívesen foglalkozott volna többet az írással. Hatvanöt
éves korában, 1882-ben hunyt el.
Kortársai inkább epikus költőként tekintettek Aranyra. Az utókor nem használ
ilyen rangsorolást. Mind epikus, mind személyesebb hangú, lírai művei több költőgeneráció számára szolgáltak példaként egészen napjainkig.

Kérdések, feladatok
1. Milyen szenvedésre gondolhat Kosztolányi? Mindenki, aki magyarnak született,
s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást kap azáltal, hogy
Arany Jánost eredetiben olvashatja. Mondjatok olyan példát a magyar történelemből, amelyre az idézet utalhat!
2. Sorold fel, mely műveit ismered Aranynak! Határozd meg, hogy az epika vagy
a líra műnemébe tartoznak a felsorolt művek!
3. Keressétek meg a térképen Nagyszalontát és Nagykőröst!
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Arany János: Toldi

A Toldi keletkezése
1846 elején a Kisfaludy Társaság pályázatot írt ki, amelynek hőse valamely, a nép ajkán
élő történeti személy, pl. Mátyás király, Toldi Miklós… Arany utóbbit választotta főhő
séül. 1847 első napjaiban kapott értesítést arról, hogy az ő műve nyert. A bírálók ráadásul elismerésük kifejezéseképpen a jutalmat tizenötről húsz aranyra emelték.
A Toldit Arany saját bevallása szerint úgy akarta megírni, hogy mindenki számára
érthető legyen. Ahogy egy levelében megfogalmazta: a költő feladata az, hogy tanulja
meg a legfensőbb költői szépségeket is a népnek élvezhető alakban adni elő.
Petőfi levélben fordult a számára még ismeretlen szerzőhöz: Ma olvastam a Toldit, ma
írtam e verset, s még ma el is küldöm… minél
hamarabb akarom Önnek tudtára adni azon
meglepetést, azon örömet, azon elragadtatást,
melyet műve költött bennem. Ezután így írt
Arany Jánoshoz című versében:

TOLDI írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!...
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szívemnek ő gyönyörűsége. […]
Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.
Más csak levelenként kapja a borostyánt,
S neked rögtön egész koszorút kell adni.
Arany szerény természetéhez híven így válaszolt Válasz Petőfinek című művében:

Orlai Petrich Soma:
Petőfi Debrecenben (1844)

Zavarva lelkem, mint a bomlott cimbalom;
Örűl a szívem és mégis sajog belé,
Hányja veti a hab: mért e nagy jutalom?
Petőfit barátul mégsem érdemelé.
Petőfi hamarosan meglátogatta őt Nagyszalontán, több napot töltött el Arany vendégeként. A levelezésük később is folytatódott, igaz barátság szövődött kettejük között.
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A Toldi műfaja
A Toldi történetet mond el, tehát epikus mű, mégis megmutatkozik benne Arany lírai
oldala: olyan mély érzéseket és emberi élményeket, tapasztalatokat önt szavakba verses formában, amelyeket hétköznapi nyelven nehezen lehet elmondani.
A Toldi műfaja, hasonlóan a János vitézhez, elbeszélő költemény: hosszabb terjedelmű, verses formájú epikai mű. Különböző helyszíneken játszódó eseményt mond
el, amelyet gyakran leíró és párbeszédes részek szakítanak meg. Van főszereplője
és vannak mellékszereplői. A cselekmény leggyakrabban egy szálon fut. Gyakori a
költői eszközök használata, a líraiság.
Egy műalkotás formája és műfaja attól is függ, hogy milyen tartalmat szeretne közölni vele a szerző. A Toldi1 folytatásában, a Toldi estéjében sokkal kevesebb cselekményes részletet olvashatunk, a lírai-gondolati részek vannak benne túlsúlyban. A trilógia harmadik része, a Toldi szerelme pedig hosszúsága és szerteágazó cselekménye
miatt már a verses regényhez áll közelebb. A részek közös vonása, hogy mindegyik a
verses epika körébe tartozik.

Kérdések, feladatok
1. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit jelent az idézet! Egyetértesz az állítással? Érvelj!
A költő feladata az, hogy tanulja meg a legfensőbb költői szépségeket is a népnek
élvezhető alakban adni elő.

2. Idézzétek fel közösen, mit tudtok a képeken látható hősökről: cselekedeteikről és
a korról, melyben éltek! Irodalmi és történelmi tudásotokat is használjátok fel!

Mátyás király

Kinizsi Pál
1

Botond vitéz

Szent László

Toldi: a Toldi-trilógia első része
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Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék,
Szép magyar vitézek, aranyos leventék!

Arany János: Toldi
Előhang
,Mostan emlékezem az elmult időkről,
Az elmult időkben jó Tholdi Miklósról…’
Ilosvai Selymes Péter

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő1 régiségben.
Rémlik, mintha látnám termetes növését,
Pusztító csatában szálfa-öklelését,
Hallanám dübörgő hangjait szavának,
Kit ma képzelnétek Isten haragjának.
Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton,
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.
Hárman sem birnátok súlyos buzogányát,
Parittyaköveit, öklelő kopjáját,
Elhülnétek, látva rettenetes pajzsát,
,És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.’

1

ember-öltő: Arany ötven évet tekintett egy emberöltőnek
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Első ének
,Nyomó rúdat félkezével kapta vala,
Buda felé azzal utat mutatja vala.’
Ilosvai

1. Ég a napmelegtől a kopár szík2 sarja,

Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors3 közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
Boglyák hűvösében tíz-tizenkét szolga
Hortyog, mintha legjobb rendin4 menne dolga;
Hej, pedig üresen, vagy félig rakottan,
Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.

2. Ösztövér5 kutágas, hórihorgas gémmel

Mélyen néz a kútba s benne vizet kémel:6
Óriás szunyognak képzelné valaki,
Mely az öreg földnek vérit most szíja ki.
Válunál az ökrök szomjasan delelnek,
Bőgölyök hadával háborúra kelnek:
De felült Lackó7 a béresek nyakára,
Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára.

3. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;
Szörnyű vendégoldal8 reng araszos vállán,
Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán.
Széles országútra messze, messze bámul,
Mintha más mezőkre vágyna e határrul;
Azt hinné az ember: élő tilalomfa,9
Ütve ,általútnál’ egy csekély halomba.
2 szík: szikes, gyenge minőségű talaj
3 tors: lekaszált gabona, fű földben maradt töve
4 rendin: rendben
5 ösztövér: magas, vékony (tárgy), sovány (élőlény)
6 kémel: kémlel, kutat

*7 Felült Lackó: Így gúnyolja tréfásan a magyar pa-

raszt azon mezei munkást, ki a nap és dolog hevétől bágyadtan a munkára ráunt. (A. J.)
8 vendégoldal: szekér oldalára erősíthető hosszú
rúd, amellyel szélesebbre növelhető a szekér
9 tilalomfa: tiltó jelzés
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4. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében?

Ládd, a többi horkol boglya hűvösében;
Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve,
A világért sincs most egerészni kedve:
Vagy sohasem láttál olyan forgószelet,
Mint az, aki mindjárt megbirkózik veled,
És az útat nyalja sebesen haladva,
Mintha füstokádó nagy kémény szaladna?

5. Nem is, nem is azt a forgószelet nézi,

Mely a hamvas útat véges-végig méri:
Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél,
Büszke fegyver csillog, büszke hadsereg kél.
És amint sereg kél szürke por ködéből,
Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből;
Aztán csak néz, csak néz előre hajolva,
Mintha szive-lelke a szemében volna.

6. „Szép magyar leventék,10 aranyos vitézek!

Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek.
Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba?
Hírvirágot11 szedni gyöngyös koszorúba?
Mentek-é tatárra? mentek-é törökre,
Nekik jóéjszakát mondani örökre?
Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék,
Szép magyar vitézek, aranyos leventék!”

7. Ilyenforma Toldi Miklós gondolatja,

Mely sovárgó lelkét mélyen szántogatja;
S amint fő magában, amint gondolkodik,
Szíve búbánatban összefacsarodik.
Mert vitéz volt apja; György is, álnok bátyja,
A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja;
S míg ő béresekkel gyüjt, kaszál egy sorban,
Gőgösen henyél az a királyudvarban.

10
11

levente: daliás harcos
hírvirág: hírnév
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8. Itt van immár a had, Laczfi nádor hada,

Itt kevély hadával Laczfi Endre maga;
Délcegen megűli sárga paripáját,
Sok nehéz aranyhím12 terheli ruháját;
És utána nyalka, kolcsagos13 legények,
Tombolván alattok cifra nyergü mének:
Nézi Miklós, nézi, s dehogy veszi észbe,
Hogy a szeme is fáj az erős nézésbe.

9. „Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?”

Kérdi Laczfi hetykén, csak amúgy félvállra;14
De Toldinak a szó szivébe nyilallik,
És olyat döbben rá, hogy kivűl is hallik.
„Hm, paraszt én!” emígy füstölög15 magában,
„Hát ki volna úr más széles e határban?
Toldi György talán, a rókalelkü bátya,
Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja?

10. Én paraszt? én?” – Amit még e szóhoz gondolt,

Toldi Györgyre szörnyü nagy káromkodás volt.
Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja,
Mint csekély botocskát, véginél ragadja;
Hosszan, egyenesen tartja félkezével,
Mutatván az utat, hol Budára tér el,
S mintha vassá volna karja, maga válva,
Még csak meg se rezzen a kinyujtott szálfa.

12 aranyhím: aranyhímzés
13 kolcsagos: kócsagtollas, a kócsag
fehér tollával díszített
14 félvállra: (itt) félvállról, foghegyről
15 füstölög: mérgelődik

69

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 69

2022. 03. 10. 10:47:05

Arany János: Toldi

11. Nádorispán látja Toldit a nagy fával,

És elámul rajta mind egész hadával.
„Ember ez magáért” Laczfi mond „akárki;
Nos fiúk, birokra, hadd lássuk, ki áll ki?
Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat,
Amellyel mutatja e suhanc az útat?”
Szégyen és gyalázat: zúg, morog mindenki,
Egy paraszt fiúval még sem áll ki senki!

12. De ki vína bajt az égiháborúval,

Szélveszes, zimankós, viharos borúval?
És ki vína Isten tüzes haragjával,
Hosszu, kacskaringós, sistergő nyilával?
Mert csak az kössön ki Toldival, ha drága
S nem megunt előtte Isten szép világa;
Jaj-keserves annak, aki jut kezébe,
Meghalt anyjának is visszarí ölébe.

13. Elvonúl a hadnép hosszu tömött sorban,

Toldiról beszélnek az egész táborban;
Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet,
Mindenik derít rá egy mosolygó képet;
Egyik így szól: „Bajtárs! mért ne jősz csatára?
Ily legénynek, mint te, ott van ám nagy ára.”16
Másik szánva mondja: „Szép öcsém, be nagy kár,
Hogy apád paraszt volt s te is az maradtál.”

14. Elvonúl a tábor, csillapul morajja:

Ezt a szél elhordta, azt a por takarja;
Toldi meg nagybúsan hazafelé ballag,
Vaskos lábnyomától messze reng a parlag;
Mint komor bikáé, olyan a járása,
Mint a barna éjfél, szeme pillantása,
Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében,
Csaknem összeroppan a rúd vas kezében.

16

ár: (itt) becsület
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Toldi: példakép és tükör
Miklós színrelép
Toldi Miklós története az Előhanggal kezdődik, ezzel is jelzi a szerző: valami fontos
következik, olyan, ami megérdemli, hogy előfutárok hirdessék a közeledtét.
Az előhang epikus alkotások előtt álló rövid, lírai bevezetés. Az elbeszélő az Előhangban időben elhelyezi a történetet: kilenc-tíz emberöltő régiségben… valamint
elénk idézi Miklós hősies alakját is.
Az első versszak hosszú hasonlattal kezdődik, ez teremti meg az alaphelyzetet.
Az elbeszélő a krónikás szerepébe helyezi magát, aki hallgatóságához fordul, személyes hangon szól hozzájuk. A mondandója meghitté, személyessé válik.
A költői túlzás a tartalmi erősítés egyik eszköze, a fogalmak, jelenségek valódinál
nagyobbnak, különlegesebbnek ábrázolása a figyelemfelkeltés céljából. Pl. Minden
dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.
Arany tükröt tart elénk, amelybe tekintve magunkra ismerhetünk. Miklós alakjában összetett személyiséget ismerünk meg, akinek vannak jó és rossz tulajdonságai is,
mint ahogy mindannyiunknak. A szerző a lélekábrázolás mestere. Toldit megismerve
az emberi lélek rejtelmeibe is betekintést nyerünk.
Ahogy halad előre a mű cselekménye, Miklós személyisége is fejlődik. A mű végére
Arany példaképet állít elénk Toldi alakjában.
Az Első ének egy jelképes eseményt állít a középpontba. Miklós ereje nem egy
küzdelemben vagy próbatétel során mutatkozik meg: Mintha vassá volna karja, maga
válva / Még csak meg se rezzen a kinyújtott szálfa. Mozdulatlansága sokatmondó
a katonák számára. Gúnyolódásukkal leplezik félelmüket, hogy nem mernek kiállni
vele. A rúddal ráadásul Buda irányába, az ország központja felé mutat. Ezzel előre jelez
számunkra, az olvasók számára is: a főhős az egész ország sorsát befolyásoló események alakítója lesz a jövőben. Az Első ének azért is fontos, mert ez készíti elő a későbbi
eseményeket. Ebben a részben ismerjük meg a főszereplőt, Toldi Miklóst, aki a magyar nemzetet jelképezi: nemes ifjú, aki a béresekkel együtt dolgozik.
Miklós általános emberi erényeket példáz: küzdelem a mindennapos munkában,
küzdés a hazáért, a becsületért; szereti édesanyját, öreg szolgájukat, Bencét; segíti
a rászorulókat. Nem riad meg a kihívásoktól. Ezért lehet szerethető hős, ezért példakép minden kor fiataljai számára. Alakja számunkra tükör is, szembesít önmagunkkal,
az általunk képviselt értékekkel, tetteinkkel.
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A mottó szerepe
A történet kiemelkedő jelentőségét mutatja a mottók gondos elhelyezése az énekek
elején.
A mottó olyan idézet, amely a mű világába vezet. Ismeretet közvetít vagy a hangulatot készíti elő. Ezek segítségével jelzi Arany minden éneknél az időbeli távolságot,
és köti össze egyben a jelen idejűnek ható eseményekkel.
A mottók Ilosvai Selymes Péter Toldi Miklósról szóló, 16. századi históriás énekéből
származnak. Ilosvai sorai arra is felhívják a figyelmünket, hogy nem egy jelentéktelen
emberről szóló históriát olvasunk. Toldi Miklós (1320–1390) a királyi udvar lovagja
volt. Kalandjairól már a 15. században népmonda keletkezett, amelyet Ilosvai művében felhasznál. Ehhez kapcsolódóan érdemes kitérni rá, hogy Arany lakhelye (Nagyszalonta és vidéke) korábban Toldi-birtok volt.

Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és
bajnokoskodásáról való historia kiadásának címlapja

72

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 72

2022. 03. 10. 10:47:06

Arany János: Toldi
Kérdések, feladatok
1. Hasonlítsátok össze az Előhangban és az Első ének alapján megismert Toldi Miklóst! Fogalmazzátok meg, mit tudtatok meg róla idáig!
2. Keressétek ki azokat a sorokat, melyek a főszereplő
a) külső tulajdonságait írják le;
b) családi helyzetét, sorsát mutatják be!
3. Toldi György nem szerepel még a műben, mégis fontos dolgokat tudtunk meg
róla. Hogyan jellemzi a költő?
4. »Én paraszt? én?« – Amit még e szóhoz gondolt, / Toldi Györgyre szörnyü nagy
káromkodás volt. Nem Toldi György sérti őt meg, mégis rá haragszik Miklós. Miért?
5. Miből gondoljuk, hogy Toldi vitézi pályára készül?
6. Milyen tisztség a nádor? Ki volt ő a középkori Magyarországon?
7. Gyűjtsetek a füzetetekbe az Előhangból és az Első énekből páros munkában példákat
a) hasonlatra,
b) megszólításra,
c) túlzásra!
8. Magyarázd meg saját szavaiddal az alábbi idézetet!
	
Toldi György talán, a rókalelkü bátya, / Ki Lajos királynál fenn a tányért váltja?

Ismételjünk!
Szerkezeti egység
Előkészítés

Helyszín
Nagyfalu
környéke

Idő

Legfontosabb esemény

Délben

Megjelenik Laczfi serege
a határban.
Első sértés: Hé paraszt! Melyik
út megyen itt Budára?
Első erőpróba: Még csak meg se
rezzen a kinyújtott szálfa.

Arany összetett személyiségnek ábrázolja Miklóst: magunkra ismerhetünk (tükör), és példaképként is tekinthetünk rá.
Előhang: epikus alkotások előtt álló rövid, lírai bevezetés.
Alakzatok:
• túlzás: tartalmi erősítés, a jelenségek felnagyítása.
Mottó: jelige. Célja ismeretközvetítés, hangulati előkészítés.
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Méne elbusulva, némán haragjában,
És leült az udvar távolabb zugában

Második ének
,…hogy Budából Tholdi György megjő vala,
Öccsét… gyakran feddi* vala.’
Ilosvai

1. Így vesződék Miklós, nyers, haragos búban,

De van drága dolog1 otthon Nagyfaluban:
Tán kigyúlt a ház is, úgy füstöl a kémény,
Nagy kolonc2 köszönget3 a kút méla gémén.
A malac-nép sí-rí; borjú, bárány béget;
Aprómarha-nyáj közt van szörnyű itélet;
A fehércseléd4 közt a beteg se lomha:
Holmi kis vásárnál népesebb a konyha.

2. Egy cseléd vizet tesz félakós5 bögrében,

Mely ha forr a tűzön s nem fér a bőrében,
Akkor a baromfit gyorsan belemártja,
Tollait letörli,6 bocskorát lerántja.7
Van, ki a kis bárányt félti izzadástul;
S bundáját lerántja, még pedig irhástul;
Más a vékonypénzü8 nyúlat szalonnázza,9
Hogy csöpögjön zsírtól ösztövér csontváza.

* feddi: szidja, korholja
1 drága dolog: nagy esemény
2 kolonc: nehezék a kútgém végén
3 köszönget: bólogatva le-föl jár a gém, vagyis
gyakran húznak fel vizet a kútból
4 fehércseléd: nő

5
6
7
8
9

fél akó: kb. 25 liter
tollait letörli: (itt) megkopasztja
bocskorát lerántja: (itt) lehúzza a lábáról a bőrt
vékonypénzü: sovány, gyenge csontozatú
szalonnázza: szalonnával tűzdeli meg
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3. Másik a malacot láng felett hintálja,10

Szőrit kés fokával bőrig borotválja;
Bort ez csobolyóban,11 az kecsketömlőben,12
Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben…13

4. – Mit jelent e hű-hó14 gyászos özvegy-házban,
Hol a dinom-dánom régen volt szokásban?
Toldi Lőrincnének most van-é a torja?15
Vagy menyegzőjének hozta így a sorja?
Tán megunta gyászos özvegysége ágyát,
S másnak adta élte fonnyadó virágát?16

5. Nincs halotti tora Toldi Lőrincnének,

Napja sem derült fel új menyegzőjének;
Másért sütnek-főznek, másért lakomáznak:
György van itthon, első szülötte a háznak.

6. Toldi György nagy úr volt. Sok becses marhája,17
Kincse volt temérdek, s arra büszke mája,
Sok nemes vitéze, fegyveres szolgája,
Sok nyerítő méne, nagy sereg kutyája.
Látogatni jött most negyvened magával,
Renyhe18 sáska népnek pusztitó fajával,
És a kész haszonnak egy felét fölenni,
Más felét magának tarsolyába tenni.

7. György az édesanyját hidegen köszönté,

Bár ez a lelkét is majd elébe önté!
„Hát a másik hol van?” fanyalogva kérdi.
Senki sem hinné, hogy kedves öccsét érti.
„Szénát hord szegényke künn a béresekkel,
Hívatom –” de György úr ezt rikoltja: „Nem kell!”
Nem kell! és e két szó úgy esik anyjának,
Mintha a szivébe nagy kést mártanának.

10 láng felett hintálja: (itt) megperzseli
11 csobolyó: kis lapos, hordozható fahordó
12 kecsketömlő: kecske bőréből készült hosszúkás
tartály
13 tekenő: fatörzsből kivájt, dagasztásra vagy mosásra használt vályúszerű háztartási eszköz
14 hű-hó: nagy felhajtás

15 tor: halotti tor; a halott emlékére rendezett vendégség a temetés után
16 másnak adta élte fonnyadó virágát: (itt) idős korában újra megházasodott
17 marha: szarvasmarha; régen vagyont is jelentett
18 renyhe: lusta
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8. Nem kell? – Ím azonban kelletlen, hivatlan

A fiú betoppan; szive égő katlan,19
Belsejét még most is fúrja és faragja
Szégyenítő búja, búsító haragja.
Mégis, mindamellett – mily Isten csodája! –
Egy zokszót sem ejt ki Toldi Györgyre szája:
Lelke gyűlölségén erőt vesz valami,
Valami – nem tudom én azt kimondani.

9. Amint látja Györgyöt hirtelen, váratlan,

Karja ölelésre nyílik akaratlan;
De az eltaszítja testvérét magától,
Gőgösen fordul el jó atyjafiától.
A szegény anyának könny tolul szemébe,
Kőszivü fiának sírva lép elébe,
Reszkető ajakkal, keze fejét gyúrván,
Ott reménykedik, de György korholja durván:

10. „Úgy anyám! kecsegtesd20 ölbeli ebedet,

Ójad fúvó széltül drága gyermekedet;
Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle,
Majd derék fajankó21 válik úgy belőle.
Most van a dandárja22 réten a munkának,
De foga nem fűlik ahhoz e gazdának;
Mint kopó,23 megérzi a zsíros ebédet,
S tővel-heggyel össze24 hagyja a cselédet.

11. Így sirattad mindig, én ha mondtam néha:

Nem válik belőle semmi, csak nagy léha,25
Hogy parasztnak is rossz, lebzsel26 készakarva,
Noha birna dolgot, mert erős, mint marha.
Most teheted ablakba:27 húsa és kövére
Szépen nő naponkint anyja örömére…”
Szóla György s kitoldá a szót egy kacajjal,
Melyre Miklós felbúg tompa, hosszu jajjal:

19 katlan: földbe vájt vagy épített tűzhely
20 kecsegtet: (itt) kényeztet
21 fajankó: ostoba
22 dandárja: halmaza, csoportosa. Nálunk használtatik. (A. J.)

23 kopó: a vadat felhajtó vadászkutya
24 tővel-heggyel össze: teljes összevisszaságban
25 léha: gyáva, henye (A. J.)
26 lebzsel: dologtalanul tölti az idejét
27 teheted ablakba: (itt) mutogathatod
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12. „Átok és hazugság minden ige szádban!

Egy betű való sincs, Toldi György, a vádban.
Jól tudom, mi lappang bokrodnak megette,28
Úgy szeressen Isten, ahogy engemet te!
Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek,
Béresek között is től29 cudar csihésnek:30
Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba,
Vesztenél, ha tudnál, egy vizes kanálba.

13. Azért, hogy senkinek láb alatt ne legyek,

Nem bánom én, igen, akár ma elmegyek;
Száz mérföld a világ, erre is, arra is:
Nem bánom én, igen, elmegyek én ma is.
De ami az enyém, azt elviszem innet:
Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet;
Add ki a jussomat:31 pénzt, paripát, fegyvert:
Azontúl – az Isten áldjon minden embert.”

14. „Itt a juss, kölök; ne mondd, hogy ki nem adtam!”
György kiált és arcul csapja, szintúgy csattan.
Toldi Miklósnak sincs ám galambepéje,32
Bosszuállás lelke költözik beléje;
Szeme, mint az acél, a szikrát úgy hányja,
Ütni készül ökle csontos buzogánya;
György ijedve hátrál, odavan egészen:
E csapás utolsó szélütése33 lészen;

15. S Györgyöt e csapással hűs verembe tennék,

Isten kenyeréből hol többé nem ennék,
Hol, mint egy repedt csont deszka közé kötve,
Ítéletnapig34 sem forradozna össze:
De midőn az öccse épen megrohanja,
Elsikoltja magát s közéjük fut anyja,
Testével takarja Györgyöt és úgy védi,
Pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti.

28 mi lappang bokrodnak megette: (itt) mit szeretnél valójában
29 
től: tettél
30 
csihés: kin a többi kifog, belőle tréfát, csúfot űz,
s mindenkinél alább való (A. J.)

31 juss: örökség
32 nincs galambepéje: (itt) gyorsan elveszíti a türelmét
33 utolsó szélütése: (itt) halála
34 ítéletnapig: nagyon sokáig
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16. Most a szörnyü gyermek karját elereszté,

Fejét és szemeit búsan lefüggeszté,
S mintha most ocsúdnék35 forró-hideg lázból,
Tántorogva ment ki az apai házból.
Méne elbusulva, némán haragjában,
És leült az udvar távolabb zugában,
Ott fejét a térdén tenyerébe hajtá,
S zokogott magában, de senki sem hallá.

Toldi: példakép és tükör
Paraszti élet – nemes jellem
Az Első énekben láthattuk, hogy Miklós a mezőn van béreseivel együtt, miközben úrnak született. Az érkező Laczfi nádor serege először csodálatot ébresztett benne, ám
a nádor lekezelő és tiszteletlen szavai felháborították: Hé, paraszt! Melyik út megyen
itt Budára? Toldi magában morog: Hát ki volna úr más széles e határban? A Második
énekben kiderül számunkra, hogy a bátyja aljas és gonosz, lenézi és nem szereti őt.
Arany itt ellentétpárokkal mutatja be György és Miklós konfliktusát.
Györgynek Kincse volt temérdek, s arra Miklós is vagyonos, de nem büszkélkedik
büszke mája.
ezzel, sőt: Szénát hord… künn a béresekkel.
György még az édesanyját is hidegen kö- Miklós Karja ölelésre nyílik akaratlan;
szönté,
még György iránt is.
György támadóan lép föl a szavaival, és Miklós igazat mond: Vesztenél, ha tudhazugságokat mond
nál, egy vizes kanálba.
Nemcsak az ének szerkezeti váza írható le az ellentétekkel, hanem kisebb egységekben is megjelenik ez az alakzat: Karja ölelésre nyílik akaratlan; / De az eltaszítja testvérét magától. Az ellentét olyan nyelvi alakzat, amelyben a költő az értelmi és az
érzelmi nyomatékosítás kedvéért szembeállít egymással ellentétes jelentésű szavakat, kifejezéseket, mondatokat, szövegrészeket.
A testvérviszály más tartalommal is bír. Az Arany korában meglevő társadalmi
ellentétek jelképeként is értelmezhetjük. Pl.: a magyar függetlenségért küzdő és a
Habsburg udvart támogató magyarok között kialakult ellentét.

35

ocsúd: magához tér
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Az epikus művek szerkezete
Előkészítés (expozíció): az elbeszélő művek bevezető része. Megismerjük belőle az
események idejét, helyszínét és a szereplőket, valamint a kiinduló helyzetet (alaphelyzetet).
A Toldi Első éneke az előkészítés, amelyben megismerjük az alaphelyzetet, a főhőst
és legfontosabb tulajdonságait.
Bonyodalom: az elbeszélő műveknek az a része, ahol az alapkonfliktus (összeütközés)
létrejön.
A Toldi Második énekében kezdődik a bonyodalom (konfliktus). A konfliktus által
ismerjük meg a mű alapvető kérdésfeltevéseit.
A bonyodalom kibontakozása: az események összefüggő sora, amelyben felerősödik
a feszültség, kiéleződnek a konfliktusok.
Tetőpont: a cselekmény leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja.
Megoldás: az elbeszélő művek cselekményének befejező része, a történet lezárása,
végkifejlete.

A BONYODALOM
KIBONTAKOZÁSA
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Kérdések, feladatok
1. A Második ének eleje a Toldi-ház nyüzsgő életét mutatja be. Mit nevezünk életképnek? Keressetek életképre példákat korábbi tanulmányaitokból!
2. Kincse volt temérdek, s arra büszke mája, – magyarázzátok meg a verssor jelentését!
3. Keressétek meg a metaforát a 8. versszak első felében! Mi az azonosítás alapja?
4. Foglaljátok össze röviden, miből támadt a konfliktus ebben az énekben!
5. Bizonyítsátok lépésről lépésre, hogy György nem mond igazat, amikor Miklóst vádolja!
6. Soroljátok fel Miklós újonnan megismert tulajdonságait!
7. Méltó a munkás a maga bérére – olvashatjuk az Újszövetségben. Hogy kapcsolódik ez a gondolat a Második ének cselekményéhez? 4-5 mondatban mutassátok
be az idézet és az olvasott események kapcsolatát!
8. Vitassátok meg közösen, hogy szerintetek befolyásolhatja-e társadalmi hovatartozásunk a személyiségünk, jellemünk alakulását!

Ismételjünk!
Szerkezeti egység
Bonyodalom

Helyszín
Nagyfalu

Idő

Legfontosabb esemény

Délután

Miklós találkozása Györggyel és
édesanyjával
Második sértés: Itt a juss, kölök:
ne mondd, hogy ki nem adtam!
Anyai segítség: Elsikoltja magát
s közéjük fut anyja

Ellentét: nyelvi alakzat, a költő egymással ellentétes gondolatokat állít egymás
mellé.
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Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?

Harmadik ének
,Öccsére, Miklósra nagy haragja vala,
Szerető szolgáját mert megölte vala.’
Ilosvai

1. Bezzeg nem busultak ám az ősi házban,

Szintén eltörődtek1 az evés-ivásban.
Fölkelvén pedig jó Toldi György2 asztala:
,Vitéz ő szolgái rudat hánynak vala.’3
Ifju vér, öreg4 bor fickándott erökben,
A fa dárda vígan perdült jobb kezökben;
Mindenik kötődött,5 hangosan nevetve,
S mint szilaj csikóé, magas volt a kedve.

2. Toldi György meg, amint torkig itta-ette,

Egy öreg karszékbe úr-magát vetette,
És az eresz alól gyönyörködve nézi,
Hogyan játszadoznak csintalan vitézi;
Majd, midőn meglátta a telek lábjában6
Ülni öccsét Miklóst nagy-busan magában,
Föltámad lelkének szennyes indulatja,
S nagyfejű 7 legényit ily szókkal biztatja:

1 szintén eltörődtek: szinte belefáradtak
2 jó Toldi György: régen a vitézek jelzője volt a jó szócska a nevük előtt
3 rudat hánytak vala: dárdákat hajítva versenyeztek
4 öreg: (itt) nehéz
5 kötődik: kötözködik, tréfálkozva bosszant
6 telek lábjában: (itt) az udvar végében
7 nagyfejű: részeg
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3. „Hé fiúk! amott ül egy túzok8 magában,

Orrát szárnya alá dugta nagy buvában;
Gunnyaszt, vagy dög is már? lássuk, fölrepűl-e?
Meg kell a palánkot9 döngetni körűle!”

4. Mint kutyák közé ha nyulfiat lökének,

Kaptak a beszéden a szilaj legények,
Döng a deszkabástya Miklósnak megette,
Miklós a kudarcon ,búskodik’ felette.
Mert fölérni könnyű, könnyű nemcsak ésszel,
Hanem ököllel is, és megfogni kézzel,
Hogy csak őt bosszantja mind e vastag tréfa,
Mely ugyan fejétől sem járt messze néha.

5. Toldi tűr azonban, bárha nem békével;

Birkozik nagy lelke fellázadt dühével;
Majd meggyőzi magát s megvetéssel tűri,
Szolganép belőle a csúfot hogy űzi.
Mert e nép eperszem10 volna haragjának,
Bosszuló karjától úgy elhullanának,
Mint a Sámsonétól,11 kiről írva vagyon,
Hogy ezer pogányt12 vert egy állcsonttal agyon.

6. Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette,

Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette;
Úgy mutatta, mintha nem is venné észre,
Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.
De, midőn egy dárda válla csontját érte,
Iszonyatosképen megharagutt érte,
S melyen ült, a malomkő-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta.

8 túzok: mezőn élő, nagy testű, lomha röptű madár
9 palánk: deszka- vagy léckerítés
10 eperszem: (itt) csekélység
11 Sámson: rendkívüli erejű bibliai hős
12 pogány: hitetlen
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7. Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?

Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?
Fuss, ha futhatsz, Miklós! pallos13 alatt fejed!
Víz se mossa rólad le a gyilkos nevet!
Elvadulsz, elzüllöl14 az apai háztól,
Mint amely kivert kan elzüllik a nyájtól:
Ki egyet agyarral halálosan sérte,
Úgy aztán kimarta őt a többi érte.

8. Elrepült a nagy kő, és ahol leszálla,

Egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála:
Mint olajütőben15 szétmállott a teste,
És az összetört hús vérolajt ereszte.
Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta,
Két szemét halálos hályog16 eltakarta,
S aki őt eloltá, az a veszedelem
Mindenik bajtársnak fájt, csak ő neki nem.

13 pallos: széles pengéjű, egyenes, hosszú kard
14 elzüllik: elvadulva elkóborol (A. J.)
15 olajütő: olajos magvakból olajat sajtoló prés
16 hályog: látást rontó hártya
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9. György haragja pedig lészen rendkivűli,

Mert vitéz szolgáját igen keserűli.
Másfelől örül, hogy gyilkos a testvére,
Kit hogy elveszessen, most esik kezére.17
Most ravasz szándékát, melynek úta görbe,
Eltakarja törvény és igazság örve,18
És, hogy öccsét bíró hírivel19 megrontsa,
El kell fogni nyomban, az kemény parancsa.

Toldi: példakép és tükör
Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette, …
Miklóst olyan férfinak ismertük meg, akiben nagy erő lakik, nemcsak a testében, hanem a szívében is. Ugyanakkor az is igaz, hogy indulatain végül nem tud uralkodni.
Arany ezt így fejezi ki a Harmadik énekben:
(6. vsz.)
De, midőn egy dárda válla csontját érte,
Iszonyatosképen megharagutt érte,
Toldi türelmes: Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette, … De az őt ért megaláztatás és bántalmazás olyan fokúvá vált, ami már az életét veszélyeztette. A felé repülő dárdákra volt a válasza
az eldobott malomkő. Ebben a helyzetben tehát
Miklós elsősorban áldozat. Ezért nem érezzük
olyan súlyosnak bűnét, hiszen életveszélyben
volt.
A Második énekben olvasott bonyodalom
most kiteljesedik: már nem csak György és Miklós
között feszül konfliktus. Toldi a király katonáját
ölte meg, ennek következtében magával a királ�lyal került szembe.

Toldi Miklós képe az Erdélyi MúzeumEgylet levéltárában

17 esik kezére: (itt) kezére jut, hatalmába kerül
18 eltakarja ... örve: valami örve alatt, arra hivatkozva
19 bíró hírivel: bíró hírével, törvényes úton
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A mű szerkezetére jellemző sajátos megoldás, hogy a 7. versszakban az olvasó nem
tudja meg, mi lesz a kő elhajításának következménye. A történetmondó az események
leírásába közbeiktat néhány sort, ezzel növeli a feszültséget. Fuss, ha futhatsz, Miklós!
olvashatjuk a 3. sorban a megszólítást, amelyben a beszélő mind a címzetthez, mind
a hallgatósághoz fordul.
Az elbeszélő nem szereplője a történetnek, kívülállóként ábrázolja az eseményeket. Mégis érezzük, hogy félti és sajnálja a főhőst, menekülésre biztatja őt. A beszélő
tehát rokonszenvet érez Miklós iránt.

Az ütemhangsúlyos verselés
Az ütemhangsúlyos verselést magyaros verselésnek is szoktuk nevezni, hiszen ősi
magyar népdalaink, népballadáink leggyakrabban ütemhangsúlyos verselésűek.
Az ütemhangsúlyos verselés a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok szabályos
váltakozásán alapul. Alapegysége az ütem. A hangsúlyos szótagtól hangsúlyos szótagig tartó ritmikai egységet nevezzük ütemnek.
A magyaros verselés leggyakoribb formái a felező sorok. A felező tizenkettes sor
esetében a sor 12 szótagból áll, a 6. szótag után egy szünet osztja ketté. Pl. Toldi
Miklós képe úgy lobog föl nékem…
A Kisfaludy Társaság felhívásában ez állt: Készíttessék költői beszély, versben, melynek
hőse valamely, a nép ajkain élő történeti személy, például Mátyás király, Toldi Miklós,
Kádár vitéz stb. Arany a verses, azon belül az ütemhangsúlyos formát választotta,
mert a témához ezt tartotta a legmegfelelőbbnek.
A Toldiban és a János vitézben is megfigyelhető, hogy egy verssort (legalább) két egységre oszthatunk. A szünet után kezdődő ütemekben az első, hangsúlyos szótagokat
hangsúlytalanok követik, ez adja a szabályos, ritmikus váltakozást. A Toldi sorai tizenkét szótagosak, többnyire felező tizenkettes verssorokból épül fel a mű. A szünet két
részre tagolja a tizenkét szótagos verssort.
Az ütemeket tovább bonthatjuk, ha több szünetet tartunk. A Harmadik ének első
sorát így is tagolhatjuk: 3/3//4/2. Mégis felező tizenkettesről beszélünk, mert a középütt levő szünet hosszabb. Az ilyen erőteljesebb szünetet, a sort kettévágó határt
sormetszetnek, cezúrának nevezzük.
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Kérdések, feladatok
1. Olvassátok el a 3. versszakot újra! Mit jelentenek Toldi György szavai? Fogalmazzátok meg egy-két mondatban!
2. Most ravasz szándékát, melynek úta görbe, / Eltakarja törvény és igazság örve, …
Mit jelent, hogy Eltakarja törvény és igazság örve? Mi György ravasz szándéka?
3. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport gyűjtsön érveket Miklós védelme
mellett, a másik gyűjtse össze, mi szól Miklós ellen!
4. Fogalmazzatok meg egy-egy találó hasonlatot Miklósról, Györgyről és a vitézekről!
5. Fogalmazd meg saját szavaiddal az alábbi kifejezéseket!
a) Ifju vér, öreg bor fickándott erökben
b) nagyfejű legényit ily szókkal biztatja
c) e nép eperszem volna haragjának
6. Tanuld meg a műből a tanárod által kijelölt versszakokat!
Projektfeladat: Alakítsatok csoportokat az osztályból! Minden csoport válasszon
két éneket, amelyhez illusztrációt készít, és idézetet is választ hozzá! A témakör végén
helyezzétek el munkáitokat a faliújságon!

Ismételjünk!
Szerkezeti egység
A bonyodalom
kibontakozása
I. fordulópont

Helyszín
Nagyfalu

Idő
Délután

Legfontosabb esemény
Miklós akaratlanul gyilkossá
válik, menekülnie kell.
Harmadik sértés: Hé fiúk, amott
ül egy túzok magában
Mélypont: Elrepült a nagy kő,
és ahol leszálla, / Egy nemes
vitéznek lőn szörnyű halála:

Miklós a gyilkosság miatt a királlyal kerül konfliktusba.
Az elbeszélő a megszólítás eszközét is felhasználja a feszültségteremtéshez.
A Toldi verselése ütemhangsúlyos, a mű többnyire felező tizenkettes sorokból
áll.
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Bujdosik az ,éren’, bujdosik a ,nádon’

Negyedik ének
,Igen keserűli1 Miklóst az ő anyja:
Titkon ezért őtet éléssel 2 táplálja.’
Ilosvai

1. Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal,

Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival,
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére,
És ezerjófűvet3 tépni a sebére;
Jaj! de a forrásnak kiszáradt az ágya,
Az ezerjófűvet írul4 sem találja,
Minden ág megtépte, tüske megszaggatta,
Úgyhogy még aléltabb most az isten-adta:

2. Úgy bolyonga Miklós. Nyakán ült a búja,

Oldalát kikezdte annak sarkantyúja,
S mint bezárt paripa, mely fölött az ól ég,
Szíve a mellében akkép hánykolódék.
Bujdosik az ,éren’,5 bujdosik a ,nádon’,
Nincs, hová lehajtsa fejét a világon.
Hasztalan kereste a magánosságot,
Mert beteg lelkének nem lelt orvosságot.

1 keserűl: keservesen megsirat
2 élés: ennivaló
3 ezerjófű: gyógynövény
4 ír: kenőcs, orvosság
5 ,éren’: (itt) patak vizében
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3. És mint a toportyán,6 ha juhász kergette,

Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette:7
Ott is azt susogta a nád minden szála:
Széles e világon nincsen árvább nála.
Nádtors lőn az ágya, zsombok8, 9 a párnája,
Isten kék egével födve a tanyája,10
Mígnem a sötét éj szárnya alá vette
S fekete ponyvából sátort vont felette.

4. Majd az édes álom pillangó képében

Elvetődött arra tarka köntösében,
De nem mert szemére szállni még sokáig,
Szinte a pirosló hajnal hasadtáig.
Mert félt a szunyogtól, félt a szúrós nádtól,
Jobban a nádasnak csörtető vadától,
Félt az üldözőknek távoli zajától,
De legis-legjobban Toldi nagy bajától.

5. Hanem amidőn már szépen megpitymallott,11
És elült a szúnyog, és a zaj sem hallott,
Akkor lelopódzott a fiú fejére,
Két szárnyát teríté annak két szemére;
Aztán álommézet csókolt ajakára,
Akit mákvirágból gyüjte éjszakára;
Bűvös-bájos mézet, úgy hogy édességén
Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén.

6. De a kínos éhség azt is irigyelte,

Hajnali álmából csakhamar fölverte,
S addig ösztökélte,12 addig korbácsolta,
Míg a rétet összevissza barangolta;
Fölkereste fészkit a réti madárnak,
Szárcsa-, vadrucának, bibicnek, sirálynak,
Házukat feltörte és kifosztogatta,
Tarka tojásikkal éhét elaltatta.13

6 toportyán: réti farkas (A. J.)
7 nádasba vet: (itt) nádasba menekül
8 zsombok: zsombék. Mint fazok–fazék stb. A „zsombik”
zsombéknak hibás kiejtése. (A. J.)
9 zsombék: a mocsárból kiemelkedő tömör kis növénysziget vagy elhalt növényi részekből képződött kis halom

10 tanya: (itt) a szállása
11 pitymallik: hajnalodik
12 ösztökél: ösztönöz, hajt (ösztöke: igás
állat buzdítására szolgáló vasvégű bot)
13 éhét elaltatja: (itt) jóllakik
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7. Vadmadár-tojással éh-szomját elvervén,

Szörnyen hányta a hab a jövőnek tervén:
Merre menjen? mihez fogjon? uramfia!
Nincsen hő lelkének hová fordulnia.
Mert elmenne könnyen, el is bujdokolna,
Ha az édesanyja előtte nem volna:
Jaj, de majd ha róla hírt nem hallanának,
Megrepedne szíve az édesanyjának.

8. Három napig magát ekkép vesztegette,14

Harmadik nap a nád megzörrent megette,
Azt gondolta farkas, meg se moccant karja,
Mert ellátta,15 hogy őt csak testvére marja.
Pedig Bence volt az, régi hű cseléde,
Akit anyja küldött fölkeresésére,
Ki nagy zokogással nyakába borulva
Így szólott Miklóshoz egy kis idő mulva:

14
15

magát vesztegeti: (itt) gyötrődik
ellát: (itt) belát, tud

89

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 89

2022. 03. 10. 10:47:07

Arany János: Toldi

9. „Jaj! eszem a lelked, beh jó, hogy meglellek,

Harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek;
Tűvé tettem érted ezt a tenger rétet,
Sose hittem, hogy meglássalak ma téged.
Hogy’ vagy édes szolgám?16 nem haltál meg éhen?
Nem evett meg a vad ezen a vad réten?
Itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen; ne!
Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne.”

10. Azzal a hű szolga szemét az ökléhez,

S öklét megtörölte ócska köntöséhez,
Letérdelt a földre, tarsolyát letette,
Ami csak volt benne, sorra mind kiszedte.
Asztalt is terített, csak úgy hevenyéből,17
Az üres tarsolyból, meg a födeléből,
A cipót, kulacsot, pecsenyét rárakta,
Végre két almával a módját megadta.

11. Akkor elővette csillagos bicskáját,

Megkínálta vele kisebbik gazdáját;18
Toldi a jó késsel a cipót fölszelte,
S a cipóval a hust jóizűen nyelte.
S mily örömmel nézte Bence, a hű szolga!
Jobban esett, mintha maga falta volna;
Mintha ő is ennék, úgy mozgott a szája,
Néha szinte könnybe lábadt ősz pillája.

12. Mikor aztán Miklós az éhét elverte,

Bence a kulacsnak nyakát kitekerte:
A kulacs sikoltott és kibuggyant vére
Az öreg szolgának a keze fejére.
Ez meg a vörösbort urára köszönte,
Néhány kortyot előbb nyelve mellé19 önte,
S míg azt a fiúnak nyujtá jobb kezével,
Megtörülte száját inge elejével.

16 szolgám: kedveskedő megszólítás ifjabbhoz, nem
tekintve az egymás közti úr- vagy szolgai viszonyt (A. J.)
17 hevenyéből: hevenyészve, sebtében

18 kisebbik gazda: a gazda fia vagy öccse. Így a nőnek a férje öccse: „kisebbik ura”. (A. J.)
19 nyelve mellé: (itt) a torkába
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13. S a bor az öreget jókedvre tüzelve,

Hogy’ kinyilt a szíve! hogy’ megoldott nyelve!20
Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján,
(Ostoros gyerek21 volt annál néhanapján);
Azután fordítá apjára, anyjára,
Györgyre a bátyjára, végre önmagára,
S tán a szó belőle, míg a világ, folyna,
Ha Miklós szomorún így nem kezdte volna:

14. „Haj! be zokon esik most hallgatnom téged!

Hagyd el, kérlek, hagyd el e fájós beszédet.
Máskor, a tűzhelynél tengerit22 morzsolva,
Ítéletnapig is elhallgattam volna.
Hányszor elbeszélted apám vitézségét!
Majd éjfél vetette minden este végét;
Aztán mily sokára tudtam elalunni!
Hajnalig se birtam a szemem lehunyni.

15. Ami volt, az nincs már: ami jó volt, elmult;

Más pennával írnak; sorsom balra fordult;
Gyilkosságba estem, lettem bujdosóvá,
Hej, ki tudja, mikor leszek bele jóvá?
De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja,
Mert azért az árvák gondviselő atyja;
Tán veszett23 nevemet is lemossa vérem,
Mit fejemre költe24 drága jó testvérem.

16. Nem születtem arra, érzem ezt magamban,

Hogy itt békamódra káka25 között lakjam;
Nem is teremtőztem26 béresnek, villásnak,27
Hogy petrencét28 hordjak akárki fiának.
Már csak arra várok, hogy bealkonyodjék,
A világ mezőrül haza takarodjék,
És akkor nyakamba veszem az országot,
Szél sem hoz felétek énrólam ujságot.29”

20 megoldott nyelve: (itt) mesélni kezdett
21 ostoros gyerek: kisbéres, fiatal fiú, akit az ökrök
gondozására fogadtak fel fél bérért
22 tengeri: kukorica
23 veszett: (itt) bemocskolt
24 fejemre költ: (itt) rám fog

25 káka: vízinövény
26 teremtőzik: (itt) születik
27 villás: villával dolgozó béres
28 petrence: kisebb rakásnyi szálas takarmány,
amennyi két rúdon (petrencés rúd) szállítható
29 ujság: (itt) hír
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17. Nagyon elbusúla Bence a beszéden,

Szánta kis gazdáját, hogy bujdosni mégyen,
Hallgatott sokáig s majd elfakadt sírva,
Bocskorán körmével kereszteket írva.
Végre megszólamlott s nagyon szépen kérte,
Ne nehezteljen meg Miklós gazda érte:
De ő ezt a dolgát bolondságnak tartja,
Hogy fejét ily rögtön bujdosásnak adja.

18. „Látod jó kis gazdám: György úr nemsokára,

Három-négy nap mulva, visszamegy Budára:
Akkor, ami elmult, feledségbe mégyen,
Kiskirály leszesz te az egész vidéken.
Hát itt hagynál minket, sok derék cselédet,
Kik, mint gyermekünket, úgy szerettünk téged?
Itt hagynád a Bimbót s Lombárt,30 a hajszását,31
Kiknek hét vásáron sem találni mását?

19. Itt hagynád sokféle kedves mulatságod?

Párjával malomba ki emelne zsákot?
A malomkövet ki öltené karjára
Molnárlegényeknek álmélkodására?
Ne menj, édes szolgám, jaj, ne menj messzére,
Egész Nagyfalunak keserűségére;
Jaj! ne hagyd bitangul32 az ős Toldi házat,
Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat.”

20. Így rimánkodott az, de kevésbe vette,

Fejét rázta Miklós, ahol nem szerette;
Hanem, amint anyját hozta fel végtére,
Követ hengerített a fiú szivére.
Nem felelt sokáig Bencének szavára,
Csak nézett sohajtva a susogó nádra,
S addig-addig bámult a susogó nádra,
Nagy meleg könnycsepp ült szeme pillájára.

30 Bimbó, Lombár: ökrök nevei (A. J.)
31 hajszás: a kocsiba jobb oldalra befogott igavonó állat (ló vagy ökör)
32 bitangul: gazdátlanul
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21. S mintha törlené csak arca verítékét,

Tenyeréhez törlé hívatlan vendégét:
Végig a kisujján a könny földre csordult,
Ő pedig Bencéhez ily szavakkal fordult:
„Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak:
Gyászba borult mostan csillaga fiának:
Egykorig nem látja, még nem is hall róla;
Eltemetik hírét, mintha meghalt volna.

22. De azért nem hal meg, csak olyaténképen,

Mint midőn az ember elrejtezik mélyen,
És mikor fölébred bizonyos időre,
Csodálatos dolgot hallani felőle.
Rólam is hall még hírt, hogy mikor meghallja,
Még a csecsszopó33 is álmélkodik rajta:
Akkor anyám lelke repes34 a beszéden,
Csak meg ne szakadjon szíve örömében.”

23. Ezt izente Miklós. Akkor a hű szolga

Az üres kulacsot tarsolyába tolta;
Megtörülte szépen csillagos bicskáját,
Összehajtogatta szalonnás ruháját.35
Aztán a tarisznyát félvállára vette,
Búcsut vévén, lábát útnak egyengette:
Ment is volna, nem is; gyakran visszanézett,
Végre a töretlen nád közt elenyészett.

33 csecsszopó: csecsemő
34 repes: (itt) örül
35 szalonnás ruha: darabka vászon a tarisznyában, melybe szalonnát vagy más zsiradékot takarnak (A. J.)
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Toldi: példakép és tükör
Nehéz döntés – nincs visszaút
Ebben az énekben folytatódik a próbatételek sora. Miklósnak a bujdosás során sok
ideje volt gondolkodni. Megfogalmazódik benne a terv, amelyet Bencének mond el.
Tudja, hogy nem mehet haza úgy, mintha mi sem történt volna. Jóvá kell tennie bűnét:
lemossa vérem. Arra is utal ezzel, hogy talán az egyetlen lehetősége, ha katonának áll.
Nem uralkodik el rajta a kétségbeesés. Megfogalmazza, mi miatt maradt még benne
reménysugár: De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja / Mert azért az árvák gondviselő atyja; ...
Sok mindenben a mesék világára emlékeztet a most olvasott ének. Miklós három
napig bujdokol: Három napig magát ekkép vesztegette, … A hármas szám egyrészt
a népmeséket idézi, másrészt a teljességre is utal. Azt üzeni ezzel az elbeszélő, hogy
Miklós elég időt töltött el a számkivetett állapotban, és megfontolta további lépéseit.
Miklós elhatározza, hogy világgá megy. Ez szintén mesei fordulat.
Ebben az énekben azzal halad tovább a cselekmény, hogy folytatódik a próbatételek
sora, az önmagával való szembenézés, amely egyben előkészíti az újabb kalandokat is.

Az allegória
Miklós lelki fájdalmát erőteljes líraisággal mutatja be az elbeszélő. Ez a részlet különösen gazdag költői képekben is.
– megszemélyesítés és metafora: Nyakán ült a búja, / Oldalát kikezdte annak sarkantyúja, …
– hasonlat: Mint a hímszarvas, kit vadász sérte
nyillal, / … Úgy bolyonga Miklós…
Miklós sokáig bolyongott a nádasban, amíg találkozott Bencével. Ráesteledett, de zaklatottsága
miatt nehezen tudott elaludni. A negyedik és ötödik versszakban az édes álom pillangó alakjában
jelent meg: Majd az édes álom pillangó képében /
Elvetődött arra tarka köntösében.
Az álom így egy metafora segítségével válik érzékletessé, képszerűvé ezekben a strófákban.
A több versszakon vagy akár a teljes művön
végigvonuló metaforát vagy megszemélyesítést
allegóriának nevezzük. Az allegória összetett kölA melankólia allegorikus ábrázolása
tői kép, amelynek alapja egy mozzanatról mozza- egy képzőművészeti alkotáson,
natra kibontott metafora vagy megszemélyesítés. Albrecht Dürer: Melankólia I. (1514)
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Kérdések, feladatok
1. Másoljatok a füzetetekbe egy hasonlatot és egy metaforát az első négy versszakból! Ne azokat, melyeket már példaként hozott a tankönyv. Egy-két mondatban
magyarázzátok meg, mi a hasonlítás és az azonosítás alapja!
2. Keressétek ki, mely részletek utalnak arra, hogy
a) mennyi időt töltött Miklós a nádasban!
b) mit evett!
3. Milyen népmesei elem fordul elő a 8. versszakban?
4. Ebben az énekben Miklós apjáról is megtudunk valami fontosat. Keressétek meg
az erről szóló részletet!
5. Mi Bence elképzelése arról, hogy mit kellene tennie Miklósnak? Szerinted miért
nem követi mégsem Miklós a tanácsot?
Projektfeladat: Végezzetek kutatómunkát! Gyűjtsetek olyan irodalmi (nem mondákat) vagy képzőművészeti alkotásokat, amelyek valamilyen történelmi eseménynek
állítanak emléket! Készítsetek tablót a gyűjtött alkotások idézeteiből, képi megjelenítéseiből! Jelöljétek meg az alkotásokat ihlető történelmi eseményeket!

Ismételjünk!
Szerkezeti egység Helyszín
A bonyodalom
kibontakozása

Nagyfalu
környéke,
nádas

Idő

Legfontosabb esemény

Hajnal
Három napig
tartó bujdosás

Miklós találkozása Bencével.
Anyai segítség: Sült hús,
fehér cipó, kulacs bor van
benne.

Allegória: több versszakon végigvonuló, mozzanatról mozzanatra kibontott metafora.
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Nem válik belőle farkasoknak étek

Ötödik ének
,Az éren és nádon Miklós bujdosik vala.’
Ilosvai

1. Elfeküdt már a nap túl a nádas réten,

Nagy vörös palástját künn hagyá az égen,
De az éj erőt vett, csakhamar beronta,
Az eget, a földet bakacsinba1 vonta,
És kiverte szépen koporsószegével:
Fényes csillagoknak milljom-ezerével;
Végre a szép holdat előkerítette
S ezüst koszorúnak fejtül odatette.

2. Miklós pedig indult a szokatlan útra,

Magát jobban-jobban a nádasba fúrta:
De mintha kötéllel vonták volna hátul,
Nem birt elszakadni az édesanyjátul.
Vissza-visszanézett: hej, pedig mi haszna?
Egy teremtés sincs ott, akit megláthatna,
Mégis visszanézett, sőt meg is fordulva,
Búcsut venni indult egy kis idő mulva.

1 bakacsin: fekete posztó
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3. S amint visszafelé méne, mendegéle,

Egy helyütt a zsombék csak lesüpped véle:
Réti farkas fészke volt épen alatta,
Benne két kis kölyke rítt az isten-adta.
Megsajnálta Miklós hogy reájok hágott,
Símogatta a két árva kis jószágot,
Mint a juhász-bojtár, amikor kapatja,2
A komondor kölyköt végig simogatja.

4. Kár volt símogatni; csak vesztére tette;

Mert megzörren a nád hirtelen megette;
Jő az anya-farkas szörnyü ordítással,
Rohan a fiúnak, birkoznak egymással.
Fel-feláll a farkas hátulsó lábára,
Méri éles körmét Toldi orcájára,
Csattog a fejér fog vérszopó inyében,
S mintha szikrát hányna, csillog a holdfényben.

5. Toldi pedig magát serényül forgatja,

Öklének csapásit sűrűn osztogatja:
Ömlik a vér száján és orrán a vadnak,
Nagy meredt szemei szörnyen kidagadnak.
Nyelve a szájában meg nem tudna férni,
Csattogó fogával azt is összevérzi,
Mint veszett kutyáé csorog véres nyála;
Senki sem látott már dühösb vadat nála.

2 kapat: valamire szoktat, idomít
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6. Miklós a kötődést unni kezdi végre,

Lábát sem restelli híni segítségre,
S mint midőn a bika dolgozik szarvával,
Fölveti a farkast egy erős rugással.
Messze az avasba3 esik a vadállat,
Nagy darab helyütt letördeli a nádat,
És amint lehulla puffanó eséssel,
Nagyot üt a földre hangos nyekkenéssel.

7. De lám, mintha ördög volna belé bújva,

Egyet hengeredik s talpra ugrik újra,
Elordítja magát keserves haraggal,
S mégyen új csatára köszörült fogakkal.
Körmeit Miklósnak a vállába mártja,
Száját a fejénél két araszra tátja
S hátulsó lábával úgy szorítja térdét,
Pusztítsa el Isten a kegyetlen férgét!

8. Ez még csak mehetne, de most jő a nagyja:

Ordít a hímfarkas s hátul megtámadja;
– Mit csinálsz most Miklós? jaj, dehogy birsz vélek!
Ezer lelked volna, mégis megölnének. –
Semmi baj! az néki a tulajdonsága,
Hogy, ha nő veszélye, nő a bátorsága:
Kisegíti magát, sohase féltsétek,
Nem válik belőle farkasoknak étek.

9. Mert amint a nőstény ölre ment s birokra,

Megszorítja torkát Toldi két marokra;
Csak kifordult körme a fiú nyakából,
Kifogy minden erő a horgas-inából.
Szeme is kidülled, véres könnyel telve,
Mint egy nagy csoroszlya,4 lóg ki zöldes nyelve:
Nem kiment belőle, bennszorult a pára,
Ahogy eltátotta, úgy maradt az álla.

3 avas: a nádasnak az a része, ahol már régen nem vágtak nádat
4 csoroszlya: ekelap, az eke földet hasító része
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10. Akkor fogja Toldi, jót kanyarít véle,

És a kanhoz vágja, mely rohan feléje;
Fölkel az dühösen, s hogy megint lecsapja,
Párját fekhelyéből mérgesen harapja.
És pedig világos, hogy megint fölkelne,
Ha Miklós előre néki nem felelne:
De úgy elpaskolja most a nőstényével,
Hogy világ végéig sem támad többé fel.

11. Toldi a vadaktól így megmenekülvén,

Megpihent kevéssé egy zsombékra ülvén;
A farkas-fiakban sem volt már lehellet,
Eltaposva nyúltak Toldi lába mellett.
Távolabb fekütt az anyjok, meg a párja;
Tisztán sütött rájok a hold karikája,
Hidegen tekintett a rét fenekébe,
Mint egy arany tepsi, szétmeredt a képe.

12. Miklós az elméjét mindenképen hányta,

Nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta,
Hanem gondolkozott az ő farkasáról,
Őt elnyelni vágyó rossz szivű bátyjáról.
De hát mért akarja bátyja őt megenni,
Mért akar hóhéra, nem testvére lenni?
Vagy mikor járt Miklós néki ártalmára?
Mért feni agyarát jó atyjafiára?

13. Mert hiszen, ha példát farkasokról vészen:
Ott is a rosszabbik az ő bátyja lészen:
Fészkit oltalmazza a mezőnek vadja,
Ki nem ingerelte, azt meg nem támadja.
Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre,
Nem bánt senkit aztán, ha csillapul éhe;
Akkor is barmoknak tizedelve nyáját,
Megkiméli mindég a maga fajtáját.
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14. De az ő testvére – de az ő testvére,

Ki mondja meg neki: mért tör életére?
Nem csillapul máskép, csak vérével, szomja?
Vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja?
Hátha annak, aki szomjuhozza vérit,
Mint a farkasoknak most, megadná bérit?
Vagy talán emberben tartósabb a pára,
És azért nincs Györgynek végső éjszakája?

15. …Állj meg, állj meg, Toldi! gyilkos a szándékod,
Jaj ne vess bosszúdnak véres martalékot.5
Tudd meg: a legyilkolt atyafinak vére
Bosszuért kiált fel az egek egére.
Tudd meg: ha megölnéd tennen testvéredet,
Akkor meggyilkolnád örök életedet;
Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát,
Bízd rá a büntető bosszuállás dolgát.

16. Most, mintha valami ötlenék eszébe,

Hirtelen felállott s a vadakhoz lépe,
Gyorsan fölvetette őket a vállára,
Úgy indult veszélyes éjjeli útjára.
Ment nagy sebbel lobbal a nád erdejében,
Nagy hosszú sikátort fúrt azon mentében.
Hátul a két farkas csüngött a sarkáig,
Vissza sem tekintett az anyja házáig.

5

martalék: zsákmány, préda
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Toldi: példakép és tükör
Hogy, ha nő veszélye, nő a bátorsága: …
Az Ötödik énekben Arany fontosnak tartja ismét ábrázolni Miklós hatalmas testi erejét, hiszen már az Előhangban megígérte: páratlan erejű hősről fog mesélni.
De egyúttal a gyengédségéről is beszámol: Miklós megsimogatja a farkaskölyköket. Az olvasó számára így újabb
részletekkel gazdagodik a főhős jellemének ábrázolása.
Az Ötödik énekben leírt bátorságpróbával kezd igazi
hőstörténetté válni a Toldi. A farkaskaland próbatétel is.

Az epizód
Az epikus művekben a cselekmény több szálból tevődik össze. Ahhoz, hogy hiteles
legyen számunkra, minden részletnek illeszkednie kell a nagyobb egészbe, a mű saját
világán belül hihető és logikus eseményeknek kell történni.
Az epizód közbeiktatott, a cselekményt előre nem vivő esemény. A cselekmény
szempontjából a farkaskalandot epizódnak tartjuk, önmagában is kerek egészet alkotó történetnek. Úgy tűnik, hogy akár nélkülözhető is lenne a cselekmény szempontjából: ugyanúgy folytatódhatna a történet farkaskaland nélkül is, ahogyan vele együtt
folytatódik. Ez a kaland szolgáltat alkalmat a szülői házba való visszatérésre.
A hős szempontjából a bajból való kilábalás első lépése ez az epizód. Bár visszafelé kell még tekintenie, és a csapdából még nem szabadult ki, de ez a kaland mégis
a felgyógyulásának az első lépése. Már van ötlete, van gondolata, és főleg: újra van
célja.

Üvölt, mint a fába szorult féreg – tartja a mondás, de
vajon tisztában vagyunk azzal, hogy a toportyánféreg, a nádi farkas és az aranysakál (Canis aureus) egy és
ugyanazon faj más-más elnevezése?
Ez a hazánkban egyre gyakrabban megjelenő titokzatos kutyaféle valójában a Kárpát-medence őshonos ragadozója. A farkashoz, a medvéhez és a hiúzhoz
hasonlóan a kitartó üldözések miatt néhány évtizedre
kihalt Magyarország egész területéről.

Aranysakál
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Gyakran ellentmondásos híreket hallhatunk a sakálról: találgatás, pontatlan információ vagy megalapozott kutatás eredményei.
Az elmúlt 50 év során az európai sakálpopuláció (csoport) jelentős változásokat mutat
mind az elterjedési terület, mind a populációméret tekintetében. Az 1960-as évek előtt
átmeneti egyedszámcsökkenés látszik, majd ismételt felbukkanást követően, a 90-es
évektől egyre nagyobb területet foglal el Kelet- és Közép-Európában. Ez a folyamat
olyannyira zajlik, hogy az Országos Vadgazdálkodási Adattár adatai alapján 2009-ben
674 db sakál volt.
(Kurys Anita Régi-új faj hazánkban: aranysakál című írása nyomán,
http://www.ng.hu/Termeszet/2014/08/regiuj_faj_hazankban_aranysakal_)

Kérdések, feladatok
1. Milyen következményekkel járna az elbeszélő szerint, ha Miklós megölné a báty
ját?
2. A 14. versszakban sok kérdő mondat szerepel. Szerintetek mi a szerepük ezeknek?
3. Az eddig olvasottak alapján soroljátok fel Miklósnak azon tulajdonságait, melyek
bizonyíthatják, hogy kiváló vitéz válhatna belőle!
4. Szerintetek mi jár Miklós fejében, milyen szándékkal indul az anyja házáig? Írjátok le néhány mondatban!
5. Ne félj, fenn az Isten; ő majd igazat lát, / Bízd rá a büntető bosszuállás dolgát.
Mire utalhat az Ötödik ének fenti idézetével a szerző?

Ismételjünk!
Szerkezeti egység
A bonyodalom
kibontakozása
1. epizód

Helyszín
Nagyfalu
környéke,
nádas

Idő
Éjszaka

Legfontosabb esemény
Miklós legyőzi a farkasokat.
Semmi baj! az néki
a tulajdonsága: / Hogy, ha nő
veszélye, nő a bátorsága

Epizód: közbeiktatott, a cselekményt előre nem vivő esemény.

102

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 102

2022. 03. 10. 10:47:08

Arany János: Toldi
Felmegyek Budára bajnok katonának

Hatodik ének
,Anyja Tholdi Györgynek Miklóst szánja vala.’
Ilosvai

1. Szépen süt le a hold Nagyfalu tornyára,

Gyepszélen1 fejérlik Toldi Lőrinc háza;
Háta megett annak nagy gyümölcskert zöldel,
Mely fölérne holmi alföldi erdővel.
Kertre nyílik a ház egyik ajtócskája;
Ott van Toldinénak a hálószobája;
Rozmarin2 bokor van gyászos ablakában:
A körül leskődik3 a fiú magában.

2. Farkasait Miklós, amint oda ére,

Letevé a kertnek harmatos gyepére.
Ő meg, mintha lopni jőne, lábujjhegyen,
Édesanyja záros4 ajtajához megyen,
Soká hallgatózik, mindenütt hiában;
Mert csak egy szú perceg a szemöldökfában;5
Zörgetne is, nem is; bátorsága nincsen,
Csak úgy tétovázik keze a kilincsen.

1
2
3
4
5

gyepszélen: (itt) a falu végén
rozmarin: rozmaring, halványkék virágú, illatos örökzöld növény
leskődik: (itt) leskelődik
záros: (itt) bezárt
szemöldökfa: az ajtókeret felső, vízszintes része
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3. Ejnye, hát hol járhat most ez a félsz6 benne?

Máskor a sárkánnyal is birokra menne;
Édesanyját félti igen-igen nagyon,
Nehogy a zörejre szörnyen felriadjon.
Az is megeshetnék, hogyha így fölverné,
Ablakát, ajtóját megnyitni se merné,
Hanem zajt csinálna hangos sikoltással,
S tán nem is tudnának szólni majd egymással.

4. Azért a két farkast fölveszi vállára:

Elkerül a háznak másik oldalára:
Minden élő állat elpihent ott, kinn, benn:
Még csak a kutyák is alusznak egy színben.7
Nyitva áll az ajtó: látszik a György ágya:
Hosszu fejér kendőt terít a hold rája;
Alatta pediglen a ház ereszének
Őrálló legényi sorban heverésznek.

5. Minden alszik. Miklós sem tétováz sokat,

Küszöbre fekteti le a farkasokat,
Aztán a lándzsákat a kezébe kapja,
Melyek a fal mellé voltak támogatva;
Őrállók ruháit földre szegzi vélek,
Hogy ne kelhessenek, majd mikor kelnének,
S bemegy a szobába. Jaj! most Toldi Györgyöt,
Ha még el nem vitte, elviszi az ördög.

6. Ott lesi Miklós a szúnyogháló mellett,

Györgyből mikép hortyog ki s be a lehellet;
Egy marokszorítás – s ha száz lelke volna,
Mégis elhallgatna, többet nem horkolna.
De Miklós elkezdi: „No megölhetnélek,
Megérdemelnéd, ha rávinne a lélek,
Hanem most egyszer nem leszek ártásodra,
Csak hogy itt is voltam, azt adom tudtodra.”

6
7

félsz: népies, „félelem” helyett (A. J.)
szín: részben nyitott oldalú, tárolásra szolgáló gazdasági épület
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7. Azzal a két farkast az ölébe vette,

Az öreg nyoszolya8 szélire fektette,
Így beszélve nékik: „tente, tente, szépen:
A testvérbátyátok fekszik itten épen.”
Maga pedig ment a benyíló szobába,
Melyben asztalnál ült anyja gyászruhába’:
Asztalon két öklét egymásra fektette,
Búbánatos fejét arra eresztette.

8. Hasztalan leskődött ott az édes álom,

Nem birt általtörni a szomoruságon,
És utoljára is csalással ejté meg,
Köntösét elkérte a hideglelésnek;
Úgy furá magát be tarkójába hátul,
Futkosott sarkáig s vissza a sarkátul,
Összezsibbasztotta, megrészegítette:9
Ennyibe került, míg elszenderíthette.

9. Még így sem sokáig tartott szunnyadása:

Elrebbenté Miklós csendes kopogása;
Felriadt az asszony, mihelyt meghallotta,
De Miklós előre így bátorította:
„Édes anyámasszony, ne féljen kegyelmed:
Nem hozok a házra semmi veszedelmet,
Jóllehet, hogy éjjel járok, mint a lélek,
De ha nappal jőnék, tudja, megölnének.”

10. Nem is félt az özvegy, amint ezt hallotta,

Karjával a fiát általszorította,
Egy fillér kis darab, de annyi hely sincsen,
Hová az orcáján csókvetést ne hintsen.
„Jaj, hát látlak ismét! be sose gondoltam,
Majd kétségbeestem, érted majd megholtam,
De Istenem minek beszélek oly nagyon:
Bátyádurad itt a másik házban10 vagyon.”

08
09
10

nyoszolya: ágy
megrészegít: (itt) elkábít
másik ház: (itt) másik szoba
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11. Ennyit mondott anyja; többet nem is szólna,
Ha mindjárt a széles Hortobágyon volna,
Ott is úgy ölelné, szíve elfogódnék,
Szája hosszu néma csókra kulcsolódnék.
Érzi Miklós, hogy mint reszket az ölében,
Tán lerogyna, ha ő nem tartaná szépen;
Pedig ő is szörnyen meg vala indulva,
Nem is felelt mindjárt, csak jó idő mulva.

12. Tartani akarta magát, de hiába!

Mintha tűt szúrnának orra cimpájába,
Vagy mintha alatta reszelnének tormát,
Tekerő nyilallást érze olyanformát.
Megáradva hulla könnye két szemének
Az ábrázatjára kedves szülőjének,
S mint mikor két hegyről összefut a patak,
A kétféle könnyek egybeszakadtanak.

13. Végre szivét Miklós megkeményítette,

Szemét anyja őszes hajához értette,
Összeszedte magát s fölegyenesedvén,
Valahogy erőt vett rínivaló kedvén.
És szólott anyjához következő szókkal:
„Hagyjon fel kegyelmed kicsinyég11 a csókkal;
Szakmány módra12 van rám mérve minden óra:
Jöttem kegyelmedhez búcsuvevő szóra.

14. Nem remélem, hogy itt maradásom legyen

György miá,13 kit Isten akárhová tegyen;
Végre még gyilkosa lennék, attól félek…
Nem! az sosem leszek – arról nem beszélek, –
Hanem annyit mondok: ne busuljon kelmed;
Vesse ki szivéből azt a nagy félelmet:
Nem azért megyek el, hogy vissza ne jőjek;
Hiszem a teremtőt, még addig nem öl meg.

11
12
13

kicsinyég: (itt) kis ideig
szakmány módra: szűkre szabva
miá: miatt
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15. Nagy erőt érezek mind a két karomban,

Nem vesztegetem azt szérűn14 és malomban;
Édesapámnak is hallám vitézségét:
Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét?15
Felmegyek Budára bajnok katonának,
Mutatok valamit ottan a királynak,
Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére,
Sőt irígység miatt megszakad a lépe.16

16. Azért szépen kérem, édes anyámasszony,

Sohase aggódjék, sohase sirasson;
Aki meg se halt még, minek azt siratni,
Mikor a halott sem fog halott maradni…?”
Többet is beszélne még a szülőjének,
Ha az ebek alant17 nem üvöltenének,
De mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette,
Hogy imént egy dolgát balgatagul18 tette.

17. A kutyák haragját nem egyéb okozta,

Hanem hogy a farkast az udvarba hozta;
Mármost felugatják ezek a cselédet;
Azért csak rövidre fogta a beszédet:
„Nincs időm továbbra hogy maradjak itten,
Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten;
Áldja meg az Isten ezen a világon:
Még a másikon is, szivemből kivánom.”

18. „Áldjon meg, áldjon meg!”… anyja eddig mondta,

Hogy ki áldjon? vagy kit? azt csak úgy gondolta;
Tudta, hogy az, aki a szivet vizsgálja,
Minden kívánságát benne megtalálja.
Hát mikor melléről elszakadt a gyermek!
Kínját elbeszélni nyelve nincs embernek:
Lelke volt talán a lánc közöttük, aki
Nem kikapcsolódott: tövestül szakadt ki.

14 szérű: az a terület, ahol a levágott gabonát összegyűjtötték és kicsépelték
15 nemzetség: család

16 megszakad a lépe: (itt) belehal, belepusztul
17 alant: (itt) lent
18 balgatagul: (itt) meggondolatlanul
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19. A kutyák azonban nyíttak és szűköltek,19

Csúnya üvöltéssel az ajtóig jöttek,
Feltápászkodtak a szolgák üggyel-bajjal,
Györgyöt is fölverték a fertelmes zajjal.
„Ki járt itt? mi járt itt?” így óbégatának,
Hogy a két farkasra reá akadának.
„Ez a Miklós dolga! ezt más nem tehette!
Utána! utána! ilyen szedtevette!”

20. S mint mikor egy fészek lódarázs fellázad,

Olybá20 képzelhetni most az egész házat:
Bukdosnak egymásban a széles tornácon,
Futkosnak szanaszét gyalog vagy lóháton.
Merre? vagy hová fut? azt egyik sem tudja,
A bolondok útát jobbra-balra futja;
Végre György úr őket összeszidva rútul,
Megy elül s a többi mind utána zúdul.

21. Hallja-é az özvegy e vadászi lármát,

Kürtölést, kurjantást, kopók csaholását?
Hallja, mint kiáltják: elébe! elébe!
S tudja ki elébe? hogy Miklós elébe?
Nem! ezt ő nem hallja. Eltüntén fiának
Gyönge lábinai megtántorodának,
Lehanyatlott szépen a megvetett ágyra:
Isten tudja, meddig tart az ájulása.

19
20

nyí és szűköl: (itt) vonyít
olybá: (itt) olyannak
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Toldi: példakép és tükör
Miklós jó úton halad a célja felé
Toldiban megfogalmazódik a cél: Felmegyek Budára bajnok katonának. A farkasok
behozatala kapcsán új oldalát ismerjük meg: jó humora van, ráadásul egy életveszélyes helyzetben is van mersze tréfálkozni. Azzal a két farkast az ölébe vette, / Az öreg
nyoszolya szélire fektette, / Így beszélve nékik: „tente, tente szépen: A testvérbátyátok
fekszik itten épen. Nem csak a tréfa miatt fontos ez a jelenet: jelképes cselekedet is
egyben. György miatt robbant ki a konfliktus, ő Miklós fő ellenfele. A kisebb „ellenfeleket”, a farkasokat legyőzte a főhős, az olvasó reménykedhet, hogy bátyja fölött is
győzedelmeskedik majd.
Ebben az énekben újból láthatjuk, mennyire összetett jellem Miklós. Vannak helyzetek, amikor az indulatai elragadják, mindeközben határozott, erős, céltudatos és
nagyon érzékeny.
A cselekményben is lezárult az első szakasz: Miklós elhagyta a szülői házat.

Somogyi Győző: Toldi Miklós

A részletek mesteri kidolgozása
Arany művében az (is) nagyszerű, hogy a leírtak nagyon valóságosnak hatnak. A szerző
az első énekekben bemutatta az alaphelyzetet, megágyazott a történetnek, ezt követően pedig olyan, mintha „magától” haladna előre. Az események a körülményeknek
és a szereplők jellemének megfelelően alakulnak. A hitelességhez hozzájárul még a
sok, aprólékosan kidolgozott részlet, amelyeknél hosszabban is elidőzik az elbeszélő.
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Arany János: Toldi
A 7–8. versszakban ébrenlét és álom nehezen megragadható határát, ezt az átmeneti pillanatot írja le egy különlegesen hosszú megszemélyesítés képében a szerző:
Hasztalan leskődött ott az édes álom…
A Toldi egyik legmegrendítőbb jelenete szintén itt olvasható. Egyszerre lírai és drámai a búcsú leírása. A 12. strófában az anyai és a fiúi fájdalom összekapcsolódását
fejezi ki a következő képpel: S mint mikor két hegyről összefut a patak, / A kétféle
könnyek egybeszakadtanak.
A kibontakozásban a mesterien megalkotott lírai részek mellett az aprólékosan
kidolgozott cselekményelemek teszik még hitelesebbé a történetmondást.

Kérdések, feladatok
1. Keressétek meg a szövegben, hogyan fejezi ki az elbeszélő Miklós bizonytalanságát, mielőtt benyitna édesanyjához!
2. Milyen tervekről beszél Miklós az édesanyjának?
3. Képzeljétek el a következő helyzetet: György két szolgája másnap reggel beszélget egymással, és egyikük nem érti, miért rakta le Miklós a farkasokat György
közelébe! Magyarázzátok el neki a másik szolga nevében, mit jelenthet Miklós
tette!
4. Hogyan viselkedett Miklós az alvó György láttán? Milyen új vonással gazdagodott
Miklós jelleme?
5. Beszéljétek meg közösen, miért fontos, hogy legyenek céljaink az életben! Gyűjtsetek példákat életcélokra!

Ismételjünk!
Szerkezeti egység
A bonyodalom
kibontakozása

Helyszín
Nagyfalu

Idő
Éjszaka

Legfontosabb esemény
Miklós elbúcsúzik édesanyjától.
Sohase aggódjék, sohase
sirasson
Meglátogatja bátyját is.
Ez a Miklós dolga! ezt más nem
tehette
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I. Nagy Lajos
A magyar udvarban, ahol Lajos felnőtt, a magyar volt a használt nyelv, így ezt
nem kellett megtanulnia. Az tény, hogy Lajos király több nyelven beszélt, és az
is előfordult, hogy csak magyarul tudó nádorának maga fordította a velencei
követ szavait.
Érdemes számba venni Lajos király uralkodóként elért sikereit. Apjától eltérően
neki már nem kellett harcolnia a trónért,
Károly halála után néhány nappal minden nehézség nélkül koronázták magyar
királlyá – 16 esztendős volt ekkor. Öccse,
András herceg meggyilkolása után hadat
vezetett Nápolyba, ahol felvette a királyi Nagy Lajos király ábrázolása
címet, visszaszerezte az apja uralkodása a Képes krónikában
idején elvesztett Dalmácia feletti uralmat,
és egy örökösödési szerződés értelmében 1370-ben Lengyelország királyává
is koronázták. Magyarországot délről, a Balkán-félszigeten hűbéres államok
sora vette körül. S hódításainak köszönhetően mind Lajosnak, mind a Magyar
Királyságnak jelentősen megnőtt az európai tekintélye. Egy kortárs itáliai krónika egyenesen azt állította, hogy Lajos „a világ leghatalmasabb fejedelme volt
a keresztények között”. Jó hírének köszönhetően kapta később a „nagy” melléknevet: egy 15. századi kódexben olvasható először a jelző, Lodovicus potens,
vagyis ’erős’, ’hatalmas’ Lajos. […]
Mind életében, mind halála után úgy emlékeztek meg róla, mint jó és igazságos királyról. Mátyás király történetírója, Antonio Bonfini őrizte meg azt a
hagyományt, hogy Lajos király álruhában járta az országot, hogy megtudja,
történtek-e visszaélések. Eszerint az „igazságos király” eredetileg Lajos volt,
a hagyomány csak később kapcsolódott Mátyás személyéhez.
(Szilágyi Aladár Csukovics Enikővel készített interjúja nyomán, www.erdelyiriport.ro)

Kérdések, feladatok
1. Mit jelent magyarul: „Lodovicus potens”?
2. Két dolgot is említ a szöveg, amit a köztudat Mátyás királyhoz kapcsol, ám valójában Lajos királyra igaz. Melyek ezek?
3. Mondd el saját szavaiddal, mit állított Lajosról egy itáliai krónika szerzője!
4. Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, ki volt Antonio Bonfini!
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Részösszefoglalás
Arany János 1846-ban a Kisfaludy Társaság pályázatára írta Toldi című elbeszélő költeményét.
Az epikus szerkezetű mű első hat éneke tartalmazza az előkészítést, a bonyodalmat és a cselekmény kibontakozásának egy részét. Megismertük a főhős alaphelyzetét és a Toldi családot.
Kérdések, feladatok
1. Idézzétek fel páros munkában a mű előkészítésének, bonyodalmának és a cselekmény kibontakozásának eddig megismert eseményeit! Foglaljátok össze a
füzetetekbe két-három mondatban a felsorolt szerkezeti egységekhez tartozó
legfontosabb eseményeket!
2. Alkossatok két csoportot! Az egyik csoport gyűjtse össze azokat a részleteket,
amelyekből megtudjuk, milyennek tartja Miklós Györgyöt! A másik csoport keresse meg azokat a versszakokat, amelyekben megismerjük György gondolatait
Miklósról! Vitassátok meg, milyen a Toldi testvérek egymáshoz fűződő viszonya!
3. Válasszátok ki a listából azokat az érzéseket, amelyek hatására Toldi a súlyos malomkövet eldobta!
6

féltékenység
szégyen

irigység
keserűség

félelem
féltékenység
szégyen

bátorság

kíváncsiság

bátorság

irigység

magány

keserűség

meglepe�ség

kíváncsiság

utálat

düh
félelem

szomorúság
magány
meglepe�ség
lelkesedés

utálat

düh

szomorúság
lelkesedés

4. Gyűjtsétek össze, milyen érvei voltak Miklósnak
a visszatérés és a bujdosás mellett!
5. Kukoricza Jancsi és Toldi Miklós sorsa párhuzamba állítható: mindkettejüknek el kellett
hagynia a faluját. Hasonlítsátok össze a két szereplő helyzetét! Keressetek hasonlóságokat és
különbségeket!
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Sietett, sietett, ámbár vala fáradt;
Estenden meglátta a budai várat;

Hetedik ének
,Oly igen megszáná az asszony siralmát,
Mondá, hogy megállja nékie bosszuját.’
Ilosvai

1. Kinek az ég alatt már senkije sincsen,

Ne féljen: felfogja1 ügyét a jó Isten.
Toldi Miklósét is lám miként felfogta:
A holdat egy vastag felhőbe burkolta;
Lett olyan sötétség, hogy semmi sem látszott,
Zengett az ég szörnyen, csattogott, villámlott:
Az Isten haragja megütött egy hajdút,2
Vége lett azonnal, még csak el sem jajdúlt.

2. Nem vette tréfára Toldi György a dolgot,

Hogy az istennyila feje körül forgott,
Elszéledt kutyáit visszakürtöltette,
Kósza népe is mind összegyűlt megette:
De bizony közel volt akkor már a reggel,
Hogy haza vergődött az ázott sereggel,
S az volt a legnagyobb bosszusága neki,
Hogy, amit elgondolt, még sem vihette ki.

1
2

felfog: (itt) felkarol, segít
hajdú: itt: fegyveres nemesi szolga
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3. Miklós messze tette magát3 azon éjjel,

Szembeszállt esővel, villámmal és széllel,
És midőn a hajnal a homályt elverte,
Magát egy sivatag pusztaságban lelte.
Ki volt útitársa a kietlen pusztán?
A nap ment utána a kék égen úszván:
Elérte, elhagyta; otthagyta magában,
A barátságtalan nedves éjszakában.

4. Háromszor hagyá el. Negyedik nap, délben,
Nagy hegyek lebegtek délibáb vizében:
Bámult Miklós, mert ő olyat sosem látott,
A hegyet bámulta, nem a délibábot.
Sietett, sietett, ámbár vala fáradt;
Estenden4 meglátta a budai várat;
S még nem ment le a nap, midőn odaére
Híres nevezetes Rákos mezejére.

5. Rákosnak mezője tőszomszédos Pesttel,

Pest alatt ért össze utasunk az esttel.
Találkoztak pedig egy temető mellett,
Temetőben új sír dombja sötétellett.
De miféle sírnak sötétlik ott dombja,
Arra Miklósnak most van is, nincs is gondja:
Hosszu gyászruhában – mindenható Isten! –
Édesanyja bókol egy pár új kereszten.

3
4

messze tette magát: nagy utat tett meg
estenden: estefelé
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Arany János: Toldi

6. Pedig nem anyja volt, csak szakasztott mása,

Követ meglágyítna keserves sirása;
Hát Miklós ugyan hogy ne szánná meg nagyon,
Holott neki kőnél lágyabb szíve vagyon?
Meg is esett szíve, oda is ment hozzá,
Hogy kiért? miért sír? tőle tudakozá,
És a gyászos özvegy (mert özvegy volt nyilván)
Így felelt szavára keservesen sírván:

7. „Jaj, fiam! ne kérdezd az én esetemet:

Ma temettem el két vitéz gyermekemet:
Duna szigetében5 gyilkolá meg egy cseh,
Isten a pokoltól soha meg ne mentse.”
Többet nem szólhatott, ezt is csak tördelve:
Nagy zokogás miatt elállott a nyelve;
Letérdelt a sírnak fekete dombjára,
S nyögött, leborulván a két keresztfára.

8. Sokáig tartott így. Miklós pedig várta,

Hadd szűnjék az asszony keserves sirása;
Szűnt is egyszer aztán, legalább úgy látszott:
Nem rí oly erősen, egy kicsit juházott.6
Akkor monda néki: „Hallom, amint hallom,
Az asszony baját, de nem értem, megvallom;
Két fiát megölték, ki ölé meg és mért?
Ha megölték: nincs, ki vért kivánjon vérért?”

9. Fölegyenesedék e szavakat hallván,

S erőt vett az asszony kegyetlen fájdalmán;
Sovány is, halvány is volt az ábrázatja,
Csak a két nagy szeme sötétellett rajta.
„Vért a vérért, mondod? O jaj! senki sincsen,
Az én keservembe ki belé tekintsen;
Puszta a szivem, mint kopár őszi tarló,7
Amelyről leszedte a kalászt a sarló.”

5
6
7

Duna szigete: Margitsziget
juházik: csillapodik, engesztelődik
tarló: a gabonatermés learatása után maradt, beszántatlan földterület
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10. Toldi pedig monda: „Ne sírjon kegyelmed,

Csak nem támad már fel a két vitéz gyermek:
De ne legyen nekem az Isten Istenem,
Ha bosszút nem állok érettök a csehen.
Hanem kérem szépen (s látja, nem hiában),
Mondja el a dolgot isten-igazában;
Özvegy édesanyám van nekem is otthon,
Tudom én sajnálni a jó özvegyasszonyt.”

11. Ekkor a bús asszony nekibátorodva,

Hogy’ esett, mint esett, mind elpanaszolta:
Duna szigetében öklelődzik egy cseh,
S szörnyüképpen szolgál neki a szerencse;
Kérkedik nagy fennen, magát hányja veti,
A magyar nemzetet csúfra emlegeti:
Sok bajnok kiment már életre, halálra,
Özvegyet, árvát és jajszót hagyni hátra.

12. Tegnap állt ki az ő két levente fia;

Nem volt félországban olyan pár dalia,
Nem volt a világon olyan jó két gyermek:
És most egymás mellett egy sírban hevernek!
Elrémült a világ; nem is akadt már ma,
Aki a kegyetlen csehvel szembe szállna;
Pedig megint ott lesz a szigetben reggel,
Istent káromoló gőgös beszédekkel.

13. Így megértve Miklós a bajnak mivoltát,

Tovább az asszonnyal nem közlötte dolgát,
Hanem köszönt s indult Pestnek városába,
Menet nagy dolgokat forgatván magába’.
Utcáról utcára ment nagy sebbel-lobbal,
Mintha ott a járást ő tudná legjobban,
Pedig csak ödöngött előre meg hátra:
Kebelén kenyere, hátán volt a háza.
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Toldi: példakép és tükör
Együttérzés az elesettekkel, cselekvő szeretet
Miklós számára világossá vált, meg kell védenie magát, céljaiért küzdenie kell. Elbúcsúzott édesanyjától, és bátyjának is jelezte, nem tűri tovább az ellene folyó vadászatot.
Miklós kiállta az erő- és bátorságpróbákat. A Hetedik énekben arra látunk példát,
hogy embernek is kiváló. Nem csak az ereje nagy, helyén van a szíve is. Figyelmesen
hallgatja a síró özvegyet, majd pedig elhatározza, hogy együttérzését tettekkel is kifejezi. Olyan ember érdekében akar áldozatot hozni, akit alig ismer.
Az ének előkészíti a későbbi eseményeket. Miklós megértette: két anyát kell segítenie. A fiait sirató anyának kell elégtételt szolgáltatnia azzal, hogy a haza becsületéért küzdő, ám elbukott lovagtestvérekért bosszút áll. Egy másik „anya” szolgálatába is
be kell állnia. Ez a haza, akit meg kell szabadítania az őt megszégyeníteni akaró cseh
bajnoktól.
A költészetben gyakori, hogy a költők az érzelmeket, gondolatokat természeti jelenségekkel azonosítják.
Az ének éjszakai viharral kezdődik. A sötétség, a vihar zaja lehetővé teszi, hogy
Miklós észrevétlen elmeneküljön. A vihar metafora is: a főhős lelkiállapotával párhuzamos költői kép, de kifejezi az üldözés vadságát, zaját is, legfőképpen az Isten haragját, melyet György úrék váltottak ki kegyetlenkedéseikkel.
A szerző párhuzamot von: Miklóst vadul üldözik – szörnyű vihar tombol, két összefüggő vagy hasonló gondolatot, helyzetet állít egymás mellé.

Munkácsy Mihály: Vihar a pusztán (1867)
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Általánosnak mondható ez a fajta képalkotás a magyar népdalokban is. Aranyról
pedig tudható, hogy nagyon jól ismerte a népköltészet világát.
A Toldiban az irodalmi vándorképek is segítik az olvasót a mű értelmezésében. Az
Első ének így kezdődik: Ég a napmelegtől a kopár szik sarja. Nyár van, a Nap ereje teljében van az égen. Ez az erős felnőtt ember kora. Ezután öregszünk, a hajunk is őszül,
az ember gyengül, ahogy ősszel a Nap ereje is. Az ősz tehát az emberi öregkor ideje.
A Toldi estéje, mely a Toldi-trilógia harmadik része, így kezdődik: Őszbe csavarodott
a természet feje. Ezután következik a tél, amikor a fehér hó télen betakarja a földet,
mint ahogy a szemfedő betakarja a halottat. A tél tehát az elmúlás, a halál jelképes
évszaka, majd tavasszal újjászületik a természet, ez az emberi születéssel, fiatalkorral
állítható párhuzamba.

Kérdések, feladatok
1. Foglaljátok össze röviden, mi történt Miklóssal ebben az énekben!
2. Mi hoz szerencsét Miklós számára a menekülés során?
3. Mennyi idő alatt ér a főszereplő Nagyfaluból Rákos mezejére?
4. Keressétek meg a 9. versszakban, hogy milyen hasonlattal érzékelteti az elbeszélő az édesanya fájdalmát! Az utolsó sorban található egy metafora. Keressétek
meg a metaforát, és értelmezzétek ezt a részletet!
5. Miklós célja, az özvegy fájdalma és a nemzet becsülete összekapcsolódik ebben
az énekben. Hogyan? Magyarázzátok meg néhány mondatban!

Ismételjünk!
Szerkezeti egység Helyszín
A bonyodalom
kibontakozása
II. fordulópont

Pest
környéke

Idő
Három
napig tartó
vándorlás
után, este

Legfontosabb esemény
Miklós és az özvegy találkozása.
De ne legyen nekem az Isten
Istenem, / Ha bosszút nem állok
érettök a csehen.

Párhuzam: költői alakzat, két egymással összefüggő gondolat, helyzet hasonló
szerkezetű megfogalmazása.
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Toldi György az öccse birtokára vágyik

Nyolcadik ének
,Király………………………………*
Ha tartaná Miklóst otthon, írá nagy kárnak.’
Ilosvai

1. Toldi György pediglen kigondolta bölcsen,

(Hogy egyik szavamat másikba ne öltsem)
Kigondolta, mondom, kifőzte magában:
Mikép legyen úrrá öccse vagyonában.
Hát előbb mint Miklós, ő is Budán termett,
Hogy Lajos királynál megássa a vermet.1
Fel is ment, mihelyest leszállott a lórul,
S ilyen ajánlást tett a szegény fiúrul.

2. „Felséges királyom! Keserű az nékem,

Amit jelenteni gyász2 kötelességem;
Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér,
Csak testvér marad az, aki egyszer testvér.”
Itt elhagyta, s mintha erősen zokogna,
Szemét egy kendővel ugyancsak nyomkodta;
Veres lett a szeme a nagy dörzsölésre,
De könnyet a király nem vett benne észre.

Hans von Tübingen(?):
Nagy Lajos legyőzi a törököt
Bulgáriában (1430 előtt)
Johanneum Museum, Graz
* az eredeti műben hiányzó rész
1 megássa a vermet: beárul, feljelent
2 gyász: (itt) gyászos
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3. A király azonban ilyenképen szóla:

„Nem is hallottam még, hogy testvéred volna,
Udvaromba miért soha nem vezetted,
Be sem is mutattad, meg sem ismertetted?”
György pedig felele: „Oh, uram királyom!
Nekem az kiváltkép szégyenem és gyászom,
De, –” (s nagyot sohajtott erre az egy dé-re),
„Érdemetlen volna királyom kegyére.

4. Miklós a tizedik esztendőben járván,

Kimúlt szegény apánk s ő elmaradt árván,
Apja helyett apja én akartam lenni,
S belőle, mint illik, jó vitézt nevelni:
De korhely,3 buta lőn: jóra semmi kedve,
Hon maradt, betyárnak, pórnak4 nevekedve;
Pedig erő benne volna módnélkűli:
De mi haszna? lebzsel és a bajt kerűli.”

5. Felelt a jó király: „Ejnye bizony nagy kár,

Mégis rosszul tetted, hogy róla hallgattál,
Azt mondád: igen nagy erő lakik benne:
Csodálnám, ha harcra kedve mégsem lenne.
De ami elhaladt, nem mult el végképen,
Hozd fel őt, hadd lássam, hozd fel, kérlek szépen,
Megtanul, majd meglásd, az én iskolámban;5
Ha nem, úgy is elmegy egy közember-számban.”

6. „Köszönöm, köszönöm felséged kegyelmét,

Méltatlan öcsémről ily jó hiedelmét,
De jaj! minden késő: öcsém el van veszve,
Szántszándékkal való gyilkosságba esve!
Jaj! hogy ily panaszra kell nyitnom a számat,
Megölé némelynap szerető szolgámat…”
Monda György és nyögve egy kőszentre6 borult;
A király ránézett s képe elkomorult.

3
4

korhely: mulatozó, léha
pór: paraszt

5
6

iskola: (itt) sereg
kőszent: valamely szentet ábrázoló kőszobor
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7. Hogy miért borult el a király orcája,

Azt nem mondta Györgynek, ez sem tudokálta;7
Hallgattak sokáig; végre a felséges
Király így töré meg a nagy csendességet:
„Mégis van egy módon kegyelem számára,
Hozasd fel a fiút mielőbb Budára:
Egy erős cseh ví bajt Duna szigetében,
Sok derék vitézem mult ki már kezében.

8. Hadd jőjön fel öcséd és álljon ki azzal:

Vagy erőt vesz rajta,8 vagy keze miatt hal,
Ha győz, úgy derék fi, méltó kegyelemre;
Ha nem, úgy vétkeért meg leszen büntetve.”
Ezt mondá a király; de nem örült rajta
A jó szívü bátya, sőt ekkép sohajta:
„Jaj! mérthogy öcsémnek már ez is későn jön:
Elment, bujdosóvá lett az egész földön.

9. Hová, hová nem lett? elosont9 a háztól,

El sem búcsuzott, csak a kapufélfától,
Híre, hamva eltűnt, elveszett az útja;
Él-e, hal-e már most? a jó Isten tudja.”
Így sopánkodott György álnoksággal telve,
Hej pedig hamis volt néki teste-lelke,
A foga fejérit mindjárt kimutatta,
Beszédének sorját emígy fordította:

10. „Neki már világ és törvény szerint vége,

Jól tudom, rám nézne10 földi öröksége:
El is foglalhatnám, elvehetném joggal,
Hogyha úgy akarnék bánni a dologgal.
De azt mondaná majd egyik avagy másik,
Toldi György az öccse birtokára vágyik.
Lám ni! azt a háztól világra zavarta,
Aztán fogta, minden földét elfoglalta.

7
8

tudokálta: (itt) tudakolta
erőt venni valamin: legyőzni

9 eloson: (itt) elbujdos
10 rám nézne: (itt) nekem járna
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11. Pedig Isten mentsen, hogy így elfoglaljam,

S a világ bosszantó rágalmait halljam!
Aztán meg ki áll jót, hogy reám nem törne,
S elvett birtokáért öcsém meg nem ölne.
Ezt én nem akarom és nem is tanácsos,
Hanem im letészem széked zsámolyához:
Hogy ki legméltóbb rá, felséged tudhatja,
Királyi adomány-képen annak adja.”

12. Elmondá Toldi György és hajlonga mélyen;

A király kilátta,11 mi szándéka légyen;
Kitalálta szépen a fő gondolatot,
Melyet Toldi György úr szépen elhallgatott:
Királyi levelet ohajtott felőle,
Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle,12
Ha netán kegyelmet nyerne idő mulva,
És az öröksége után felindulna.

13. Hidegen mosolygott a felséges király,

S így fogá meg Györgyöt saját szavainál:
„Öcséd örökségét, jól van, elfogadom,
S rá te vagy legméltóbb, tehát néked adom:
Olyan feltétellel adom pedig néked,
Hogyha holnap a cseh bajnokot kivégzed.
Vár fokára tűzöd a levágott fejet:
Úgy nyered királyi függő pecsétemet.”13

11
12
13

kilát: (itt) kitalál
kitudja belőle: kisemmizi valamiből, kitúrja valahonnan
függő pecsét: az oklevélből kilógó zsinórra erősített pecsét
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14. Toldi György veresebb lőn a főzött ráknál,

Homályosan látott a szép napvilágnál,
A faragott képek táncoltak körűle,
Csak kicsibe mult el, hogy el nem szédűle;
Aztán egy hidegség végig futott rajta,
Fázott, mégis izzadt; elsápadt az arca,
Elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne,
Mennyi egy szúnyognak egyszer elég lenne.

15. Megszólamlott aztán végre valahára,

S így felelt szomorún a király szavára:
„Mondom: nekem nem kell az öcsém vagyonja,
Én lemondtam róla, lelkemet ne nyomja.”
Így szólott s köszönt a felséges királynak,
Hazament s nekiállt otthon a hajának,
Nekiesett tépni, homlokát öklözni:
Csak lesték a szolgák: kell-e már kötözni.14

 oldi: példakép és tükör
T
György: a hazug és irigy ember
Mintha kimondottan Miklós ellentettje lenne a bátyja. Igazolva látjuk a főhős szavait,
amelyeket még a Második énekben olvashattunk: Átok és hazugság minden ige szádban! / Egy betű való sincs, Toldi György, a vádban. György sok hazugsága között talán
az utolsó a legsúlyosabb: … öcsém el van veszve, / Szántszándékkal való gyilkosságba
esve! Nem igaz, hiszen hirtelen felindulásból hajította el a malomkövet Miklós, ennek
lett szerencsétlen következménye a katona halála.
Arany ismét megmutatja, hogy apró mozzanatok bemutatásával hogy tudja árnyalni egy szereplő jellemrajzát, vagy hitelesebbé tenni egy jelenetet. György fizikailag is
rosszul lesz, amikor a király leleplezi őt: Aztán egy hidegség végig futott rajta, / Fázott,
mégis izzadt; elsápadt az arca, / Elsápadt, hogy annyi vér se maradt benne, / Mennyi
egy szúnyognak egyszer elég lenne.
A Nyolcadik ének középpontjában György áll. A királlyal folytatott párbeszédekből
megtudjuk, hogy legfőbb célja Györgynek: megszerezni öccse örökségét.

14

kötözni: csillapítani a dühöngőt
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Az elbeszélői nézőpont
A Nyolcadik énekben új kép tárul elénk, mintha éles váltás lenne a filmben, amit néztünk, és egy másik helyen, más szereplőkkel peregne tovább a következő jelenet.
Nemcsak az változik, amit látunk, hanem a nézőpont is átalakul. Az elbeszélő mindeddig Miklóst követte „kamerájával”. Megismertük a gondolatait, vágyait, vele azonosultunk, érte aggódtunk. Most elhagyja őt az elbeszélő, és György nyomába szegődik.
György és a király gondolataiba is belelátunk. Látjuk, hogy a király tudja: György
rosszban sántikál.
A Toldi eddig olvasott részeiben láthatjuk, milyen sokféle szövegtípussal ábrázolja
a szerző a főhőst és történetét:
• elbeszélés: tudósíthatja az olvasót a megtörtént eseményekről;
• leírás: Rémlik, mintha látnám termetes növését, / Pusztító csatában szálfa-öklelését,;
• a legtöbb információt a szereplők párbeszédéből tudjuk meg;
• egy elbeszélői kiszólást is olvashatunk az első versszak elején: (Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem).
Többféleképpen nyilvánulhat meg az elbeszélő: elmesélheti az eseményeket, leírhat tárgyakat, tájakat, gondolatokat, a szereplők párbeszédét is leírhatja, valamint
„beleláthat” a fejükbe és az ő gondolataikat is közölheti.

Kérdések, feladatok
1. Mi a célja Györgynek? Miért megy a királyhoz?
2. Melyik versszakban derülhet ki legkorábban a király számára, hogy György nem
őszinte? Idézd ezt a részletet!
3. Hidegen mosolygott a felséges király – mire gondolhatott közben? Fogalmazd
meg néhány mondatban az uralkodó gondolatait!
4. Toldi György veresebb lőn a főzött ráknál… Milyen költői eszközöket találsz a
14. versszakban?
5. Gyűjts össze a füzetedbe a Nyolcadik énekből régies szóalakokat! Fogalmazd
meg ezeket a kifejezéseket a mai szóhasználat szerint!
6. Milyennek ismerted meg a Nyolcadik ének alapján Lajos királyt? Hogyan befolyásolja ismeretlenül is Miklós sorsát? Állításaidat idézetekkel támaszd alá!
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7. Beszéljétek meg közösen, hogy milyen következményei lehetnek adott esetben
a hazugságnak, valamint az irigységnek! Idézzetek fel konkrét példákat is saját
tapasztalataitok alapján!

Ismételjünk!
Szerkezeti egység
A bonyodalom
kibontakozása

Helyszín
Buda

Idő

Legfontosabb esemény

Miklós
György bepanaszolja öccsét
érkezése a királynál.
előtt
De jaj! minden késő: öcsém el
van veszve, / Szántszándékkal
való gyilkosságba esve!

Alkotói szövegtípusok, amelyekkel a szerző a szereplőket és a történetet láttathatja:
• elbeszélés,
• leírás,
• a szereplők gondolatainak közlése,
• párbeszéd,
• elbeszélői kiszólás.

Buda korabeli metszete a Schedel-krónikából (1470 körül)
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Nyughelyet nem adott senki éjszakára

Kilencedik ének
,Bika rugaszkodván, kötél szakadt vala…
Miklósnak akkoron sok máj adatott vala.’
Ilosvai

1. Pest város utcáin fényes holdvilág van,

Sok kémény fejérlik fenn a holdvilágban;
Barna zsindelytetők1 hunyászkodnak alább,
Megborítva mintegy a ház egész falát.
Azt hinné az ember: a padláson laknak,
Azért csinálták azt sokkal magasabbnak;
Most a házfalakat rakják emeletre,
Akkor a tető volt kétszer újra kezdve.

2. Sok bolyongás után végre kifáradva,

Letelepült Miklós az utcán egy padra;
Úri nép jött-ment ott; asszony, lány és férfi,
Miklós nézte őket, el is unta nézni.
,Aláfüggesztette fejét nagy bánatban,
Mert egy pénze is nincs üres tarsolyában,’
Pedig négy nap óta csak gombát mit evett,
Melyet vándorolva útfélen szedhetett.

I. Lajos aranyforintja
1

zsindelytető: hosszúkás falemezekkel pikkelyszerűen borított tető
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3. Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad:

Tűz van-é vagy árvíz, vagy víják a várat?
Nincsen tűz sem árvíz, nem is jő ellenség,
Hanem van egy másik rémítő jelenség:
Egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán,
Valahogyan vágóhidrul szabadulván;
Bömböl és sikangat,2 és a vért szagolja,
Mely füléből ömlik s szügyét3 végigfolyja.

4. Mészáros legények merre láttak, széjjel

Iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel,
És míg magok biztos helyre nem jutának,
Addig rá sem értek szólni a kutyának.
Volt pedig a hídnál hat erős szelindek,4
Utána uszíták a bikának mindet,
A kutyák szaladtak, nem is voltak restek,
A bika fülének és marjának5 estek.

5. Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé

S fülében a bika a fájdalmat érzé,
Elbődüle szörnyen és lerázta őket,
Elszórá füléről a fülönfüggőket.
Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett,
Nagyokat püffentek a házfalak mellett,
Egy-egy darab fül, hús ha maradt szájokban,
Agyarkodva rágták kínos haragjokban.

6. A vágólegények csak kiálták: „fogd, fogd!”
De a veszett állat karikára forgott,
S amely kutya egyszer hozzá közelített,
Annak ő szarvával repülni segített.
Egyiket bedobta a szomszéd udvarra,
Másiknak a bélit ontotta ki szarva,
A vágók pedig, hisz’ mit tehettek másat?
Biztaták keményen a – döglött kutyákat.

2
3
4
5

sikant: hirtelen éles hangot hallat
szügy: nagyobb négylábú állat törzsének a két mellső láb közötti része
szelindek: nagy, zömök testű, erős kutya
mar: négylábú állat hátán a lapocka fölötti kidomborodó rész
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7. A bika azonban, mint a zúgó szélvész,

Nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét:
Annak tartott, akit elül-utol talált,
Futá minden ember a bizonyos halált.
Sikolt a fehér nép, esve már kétségbe;
Férfiak kiáltják: elébe, elébe!
De egy sincsen, aki elébe fordulna,
Hanem még a fúru-lyukba6 is bebúna.

8. Toldi nem futott el, csak felállott szépen,

S a bikát bevárta az utcaközépen.
„Mit akarsz te fickó! tán bolond vagy? nem ládd
A dühös bikát, hogy jön egyenesen rád?”
Látta Miklós bizony, hogyne látta volna?
„Csak kiáltozzatok” – magában gondolta,
S elbocsátá a szót a két füle mellett,
Minthogy látni mármost a bikához kellett.

9. Mert alighogy Miklóst a bika meglátta,

Rémitőt sikkantott és a port kapálta,
Azután úgy szórta a földet szarvával,
Mintha szérűn pelyvát7 forgatna villával.
Egyszersmind erősen nekirugaszkodva
Szarvát öklelőre nagy-le8 bocsátotta.
„Odavan! vége van! jaj, jaj!” sikoltának
Minden ablakából a pesti utcának.

6 fúru-lyuk: kisebb fúrt lyuk
7 pelyva: a gabonaszemekről csépléskor leváló hártyás levélkék
8 nagy-le: nagyon le
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10. Dehogy van! lábával elébe toppantott,

Rémitő szavával erősen kurjantott:
E fogással visszahökkenté a marhát,
S azon pillanatban megragadta szarvát,
Vágószékre voná két szarvánál fogva,
A mészárosokat előkiáltotta,
Nagy-sokára el is jöttek azok oztán,
Erős köteleket és pányvákat9 hozván.

11. Megköték a bikát vastag gerendához,

Szarvát lenyügözték10 az első lábához;
A nép széjjeloszlott; a vágó legények
Egy kis házikóba fekünni menének.
Miklós meg leült a vágóhid szélére,
Ott akarván tanyát fogni azon éjre;
Fejének párnája a szín ágasa11 volt,
Lepedőt sugárból terített rá a hold.

12. De a mészárosok nem engedék neki,

Hogy a vágószínben magát pihenje ki,
Egy jó darab májat kilöktek elébe,
S menjen onnan, mondták, „anyja keservébe.”
„Ez hát a jutalma száz meg száz életnek,
Hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek –”
Gondolá s a májat ott a földön hagyta,
Jött egy éhes kutya, annak odaadta.

13. Aztán ment az utcán. Sok helyütt susogta

Valaki: „ez volt az, aki szarvon fogta;”
Sok helyen látott még egy-két emberképet,
Ablakból, kapuból amint visszalépett.
Aztán becsapódott az ablak táblája,
Hallott a kapukon kulcsnak csikorgása,
Aztán csendesség lőn, hideg, embertelen;
„Hát nekem” mond Toldi „hol lesz már tűzhelyem?12”

9
10
11
12

pányva: csúszó hurokban végződő hosszú kötél
lenyügöz: megkötöz
ágas: két vagy három ágban végződő tartóoszlop
tűzhely: (itt) szállás
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14. Hányféle dolgok nem jutottak eszébe!

Előtte lebegett édesanyja képe,
Mint mikor hozzá ment búcsuvétel végett,
S nyakán csimpalyogva13 ajkán csókja égett.
Akkor is oly csendes méla éjszaka volt,
Akkor is oly tisztán csillogott le a hold,
Akkor is ki volt ő mindenünnen zárva,
Nyughelyet nem adott senki éjszakára.

15. Majd az édesanyja képét odahagyva,

Az özvegyasszonyra repült gondolatja,
Hogy’ sírt a kereszten, két kezét hogy’ törte,
Amiért a vad cseh két fiát megölte.
Fogadása jut most eszébe s így sohajt:
„Oh mikép víhatnék holnap én avval bajt?14
Hol vagyon paizsom, páncélom, fegyverem?
Fog-e a cseh bajnok szembeszállni velem?

16. Oh! bizony mit sem hajt15 a cseh bajnok énrám,

Kinevet, kigúnyol és félvállról néz rám,
Vagy talán hozzá még közel sem bocsátnak,
»Félre innen, rongyos!« mondják, ha meglátnak.”
S nagyon elbusítá Miklóst e gondolat,
Lassan ment az utcán, sohajtott nagyokat,
Meg-megállt, szemét a föld felé meresztve,
Mintha lába előtt valamit keresne.

17. Egyszer föltekinte, képe is felvídult,

Azt gondolnák, hogy fut, úgy menésnek indult,
Ment, ment egyenesen a temetőkertbe,
Hol imént a síró gyászos asszonyt lelte.
Könnyü eltalálni, mi lehetett célja:
Volt a két fiúnak fegyvere, páncélja;
„Felveszem azt,” mondta, és örült előre:
Jaj! hogy ez az öröm is elpártolt tőle.

13
14
15

csimpalyogva: csimpaszkodva
baj: (itt) párbaj
hajt: foglalkozik, törődik
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18. Össze-visszajárta a temetőkertet,

De nem lelt abban egy elátkozott lelket:
Hol keresse mármost az özvegynek lakját?
Budapest városát sok ezeren lakják.
Látta, hogy hiában minden akaratja,
Erős fogadását hiába fogadta;
Könnyű dibdáb16 játék maga, esküvése,
Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle.

19. És mivelhogy szállást az élők nem adtak,

Elpihent tanyáján hideg halottaknak;
Nyirkos volt a sírdomb a harmattól, melyet
Hűvös éj sírt arra örökösök helyett.
Fölnézett az égre, az országutjára;17
Keservesen gondolt bujdosó voltára;
S mint amely madár van elröppenő félben,
Úgy tett a reménység hervatag szivében.

 oldi: példakép és tükör
T
A reménytelenségtől az elhatározásig
Miklós, akinek méltatlan életet szánt a bátyja, kezdettől érzi, hogy többre hivatott, és
keresi a bizonyítási lehetőséget. Már akkor is kísérletet tesz erre, amikor találkozik
Laczfi nádor seregével, s úgy mutatja meg nekik az utat, hogy közben rendkívüli erejét
is észrevegyék. Azzal, hogy a farkaskaland után visszatér a szülői házba, szintén bizonyítani akar: ne higgyék, hogy gyávaságból futott el, van bátorsága visszatérni.
A Kilencedik énekben megelevenedő bikakaland ismét jelképes történet. Központi
motívuma a bika legyőzése, és annak felismerése, hogy az emberek ítéletalkotásában
a külső megjelenésnek is szerepe van.
A bikakaland szintén epizód. Hasonlóan a farkaskalandhoz: önmagában is kerek
történet, a cselekményt nem viszi előre. A bika legyőzésének története is befolyásolja
a Miklósról alkotott képünket. Miklós megszabadította Pestet a veszélytől, de az emberek hálátlanságával találkozott. Ekkor gondolja végig, mi az oka annak, hogy nem
hősként ünnepelték, hanem megalázták és kitaszították. Arra jön rá, hogy azt ismerik
el lovagnak, aki lovagi páncélt visel. Ez a felismerés vezeti el ahhoz a gondolathoz,
hogy páncélt kell szereznie.
16
17

dibdáb: haszontalan, semmirekellő
országútja: tejút az égen (A. J.)
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Ebben az énekben fellelhetők olyan motívumok, amelyek utalhatnak a „magyar mitológiában” is megtalálható táltos-hiedelemre. A magyar táltostörténetekben megtalálható volt a hármas küzdelem mitikus motívuma: a hős
először farkassal küzdött, másodszor bikával, és a harmadik próbatétel volt az
ember elleni harc. Utóbbinál a helyszín megválasztása is fontos volt: különleges területen zajlott a küzdelem. További egybeesés, hogy a táltos gyakran
elrejtezett a próbatételek előtt: Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak: Eltemetik hírét, mintha meghalt volna. // De azért nem hal meg, csak olyaténképen, / Mint
midőn az ember elrejtezik mélyen. Ehhez hasonló motívum, hogy egy síron fekve
megálmodja a jövőjét: a most olvasott ének végén Miklós egy sírra fekszik le,
majd a következő rész elején olvashatjuk el, hogy milyen álmot látott.
Kérdések, feladatok
1. Hasonlítsátok össze a bikával folytatott küzdelmet a farkaskalanddal! (Például
miért küzdött Miklós a farkasokkal, és mi miatt, amikor a bikával harcolt?)
2. Mit jelentenek a következő szavak: tarsoly, vágóhíd, szérű, fehérnép?
3. Arany humort csempész a történetmesélésbe. Idézzétek a sorokat!
4. Hogyan viselkednek a megmentett emberek Miklóssal a küzdelem után? Szerintetek mi lehet ennek az oka?
5. Értelmezzétek a saját szavaitokkal az alábbi verssorokat!
Látta, hogy hiában minden akaratja,
Erős fogadását hiába fogadta;
Könnyű dibdáb játék maga, esküvése,
Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle.

Ismételjünk!
Szerkezeti egység Helyszín Idő
A bonyodalom
kibontakozása
2. epizód

Pest és
Buda

Este

Legfontosabb esemény
Miklós legyőzi a bikát.
S azon pillanatban megragadta szarvát, /
Vágószékre voná két szarvánál fogva,
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Hányféle szép dolgot össze nem álmodott!

Tizedik ének
,Anyja Tholdi Györgynek szolgát azon kéré,
Jó Tholdi Miklósnak ha lészen szüksége,
Akkor rozskenyeret eleibe tégye.’
Ilosvai

1. A játszi reménység amidőn imette1

A boldogtalannál hitelét vesztette,
Álmot küld szemére, kecsegtető álmot,
Avval édesíti a nyomoruságot.
Toldi is álmában csehen győzedelmet
És nyert a királytól vétkeért kegyelmet;
Drága gyöngyös fegyver csillogott kezében,
Drágább örömkönnyü anyja két szemében.

2. Lódobogás hallék: elrepült az álom,

Feltekinte Toldi a szép holdvilágon,
Messze látott volna, hanemhogy nem kellett,
A lóhátas ott ment a temető mellett.
S ki volt a lóhátas? Nem hitt a szemének,
Midőn abban a vén Bencét ismeré meg:
„Hé! ki az? hová mész? te vagy, öreg Bence?
Istenem! nem lehet! milyen nagy szerencse!”

Bihari Sándor:
Az ő nótája (1893)

1

imette: ébren, nem álomban (A. J.)
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3. Bezzeg mondhatná is már a tisztes szolga,

Hogy nem a vén Bence, hanem ez s ez volna,
Mikor Toldi Miklós letépte lováról
S minden port lecsókolt ráncos orcájáról!
De Bence mindebből egyebet nem értett,
Csak hogy sírból ugrott reá egy kisértet;
Hosszasan leckézte Miklós a vén szolgát,
Míg fel birta fogni a dolog mivoltát.

4. Hanem mikor aztán felfogta eszével,

Halála napjáig sem feledheté el;
Nem feledheté el soha az uradta,2
Mint ijedt meg a nagy örömnek miatta;
Mint nem hitt szemének egészen, csak félig:
Csontjait hogyan megtapogatta végig;
S hogy’ megeredt a könny két öreg szeméből,
Mint a záporeső Isten fellegéből.

5. Az öröm, a panasz jó sokáig tarta,

Elbeszélte Miklós, ami történt rajta,
De tudnivaló, hogy nem beszélt folytában:
Anyját kérdte minden tizedik szavában.
„Hogy’ van édesanyám? nem beteg-e szegény?
Búskodik-e nagyon elveszett gyermekén?
Nála dőzsöl-e még s mit csinál a másik?
Jaj! szegény anyámmal úgy-e rosszul bánik?”

6. De értésül adta Bence a fiúnak,

Magát anyja miatt sose adja búnak,
György sem háborítja, odahagyta másnap,
Nem is repeszté meg szivét a nagy bánat;
Csak látni szeretné Miklóst minden áron,
És ha feltalálja széles e világon,
Fölkeresi, bizony-bizonnyal igérte,
Ha ötven mérföldet kell is menni érte.

2

uradta: istenadta
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7. „Nem is egyébiránt indított el engem

Fölkeresni téged, Miklós, édes lelkem,
Hanem hogy legyek hű ápoló cseléded,
Gondoskodjam róla, mikor mi szükséged.
Akármerre jársz-kelsz, ott legyek sarkadnál,
Legyek segítségül, ha bajba akadnál…”
Ezt mondotta Bence s ezenkívül mennyit!
Ki győzné azt versbe szedni valamennyit!

8. Arra határozták, hogy csak ott meghálnak;

Bence egy abrakot3 adott a lovának,
Abrak is, kenyér is volt a kápa4 mellett,
Nem röstelte Bence az efféle terhet;
Egy öblös tarisznyát is emelt a kápa,
Könyökig nyúlt Bence a nagy tarisznyába;
Kihúzott valamit, és így szóla: „Itt van;
Nesze, szolgám, madár-látta cipót5 hoztam.

9. Édes anyádasszony ezt neked küldötte,

Maga dagasztotta, maga is sütötte,
És megparancsolta erős-kegyetlenül,
Hogy saját kezedbe adjam szegetlenül.”6
Azzal átaladta, kést is adott mellé;
Néki veti Miklós és ugyancsak szelné:
De nem hogy a cipó válna el derékon,
Hanem a kés tört el, pedig nem volt vékony.

10. Az öreg csodálta: „Ejnye! hogy a kőben7

Fútta úgy meg a szél az átalvetőben!”8
Nézte a kést: hová illik a darabja,
Gondolá: jó volna, ha összeragadna.
Hanem Miklós bizony nem esett kétségbe,
Hogy éhen hal, midőn kenyér van kezébe’:
Feltöré a cipót tétovázás nélkül,
S íme egy darab vas hull ki közepébül.

3 abrak: szemestakarmány ló számára
4 kápa: a nyereg elöl és hátul felmagasodó része
5 madár-látta cipó vagy kenyér: így kedveskedik a
paraszt gyermekének azon kenyérdarabbal, melyet
a tarisznyában útról vagy mezőről hozott (A. J.)

6 szegetlenül: egészben (kenyeret megszeg: egy karéjt levág belőle)
7 hogy a kőben: csodálkozás; hogy történhetett ez?
8 átalvető: kettős tarisznya vagy középen átkötött
zsák, amelyet vállon átvetve hordtak
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11. Felvette a vasat lába mellől Bence:

Hát nem vas-darab volt, hanem vasszelence,9
Könnyen felnyitotta, nem volt semmi zárja,
Bele nézett, hát csak elállt szeme szája:
Vert arany10 volt benne, nem kettő, sem három,
Hanem amióta megvan a világon,
(Pedig kenyerének javát már megette)
Annyit sosem látott, azt erősítette.

12. Hát Miklós nem örült a váratlan kincsen?

Hogy ne örült volna, abból semmi sincsen,
Szörnyűképen örült, ugrált örömében,
A holnapi napot forgatá eszében:
Hogy’ veszen majd fegyvert, szép ruhát magának!
Hogyan veszi fejét a cseh Mikolának!
Hogy’ lesz ez? hogy’ lesz az? – De hányféle hogy-ot,
Hányféle szép dolgot össze nem álmodott!

13. Mikor mind a ketten eleget örültek,

Megolvasni a pénzt egy sírdombra dültek;
Toldi a tokjából egyenként szedte ki,
Bence pedig tartá a két markát neki.
És így szóla Bence: „No te öreg tenyér!
Ilyet sosem kaptál, bezzeg viszkethetnél.11
De minek beszélek, a szám majd hibázik –”
Nem biz az, kerek szám lett: kijárta százig.

09
10
11

vasszelence: vasból készült ládika
vert arany: aranypénz
viszkethetnél: a nép tenyere viszketéséből azt jósolja, hogy pénzt fog kapni (A. J.)
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14. „Most hallgass szavamra, jámbor szolga Bence:

Nesze tedd el, itt van kilencvenkilence;
De a századikat könnyü helyütt12 hagyom:
Megisszuk, mivel most magas kedvem vagyon.”
Váltig ellenkeznék benne a hű szolga,
Ha nyergén kulacsa ki nem száradt volna:
Kívül nedves ugyan, a harmat megeste,
De a belsejébe csiholni lehetne.13

15. Nem is messze kellett fáradni avégett;

Csak közel találtak egy szegény csapszéket:14
Szennyes is, rongyos is volt az öreg csárda,
Oda illett volna Hortobágy síkjára.
Egy szomjú kútágas ácsorgott előtte,
Bence nyerges lovát amellé kötötte;
Toldi pedig bément: sötét volt a házba’,
Belevágta fejét a szemöldökfába.

16. „Hé kocsmáros! hol vagy? a teremburádat!

Alszol, vagy meghaltál? mért nem gyújtsz világot?”
„Dehogy alszom, (kit hoz a forgószél megint?)
Itt a mécs, bor is lesz: itce kell-e vagy pint?”15
„Nem kell pint, sem itce, hiába is adnád,
Egy csöppet se hozz, vagy hozz egy öreg kannát!”
Elühmgette magát a csaplár e szóra,
Gondolván magában: most akadt ivóra.

17. Bence a tarisznyát béhozá ezalatt:

Miklósnak ugyancsak jól esett a falat,
Rakta is szaporán, alig győzte nyelni,
Három sem érkeznék vele versent enni.
Mikor pedig a nagy kanna megérkezett,
Mint a birkozásnak, neki gyűrekezett;
Felhajtá majd félig az öt pintes pohárt;
Bence megsokalta: „Az Istenért! megárt.”

12
13
14
15

könnyű helyütt: könnyen elérhető helyen
csiholni lehetne: szikrát fogna a szárazság miatt (A. J.)
csapszék: kocsma
itce: 8 deciliter; pint: 1,5 liter
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18. „Árt, nem árt, én azzal keveset gondolok,

Terád pedig kicsit tartozik a dolog;
Ha örül az ember, csak nyűg, hogy van esze,
Temessük el azt ma, itt van, igyál, nesze!”
Avval odaadta az edényt Bencének:
Reszketett a keze az öreg legénynek,
Nem is bátorkodott inni egyszer sokat;
Mindig megolvasta titkon a kortyokat.

19. Míg ezek történtek a felső asztalon,

A kemencénél megpendült a cimbalom:
Egy öreg cimbalmos hevert a szurdékban,16
Már alutt, de fölkelt, hallva, hogy vendég van.
Toldi meg a kannát felkapá kezébe,
És kipattant vele vígan a középre:
Ivott is, táncolt is: majd leszakadt a ház,
Bence mindig mondta: „Megárt a bor, vigyázz.”

20. „Árt, nem árt, én avval nem gondolok! haj rá!” –
És az öreg kannát magasan felhajtá,
„Búsoljon a lovad, elég nagy a feje;
Nem volt ilyen kedvem, van száz esztendeje.
Kannát nekem csaplár! pintet az öregnek!
Mert nehéz a kanna: kezei remegnek.”
Megfogadta a szót a bormérő ember:
Bence a pintesből iszogatott renddel.17

21. „Haj rá! haj! lakjuk el a búbánat torát;

Álmos a csaplárunk: igyuk meg a borát!
Igyál vén cimbalom: mindjárt rád locsolom.”
„Belém inkább uram: amúgy iszonyodom.”
„Magadéból ingyen! hallod-e kocsmáros!
Tégy úgy, mintha innál.” „Uram! nem lesz káros?”
„Ha csak ennyit tudtok,” monda Miklós, „inni:
Igya meg a föld a maradékot: így ni!”

16
17

szurdék: kuckó, a kemence és a fal közötti keskeny hely
renddel: mértéktartóan
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22. S végigönté a bort a szoba földjére:

Rázta fejét Bence s így tett rá, hogy: „éjnye!”
Toldi pedig rakta ugyancsak a táncát,
Verte a fejével a mestergerendát.18
Széles jókedvében kurjantott nagyokat,
Ivott, megint táncolt: megint ivott sokat;
De mértéket tartott az öreg cimbora:
Csak apránként fogyott a pintesből bora.

23. Egyszer elhallgatott, Miklós nem dorgálta;

Nehéz lett a feje, húzta a lócára,
Elszaladt előle a boglyakemence,
Felborult ültéből, úgy elgyengült Bence.
Toldi is beléunt a mulatozásba,
Asztalon leborult két izmos karjára:
(Meztelen karjában dagadtak az erek)
Úgy aludt el, úgy hált a hatalmas gyerek.

Toldi: példakép és tükör
Az események új értelmet nyernek
Meglepetésként hatott Bence érkezése Miklósra, pedig számíthatott volna rá, hiszen
maga mondta el, hogy mire készül: Felmegyek Budára bajnok katonának. Megismétlődik a jelenet, mikor Bencét az édesanya fia után küldi a segítséggel.
A fordulat kapcsán és a későbbiekben is észrevehetjük, hogy Arany ismét tükröt
tart elénk: sokszor mi sem látjuk át a dolgok értelmét, és csak később értjük meg
a szerepüket.
A valóság gyakran nem csak annyiból áll, amennyit látunk és megértünk belőle.
Miklós is érezhette értelmetlen tettnek a bikával való küzdelmet, ám utólag kiderült,
hogy tanulságul szolgált Miklósnak, hiszen a cseh bajnokkal csak lovagként veheti fel
a küzdelmet.
A Tizedik énekben újabb fordulóponthoz ér a cselekmény. Az előző énekben megoldhatatlannak látszó akadály elhárult: Miklós az otthonról kapott pénzből meg tudja
venni a páncélt és a fegyvereket.

18

mestergerenda: a mennyezet közepét tartó vízszintes, erős főgerenda
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A késleltetés
A Tizedik ének elején tehát jelentős esemény történik. Ugyanakkor az elbeszélő le is fékezi a cselekmény előrehaladását. Beilleszt egy jelenetet: a mulatást. Kitérőt tesz, hogy
ne következzen be túl hamar a tetőpont és a megoldás. A késleltető jelenetnek, a mulatásnak is fontos szerepe van: Miklós személyiségének új vonását mutatja meg. A történetben egészen mostanáig csak búslakodni láttuk. Most kiderül, örülni, vigadni is tud.
A késleltetés epikus és drámai művekben a cselekmény menetének lassítása, új
bonyodalmak beiktatása. Célja az olvasói figyelem fenntartása, fokozása.

Kérdések, feladatok
1. Bontsátok tartalmi egységekre a Tizedik éneket, és adjatok címet a részeknek!
2. Úgy aludt el, úgy hált a hatalmas gyerek. Miért nevezi Arany gyereknek Miklóst?
3. Dolgozzatok párokban! Írjatok példát a füzetetekbe
a) hasonlatra,
b) megszemélyesítésre,
c) túlzásra!
4. Nézzetek utána, hogy mit jelentenek a következő szavak: dőzsöl, röstell, mécs, pint!
5. Bencéről kiderül, nem tartja jónak a pazarlást. Keressétek meg az erre utaló sorokat!

Ismételjünk!
Szerkezeti egység Helyszín
A cselekmény
kibontakozása
III. fordulópont

Pest és
Buda

Idő

Legfontosabb esemény

Éjszaka Miklós és Bence találkozása.
Anyai segítség.
Vert arany volt benne, nem kettő,
sem három,

Késleltetés: epikus és drámai művekben a cselekmény menetének lassítása.
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Vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván

Tizenegyedik ének
,Meg kell ma itt halni tudod egyikünknek;
Nem szükség a hajó oztán holt embernek.’
Ilosvai

1. Fölvevé a hajnal piros köpenyegét,

S eltakarta vele az égboltnak felét,
De nem volt oly kényes a bársony ruhába’,
Hogy be ne pillantson a szegény csárdába.
Betekint félszemmel egy törött ablakon,
Hát csak a cimbalmost látja benn egy padon,
Kinn sem lát egyebet az öreg szolgánál,
Aki dolgát végzi jó Rigó lovánál.

2. Aztán széttekinte Pesten és Budában,

Nézegette magát a széles Dunában:
Duna folyóvíznek piros lett a habja,
Közepén egy barna csónak úszott rajta.
A csónakban Toldi, nem egyéb, evezett,
Messze felborzolta a lapát a vizet;
Fényes apró csöppek hulltak a magasból,
Mintha zápor esnék piros kalárisból.1

1

kaláris: korallból vagy korallutánzatból készült nyaklánc
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3. Csakhamar is átkelt Toldi a nagy vízen,

Megköté csónakját a budai részen,
Kiszállott belőle s nagy-sebesen méne,
Hogy keressen olyat, ami neki kéne:
Szép aranyos fegyvert és ruhát magának,
Cifra új szerszámot jó Rigó lovának,
A Rigónak, akit hozott hű szolgája,
Mert otthon is az volt kedves paripája.

4. Vett is amit kívánt: paizst, szépet, nagyot;

Dolmányán2 a szabó parasztot3 nem hagyott,
Mindenütt belepte az aranypaszománt;4
Vett sisakot, páncélt, hét tollú buzogányt,
Kopját is, gerelyt is, mindenféle fegyvert,
Melyeket Budán a legjobbik kovács vert;
Ezüstös, aranyos, sallangos5 szerszámot;
Egy szó annyi mint száz: mindent megvásárlott.

5. Hogy a csárdába ért, felöltözött szépen,
Tollas buzogányát forgatá kezében,
Akkor bútt fel a nap az ég karimáján,
Meg is akadt szeme a fiú ruháján.
A Rigó sem az volt, aki tegnap estve,
Sárral, úti porral szürke színre festve,
Hanem fekete, mint a fekete bogár,
Elsikamlott szőrén a fényes napsugár.

6. Hát mikor ráadták a nyalka6 szerszámot,

Mint illett neki, hogy ragyogott, csillámlott!
Mikor hátára ült jó gazdája Toldi,
Körülnézte magát s elkezdett táncolni.
Akkor „hopp!” s mint a szél, aki most szabadul,
Vitte Toldit a ló oly kegyetlen vadul;
Bence könnyes szemmel ballagott utána;
Fájt, hogy búcsút sem vett tőle kis gazdája.

2 dolmány: csípőig érő, testhez simuló, zsinóros
kabát
3 paraszt: puszta, csupasz (A. J.)

4
5
6

paszománt: ruhát díszítő zsinór
sallang: keskeny szíjakból font, lelógó dísz
nyalka: csinos
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7. Mi történt ezalatt a budai szélen?

Hallgassatok rá csak, azt is elbeszélem.
A király sátora vala ott felvonva;
Tiszta kék selyemből volt a sátorponyva;
Róla, mint az öklöm (ha kicsit nem mondok),
Lógtak köröskörül oly nagy arany bojtok:
Messze kiösmerszett a többitől, bátor7
Egymást érte ottan a sok úri sátor.

8. Drága karos rengők8 dagadóra tömve,

Bársonnyal bevonva, arannyal áttörve,
Álltak a sátorban gyönyörű szép renddel,
Kiknél szebbeket már nem képzelhet ember.
Egy öreg9 szék is volt a kellő középen,
Fényes drágakővel kipitykézve10 szépen,
Nagy arany körmével a földet karmolta,
Mely bársony pokróccal szinte11 bé volt vonva.

9. A sátrak el voltak rekesztve korláttal,

Tilos volt parasztnak lépni azon által;
Kívül fegyveres nép és tömérdek ember
Az üres sátrakat majd elnyelte szemmel.
Duna partjáig nyúlt a korlát kétfelül
Nagy üres tér maradt a korláton belül,
Olyan, hogy egy marhavásárnak is elég
Lenne, ha a marhát oda eresztenék.

10. Duna-partban egy nagy zászló volt felütve,
S tarka-barka csónak a nyeléhez kötve;
Nemkülönben pedig a pesti oldalon
Lobogó odafenn, csónak volt a habon.
Széles utca a víz: ember a sövénye;
Közepén a sziget nyúlik fel beléje,
Gyilkos sziget volt ez: már hetednap óta
Vérrel élt, mikép a vérszopó pióca.

7
8
9

bátor: régies kötőszó: ámbátor = ámbár, bár, noha
karos rengő: kárpitozott karosszék
öreg: (itt) nagy

10 pitykézve: (itt) díszítve
11 szinte: szintén
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11. Egyszer jön a nagy cseh Buda vára felől,

Táncol nagy lovával a korláton belől;
Káromkodik csúnyán, a magyart böcsmérli:12
Hogy nincs, aki merje magát vele mérni.
De ime hirtelen a pesti oldalon
Nagy örömzaj támad és nagy riadalom:
Ismeretlen bajnok fekete paripán
Vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván.

12. Sisakellenzője13 le vagyon bocsátva,

Csúcsáról fehér toll libeg-lobog hátra;
Toldi (mert hisz’ ő volt) a tollat levészi,
Mindjárt ott teremnek a király vitézi,
S eveznek a tollal, mint hogy tisztök tartja,
A cseh bajvívóhoz a budai partra;
Vérszín a cseh tolla, fölcseréli vele:
A bajra hívásnak volt e dolog jele.

13. Ezalatt a várba gyors híradók mentek.

A király lejött és sok nagyúri rendek,14
A két bajnok pedig csónakon egyszerre
Indult s érkezett meg a bajvívó helyre.
Ott Miklós, mihelyest partot ért a lába,
Csónakát berúgta a széles Dunába:
Mintha korcsolyázna, futott az a habon,
Partba vágta orrát a pesti oldalon.15

14. Cseh vitéz kérdezé: miért cselekedte,

Hajóját a Dunán hogy eleresztette?
„Nem egyébért, vitéz” Miklós így felelt meg,
„Hanem hogy egy csónak elég egy embernek:
Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége,
S nem lesz a halottnak hajóra szüksége.”
Monda Toldi, avval kezét összetette,
Buzgón fohászkodva Istent említette.

12
13

böcsmérel: becsmérel, szid
sisakellenző: a sisak leereszthető, arcot védő része

14 nagyúri rendek: az ország főemberei
15 Szájhagyomány szerint. (A. J.)
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15. Azután így szóla: „Vitéz! addsza kezed:

Te sem bántál soha, én sem sértettelek;
Ha haragunnál is, egy órád sincs hátra,
S a halálos ágyon ki meg nem bocsátna?”
Erre a cseh nyujtá vaskesztyűs tenyerét,
Hogy összeroppantsa vele Miklós kezét;
Észrevette Miklós a dolgot előre,
S a cseh barátságát jókor megelőzte.

16. Összeszedte Toldi roppant nagy erejét,

S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét;
Engedett a kesztyű és összelapúla,
Kihasadozott a csehnek minden újja.16
S mint mikor tavasszal, ha lágy idő fordul,
A házak ereszén a jégcsap megcsordul:
Úgy csordúlt ki a vér minden ujja végén.
Elszörnyedt a bajnok Toldi erősségén.

17. Aztán megragadta Toldi csak úgy kézzel,

Rángatta a csehet szörnyü erejével,
Ropogott keze közt, elolvadt a teste;
Végre így könyörgött a cseh térdre esve:
„Kérlek édes fiam! ne kivánd halálom,
Minden vagyonomat ím neked ajánlom,
,Tizenkét vitéznek drága sok marháját,
Vitézlő magammal minden apródságát.’”

18. Toldinak a szíve hajlott a kérésen,

„Legyen úgy” felelte, „marhádat elvészem,
De azt is korántsem magamnak kivánom,
Két vitézt megöltél: az anyjoknak szánom.
Most, mint alamizsnát, megadom életed.
Hanem tégy hit alatt17 erős igéretet:
Hogy habár mély tenger nyelné el hazádat,
A mi országunkra mégsem teszed lábad.”

16
17

Szájhagyomány szerint. (A. J.)
hit alatt: eskü alatt, esküvel
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19. Mindent felfogadott18 a bajnok ijedten,

S békével mentek a csónak felé ketten:
Hát egyszer a nagy cseh, nekihúzakodva,
Toldihoz hátulról hozzávág orozva.19
Szerencse, hogy Toldi a Duna tükrében
Meglátta s megkapá a kardot kezében.
Leborult a nagy cseh: „Kegyelem! irgalom!”
„Eredj, kérd Istentől: útad megmutatom.”

20. S amely kardot ő az álnok csehtől elvett,

Avval adott néki örökös kegyelmet.
Íziben20 elmetszé fejét a testétől,
Piros lett a nagy kard gazdája vérétől.
Toldi felmutatja a fejet a kardon,
Nagy rivalgás támad kétfelől a parton:
Tapsolnak, kiáltnak, zászlót lobogtatnak;
Buda nagy hegyei visszakurjongatnak.21

18
19

felfogad: megfogad
orozva: orvul, alattomosan

20
21

íziben: hamarjában (A. J.)
visszakurjongat: visszhangoz
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 oldi: példakép és tükör
T
A megfontolt, érett személyiség
A párviadal az utolsó erőpróba. Az eddig legyőzhetetlennek hitt cseh bajnok és Toldi
küzdenek egymással ebben az énekben. Elérkezett a pillanat, amelyre a főhős várt.
Az Első énekben megfogalmazott álma, hogy lovaggá váljék, végre teljesülhet: Hej! ha
én is, én is köztetek mehetnék, …
Miklós határozottan és magabiztosan érkezik a szigetre: Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége, / S nem lesz a halottnak hajóra szüksége. Lovagiasan jobbot nyújt
ellenfelének, remélve a tisztes küzdelmet. A cseh vitéz ezzel ellentétben alattomosan viselkedik. Valójában így két párharc alakul ki. Az ún. kézfogás-párbaj előtt Miklós
figyelmes és körültekintő, rögtön észreveszi, hogy a kezét akarja ellenfele összeroppantani. Toldi hatalmas erejével azonban felülkerekedik. A cseh először megretten, és
kegyelemért könyörög. Miklós hajlandó lenne megadni ezt, ám a másik becstelenül
hátba támadja, ekkor Toldi a lovagi küzdelem szabályai szerint végez vele.
A Tizenegyedik énekben Miklós igazi bajnokká és hőssé vált. Hajlandó lett volna megkegyelmezni a magát megadó ellenfélnek, ám az erre méltatlan cseh vitézzel
szemben hős bajnokként viselkedett.

A tetőpont
Az elbeszélő költemény tetőpontja a Tizenegyedik
ének. Ez a történet nagyjelenete.
A Harmadik énekben alakult ki a konfliktus Miklós
és a király között amiatt, hogy Miklós megölte a király
katonáját. A cseh bajnok legyőzésének hőstette méltóvá tette Toldit arra, hogy király kegyelmet gyakoroljon, és lovaggá üsse. Toldi megmentette a hazát, és
bosszút állt a két elbukott bajnokért is.
Ez a küzdelem az ország sorsát döntötte el, a magyar győzelemben reménykedő király és kísérete pedig a pesti oldalról követte a lovagi tornát. Nemcsak
a harc kimenetele volt meghatározó az események
alakulása szempontjából, hanem az is, hogy a király hogyan ítélte meg Toldit. A főhős további sorsa Lovagi játékok napjainkban
ugyanis az ő kezében volt.
Fölvevé a hajnal piros köpenyegét … az események után Miklósra jelképes értelemben is új nap virradt. Véget ért eddigi élete, és új kezdődött.
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Kérdések, feladatok
1. Idézzétek fel, mi a párbajra hívás
jele?
2. Mit gondoltok: Toldi meg akarta
ölni a cseh vitézt már azelőtt is,
hogy az orvul rátámadt? Mi szól
emellett, és mi ellene? Keressetek idézeteket véleményetek alátámasztására!
3. A történetben a cseh hátulról támadt Miklósra. Miből derült ki
már korábban is, hogy nem becsületes?
4. Fogalmazzátok meg 3-4 mondatban, hogyan zajlott volna a fegyverekkel vívott küzdelem!
5. Idézzetek a 10. versszakból metaforát, megszemélyesítést és hasonlatot!
6. Lovagi erény volt a bátorság, a
szerénység, a mértékletesség és
a könyörületesség. Melyiket tudjátok felfedezni Miklósban? Válaszotokat indokoljátok is!

Lovagábrázolás egy középkori kódexből

Ismételjünk!
Szerkezeti egység Helyszín
Tetőpont

Pest és
Buda

Idő
Reggel

Legfontosabb esemény
Miklós legyőzi a cseh vitézt.
Leborult a nagy cseh:
„Kegyelem! Irgalom!” / „Eredj, kérd
Istentől: útad ,megmutatom.”
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Dicső híre-neve fennmaradt örökre

Tizenkettedik ének
,Király azért őtet fejéhez választá,
És tizenkét lóra neki hópénzt adata.’
Ilosvai

1. Mikor Toldi Miklós megfogá a csehet

És az ijedtében legott1 térdre esett,
Igen megörvendett a felséges király,
Könnybe lábadt szeme a nagy öröm miá,2
S így szólt az urakhoz, kik mellette voltak:
„Úgy hiszem, ez a cseh nem fog víni holnap;
Most akadt emberre, aki megtanítja:
Máskor hogy’ gyalázza a magyart s hogy’ szidja.

2. De ki az a bajnok? nem ösmered Toldi?

Ki ismeri? Én nem tudom elgondolni;
Nincs egy jóravaló vitéz országomban,
Akit ne ismerjek s nevét meg ne mondjam:
De ily erőt, mint amely van e vitézben,
Én nem tapasztaltam soha emberkézben;
Félek, nem magyar lesz; pedig nem lenne szép,
Ha más víná ki a magyar becsületét.

1
2

legott: azonnal
miá: miatt

Lovagalakos kályhacsempe
(Budapesti Történeti Múzeum)
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3. Egyébiránt, legyen magyar avagy német,

Nagy csapástól menti meg a magyar népet;
El is veszi tőlem jutalmát gazdagon,
Toldi gyilkos öccse részét neki adom.”
Toldi György e szóra csak úgy hűle-fűle,3
Szétnézett, hallja-e más is őkivűle?
Összesúgtak-búgtak az úri emberek:
Hogy gyilkos öccse van, annak örűltenek.

4. Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta,4

S kisebbik darabját5 kardján felmutatta,
Tüstént parancsolá király ő felsége,
Tizenkét aranyos vitéz menjen érte.
El is mentek azok szép zászlós sajkával,6
S vitték a királyhoz Toldit nagy pompával.
A király szólt: „Bajnok! nyisd fel sisakodat,
Mondd neved s mutassad vitézi arcodat.”

5. Térdre esett most a király lábainál

S így kezdette Miklós: „Oh felséges király!
Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó,7
Hogyan lettem azzá? tudj’ a mindentudó.8
Magam sem tudom hogy’, esém gyilkosságba,
S elzaklatott9 bátyám a széles világba:
Én meg idejöttem feladni tettemet,
S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.”

6. Ily bátran beszéle Miklós a királynak,

Felnyomá rostélyát acél sisakjának:
Halvány is, piros is volt az ábrázatja,
Mert bánat és öröm osztozának rajta.
Tetszett a királynak szép fiatal képe,
Azért nyájasan ily kérdést tőn10 elébe:
„Nemdenem11 a Toldi Lőrinc fia volnál?”
Miklós a fejével ráütött12 e szónál.

3
4
5
6
7

hűle-fűle: hol fázott, hol melege volt
kiszab: (itt) levág, megöl
kisebbik darabját: (itt) fejét
sajka: csónak
földönfutó: otthontalan, szegény

8
9
10
11
12

mindentudó: az Isten
elzaklat: (itt) elüldöz, elkerget
tőn: tett
nemdenem: ugye
ráüt: (itt) bólint
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7. Akkor az urakhoz fordult a felséges

Király s ekkép tartott hatalmas beszédet:
„Urak! hű vitézim! ide hallgassatok,
Mert nem tréfaság az, amit most hallotok:
Toldi György testvére ez a vitéz gyermek,
S György azon van, hogyan ásson ennek vermet,
Hogyan zárhatná ki öccsét örökéből,
Hogy’ tagadhatná ki a nemzetségéből.

8. Tudom minden csínyát,13 mert végére jártam;

Azért most szemébe mondom neki bátran:
Árván maradt öccsét parasztnak nevelte,
Mert nagy erőt sejtett benne s irígyelte,
Mert attól félt, hogy a Miklós erős karja
Az ő hírét-nevét homályba takarja;
Mert – de’jszen14 tudja azt az ő gonosz lelke,
Öccsét rangja szerint miért nem nevelte.

9. Azt is tudom, hogy ő ingerlé a minap,

S úgy talált megütni egy bosszantó inast;
Kivallák szolgái, mi módon tartatott
A testvéröccsére embervadászatot.
Nem úgy van, Toldi György? de úgy van! a király
Minek volna, ha nem tudná, ki mit csinál?
Egy ilyen testvérre annyi rosszat kenni,
Ki csupán magától ennyire bírt menni!”

10. Nagy tetszés követte a király beszédét,

Zsenge15 korához ily ritka bölcsességét:
Toldi György pedig lesüté fejét mélyen,
Csakhogy a föld alá nem bútt szégyenében.
A király most szemét Miklósra vetette.
Vállát kegyelmesen meg-megveregette;
És monda nyájasan: „Ifju vitéz, állj fel:
Eladott a bátyád, de többször nem ád el.

13
14
15

csínyát: csínyét, cselét, ravaszságát
de’jszen: de hiszen
zsenge: ifjú, fiatal
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11. Én neked a földön ím kegyelmet adok;

Kérd Istent, remélem Isten is adni fog;
Bírjad békességben birtokod, ha rád száll,
Nem volt az, mióta megvan, jobb gazdánál.
És hogy haragosod ne legyen a szomszéd,
Íme bátyád önként neked adja részét:
Vértagadó16 testvér! nemde úgy van? érted?
Hogy ősi birtokod öcsédnek igérted?”

12. György meredt szemeket vetett a királyra,

Hej dehogy mert nem-et mondani szavára!
Mert villogott szeme, és iszonyú pogány17
Harag sötétellett a király homlokán.
„Jól van”, mond a király, „igen a felelet?
Jól van! Erről még ma írsz öröklevelet;18
Most pedig, miután így kipróbáltalak,19
Mondom: udvaromnál többé ne lássalak.”

13. Megszólalt most Miklós: „Felséges királyom!
Bátyám birtokára egy cseppet se vágyom;
A magamé sem kell, legyen tied, bátya,
Teljék vele fösvény szived kivánsága;
Csak azon könyörgök mostan felségednek:
Vegyen be sergébe,20 csupán közembernek;
Jó az Isten, jót ad: megszerezi kardom,
Amire szükségem leszen, avval tartom.”

14. Felelt a nagy király: „Ne légy olyan gyermek;

Hogyan vennélek én hitvány21 közembernek?
Királyi fejemhez választalak téged
S mán kezdve tizenkét lóra jár hópénzed.”22
De míg ezt elmondta, azalatt leoldott
Derekáról egy nagy cifra rezes kardot:
Gyémánt a cifrája, arany volt a reze,
Toldinak nyujtotta s monda: „Kösd fel, nesze!”

16 vértagadó: (itt) rokonát az örökségből kiforgató
17 pogány: (itt) kegyetlen
18 öröklevél: a birtok átadásáról, átörökítéséről
szóló írás

19
20
21
22

kipróbál: próbára tesz
sergébe: seregébe
hitvány: (itt) egyszerű
hópénz: havi fizetés
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15. Semmit se mondhatna s adhatna királya,

Ami Toldinak ily örömet csinálna,
Pénzért, gazdagságért hej dehogy cserélne:
Dárius23 kincsének még oda sem nézne.24
Azért akarta is szépen megköszönni,
De a szó nem akart a nyelvére jönni,
A király azonban nem neheztelt érte,
Mert az együgyű25 szív nyelvén nagyon érte.

16. És hogy örömében ne maradjon hiány,

Hogy beteljék mindaz, amit szíve kiván,
Épen mintha álma kezdődnék most elől,
Anyját látja jőni a korlátok felől.
Elfelejtett mindent és futott elébe,
Kimélve szorítá páncélos ölébe,
Nem szólott egyik sem, nem sírt, nem nevetett,
Csak az öreg Bence rítt a hátok megett.

17. Végre a nagy öröm, mely szivöket nyomta,

Mint a terhes fölleg, mérgét kiontotta,
Szemökből a zápor bőségesen hullott,
Akkor könnyült szívvel Toldiné így szólott:
„Lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom,
Csakhogy szép orcádat még egyszer láthatom;
Be szép vagy! be nagyon illel leventének!
Isten sem teremtett tégedet egyébnek.”

18. Miklós pedig monda: „Nem megjövendőltem,

Hogy előbb vagy utóbb bajnok lesz belőlem?
De nem köszönöm azt magam erejének:
Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének.
Mármost Toldi Györggyel lakhelyet cserélünk,
Ő Nagyfaluba megy, mi pedig itt élünk:
Valaha tán ő is hozzám édesedik;
Ha nem, irígykedjék, míg el nem temetik.”

23 Dárius: gazdagságáról híres perzsa uralkodó
24 oda sem néz neki: tréfás kitétel, körülbelül ennyit
tesz: fel sem veszi, rá sem hajt (A. J.)
25 együgyű: (itt) gyermekien egyszerű, jámbor
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Arany János: Toldi

19. Így szerette anyját a daliás gyermek,

Szívét nem bántá még nyíla szerelemnek;
Nem is lőn asszonnyal tartós barátsága,26
Azután sem lépett soha házasságra.
Rettenetes vitéz támadott belőle,
Kalász-módra hullt az ellenség előtte,
Védte az erőtlent, a királyt, országot;
Csuda-dolgairól írtak krónikákat.

20. Senki sem állhatott ellent haragjának,

De ingét is odaadta barátjának,
S ha nem ellenkedett senki az országgal,
Örömest tanyázott a víg cimborákkal.
Nem hagyott sok marhát, földet és kincseket,
Nem az örökségen civódó gyermeket:
De, kivel nem ér föl egész világ ökre,27
Dicső híre-neve fennmaradt örökre.

26
27

nem is lőn asszonnyal tartós barátsága: nem házasodott meg
ökre: (itt) vagyona
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 oldi: példakép és tükör
T
Helyrebillen az igazság mérlege
Arany művészetének egyik központi motívuma a bűn és bűnhődés kérdése.
A bűntől való megtisztulás csak nehézségek, fájdalom, és megbánás árán lehetséges (a győztes vitéz így szól a királyhoz: Én meg idejöttem feladni tettemet, / S várni
vagy kegyelmet, vagy büntetésemet …). Györgynél nem látunk se megbánást, se jó
szándékot, el is nyeri büntetését a királytól. Miklós, ezzel ellentétben, eredendően
nem ilyen. Hosszan sorolhatnánk pozitív jellemvonásait.
Az utolsó ének, és így az egész Toldi azt üzeni: megéri becsületesnek lenni. Őszintén szembe kell nézni a bűnökkel, és jóvá kell tenni azokat.
A Tizenkettedik ének tartalmazza az utolsó szerkezeti elemet, a megoldást. Az epikus művek ötödik szerkezeti egysége a megoldás, amelyben lezárul a cselekmény.
A mű megoldásában Miklós eléri célját. A nemzet megmentésével és György megbüntetésével helyreáll az erkölcsi világrend.
A záró énekben megjelenik minden eddig megismert lényeges szereplő. Az ilyen
sok szereplőt felvonultató részt tablónak nevezzük.
A mű utóhanggal végződik. Az elbeszélő költemény utolsó két versszaka már nem
tartozik szorosan a történethez. Azokat a strófákat, amelyekben az elbeszélő a főhős
későbbi sorsát villantja fel, utóhangnak nevezzük.
A korabeli olvasók tekinthették a Toldit az 1800-as évek nagy kérdéseire adott allegorikus válasznak is. A mű elején osztozik a földművesek sorsában, de az elbeszélés
végére érdemeiért lovagként a trón közelébe emelkedik.
A Toldi nemzeti kultúránk kiemelkedő, maradandó alkotása. A mű záró sorai nemcsak a
főhősre, hanem magára a műre is igaznak bizonyultak: Dicső híre-neve fennmaradt örökre.

Kérdések, feladatok
1. Az események alapján bontsátok részekre a Tizenkettedik éneket, és adjatok címet nekik!
2. Mit jelentenek az alábbi sorok?
a) Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta, / S kisebbik darabját kardján felmutatta,
b) Királyi fejemhez választalak téged / S mán kezdve tizenkét lóra jár hópénzed.
3. Röviden jellemezzétek Lajos királyt a megismert mű alapján!
4. Mit tudunk meg az utóhang alapján Miklós későbbi sorsáról?
5. Szerintetek milyen jövő vár Toldi Györgyre?
6. Keressetek párhuzamokat a Tizenkettedik ének utóhangja és az Előhang között!
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Ismételjünk!
Szerkezeti egység Helyszín
Megoldás

Buda

Idő

Legfontosabb esemény

Nap
A király megkegyelmez Miklósnak, és
közben maga mellé veszi vitéznek.
Királyi fejemhez választalak téged

Tabló: megjelenik minden eddig megismert lényeges szereplő.
Utóhang: utalás Miklós későbbi sorsára.

Nagy Lajos király ábrázolása a Képes krónikában
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Összefoglalás – Toldi
Toldi Miklós az igazi érték, akit nem lehet véka alá rejteni. Fényes tulajdonságai,
ereje, lovagiassága, szívének tisztasága feltétlenül megcsillantják dicső hírét, nevét
Szerb Antal
a világ előtt […].

Kérdések, feladatok
1. Idézzétek fel a mű cselekményét az alábbi ábrát használva! A füzetben dolgozzatok! Írjátok az ábra megfelelő helyére az odatartozó énekek számát és legfontosabb eseményét egy-egy mondatban!
A BONYODALOM
KIBONTÁSA,
1., 2. ÉS 3.
FORDULÓPONT

6

2. Milyen fordulópontokat találsz a Toldi I. 4. szerkezetében? Fogalmazd meg
két-három mondatban a fordulópontokhoz tartozó legfontosabb eseményeket!
3. Válassz egyet azokból a versszakokból, amelyeket megtanultál! Mutasd be ezen
az ütemhangsúlyos verselést!
4. Milyen epizódokat olvashattál a Toldiban? Mi volt a szerepük a mű egésze szempontjából?
5. Gyűjtsetek páros munkában példákat a következőkre: metafora, hasonlat, megszólítás, felsorolás, fokozás!
6. Alkossatok csoportokat, és válasszatok ki három jelenetet a műből! Adjátok elő
társaitoknak!
7. Magyarázzátok meg egy-egy mondatban, hogy mit jelentenek az alábbi fogalmak: verses epika, elbeszélő költemény, előhang, késleltetés, allegória!
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Szerkezeti egység

Összefoglalás

A mű szerkezeti vázlata
Ének
Idő
Helyszín

Cselekmény

Előhang: a 14. században élt Toldi Miklós alakjának felidézése
Előkészítés

B o n y o d a l o m

k i b o n t á s a

Bonyodalom

Miklós találkozása Laczfi
nádorral és vitézeivel.

01. ének
02. ének

1. nap
déltől
estig

1. fordulópont 03. ének
04. ének

1. nap
éjszaka,
2–4. nap

Miklós összetűzése
Györggyel;
édesanyjuk közbelépése.
Nagyfalu
és
környéke

Miklós és Bence
találkozása.
Miklós legyőzi a farkasokat.

Első epizód 05. ének
06. ének

Miklós akaratlanul
gyilkossá lesz.

4. nap
éjszaka

Miklós búcsúja
édesanyjától,
látogatása Györgynél.
Vándorlás,
Miklós és az özvegy
Pest
találkozása.
környéke

2. fordulópont 07. ének

5–7. nap

08. ének

Miklós
érkezése
előtt

György bepanaszolja
öccsét a királynál.

Második epizód 09. ének

8. nap
este

Miklós legyőzi a bikát.

3. fordulópont 10. ének

8. nap
éjszaka

Miklós és Bence
találkozása.

Tetőpont

Megoldás

11. ének

12. ének

9. nap

9. nap

Pest és
Buda

Miklós legyőzi a cseh
vitézt.
Királyi igazságszolgáltatás:
Miklós elnyeri jutalmát,
György pedig büntetését;
megérkezik az édesanyjuk és Bence.

A 12. ének 19–20. versszaka: Miklós jövendő sorsa
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SZERETET,
HAZASZERETET,
SZERELEM
A szeretet himnusza.
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem,
csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
Pál első levele a korintusiakhoz 13. fejezet, 1. vers
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A szeretet
A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát.
Pál első levele a korintusiakhoz 13. fejezet, 4-5. vers

Gondolatok a szeretetről
Az európai kultúrában az elmúlt kétezer évben arra a kérdésre, hogy mi a szeretet,
a Biblia és keresztény gondolkodók adtak választ. Erre példa Pál apostol gyönyörű
tanítása a szeretetről.
A keresztény tanítások egyik központi gondolata a szeretet, melyről a bibliai történetekben olvashatunk.
A szeretetre elsősorban érzelemként gondolunk. A szeret(et) szót a mindennapok
során sokféle értelemben használjuk:
• szeret: elsősorban érzelem valaki, valami iránt, pl. szereti a testvérét;
• s zeret: szívesen van együtt valakivel; kedvét találja benne, pl. szeret a barátaival
játszani;
• szeret: szívesen foglalkozik valamivel, pl. szeret sétálni;
• szeret: szerelmet érezni valaki iránt, pl. szerelmes a párjába;
• s zeret(ne): az az óhaja, hogy bárcsak volna neki valamije, bárcsak adnának neki
6
valamit, pl. szeretne kirándulni az osztállyal.

A szeretet a Biblia szerint
A keresztény hit szent könyve a Biblia, amely átformálta az emberek gondolkodását,
és hatása mai napig tart.
A Biblia döntően három értelemben szól a szeretetről:
agapé: a másik javát, üdvösségét szolgáló szeretetet jelöli;
filia: baráti szeretet;
erósz: a szerelmet jelenti.
A szeretet a Bibliában mindig cselekvő, azaz az érzelmet tettek követik. Jézus nem
csupán szerette az embereket, hanem áldozatot hozott értük megváltó halálával.
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Szeretet

A szeretet egyben áldozat is
Krisztus feláldozta magát minden emberért
(még az ellenségeiért is). Halála megszabadította az embereket a bűneiktől, megadta az
örök élet lehetőségét mindenkinek.
Akit igazán szeretünk, annak önzetlenül
adunk, és magunk is benne vagyunk az ajándékban. Így minden szeretet életünk egy részének Munkácsy Mihály:
Ecce Homo‚ ’Íme az Ember’ (1896)
odaajándékozása, egyben áldozat is. Mi emberek is áldozatot hozunk a szeretteinkért. Időt fordítunk egymásra, segítünk egymásnak.
Ha képtelenek vagyunk az áldozathozatalra, akkor szeretni sem tudunk igazán.
Az elmúlt kétezer évben sok művész dolgozta fel Jézus áldozatát.

Az alábbiakat Jézus mondta a szeretetről.

Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes
elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.
Lukács evangéliuma 10. fejezet 27. vers

Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.
János evangéliuma 15. fejezet 13. vers

Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket.
Máté evangéliuma 5. fejezet 44. vers

Kérdések, feladatok
1. Fogalmazzatok meg példákat a szeretet megnyilvánulásaira…
a) szülő és gyereke között!
b) két barát kapcsolatában!
c) tanár és diák között!
2. Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal a lecke elején található idézetet!
3. Miért mondhatjuk, hogy a szeretet egyben áldozat is?
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Szeretet
[…] ha minden titkot ismerek is; […] és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket
mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.
Pál első levele a korintusiakhoz 13. fejezet, 2. vers

Mária és József története
Lukács evangéliuma 1.26-38.
A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek
pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe
fogadott, az Úr veled van! Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál
Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő,
és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a
trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.
Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?
Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a magasságos ereje árnyékoz
be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, Erzsébet,
a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: Íme, az
Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.
Magyar Bibliatársulat új fordítású Bibliája (2014)

Máté evangéliuma 1.18-25.
Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még
mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.
Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért
úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni
feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől. Ezek azért történtek, hogy
beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: Íme, a szűz fogan és fiat szül,
Emmánuel lesz a neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten. József erre fölébredt álmából és
úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte
meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta.
Szent István Társulati Biblia
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Szeretet

A Biblia
A Biblia szó könyveket jelent: két nagy
részből, az Ószövetségből és az Újszövetségből áll, mindegyik több nagy egységet,
könyvet tartalmaz.
A Biblia a kereszténység alapműve.
Az Újszövetségen belül található a négy
evangélista által (Máté, Márk, Lukács,
János) írt négy könyv (evangélium), mely
Jézus életét és tanítását tartalmazza.
Az evangélium szó jelentése: örömhír.
Utal Jézus születésére, tanításaira és az áldozata nyomán elnyerhető örök életre.

Az örömhír
A most olvasott két bibliai szakasz a kará- Krisztus és a négy evangélista szimbólumának
csonyi történet része. Karácsony a szeretet ábrázolása egy 1235 körüli angol kódexből
ünnepe, hiszen Jézus születésében fejeződik ki Isten hatalmas szeretete az ember iránt. A testet öltött Isten Fia azért születik,
hogy megszabadítsa Isten népét a bűneiktől.
Jézus „születésének” hírüladását – előzménytörténetét – olvashattuk a két evangélista leírásában. Isten angyala adja hírül Máriának az örömhírt: Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik
majd. Mária alázatoson fogadja a hírt: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te
beszéded szerint!
Józsefnek is Isten angyala hoz hírt: Íme, a szűz fogan és fiat szül, Emmánuel lesz a
neve. Ez azt jelenti: Velünk az Isten.
A szeretet áldozatvállalásának története is a két olvasott részlet, hiszen József
vállalja a nehéz döntést: elfogadja Máriát és a gyermeket, ahogy az angyal kéri tőle:
…ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!
Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút
szülsz, akit nevezz Jézusnak.
József úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Mária is engedelmeskedik:
történjék velem a te beszéded szerint.
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Szeretet
Kérdések, feladatok
1. Az evangéliumi részletek alapján jellemezd néhány mondatban Józsefet és Máriát!
2. Foglald össze néhány mondatban a Máriának és Józsefnek szóló angyali üzeneteket!
3. M. S. mester ábrázolta Mária és Erzsébet találkozását. Erzsébet Mária
édesanyjának testvére, Isteni kegyelemből középkorúként esett teherbe. Fogalmazd meg a kép alapján,
hogy miből látható a két nő egymás
iránt érzett szeretete!
4. Máté evangéliumában olvashatunk
a betlehemi csillagról. Hagyományosan mindig nyolcágúnak ábrázolták
ezt az állócsillagot. Kiknek mutatta
meg Jézus születési helyét a csillag?
5. Milyen más, a karácsonyhoz fűződő
jelképeket ismertek? Próbáljatok
minél többet felsorolni, és egy-két
mondatos magyarázatot is fűzzetek
hozzá!

Betlehemi jászol fölött ragyogó csillag
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Szeretet
Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.
János evangéliuma, 13. fejezet 34. vers

Jézus tanítása a gyermekekről
Lukács evangéliuma, 18. fejezet, 15–17. vers
Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy megérintse őket. Amikor a tanítványok ezt
meglátták, rájuk szóltak, Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt: Engedjétek
hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten
országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.
(https://szentiras.hu/RUF/Lk18,15-17)

Gyermeki lélek
A Biblia szerint a termékenység, a gyermekáldás Isten ajándéka. Ha pedig valamely
házasság gyermektelen marad, abban Isten büntetését látták.
A fenti idézetben olvashattátok, hogy Jézus fontosnak tartja, hogy közel engedjék
hozzá a gyermekeket. A példázat alapján megérthetjük a „kisgyermek” a gyermeki
tisztaságot és őszinte hitet szimbolizálja, tehát nemcsak gyermeket jelent, hanem
olyan felnőttet is, aki megőrizte ezt a tisztaságot és nyitottságot.
A karácsonyi történet ráirányítja figyelmünket a szeretetre, így a szülő-gyermek
kapcsolatra. A szülő és gyermeke közötti szeretet párhuzamba állítható Isten és az
ember közötti szeretettel. Mindkettő a nagyon erős kötődés, a feltétel nélküli szeretet
kapcsolata.

Kérdések, feladatok
1. Vajon miért vittek gyermekeket Jézushoz?
2. Miért „szóltak” a tanítványok a gyerekekre?
3. Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mit jelent a gyermeki lélek szimbóluma!
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Szent vagy te énelőttem – Istenem,
S hazám után a legszentebb
Katona József: Bánk bán – részlet

Tavaly megtanultátok, hogy mi mindannyian a magyar nemzethez tartozunk, itt a
Kárpát-medencében vagyunk otthon a világban, ahol őrizzük őseinktől örökül kapott
hagyományainkat. A hazaszeretet a szülőföldünkhöz való ragaszkodásunkat és oda
adásunkat jelenti. Erre olvashattatok tavaly szép példát Petőfi Sándor: Magyar vagyok
című, 1847-ben keletkezett versében is, amelyben a költő szenvedélyes, személyes és
emelkedett hangnemben vall hazaszeretetéről:

6

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Nemzeti jelképeink
Nemzeti jelképeink segítenek
megragadni számunkra és átélhetővé is tenni az együvé
tartozás, a haza iránti ragaszkodásunk érzését. Nemzeti jelképeink a magyar címer és a
nemzeti zászló, a Szent korona
és a koronázási jelvények, valamint a Himnusz és a Szózat.
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Hazaszeretet
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.
Kölcsey Ferenc: Emléklapra

Kölcsey Ferenc: Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt2 csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád3
Vad török sáncára4,
S nyögte Mátyás bús hadát5
Bécsnek büszke vára.

Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak1 vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

Hajh, de bűneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgő fellegedben,
Most rabló mongol6 nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktől rabigát
Vállainkra vettünk.

1 Bendegúz: a hunok fejedelme, Attila és Buda apja. Bendegúznak vére: az ő leszármazottai
2 nektár: az istenek itala a görög mondavilágban
3 plántálád: kitűzted
4 sánc: védelmi vonal, ebben az esetben: a törökök elleni csatákban győzelmet arattunk, tehát a mi zászlónk
került a törökök védvonalára
5 bús had: Mátyás fekete serege
6 mongol: tatárjárás során mongolok támadtak ellenünk a középkorban
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Hányszor zengett ajkain
Ozman7 vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad8
Szép hazám, kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre9!

Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,
Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virul
A holtnak véréből,
Kínzó rabság könnye hull
Árvák hő szeméből10!

Bújt az üldözött, s felé
Kard nyúlt barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját e hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
Cseke, 1823. január 22.

Cím és alcím
A Himnusz nemcsak a vers címe, hanem egyúttal a műfaja is. A himnusz dicsőítő ének,
Istenhez való fohász, amelyben a Mindenható segítségéért könyörögtek és dicsérték,
hogy elnyerjék a jóindulatát. Kölcsey is ezt a hagyományt követte, hiszen áldást és
békességet kér a magyarokra – Isten, áldd meg a magyart, jókedvvel, bőséggel. –,
ezért nevezzük közbenjáró himnusznak a magyar Himnuszt.
A Himnusz alcíme: A magyar nép zivataros századaiból, költői szókapcsolattal
– zivataros század – jelöli meg a témát, a történelmi idők sorscsapásai után, könyörgés Istenhez a magyarokért.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én készítette el a Himnusz utolsó változatát. Ez
a nap, a Himnusz születésnapja tiszteletére, 1989 óta a Magyar Kultúra ünnepének
napja.

07
08
09
10

Ozman: török szultán, birodalomalapító
tenfiad: (itt) saját fiad
hamvveder: urna, melyben az elégett holttest hamvait őrizték
árvánk hő szeméből: árvánk (sírástól) égő szeméből
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Érzelmek kifejezése a lírában
Ötödik osztályban már tanultatok arról, hogy a líra az irodalmi alkotásoknak egy csoportja. A lírai én, amely nem azonos a költővel, a saját személyes érzelmeit, hangulatait, gondolatait fejezi ki, leggyakrabban egyes szám első személyben.
Lírai én: a lírai alkotásokban a lírai én a versbeli megszólaló, aki önmaga lelki folyamatairól, gondolatairól szól érzelmekkel teli módon. A megnyilatkozás leggyakrabban egyes szám első személyű és monológ formájú.
Mindennapi életben nagyon nehéz kifejeznünk az érzéseinket, érzelmeinket, de
a költőknek vannak olyan eszközeik, amelyek segítségével mégis közvetíteni tudják
a hallgatóságnak az érzéseket. A leggyakrabban és egyben a legérzékletesebben a
költői képek, például hasonlatok, metaforák és szimbólumok használatával érik el az
érzelmek átadását. További eszközök lehetnek:
– a z ismétlődések: hatásosabbá teszik az egyszerű kijelentést, értelmi fontosságát
vagy érzelmi erejét hangsúlyozhatják;
– a refrén (egyedi ismétlési forma): értelmezhetjük érzelmi fölkiáltásként, amely
állandó ismétlődésével a hangulat tartósságát mutatja;
– a túlzás: többet mond, mint amennyi szükséges lenne a megértéshez, ezzel is az
érzelem nagyságát, erejét erősíti;
– a fölkiáltás: önmagában figyelemfelkeltő;
– a z indulatszók: ezzel juttatja a lírikus közvetlenül kifejezésre a maga vagy felvett
személye érzelmi állapotát;
– a puszta kijelentés, közlés: a hatás fő eleme itt éppen az egyszerűségben van,
a kijelentés keresetlen őszinteségében vagy pedig nyomatékosságában, amely
fontosságával hat reánk.

Nemzeti imádság
Kölcsey Ferenc Himnusza nemzeti imádság: a lírai én az egész nemzet nevében megvallja a bűnöket, és megbocsátást (szánalmat) kér az Istentől.
A nemzeti himnuszok, ahogyan a magyar Himnusz is, az összetartozást fejezik ki.
Nemzeti ünnepeinken a Himnusz első versszakát énekeljük. Ilyenkor mindannyian
megélhetjük, hogy összetartozunk: a világról alkotott különböző elképzeléseink, eltérő gondolkozásunk, másfajta társadalmi helyzetünk ellenére magyarok vagyunk.
A Himnusz lírai énje azonosul a szenvedő magyarsággal, vállalja a magyar nemzettel közös balsorsot, és Istenhez fohászkodik.
Az első versszak tartalmazza Isten megszólítását és a hozzá intézett kérést.
Az utolsó versszakban a megismétlődő kérés már sokkal hangsúlyosabb lesz.

169

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 169

2022. 03. 10. 10:47:24
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Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védő kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!

Ha figyelmesen olvassátok a Himnusz első és utolsó versszakát, láthatjátok, hogy
szinte alig néhány sorban és szóban tér el a két versszak. Ezek az eltérések változást hoznak, erőteljesebb érzelmeket fejeznek ki. Az utolsó versszakban a beszélő nem áldást
kér, hanem szánalmat, megbocsátást. Ezt teszi hangsúlyosabbá a szócsere: áldd – szánd.
A költemény végén a beszélő megrendült hangon könyörög Istenhez. Az erőteljes
érzelmek oka, hogy egy nemzet sorsa a tét. A kért kegyelem a megmaradást jelentheti, mely nélkül a magyarság elveszhet, ezt Kölcsey a szórend megváltoztatásával éri el:
Isten áldd meg a magyart – Szánd meg Isten, a magyart. De a változást erősíti a bőség
– vész szavak nagyon eltérő jelentéstartalma is. Valamint a küzd ellenséggel – tengerén kínjának szavak szembeállítása is, ez első még cselekvő, míg a második passzív
elszenvedő állapotot mutat. Kölcsey bibliai képekkel is erősíti a költemény magasztos
hangulatát:
Tengerén kínjának. – Noé története
Jó kedvvel, bőséggel, – Ézsaiás próféta
Azért mer kérni a magyaroknak jókedvet és bőséget, mert Megbűnhődte már e nép /
A múltat s jövendőt!. A Biblia tanításai szerint, ha valaki bűnt követ el, de már megbűnhődött, akkor Isten szövetséget kötött vele (a néppel). A magyarság pedig már
annyit szenvedett, hogy megérdemli ezt a szövetséget, mi több talán a jövendőbeli a
bocsánatra, szánalomra is érdemessé tették szenvedései.

Kérdések, feladatok
1. Nevezzétek meg nemzeti jelképeinket!
2. Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mit jelent a hazaszeretet!
3. Mire utalhat a Himnusz alcíme?
4. Fogalmazzatok meg állításokat a lírai én magyarsággal való azonosulásával kapcsolatosan!
5. Milyen kéréseket fogalmaz meg Isten felé a lírai én? Miért érzi jogosnak a kéréseit?
6. Tanuljátok meg a keretversszakokat!
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Szeresd a hazát! … Hazaszeretet egyike a kebel tiszteletre legméltóbb szenvedelmeinek … Minden erény önáldozattal jár, feláldozásával pillanatnyi kényünknek, megtagadásával önhasznunknak

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz – részlet

Vörösmarty Mihály: Szózat

1
2
3

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

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

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév1 csatolt.

Az nem lehet hogy annyi szív
Hiában onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly2 alatt.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez3
Százezrek ajakán.

ezredév: évezred
átoksúly: csapás, átok
epedez: sóvárog

171

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 171

2022. 03. 10. 10:47:24

Hazaszeretet
Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
1836

A Szózat szerepe a magyar nemzet életében
A Szózat – Kölcsey Ferenc Himnusz című művéhez hasonlóan – nemzeti jelképünkké
vált. A Himnuszt Erkel Ferenc, a Szózatot Egressy Béni zenésítette meg, e két mű nemzeti ünnepeinken mindig felcsendül.
A Szózattal Vörösmarty hazafias költészetének legnagyobb remekművét alkotta
meg. Tekinthetjük egyfajta felhívásnak is a verset, amelyben a költő a magyar nemzethez szól. A szózat olyan lírai műfaj, amelyben a beszélő a közösséghez intéz szót,
azaz beszédet.
A mű első két versszaka megfogalmazza a felhívás lényegét, a feltétel nélküli hazaszeretetet. Legfontosabb gondolata a rendületlen – minden időben és helyzetben,
minden körülmények közötti – hűség kérése: Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, oh
magyar; … A haza fogalmához kapcsolódnak kezdet és vég, élet és halál ellentétei:
sírod
eltakar
verjen

bölcsőd
ápol
áldjon

A második versszak utolsó két sora jelöli ki az egyes ember számára a helytállás
kötelességét a sors kiszámíthatatlansága ellenére is. Vörösmarty Szózatában a haza
azonos a hellyel. Ez a hely (itt), az otthonunk, amely befogad mindannyiunkat.
A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
(…)
Itt élned, halnod kell.
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Keretes szerkezet
A Szózat esetében – mint a Himnusznál is – az első és utolsó két-két strófában figyelhetjük meg az ismétlődést, amely már szinte paranccsá erősödik ezeknél a részeknél.
A 13. versszak némi változtatással, a 14. pedig változatlanul ismétli meg az első és
második versszak sorait, ezáltal alkotják meg a mű keretét.
1. H
 azádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

13. Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

Az első két sor ugyanazon szavakból építkezik, mégis hangsúlyosabbnak érezzük
a 13. versszakban a felszólítást, a hazánk iránti rendületlen hűség fontosságát.
A költeménynek ezek a kezdő és záró szakaszai nyomatékosítják a határozott cselekvésre való felszólítást és buzdítást. Eszerint rendíthetetlenül ki kell tartanunk nemzetünk, hazánk és otthonunk mellett egy életen át: Itt élned, halnod kell.

Kérdések, feladatok
1. Fogalmazzátok meg a rendületlenül szó jelentését!
2. Magyarázzátok meg a – Szózat szövege alapján – a következő szavak jelentését:
ápol, eltakar, elbukál, bölcső, szemfödél!
3. Tanuljátok meg a keretversszakokat!
Projektfeladat: Végezzetek kutatómunkát! Gyűjtsetek minél több hazaszeretetről
szóló lírai alkotást! Készítsetek a versekhez illusztrációkat, majd rendezzétek tablóra a
költeményeket és az illusztrációkat! Rendezzetek kiállítást tablóitokból!

A Himnusz és a Szózat eredeti kézirata
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Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Petőfi Sándor: Magyar vagyok – részlet

Petőfi Sándor: Honfidal
Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?

Titkon kisérem lépteid,
S mindegyre híven;
Nem, mint az árny az útazót,
Csak jó időben.

Szentegyház1 keblem belseje,
Oltára2 képed.
Te állj, s ha kell: a templomot
Eldöntöm érted;

De mint az árnyék nő, midőn
Az est közelget:
Nő búm, ha sötétedni kezd,
Hazám, fölötted.

S az összeroskadó kebel
Végső imája:
Áldás a honra, istenem
Áldása rája! –

És elmegyek, hol híveid
Pohárt emelve
A sorstól új fényt esdenek3
Szent életedre;

De én nem mondom senkinek,
Ki nem kiáltom:
Legkedvesebbem hogy te vagy
A nagy világon.

S kihajtom egy cseppig borát
A telt üvegnek,
Bár keserű... mert könnyeim
Beléperegnek!
(1844)

1
2
3

szentegyház: templom
oltár: áldozati építmény egy templomban, amelyen, illetve amely előtt a szertartásokat végzik
esdenek: esedeznek, könyörögnek
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Kapcsolatunk a hazával
Minden műalkotás a szerző által megformált, kitalált „világ”, amelynek minden elemét (szereplők, helyszínek, beszédhelyzetek…) a szerző alkotta meg.
A lírában nincs történet, de van egy beszélő, aki érzéseiről, kételyeiről vall. Ezt a
beszélőt lírai énnek vagy lírai alanynak hívjuk. Tehát a szerző és a versben megszólaló soha nem azonos.
A most olvasott versben a megszólaló mindent feláldozna a hazájáért.
A Himnusz megszólítottja Isten, a Szózat a magyarsághoz szól, Petőfi versében pedig a hazát szólítja meg a lírai én, bizalmasan, szeretetteljesen.
A vers műfaja dal, ahogy erre a cím is utal. A dal irodalmi műfaj, érzelmeket,
hangulatokat és gondolatokat fejez ki közvetlen formában. Példaként szolgál e vers,
hogy egy ilyen egyszerűnek tűnő műfajjal is mennyire komoly és nagy érzelmeket
– hazaszeretet – tud kifejezni a költő.
Az első négy strófa központi gondolata a hazaszeretet. A lírai én megszemélyesíti a hazát, és szeretetéről vall. A Szentegyház és a haza kapcsolódik össze ebben
a három versben, azaz az Isten és a haza. Ezért a harmadik strófa végére himnikus
magasságba emelkedik a vers:
Áldás a honra, istenem
Áldása rája! –
Ez az áldáskérés azonban személyes, a lírai én nem a közösség nevében beszél. De én
nem mondom senkinek, ki nem kiáltom (negyedik strófa). A harmadik versszakban a lírai
én Kölcsei Himnuszát, a negyedik versszakban pedig Vörösmarty Szózatát idézte meg:
Legkedvesebbem hogy te vagy
A nagy világon.
A vers második részben – 5–8. strófa – személyes áldozatvállalásáról szól a beszélő.
A hazáért – amely fölött „árnyék nő”, azaz veszélybe kerül – a sorshoz imádkozik, és
áldozatot kész hozni. A pohár a költészetben sokszor jelenti az életáldozatot:
S kihajtom egy cseppig borát …

Kérdések, feladatok
1. Bizonyítsátok be, hogy a vers dal!
2. Állapítsátok meg, hogy a versszakok mely sorai csengenek össze!
3. A versből vett metaforákkal bizonyítsátok a lírai én hazaszeretetét!
4. A vers első és második része hangulatában eltér egymástól. Igazoljátok ezt állításokkal!
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A népdal mint lírai alkotás
A költészet a nép ajkán keletkezett. A régi emberek énekeltek, ringatták gyermekeiket,
dallal könnyítették munkájukat és siratóénekkel búcsúztatták szeretteiket. Mesékkel
magyarázták világukat, példázatos történetekkel tanították gyermekeiket. Ezeket a
műveket nem jegyezték le, szájhagyomány útján terjedtek, szerzőiket éppen ezért
nem ismerjük. Ezeket a műveket az utókor megkülönböztette: népmesék, népmondák, népballadák, népdalok. Később gyűjtők jegyezték le ezeket.
Illyés Gyula költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő és nem utolsósorban
mesegyűjtő volt. A Hetvenhét magyar népmese Utószavában így írt: Ahogy a zenész
a népdalhoz, melyet feldolgoz, olyasféleképp nyúltam én ezekhez a népmesékhez.
(…) Nem megváltoztatni – ellenkezőleg, lényegükben megerősíteni akartam őket. (…)
A magam képzelete s ízlése szerint nem tettem többet hozzájuk, mint amennyihez
a magyar nép egy tagjaként van jogom. Célom az volt, úgy hangozzanak, mintha az
eddigi, mondjuk, száz elmesélőjük után még egy százegyedik is előállna; de az is a
népből.
A fenti idézetben már olvashatjátok: a zenész a népdalhoz, ezzel el is érkeztünk a
líra műneméhez. Mondhatjuk tehát, hogy sok olyan népköltészeti alkotást ismertek,
amely a líra műnemébe tartozik,
hiszen számtalan népdalt ismerünk
mindannyian.
6
A népdal Bartók Béla szerint
az, amit sokan és sokáig énekelnek. Kodály Zoltán pedig azt
mondja, fontos az, amit a nép
énekel. A népdal énekelt költemény, amely főleg a parasztság
körében volt jellemző. A szájhaBartók Béla
gyományokban él tovább, min- Kodály Zoltán
den éneklője hozzátehet valamit vagy alakíthatja szövegét, dallamát, azaz állandó változáson megy keresztül.
A népdalokban – ahogyan más költői művekben – gyakori az ismétlés. Ismételnek
szavakat, de van, hogy egész sorokat is.
Nagy költőink gyakorta merítenek ihletet a népdalok világából, teszik ezt különösen gyakorta, ha a szerelem érzését jelenítik meg.
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A Vargáék ablakja
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2. Azért van az kirakva, Garzó Péter
jár ide, jár oda, jár ide, jár oda, de jár oda.
3. Hej, te, Julcsa, gyere ki, Vár már Péter
ideki, ideki, ideki, ideki, de ideki.
4. Tudnám én azt, ha várna, Mert a szívem
dibegne-dobogna, dibegne-dobogna, de dobogna.

Ej, haj, gyöngyvirág
Ej, haj, gyöngyvirág,
teljes szekfű, szarkaláb,
bimbós majoranna.
Ha kertedbe mehetnék,
piros rózsát szedhetnék,
szívem megújulna.

Ej, haj, gyöngyvirág,
teljes szegfű, szarkaláb,
levendulavirág!
Ha kertedbe mehetnék,
és ott kertész lehetnék,
mindjárt meggyógyulnék!

Pálóczi Horváth Ádám Ó és Uj, mintegy Ötödfélszáz énekek,
ki magam csinálmánya, ki másé című dalgyűjteménye

Kérdések, feladatok
1. Idézzétek fel, amit énekórán tanultatok a népdalokról!
2. Milyen alkalmakkor, milyen munkák közben énekeltek az emberek régen?
3. Fogalmazzátok meg, hogy a fenti két népdalhoz milyen emberi érzés köthető!
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[…] Kertem nárcisokkal
Végig űltetéd;
Csörgő patakokkal
Fáim éltetéd;
Rám ezer virággal
Szórtad a tavaszt
S égi boldogsággal
Fűszerezted azt. […]
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez – részlet

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek,
Gyönyörű kis tulipánt!
Szemeid szép ragyogása
Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
Sok ezer gondot elűz.
Teljesítsd angyali szókkal,
Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia1 csókkal
Fizetek válaszodért.

Szinyei Merse Pál: Szerelmespár II. (1918)

(1803)

1

a görög mitológiában az istenek eledele
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Keletkezés, cím, téma és műfaj
A vers eredetileg 1793-ban keletkezett Egy tulipánthoz címmel, majd Csokonai 1803ban újrafogalmazta Tartózkodó kérelem címmel. Az új cím egyben egy új műalkotás
létrejöttét is jelenti, hiszen az eredeti művet is megtartotta a költő.
A költemény eredeti címe: Egy tulipánthoz. Ez a cím egy udvarló versre utal, amelyben a lány nevét egy virágmetaforával helyettesítette Csokonai: tulipánt. A megváltoztatott cím azonban inkább a bizonytalanság, a várakozás érzését, még csupán a
tartózkodó kérelmet fejezi ki.
A vers központi képe egy metafora: a szerelem tüze. De nem lehetünk biztosak abban, hogy ez a tűz hosszú ideig lobog majd, vagy csak pillanatnyi fellángolás. A lírai én
feltételes módban beszél: Te lehetsz. Sőt a következő versszakban sem mondja még,
hogy lobog, hanem csak a tűz elevenségét mutatja: Eleven hajnali tűz. A hajnal szó is
valaminek a kezdetét vetíti elénk, jelen esetben egy kibontakozó szerelem képét.
A költemény műfaja dal: rövid tömör, egynemű érzésekről szóló lírai alkotás. Dallamos, zeneisége erős, ezért ihleti meg a zeneszerzőket is. Már Csokonai korában is
ismert volt énekelve is. A hangok gyönyörű összjátéka, a könnyedén csilingelő rímei
teszik igazán dallamossá. A vers külső megjelenésében, képalkotásában és szóhasználatában is hasonlít a népdalokra, könnyed és játékos.

Rím – alliteráció – és ritmus
Már ismert számotokra a rím fogalma, de eddig csak olyan rímekkel foglalkoztunk,
amelyek a sorvégeken fordulnak elő. Csokonai versében is fellelhetők ilyen sorvégi
rímek, mégpedig keresztrímek, amikor a páratlan és a páros sorok rímelnek. Rímképlete: a b a b.
A Tartózkodó kérelem zeneiségét más költői eszközök is erősítik – pl. a 2. versszak
első sorában található alliteráció:
Szemeid szép…
Alliterációnak nevezzük a szókezdő mássalhangzók ismétlődését. Az alliteráció
is egyfajta rím, csak itt nem a sorvégek csengenek össze, hanem az egymást követő
szavak első hangzói azonosak, ezért nevezzük betűrímnek. Láthatunk erre példát a
Himnuszban is:
S nyögte Mátyás bús hadát / Bécsnek büszke vára.
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Rímfajták:
Többfajta rímszerkezetet különböztetünk meg aszerint, hogy a rímek hogyan helyezkednek el. A leggyakoribb rímtípusok az alábbiak:
– bokorrím:
– félrím:
– páros rím:
– ölelkező rím:
– keresztrím:

aaaa
xaxa
aabb
abba
abab

Bokorrím esetében kettőnél több egymás utáni sor rímel egymással:
Én drágalátos palotám,				a
Jóillatú piros rózsám,				a
Gyönyerű szép kis violám, 			
a
Élj sokáig, szép Júliám!				
a
		
(Balassi Bálint: Harminckilencedik – részlet)
Félrím esetében az első és a harmadik sor nem, csak a második és a negyedik rímel:
Felség! valóban koronád				x
Legszebb gyémántja Velsz:			
a
Földet, folyót, legelni jót,			
x
Hegy-völgyet benne lelsz.			
a
		
(Arany János: A walesi bárdok – részlet)
Páros rím esetében a két egymás után következő sor rímel:
Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,		
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;		
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,		
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
		
(Arany János: Toldi – részlet)

a
a
b
b
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Ölelkező rím esetében az első az utolsó sorral rímel, s ezek szinte átfogják, átölelik a
belül rímelő második-harmadik sort:
Hajdanában, amikor még			a
Így beszélt a magyar ember:			
b
Ha per, úgymond, hadd legyen per!		
b
(Ami nem volt épen oly rég)			
a
		(Arany János: A fülemile – részlet)
Keresztrím esetében az első a harmadik sorral cseng össze, a második a negyedikkel:
Isten, áldd meg a magyart			
a
Jó kedvvel, bőséggel,				b
Nyújts feléje védő kart,				a
Ha küzd ellenséggel;				b
		(Kölcsey Ferenc: Himnusz – részlet)

Virágének
A virágének a 16–17. századi költészet virágszimbolikájából ered, a szeretett
kedvest a beszélők virágnevekkel illetik. Például a 18. században Csokonay
Tulipántnak szólítja versbéli kedvesét.
A magyar szerelmi líra talán első emléke a töredék, amely Soproni virágénekként ismert. Valószínűsítik, hogy az 1400-as években keletkezett.
Virág, tudjad, tőled el kell mennem, / És te éretted kell gyászba ölteznem.
Virágének (vagy más néven szerelmes ének): az elnevezés a virágszimbolikából ered, a szeretett kedvest virágnevekkel illetik, például Csokonai tulipántként szólítja meg a versbéli kedvesét.
Ugyanez megfigyelhető népköltészeti alkotásokban is.
Kodály Zoltán gyűjtés, Felülről fúj az őszi szél: – Addig, rózsám innen nem mégy, …,
vagy az alábbi másik népdalrészletben is:
Áll előttem egy virágszál:
Örvendetes liliomszál;
Pillangó, akire rászáll;
Én életem egy virágszál.
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Kérdések, feladatok!
1. Kire vonatkozik a gyönyörű kis tulipánt megszólítás?
2. Mire utalhat a címben a tartózkodó kifejezés?
3. Hol találkoztál már korábbi tanulmányaidban azzal, hogy a szerelmes férfi virágnak nevezi a kedvesét?
4. Alkoss alliterációkat a saját keresztnevedhez! Olyan mellékneveket keress, melyek jellemzőek rád, vagy szeretnéd, hogy jellemezzenek!
5. Állapítsátok meg a népdalrészletek rímképletét!
Ősszel érik, babám
Ősszel érik, babám a fekete szőlő.
Te voltál az igazi szerető.
Bocsáss meg, ha vala-valaha vétettem,
ellenedre, babám, rosszat cselekedtem.
Megrakják a tüzet
Megrakják a tüzet,
mégis elaluszik.
Nincs az a szerelem,
aki el nem múlik.
Új a csizmám...
Új a csizmám, a szögre van felakasztva,
Sarkantyúját belepte a rozsda.
Összeverem olyan betyár módra,
Mind egy szálig lepereg a rozsda róla.
Mikófalvi vásártéren
Mikófalvi vásártéren
Erre gyere, galambom!
Kislányvásár lesz a héten
Erre gyere, galambom!

Ismételjünk!
Népdal: énekelt költemény, amely főleg a parasztság körében volt jellemző.
A szájhagyományokban él tovább, minden éneklője hozzátehet valamit vagy
alakíthatja szövegét, dallamát, azaz állandó változáson megy keresztül.
Keresztrím: a b a b.
Alliteráció: a szókezdő mássalhangzók ismétlődése.
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Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem! – részlet

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
Reszket a bokor, mert
Madárka szállott rá.
Reszket a lelkem, mert
Eszembe jutottál,
Eszembe jutottál,
Kicsiny kis leányka,
Te a nagy világnak
Legnagyobb gyémántja!

Mikor együtt voltunk,
Tudom, hogy szerettél.
Akkor meleg nyár volt,
Most tél van, hideg tél.
Hogyha már nem szeretsz,
Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy
Ezerszer áldjon meg!
			

(1846)

Teli van a Duna,
Tán még ki is szalad.
Szivemben is alig
Fér meg az indulat.
Szeretsz, rózsaszálam?
Én ugyan szeretlek,
Apád-anyád nálam
Jobban nem szerethet.

Páros szobor
(Petőfi Sándor
és Szendrey Júlia szobra)
Koltó (Pogány Gábor Benő, 1997)
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Rokonság a népdalokkal
A Tartózkodó kérelem és a most olvasott vers is a népdalokból jól ismert képekkel
és szófordulatokkal él. A szöveg születési idejében még mindenki több száz népdalt
tudott fejből, és használta is őket nap mint nap: énekeltek munka közben, pihenéskor,
közösen és magányosan is.
Csokonai és Petőfi versei népies költemények, ez azt jelenti, hogy a költők a népdalok világát idézik meg költeményeikben. Nyelvhasználatuk közel állt a népnyelvhez,
ezért verseiket a legegyszerűbb emberek is megértették. Ugyanakkor a költemények
szerkezete, a korábbi irodalmi hagyományokhoz kötődése bizonyítja, hogy tudatos
költői munka eredményei.
Verseiket nem csak egy szűk, művelt és képzett rétegnek szánták. Éppen ellenkezőleg: azáltal, hogy a nép ajkán élő szövegek „kódját” használták fel, mindenki számára
befogadhatóvá tették műveiket.

Keletkezés, cím, téma és műfaj
Petőfi és Szendrey Júlia 1846 szeptemberében ismerkedtek meg egy megyebálon, Erdélyben. A költő azonnal beleszeretett az irodalomszerető lányba. Az apa nem nézte
jó szemmel, hogy leánya egy szegény költőt szeret. Sőt Júlia is bizonytalan volt az érzelmeiben. Ekkor jelenik meg Petőfi önéletrajzi verse a Reszket a bokor, mert… Júlia
megértette a beszélő szándékát. Levelet írt Petőfinek, válasza: Ezerszer Júlia. Így megismerkedésük egyéves évfordulóján összeházasodtak.
A cím és az első sor teljesen azonos. A népdalokhoz hasonlóan természeti képpel
indul: Reszket a bokor, mert / Madárka szállott rá, majd egy gondolatpárhuzammal
folytatódik: Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Mind a népdalok világát idéző
szavak: madárka, rózsaszálam, isten áldjon meg, mind a természeti képek, gondolatpárhuzamok visszatérő elemek a három versszakban:
Teli van a Duna, / Tán még ki is szalad. / Szívemben is alig / Fér meg az indulat.
A költő egyre erőteljesebben feltámadó érzelmeit ellentétekkel is érzékelteti:
nagy világnak legnagyobb gyémántja
kicsiny kis leányka
hideg tél (magány)
meleg nyár (szerelem)
Ugyanilyen érzékletes kép a Duna áradása, amely az érzelmeinek az áradását mutatja.
Az el nem múló szerelem erejét fokozással tárja elénk a költő:
Hogyha már nem szeretsz, / Az isten áldjon meg,
De ha még szeretsz, úgy / Ezerszer áldjon meg!
A vers műfaja dal.
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Motívumok a versben
Mindhárom versszak egy-egy motívum köré épül föl. A költő a népdalokból jól ismert
madár metaforával kezdi versét, melynek azonosítottja a lírai én szerelme.
A második versszakban a lírai én önmagát állítja középpontba. A mű értelmezését
segíti, és a korabeli olvasók versmegértéséhez juthatunk közelebb, ha tudjuk: a széles
folyó vagy a folyón való átkelés a népdalokban mindig egy jelentős, sorsfordító élethelyzetnek a metaforája.
A harmadik versszak központi motívuma a tél és a nyár, ezek szembenállása. Az évszakok képei egyben a lírai én lelkiállapotát is tükrözik. A nyár a boldogság, a reményteli szerelem képe, míg a tél az elmúlás, a szerelem elmúlásának képe.
Végül még egy érdekesség az utolsó versszakkal kapcsolatban. Az biztosan egyértelmű minden olvasó számára, hogy ez egy különösen nehéz, feszültséggel teli élethelyzet lehetett a lírai én számára. Kiderül, hogy ő összekötné életét szíve választottjával, de teljes bizonytalanságban van: nem tudja, hogy viszontszereti-e őt a lány. Mégis,
nem szidja, nem kesereg, elfogadja azt is, ha a lány nem mellette dönt. Isten áldását
kéri az életére abban az esetben is, ha elutasítja őt.
Júlia válasza: Ezerszer, Júlia

Kérdések, feladatok
1. Fogalmazzatok meg állításokat, amellyel igazoljátok, hogy a vers műfaja dal!
2. Milyen természeti képek érzékeltetik a lírai én érzéseit a szeretett nő iránt?
3. Hol (melyik szerkezeti egységben), hogyan változik a vers hangulata?
4. Milyen választási lehetőség jelenik meg a mű 3. versszakában?
5. Milyen műfaji hagyományokat követ a vers? A műből vett idézetekkel támaszd
alá állításaidat!
6. Motívumok nem csak az irodalmi alkotásokban vannak jelen. Milyen motívumokat ismersz fel az alábbi képeken?

j j
œœœ

185

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 185

2022. 03. 10. 10:47:28

Szerelem a költészetben
mossa az eső
össze szivünket.

Radnóti Miklós: Bájoló
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 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.
(1942)

A vers keletkezése
Radnóti Miklós az I. (1914–1918) és a II. (1938–1945) világháború között a magyar
költészet jelentős alkotójává vált. Zsidó származása miatt többször büntették egyfajta katonai szolgálattal, amelyet munkaszolgálatnak neveztek. Először 1940-ben, majd
1942-ben is munkaszolgálatra rendelték. Harmadik munkaszolgálatára 1944-ben került sor. Bővebben a tankönyv végén található Életrajzi vázlatokban olvashatsz róla.
A vers 1942-ben keletkezett, két munkaszolgálatos időszak árnyékában.
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Szerelem a költészetben

A cím és a szöveg kapcsolata
A vers címe egy cselekvésre utaló ige: bájol. A szó jelentésének árnyaltságát, pozitív és
negatív jelentéstartalmát mutatja, hogy mennyiféleképpen lehet értelmezni: igézés,
varázslás, rontás, ráolvasás, bűvölet, bűvölés, szemfényvesztés, mágia, boszorkányság, ördöngösség.
Műfaja szerelmi dal, melynek címe magára a szerelem varázsára utal.
Az egész költemény egyetlen mondat. Eddig tanulmányaitok során már többféle
versformával találkoztatok. Versforma a vers felépítésének külső alakja (versszakok
száma, verssorok hosszúsága, mondatok száma stb.).
Rebbenő szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,

A lírai én jelenléte már itt egyfajta megigézett, csodálkozó, különleges állapot, ugyanakkor egy természeti kép is
elénk tárul. A jelen boldogságát érezzük ki a sorokból.

ugrik a fény is,
gyűlik a felleg,

Mi történik a nyugodtan szemlélődő lírai én körül? A fény
ugrik, ez akár utalás is lehet, hogy innentől a jövőbe tekint a megszólaló. Megszakad az idill, olyan, mint a filmben a képváltás, természeti képből valamilyen baljóslatú
képbe siklunk át: gyűlik a felleg.

surran a villám,
s már feleselget

Kialakulóban egy vihar, hiszen már villámlik és nem csupán egyszer, mert már több villám feleselget egymással.

fenn a magasban
dörgedelem vad
dörgedelemmel,

Radnóti minden versében jelen van a fenyegetettség.

kékje lehervad
lenn a tavaknak,
s tükre megárad,

Megjelenik az elmúlás gondolata is – lehervad –, valami
baljóslatú, valami végzetes, a halál gondolata.
Ezzel a résszel zárul a természeti képek sora.

jöjj be a házba,

Ismét váltás következik, szinte visszatérés a jelen boldog
pillanatába ház = otthon = boldogság.
Megjelenik a csalogatás motívuma: jöjj be a házba. Ez a
motívum gyakran megjelenik a népdalok világában is, pl.
a legény vagy a leány hívja, „csalogatja” mátkáját magához.

vesd le ruhádat,
már esik is kint,
vesd le az inged,
mossa az eső
össze szívünket

Zárlat: azt kívánja, kedvese legyen mellette: mossa az eső /
össze szívünket, maradjon fenn ez a boldog pillanat.
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Szerelem a költészetben

Lírai alkotások értelmezési lehetőségei
E vers kapcsán fontos beszélni arról a tényről, hogy egy-egy műalkotás befogadása sokféle lehet. Nagyban függ a befogadó személyétől:
• korától,
• nemétől,
• ismereteitől,
• személyiségétől.
Ha egy olyan befogadó olvassa a Bájoló című verset, aki előtt nem ismertek
Radnóti Miklós életének részletei, vagyis pusztán az alkotás áll rendelkezésére,
egy teljesen más értelmezést fogalmazhat meg a művel kapcsolatban.
Például értelmezheti úgy is, mintha valami „boszorka” megbájolt volna egy
ifjút és bűbájjal magához csalogatta, be a házába.

Képvers
Fentebb megfogalmaztuk, hogy mi a versforma. Ehhez kapcsolódóan érdemes
kicsit foglalkoznunk a képversekkel. A képvers olyan vers, amely szakaszait,
sorait, betűit úgy helyezi el a költő, hogy valamilyen kép-alakzat rajzolódjon
ki belőlük. A képvers (görögül kalligramma) olyan vers, amelynek írásképe
különös, új jelentést hordoz, és összképe ábrázol valamit. Ez az ábrázolás általában közvetlen vagy szimbolikus kapcsolatban van a vers tartalmával. Mint
például Weöres Sándor Tengermozgás című képversénél is láthatjátok.
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Szerelem a költészetben

Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb
és a szökőkút

Nagy László: Árvácska sírverse

Nagy László: Önarckép

Kérdések, feladatok
1. Magyarázzátok meg, hogyan kapcsolódik a cím a vers tartalmához!
2. Milyen természeti jelenséggel teszi érzékletessé a gondolatait a beszélő?
3. Idézzetek fel példát, amely alátámasztja a vers kapcsolatát a népdalokkal!
4. Hasonlítsd össze a Bájoló, A reszket a bokor, mert… és a Tartózkodó kérelem című
verseket formai szempontból!
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Összefoglalás –
Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Ebben a fejezetben a szeretet különböző megnyilvánulásaival foglalkoztunk.
A szeretet a Bibliában mindig cselekvő, vagyis tettek követik az érzelmet.
Mindennapi életben nagyon nehéz kifejeznünk az érzéseinket, érzelmeinket, de
a költőknek vannak olyan eszközeik, amelyek segítségével mégis közvetíteni tudják
a hallgatóságnak az érzéseket. Ezeket az eszközöket vizsgáltuk a hazaszeretet és a
szerelem érzését megjelenítő költeményekben. Újraélhettétek a haza iránti elköteleződés érzését a Himnusz, a Szózat és Honfidal kapcsán. De betekintést kaptatok a
népdalok és szerelmi dalok világába is.
Vizsgáltuk a költői képeket, a versformát, a rímeket, új fogalmakat tanultatok
meg, például alliteráció, népdal, képvers. Önálló gondolatokat fogalmaztatok meg
egy-egy mű kapcsán, annak mondanivalójáról, vagy az érzésről, amelyet bennetek
keltett.
Kérdések, feladatok
1. Magyarázzátok meg, mi köti össze a fejezet címében jelölt érzéseket!
2. Foglaljátok össze, milyen új információkat kaptatok Jézus életéről és tanításairól
a fejezet bibliai történeteiből!
3. Fogalmazzátok meg együtt, hogy szerintetek mitől függhet az, hogy mi válhat
egy nemzet jelképévé!
4. Alkossatok olyan mondatokat, amelyekben szerepel a hazaszeretet és a nemzet
szó!
5. Milyen eszközök segítik a költőket az érzelmek megjelenítésében?
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GÁRDONYI GÉZA:
EGRI CSILLAGOK
„A magyarság nem kalapdísz, hanem a szíve mélyében viseli
a magyar, mint tenger csigája a gyöngyét. A magyarságunk
érzése mélyen bent ég bennünk, hogy szinte magunk sem
tudunk róla, mint a tűzhányó hegyek, amelyek hideg
kőhegyek, de egyszer megmordulnak.”
Gárdonyi Géza
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Ellensége mindenkinek akad. Ez természeti törvény. Az ember akaratát az ellenállás, a küzdelem acélozza. Mindazonáltal valahányszor fúj valaki reánk, vessünk számot magunkkal, hogy valamely cselekedetünk-e az oka? Ha rosszat tettünk, engeszteljük meg. Ha nem lehet, tegyünk iránta annyi jót, amennyi tőlünk
telik. 
Gárdonyi Géza

Gárdonyi Gézáról
Gárdonyi Gézát (1863–1922), ahogy írásai is mutatják, szenvedélyesen érdekelte a
nemzeti múlt, a falusiak élete és a nép nyelve. Alkotásainak stílusa egyszerű, nyelvezete könnyen érthető. Regényeiben gyakran írt gyerekekről, ifjakról, akik elsősorban a szegény nép soraiból akaratukkal és tanulással felküzdötték magukat. Arany
Jánossal azonosulva azt vallotta: a nemzet a köznépből fölemelkedő, tehetséges emberek által
formálódik.
Számtalan verset, drámát, elbeszélést és újságcikket is írt, de legnagyobb sikereit
regényeivel érte el. Jelentősebb művei az Egri csillagok, A láthatatlan ember és az Isten
rabjai.
Életének egy jelentős részében (utolsó 25 évében) Egerben élt. Ebben az időszakban szinte minden idejét az írásnak szentelte – kortársai ezért „egri remetének” is
nevezték. Halála után az egri vár Bebek-bástyáján kialakított díszsírhelyen helyezték
örök nyugalomra. Sírján egyszerű fakereszt áll ezzel a felirattal: Csak a teste.

Az Egri csillagok – a mű keletkezése
Az Egri csillagok 1899-ben a Pesti Hírlapban folytatásokban jelent meg, ahogy ez történt más művek esetében
is, mert a kiadók könyv formájában csak akkor adtak ki
egy művet, ha az népszerű volt. A 120 folytatás nagy sikert aratott az olvasók körében, így 1901 tavaszán a mű
kétkötetes könyvformátumban is megjelent.
A mű sikerét bizonyítja, hogy 18 nyelven is kiadták.
Az Egri csillagok 2005-ben a Magyar Televízió
A Nagy Könyv című, szépirodalmat népszerűsítő adássorozatában elnyerte a „Magyarország legnépszerűbb
könyve” címet. Ez azt jelenti, hogy az először 1901-ben
megjelent regény máig is igen közkedvelt, sok olvasóAz 1901-es első kiadás borítója
nak a kedvence.
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Az epika műneme – a regény műfaja
Már 5. évfolyamon megismerkedtetek a műnemekkel, és ebben a tanévben is bővítettétek ismereteiteket ezzel kapcsolatosan. Sőt a regény műfajával sem most fogtok
először találkozni, hiszen tavaly A Pál utcai fiúk című ifjúsági regényt és a Bogáncs
című (állat)regényt is feldolgoztátok. Ismételjük át, mi az, amit már tudtok!
Az epikus művek történetet mondanak el, cselekményesek. A műnemeken belül
megkülönböztetünk kisebb csoportokat, műfajokat. Az epika műnemébe, azon belül
a kisepikába tartozó műfaj a mese, a monda, míg a nagyepikába soroljuk például a
regényeket.
Regény: epikai (elbeszélő) műfaj több szálon futó cselekménnyel, fő- és mellékszereplőkkel. A mű többnyire hosszabb időszak eseményeit meséli el, és több helyszínen
játszódik. Formája általában próza, de ismerünk verses regényeket is. Az epikus közlésformák (elbeszélés, leírás, párbeszéd) váltakozása jellemzi a regényeket.
Főszereplő/főhős: a cselekmény legfontosabb alakja, ő áll a középpontban, döntő
hatással van az események alakulására, esetenként irányítja is azokat. Több főszereplő
is lehet egy műben. Az irodalmi alkotásokban a főszereplő legtöbbször pozitív hős.
Mellékszereplő: olyan szereplő, akinek a cselekmény fordulataiban van jelentősége. Az eseményekre általában nincs valódi befolyásuk, ugyanakkor a fordulatok bekövetkeztében szerepük van, de ez is csak pillanatnyi általában.

nagyobb terjedelmű

prózai
(ritkábban verses)
formájú

fő- és mellékszereplők

nagyepikai műfaj
több helyszínen
játszódik
hosszabb időszakot
ölel fel

A REGÉNY JELLEMZŐI

cselekménye
több szálon fut

mindentudó
vagy korlátozott
tudású elbeszélő
(lásd 199. oldal)
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Az az első, fiam, hogy ne féljen a legény. A többi aztán megjön magától is.

Hol terem a magyar vitéz?

Vicuska és Gergő a patakban

1
A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy együtt
fürödnek, de ők ezt nem tudják: a fiú alig hétesztendős, a leány két évvel fiatalabb.
Az erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz tetszett nekik.
Először csak a lábukat mártogatták bele, azután beleereszkedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a gatyácskája, hát ledobta. Aztán az ingét is ledobta. Egyszer csak
ott lubickol meztelenen mind a kettő.
Fürödhetnek: nem látja ott őket senki. A pécsi út jó messze van oda, s az erdő végtelen. Ha valaki meglátná őket, lenne is nemulass! Mert a fiúcska csak hagyján – az
nem úrfi; de a leányka az a tekintetes Cecey Péter úr leánykája – kisasszony –, és úgy
illant el hazulról, hogy senki se látta.
Még így csupaszon is látszik rajta, hogy úrileány: kövér, mint a galamb, és fehér,
mint a tej. Ahogy ugrándozik a vízben, a két kis szöszke hajfonat ide-oda röppen a
hátán.
– Derdő – mondja a fiúnak –, uttyunk.
A Gergőnek nevezett, soványka, barna fiú háttal fordul. A leányka belekapaszkodik a nyakába. Gergő megindul a part felé, a leányka meg a víz színén lebeg és
rugódozik.
Azonban hogy a parthoz érnek, Gergő belefogódzik a kákabokor zöld üstökébe,
és aggodalmasan néz körül.
– Jaj, a szürke!
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok
[…]
– Bújjunk el! – mondja dideregve. – Bújjunk el! Törököt láttam.
[…]
Hát csak tedd félre az idei kalendáriumot, tisztelt olvasóm, és vedd elő gondolatban az 1533-it. Annak az évnek a májusában élsz te mostan, s vagy János király az
urad, vagy a török, vagy I. Ferdinánd.
[…]
Most már látni, hogy a török csontos arcú, barna ember. A vállán diószínbarna
köpönyeg. A fején tornyos, fehér süveg. A fél szeme be van kötve fehér kendővel.
A másik szeme immáron a fa mellé kötött szürkét vizsgálja. Nem tetszik neki, az
látszik az arca fintorgásán. De azért eloldja.
Jobban tetszene neki a gyerek, akit a lovon látott. A gyerek jobban kél, mint a ló.
A konstantinápolyi rabvásáron háromszor annyit is adnak érte. De a gyerek nincsen
sehol.
A török megnézi egynéhány fának a hátát, és felvizsgálódik a lombokra is.
Azután magyar szóval kiált:
– Hol vagy, fiúcska? Gyere elő, kis pajtás! Fügét adok! Gyere csak elő!
A gyerek nem jelentkezik.
– Gyere elő, te! Ne félj, nem bántalak! Nem jössz? Ha nem jössz, elviszem a lovadat!
[…]
– A szürke... – hebegi Gergő síróra torzult szájjal.
[…]
A gyerek most már csak a szürkét látja. Ahogy a szürke nagy lomhán megindul,
odaszökik, és megfogja a kantárt.
Ebben a pillanatban ő is fogva van. A török nagy, erős ujjai átkapcsolják gyönge
kis meztelen karját, s ő felrepül a másik lóra, a pejre, annak a nyergébe.
Gergő sivalkodik.
– Csitt! – mondja a török, előkapva a dákosát.
Gergő azonban tovább kiabál:
– Vicuska! Vicuska!
A török arra fordítja a fejét, amerre a fiú. Keze a tőrön.
Persze amint a másik kis meztelen gyerek fölemelkedik a fűből, visszadugja a dákost, és elmosolyodik.
– Gyere, gyere – mondja –, nem bántalak.
S megindul a két lóval a leányka felé.
Gergő le akar ereszkedni a lóról. Gergő hátán nagyot csattan a török tenyere. Gergő tehát bőg, és ültön marad, a török meg ott hagyja a két lovat, és fut a kislány után.
A szegény kis Vica menekülne mostan, de aprók a lábak, és magas a fű. Elbukik.
Csakhamar ott rugódozik és sivalkodik a török ölében. […]
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok

Előkészítés
1533-at írunk. Annak az évnek a májusában élsz te mostan, s vagy János király az urad,
vagy a török, vagy I. Ferdinánd. Az író a regény elején szinte azonnal megjelöli azt a
történelmi kort, amelyben az események kezdődnek. Valamint a két főszereplő, Gergő
és Vicuska is megjelenik gyermekként.
Tavaly találkoztatok már a regény egy típusával, az ifjúsági regénnyel, ezenkívül
megkülönböztetünk még történelmi regényeket, kalandregényeket, bűnügyi regényeket stb. Az Egri csillagok történelmi regény, mert hiteles történelmi esemény köré
szövődik a történet, valamint több szereplője is történelmi személy. Fontos azonban
megemlíteni, hogy ezek mellett kitalált szereplők és helyzetek is színesítik a történetet.
Ilyen kitalált szereplő Vicuska és Jumurdzsák. Gergő – azaz Bornemissza Gergely –
azonban valós szereplő, aki királyi hadnagy és végvári vitéz volt. A regény alcíme is ez:
Bornemissza Gergely élete. Az Egri csillagokban leírtak azonban nem mindenben
egyeznek meg a történelmi forrásokkal.
A következő regényrészletekben újabb történelmi személyek lépnek színre, akiknek szintén fontos mellékszerep jut a történet alakításában, például Dobó István és
Török Bálint.
hiteles történelmi háttér

hősei valós és kitalált szereplők

cselekménye valós
és az író által kitalált

A TÖRTÉNELMI
REGÉNY JELLEMZŐI

tárgya rendszerint a nemzeti múlt
egy eseménye vagy eseménysorozata
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Kérdések, feladatok
1. Soroljátok fel a regény jellemzőit!
2. Fogalmazzátok meg, mi a különbség az ifjúsági és a történelmi regény típusa
között!
3. Mire utalhat a Hol terem a magyar vitéz? fejezetcím?
4. Melyik században játszódnak a regény eseményei?
5. Nézz utána, ki volt János király, és milyen szerepe volt a magyar történelemben!

Ismételjünk!
Történelmi regény: regénytípus, amely egy jelentős történelmi eseményt dolgoz fel. A kitalált szereplők és helyzetek mellett történelmi személyek és események is helyet kapnak a műben. A regényben leírt történet nem minden esetben
egyezik meg azzal, amit történelmi forrásokban olvashatunk.

9
Dobóék csak este tértek vissza. Sok köpönyeget, páncélinget és mindenféle fegyvert
hoztak magukkal. Meg egy rabot is: Móré Lászlót lovon, kötözötten.
– Ennek a farkasnak valami jó vermet! – mondotta Dobó a lováról leugorva.
Cecey szinte ugrált örömében.
– Hogy fogtátok el?
– Az akindzsik1 fogták el minekünk. Volt annyi eszük, hogy fiatal lovat nem adtak
alája. Könnyen utolérték. Mikor aztán javában kötözték, mink meg ővelük bántunk el.
– Mind levágtátok?!
– Amennyit lehetett.
– Hamar a legszebbik tinómat! – kiáltotta Cecey vígan a szolgáinak. – Nyársra!
De előbb bort ide! Azt a leghátulsót gurítsátok fel a pincéből!
– Még ne! – mondta Dobó, hogy utánatekintett a kamrába kísért Mórénak. – Hol
az a Gergő gyerek?
– Mit akarsz vele? Amott játszik a tornácon a kislányommal.
És halkabban folytatta:
– Ne szólj róla, hogy az anyját megölték.
– Hát megölték?
– Meg ám. Valamelyik gazember ráakadt a gyújtogatás közben, és leszúrta.
– És az aranyak?
1

akindzsi: török zsoldoskatona, kevés kiképzésben részesült könnyűlovas a régi török hadseregben
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– Az asszony a szoba sarkában fekszik, arccal a földön. Bizonyosan oda ásta el az
aranyait.
Dobó bosszúsan hümmentett. A gyerekhez fordult:
– Gergő! Bornemissza Gergő! Gyere csak, kis vitézem. Ülj hamar a jó kis paripádra, lelkem.
– Hova mentek még?
– A rabokért, bátyám, akikről ez a fiú beszélt.
– Hát egy kortyot igyatok legalább. Bort hamar! – kiáltott a cselédekre. – Él ám a
törököd! Bent van a kamarában.
– Jumurdzsák?
– A manó tudja, hogy hívják: akit lelőttél.
– Az, az. Hát nem halt meg?
– Nem. Csak elájult. A másikat is behoztuk az árokból. Attól tartok, hogy az nem
marad életben.
– Attól tart? Fára a cudart!
– Hohó – mondotta Cecey –, az az én rabom.
– Hát tegyen vele, amit akar. Hanem azt a Jumurdzsákot vezettesse elő, és adjon
lovat alá.
A vitézek nagyokat húztak a kupákból. Jumurdzsákot elővezették.
– No, Jumurdzsák – mondotta Dobó –, hát kellett ez neked?
– Ma nekem, holnap neked – felelte mogorván a török.
S hogy meglátta a lovát meg a rajta ülő Gergő gyereket, a szája is elnyílott bámulatában.
Dobó maga mellé intette a gyereket, és kivágtatott a kapun. A törököt mögöttük
a vitézek fogták közre.
– Tudod-e, hova megyünk, Gergő? – kérdezte Dobó.
– Nem tudom – felelte a gyerek.
– Most megyünk a kardért.
– A törökökhöz?
– Oda.
– Nekem?
– Neked. Félsz-e?
– Nem.
– Az az első, fiam, hogy ne féljen a legény. A többi aztán megjön magától is.
Nem beszéltek többet.
A lovak lába fehér felhőket kavart a Mecsek kocsiútján, s a lovasok robogása megkeményült a köves hegyoldalon.
Gergő fülében elhangzott harangszó búgásaként ismétlődött:
– Az a fő, hogy ne féljen a legény! […]
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Dobó István fontos dolgokat mond Gergőnek

10
[…]
A rabok is örömükben és hálaérzésükben könnyes szemmel borultak Dobó köré.
Csókolták kezét-lábát a szabadítójuknak.
– Ne nekem hálálkodjatok – mondotta Dobó. – Ez a kisfiú mentett meg benneteket.
És Gergőre mutatott.
A Gergő gyerek persze egész életében nem kapott annyi csókot meg annyi áldást,
mint ezen az egy napon. No de majd nem kap ezután; nem kap sok ideig.
Tizenöt rakott szekér meg sok mindenféle fegyver lett a zsákmány. […]

Az elbeszélő
A történet elmesélője – az elbeszélő – az epikus művek esetében, nem azonos az
íróval, hanem az író által teremtett alak, aki lehet a történet valamelyik szereplője is,
amit mond, az nem minden esetben az író véleményét tükrözi.
Az elbeszélő, ha szereplője is a cselekménynek, akkor a történésekről csak annyit
tud, amennyit a regénybeli mozgása során lát, hall és tapasztal. Ha azonban nem szereplőként jelenik meg az elbeszélő, akkor többféle nézőpontja lehet. Lehet „mindentudó”, aki minden szereplőnél többet tud, sőt azt is tudja, amit az egyes szereplők csak
gondolnak. De lehet korlátozott tudású, amikor csak annyit tud, mint egy szemtanú.
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Az Egri csillagokban a szereplőket az elbeszélő ismerteti meg velünk, aki nem szereplője a regény cselekményének, tehát külső elbeszélő. A szereplők megismerésénél az
elbeszélő mellett fontos a szereplők egymásról alkotott véleménye, valamint a párbeszédekből is sok információt kaphatunk az egyes személyekről.
Az előző részletből kiderül, hogy ebben a műben az elbeszélő „mindentudó”, hiszen célzást tesz – előre utal – No de majd nem kap ezután; nem kap sok ideig.
Ebből az olvasó sejtheti, hogy a későbbiekben Gergő sorsa hányatott lesz. A sok
ideig kifejezés, pedig azt is jelzi, hogy a cselekmény akár több évet vagy még több időt
is felölelhet.

Kérdések, feladatok
1. Keressetek a regény első részéből olyan idézeteket, amelyek igazolják, hogy az
elbeszélő „mindentudó”!
2. Idézzétek fel, hogy A Pál utcai fiúk című regényben és a Toldi című elbeszélő költeményben milyen típusú elbeszélő közvetítette az alkotók gondolatait!
3. Keressetek példákat olyan irodalmi alkotásokra, ahol az elbeszélő a mű egyik
szereplője volt!

Ismételjünk!
Elbeszélő: az a személy egy műben, aki közvetíti az olvasó felé az író által megfogalmazott üzenetet, tehát nem azonos a mű szerzőjével. Az elbeszélő lehet
korlátozott tudású, de lehet „mindentudó” is, sőt lehet a mű egyik szereplője is.

[…]
– A kezét... – mondotta néhány perc múlva a cigányasszony Dobónak.
Dobó odanyújtotta.
A cigányasszony fölemelte az arcát az égnek. A szeme fehérével nézett fölfelé.
És remegő ajkakkal beszélt:
– Vörös és fekete madarakat látok... Szállanak egymás után... Tíz... tizenöt... tizenhét... tizennyolc...
– Ezek az éveim – mondotta Dobó.
– A tizennyolcadik madárral egy angyal repül. Leszáll hozzád, és veled marad.
Kendőt rak a homlokodra. A neve Sára.
– Eszerint Sára lesz a feleségem. No, szép vénlegény leszek, mikorra megtalálom
Sárát!
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– A tizenkilencedik madár vörös. Sötét, villámos felhőt hoz magával. A földön
három nagy oszlop eldőlt.
– Buda? Temesvár? Fehérvár? – kérdezi Dobó tűnődve.
– A negyedik is lángol már, te fenntartod azt, noha kezedre, fejedre záporként
hull a tűz.
– Szolnok? Eger?
– A huszadik madár aranyszínű. A nap sugaraiba van öltözködve. A fején korona.
A korona egy gyémántja az öledbe hull.
– Ez jót jelent.
– Aztán megint vörös és fekete madarak szállanak egymás után. De sötétség következik... Nem látok többé semmit... Lánccsörgést hallok... A te sóhajtásodat...
Összerázkódott, és elbocsátotta Dobónak a kezét.
– Eszerint börtönben halok meg – szólt Dobó összeborzongva.
– Nincs ennek semmi értelme – szólt kedvetlenül a pap. – Mire való az ilyen ostobaság?
A cigányasszony már akkor a Gergely kezét fogta. Az arcát a füstbe mártotta,
hallgatott egy percig. Azután ismét az égre nézett.
– Galamb kísér az egész életen... Fehér galamb, csak a szárnya rózsás. De tűz és
tűz környékez. Kezedből is tüzes kerekek indulnak... A galamb aztán maga marad,
és búsan keres egész életén át...
Egy percre elhallgatott. Arcát a megirtózás kígyóvonalai vonaglották át. Elbocsátotta a fiú kezét, és tenyereit is az ég felé tartva rebegte:
– Két csillag száll fel az égre. Egyik a börtönből. Másik a tengerparton... Ragyognak örökké...
S elirtózva takarta tenyerét a szemére.
– Bolondság – szólt ekkor bosszúsan Dobó. – Öntsetek erre az asszonyra vizet!
S elrántotta a Gergő gyereket. Vitte magával a paripák felé.
– Hát evvel a rablógyilkos haramiával mit csináljunk? – kiáltotta Dobó után a
cigány. S a törökre mutatott.
– Akaszd fel! – válaszolta Dobó anélkül, hogy hátratekintene.
És a lovára fordult. […]

Az események idejének történelmi háttere
A 1400-as évek közepétől egyre inkább nő a török veszély. Ekkor az ország legfontosabb embere Hunyadi János volt, a kitűnő hadvezér, erdélyi vajda. A vajda akkoriban
fejedelmi hatalommal rendelkezett. Hunyadi földbirtokai a török területek szomszédságában terültek el, mint legnagyobb földesúr a törökök elleni védekezés élére állt, és
megerősítette a déli végvárrendszert.
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Korábban már olvastátok: János király az urad, vagy a török, vagy I. Ferdinánd. Kire és
mire utal ez a mondat?
János király: az akkori uralkodó, Szapolyai János erdélyi vajda, majd választott magyar király I. János néven 1526-tól, a mohácsi csatavesztéstől haláláig.
Törökök: az előbb olvashattad, hogy már majdnem egy évszázada a fenyegetés árnyékaként megjelentek a Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területére is be-betörve. A mű történelmi kezdetét (1533) közvetlenül megelőzően, már sokkal nagyobb
lendülettel támadtak dél felől, ennek és a belső megosztottságnak a következtében az
ország három részre szakadt.
I. Ferdinánd: Habsburg uralkodó, Erdély katonai megszállását szerette volna, erre
azonban I. Szulejmán sorra elfoglalta a magyar várakat.
Ezekre a várakra vonatkoztatja Dobó kérdőjelesen a cigányasszony jóslatát: Buda?
Temesvár? Fehérvár? Szolnok? Eger?

Kérdések, feladatok
1. Miért tarthatjuk veszélyesnek a madarakat a cigányasszony jóslatában? Gondoljatok a színekre, hogy mit jelképeznek ezek a színek!
2. Mire, milyen végre lehet következtetni a cigányasszony jóslatából?
– Aztán megint vörös és fekete madarak szállanak egymás után. De sötétség következik... Nem látok többé semmit... Lánccsörgést hallok... A te sóhajtásodat...

3. Mit jósol a cigányasszony Gergőnek? Mi igazolódik be a jóslatból a későbbiekben?

[…]
– Arra kérnélek, vidd el magaddal
ezt a kisfiút, és mihelyest lehet, küldd
át nekem Török Bálinthoz Sziget várába.
– Szívesen – felelte a pap.
– Attól tartok, hogy valami baja
történik – magyarázta Dobó. – Mink
itt szétriasztunk egy jókora török csapatot, aztán, látod, valamelyik megsebezheti.
A pap megfordította a kocsiját.

13

Szigetvár a XVI. században
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– Felülsz – kérdezte Gergőtől –, vagy a lovadon maradsz?
– Majd a kocsi mellett megyek –, felelte búsan a gyerek.
Mert ha várta is a véres küzdelmet, Dobó mellett biztonságban érezte magát.
Hogy öldöklés lesz? A török nem ember, csak országpusztító fenevad. Gyermekszívvel is gyűlölte már őket.
Dobó lehajolt a lován, és megcsókolta Gergőt.
– Isten áldjon meg, kis katonám – szólott –, tudom, hogy szeretnél velünk lenni a
harcban, de még csizmád sincsen. Hát csak eredj a tisztelendő úrral, aztán egynéhány
nap múlva találkozunk.
A pap eloldotta a kerékkötőt, s közibe vágott a lovaknak.
Gergő búsan poroszkált a kocsi után. […]

Abban a korban és ott termett a magyar vitéz
Az első rész azzal zárul, hogy Gergő Török Bálint udvarában, annak két fiával együtt
cseperedik tovább. Itt szerzi meg azokat az ismereteket, amelyek később végvári vitézzé és Eger hősévé teszik. Az ifjú hősünk nem is kerülhetett volna jobb helyre, személyisége és harci tudása fejlődésének szempontjából.
Egyrészt tehát mondhatjuk, hogy a magyar vitéz – ahogy ez majd a későbbiekben
beigazolódik – Szigetváron terem Török Bálint udvarában. Másrészt azonban azt is
mondhatjuk, a nemzet vitézei az ország bármely zugában teremhetnek, akár egy eldugott, Mecsek völgyében levő kis faluban is.
Nemzetünk történelméből kiviláglik, hogy vitézek, hősök mindig teremtek, amikor
szükség volt rájuk, ott álltak, hogy védjék a nemzetet – gondoljunk csak Szent Lászlóra –,
de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az olvasottak alapján már azt is tudjuk, hogy
eddig sem szűkölködtünk vitézekben, hiszen olvashattunk Dobó Istvánról és Török Bálintról, akik hősiesen harcoltak a törökök ellen.
Projektfeladat: Végezzetek kutatómunkát! Készítsetek illusztrált beszámolót
a 16. századi Magyarországról! Válasszatok egy vagy több témát az alábbiak közül!
– Irodalom
– Zene
– Divat (öltözködés)
– Szokások
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Az okos madarász annak a madárnak sípol legszebben, amelyikre legjobban fáj a foga.

Oda Buda!
1
János király meghalt. A fia csecsemő. A nemzetnek nincsen vezére. Az ország hasonlít most azokhoz a címerekhez, amelyekben egymásra mérgesen ágaskodó griffek
nyúlnak a köztük lebegő koronáért.
A nemzet gondolkozása meg van zavarodva. Senki se tudja, hogy a pogány török
uralmától féljen-e jobban, vagy pedig a keresztény német uralmától.
A német Ferdinánd ráküldte Budára az ő vén totya generálisát: Roggendorfot.
A török császár maga indult el, hogy feltűzze a félholdas zászlót a magyar királyi
palotára.
Vala pedig akkor az idő az 1541. esztendőben.
[…]
3

[…]
A levelek közül egy nyitottan hevert ott. Erős, vastag betűkkel volt a megszólítás írva:
Kedves fiam, Gergely!
Ez neki szólt. Az ablakhoz lépett vele. A tinta szinte nedves volt még a papiroson.
Gergely olvasta:
A te gondolatod és érdemed, ha az a koronás fenevad ma a pokolba repül. De a te gondolatodnak veszedelme is van. Ezt már engedd át nekem, fiam.
Te szeretetben élsz, és fiatal vagy. Találékonyságod, tudásod és bátorságod nagy javára válhatik a nemzetnek.
Levelem mellett egy zacskót találsz, s abban egy török gyűrűt. Ez az egyetlen kincsem. Annak szántam, akit legjobban szeretek. A tiéd, fiam.
Ezenkívül legyen tiéd a könyvesházam is. Olvasgasd, ha egykor elvonulnak a felhők a haza
egéről. Kard kell most a magyarnak, nem könyv!
Török Bálintnak add át a fegyvereimet, Jánosnak a kőgyűjteményemet, Ferinek a virággyűjteményt. A könyvekből válasszanak egy-egy kötetet emlékül, s mondd meg nekik, hogy legyenek
olyan vitéz hazafiak, mint az apjuk, de ne legyenek soha a pogány hívei, hanem veled együtt a
nemzeti királyság visszaállításán erősködjenek. Különben nekik is írok, s amit írok, mindhármatoknak az én háromfelé osztott lelkem maradjon.
Mikor elmentem, aludtál, fiam. Megcsókoltalak.
Gábor pap
[…]
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4

[…]
A diák egyszer csak felkapta a fejét.
– Tulipán. Ez a sok ember nem jön hiába!
– Hát hiába nem jár soha.
– Ezek Budát akarják elfoglalni!
– Lehet – felelte Tulipán egykedvűen.
A diák színtelen arccal bámult reá.
– És ha a szultán véletlenül útközben meghal?
– Nem hal az meg.
– De ha mégis...
Tulipán vállat vont.
– Mindig magával hordja a fiait.
– Eszerint hétfejű sárkány. […]
9

[…]
Egyszer Gergelyhez is szóltak.
– Ebből jeles ember lesz – mondotta Török
Bálint, a Gergely fejét megsimogatva. – Olyan az
esze, mint a tűz. Csak a karja gyönge még.
– Ej – felelte Zrínyi –, nem a kar ereje a fő, hanem a szív ereje: a bátorság. Egy agár megkerget
száz nyulat is.
[…]
– Az ám, jó Tinódi – szólt meleg tekintettel
Zrínyi –, énekelj nekünk valamit szépet.
Tinódi Lantos Sebestyén szobra,
Tinódi Sebestyén fölkelt, és a terem szögletéből Eger (Pusztai Ágoston, 2002)
kobozt emelt elő.
– Hát jó – szólt az apa –, egy éneket végighallgathattok, de aztán takarodót fújunk.
Tinódi valamivel hátrább tolta a székét, és végigfuttatta az ujjait a koboz1 öt húrján.
– Mit énekeljek? – kérdezte a gazdát.
– Hát a legújabbat, amit a múlt héten szerzettél.
– A mohácsit?
– Azt, ha ugyan a vendégeim mást nem kívánnak.
1

koboz: régi magyar húros hangszer
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21

[…]
A hold már akkor újra kisütött, és megvilágította a budai utat.
A kapun álló lándzsás törökök rá se néztek Gergelyre. Még akkor jöhetett-mehetett az egyes ember szabadon. Ki tudja, holnap nem rekesztik-e ki a magyart végképpen a Várból?
[…]
– Hogyan történt ez a gazság? – kérdezte Gergely.
Fürjes vállat vont.
– A lehető legravaszabbul volt kieszelve. Míg mink a kis királlyal lent jártunk a táborban, a janicsárság beszállingózott a kapun, mintha az épületeket akarná megnézni. Csak lézengtek, bámultak. De egyre többen. Mikor már minden utca megtelt velük, egy kürtszóra előrántották a fegyverüket, és mindenkit bekergettek a házakba.
– Gazemberek!
– Így könnyű várat foglalni. […]

A török a budai réten

Az epikus közlés formái
A Toldi kapcsán beszéltünk már arról, hogy az író sokféle eszközzel láttathatja a történetet, ezáltal árnyalhatja is azt. Használhat leírást, párbeszédet, elbeszélői kiszólást
vagy egy-egy szereplő gondolatainak leírását is.
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Elbeszéltetheti az eseményeket, elidőzve egy-egy részletnél, vagy akár gyorsan ös�szefoglalva azt. Felvázolhatja a körülményeket pontosan, vagy élhet kihagyásokkal is;
bemutathatja a cselekmény színhelyét, a szereplők tulajdonságait vagy akár azt a fejlődést/változást is, amelyen egy-egy szereplő átmegy.
Narrátor
az események elmondása

Leírás
a cselekmény színhelyének és
a szereplők tulajdonságainak
a bemutatása

AZ EPIKUS
KÖZLÉS FORMÁI

A gondolatok kivetített elbeszélése

Párbeszéd
a szereplők beszélgetésének
közvetítése

Elbeszélői kiszólás

Kérdések, feladatok
1. Hány évet ugrott az elbeszélő az időben az első és a második rész között? Keress
évszámokat!
2. Gábor pap több alkalommal is részese volt az eseményeknek. Keressetek erre
példákat a regény első és második részéből!
3. Milyen fontos információkat tudtatok meg Gábor pap leveléből?
4. Igazoljátok állításokkal az alábbi mondat jelentését!
– Így könnyű várat foglalni.

5. Nézz utána, ki volt Tinódi Lantos Sebestyén! Miért kapcsolódik a neve Eger várához is?
Projektfeladat: Készítsetek tablót! Gyűjtsetek a korabeli és a mostani Budáról és
a Budai várról minél több illusztrációt, majd alkossatok összehasonlító fogalmazást a
tapasztaltakról!
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[…]
– Most kaptam a parancsot – szólt a török –, hogy: ki akárki, be senki!
– Én a Török Bálint háza népe vagyok – szólt Gergely hevesen.
– Eredj haza, fiam – szólt lenézően a török –, Szigetvárra.
– Eressz be! – kiáltotta Gergely dühösen. S a kardjára csapott.
A török kihúzta a kardját.
– Takarodsz?!
Gergely elbocsátotta a lova kantárát, és szintén kardot rántott. Talán abban bízott,
hogy nem egyedül van.
Az óriás török egyet mozdult, és a kardját fölvillantotta. Gergely fejének csapott.
Gergely felfogta a vágást, s a kardja szikrát vetett a homályban. Ugyanabban a
pillanatban előreszökkent, mint a macska, és vágott. Az arcába vágott.
– Allah! – bődült fel a török.
A falnak tántorodott. A háta alól ropogva hullt a vakolat.
Az emeletről kiáltás hangzott alá:
– Szúrd!
Gergely markolatig döfte a kardját a töröknek a mellébe.
Bámulva nézett az óriásra, mikor látta, hogy elejti a kardját, és zsákként dől el a
fal mellett.
Gergely körülnézett. Fürjest kereste. Az bizony futott, sebesen futott a királyi
palota felé.
Helyette három nagy süvegű janicsár közelített dühös rohanással és szitkozódva.
A fiú látta, hogy nincs veszteni való ideje. A kapura
ugrott, és benyitotta. Azután gyorsan elreteszelte belülről.
A harctól izgatottan, remegő lábbal lépett még egynehányat, aztán hogy valaki dübörögve jött belülről a
falépcsőn, leült a kapuboltozat alatt a padra, és lihegett.
Zoltay jött. Kard volt a kezében. Nyomában Mekcsey. Az is kardot rántott.
A kapualjban égő lámpás mind a kettőnek megdöbbent arcát világította meg, mikor őt meglátták.
– Itt vagy már? – kiáltott Zoltay. – Nem történt bajod?
Gergely a fejével intett, hogy nem.
– Leszúrtad a törököt?
Gergely a fejével intett, hogy le.
– Gyere a szívemre, te kis hős! – kiáltotta Zoltay lelkesen.
elfoglalása 1541-ben
És összeölelgette a tizenöt esztendős fiút, aki az imént Buda
(török miniatúra, Isztambul,
tette le a vitézség próbáját. […]
Topkapi Szeráj Múzeum)
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Több szálon futó cselekmény
Nagyot ugrottunk az időben, főhőseink a patakban játszó gyerekekből ifjakká váltak.
Eközben a törökök csak egyre törnek előre, és a nemzet gondolkozása meg van zavarodva. – Kitől féljen jobban? Kihez csatlakozzon? Idézzétek fel, amit a regény történelmi hátteréről tanultatok!
Az elmúlt években történt eseményekről csupán utalásokból szerzünk tudomást,
de elénk tárul egy hétéves kisfiú vitézzé válása. Hiszen az első részben otthagytuk a
kisfiú Gergőt Török Bálint udvarában, most pedig Gergellyel találkozunk, aki az imént
tette le a vitézség próbáját.
Látjuk, hogy az elbeszélő nem tér ki Gergely életének mindegyik szakaszára, csupán a mondandójához legszükségesebb eseményeket tárja az olvasó elé.
Gárdonyi művén jól megfigyelhetjük a regény műfaji jellegzetességeit: a történet
nagy időt ölel fel, sok szereplőt mozgat, és sok helyszínen játszódnak az események.
A cselekmény a műben több szálon fut, néhány ezek közül: török hódítások
a 16. században, Éva és Gergely szerelme, Török Bálint sorsa. Ezeket a különböző
szálakat nemcsak a főbb szereplők kapcsolják össze, hanem a regényben vissza-vis�szatérő motívumok és tárgyak is (pl. a csillagok, a hold, Jumurdzsák gyűrűje).

Kérdések, feladatok
1. Fürjes, Zoltay, Mekcsey. Kik ők? Milyen szerepük van Gergely életében?
2. Igazoljátok állításokkal az alábbi idézet igazságát!
És összeölelgette a tizenöt esztendős fiút, aki az imént tette le a vitézség próbáját.

3. Foglaljatok össze néhány mondatban három olyan szálat, amelyben az események párhuzamosan zajlanak!
4. Idézzétek fel a Toldi eseményeit! Ott hány szálon futott az események sora?
5. Miért mondhatjuk, hogy Jumurdzsák gyűrűje visszatérő motívum? Idézzétek fel
eddig hányszor és milyen helyzetekben került szóba a gyűrű!

Ismételjünk!
A regényben több cselekményszál fonódik össze: az egyes cselekményszálak
más-más helyszínen játszódnak, és más-más szereplők jelennek benne.
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Aki bátor, az az erős.
Aki erős, könnyen is győz,
S aki győzve megy előre,
A halál is megfut tőle!

A rab oroszlán
2
Konstantinápoly déli sarkán egy régi vár áll. Falai magasak. A falakon belül hét köpcös torony, mint hét óriás szélmalom, ilyenforma rendben:
A vár falát felében a Márvány-tenger mossa, felében faházak környezik.
Ez a híres Jedikula, magyarul Héttorony.
A hét toronyba van berakva és betömve a szultánnak minden kincse.
A középső kettőben az arany és
gyöngyös ékszerek. A tenger felől állókban az ostromszerek, kézifegyverek
és ezüstkincsek. A másik kettőben a régi
fegyverek és a régi okiratok, könyvek.
Ott a hét torony között őrzik a fejedelmi rabokat is. Mindenkit másképpen. Némelyiket láncon és sötét
kőlyukban, másikat olyan kényben,
szabadján, mintha otthon volna: járni Héttorony (törökül Yedikule)
engedik napestig a várkertben, a zöldségeskertben, a tornyok erkélyén, a fürdőben; szolgát tarthat hármat is; leveleket
írhat, látogatókat fogadhat, muzsikálhat, ehetik, ihatik, csak éppen ki nem mehet.
Egy tavaszi napon két ősz ember üldögélt a Jedikula kertjében a padon. Mind a kettőnek könnyűfajta bilincs kígyózta körül a lábát.
Az egyik a térdén könyökölt. A másik a pad karján széjjelvetett kézzel hátratámaszkodott, s a felhőket nézte.
Az, aki az eget nézte, őszebb volt, mint a másik. Szakálla a melle közepéig ért,
a haja meg fehér sörényként lengte körül a fejét.
Mind a kettőn magyar ruha. Haj, a magyar ruha sok rabon kopott a Héttoronyban!
Ültek szótlanul. […]
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Török Bálint fölemelte fejét. Így emel fejet olykor a ketrecben őrzött rab oroszlán
a szél susogására, és néz elmeredő szemmel maga elé.
A hárfa akkordjai sóhajjá lágyultan enyésztek bele az éjjeli csöndességbe, aztán
újra összependültek a húrok, és egy vékonyka, bús női hang dala hangzott föl tiszta
magyar nyelven:
Ki a Tisza vizét itta,
Vágyik annak szíve vissza…
Hej! Én is ittam... belőle...
Török Bálintnak elállt a lélegzete. Emelt fővel, merő szemekkel nézett a hangok
felé.
Ősz fürtjei szinte szerteborzolódtak, arca szinte megmárványosodott.
És amint a vén oroszlán így elkövülten hallgatta a dalt, szeméből kigyöngyözött
két nagy könnycsepp, és lecsordult az orcáján, szakállán. […]
5

[…]
A dervis elégedetten pillantott. De aztán megint csak búsra vált az arca. Legyintett.
– A vitézség szerencse nélkül nem ér semmit. Én mindaddig vitéz voltam, míg
megvolt az amulettem. Egy haldokló, öreg bégtől kaptam én azt, csatatéren. Valami
hősnek a lelke van benne. Az a hős a próféta mellett harcolt. De a lelke most is harcol
azzal, akinél a gyűrűje van. Azután rabul estem, és egy pap elvette tőlem. Míg az
velem volt, nem fogott engem se golyó, se kard. Mihelyt az nem volt velem, egyik
seb a másik után ért! A tisztjeim gyűlöltek. Apám, a híres Oglu Mohamed budai pasa,
elkergetett. Bátyám, a híres Arszlán bég, összeveszett velem. A társaim megloptak.
Rabságba is kerültem egypárszor. Elhagyott engem minden szerencse. […]

Álruhában Konstantinápoly felé
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A hold lassan emelkedett az égen, mint egy kettétört aranytálnak a fele.
Mikor már nem mutatkozott senki ébren, az idősebbik deli fölemelte a fejét. Körülnézett. A rab ifjú is fölmozdult.
És összedugták mind a hárman a fejüket.
– Mit akart az aga? – kérdezte magyarul az idősebbik deli.
– A lovaink tetszettek meg neki. Meg akarta venni.
– És te mit mondtál?
– Azt, hogy nem eladó.
– Persze hogy nem eladó.
– Azzal váltunk el, hogy holnap cserélünk. Valamelyik lovával elcseréljük a mienket.
A kocsi szőnyege szétvált, és a legfiatalabbik rab szép metszetű arca hajolt ki belőle.
– Gergely...
– Pszt – felelt a harmadik deli. – Mit akarsz, Vicuskám? Nincs semmi baj. Aludjál.
6
[…]
Mekcsey kibontotta az iszákot. Kenyeret és sót vett elő. Levágta a kenyér szárazát,
és odakínálta a kenyeret elsőbben Évának.
– Várjunk – mondotta Gergely.
És Évához fordult.
– Mielőtt egy kenyéren lennénk, ne kössük-e meg, Éva, a mi szívünk szövetségét
szóval is az Isten színe előtt?
Éva fölkelt. Nem tudta, hogy Gergely mit akar, de érezte a hangja rezgéséből,
hogy a gondolata szent és ünnepies. Odanyújtotta a kezét Gergelynek.
És amint ott álltak egymás mellett, egymás kezét fogva, Gergely levette a süvegét,
és az égre nézett. Áhítattal remegő hangon imádkozott:
– Istenünk, Atyánk! A te templomodban vagyunk. Nem kőből rakott emberi
épületben, hanem a te eged alatt, a te fáid között! Az erdőből a te leheleted árad
felénk! A hegyekről a te napod süt reánk! És a magasságból a te szemed néz bennünket. Ez a leány kicsi koromtól fogva kedves volt nekem, legkedvesebb a föld minden
leányai között. Csak őt szeretem. Csak őt fogom szeretni, síromig, síromon túl is.
Az emberek akarata nem engedte, hogy a szokott formában keljünk egybe, engedd,
hogy legyen a feleségem a te áldásoddal.
És a leányra fordította nedves szemeit:
– Térdeljünk le. Leány, én ezennel az Isten színe előtt feleségemnek nyilvánítalak!
Éva könnyes szemmel rebegte:
– És én a férjemnek...
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És Gergelynek a vállára hajtotta a fejét.
Gergely fölemelte az ujját:
– Esküszöm, hogy soha el nem hagylak, semmi bajodban, semmi nyomorúságodban! Holtodig. Holtomig. Isten engem úgy segéljen!
– Ámen! – szólt Mekcsey meghatottan. […]
13
[…] – És mégis az! – felelte a szilidár diadalmasan. – Az este meggyőződtem róla,
hogy nemcsak ő magyar, hanem valamennyi. Amint a vacsorához üstöt állítottak
fel, az egyik belemarkolt a bürökbe, és kihúzta gyökerestül, hogy a tűznek helyet
csináljon. A gyökerekkel egy koponya is kifordult a földből. Mind az öten azt nézték,
és tanakodtak rajta, hogy török-e vagy magyar. A te szolgád ott feküdt mellettük, és
aludni látszott. A te szolgád ért magyarul.
A bég meghorkant, mint a ló:
– Hát magyarul beszéltek? Mit beszéltek a kutyák?
– Azt mondja az a fiatal nyúlánk: „Bizonyosan magyar volt ez, mert a török eltemette a maga halottait.” Akkor a másik a kezébe vette a koponyát, és így szólt:
„Akárki voltál életedben, a hazáért haltál meg: szent vagy énnekem!” És megcsókolta
a koponyát. Így ásták el ismét a földbe.
A bég a kardjára csapott.
– Járámáz gyaur kutyák! De hát mért nem jelentetted ezt azonnal, te vízi ökör?!
– Már aludtál, uram.
– Láncot az álnok kémekre! Hozzátok ide őket!
A szilidár örömtől ragyogó arccal rohant el. A bég komor várakozással nézte a
dombról, hogyan futkosnak a szilidárok mindenfelé a sátorok között.
Két óra is beletelt, míg a szilidár visszakerült.
A homlokáról csurgott a verejték.
– Uram, az olaszok...
– Hát hol vannak?
– Megszöktek a kutyák, megszöktek!

Magyar vitéz – Rab oroszlán
Török Bálintot, aki az ország egyik leghatalmasabb ura volt, mivel nem adta fel hitét, és
nem vált a török kiszolgálójává, I. Szulejmán a Héttoronyba záratta. Az ereje teljében
levő Török Bálintot jelképezi az oroszlán, amely rabságban sínylődik. Egy maroknyi
hős indul útnak Konstantinápolyba álruhában, hogy kiszabadítsa a „Rab oroszlánt”.
Bár tettük meghiúsul, de szép példáját mutatták annak, hogy a nemzet soha nem
feledkezhet meg nagyjairól.
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Gyerekrablás
A meghódított területeken általános gyakorlat volt, hogy összegyűjtötték
a kisgyerekeket, mint ahogyan ezt Jumurdzsák is tette a regény elején, a mi
főszereplőinknek azonban sikerült megszökni. Kevésbé szerencsés sorstársaikat azonban úgy nevelték fel, hogy a szultán érdekeit feltétel nélkül szolgálják.
Kiképzésük után ezeket a janicsároknak nevezett katonákat gyakran épp arra
a területre küldték vissza, ahonnan származtak, hogy ott szolgálják a török
érdekeket.

Visszatérő motívumok
A regényben több visszatérő motívum is fellelhető. Ilyen például a gyermekrablás
vagy Jumurdzsák gyűrűje, amely jelentősen alakítja a történéseket is. Az álruhás megjelenés, például Török Bálint megmentői olasz énekeseknek öltöznek. A hold, amely
mind Jumurdzsák gyűrűjén megjelenik, mind jelképezi a török zászló félholdját, majd
az utolsó fejezet címeként is megjelenik: Holdfogyatkozás.
szabadulás

fogság

csillagok
VISSZATÉRŐ
MOTÍVUMOK

álruha

hold

kard
Jumurdzsák gyűrűje

A regény időszerkezete
Az epikus művekben fontos az időbeli sorrend. Az események, történések a valóságos időben, szigorúan sorrendben zajlanak. Az időszerkezet művenként és műfajonként változhat. A cselekménynek az egyik leglényegesebb eleme az időkezelés, hiszen
meghatározza az olvasó értelmezési lehetőségeit. A regény narrátora időrendben meséli el a történetet, jelzi, ha előre vagy visszautal a történésekben, vagy kihagy egy-egy
hosszabb időszakot.

214

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 214

2022. 03. 10. 10:47:36

Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Kérdések, feladatok
1. Mit nevezünk Jedikulának?
2. Kinek, melyik fontos szereplőnek a szavait idézzük?
– A vitézség szerencse nélkül nem ér semmit. Én mindaddig vitéz voltam, míg
megvolt az amulettem.

3. Alkossatok mondatokat az amulett szóval!
4. Ki az a három bátor személy, aki útnak indult kiszabadítani Török Bálintot?
Milyen álruhákat használtak?
5. Miért fulladt kudarcba a szabadítási terv?
6. Hol és milyen körülmények között kötött házasságot Éva és Gergely?
7. Idézzétek fel, hogy milyen szerepük van az eseményekben a képeken látható személyeknek! Fogalmazzatok meg velük kapcsolatosan egy-egy állítást!

Szulejmán

János Zsigmond

I. Ferdinánd

Projektfeladat: Készítsetek PowerPoint előadást a korabeli Konstantinápolyról! Képezze a bemutató részét olyan szavak ismertetése, amelyeket a törököktől vettünk át!

Ismételjünk!
Időszerkezet: a narrátor által elmondott események és történések időbeli sorrendje adja a mű időszerkezetét, és ez irányítja a befogadó értelmezését.
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Csak a közepes elme ragaszkodik az élethez. A gyönge elméjű ember azért bátor,
mert nem érti a halált. Az erős elméjű ember meg azért bátor, mert érti.

Eger veszedelme
1
Ha van az égben könyv, amelybe a magyarok történetét írják, a következő nyolc évet
így jegyezték bele:
1545: A töröké már Buda, Esztergom, Fejérvár, Szeged, Nógrád, Hatvan, Veszprém, Pécs – csaknem az egész ország.
1546: A török 15 szandzsákra1 osztotta Magyarországot. A magyaroké csak a Felföld maradt, és egy-két megye Ausztria mellett.
1547: A magyarokat nemcsak a török nyúzza, hanem az osztrák is.
1548: Luther és Kálvin vallása az egész országban terjedez. Nemcsak a török és az
osztrák az ellenség, hanem egymásnak is ellensége a magyar.
1549: A török mindent szed adó címén, még gyermeket is.
1550: Erdély ellen oláh és török sereg indult. Fráter György néhány nap alatt ötvenezer embert állított talpra. Az oláht megverték. A török visszakotródott.
1551: Izabella királyné távozott Erdélyből. Fráter Györgyöt orgyilkosok meg
ölték.
És következett az 1552. esztendő. […]

Dobó és hadnagyai a várfokon
1

szandzsák: török közigazgatási egység, a magyar vármegye megfelelője, élén a bég állt

216

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 216

2022. 03. 10. 10:47:37

Gárdonyi Géza: Egri csillagok
4

[…]
– Küldi Ahmed pasa Kálból,
Dobó István egri kapitánynak üdvözlet.
Én, aki vagyok az anatóliai Ahmed basa, a hatalmas, legyőzhetetlen császár főtanácsosa,
megszámlálhatatlan és ellenállhatatlan hadának főkapitánya, izenem és írom, hogy a hatalmas
császár ezen a tavaszon két sereget küldött Magyarországra. Az egyik sereg elfoglalta Lippát,
Temesvárt, Csanádot és Szolnokot s minden várat és várkastélyt, amely a Körös, Maros, Tisza
és Duna vidékén áll. A másik sereg elfoglalta Veszprémet, Drégelyt, Szécsént és az egész Ipoly
mentét, s ezenkívül levert két magyar sereget. Nincs erő, amely nekünk ellenállhatna.
És most ez a két diadalmas sereg Eger vára alatt egyesül.
A hatalmas és legyőzhetetlen császár akaratából intelek titeket, hogy őfelségének ellene szegülni ti se merjetek, hanem engedelemre hajoljatok, s amely basát én küldök, beeresszétek, Eger
várát és városát neki átadjátok.
[…]
– Az egri vár erős, de ott a szolnoki példa, hogy a falak ereje nem a kőben van,
hanem a védők lelkében. Ott pénzen fogadott, idegen zsoldosok voltak. Nem a várat
mentek védeni, hanem hogy zsoldot kapjanak. Itt az öt pattantyús kivételével minden ember magyar. Itt mindenki a hazát védi. Ha vér kell, vérrel. Ha élet kell, élettel.
De ne mondhassa azt ránk a jövendő nemzedék, hogy azok a magyarok, akik 1552ben itt éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet.
[…]
Dobó levette az aranyos sisakot. Hosszú, szürke haját végigsimította. Intett a papnak.
Bálint pap fölkelt. Szintén levette a süvegét, és fölemelte az asztalon álló kis ezüstfeszületet.
– Esküdjetek velem – mondotta Dobó.
A teremben mindenki a feszület felé nyújtotta a kezét.
– Esküszöm az egy élő Istenre...
– Esküszöm az egy élő Istenre – hangzott az ünnepi mormolás.
– ...hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít.
A vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a
váron belül, sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig
alávetem akaratomat a nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen!
– Úgy segéljen! – zúgták egy hanggal.
– És most magam esküszöm – szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. – Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben
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veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem
magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök
Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám!
Nem kételkedett azon senki. Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett mindenkinek a szívében. A Dobó esküjére minden kard kivillant. Egy lélekkel kiáltották:
– Esküszünk! Esküszünk!
Dobó ismét föltette sisakját, és leült.
12
[…]
Dobó fölpillantott a pattantyúsokra, és folytatta:
– A nép mindaddig bátor, míg minket bátraknak lát. Az a fő, hogy tartsuk a várat,
míg csak van mit enniük, míg csak az idő meg nem rokkan, míg csak a király hada
meg nem érkezik. […]
16

[…]
– A haza sorsa van a fegyvereteken!
S azok kipirult arccal, rohanva sietnek a zúgó zivatarba.

Korabeli metszet Eger vár védelméről a török ellen
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Már iszamosak az ostromlétrák a vértől. A létrák körületén bíborszínű a fal. Lent
a halottak és haldoklók vonagoló, véres dombok. De lent új meg új ezrek hágnak
üvöltve a halottakra. Szólnak a kürtök, ropognak a dobok, harsog a tábori zenekar,
s a szakadatlan Allah-üvöltésbe belevegyül fent a harci rikoltás, lent a lóháton nyargalászó jaszaulok parancsosztó kiáltozása, az ágyúbömbölés, a puskadörgés, bombaropogás, paripák nyerítése, haldoklók hörgése, létrák recsegése. […]
17

[…]
A holtak ott hevernek már rendben a templom ajtajában. Véresek, rongyosak,
kormosak, mozdulatlanok.
Dobó leszáll a lováról, és leveszi a sisakját, úgy megy végig könnyes szemmel
köztük.
Az egri bíró is ott fekszik. Ősz haja be van pirosodva vérrel. Portól lepett, fekete
csizmáján is látszik egy lövés vérfoltja. A két fia ott térdel mellette.
A katonák egy része ott ül füstösen, rongyosan, izzadtan, véresen a piacon. A két
zászlótartó kétfelől.
Dobó odaszól Balázs apródnak:
– Hozd ide a város lobogóját!
S a város kék-vörös zászlóját leszakítja a nyeléről, s ráteríti az egri bíróra – szemfedőnek.

Dobó István és Bornemissza Gergely kapcsolata
Az Egri csillagok egyik fő szála Bornemissza Gergely életét mutatja be, melyben viszont meghatározó szerepet tölt be Dobó István. Ő segíti Gergőt
abban, hogy katonává váljon, és tisztként a hőstetteivel megvédhesse Eger várát, ami akkor az országot jelentette. Dobó, bár útjuk különválik egymástól, Egerben a hadnagy Gergelyt már „a vár
eszének” nevezi.
A vár kapitányaként Dobó István határozott
kézzel irányítja a védelmet, ugyanakkor támaszkodik Gergely furfangos eszére, és eleinte eltűri
Hegedüs hadnagy lázító viselkedését is. A várkapitány az utolsó pillanatig hisz a segítség megérkezésében.
Dobó István, korabeli kép
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Az Egri csillagok központi mozzanata – az egri vár ostroma
– A várnak van ma belső lovasa kétszáz, belső gyalogosa ugyanannyi, behívott egri
és környékbeli puskás 875. Nagyságos Perényi Ferenc úr küldött 25 embert, Serédy
György úr küldött vagy kétszázat. A törökök közel negyvenezren vonultak fel az egri
vár alatt, vagyis húszszoros volt az ostromlók túlereje. Dobó, a várkapitány hiába várt
segítséget Habsburg Ferdinándtól, pedig Magyarországon egy osztrák zsoldosokból
álló jelentős haderő állomásozott. A várvédők csak abban bízhattak, hogy a falakon
nem pénzért harcoló zsoldosok várták a törököket, hanem a hazájukért minden áldozatra kész hősök.

Az eskü
Az eskü jelenete jelképes, nagy erejű tettet örökít meg. Az eskü ugyanis szimbolikus
esemény: felelősségvállalás, elköteleződés nemcsak a vár, hanem a haza védelméért
is. Az eskü olyan önként vállalt fogadalom, amely megerősíti a vár védőit ebben. A jelképek, szimbólumok – jelen esetben a szavak – ereje nagy. Az ünnepélyesen kimondott szó olyan erőt hordoz magában, amely képessé teszi a hős védőket még a kilátástalannak látszó küzdelemre is. Az eskü előtt Dobó nem egyszerűen katonái lelkére
beszél, érvelése kiválóan felépített szöveg, amely a védők meggyőzését is szolgálja.
Abban a történelmi korban az adott szó betartása lelkiismereti kérdés, erkölcsi kötelesség volt.

Kérdések, feladatok
1. „Ellenőrizd” a narrátort: a regényben és a történelemkönyvben szereplő évszámokat és történéseket vesd össze!
2. Miért beszél Ahmed pasa két diadalmas seregről? Melyik sereg mit foglalt el?
3. Milyen másik cselekményszál fut párhuzamosan a török sereg Eger alá vonulásával?
4. Keressetek hasonlóságokat és különbségeket A Pál utcai fiúk Kiáltványa és az
egri várvédők esküje között!
5. Értelmezzétek a saját szavaitokkal az alábbi idézetet!
– A haza sorsa van a fegyvereteken!

Projektfeladat: Készítsetek tablót a török haderő 16. századi felépítéséről! A katonai rangok, a feladattípusok is szerepeljenek az illusztrációk mellett!
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De végre is sok kéznek még a kő is enged.

Holdfogyatkozás
2

[…]
Éva végigdőlt a köpönyegén.
– Mit gondol, Miklós: nem lehetne-e nekem a fiamat megkeresnem? Ahogy idáig
eljutottam, beljebb is eljuthatok.
– Már megint ezen töprenkedik a tekintetes asszony?
– Nem tartóztat fel senki ebben a ruhában. Megkereshetem, megtalálhatom a seregben is. Eléje állok Jumurdzsáknak, és azt mondom neki: Itt a gyűrű, add ide a
fiamat!
– Erre ő elveszi a gyűrűt, és nem adja ki a fiút.
– Ó, istentelen vadállat!
– Hiszen ha nem az volna... De ha becsületes volna is, mi lenne, ha a táborban valamelyik tiszt parancsot kiáltana kegyelmednek? Lehetnek olyan csapatok, amelyek
közé delinek nem szabad keverednie. Az ágyúk környéke is bizonnyal olyan tilalmas
hely. Mindjárt megösmernék, hogy kegyelmed idegen a táborban.
– Elfognának...
– S ha nem fognák is el, Jumurdzsák ki nem eresztené a markából. […]
4
[…]
Ezt mondva, egy kis bársonyhüvelyű kardot vett elő a dolmánya alól.
– Ez az, kapitány uram. Tudom, hogy nem emlékezik reá. Pedig ezt a kardot kegyelmed adta nekem, mikor először találkoztunk. Aztán én adtam a fiamnak, mikor
most elváltam tőle. Hogyan került ez a töröknek a kezébe?
Dobó a kardra bámult.
Gergely folytatta:
– Én a feleségemet, fiamat Sopronban hagytam. Arra semmiféle török nem jár.
Ha járna, agyonvernék. Az én feleségem pedig onnan el nem mozdul, mert nincs is
kihez mennie.
– Érthetetlen – felelte Dobó a fejét rázva. – Talán ellopták a kardot? Ócskáshoz,
katonákhoz került.
– Hogy tudják akkor, hogy az én fiamé? És van valami kapcsolatosság is az ügyben, ami kígyóként marcangolja a szívemet. Ennek a Jumurdzsáknak, alias Dervis
bégnek volt egy talizmánja. Azt elvette tőle az én Istenben boldogult nevelő papom:
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Gábor pap. És nekem hagyta. Azóta az a bolond török mindig azt keresi. Hogyan
tudta meg, hogy nálam van, meg nem érthetem. De megtudta, az bizonyos, mert
kéri tőlem.
– És azt gondolod, hogy a fiad csakugyan nála van? Hát ördög vigye el azt a gyűrűt, vesd ki neki!
Gergely levette a sisakját, s a homlokát törülgette.
– Hiszen éppen ez a különös, hogy nincs nálam a gyűrű. Otthon hagytam! […]

Ostromló törökök

19
[…]
Akkor ér oda Baloghné. Vércsesikoltással suhintja meg a kardját a levegőben,
s a török feje elválik a nyakától iszonyú csapása alatt.
A többi asszony is fenn forog már a bástyán. A katonák a viaskodásban nem veszik
már át az égő szurkot, a követ, az ólmot, hát felhordják ők maguk, s a füstben, a porban, a lángban le-lezúdítják a felkapaszkodó törökre.
Hull a halott, és szaporodik az élő. Egy-egy kőhengerítés, szurok- és ólomöntés
ösvényt tisztít az ellepett falon, de a holtak halma csak a pihent dandárok feljutását
könnyíti meg. Az élők elkapják a visszahulló halottól a boncsokokat, s a lófarkas
zászló újra ott táncol a létrán.
– Allah! Allah! Győzünk! Már győzünk!
Dobó csodálkozón pillant a mellette viaskodó Baloghnéra, de nincs ideje szólni.
Ő maga is küzd. Ragyogó páncéljáról vállától sarkáig csurog a vér.
Az asszony csapást csapás után oszt a felnyomakodó törökre, míg végre lándzsaszúrás találja, s elhanyatlik le a bástyáról az állványra.
Nincs már, aki elrántsa. A küzdelem a fal tetejére csap. A holtakra rágázoltak az
élők. […]
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22

[…]
Dobó a kapuomladék tetején állva bámult a város felé. A török nőt látta jönni.
S azt is mindjárt gondolta, hogy az asszony a kis Szelimnek az anyja. Mégis, hogy a
nő az ő nevét kiáltotta, lesántikált az omladékról.
Az asszony leborult a lábához. Azután újra fölemelte a fejét, s térden maradva
nyújtotta feléje a magyar gyermeket.
– Szelim! Szelim! – mondotta a két kezét könyörgőn összetéve.
A magyar gyermek hatévesforma volt. Barna arcú, kis, okos szemű fiú. A kezében
fából faragott lovacskát tartott.
Dobó rátette a kezét a fiú fejére.
– Hogy hínak, fiam?
– Jancsinak.
– Hát a másik neved?
– Bojnemissza.
Dobó az örömtől megrezzenve fordult a Sándor-bástya felé.
– Gergely! Gergely! – kiáltotta. – Fussatok hamar Gergely hadnagy úrhoz.
De már akkor Gergely rohanvást rohant a bástyáról. […]
23

[…]
Ahmed pasa ott a sereg színe előtt sírva és a szakállát tépve szidta Ali pasát.
– Alávaló nyomorult! – üvöltötte a szeme közé. – Rossz akolnak mondtad Eger
várát, juhoknak a bennük levő népet! Most vidd a császár elé ezt a gyalázatot magad!
[…]

Jumurdzsák
Jumurdzsák a regény egyik fontos mellékszereplője. A fő eseményszálak mellett mellékszálon az ő útját is mindig nyomon
követtük. Apja a budai pasa, anyja pedig magyar nő volt. Az
események alakulásában kulcsszerepet töltött be a gyűrűje
(amulettje), amelyben hite szerint egy hős harcos lelke van,
aki segíti őt. A gyűrű az, ami sorsát Bornemissza Gergelyhez
köti. Többször megpróbálja visszaszerezni az amulettjét, még
gyerekrablásra is vetemedik, ezzel akarja zsarolni Gergelyéket. Ám próbálkozásai rendre meghiúsulnak. Úgy leli halálát
Eger vára alatt, hogy nem szerezte vissza amulettjét.

Jumurdzsák
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A csillagok
A regény központi témája a hősies viselkedés, az önfeláldozásra is képes hazaszeretet. Ezt legérzékletesebben Dobó István, a vár kapitánya fogalmazza meg: Itt mindenki
a hazát védi. Ha vér kell, vérrel. Ha élet kell, élettel. [...] Aki többre becsüli a bőrét,
mint a nemzet jövendőjét, nyitva még a kapu. Nekem férfiak kellenek. Inkább kevés
oroszlán, mint sok nyúl. A regény címe is jelképes: az egri csillagok maguk a várat védő
hősök, akiknek névjegyzékét az író végakarata szerint 1923 óta a regény kiadásaiban
függelékként közlik.
A mű egészében többször is összefog egy csapatnyi elszánt, fenyegetett ember,
és minden nehezítő körülmény ellenére közösen figyelemre méltó, büszkeségre okot
adó teljesítményt nyújt.

Az egri nők
Ekkortájt a hon védelme, vagyis az ország katonai
védelme alapvetően a király és a nemesek feladata,
kötelessége volt. A Habsburg király magukra hagyta
a magyarokat. Dobóék seregében volt ugyan néhány
fegyverforgatáshoz és haditechnikához értő katona,
többségük azonban tapasztalatlan volt. A csatákban
hősként harcoltak, hazájukért küzdöttek, a bátorságukról, leleményességükről híres egri nők is. A maroknyi seregnek így sikerült legyőzni a túlerőben lévő
törököket.

A regény részei

Székely Bertalan: Egri nők (1867)

A mű öt részre tagolódik. Az első három rész cselekménye a vár ostroma előtt játszódik: 1533-ban, 1541-ben, illetve 1544-ben. Azt mutatja be, hogyan fejlődik a főszereplő jelleme, hogyan válik Bornemissza Gergely alkalmassá arra, hogy Eger védelmének
meghatározó hőse legyen. Kisfiúként ismerkedünk meg vele. A regény utolsó két, Eger
várának 1552. évi ostromát elbeszélő részében Gergely már hadnagy, akinek jelleme,
bátorsága és találékonysága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a törökök nem tudják
elfoglalni a várat. A jellem a személyiségét meghatározó belső tulajdonságok ös�szessége.
Gárdonyi Géza regényének központi témája a hősies, önfeláldozó hazaszeretet.
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Tinódi Lantos Sebestyén (kb. 1505, Tinód – 1556, Sárvár) Tinódon született,
nevét is innen kapta. Tudott latinul, és értett a kottaíráshoz. Fiatalon a vitézi pályát választotta, Török Bálint udvarában szolgált. Valószínűleg egy ütközetben
megsebesült, így nem tudott a seregben tovább harcolni. Buda eleste után „politikai” költővé vált. Énekeiben legfőképp a török elleni küzdelemről, a magyarok
vitézségéről szólt. Ő volt az első hírmondó, krónikás. Eger várának ostromáról
írta az Eger vár viadaljáról való ének című 600 versszakos históriás énekét, melynek
záró szakasza a 115 strófából álló [VII.] Egri históriának summája. Históriás énekeinek gyűjteményes kiadása 1554-ben jelent meg Kolozsváron, Cronica címmel.
Ez az első épen maradt nyomtatott kottáskönyvünk.

Párhuzamok más irodalmi alkotásokkal
Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című műve, hasonlóan az Egri csillagokhoz, a túl
erővel szembeni sikeres harcról szól.
Gergely trükkös megoldásai az egri vár védelmében, elénk idézik Lúdas
Matyi találékony alakját, ahogyan túljár Döbrögi eszén.
De párhuzamot mutathatunk a Toldi című művel is, illetve Toldi Miklós és
a cseh vitéz küzdelmével, hiszen ott is a külső ellenséggel szemben győzött,
akárcsak az egri várvédők.
Kérdések, feladatok
1. Miért ment Éva az egri várba?
2. Mi a szerepe a regényben a kis bársonyhüvelyű kardnak?
3. Foglaljátok össze, hogyan és miből készült Gergely egyik találmánya!
4. Támaszd alá érvekkel, hogy Gárdonyi címválasztásai találóak voltak!
5. Miért tarthatta fontosnak Gárdonyi Géza és Székely Bertalan is, hogy örök emléket állítson az egri nőknek?

Ismételjünk!
Jellem: a személyiségét meghatározó belső tulajdonságok összessége. Ahogyan
műalkotásban egy-egy szereplőt ábrázol a szerző.
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Összefoglalás – Egri csillagok
Gárdonyi Géza regényének cselekménye az oszmán-török hódítások korában játszódik, 1533 és 1552 között. A szerző rendkívül nagy alapossággal járt utána a történelmi háttérnek, még Isztambulba is elutazott, hogy pontosan tudja leírni a regény
harmadik részének helyszínét.
A mű a nemzeti önfeláldozás és hazafiasság példáját állítja elénk, ugyanakkor végigkövethetjük benne Bornemissza Gergely és Cecey Éva „felnövekedését” és szerelmük történetét is.
Gárdonyi Géza regényének központi témája a hősies, önfeláldozó hazaszeretet.
Kérdések, feladatok

6

1. Melyik században játszódik az Egri csillagok cselekménye?
2. Történelemkönyv-e szerinted az Egri csillagok? Válaszodat érvekkel támaszd alá!
3. Ki a mű főszereplője, és kik a főbb szereplők? Rendezd őket csoportokba!
4. Idézd fel a legfontosabb cselekményszálakat, és adj nekik egy-egy rövid saját címet!
5. A történelem, a kaland, a szerelem vagy a hősiesség bemutatása a regény fő
célja? Válaszodat támaszd alá érvekkel!
6. Készíts listát a kedvenc könyveidről! Melyik a te „nagy könyved”?
csillagok az egyik legismertebb magyar regény a világon, számos nyelvre
Az Egriutóélete
A7.regény
lefordították. Vitassátok meg, hogy mi teheti érdekfeszítővé Gárdonyi regényét
Az Egri
az egyik legismertebb
magyar regény a világon. Az előző oldalakon
máscsillagok
népek számára
is!
olvashattál arról, hogy számos nyelvre lefordították. Vitassátok meg, hogy mi teheti
érdekfeszítővé Gárdonyi regényét más népek számára is!
Észt nyelvű
megjelenés

Kínai nyelvű
megjelenés

Angol nyelvű
megjelenés

Német nyelvű
megjelenés
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DANIEL DEFOE:
ROBINSON CRUSOE
„Az ember sohasem látja helyesen a sorsát, míg az ellen
kezőjét is nem tapasztalja! És csak azt tudja igazán
értékelni, ami már elveszett.”
Daniel Defoe
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Azt hiszem, teljesen felesleges keresni a szavakat, hogy kifejezzem, mit érez az,
aki hozzám hasonló módon a biztosnak látszó halálból tér vissza az életbe.

A szerzőről
Daniel Defoe [daniel difó] (1660–1731) az „angol
regényírás atyja” több dologban hasonlít leghíresebb főhősére: maga is kereskedő volt, sokfelé utazott, kalandos életet élt. Mészáros édesapja szigorúan nevelte, amelynek a lényege a vallásos erkölcs
és a munka árán szerzett haszon tisztelete volt. Felnőttként először kereskedőként járta a tengereket,
majd bekapcsolódott a politikai életbe. Újságot
alapított, amelyben az egyszerű embereket érintő
dolgokról írt közérthető módon. Később már csak
a regényalkotásnak élt. A világsikert a Robinson
Crusoe című regénye hozta meg számára.

Robinson Crusoe – a mű keletkezése
A regény valóságos történeten alapul. Defoe művét egy
skót tengerész, Alexander Selkirk [eligzendör szilkörk] története ihlette.
Selkirk egy kalózhajón szolgált másodkapitányként.
1704-ben – néhány tengeri ütközetet követően – a Chile
[csíle] partjaitól 400 kilométerre fekvő, lakatlan Juan Fernandez-szigeteknél [huán fernández] kötöttek ki. Nagyon
összeveszett a kapitányával, aki otthagyta őt az egyik szigeten egy puska, néhány szerszám, kés, némi lőpor és egy
Biblia társaságában. A kalóz négy évet és négy hónapot
élt magányosan a szigeten. Egy arra járó angol hajó vette
fedélzetére. A sziget, ahol Selkirk feltehetőleg élt, ma Robinson Crusoe nevét viseli.
Defoe személyesen is találkozott a kalózzal, és néhány hét alatt megírta a regényét,
amihez felhasználta még a hajósok különös, egzotikus tájakról szóló beszámolóit, az
addig megjelent utazási regényeket, sőt saját tapasztalatait is.
A regény 1719-ben jelent meg először, óriási sikert aratva.
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe

A műfajteremtő regény
Daniel Defoe művével egy új epikus műfajt teremtett, a robinzonádot. Ettől kezdve
minden író, aki hősét vagy hőseit távoli, lakatlan szigetre juttatta, juttatja, valamilyen
módon Defoe fő művét utánozta, utánozza. Az irodalomban visszatérő elemmé vált a
lakatlan sziget, az emberi létért magányosan küzdő hős.
Robinzonád: a kalandregény egyik válfaja. Olyan igaznak feltüntetett történet,
amelynek utazó hőse lakatlan szigetre vagy valamilyen más elzárt helyre vetődik.
A civilizációtól elzárva küzd életben maradásáért, és saját erejéből külön világot épít
magának.
A mű nemcsak kalandregény, hanem napló is egyben.
Napló: az önéletrajzzal és az emlékirattal rokon epikus műfaj. Szerzője az eseményeket a saját szemszögéből írja le. Följegyzéseit bizonyos rendszerességgel készíti,
például naponta. Jellemzője a közvetlen hang, az őszinteség.

Kérdések, feladatok
1. Hányadik században élt Daniel Defoe?
2. Értelmezzétek a következő kifejezést: „angol regényírás atyja”!
3. Készítsetek a társaddal gondolattérképet egy külön lapra, amelynek központi fogalma a SZIGET szó!
4. Mondd el, mit éreznél akkor, ha napjainkban egy lakatlan szigetre kerülnél! Sorolj fel három tárgyat, ami legjobban hiányozna! Indokold meg, miért!
5. Nézzetek utána a térképen, az interneten, hol található a Robinson Crusoe-sziget!
6. Írjátok le a füzetetekbe, milyen forrásokat használt Defoe regényének a megírásához!

Robinson útra kel
[…]
Bár anyám megtagadta, hogy kérésemmel apám elé járuljon, mint később megtudtam, beszámolt neki a beszélgetésünkről. Apám pedig, mélyet sóhajtva, aggódó hangon mondta:
– Ha a fiú itthon marad, lehet még boldog, de ha idegenbe utazik, minden teremtett lélek közül neki lesz legszerencsétlenebb sorsa. Ehhez nem adom a beleegyezésemet.
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Még egy évet töltöttem el az apai házban. Szüleim a legkülönbözőbb jóakaratú javaslatokat tették jövőmre nézve, de süket fülekre találtak. Én konokul ragaszkodtam
tervemhez. Egy napon éppen Hullban jártam, amikor véletlenül egyik iskolatársammal találkoztam, aki atyjának a hajóján Londonba készült utazni. Felajánlotta, hogy
utazzam vele. Az ingyen utazás lehetősége, ami a hajósnép számára olyan csábítónak
hat, nálam sem tévesztett célt. Sem apámtól, sem anyámtól nem kértem többé tanácsot, sőt egyetlen szóval sem figyelmeztettem őket. Nem latolgattam a körülményeket és a következményeket, nem kértem Isten vagy apám áldását, és csak Isten tudja,
mekkora hiba volt ez. 1651. szeptember 1-jén a Londonba vitorlázó hajóra szálltam.
A baj talán soha fiatal kalandort nem vett gyorsabban és tartósabban üldözőbe, mint
engem.
Alig hagytuk el a Humber torkolatát, amikor erős szél kerekedett és a tenger rémisztően háborogni kezdett. Először voltam most a nyílt tengeren, így hát leírhatatlanul rosszul lettem és dermesztő félelem fogott el. Most kezdtem csak komolyan
gondolkodni azon, mit tettem és mennyire jogos az isteni igazságszolgáltatás, mely
utolért, amiért gonoszul elhagytam apám házát. Megelevenedtek előttem szüleim jó
tanácsai, apám könnyei, anyám esdeklése. Még el nem fásult lelkiismeretem a legkeserűbb szemrehányásokkal illetett, amiért feledtem kötelességemet.
[…]
A vihar olyan ádáz dühvel tombolt, amilyenhez foghatót, saját bevallásuk szerint, a matrózok
még nem értek meg. A hajónk jó volt, de súlyosan
megterhelt, és olyan mély volt a merülése, hogy
egyik-másik tengerész időnként ijedten kiáltotta:
„Süllyedünk!” Tudatlanságomnak köszönhetően
nem tudtam pontosan, mit jelent ez. Bár a vihar rettentő volt, olyasmit láttam ekkor, amit ritkán látni
tengerészeknél: a kapitány, a fedélzetmester s néhány
matróz, akiknek erős volt a hite, térdre borultak és
imádkoztak. A rettegésünket tetézte egy új, éjfélkor
támadt vészhír. A matrózok egyike, akit leküldtek a
hajófenék megvizsgálására, harsány hangon kiáltott
fel, hogy a hajó léket kapott
[…]
A vihar kissé alábbhagyott, de az képtelenség volt, hogy a hajót fenn tarthassuk
mindaddig, míg valamely kikötőbe nem ér. Végre a többször leadott vészlövések
nyomán egy könnyebb hajótól, mely már előttünk elhaladt, egy csónak érkezett a
segítségünkre.

230

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 230

2022. 03. 10. 10:47:42

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Az elbeszélő
Az elbeszélő a főhős, ezért nem lehet mindentudó. A szavait egyes szám első személyben olvashatjuk. Így ez olyan, mintha az általa írt naplóját tartanánk a kezünkben.

A kalandok sora
Hiába az első hajótörés, amit csodával határos módon túlélt, hiába a kapitánya figyelmeztetése, Robinsont a kalandvágya nem
hagyja nyugodni. Úgy gondolja, nem mehet
haza szégyenszemre, hiszen akkor beigazolódna, hogy az apjának volt igaza.
Londonban megismerkedik egy hajóskapitánnyal, akivel Guinea partjai felé vitorláznak. Útját és vállalkozását siker koronázza,
ez azonban nyerészkedővé teszi. Hajóskapitány barátja meghal, de ez nem tántorítja el
a szándékától, hogy megismételje az afrikai utat. Mór kalózok támadják meg
hajójukat, akik fogolyként magukkal hurcolják. Két év után tud megszökni
tőlük. Egy portugál hajón Brazíliába érkezik, ahol új életet kezd, és hamarosan
gazdag ültetvényes válik belőle. Barátai kérésére új terve, hogy Guineából néger rabszolgákat hozzon az ültetvényekre.
Napra pontosan nyolc évvel azután kelnek útra, hogy Robinson először
hajóra szállt. Az út során félelmetes viharba keverednek, egyedül ifjú hősünk
menekült meg.
[…]
Nem tudom, mennyi ideig hevertem a parton félig
eszméletlenül, a tökéletes kimerültség állapotában. Első
tudatos mozdulatom az volt, hogy térdre álltam, és ös�szekulcsolt kézzel adtam hálát Istennek, hogy megmentette az életemet olyan helyzetből, amelyben már-már
semmi remény nem mutatkozott. Azt hiszem, teljesen felesleges keresni a szavakat, hogy kifejezzem, mit érez az,
aki hozzám hasonló módon a biztosnak látszó halálból tér
vissza az életbe.

231

__OH-MIR06TA-irodalom 6__.indd 231

2022. 03. 10. 10:47:44

Daniel Defoe: Robinson Crusoe
[…]
Fokozatosan tértem magamhoz, és ugyanilyen fokozatosan értettem meg, tulaj
donképp mi is történt velem. Felálltam, fel-le járkáltam a parton, ugráltam, kar
jaimmal hadonásztam, értelmetlen szavakat kiabáltam, egész lényemet eltöltötte az
egyetlen nagy érzés: élek, megmenekültem, szabad vagyok. Csak amikor már túl
voltam ezeken a félig öntudatlan örömkitöréseken és rendszerezni tudtam gondolataimat, akkor jöttem rá, hogy egyedül vagyok, teljesen egyedül, mert egyetlen társam, a hajó egyetlen embere sem menekült meg, mindnyájukat elnyelte a tenger.
[…]
Jó ideig tartott, míg annyira magamhoz tértem, hogy jobban körülnézhettem, hol
is vagyok tulajdonképp, milyen helyzetben vagyok, mit kell tennem és mit tehetek,
mi lesz velem ezek után. Megszabadultam a tengertől, de mit jelent ez a szabadulás?
Itt állok csuromvizesen, nincs száraz ruhám, nincs mit ennem és innom, nincs körülöttem semmi, ami kényelmesebbé, vagy elviselhetőbbé tenné helyzetemet. Nincs
semmi kilátás rá, hogy ez a helyzet megjavulhat, hogy nem kell éhen halnom, hogy
nem falnak fel a vadállatok.
Kérdések, feladatok
1. Soroljátok fel azokat a történéseket, amelyek miatt Robinsonnak be kellett volna fejeznie a kalandozást!
2. Keressetek a részletben olyan idézeteket, melyek a főhős lelkiállapotára utalnak!
3. Fogalmazzátok meg, milyen tulajdonságokra lehet szükség ahhoz, hogy egy ilyen
helyzetben boldogulhasson valaki!
Projektfeladat: Csoportokban készítsetek el a téma végére egy programfüzetet
Töltsön egy hétvégét Robinson szigetén! címmel!
A prospektus tartalmazza:
– az utazás módját,
– a szállás körülményeit,
– teljes programajánlatot péntek délutántól vasárnap délig,
– étlapot részletes menüvel,
– illusztrációkat a látnivalókról,
– egyéb ötleteket (kalandtúra, kertészkedés, állatgondozás stb.)!
A programfüzetet összefoglaláskor mutassátok be egymásnak!
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Berendezkedés a szigeten
[…]
Mérlegeltem helyzetemet és láttam,
hogy csak úgy tudom magam fenntartani ezen a szigeten, ha minél több
holmit hozok el a hajóról. Alaposan
meghánytam-vetettem a dolgot és
rájöttem, hogy nemcsak a leghasznosabb és pillanatnyilag legszükségesebb
tárgyakat kell okvetlenül elhoznom,
hanem minden elmozdítható dolgot,
beleértve a kötélzetet, a vitorlákat és
a gerendákat is.
[…]
Újra átkutattam a hajóács holmiját, találtam néhány kis zsák szeget
és csavart, kampókat, egy tucatnyi
különböző nagyságú fejszét, sőt köszörűkövet is. Emelő- és feszítővasakat is találtam, ami mind elsőrangú
kincs volt mostani helyzetemben.
A fegyvertáros holmijai között kéthordónyi puskagolyót, egész sereg kisebb töltényt,
hét hatalmas puskát, egy kisebb madarászó fegyvert találtam, és előkerült még igen
tekintélyes mennyiségű lőpor és egy egész ládányi színtiszta ólom, de az olyan nehéz
volt, hogy még a fedélzet széléig sem tudtam elcipelni, kénytelen voltam otthagyni,
hogy majd később hozom el részletekben, ha még lesz rá alkalmam. Összegyűjtöttem megboldogult társaim minden ruháját és egyéb holmiját, nem hagytam ott a
tartalék vitorlákat sem, összecsomagoltam az ágyneműt és végül egy függőágyat is
leakasztottam. Már csupa megszokásból is újra körüljártam a hajó belsejében, pedig
már nem számítottam semmi új leletre, nagy örömömre mégis találtam a közös kabinban egy eddig csodálatosan rejtve maradt szekrényt. A fiókokból borotvák, ollók,
kések, villák kerültek elő, egy másik fiókban pénz volt, valami 36 angol font, néhány
európai, brazíliai s más ezüst- és aranypénz.
Mosolyogva néztem a kezemben csörgő arany- és ezüstpénzt. „Te haszontalan
holmi – kiáltottam –, mi értelme van létezésednek? Számomra nincs semmi értéked,
egyetlen kés sokkal többet ér nekem, mint ez az egész rakás arany- és ezüstpénz.”
[…]
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Minden gondolatomat az foglalta le most, hogyan helyezzem magam és kincseimet biztonságba a vademberek ellen, ha ugyan egyáltalában vannak ilyenek a szigeten, és hogyan védekezzem a vadállatok ellen, ha rám támadnak, bár eddig egyetlen
jel sem mutatott arra, hogy ilyenek volnának a szigeten. A legkülönbözőbb terveket
kovácsoltam, mindig új meg új gondolataim támadtak, hogyan oldjam meg ezeket a
fontos problémákat, milyen lakóhelyet építsek magamnak. A legfőbb kérdés az volt,
hogy barlangot építsek-e, vagy sátorban lakjam és annak a környékét erősítsem meg.
Végül úgy oldottam meg a dolgot, hogy mindkét tervet megvalósítottam.
[…]
Nem sokáig kellett keresgélnem az alkalmas helyet. Természetesen a magaslatot kerestem, így akadtam rá egy domboldalban arra
a kis fennsíkra, melynek hátterét a dombnak
csaknem függőlegesen emelkedő sziklaoldala alkotta. Ez azért volt nagyon fontos, mert
így biztosítva láttam, hogy felülről nem érhet
kellemetlen meglepetés sem ember, sem állat
részéről. A sziklában egy kis mélyedés is volt,
olyanforma, mintha bejárat volna egy barlangba, de nyoma sem volt barlangnak, valószínűleg csak az idő morzsolta ki a sziklából ezt a kis
mélyedést.
Nyomban elhatároztam, hogy sátramat itt ütöm fel, a szikla előtt elterülő pompás
finom gyepen.

A civilizáció hőse
Ami talán a legszembetűnőbb számunkra a részletek elolvasásakor, hogy Robinson nem esik kétségbe. Pedig érthető volna, ha így tenne: teljesen
egyedül marad egy lakatlan szigeten, ráadásul fél
az ismeretlentől: nem tudja, hogy élnek-e vadállatok vagy ellenséges érzületű emberek a szigeten.
A regényolvasás közben Defoe korának eszményi hőse jelenik meg Robinson személyében, aki
a 21. századi emberek számára is példamutatóan
viselkedik. Munka, szívósság, leleményesség, bátorság és bizakodás jellemzik.
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe
Személyiségének értékét a képességei, a teljesítményei és a küzdőszelleme határozzák meg:
– minden használható holmit összegyűjt a hajóról,
–	életét napirend határozza meg: vadászat, élelemszerzés, ebéd, délután mezőgazdasági munka, Biblia olvasása reggel és este,
– minden lehetséges veszély elhárítására alkalmas erődöt épít,
– pontos naptárt vezet,
– 10 hónapra van szüksége, hogy alaposan megismerje a szigetet,
– a 3. évben kezd földet művelni,
– a 11. évben állít csapdát, hogy állatokat foghasson be.
Robinson lelkes „könyvelő” is. Állandóan mérleget készít, készleteit leltározza.
Veszteségei új tettekre sarkallják, új módszerek alkalmazására serkentik, például gabonatermesztés, kecsketenyésztés.
Sikerei teszik számára elviselhetővé a magányt, amitől legjobban szenved a szigeten. „Egy lélek sincs, akihez szólhatnék, vagy aki enyhíthetné bánatomat.”

Kérdések, feladatok
1. Készítsetek listát arról, hogy Robinson mit hozott el a hajóról! Melyik tárgyat
mire tudta használni?
2. Beszélgessetek arról, hogyan változott meg Robinsonnak a pénzhez való viszonya! Mi az oka?
3. Milyennek tartod a saját napirendedet? Min kellene esetleg változtatnod?
4. Soroljátok fel, melyek a főhősnek azok a tulajdonságai, képességei, amelyek napjainkban is hasznosak, sőt szükségesek!

Közel Istenhez
[…]
Ágyamon tehetetlenül fetrengve sok minden gondolat járta át az agyamat, ami azelőtt talán soha nem fordult meg benne. Nem voltam soha istenes ember. Azok az
intelmek és tanácsok, szép szavak, amelyekkel szüleim nevelni igyekeztek, lekoptak
rólam a nyolcesztendős szakadatlan tengeri élet durva, vad környezetében. Az elmúlt
nyolc esztendő alatt nem emlékszem rá, hogy egyetlen gondolatom is lett volna,
amely Isten felé vezetett, lelkemet állandóan a megátalkodott gonoszság tartotta hatalmában, ami általában a keményszívű, soha nem gondolkodó, nyers és bárdolatlan
tengerészek alaptermészete. Soha nem gondoltunk istenfélelemre a veszedelemben,
de hálával sem fordultunk felé, ha megmenekültünk a bajból.
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[…]
De most nyomorúságos állapotomban, amikor a betegség a végletekig letört testileg és lelkileg, amikor a kegyetlen, borzalmas, lassú halál képe tárult fel előttem, csak
most kezdett ébredezni bennem az a jó érzés, amit eddig elnyomott a mindennapi
tengerészélet közönyössége. … Most tettem szemrehányást magamnak, hogy ostoba
makacssággal zárkóztam el annak felismerésétől, hogy az isteni Gondviselés milyen
boldog és kényelmes helyzetet teremtett nekem, nem voltam hajlandó ezt belátni, és
elutasítottam szüleim szerető gondosságát is.
Most betegen, elhagyatva, a halál árnyékában egyszerre közel éreztem magam
Istenhez, és életemben talán először imádkoztam tiszta szívemből: „Uram Istenem
segíts rajtam, mert nagy bajban vagyok!”
[…]
A testi kúrával egy időben lelki gyógymódhoz is folyamodtam. Kézbe vettem
eddig elhanyagolt Bibliámat, és a sok dohányfüsttől és a rágcsált dohánytól félig még
kábultan találomra felütöttem egy helyen. Megilletődve olvastam a sorokat:
– Hozzám fordulj a megpróbáltatások napjaiban, én megszabadítlak téged, te pedig dicsőíteni fogsz engem.
Ezek a szavak kétségkívül nagyon illettek az én jelenlegi helyzetemre és rendkívül mély benyomással voltak rám, annyira, hogy hosszú évek múlva is világosan
emlékeztem vissza az esetre. […] Mielőtt lefeküdtem volna, olyasmit cselekedtem,
amit eddig soha életemben nem tettem: letérdeltem és hangosan imádkoztam. Kértem Istent, hogy mentsen ki a nagy bajból, hozzá fordulok nehéz helyzetemben,
szabadítson meg.
[…] lelkem gyógyítására pedig a Biblia szolgált. Az Új Testa
mentummal kezdtem. Minden
reggel és este addig olvastam,
míg gondolataimat összpontosítani tudtam. Minél jobban belemélyedtem a Biblia igéibe, annál
erősebben és határozottabban
háborodott fel a lelkem egész
előző életmódom és viselkedésem ellen. Teljes őszinteséggel
kértem a jó Istent, engedje meg,
hogy alkalmam legyen jóvátenni
mindazt, amit eddigi életem gonoszságaival elkövettem.
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Kérdések, feladatok
1. Foglaljátok össze néhány mondatban, hogy Robinson – mint általában a tengerészek – hogyan vélekedett Istenről!
2. Mit kezdett olvasni a betegsége idején?
3. Hogyan kúrálta testét a betegsége ideje alatt?
4. Hogyan változtatta meg Robinson világképét a betegsége?
5. Mi Robinson mindennapos elfoglaltsága, amellyel a lelkét ápolja?

Robinson mindennapjai
Örömmel tapasztaltam, hogy teljesen
megváltoztak az érzéseim, ma már mások
az örömeim, más okoz bánatot és szomorúságot, mint régebben, megváltoztak a
vágyaim, az érzelmeim, teljesen más ember vagyok, mint amikor először ideérkeztem, vagy akár az elmúlt két esztendő
folyamán voltam. […]
Ilyen lelkiállapotban kezdtem meg
magányos életem harmadik esztendejét.
Ekkorra már kialakult rendes napi életrendem. Egyik nap alig különbözött a
másiktól, legfeljebb abban, hogy más-más
munka adott elfoglaltságot. Annyi bizonyos, hogy nagyon keveset lustálkodtam.
Mindennap elvégeztem Isten iránt való kötelességemet, reggelenkint, amikor rendszerint nem esett az eső, kimentem és puskával szereztem meg a napi élelmet. Ez a
reggel három óráját vette igénybe, a nap nagyobbik része pedig a sátorban és barlangban való rendezkedéssel, az élelem elkészítésével és megfőzésével telt el. Dolgozni
csak akkor lehetett, amikor a nap már lemenőben volt, mert a déli rettentő hőség
alatt megmozdulni sem lehetett. A délután volt a tulajdonképpeni munka ideje, ekkor végeztem azokat a munkákat, amelyek a ház körül okvetlenül szükségessé váltak. Változást ebben a napi programban legfeljebb az jelentett, ha néha felcseréltem
a vadászatot és a munkát, vagyis reggel dolgoztam és a délutáni órákat töltöttem
vadászattal.
A rendkívül rövid napi munkaidő és természetesen sok egyéb körülmény, a szerszámok hiánya, az ügyetlenségem és a szakmunkákban való teljes járatlanságom
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okozta, hogy minden munka rengeteg időt vett igénybe. Csak egy példát említek:
teljes 42 napi munkámba került, míg asztallapot faragtam a magam kezdetleges eszközeivel és módszerével, míg egy szakmunkás ugyanabból a fából, de megfelelő szerszámokkal legfeljebb félnapi munkával készíti el ugyanazt az asztallapot.
November és december hónap nagy eseményt jelentett háztartásomban, illetőleg
gazdaságomban – elérkezett a rozs és rizs aratási ideje.
A magányos és kiszolgáltatott ember, aki ki van téve a természet erőinek, a magánnyal
és az elmúlással szembesül. Felismeri az Isteni kegyelem, az emberek és az emberi
civilizáció hiányát. Robinson először is „betegen” és „a halál árnyékában” át tudta
értékelni életét, és felmérte: eddig rossz úton járt. Aztán „válaszolt” Isten hívására:
imádkozott és kereste Isten szavát a Bibliában. Végül bűnbánatot tartott: szembenézett eddigi hibáival, és megfogadta, hogy igyekszik jóvátenni azokat.
Józan eszének, emberi tartásának érdekében szigorú napirendet tartott, és fegyelmezetten dolgozott.

Kérdések, feladatok
1. Milyen tevékenységeket, munkákat végzett Robinson, hogy biztosítsa saját maga
számára a civilizált körülményeket?
2. Hasonlítsátok össze a szigeten és a civilizált világban elvégzett tevékenységek
szokványos időtartamát, eszközeit, megvalósítását!

Péntek megérkezik a szigetre
Most már valamennyi vadember együtt volt
a parton. Messzelátómmal meg is számolhattam őket, legalább harmincan voltak,
éppen meggyújtották a tüzet és nekikészülődtek az emberhús élvezete szertartásának.
Újra láttam eszeveszett táncukat, amint vad
és félszeg taglejtésekkel ugrándozták körül a
tüzet, melynek közepén nagy üst állt.
[…]
Messzelátóm segítségével tisztán láttam
azt is, hogy az egyik csónakból két szerencsétlen sötét bőrű embert cipelnek elő.
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Mindkettő erősen megkötözve a csónak alján feküdt. Nyilvánvaló volt, hogy lakomához készültek, és ezt a két áldozatot most fogják megölni és megenni.
[…]
…(a) másik áldozatot ezalatt kissé oldalt állították, hogy ott várja be, míg rá is sor
kerül. A kötelékeket már leszedték róla. A szerencsétlen emberben úgy látszik az utolsó
pillanatban felébredt az életösztön, felhasználta az alkalmat, … hirtelen nekilendült és
hihetetlen gyorsasággal futni kezdett a parti fövényen egyenesen a házam felé.
[…]
Hangosan kiabáltam a menekülő után. Visszanézett és első pillanatra talán jobban
megriadt tőlem, mint amennyire üldözőitől félt, tovább akart futni, de integetésemre
mégis megállt. Én közben bevártam, míg az elöl szaladó üldöző emberevő elég közel
ér hozzám, pisztolyom agyának egyetlen csapásával leütöttem. Nem akartam a puskát használni, hogy a lövés zaját meg ne hallják a többiek, bár elég messzire voltak
már tőlünk ahhoz, hogy a lövést erősen hallhassák, a part hajlata a füstöt is eltakarta
volna előlük, úgyhogy ha meg is hallják a lövést, nem sejthetik, mi történik tulajdonképp. […]
A menekülő ember ezalatt bambán állt egy helyben, és tágranyílt szemekkel nézte
az eseményeket. Megjelenésem annyira megriasztotta, hogy teljesen tanácstalan volt,
mit csináljon. Bár látta, vagy legalább is azt hitte, hogy mindkét üldöző ellenségét
megöltem, mégsem mert megmozdulni helyéből, inkább az látszott rajta, hogy legszívesebben továbbfutna, de a puskalövés és annak eredményessége úgy megriasztotta, hogy a lábai szinte a földbe gyökereztek. Újra odakiáltottam neki és integettem is,
jöjjön már közelebb. Ezt megértette, mert megmozdult és néhány lépést tett felém,
de újra megállt. Tétovázva tett újra néhány lépést, amikor megint bátorítólag hívtam
és intettem. Még egyszer nekibátorodott és közelebb jött. Láttam, hogy minden porcikája remeg, mint aki attól tart, hogy most én akarom foglyul ejteni, mint előbb a
vadak, és én fogom megölni és megenni. Újra meg újra integettem, igyekeztem elrettentő külsőm ellenére is barátságosnak mutatkozni. Minden bátorításomra közelebb
és közelebb jött, de minden pár lépés után letérdelt és valószínűleg azért könyörgött,
hogy kíméljem meg az életét. Rámosolyogtam, barátságos hangon beszéltem hozzá
és az elképzelhető legkedvesebben hívogattam, jöjjön egészen közel. Végre egészen
mellettem volt, letérdelt, megcsókolta előttem a földet, fejét egészen a földre hajtotta, megfogta a lábamat és a saját fejére helyezte. Ezzel úgy látszik azt akarta kifejezni,
hogy egész életére engedelmes rabszolgám lesz. Felemeltem, megveregettem a vállát,
és a barátságosság minden kifejezhető jelével igyekeztem bátorítani.
[…]
Péntek lévén naptáram szerint ez az emlékezetes nap, amikor kiszabadítottam az
emberevők közül, ennek emlékére Péntek nevet adtam neki. Megtanítottam arra is,
hogy engem Mester néven kell szólítania. Ezután következett az „igen” és a „nem”
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szavak jelentése és használata. Tejet is itattam vele, előbb magam ittam és mutattam,
milyen jólesik, kenyeret is mártogattam bele. Mindezt utánam csinálta és jelekkel
mutatta, hogy neki is nagyon ízlett.

Az ember először otthonossá alakítja a környezetét, egyre fejlettebb technikákat alkalmaz, eközben pedig a szokásaival és hitével kultúrát is teremt.
Robinson küldetésének tartja, hogy megismertesse Péntekkel a saját kultúrájának
értékeit, a keresztény hitét és a földműveléssel kapcsolatos tudását: Külön élvezetem
volt, hogy megtanítsam mindannak a használatára, ami neki és nekem hasznos és
szükséges volt… – azaz civilizálja Pénteket.
A történetet egy allegóriaként értelmezhetjük, egy nép kultúrájának kiteljesedéseként, azaz a keresztény alapú civilizáció regényeként.

Kérdések, feladatok
1. Meséljétek el, hogyan mentette meg Robinson a bennszülött életét!
2. Játsszátok el a társaddal, milyen nem nyelvi jelekkel vette fel egymással Robinson és Péntek a kapcsolatot!
3. Mely szavakat, és miért éppen azokat tanította meg Robinson először Pénteknek?
4. Gondolkozz el azon, miként tudnád megértetni magad egy olyan emberrel, aki
nemcsak nem beszéli az anyanyelvedet, de nincs műveltsége, sőt nem ismeri a te
kultúrádat. Gyűjtsd össze azokat a legfontosabb fogalmakat, amelyeknek megértetésére mindenképpen szüksége van, hogy boldoguljon a környezetedben!
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Összefoglalás – Robinson Crusoe
Ebben a fejezetben Robinson Crusoe történetével ismerkedtünk meg. Defoe műve a
világirodalom egyik leghíresebb regénye.
A Robinson Crusoe műfaja robinzonád, elbeszélője maga a főhős, aki naplószerűen
írja le élményeit.
A főhős a szigeten egy saját világot épít fel korábbi tapasztalatainak felhasználásával, leleményességének és kitartásának köszönhetően. Huszonnégy éven át – amíg
a szigetre nem vetődött Péntek – csak saját magára számíthatott. Lelki fejlődése a
regényben fontos szerepet játszik.
Robinson a szigeten újraéli az emberi faj fejlődését is. A hajótörött először gyűjtögető életmódot folytat. Fokozatosan lép előre a földművelésen keresztül az állattenyésztésig és a házépítéstől a hajókészítésig.
Az író példát állít az olvasó elé: az ember bármilyen helyzetben képes boldogulni. Erőfeszítéseit siker koronázza, sőt a sors is kegyes lesz hozzá. Egy fellázadt hajó
matrózai három embert tesznek ki a szigeten: a kapitányt, a kormányost és egy utast.
Robinson három új társával foglyul ejti a zendülőket, visszafoglalva a hajót. A lázadás szervezőit kirakja a szigeten, de elmond nekik minden tudnivalót arról, amit ő
eddig felépített. A hajó pedig elindult Anglia felé.
Az 1659. szeptember 30-án a lakatlan szigetre vetődött Robinson pontosan
28 évet, két hónapot és 19 napot töltött ott.
6
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Összefoglalás

Kérdések, feladatok
1. Magyarázzátok meg, miért sorolható a kalandregények közé a Robinson Crusoe!
2. Számoljatok be az olvasottak alapján!
– Mikor született Robinson Crusoe?
– Hány éves korában indult az első hajóútjára?
– Mikor hagyta el a lakatlan szigetet? (Pontos dátumot írj!)
3. Soroljátok fel, milyen tulajdonságainak köszönheti, hogy életben maradt a szigeten!
4. Beszéljétek meg közösen, hogyan alakítják a véletlenek Robinson életét!
5. Nézzetek utána interneten vagy könyvtárban, hogy milyen hatása van a műnek a
világirodalomra és a magyar irodalomra!
a) Keressetek még példát olyan művekre, melyek egy szigeten játszódnak! Általában miért izgalmas ezeknek a műveknek az alaphelyzete?
b) Soroljátok fel azoknak a műveknek vagy filmeknek a címét, melyekben megfigyelhető Daniel Defoe regényének hatása!
6. Mutassátok be egymásnak a téma elején ismertetett projektfeladatra elkészített
munkáitokat!
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Év végi összefoglalás
Műnemek
Líra

A lírai művek érzelmeket fejeznek ki,
nincs bennük cselekmény.

Epika

Az epikus művek történetet mesélnek el.

Dráma

A drámai művek középpontjában mindig konﬂiktus,
összeütközés áll.

Műfajok
A műnemeken belül megkülönböztetünk kisebb csoportokat, a műfajokat.
A monda elbeszélő műfaj. Szájról szájra átado� és megőrzö�, majd később lejegyze�
történet, amely valóságos elemekhez kapcsolódik.
Ismerünk népmondákat és műmondákat.
Az elbeszélő költemény verses formájú elbeszélő műfaj, amelyre jellemző a líraiság.

6

Az útleírás olyan beszámoló egy utazás élményeiről, amely a tapasztalatok tárgyszerű,
tudományos hitelű és jelentőségű rögzítésére törekszik.
A dal érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat fejez ki közvetlen formában.
A népdal énekelt költemény, amely főleg a parasztság körében volt jellemző.
A szájhagyományokban él tovább, minden éneklője hozzátehet valamit
vagy alakíthatja szövegét, dallamát, azaz állandó változáson megy keresztül.
A regény nagyobb terjedelmű elbeszélő műfaj több szálon futó cselekménnyel,
fő- és mellékszereplőkkel, amely hosszabb időszak eseményeit meséli el,
és több helyszínen játszódik.
A történelmi regény: regény�pus, amely egy jelentős történelmi eseményt dolgoz fel.
A kitalált szereplők és helyzetek melle� történelmi személyek
és események is helyet kapnak a műben.
A ballada három műnemet egyesít:
lírai jellemzője: a verses forma, a lírai hang, a képi tömörség;
epikai jellemzője: történetet mond el;
drámai jellemzője: tömör, konﬂiktusra épül, gyakran párbeszédes.
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Év végi összefoglalás
Alakzatok
Ismétlés

Egy szó többszöri ismétlése (nyomatékosítást, indulatot
fejez ki). Refrén (sorok, versszakok ismétlődése).

Fokozás

Azonos mondatrészi elemek egymáshoz képest érzelmi,
értelmi többletet fejeznek ki.

Túlzás

A tartalmi erősítés egyik eszköze, a fogalmak, jelenségek
valódinál nagyobbnak, különlegesebbnek ábrázolása a figyelemfelkeltés céljából.

Párhuzam

Két egymással összefüggő gondolat, helyzet hasonló szerkezetű megfogalmazása.

Ellentét

A nyomatékosítás kedvéért állítunk szembe ellentétes jelentésű szavakat, kifejezéseket, tagmondatokat, mondatokat, vagy nagyobb szövegrészeket.

Kihagyás

A hallgatónak kell magában kiegészítenie a hiányzó elemeket. Pl. a balladákban. A szöveg feszültségét fokozza,
ha az író szándéka szerint kihagy, vagy elhallgat valamit.

Költői kérdés

Formailag kérdés, ám választ nem vár a kérdés feltevője.

Felkiáltás

Erőteljes érzelmi kifejezés.

Megszólítás

Valakihez, valamihez való fordulás, felkiáltó, felszólító,
kérdő mondatokban beépülő nyelvi eszköz.

A költői képszerűség eszközei – szóképek
Megszemélyesítés

Olyan költői eszköz, amelyben élettelen dolgokat vagy fogalmakat emberi tulajdonságokkal ruházunk fel.

Hasonlat

Két dolog összehasonlítása közös tulajdonságuk, hangulati egyezésük alapján a mint, mintha, akár kötőszavakkal
vagy a -ként/-képpen toldalékkal.

Metafora

Névátvitel; két dolog azonosítása érzelmi, hangulati egyezés vagy alakbeli hasonlóság alapján.

Allegória

A több versszakon vagy akár a teljes művön végigvonuló
metaforát vagy megszemélyesítést allegóriának nevezzük. Az allegória összetett költői kép, amelynek alapja
egy mozzanatról mozzanatra kibontott metafora vagy
megszemélyesítés.

Szimbólum (jelkép)

A szimbólum egy összetett költői kép, a képhez nagyon
sok jelentés egyidejűleg társítható.
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Csokonai Vitéz Mihály (1773–1805): Debrecenben született, Csokonai József borbély és Diószegi Sára gyermekeként, református
családban. A debreceni református kollégium diákja volt, később az
intézmény tanára lett. A kollégiumban fegyelemsértési pert indítottak ellene és kicsapták.
1795-ben Pesten járt, ahol feltehetőleg szemtanúja volt a Martinovics-féle felkelők kivégzésének, kicsapásának egyik indoka a lázadók iránt
érzett szimpátiája lehetett. Ezután Sárospatakon tanult, majd Pozsonyba ment,
ahol kiadta a Diétai Magyar Múzsa című lapot. Komáromban ismerte meg Vajda Juliannát, aki a Lilla-versek múzsája lett. Szerelmük kezdetben reményteljes volt, ám Lilla végül máshoz ment feleségül. 1802-től Debrecenben élt, és
munkáinak kötetbe rendezésével foglalkozott. 1804-ben egy temetésen megfázott, és 1805-ben elhunyt.
Daniel Defoe (1660–1731): Angol író, újságíró. Londonban született kispolgári családban, édesapja gyertyaöntő volt. 1683-tól kereskedőként dolgozott. Volt harisnyakereskedő és sikeres téglagyáros,
cilinder-, gyapjú- és borkereskedő. Sokat utazott, bejárta Európa
nyugati felét. Vállalkozásai azonban nem voltak túl sikeresek. Újságíróként népszerű és nagy hatású cikkeivel nevet szerzett magának.
Saját újságot alapított. Később visszavonult, s az írásnak és családjának élt.
6
Hihetetlen mennyiségben ontotta a kalandos történeteket. 1719-ben írta meg
nagy sikerű művét, a Robinson Crusoe című regényt.
Fazekas Mihály (1766–1828): Debrecenben született, apja állatorvos volt. A család a cívisekhez, a módosabb debreceni polgárokhoz
tartozott. A híres debreceni kollégiumban tanult, főleg az irodalom
és a botanika (növénytan) érdekelte. Tizenhat évesen katonának állt,
bejárta Európa nagy részét. 1796-ban hazatért Debrecenbe, ahol
kertészettel és növénynemesítéssel foglalkozott. Költőbarátai hatására visszatért az íráshoz. 1804-ben megírta a Lúdas Matyi című elbeszélő költeményt, később átdolgozta és kiadta Bécsben.
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Gárdonyi Géza (1863–1922): 1863-ban született Agárdon. Apja
Kossuth fegyvergyárosa volt, akinek Aradról halálos ítélete elől kellett elmenekülnie. Gárdonyi tanítóként kezdte a pályáját, majd újságíró lett. Huszonhárom éves korában adta ki első regényét, s attól
kezdve ontotta a műveket. Harmincnégy éves korában házat vásárolt az egri vár mellett, és odaköltözött. Egerben írta a regényírói
pályája csúcspontját jelző történelmi regényeit: a Láthatatlan embert (1902) és az
Isten rabjait (1908). Egy törökül jól tudó barátjának köszönhetően megismerte
az oszmán hódítók kultúráját. 1899 tavaszán tanulmányútra indult, járt Konstantinápolyban, bejutott a Héttoronyba is, megnézte a múzeumok arany- és
gyémántkincseit. Így készítette elő legismertebb regényét, az Egri csillagokat.
Az első világháború idején (1914–1918) mindinkább visszavonult, utolsó évei
ben sokat betegeskedett, s 1922-ben meghalt.
Kölcsey Ferenc (1790–1838): Sződemeteren született nemesi családban. Édesapja korai halála után édesanyja nevelte. Hatévesen a
debreceni református kollégium diákja lett. Még kollégiumi évei
alatt levelezni kezdett a kor irodalom szervezőjével, Kazinczy Ferenccel. A diákévek után rövid ideig Pesten tartózkodott, ahol jog
gyakorlatot végzett. Itt ismerkedett meg többek között Szemere
Pállal, akivel később a nyelvújítást ellenző ortológusok (a helyes beszéd, a helyes nyelvhasználat hívei) gúnyiratára, a Mondolatra adott választ fogalmazták.
1823-ban írta meg Hymnus című költeményét, amely a későbbiekben a magyarság nemzeti himnusza lett. 1826-ban indította útjára Szemere Pállal közösen az Élet és Literatura című folyóiratot. 1830-ban az Akadémia tagjává választotta. Irodalmi munkássága mellett közéleti és politikusi tevékenysége is
jelentős. Az 1830-as években Szatmár megyei főjegyző lett, később a pozsonyi
országgyűlésen a megye követe. A reformokért síkra szálló Kölcsey szónoklatait a műfaj megújításaként tartjuk számon. Beszédeiben többször felszólalt
a magyar nyelv jogaiért. 1838-ban halt meg Szatmárcsekén.
Petőfi Sándor (1823–1849): Kiskőrösön, Petrovics István és Hrúz
Mária gyermekeként látta meg a napvilágot. A Petőfi felvett, költői
név, az anyakönyvben ő is Petrovicsként szerepel. Édesapja jómódú mészárosmester és kocsmáros volt, aki fiát gondosan taníttatta,
utóbb azonban tönkrement, és a leendő költőre nehezebb idők jöttek. Petőfi az ország számos városában járt iskolába: Kecskeméten,
Szabadszálláson, Sárszentlőrincen, Pesten, Aszódon, Selmecbányán, végül a
pápai református kollégiumban tanult. 1842-ben az Athenaeum című folyóirat246
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ban megjelent A borozó című verse. Iskolaéveinek leteltével vándorszínésznek
állt, majd Pestre került, és Vahot Imre lapjának, a Pesti Divatlapnak dolgozott
szerkesztőként. A János vitéz című elbeszélő költeményét 1844 november–decemberében írta, és 1845-ben már önálló kötetként is megjelent. 1846 őszén
megismerkedett Szendrey Júliával, az erdődi jószágigazgató leányával, és egy év
múlva összeházasodtak. 1847-ben, a Toldi megjelenése után barátságot kötött
Arany Jánossal. Petőfi élete és költészete szorosan kapcsolódik az 1848–1849-es
forradalomhoz és szabadságharchoz. Az 1848. március 15-i pesti forradalmi
események egyik vezéralakja volt, március 13-án írt Nemzeti dal című verse a
forradalom egyik jelképévé vált. 1848 őszétől részt vett a szabadságharcban.
Decemberben megszületett a kisfia, Petőfi Zoltán. 1849 elejétől Bem tábornok
seregében szolgált, aki kedvelte őt, és óvta a csatáktól. A segesvári ütközetben
tűnt el, Fehéregyháza határában.
Radnóti Miklós (1909–1944): Budapesten született zsidó családban. A szüleit korán elveszítő költő tanulmányait szülővárosában
folytatta, gyámja hatására kereskedelmi iskolában érettségizett. Külföldi tanulmányi kitérők után beiratkozott a szegedi egyetem magyar–francia szakára, és itt szerzett később egyetemi diplomát. Még
egyetemi évei előtt ismerkedett meg Gyarmati Fannival, akit később
feleségül vett. A szegedi évek alatt kötött barátságot Sík Sándor paptanárral és
költővel, akinek hatására később megkeresztelkedett. Kötetei az 1930-as évektől kezdődően jelentek meg, verseit számtalan folyóirat publikálta, többek között a Nyugat is. A két világháború közötti magyar költészet jelentős alkotójává
vált, akinek lírája rendkívüli formaérzékenységről tett bizonyságot. Költészete
mellett kiváló műfordító is volt, elsősorban franciáról való műfordításai gazdagították a magyar irodalmat. Zsidó származása miatt először 1940-ben, majd
1942-ben is munkaszolgálatra rendelték. Harmadik munkaszolgálatára 1944ben került sor. Augusztus végén a munkaszolgálatosokat a bori lágerbe vezényelték, majd erőltetett menetben hajtották őket Németország felé. A végsőkig kimerült költőt a Győr melletti Abdánál november 4-én az őrzésével
megbízott honvéd altiszt és társai agyonlőtték.
Széchenyi Zsigmond (1898–1967): Világjáró utazó, vadász, író.
Főiskolai tanulmányait 1919–1923 között Münchenben, Stuttgartban és Cambridge-ben végezte. 1927-ben indult első afrikai vadászés gyűjtőútjára Szudánba. Újabb expedíciói ismét Kelet-Afrikába
vezettek; járt Kenyában, Egyiptomban, Tanganyikában, Ugandában, Líbiában. 1935-ben Alaszkában vadászott, 1937-ben Indiában,
247
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majd ismét Egyiptomban. 1947-től 1950-ig az Erdészeti Központ vadászati
felügyelője, 1951-ben a Mezőgazdasági Múzeum, később a keszthelyi Helikon
Könyvtár munkatársa. 1960-ban részt vett a Természettudományi Múzeum
kelet-afrikai expedícióján. Ez az út részben pótolta a múzeum elpusztult gyűjteményét. 1964-ben utolsó, kilencedik kelet-afrikai útjára indult feleségével
Kenyába. Innen szintén gazdag anyaggal tért vissza. Az útjai során megismert
népek szokásait, idegen és hazai tájak élményeit éles szemű megfigyeléssel írta
le. Könyvei több kiadásban, közel egymilliós példányszámban, hat nyelven jelentek meg.
Vörösmarty Mihály (1800–1855): Elszegényedett nemesi családba
született Kápolnásnyéken. Édesapja gazdatisztként szolgált a Nádasdyak helyi birtokán. Még gimnáziumi évei alatt dolgozni kezdett,
tanítóként és nevelőként alkalmazták, ebből tartotta fenn magát.
Édesapja halála után családja támasza lett. 1817-től a Perczel család
birtokára került házitanítónak, és a Perczel testvérek között ott volt
az 1848–1849-es szabadságharc honvédtábornoka, Perczel Mór is. Reménytelen szerelmet táplált Perczel Adél iránt, aki verseiben Etelka néven tért vissza.
Az egyetemet elvégezte, ügyvédi vizsgát tett, ám ügyvédként nem praktizált.
A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta. 1843-ban megnősült, feleségül vette a nála jóval fiatalabb Csajághy Laurát, akitől öt gyermeke született. A forradalom és szabadságharc kitörése után képviselővé választották, azonban az országgyűlés munkájában alig vett részt. A szabadságharc
leverése után hosszú ideig bujkálnia kellett, míg 1850-ben kegyelemben nem
részesült. Hosszas betegeskedés után hunyt el.
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Fogalomtár
allegória: több versszakon végigvonuló, mozzanatról mozzanatra kibontott metafora.
alliteráció: a szókezdő mássalhangzók ismétlődése
ballada: a három műnemet egyesíti. Lírai jellemzője: a verses forma, a lírai hang, a képi tömörség; epikai jellemzője: történetet mond
el; drámai jellemzője: tömör, konfliktusra
épül, gyakran párbeszédes.
bonyodalom: az elbeszélő műveknek az a része,
ahol a mű alaphelyzete megváltozik.
a cselekmény kibontakozása: a bonyodalomtól
a tetőpontig terjedő rész, az események
dal: irodalmi műfaj, érzelmeket, hangulatokat és
gondolatokat fejez ki közvetlen formában.
elbeszélő: az a személy egy műben, aki közvetíti az olvasó felé az író üzenetét, tehát nem
azonos a mű szerzőjével. Az elbeszélő lehet
korlátozott tudású, de lehet „mindentudó”
is, sőt lehet a mű egyik szereplője is.
ellentét:
olyan nyelvi alakzat, amelyben a költő
6
egymással ellentétes gondolatokat állít egymás mellé
előhang: epikus alkotások előtt álló rövid, lírai
bevezetés
előkészítés (expozíció): az elbeszélő művek bevezető része. Megismerjük belőle az események idejét, helyszínét és a szereplőket, valamint a kiinduló helyzetet (alaphelyzetet).
epigramma: az elnevezés görög eredetű, rövid,
tömör költemény. Eredetileg az ókori görögöknél sírköveken található verses feliratot
jelentett. Jellemzően két kötött ritmusú sorból áll.
epizód: közbeiktatott, a cselekményt előre nem
vivő esemény.

felkiáltás: erőteljes érzelmi kifejezés
fokozás: olyan nyelvi alakzat, amelyben az egymás mellé helyezett nyelvi elemeknek egyre
erősebb érzelmi vagy értelmi töltetük van
főszereplő/főhős: a cselekmény legfontosabb
alakja, ő áll a középpontban, döntő hatással
van az események alakulására, esetenként irányítja is azokat. Több főszereplő is lehet egy
műben.
hasonlat: két dolog összehasonlítása közös tulajdonságuk, hangulati egyezésük alapján
a mint, mintha, akár kötőszavakkal vagy a
-ként/-képpen toldalékkal.
hexameter: olyan időmértékes sorfajta, amely
hat verslábból áll. Szerepelhet benne daktilus, spondeus és trocheus. Az ötödik versláb mindig daktilus, a hatodik spondeus vagy
trocheus.
időmértékes verselés: a hosszú és a rövid szótagok szabályos váltakozásán alapuló verselési
forma
időszerkezet: a narrátor által elmondott események és történések időbeli sorrendje adja a
mű időszerkezetét, és ez irányítja a befogadó
értelmezését
keresztrím: a b a b
késleltetés: epikus és drámai művekben a cselekmény menetének lassítása
kihagyás: a szöveg feszültségét fokozó eszköz,
amikor az író szándéka szerint kihagy, vagy
pedig elhallgat valamit
konfliktus: az elbeszélő művekben a szereplők
összeütközése egymással
költői kérdés: formailag kérdés, ám választ nem
vár a kérdés feltevője
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legenda: latin eredetű szó, jelentése olvasandó.
Az európai kultúrában, a középkorban kialakult tanító szándékú példázatos mű, amely
eredetileg keresztény szentek életét, tetteit
mutatta be. A későbbiekben világi tárgyú
művekre is mondták, hogy legenda, ha az
valami csodálatos, példaértékű történetet
mondott el.
líra: a három műnem egyike; az idetartozó művek érzelmet fejeznek ki, formájuk általában
kötött
lírai alany: a műben az élményt átélő hangsúlyozottan önéletrajzi élményeket elevenít fel
lírai én: nem azonos a költővel. A lírai alkotásokban a versbeli megszólaló, aki önmaga
lelki folyamatairól, gondolatairól szól érzelmekkel teli és hangulatilag gazdag módon.
A megnyilatkozás leggyakrabban egyes szám
első személyű és monológ formájú.
megoldás: az elbeszélő művek cselekményének
befejező része, a történet lezárása, végkifejlete
megszemélyesítés: olyan költői eszköz, amelyben élettelen dolgokat vagy fogalmakat emberi tulajdonságokkal ruházunk fel
megszólítás: valakihez, valamihez való fordulás,
felkiáltó, felszólító, kérdő mondatokban beépülő nyelvi eszköz, amely árulkodik a szereplők kapcsolatáról is
mellékszereplő: olyan szereplő, akinek a cselekmény fordulataiban van jelentősége. Az eseményekre általában nincs valódi befolyásuk,
ugyanakkor a fordulatok bekövetkeztében
szerepük van, de ez is csak pillanatnyi általában.
metafora: névátvitel; két dolog azonosítása érzelmi, hangulati egyezés vagy alakbeli hasonlóság alapján; két elemből áll, az azonosítóból és az azonosítottból

motívum: olyan mozzanat, amely a műben
többször visszatér, illetve amelyre a mű épül.
A motívum vonatkozhat a szerkezeti formára
vagy a tartalomra is.
mottó: jelige célja ismeretközvetítés, hangulati
előkészítés.
műballada: írásban rögzített, nincsenek változatai, szerzője ismert
népballada: olyan ballada, amelynek szerzőjét
nem ismerjük
népdal: énekelt költemény, amely főleg a parasztság körében volt jellemző. A szájhagyományokban él tovább, minden éneklője hozzátehet valamit vagy alakíthatja szövegét, dallamát,
azaz állandó változáson megy keresztül.
párhuzam: költői alakzat, két egymással összefüggő gondolat, helyzet hasonló szerkezetű
megfogalmazása
próbatétel: főként a mesékre jellemző vonás,
amikor a főhősnek újabb és újabb akadályokon kell túljutnia ahhoz, hogy elérhesse végső célját
regény: az epika műnemébe tartozó, hosszabb
terjedelmű műfaj, amely történetet mond el
rím: sorvégi hangok összecsengése, a vers egyik
jellemzője
ritmus: azonos vagy hasonló jelenségek szabályos ismétlődése. A versek ritmusát a hangsúlyos és hangsúlytalan, illetve a rövid és hosszú
szótagok szabályos váltakozása teremti meg.
szimbólum ( jelkép): a képhez nagyon sok jelentés egyidejűleg társítható
téma: irodalmi művekben a megjelenített vagy
elbeszélt tárgy
tetőpont: a cselekmény leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja
több szálon futó cselekmény: az egyes cselekményszálak más-más helyszínen játszódnak
és más-más szereplők jelennek benne
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történelmi regény: regénytípus, amely egy jelentős történelmi eseményt dolgoz fel. A kitalált szereplők és helyzetek mellett történelmi személyek és események is helyet kapnak
a műben.
ütemhangsúlyos verselés: az alapja a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok szabályos
váltakozása; a verssorokat a szünetekkel
oszthatjuk ütemekre, az ütem első szótagja
hangsúlyos, a többi hangsúlytalan

vándortéma: olyan téma vagy történet, amely
több nép költészetében is megjelenik
vígballada: könnyedebb hangvételű, leírásokban gazdag műalkotás, a ballada egyik válfaja
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238. oldal: Illusztráció a Robinson Cruseo-ból ( Jan de
Haan, 1875-1903 Rijksmuseum, Amsterdam)
240–241. oldal: Illusztráció a Robinson Crusoe-ból ©
CULTiRiS / AKG-Images
241. oldal: Illusztráció a Robinson Crusoe-ból ©
CULTiRiS / INTERFOTO / Sammlung Rauch
245. oldal: Friedrich John: Csokonai Vitéz Mihály portréja (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
245. oldal: Fazekas Mihály arcképe (Debreceni Református Kollégium)
246. oldal: Anton Einsle: Kölcsey Ferenc (MTA Művészeti Gyűjtemény, Budapest)
246. oldal: Gárdonyi Géza (Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)
246. oldal: Orlai Petrich Soma: Petőfi Sándor (1848) (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
247. oldal: Zinner Erzsébet: Radnóti Miklós (Magyar
Nemzeti Múzeum, Budapest)
247. oldal: Széchenyi Zsigmond (közkincs)
248. oldal: Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály (1836)
(MTA Művészeti Gyűjtemény, Budapest)
A könyvben található további képek: ©Shutterstock
Képügynökség: 4., 6., 12., 17., 20., 21., 22., 33., 35.,
65., 147., 159., 164., 166., 185., 186., 191., 205. oldal.
©Shutterstock szerkesztői: skovalsky (4. oldal), Zvonimir
Atletic (11., 65. oldal), Sergej Razvodovskij (65. oldal), Istvan Csak (147. oldal), Stavrida (191. oldal)
ThinkstockPhotos: 101. oldal
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