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Bevezető
Kedves 6. osztályos tanuló!
Régi kedves ismerősként köszöntünk. Az irodalom számodra nem új tantárgy, hiszen az
elmúlt tanévben már betekintést nyertél varázslatos világába. Reméljük, szívesen idézed fel
az olvasott műveket: a tanulságos meséket, a régmúlt korokat megidéző mondákat, a mítoszok világát és a bibliai történeteket. A János vitéz és A Pál utcai fiúk nemzedékek sorának
kedvelt olvasmánya volt, biztos te is szívesen emlékszel vissza rájuk. Irodalmi barangolásaid
közben sok új ismerettel gyarapodtál, megismerkedtél néhány új műfajjal: így az elbeszélő
költeménnyel és a regével is. A következő oldalon található részletek is segíthetnek az elmúlt
évben tanultak felidézésében.
Ebben az évben is sok érdekes és izgalmas olvasnivaló vár rád: először a magyar nép
múltjáról szóló mondákkal, majd a ballada műfajával ismerkedhetsz meg. Jókat derülhetsz
a dacos, agyafúrt Lúdas Matyi cselekedetein. Olvashatsz a nagy erejű hősről, Toldi Miklósról
is, aki nehéz küzdelem során vívta ki önmaga és nemzete becsületét. Az Egri csillagok című
regény annak a maroknyi hősnek állít örök emléket, akik életüket kockáztatták, áldozták a
magyar hazáért. Messzi tájakra, ismeretlen szigetekre hajózol majd az irodalmi alkotások és
képzeleted segítségével, sok veszélyes kalandnak is a részese lehetsz.
A tanulásban ebben a tanévben is nagy segítségedre lesz a tankönyved.
Most is minden fejezet elején találsz bevezetőt, amelyből megtudod, miről fogsz tanulni a következő órákon. A fejezeteket összefoglalás zárja, amely az ismétlést, a tanultak rendszerezését könnyíti meg.
A Kuckóban kiegészítő anyagokat (ismereteket és műveket) ajánlunk számodra. A művekhez kapcsolódva rózsaszínű háttérben olyan szövegeket találsz, amelyeket olvasmánynak szántunk, és szeretnénk, ha újabb kutatómunkára ösztönöznének téged.
A tankönyvi kérdéseket és feladatokat most is két nagy csoportba soroltuk. A kék alapon
lévő Feladatok, kérdések többnyire az olvasott művek cselekményére, helyére, idejére, illetve költői kifejezőeszközeire, verselésére kérdeznek rá. A sárga színű Kapcsolódó kérdéseivel
sokszor a véleményedre, a döntésedre vagyunk kíváncsiak, de régies szavak magyarázatát is
többször kapod majd feladatul.
Az 5.-es könyvedhez hasonlóan a feladatok előtt jeleket találsz, ezek alapján dolgozhatsz
önállóan vagy
páros munkában, illetve
csoportmunkában.
A

-et látva a füzetben dolgozz!

Bízunk benne, hogy ebben a tanévben is hasznos útitársad lesz a tankönyved, és segíti majd
irodalmi barangolásaidat.
Jó munkát, kitartó türelmet, az olvasáshoz sok örömet kívánunk!
A tankönyv készítői
3
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• Szeretnénk a segítségedre lenni az elmúlt tanévben tanultak felidézésében. Ezen az
oldalon az 5. osztályos könyvedből találsz néhány idézetet. Ismerd fel, mely alkotásokból valók a részletek!

„Este van, este van… a tűz sem világit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, – egy már alszik épen,
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.”

„De csodák csodája! mit látott, mit látott!
Látta Iluskává válni a virágot.
Eszeveszettséggel rohant a habokba,
S a föltámadt leányt kiszabadította.”

„Hét nap s hét éjjel folyton-folyvást mászott,
kapaszkodott, rugaszkodott, hol itt lógott,
hol ott lógott, míg a hetedik pár bocskor s
a hetedik rend gúnya is le nem szakadt róla.”

„Amint így kódorog előre-hátra, meglát egy
kis házat, bemegy belé, hát kit lát? Nem mást,
mint Hétszűnyű Kapanyányimonyókot.
Ott ült a kuckóban, kenegette a szakállát”

„Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.”

„Hol vagytok, ti régi játszótársak?
Közületek csak egyet is lássak!
Foglaljatok helyet itt mellettem,
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem”

„Megnyertem az összes golyókat. És oda akarok
menni, hogy összeszedjem, volt már vagy
harminc golyó, de elémbe ugrott az egyik
Pásztor, a kisebbik, és rám kiáltott: Einstand!”

„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.
A föld puszta volt és üres, sötétség borította
a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek
fölött. Isten szólt: »Legyen világosság« és lett
világosság.”

„Az alánok fejedelmének, Dulának két lányát
is elfogták, az egyiket Hunor, a másikat Magyar
vette feleségül. Az összes hunok és magyarok
ezektől az asszonyoktól származnak.”

„Menelaosz király éppen Kréta szigeten járt,
csak a felesége, Helené volt odahaza. Pariszt
elbűvölte az asszony csodálatos szépsége,
a királyné sem tudott ellenállni a tündöklő
szépségű idegennek.”

4
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Hősök az irodalomban
„Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra;
Fű kizöldül ó sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.”
(Arany János: Rege a csodaszarvasról)


Részlet a Képes krónikából. Salamon meg futamodik. Szent László üldözi Salamont Pozsony alatt
(Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)

1_fejezet_Hosok.indd 5

2021. 05. 11. 15:06

Hősök az irodalomban
Az elmúlt tanévekben már megtapasztalhattad, hogy az irodalmi alkotások segítségével betekinthetünk a régebbi időkbe, a hajdan élt őseink életébe. Olvasásuk során megﬁgyelhetjük a történelmi események sorsfordító hatását – mind a nemzetek, mind az egyes emberek
sorsa tekintetében.
Az első nagy fejezetünk több alkotásában a veszélyekkel küzdő ember áll majd a középpontban, aki harcot vív az ellenséges társadalmi környezettel vagy épp a természet erőivel.
Nemzete függetlenségéért és szabadságáért emel szót, mint azt a dalnokok teszik Arany
János A walesi bárdok című költeményében. Harcol saját maga és népe igazáért, mint Lúdas
Matyi, a parasztﬁú Fazekas Mihály művében. Sok alkotásban olyan emberről, olyan hősről
olvashatsz majd, akinek sok veszéllyel kell megküzdenie, számtalan próbát kell kiállnia. A történetek során aztán legtöbbször teljesíti is mindazokat.
A hős fogalmával már 5. évfolyamos korodban megismerkedtél. Azt is tudod, hogy a művekben a hős nem pusztán egy szereplő, hanem a szereplők közül a legfontosabb, a központi alak. A Magyar értelmező kéziszótárban
a hős fogalmáról több meghatározást találunk,
mindegyik a „központi alak” kifejezést támasztja alá: „Halálra is elszánt vitéz katona”; „Csodálatos tetteteket véghezvivő (mesebeli) személy”;
„Bátorságával vagy helytállásával példamutató
ember”.
Az 5. évfolyamon már arról is volt szó, hogy
az irodalmi alkotások hősei lehetnek kitalált
alakok vagy valós személyek. Sokszor az írók
történelmi személyekről vagy épp a környezetükben élőkről mintázzák műveik szereplőit.
Tanultad már, hogy Molnár Ferenc író A Pál
utcai fiúk című regényének több szereplőjét a barátairól és az osztálytársairól mintázta.
Az alakokat – és a történetet – aztán kiszínesítette, újabb és újabb elemekkel gazdagította,
mint tette azt sok más alkotó is az írásaiban. Máskor a hősök kitalált alakok, és az írók képzelete hívja őket életre.
A fejezetbe válogatott művek között lesznek majd népköltészeti és műköltészeti alkotások,
formájukat tekintve pedig prózai és verses művek. Mindegyikben hangsúlyos szerepet fog
kapni az epikai (elbeszélő) jelleg, eseménysort, történetet mondanak el.
A Hősök az irodalomban című fejezeten belül három részt állítottunk össze, az alfejezeteknek az alábbi címeket adtuk:
• Hősök a mondákban és a balladákban;
• Fazekas Mihály hőse, Lúdas Matyi;
• Hősök az irodalom más műfajaiban.
Mindezek előtt – év eleji ismétlésként – idézzük fel néhány szempont alapján, mit tanultunk
az elmúlt években az irodalmi alkotásokról!

6

1_fejezet_Hosok.indd 6

2021. 05. 11. 15:06

Eredet szerint lehet:
Népköltészeti alkotás

Műköltészeti alkotás

• közösségi alkotás
• szájhagyomány útján terjed
• szövege változik

• szerzője ismert
• olvasásra szánt, nyomtatott formájú
• szövege állandó

Formája szerint lehet:
Vers

Próza

• kötött ritmusú
• verssorokra, versszakokra tagolódik
• gyakran rímel

• kötetlen ritmusú
• bekezdésekre, fejezetekre tagolódik
• írásképe folyamatos

A három műnemről, az epikáról, a líráról és a drámáról sok ismeretet szerezhetsz majd a fejezetben szereplő művek megismerése során.

Feladatok, kérdések
1. Tanultad már, hogy a kaland az irodalom egyik leggyakoribb témája. Megjelenik benne az ember megismerési vágya, harca a természettel, az ellenségeivel, valamint küzdelme az igazságtalanság ellen.
a) Említs olyan alkotásokat a korábban megismert művek közül, melyekben a hősnek
a természet erőivel kellett megküzdenie!
b) Idézd fel János vitéz történetét!
Sorold fel, milyen ellenségekkel
kellett megvívnia a hősnek az első, illetve a második vándorútja
során! Térj ki arra is, melyek voltak a legnehezebb próbák János
számára!
2. Nevezz meg hősöket a magyar történelemből! Mondd el, mely tettük
alapján tekintjük őket hősnek!
3. a) Keress olyan festményeket, amelyek a magyar történelem jeles
eseményeit mutatják be!
b) Nevezd meg, mely hőst (hősöket)
ábrázolják! Említsd meg a hőstettüket is!
c) Beszélj a festmény segítségével
arról, milyen történelmi eseményhez kapcsolódik Wagner Sándor
Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása
alkotása!
(1859, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)



7

1_fejezet_Hosok.indd 7

2021. 05. 11. 15:06

Hősök a mondákban és a balladákban
Alsó tagozatos korodban már sok mondát olvastál, az elmúlt tanévben pedig A csodaszarvas
című eredetmondánkkal is megismerkedtél.
Mit tudunk már a mondákról?
Már tudod, hogy a mondák régmúlt események, híres vagy éppen kevésbé ismert emberek, különleges helyek emlékét őrzik. A népnyelv históriának vagy igaz történetnek is nevezi őket.
A monda elbeszélő műfaj. Szájhagyomány útján megőrzött, majd később lejegyzett történet, amely valóságos elemekhez kapcsolódik. Ezek lehetnek például helyszínek, szereplők, események vagy szokások. A mondát csodás, meseszerű elemek
is színesíthetik.
A mondákat témájuk és tartalmuk szerint csoportosítjuk.
• a végzetről, a halálról szóló babonás történetek;
• főszereplőik: képzeletbeli lények
(ördög, boszorkány, szellem stb.)

• csatákról, kivételes képességű hősökről;
• természeti csapásokról;
• települések, várak, templomok stb.
keletkezéséről szólnak

1. hiedelemmondák

2. történeti mondák
A mondák felosztása
3. eredetmondák

• egy-egy népcsoport eredetét, vándorlását, letelepedését mondják el;
• kisebb közösségek, családok történetét őrzik;
• egy-egy különleges helyi képződményt (barlang, tó, hegy) vagy eseményt örökítenek meg.
(Ezeket helyi mondáknak is nevezik.)

Az azonos témát feldolgozó mondák mondakört alkotnak (például honfoglalás kori
mondakör, Hunyadi-mondakör).
A következő órákon újabb magyar mondákat ismerhetsz meg. Ezekben a történetekben is
keveredik a mese és a valóság, ezért hasznos és érdekes olvasnivalót tartogatnak majd számodra.

8
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• Állapítsátok meg a mű elolvasása során, melyik mondatípusba tartozik az alkotás!
Csörsz árka
Réges-régen, még a magyarok honfoglalása előtt, amikor Pannónia földjén a longobárdok1 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 avar2 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.
Pata kokban 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 abbahagy ták, 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.
(népmonda nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák című
könyvéből [Móra Könyvkiadó, 1985, Budapest, 49‒50. o.])
1
2

longobárd (langobárd): germán (német) eredetű nép
avar: a hunokhoz és a magyarokhoz hasonló sztyeppei (füves pusztán élő) lovasíjász nép. 568 és 822 között
birtokolták a Kárpát-medencét
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A nép gazdag képzelőereje sokszor kapcsolt egy-egy helyi képződmény – barlang,
tó, hegy, árok, forrás, szikla stb. – keletkezéséhez színes történeteket. Ennek az emlékét őrzi a Csörsz árka című monda is, amely egy földrajzi árok építésének a körülményeit beszéli el.
Az évszázadok alatt mesés magyarázatok születtek a mintegy ezerkétszáz kilométer hoszszú árok keletkezéséről. Nemcsak a monda cselekménye bizonyítja az emberek színes fantáziáját, hanem a mű szereplői is, akik mind kitalált alakok. Bár Csörsz király, Rád király és
Délibáb nem történelmi személyek, a mondának valós elemei is vannak. Ilyen maga az árok
megléte, amely nem folyómedernek készült, hanem védelmi célt szolgált. Az is történelmi
tény, hogy a Kárpát-medencében a magyarok honfoglalása előtt avarok és longobárdok is
éltek. A Csörsz árka című mondának tehát mesés és a valóságos elemei is vannak.
CSÖRSZ ÁRKA
Az árok valójában egy védelmi rendszer volt, amely
a Dunakanyarból indult, az Alföld északi peremén
haladt kelet felé a Tiszáig, majd Debrecen környékén
elhaladva az Al-Dunáig húzódott.
Még napjainkban is vitatott, hogy kik és mikor építették a sáncrendszert. Egyes vélemények szerint
a Pannóniát meghódító rómaiak emelték a császárkorban, és az észak felől betörő germán törzsek ellen védte a területeket. Más nézetek szerint
az avar korban keletkezett, a Kr. u. 6–9. században.
De olyan vélemények is vannak, hogy a védvonalat a honfoglalás után, az Árpád-korban építették.
Az árok hosszúsága ezerkétszáz kilométer, mélysége 2–5 méter lehetett, szélessége 5–8 méter volt.
Az árok által körbekerített terület mintegy 65 000 km²-t
Csörsz árka napjainkban
tehetett ki.
Napjainkban már csak rövid szakaszon lelhetők fel az árok maradványai, az 1800-as években azonban még jól kivehetők voltak a sáncrendszer részei.
(Forrás: https://www.sonline.hu/egyperces/kozelebb-jutottunk
-az-alfoldi-csorsz-arok-titkanak-megfejtesehez-1245920.)



Feladatok, kérdések
1. Rajzoljátok le Rád király és Délibáb alakjának körvonalát (sziluettjét) csomagolópapírra!
a) Gyűjtsétek ki a történetből a jellemző megnyilatkozásaikat és tetteiket, majd írjátok azokat az alakok alá!
b) Következtessetek mindezekből belső tulajdonságaikra, melyeket írjatok a megrajzolt alakba!
c) Beszéljétek meg a megoldásokat osztályszinten!

10

1_fejezet_Hosok.indd 10

2021. 05. 11. 15:06

2. Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!
a) Rád király nem az avarok királya volt, hanem…
b) Délibáb nem Csörsz király lánya volt, hanem…
c) Rád azzal a feltétellel adta a lányát feleségül Csörsznek, ha…
d) Az avarok királya úgy halt meg, hogy…
3. Milyen sorrendben olvastál a monda szövegében az alábbi eseményekről? (Csak
a számokat írd le!)
1. Frigyes király seregével megtámadta
Rádot.

2. Rád a longobárdok hatalmas, rettegett
királya volt.

3. Csörszöt egy villám leütötte a lováról,
a király meghalt.

4. Az avarok királya feleségül kérte Délibábot, Rád leányát.

5. Csörsz király és népe elkezdte az árok
ásását.

6. Rád Csörsz király segítségével legyőzte
Frigyes királyt.

4. Keress példákat a mondából mesés és valós elemekre! Érvelj segítségükkel amellett, hogy mondát olvastál!
Mesés elemek

Valós elemek

Kapcsolódó
1. Értelmezd a kifejezéseket, mondatokat!
a) „úgy megverték Frigyes király seregét, hogy még hírmondó sem maradt belőle.”
b) „Patakokban folyt ott a bor, s akkora volt a jókedv, hogy még a sánta is táncra kerekedett.”
c) „Csapkodott az istennyila.”
2. a) Keress olyan térképeket az interneten, amelyek Csörsz árkának a vonulatát ábrázolják!
b) Mai államhatárunk egy része egybeesik az árok vonalával. Mutasd meg a térképen a szakaszt! Melyik országot választja el hazánktól?
c) Keresd meg a térképen Ároktőt és Árokszállást! Melyik tájegységben, melyik
megyében találhatók?
3. Írjatok jelenetet a monda alapján Rád, Csörsz és Délibáb szerepeltetésével! Játsszátok is el a „darabot”!
4. Tompa Mihály1 Csörsz árka című alkotása a megismert népmonda nyomán született.
a) Olvasd el a versből idézett részleteket, majd keresd meg azok megfelelőit a monda
szövegében!
b) Mondd el, milyen hasonlóságokat és különbségeket fedezel fel a leírtak között!
„Ki vérengző csatákban
S szerelmes Délibáb … ah
Párjára nem talált:
Mély volt szívbánata …!
Erős isten nyilától
Elhalt, miként az alkony
Látá meg a halált. […]
Csendes fuvallata.”
1

Tompa Mihály (1817–1868): magyar költő, református lelkész
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• Foglaljátok össze röviden, mit tanultatok történelemből a vándorlások koráról és a
honfoglalásról!

Kuckó – Olvassunk együtt!
A fehér ló mondája
Árpád vezér és nemesei hallottak Pannónia gazdagságáról, hogy legjobb folyó a Duna, és
jobb föld a világon sehol sincsen, ezért közös elhatározással elküldtek egy hírszerzőt, név
szerint Kusidot, hogy az egész földet szemlélje meg, és a föld lakóit kérdezze ki.
Amikor Kusid Magyarország közepébe eljött, és a Duna menti részekre leszállott, azt
látta, hogy a táj kellemes, körös-körül a föld jó és termékeny, a folyó jó és füves1 – mindez
tetszett neki.
Ezután elment a tartomány fejedelméhez, aki Attila után ott uralkodott; a fejedelmet
Szvatopluknak hívták.
Kusid köszöntötte népe nevében, és az ügyet, amiért odament, előadta.
Amikor Szvatopluk a magyarok szándékát meghallotta, nagy örömmel örvendezett,
mert azt hitte, hogy ezek parasztok, akik azért jöttek, hogy az ő földjét megműveljék. Örömében a követet kegyelmesen elbocsátotta.
Kusid pedig a Duna vizéből kulacsát megtöltötte, perje2 fűvel tömlőjét3 megrakta, aztán
a fekete földből rögöket vett fel, azzal az övéihez visszatért.
Amikor elmondotta mindazt, amit látott és hallott, és a kulacs vizet, a földet és a füvet
megmutatta, a magyarok nagy örömmel örvendeztek. Mindjárt felismerték, hogy a föld
igen jó, a víz édes, és a mező füve hasonlatos ahhoz, amit Kusid nekik elbeszélt.
Ezután közös határozattal Kusidot a fejedelemhez visszaküldték, és Szvatopluk fejedelemnek egy nagy fehér arabs4 paripát, arábiai arannyal aranyozott nyereggel, aranyos fékkel a földért elküldötték.
füves (itt): a füves folyó kifejezés arra utal, hogy a folyó partja érintetlen, háborítatlan, gazdag növényzetben
perje: réti fűféle
3
tömlő: rendszerint bőrből készült edény, tartály, melyet főleg víz tárolására használtak
4
arabs: az arab régi elnevezése
1
2

1_fejezet_Hosok.indd 12

2021. 05. 11. 15:06

Amikor Szvatopluk fejedelem az ajándékot meglátta, még jobban megörült, mert azt
hitte, hogy ezt földjéért mint telepesek1 küldték.
Ekkor Kusid a fejedelemtől azt kérte, hogy földet, füvet és vizet adjon.
A fejedelem pedig mosolyogva így szólt:
– Legyen nekik ezért az ajándékért annyi, amennyit akarnak.
Kusid pedig ezzel a hírrel az övéihez visszatért.
Árpád vezér ezalatt a hét vezérrel Pannóniába bejött, de nem mint vendég, hanem mint
a föld jogos örököse és birtokosa.
Ekkor a magyarok egy másik követet küldtek Szvatoplukhoz, és ilyen üzenetet bíztak rá:
– Árpád és vitézei neked azt mondják, hogy azon a földön, amelyet tőled megvettek, tovább semmiképpen se maradj. A földedet lovon, a füvedet féken, a vizedet nyergen megvették, és te szegénységed meg kapzsiságod miatt a földet, a füvet és a vizet nekik átadtad.
Amikor a fejedelemnek ezt az üzenetet átadták, mosolyogva így szólt:
– Azt a lovat bunkósbottal agyonüssék, a féket a mezőre kivessék, az aranyos nyerget
a Duna vizébe hajítsák!
Erre a követ így szólt:
– És ebből, uram, a magyaroknak mi kára lesz? Ha a lovat megütteted, az ő kutyáiknak adsz eleséget, ha a féket a fűbe kiveted, az ő embereik, akik a füvet kaszálják, az aranyát megtalálják; ha pedig a nyerget a Dunába hajítod, halászaik az aranyos nyerget
a partra kiteszik és hazaviszik. Ha a föld, a fű és a víz az övék, akkor minden az övék!
Amikor ezt a fejedelem meghallotta, gyorsan sereget gyűjtött, mert félt a magyaroktól.
Szövetségeseitől is segítséget kért; majd a csapatokat egyesítette, és a magyarok elé vonult.
A magyarok eközben a Duna mellé érkeztek, és egy gyönyörű mezőn hajnalhasadtával
csatát kezdtek. Az Úr segedelme velük volt: színük elől Szvatopluk fejedelem futásnak eredt.
A magyarok egészen a Dunáig üldözték. Ott Szvatopluk ijedtében a folyóba beleugratott, és a sebes vízbe belefulladt.
(A Képes krónika nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák
című könyvéből [Móra Könyvkiadó, 1985, Budapest, 70–73. o.])
A magyarok büszke, harcias lovas népként jelennek meg mondáinkban. Végleges földjük
megszerzését, a honfoglalás történetét adja elő mesés formában az olvasott monda.
A honfoglalás eseményeit először a regösök énekelték meg. Az ő hősi énekeik szolgáltak
forrásul a későbbi korok költői számára is.
A fehér ló, az aranyozott lószerszám és a nyereg a legdrágább, a
legértékesebb ajándékok közé tartozott a fejedelmek között. Elfogadásuk nemcsak a szerződés érvénybelépését jelentette, hanem azt is,
hogy az elfogadó aláveti magát a
küldő akaratának.
Ez a monda is mutatja, hogy a magyarok a Kárpát-medencét nemcsak
harc árán szerezték meg, hanem
Feszty Árpád: A magyarok bejövetele
(A Feszty-körkép részlete)
szerződések segítségével is.



1

telepesek: olyan személyek, akik egy új területre érkeztek, hogy ott új otthont teremtsenek maguknak
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Feladatok, kérdések
1. A mondában kétféle országelnevezés szerepel. Melyek ezek?
2. a) Elemezzétek a szereplők helyzetét, egymáshoz fűződő kapcsolatát!
b) Kövessétek nyomon Szvatopluk fejedelem lelkiállapotának, magatartásának
változását!
1. megörült vagy
örvendezett

Szvatopluk

3. Vessétek össze a mondabeli történetet és a történelmi tényeket! Olvassátok el a
Magyarország történeti kronológiája (I. kötet) című könyvből a 66–67. oldalt és a 68.
oldalon a 898. évi bejegyzést!
4. Támasszátok alá érvekkel, hogy mondát olvastatok!

Kapcsolódó
1. Mondd másképpen: „az Úr segedelme”!
2. Játsszátok el Kusid és Szvatopluk mindkét találkozását! Érzékeltessétek a változást a
szereplők magatartásában!
3. Nézz utána, melyik király uralkodása alatt készült el a Képes krónika! Ki írta, illetve
rajzolta meg a 142 képet?


A Szvatopluk-monda ábrázolása a Képes krónikában
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• Foglaljátok össze röviden, mit tanultatok történelemből a honfoglalás és az államalapítás közötti időszakról! Térjetek ki a kalandozások korára is!
• Jósoljátok meg a cím és a képek alapján, melyik mondatípusba tartozik a mű!
Lehel kürtje
I. Konrád császár uralkodása alatt történt, hogy a magyarok Németországot erősen feldúlták.
De amikor Augsburg városához érkeztek, ott erős ellenállásra találtak, mert Ulrik püspök és a sváb1 urak csapatai
vitézül szembeszálltak velük. Pedig a magyarok ezt a várost mindenképpen el akarták foglalni.
A város lakói pedig követeket küldtek a császárhoz, és
megüzenték neki, hogy erősen szorongatják őket a magyarok.
Konrád császár nem is váratott magára: nagy sereggel
indult a város felmentésére.
A magyarok pedig vigyázatlanok voltak, ezért a német
és olasz hadsereg váratlanul rohanta meg őket. Még menekülni se bírtak, mert a támadó seregek a Lech folyónak
Lehel kürtje a Képes krónikában
szorították őket, az pedig az esőzések következtében erősen megáradt.
A folyó partján az ellenség a magyarokat megszorította, egy részüket kegyetlenül meggyilkolta, másokat pedig
fogságba vetett.
Fogságba ejtették ezen a helyen Lehel és Bulcsú kapitányt is.
Mindjárt a császár elébe vezették őket.
A császár megkérdezte a vezérektől, ugyan miért olyan
kegyetlenek a keresztényekkel szemben.
Erre így feleltek:
A jászberényi Jász Múzeumban őrzött
– Mi vagyunk a magasságos Istennek bosszúállása,
kürt, amelyet a néphagyomány Lehel
ő küldött rátok ostorul.
kürtjének nevez
A császár pedig így szólt:
– Válasszatok magatoknak olyan halált, amilyent akartok.
Lehel így felelt neki:
– Hozzák ide a kürtömet, előbb megfúvom, aztán válaszolok.
Odahozták a kürtjét, ő pedig közelebb lépett a császárhoz, mintha a kürt fúvására készülne, és a császárt a kürttel olyan erősen homlokon vágta, hogy attól az egy csapástól
a császár meghalt.
Lehel azt mondta:
– Előttem jársz, és szolgám leszel a másvilágon!
Ugyanis a szittyáknak az a hite, hogy akiket életük folyamán megölnek, azok a másik
világban nekik szolgálni tartoznak.
(A Képes krónika nyomán, részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák
című könyvéből [Móra Könyvkiadó, 1985, Budapest, 78‒80. o.])





1

sváb: német népcsoport
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Történelmi tanulmányaidból már tudod, hogy a honfoglalás utáni évtizedekben a magyarok sok hadjáratot indítottak a nyugat-európai területekre. Egy idő után az ellenfél kiismerte a harcmodorukat, és 955-ben Augsburgnál I. Ottó német király seregével legyőzte a magyarokat. Az uralkodó csatába küldte vejét, Konrád herceget is, aki a harcmezőn halt meg.
A magyar sereg fővezére Bulcsú, alvezére Lél (Lehel) volt, Árpád nagyfejedelem leszármazottja. A csatavesztés után mindkét vezért kivégezték.
Ennek a történelmi időszaknak az emlékét őrzi a Lehel kürtje című monda is. A történet
szerint Lehel még az utolsó tetteivel is méltó volt a hős jelzőre, hatalmas ütésével
magát a német császárt tette szolgájává a másvilágon.
A magyar néphagyományban a kürt a vitézség és a harci kedv egyik megtestesítője. Ebben a minőségében kapott szerepet a most olvasott történeti mondában is.

Feladatok, kérdések
1. Foglaljátok össze néhány mondatban, miről szól a monda!
2. Történelmi tanulmányaitok és a magyarázó szöveg alapján már tudjátok, hogy
a monda sok eleme valóságos tényeken alapszik, ugyanakkor számos mozzanatát
az emberek képzelőereje fűzte a történethez.
a) Soroljátok fel azokat az elemeket, amelyek valóságosak! (Például: Bulcsú és Lehel valós történelmi személyek voltak.)
b) Listázzátok a kitalált elemeket, melyekkel a nép fantáziája színesítette a történetet az idők során! (Például: Konrád nem Lehel kürtje által lelte a halálát.)
3. Érvelj amellett, hogy történeti mondát olvastál!
4. Mondd el a véleményedet arról, hogy hős volt-e Lehel! Mielőtt válaszolsz, nézd át
a tankönyv 6. oldalán leírtakat is!
5. Kikről szólnak a meghatározások, kikhez fűződnek a cselekvések, kiknek a szavait
idézzük? Párosítsd az egymáshoz tartozó szavakat, kifejezéseket a monda szövege
alapján! Jegyezd le az összeillő párokat! (Például: 1. – C.)
1. Német császár, ő indult Augsburg városának a felmentésére. A) Lehel
2. Magyar kapitány, ő végzett Konráddal.
B) Bulcsú
3. „Mi vagyunk a magasságos Istennek bosszúállása”.
C) Konrád
4. Püspök, szembeszállt a magyarokkal Augsburgnál.
D) Ulrik
6. Írj még igaz állításokat – az 5. feladatban felsoroltakon kívül – a történet szereplőiről!

Kapcsolódó
1. Bizonyítsátok vagy cáfoljátok a következő állítást a műből vett idézetek és a történelmi ismereteitek alapján! A monda keletkezésekor a szittyákat a szkítákkal azonosították, és a magyarok őseinek tartották őket.
2. Nézz utána az interneten, mi az anyaga a Jász Múzeumban őrzött kürtnek (lásd 15. o.)!
3. a) Keresd meg a térképen vagy az interneten Augsburg városát és a Lech-mezőt!
b) Magyarázd meg, mi lehet az oka annak, hogy a német írásokban a Lech-mezei
csata elnevezést használják az augsburgi csata helyett!
4. Készíts rövid beszámolót arról, mi jellemezte őseink harcmodorát, fegyverzetét a
10. század közepén!
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• Idézzétek fel, milyen történeteket ismertetek meg alsó tagozatban Mátyás királyról!
Milyen uralkodó képét mutatták ezek a művek?

Mátyás király meg Markóp
Markóp Mátyás király udvari bolondja volt. Egyszer Mátyás király lóháton elment Markóp
háza előtt. Az ablak nyitva volt, odament és beszólt:
– Ki van odabenn?
Markóp volt a szobában, ő visszaszólt:
– Egy ember, egy fél ember meg egy lófej.
Mátyás megismerte Markóp szavát, és tovább kérdezte:
– Mit csinálsz?
– Főzök.
– Mit?
– Amennyit alá, annyit föl!
– Hát a bátyád hol van?
– Egy kárból kettőt csinál!
– Hát az anyád?
– Azt műveli a szomszédasszonnyal, amit még nem művelt, de nem is művel soha!
– Hát az apád mit csinál?
– Az meg a kiskertben van vadászni. Amit megfoghat, otthagyja, amit nem, azt meg
behozza!
– Hát a nénéddel mi van?
– Az a szomszéd szobában siratja a tavalyi örömét!
Mátyás király nem értett ebből semmit. Azt mondta Markópnak, majd holnap menjen
el hozzá, és magyarázza meg.
Másnap Markóp elment Mátyás királyhoz, és elmagyarázta neki, amit mondott. A szobában ő bent volt egészen, Mátyásnak csak a fele meg a ló feje, amin Mátyás ült. A fazékban babot főzött, az meg olyan, hogy főzés közben mindig jár: ami fölül van, az alákerül,
ami alul van, az meg fölkerül. A bátyja árkot csinált a földön, hogy a kocsik ne menjenek rá,
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de így a kocsik még beljebb mennek a földre. Az anyja odaát volt a szomszédasszonynál, aki
halálán volt, és a szemét fogta le. Az apja bolhászott. A nénje kisbabát várt, félt a szüléstől,
és rítt.
Mátyás király megharagudott Markópra, hogy így csúffá tette, és azt mondta neki:
– Többet meg ne lássalak a földemen, többet ne nézzek a szemed közé!
Markóp megvárta, míg leesik a hó, akkor, hogy Mátyás király földjén ne járjon, a hóporon kiment a barlangba, ott volt egy kunyhója.
Mátyás király utánament. Ahogy ezt Markóp észrevette, háttal állt az ajtónak.
Mátyás király rászólt:
– Hát te mit csinálsz most énvelem?
– Hogy mit csinálok? – mondta Markóp. – Azt mondtad, hogy többet nem nézel a szemembe, nézzed akkor a hátam közepét!
Mátyás még mérgesebb lett.
– Ejnye, te gazember, hogy mersz velem így beszélni?! Megmondtam már, hogy a földemen meg ne lássalak!
Markóp arra is megfelelt:
– Külországból hozattam földet, a cipőmbe tettem, azon járok!
Mátyás király kiadta a parancsot, hogy Markópot föl kell akasztani, csak azt engedte
meg, hogy a fát, amire felakasztják, Markóp választhassa ki.
Markóp egy hangabarackfát1 választott. Az csak a hónaljáig ért!
(Mohácsi népmonda nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák
című könyvéből [Móra Könyvkiadó, 1985, Budapest, 424–426. o.])

Mátyás királyról nagyon sok mese és monda keletkezett. Az alsó tagozatban már
olvastál egy mondát az álruhás királyról, aki személyesen győződött meg alattvalói sorsáról. A történetek szerint az igazságtevő uralkodó egyszerű ruhát öltve járta az országot, hogy
a szegények gondjait orvosolja, a hatalmaskodó urakat pedig megbüntesse.
Más mondákban Mátyás király keményen dolgozott. Fennmaradt az uralkodóról, hogy
sokra tartotta a testi munkát, és becsülte a dolgos embereket.
A most olvasott történetben Hunyadi Mátyásnak új tulajdonságait ismerhetted
meg. Nem az igazságtevő uralkodó alakja jelenik meg előttünk, nem is a bölcs királyé. Még
a mesékben és a mondákban is ritkán fordul elő, amiről most olvashattál: az udvari bolondnak a hatalmas király eszén is sikerült túljárnia.

Feladatok, kérdések
1. Magyarázd meg, milyen tulajdonságainak köszönhette Markóp, hogy túljárt az uralkodó eszén!
2. Mondjátok el, miért haragudott meg a király Markópra!
3. Hogyan, hányféleképpen teljesítette Markóp a király parancsát, hogy Mátyás ne
lássa többé a földjén?
4. Vajon igazán meg akarta-e büntetni Mátyás király a bolondját? Indokold meg a válaszodat!
5. Mutasd be, milyen új tulajdonságokkal gazdagodott a Mátyás királyról alkotott képed!
1

hangabarackfa: törpe, alacsony mandulafa
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Kapcsolódó
1. Mit jelent a „csúffá tette” kifejezés?
2. Markóp válaszait találós kérdéseknek is felfoghatod. Találj ki te is egy-két találós
kérdést a mindennapi élet egyszerű dolgairól!
3. Légy a király tanácsadója! Javasolj más megoldást Markóp megbüntetésére!
4. A Mesék Mátyás királyról rajzﬁlmsorozat közkedvelt darabjai számos tettét megörökítették a híres királynak. Lehetőség szerint nézz meg többet is belőlük! Van-e
különbség a mesei és a mondai történetek között? Készíts néhány rajzból álló képregényt az egyik történethez!
5. Figyeld meg Benczúr Gyula festményén a pápai követek, valamint a kép bal oldalán
látható bolond testtartását! Miről árulkodnak a pózok, a testhelyzetek?


Benczúr Gyula: Mátyás fogadja a pápa követeit (Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

AZ UDVARI BOLONDOKRÓL
A régebbi korokban a királyi, fejedelmi udvartartások elmaradhatatlan
alakja volt az udvari bolond. Ruházatuk jellegzetes darabja a képen is látható csörgősipka, amely a mai kapucni megfelelőjének tekinthető.
Ez a foglalkozás a középkorban megbecsültnek számított. A bolond szokatlan, feltűnő öltözékében ugrándozott, és szórakoztatta az uralkodót
és az udvart, ám műveltségével, okosságával, szellemességével nagy
befolyást gyakorolt az uralkodókra. Állásuk számos kiváltsággal járt: szabadon véleményt mondhattak bármiről, sőt szabadszájúak is lehettek.
Udvari bolond
A mondából megismert Markóp (más forrásokban Mujkó) a valóságban
(1638, Pieter Jans
is élt, és Mátyás király udvari bolondja volt.
metszete, Rijks museum, Amsterdam)
(https://ujszo.com/panorama/tenyleg-bolondok
-voltak-az-udvari-bolondok)
• Vesd össze a szöveget a megismert mondával! Milyen kiváltságok adnak magyarázatot
Markóp tetteire?
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• Idézzétek fel a Fogalomtár segítségével, amit az epika, a líra és a dráma műneméről
tanultatok! Figyeljétek meg, mely műnem(ek) ismertetőjegyei jellemzőek erre az alkotásra!

Kuckó – Olvassunk együtt!
Kőmíves Kelemenné
Tizönkét kőmíjes esszetanakodék,
Magos Déva várát hogy fölépítenék,
Hogy fölépítenék fél véka ezüstér,
Fél véka ezüstér, fél véka aranyér.
Déva városához meg is megjelöntek,
Magos Déva várhoz hezza1 is kezdöttek,
Amit raktak délig, leomlott estére,
Amit raktak estig, leomlott röggelre.
Megint tanakodék tizönkét kőmíjes,
Falat megállítni, hogy lössz lehetséges,
Mig elvégre ilyen gondolatra jöttek,
Egymás között szoros egyességöt töttek:
– Kinek felesége legelőbb jő ide,
Szép gyöngén fogjuk meg, dobjuk bé a tűzbe,
Keverjük a mészbe gyönge teste hammát,2
Avval állítsuk meg magos Déva várát.


– Kocsisom, kocsisom, nagyobbik kocsisom,
Én uramhoz mönni lönne akaratom!
– Kőmíjes Kelemön felesége mondja, –
Fogd bé a lovakat, fogd bé a hintóba,
Fogd bé a lovakat, állj is gyorsan elé,
Hadd mönnyünk, hadd mönnyünk Déva vára felé. –
Mikor fele útját elutazták vóna,
Erős üdő vala, záporeső hulla.
1
2

hezza: hozzá
hammát: hamvát, hamuját
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– Asszonyom, csillagom, forduljunk mü1 vissza,
Rossz jelenést láttam az éjjel álmomba,
Az éjjel álmomba olyan álmot láttam,
Kőmijes Kelemön udvarában jártam,
Hát az ő udvara gyásszal van béhuzva,
Annak közepibe mély kút vala rakva,
S az ő kicsi fia oda beléhala. –
Az éjjeli álom nem telik ma jóra. –
Asszonyom, asszonyom, forduljunk meg vissza! –
– Kocsisom, kocsisom, nem fordulunk vissza,
A lovak se teéd, a hintó se teéd,
Csapjad a lovakat, hadd haladjunk elébb. –
Mönnek, möndögélnek Déva vára felé,
Kőmijes Kelemön őköt eszrevövé,
Megijede szörnyen, imádkozik vala:
– Én uram istenem, vidd el valahova!
Mind a négy pej lovam törje ki a lábát,
Vessen a hintómnak négy kereke szakát,2
Csapjon le az útra tüzes istennyila,
Horkolva térjenek a lovaim vissza! –
Mönnek, möndögélnek Déva vára felé,
Sem lovat, sem hintót sömmi baj nem lölé.
– Jó napot, jó napot tizönkét kőmíjes!
Neköd is jó napot, Kelemön kőmijes!
Köszöne az asszony, az ura válaszolt:
– Édös feleségöm, neköd is jó napot!
Hát ide mér jöttél a veszedelmedre,
Szép gyöngén megfogunk, bédobunk a tűzbe.
Tizönkét kőmíjes azt a törvényt tötte:
Kinek felesége hamarább jő ide,
Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a tűzbe,
Annak gyönge hammát keverjük a mészbe,
Avval állítsuk meg magos Déva várát,
Csak így nyerhetjük el annak drága árát.
1
2

mü: mi
kerék szaka: a kocsikerék faabroncsát több darabból állítják össze, ennek darabja a kerék szaka

1_fejezet_Hosok.indd 21

2021. 05. 11. 15:06

Kelemönné asszony, hogy átalértötte,1
Bánatos szüvének így lött felelete:
– Várjatok, várjatok tizönkét gyilkosok,
Amig búcsut vöszök: csak addig várjatok,
Hogy búcsut vöhessek asszony barátimtól,
Asszony barátimtól s szép kicsi fiamtól:
Mert a halottnak is hármat harangoznak,
Én árva fejemnek egyet sem konditnak. –
Kelemönné asszony avval hazamöne,
Egyször mindönkorra, hogy végbúcsut vönne,
Hogy végbúcsut vönne asszony barátitól,
Asszony barátitól s szép kicsi fiától.
Avval visszamöne Kőmijes Kelemönné,
Sírva haladt magos Déva vára felé,
Megfogák szép gyöngén, bétövék a tűzbe,
Az ő gyönge hammát keverék a mészbe,
Avval állíták meg magos Déva várát,
Csak így nyerheték meg annak drága árát.
Kőmíjes Kelemön mikor hazamöne,
Az ő kicsi fia jöve véle szömbe,
– Isten hozott haza, kedves édösapám!
Hol maradt, hol maradt az én édösanyám?
Az ő édesapja neki így felele:
– Hadd el, fiam, hadd el, hazajő estére.
– Istenem, Istenem, este is eljöve,
Mégis édösanyám még haza nem jöve!
Apám, édösapám! mondja meg igazán,
Hogy hol van, hogy hol van az én édösanyám?
– Mönny el, fiam, mönny 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, édösanyám! szólj bár egyet hozzám!
– Nem szólhatok fiam! mert a kőfal szorit,
Erős kövek közi vagyok bérakva itt. –
Szüve meghasada s a föld is alatta,
S az ő kicsi fia oda beléhulla.

1

(Népballada)

átalértötte: felfogta, megértette
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A mű egy ősi, pogány kori népi hiedelmen, az építőáldozaton alapul. A néphit szerint egy
építkezés akkor végezhető el sikerrel, ha a megzavart hely szellemét valamilyen engesztelő
áldozattal kibékítik. A vár elhelyezkedése, nehéz megközelítése ad magyarázatot arra, hogy
a várépítő kőművesek miért gondolták, hogy emberáldozat nélkül nem tudják a falakat felépíteni.
A megismert alkotás műfaja ballada. A ballada verses formájú, epikai, lírai és drámai
elemeket is tartalmazó alkotás.
Szerzője szerint megkülönböztetünk népballadát és műballadát. A népballada
szerzőjét nem ismerjük, szájhagyomány útján, élőszóban terjedt, ezért több változata is lehetséges.
A műballada szerzőjét ismerjük, írásban rögzített alkotás, melynek nincsenek szövegváltozatai.
A ballada műfaji jegyei, sajátosságai
• Epikai jegyei: eseménysort, történetet mond el, cselekménye van.
• Lírai jegyei: érzelmeket, hangulatokat, lelki folyamatokat mutat be; formája vers.
• Drámai jegyei: cselekménye sűrített, tömör; a történet sokszor a szereplők párbeszéde
és belső beszéde (monológ) során bontakozik ki.
• Balladai homály jellemzi, kihagyások vannak a történetmondásban, a hiányos részek
a szöveg egészéből kikövetkeztethetők. (Eredete a népballadákban gyökerezhet, amikor
a hallgatóság számára közismert történetet mondtak el, így annak minden elemét nem
kellett elbeszélni.)
• Előadásmódja szaggatott, szűkszavú. (Mindezek a drámai sűrítés eszközei, a balladai
homályt eredményezik.)
• Az ismétlések gyakorisága jellemzi. (Elsősorban a népballadákra jellemző a sor- és versszakismétlés.)
• Témája sokszor valamilyen szomorú esemény, a történet gyakran tragikusan végződik.

 Déva vára napjainkban
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Feladatok, kérdések
1. Vizsgáljátok meg a cselekmény alakulását, a történet elbeszélésének a módját!
a) Beszéljétek meg, hol található olyan térbeli vagy időbeli váltás, ahol kiegészíthetitek a történetet! Fogalmazzatok meg szóban rövid elbeszélő szövegeket, amelyek elmondják a történet „hiányzó láncszemeit”, a kihagyásos részeket!
b) Állapítsátok meg, hol bontakozik ki a cselekmény az elbeszélői szövegből, illetve
hol a szereplők párbeszédéből!
c) Magyarázzátok meg, miért van -gal elválasztva az első két versszak!
d) Hol a legsűrítettebb a cselekmény? Milyen szófajú szavak érzékeltetik ezt?
e) Olvassatok fel olyan mozzanatokat, amelyek sejtetik a bekövetkező tragédiát!
f) Meséljétek el „körmesével” a cselekményvázlat alapján a balladai történetet!
A Kőmíves Kelemenné szerkezete és cselekménye
Szerkezeti egység

Cselekményvázlat

Előkészítés

Déva falai leomlanak

Bonyodalom

A kőművesek egyezséget kötnek

Késleltető mozzanat

Kőmíves Kelemennét kocsisa megpróbálja lebeszélni az
utazásról

Kibontakozás

Az asszony elmegy Déva várába, ahol a kőművesek közlik
vele a végzetét

Késleltető mozzanat

Kőmíves Kelemenné hazatér, és elbúcsúzik a kisﬁától

Tetőpont

A kőművesek feláldozzák az asszonyt

Megoldás

A falak megállnak, a kisﬁú meghal

2. a) Jellemezzétek a szereplőket és a köztük lévő kapcsolatot!
b) Milyen érdekek, illetve érzelmek irányítják cselekedeteiket?
3. A ballada fontos szervezőeleme az ismétlés.
a) Gyűjtsetek példákat a balladából az ismétlés változataira! Melyek közülük a szó
szerinti ismétlések?
• szavak, szókapcsolatok
• gondolatismétlés
b) Mutassátok be, hogy az adott helyen mi a szerepük (például nyomatékosítás,
kiemelés vagy fokozás)!
4. a) Vizsgáljátok meg, milyen verselésű a ballada!
b) Hogyan nevezzük ezt a formát?

Kapcsolódó
1. Fűzz magyarázatot az „erős idő” és a „szoros egyezség” kifejezésekhez!
2. Keresd meg a Földrajzi atlaszban Déva városát, és az interneten is nézz meg ﬁlmrészleteket a várról! Bizonyítsd vagy cáfold ezek segítségével a magyarázó szöveg
következő mondatát: „A vár elhelyezkedése, nehéz megközelítése ad magyarázatot
arra, hogy a várépítő kőművesek miért gondolták, hogy emberáldozat nélkül nem tudják a falakat felépíteni.”
24
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• Figyeljétek meg a mű megismerése során, hol bontakozik ki a mű cselekménye az elbeszélői szövegből, illetve hol a szereplők párbeszédéből!

Arany János: Mátyás anyja
1. Szilágyi
Örzsébet1
Levelét megirta;
Szerelmes
Könnyével
Azt is telesirta.

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

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

7. Fekete
Viaszból3
Nyom reá pecsétet;
Könyöklőn4
Várnak az
Udvari cselédek.

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

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

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

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

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

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

Szilágyi Örzsébet: Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János özvegye, Hunyadi Mátyás és Hunyadi László édesanyja
ármány: gonosz cselszövés
3 viasz: könnyen olvadó és égő, képlékeny, zsíros fényű és tapintású anyag
4 könyöklő: vízszintes, párkányszerű szél ablakon, erkélyen
1
2

25

1_fejezet_Hosok.indd 25

2021. 05. 11. 15:07

11. Istenem,
Istenem,
Mért nem adál1 szárnyat,
Hogy utólÉrhetném
Az anyai vágyat.” –

15. Madarat
Nem egyet,
Százat is meglőnek:
Híre sincs,
Nyoma sincs
A levélvivőnek.

12. S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;
Hunyadi
Paizsán2
Ül ahhoz hasonló.

16. Napestig
Az erdőn
Űzeti hiába:
Éjfelen4
Kocognak 5
Özvegy ablakába.

13. Lecsapott,
Lecsapott
Fekete szélvészből,
Kikapá3
Levelét
Az anyai kézből.

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

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

18. Piros a
Pecsétje
Finom a hajtása:
Oh áldott,
Oh áldott
A keze-irása!”
(1854)

A ballada mint műfaj a 19. században honosodott meg irodalmunkban. Vörösmarty Mihály6 és kortársai kezdtek történelmi témájú balladákat írni a nemzeti öntudat felélesztésére, a nemzeti összefogás erősítésére az idegen uralom ellen. Az 1848–49-es
szabadságharc leverése után Arany János elevenítette fel a történelmi témákat a magyarságtudat ébren tartására, a jövőbe vetett
hit erősítésére.
A Mátyás anyja című alkotás történelmünk több száz évvel ezelőtti időszakát idézi meg. Arany János azt az eseményt örökítette
meg, amikor Hunyadi Mátyás édesanyja levelet írt a fogságban lévő ﬁának. Történelmi tényekre épül az alkotás, Szilágyi Erzsébet gyermeke valóban Prága városában raboskodott. A nagy törökverő,
adál: adsz
paizs (pajzs): ütést, szúrást, vágást felfogó, a karon viselt védőfegyver
3 kikapá: kikapta
4 éjfelen: éjfélkor
5 kocog (itt): kopogtat
6
Vörösmarty Mihály (1800–1855): magyar költő, író
1
2


Lotz Károly: Hunyadi Mátyás
(Pannonhalmi Főapátság
‒ Múzeum)
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Hunyadi János ﬁai apjuk halála után szembekerültek V. László királlyal. Az uralkodó a nagyobbik ﬁút, Lászlót kivégeztette, az alig tizennégy éves Hunyadi Mátyást pedig fogolyként vitte
magával Prágába.
A Mátyás anyja című alkotásból nem csak középkori történelmünk egy időszakát ismerhetjük meg. A ﬁáért aggódó anya szavai által olyan örök emberi érzések tárulnak
fel előttünk, mint a bánat, az aggodalom, az öröm. A költeményt áthatja a túláradó és
határtalan anyai szeretet érzése.
A korábban megismert Kőmíves Kelemenné című alkotás is bizonyítja, hogy a balladák
gyakran végződnek tragikusan. A Mátyás anyja című mű derűsebb, nem jellemző rá a szomorú befejezés. Az ilyenfajta balladát vígballadának nevezzük, amely könnyedebb hangvételű, leírásokban gazdag műalkotás.

Feladatok, kérdések
1. Rendelj versszakokat az alábbiakhoz, majd folytasd is a felsorolást!
a) Az elbeszélő által megfogalmazott szöveg. (Például: 1–2. versszak.) Folytasd!
b) Szilágyi Erzsébet levelének a szövege.
c) A levélvivők által mondott versszakok.
d) Fogalmazd meg, mi segített az egyes részek megkülönböztetésében!
2. Jellemezd Hunyadi Mátyás élethelyzetét a mű szövege alapján!
3. Igazold vagy cáfold a szövegből vett részletekkel az alábbi megállapításokat!
a) Szilágyi Erzsébet száz aranyat és egy lovat ígért annak, aki gyorsan elviszi a ﬁának a levelét.
b) A balladában az ismétlésnek sok változatára találunk példát: nemcsak szavak,
hanem egész verssorok ismétlődnek.
c) A mű befejezése nem tragikus, nem jelenik meg benne a bűn miatti büntetés.
d) Minden sorban hat szótag van, a verssorok páros rímben csendülnek össze.
4. Listázzátok a mű balladai jegyeit! Válasszátok külön az epikai, a lírai és a drámai
jegyeket!
Epikai jellemzők
Lírai jellemzők
Drámai jellemzők

Kapcsolódó
1. Értelmezd a következő kifejezéseket: „Én
egyetlen árvám”, „Szerelmes / Szivemnek”!
2. Hasonlítsd össze a fotón látható pecsétet
a vers szövegében leírtakkal! Mit tapasztaltál?



Hunyadi Mátyás pecsétje
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• Olvassátok el a lábjegyzetből a Wales és a bárd szavak magyarázatát, majd értelmezzétek a mű címét!
• Jósoljátok meg a rajzok alapján, milyen hangulatú zárása lesz ennek a műnek!
Arany János: A walesi bárdok
1. Edward király,1 angol király
Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi2 tartomány.

8. Vadat és halat, s mi jó falat
Szem-szájnak ingere,
Sürgő csoport, száz szolga hord,
Hogy nézni is tereh;7

2. Van-e ott folyó és földje jó?
Legelőin fű kövér?
Használt-e a megöntözés:
A pártos3 honfivér?

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

3. S a nép, az istenadta nép,
Ha4 oly boldog-e rajt’
Mint akarom, s mint a barom,
Melyet igába5 hajt?

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

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

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

5. S a nép, az istenadta nép
Oly boldog rajta, Sire!6
Kunyhói mind hallgatva, mint
Megannyi puszta sir.

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

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

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

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

14. Szó bennszakad, hang fennakad,
Lehellet megszegik.8 –
Ajtó megől fehér galamb,
Ősz bárd9 emelkedik.

Edward király: I. Edward (1239–1307) angol uralkodó
velszi (walesi) tartomány: 1301 előtt független, önálló tartomány volt
3
pártos: aki pártot üt, fellázad
4
ha: a régi nyelvünkben ’hogy’, ’vajon’ értelemben használták bizonyos kérdésfajtáknál
5
iga: az állatok nyakába tett eszköz (járom) a munkák elvégzésekor
6
Sire [szír] (ang): ’felség’, a király megszólítása
7
tereh: a teher szó alakváltozata
8
Lehellet megszegik: a levegővétel hirtelen abbamarad; eláll a lélegzete
9
bárd (kelta; itt): dalnok, aki királyok, nagyurak tetteiről szóló dalát hangszerrel kísérte
1
2
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15. Itt van, király, ki tetteidet
Elzengi, mond az agg;
S fegyver csörög, haló hörög
Amint húrjába csap.
16. „Fegyver csörög, haló hörög,
A nap vértóba száll,
Vérszagra gyűl az éji vad:
Te tetted ezt, király!
17. Levágva népünk ezrei,
Halomba, mint kereszt,1
Hogy sirva tallóz2 aki él:
Király, te tetted ezt!”
18. Máglyára! el! igen kemény –
Parancsol Eduárd –
Ha! lágyabb ének kell nekünk;
S belép egy ifju bárd.

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

23. Emléke sír a lanton még
No halld meg Eduárd:
Átok fejedre minden dal,
Melyet zeng velszi bárd.”

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

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

21. De vakmerőn s hivatlanúl
Előáll harmadik;
Kobzán a dal magára vall,
Ez íge3 hallatik:

25. Szolgái szétszáguldanak,
Ország-szerin,5 tova.6
Montgomeryben így esett
A híres lakoma.

22. „Elhullt csatában a derék –
No halld meg Eduárd:
Neved ki diccsel4 ejtené,
Nem él oly velszi bárd.

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

¹ Halomba, mint kereszt: aratáskor négy gabonakévét kereszt alakban raktak össze. Itt: a halottak feküdtek így
2 (sírva) tallóz: eredeti jelentése szerint az elszóródott gabonaszálak összegyűjtése. Itt: az életben maradtak
keresik hozzátartozóikat
3 íge (ige): eredeti jelentése ’szó’, ’beszéd’
4 dics: dicsőség
5 ország-szerin: országszerte
6 tova: el, máshová
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27. Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd:
De egy se birta mondani
Hogy: éljen Eduárd. –

29. Áll néma csend; légy szárnya bent,
Se künn, nem hallatik:
„Fejére szól,2 ki szót emel!
Király nem alhatik.”

28. Ha, ha! mi zúg?… mi éji dal
London utcáin ez?
Felköttetem a lord-majort,1
Ha bosszant bármi nesz!

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

31. De túl zenén, túl síp-dobon,
Riadó kürtön át:
Ötszáz énekli hangosan
A vértanúk3 dalát.⁴
(1857. június)

A walesi bárdok című alkotás a költő egyetlen olyan balladája, amelynek tárgyát nem a magyar történelemből merítette. Mégis párhuzam vonható a 13. századi angol történelem
egyik tragikus eseménye és Arany János korának egy ugyancsak történelmi vonatkozású
eseménye között. I. Eduárd (Edward) angol király 1277-ben elfoglalta a független Wales tartományt. A monda szerint 500 walesi énekest végeztetett ki, mert nem hódoltak be, és nem
dicsőítették őt akarata szerint.
lord-major: London polgármestere
Fejére szól: ha megszólal, az a vesztét jelenti
3
vértanú: 1. valamely eszméért életét áldozó személy; 2. aki (keresztény) hitéért életét áldozta
4
A történelem kétségbe vonja, de a mondában erősen tartja magát, hogy I. Eduárd 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
1
2
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Arany János a balladát 1857-ben kezdte írni, de csak 1863-ban jelentette meg. A ballada
megírására valószínűleg Ferenc József császár magyarországi látogatása adott okot. Ő volt
az 1848–49-es szabadságharc vérbe fojtója. A két uralkodó tetteinek hasonló okai voltak,
és ez a párhuzam mindenki számára nyilvánvaló volt. Ez a magyarázata annak, hogy a mű
évekig az íróasztal ﬁókjában maradt. Arany súlyos börtönbüntetést kaphatott volna, ha
nyomtatásban megjelenik a ballada.
Szerkezeti felépítése alapján úgynevezett egyszólamú ballada, amely egyetlen, egyenes
vonalban előrehaladó cselekményszálból áll.
A tragikus történetet bemutató költemény három részre tagolható.
Az I. részben (1–6. versszak) az elbeszélő először a Walesbe tartó királyról szól. Ezután
az elbeszélés párbeszédbe vált át, amelyből érezhető a győztes uralkodó megvetése a legyőzöttek iránt. A 6. versszakban ismét az úton lévő király képét mutatja be az elbeszélő.
A II. részben (7–25. versszak) először a lakoma leírását olvashatjuk, majd Edward király kihívó szavai hangzanak el. Ezután a walesi urak tehetetlen dühéről és az első bárd megjelenéséről tudósít az elbeszélő. (Ezek az események is rendre három-három versszakban jelennek
meg.) A 16. szakaszban, a középpontban, a legfeszültebb pillanatokban hangzik fel az első
bárd dala, amelyet még két másik bárd átkai és válaszul a király parancsai követnek. A kialakult
feszültséget oldják fel az elbeszélő összegző szavai: „Montgomeryben így esett / A híres lakoma.”
A III. részben (26–31. versszak) a lakoma utáni eseményekről értesülünk. Edward király az
elkövetett bűneiért – ötszáz ártatlan ember haláláért – súlyosan megbűnhődik. A lelkében
zajló folyamatot (lélekábrázolás) a szaggatott, összefüggéstelen felkiáltások, mondatok, valamint a kinti csend és a belső lárma ellentéte érzékelteti.
A költemény zeneiségét a verselési mód és a rímek elhelyezkedése alakítja leginkább.
A zenei hatást erősítik a belső rímek („bor – forr”) és a kezdő rímek, az alliterációk („Harsogjon harsona”). Az alliteráció két vagy több, általában egymást követő szó szókezdő
hangjának ismétlődése, összecsengése. Az ismétléseknek a versépítkezésben és a zenei hatás megteremtésében is fontos szerepük van.
A ﬁgyelem ráirányításának, a mondanivaló kiemelésének egyik eszköze a megszokott
köznyelvi szórend megváltoztatása, az inverzió.1 Ezzel él Arany például az „Ötszáz, bizony, dalolva ment / Lángsírba velszi bárd” sorban.

Feladatok, kérdések
1. a) Foglaljátok össze röviden, miről szól a ballada!
b) A történet alapján próbálkozzatok meg a tragikus esemény kifejezés értelmezésével!
2. Az „Edward király, angol király” kezdetű versszakok három szerkezeti egységre tagolják a balladát. Adjatok címeket az egyes részeknek, és írjatok melléjük a hangulatukat is visszaadó szavakat!
Rész

Címe

Hangulata

I. 1–6. versszak
II. 7–25. versszak
III. 26–31. versszak

1

inverzió (lat): megfordítás; itt: szokatlan szórend
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3. Beszélgessetek a szereplőkről!
a) A cím alapján a bárdok a főszereplők. Igazoljátok érvekkel a megállapítást! Mi a
középkori magyar énekmondó elnevezése?
b) A walesiek ellenfele Edward király. Jellemezzétek őt a ballada alapján! Keressétek ki a rá leginkább jellemző mozzanatokat, és rendeljetek ezekhez tulajdonságokat a táblázat szempontjai szerint! Milyen magatartást tanúsít?
A szereplő neve
Edward király

Rész

Szavai, tettei

Tulajdonság

4. Milyen műfaji sajátosságokra ismersz a költeményben? Írj példákat is ezekre!
5. Értelmezd a metaforát: „fehér galamb – ősz bárd”!
6. Hogyan kell viselkednie Arany János szerint egy nemzete sorsáért felelős embernek akkor, ha országa függetlenségét, létét fenyegeti az idegen hatalom?
7. Tanuld meg a balladából a tanárod által kijelölt versszakokat!

Kapcsolódó
1. a) Keresd meg a Földrajzi atlaszban Walest! Mutasd be,
milyennek képzeled domborzata, éghajlata és a tankönyvi kép alapján!
b) Hol találod meg Montgomeryt?
2. Arany János 2017-ben a walesi Montgomery díszpolgára lett. Mondd el, milyen évfordulóhoz köthető a cím
adományozása!
3. Én is walesi bárd voltam! – Írj rövid fogalmazást arról, te
mit mondtál volna Edward királynak!
4. Hallgassátok meg a balladát művészi tolmácsolásban is!

Az időmértékes verselés
A János vitéz kapcsán ismerkedtél meg az ütemhangsúlyos verseléssel. Arany János
A walesi bárdok című versét olvasva, hallgatva azonban érzékelted, hogy ez esetben másfajta versritmusról van szó.

1. MILYEN AZ IDŐMÉRTÉKEN ALAPULÓ VERSELÉS?
„Csörren a csermely, dermed a tó –
Halkan a tájra hullik a hó.”
Olvassátok fel a két verssort, és tapsoljátok el a ritmusát ti-vel és tá-val!
Ebben a verselési módban is a szótagszámot vesszük ﬁgyelembe, de nem a helyesírási
szabályok szerint szótagolunk. A verstani szótag tehát nem azonos a helyesírás szerintivel, mert magánhangzótól magánhangzóig tart.
Alsz | ik | a k | ödb | en | a cs | onk | a h | at | ár
tá ti ti tá ti ti tá ti ti tá
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2. MIKOR RÖVID, ILLETVE MIKOR HOSSZÚ A SZÓTAG?

⊃

Rövid a szótag, ha rövid benne a magánhangzó, és csak egy mássalhangzó áll utána. Jele:
Hosszú a szótag, ha hosszú benne a magánhangzó. De akkor is hosszú, ha két
vagy több mássalhangzó áll a rövid magánhangzó után. Jele: –
A szótagok időtartamát (rövid, hosszú) befolyásolják még:
a) a kétjegyű betűk (cs, ty, ly stb.), mert egy mássalhangzónak számítanak;
b) a határozott névelő (a, az) lehet rövid, de hosszú is;
c) a sor utolsó szótagját a szünet hosszúvá teheti.
Az időmértékes verselés ritmusát a rövid és a hosszú szótagok szabályos váltakozása teremti meg.
A szótagok nagyobb egységeket, verslábakat alkotnak. A különös elnevezés az ókori görögöktől ered, akik versmondás közben a nagyobb nyomatékkal vagy a hosszabban ejtett
szótagok kimondásakor dobbantottak egyet a lábukkal.

A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN HASZNÁLT LEGGYAKORIBB VERSLÁBAK

⊃
⊃

⊃ ⊃ ⊃
⊃ ⊃

⊃

–
jambus
–
trocheus
– –
spondeus
pirrichius
–
daktilus
– anapesztus
A spondeus és a pirrichius úgynevezett helyettesítő versláb, ezért a verssorokban a ritmus
megváltoztatása nélkül helyettesíti a többi verslábat.

Feladatok, kérdések
1. Állapítsátok meg, milyen verslábakból áll a csoport tagjainak neve! Írjatok példát
mindegyikre!
2. Gyűjtsetek a verslábak ritmusának megfelelő szavakat! Legalább két-három példát
írjatok mindegyikre!
3. Jelöljétek a rövid és a hosszú szótagokat a következő versidézetekben, majd tagoljátok a sorokat verslábakra!
b) „Sáncban a hóvíz
a) „Túl a mezőn, túl a hazán,
Könnyü hajót visz,
S a part fölött, a nagy Dunán
füstöl a fényben a barna tető.”
Ki népe zajlik ott?”
(Vörösmarty Mihály: A buvár Kund)
(Áprily Lajos: Tavaszodik)
c) „Edward király, angol király
Léptet fakó lován:
Hadd látom, úgymond, mennyit ér
A velszi tartomány.”
(Arany János: A walesi bárdok)
A feladatok megoldása során láttad, hogy A walesi bárdok című alkotás ritmusát a rövid és
a hosszú szótagok szabályos váltakozása teremti meg. A ballada időmértékes verselésű,
a jambusok kemény hangzást, lüktetést adnak a versnek.
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Részösszefoglalás
A Hősök az irodalomban című fejezet első részében mondákat és balladákat olvastál. A történetek segítségével a több ezer évvel ezelőtti korokba tekinthettél vissza, egészen a honfoglalás előtti időkig. Megismerésük során a honfoglalás és a kalandozások időszakát éppúgy
felidézhetted, mint Hunyadi Mátyás dicsőséges korát, vagy épp az 1848–49-es szabadságharc bukása utáni fájdalmas időszakot.
A történetek hősei kivételes képességű személyek voltak, példaként állhatnak a későbbi korok emberei előtt. Gondolj például a walesi bárdokra, akik az elnyomó királyt még akkor sem dicsőítették, amikor tettük következménye, a biztos halál, már nyilvánvaló volt számukra.
Az alkotások középpontjában általában olyan ember állt, akinek valamilyen hőstettet kellett véghez vinnie, valamilyen próbát kellett kiállnia. A próbatétel olyan nehéz helyzet,
akadály, amelyet a hősnek teljesítenie kell ahhoz, hogy elérhesse a végső célját.
Ennek során a szereplőnek a rátermettségét, az ügyességét, gyakran a fizikai erejét is bizonyítania kell. Emellett erkölcsi kérdésekben is állást kell foglalni, mint azt
a walesi dalnokok is tették.
A művek segítségével rendszerezhetted a mondákról szerzett ismereteidet, és egy új műfajról, a balladáról is tanultál. Feleleveníthetted a verses és a prózai formáról, valamint a népköltészeti és a műköltészeti alkotásokról szerzett tudásodat is. Már 5. évfolyamos korodban
tanultál az epika és a líra fő jellemzőiről, a dráma műnemének fontos jegyeit pedig a balladák olvasása során ismerhetted meg. (A dráma műneméről 7. és 8. osztályban fogsz majd
részletesen tanulni.)
Összefoglalásként csoportokba foglaltuk, mely művek szerepeltek az első részfejezetben.
Próbatételként rád most a következő feladatok megoldása vár. Válaszolj a művekhez kapcsolódó kérdésekre, és összegezd a megszerzett ismereteidet!

Mondák
•
•
•
•

Csörsz árka
A fehér ló mondája
Lehel kürtje
Mátyás király meg Markóp

Balladák

• Kőmíves Kelemenné
• Arany János: Mátyás anyja
• Arany János: A walesi bárdok
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Feladatok, kérdések
1. Minden csoport húzzon egy-egy címet a fejezetben megismert mondák közül,
majd válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
Milyen eseményhez, helyhez, hiedelemhez stb. kapcsolódik a monda?
Melyek a monda fő kérdései,
problémái?
Meséljétek el körforgóban
a mű cselekményét!

Kik a szereplők? Milyen kapcsolatok,
konfliktusok vannak köztük?
Milyen kérdések foglalkoztatják
a szereplőket?
Milyen folytatását tudnátok
elképzelni a műnek?
Kinek és miért ajánlanátok
az alkotást?

2. A fejezetben három balladával ismerkedtél meg. Listázd, mely megállapítások jellemzőek rájuk az alábbiak közül!
Népballada

Műballada

• közösségi alkotás, szerzőjét nem ismerjük
• szájhagyomány útján terjed, több változata lehet
• általában ősi hiedelmeket, tragikus
emberi sorsokat dolgoz fel

• szerzője ismert
• szövege állandó
• nincsenek változatai
• általában a történelmi múltból meríti a témáját

3. A balladák megismerése során már láthattátok, hogy a műfajnak epikai, lírai és drámai jegyei is vannak. Nevezzétek meg, melyik műnemre jellemzőek az alábbi balladai sajátosságok!
a) Eseménysort, történetet mond el, cselekménye van. b) A történet sokszor a szereplők párbeszéde és belső beszéde, monológja során bontakozik ki. c) Formája
vers. d) Cselekménye sűrített, tömör. e) Érzelmeket, hangulatokat, lelki folyamatokat mutat be.
4. A népballadák összegyűjtése és leírása a 19. században kezdődött el, majd a munka
folytatódott a 20. században és napjainkban is. A gyűjtők közül háromnak látod itt
az arcképét. Írj a népballadagyűjtő munkásságukról néhány megállapítást internetes
és könyvtári kutatómunka segítségével!




Kallós Zoltán
(1926‒2018)


Erdélyi János
(1814‒1868)

Kriza János
(1811‒1875)
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Fazekas Mihály hőse, Lúdas Matyi
Fazekas Mihály Lúdas Matyi című alkotásáról már biztosan te is hallottál. Részleteket is olvashattál a műből az alsó tagozatos olvasókönyvedben vagy más kiadványokban. A költeménynek több ﬁlmes feldolgozása van, napjainkig igen népszerű a rajzﬁlmváltozata, amely
1977-ben készült el Dargay Attila rendezésében.
Az irodalmi alkotás mintegy kétszáz évvel ezelőtt keletkezett. Fazekas Mihály 1804-ben írta meg a Lúdas
Matyi első változatát. Tíz év múlva újból elővette a művet,
átdolgozta, majd 1817-ben adatta ki Bécsben. A Lúdas
Matyi levonásokra tagolódik, ugyanis Fazekas a művét
vásári előadásokra szánta, ahol a kikiáltó mesélő a képek
cseréje (levonása) közben mondta el az eseményeket.
Illyés Gyula1 így írt a költeményről: „Lúdas Matyi történetéből Fazekas Mihály, az eladdig csaknem ismeretlen debreceni költő szerzett költői remekművet. De Lúdas Matyinak
mégsem ő az apja. 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 értA Lúdas Matyi kiadásainak borítói
hetően és élvezhetően. Azt a jó hajlamot, hogy az elnyomásba nem kell beletörődni; azt, hogy bármily erős is a hajdú pálcája, egyszer a szegény is visszaüthet; vagyis azt, hogy lehet igazság – csak ki kell verekedni vagy ügyeskedni!”2



FAZEKAS MIHÁLY (1766–1828)
Debrecenben született jómódú polgárcsaládban. Apja gyógykovács
volt, emberek és állatok gyógyításával foglalkozott.
A híres debreceni kollégiumban tanult, ahol elsősorban az irodalom
és a botanika3 érdekelte. A hatosztályos iskola elvégzése után a teológiai4 akadémiára iratkozott be, majd tizenhat éves korában felcsapott
huszárnak. Tizennégy éven át katonáskodott, bejárta Európát.
Leszerelése után visszatért Debrecenbe, ahol növénynemesítéssel és
ritka növények termesztésével foglalkozott.
Részt vett a város közéletében is. A Debrecent ért nagy tűzvészek után szerepet vállalt
az újjáépítésben. Diószegi Sámuellel5 közösen írta meg a növényeket rendszerező művet, a Magyar Füvészkönyvet.

Illyés Gyula (1902–1983): magyar költő, író, drámaíró, műfordító, lapszerkesztő
Részlet Illyés Gyula Lúdas Matyi igaz története című írásából. Forrás: https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/
ILLYES/illyes02251/illyes02309/illyes02309.html Letöltés ideje: 2020. október 24.
3 botanika: növénytan
4 teológia: hittudomány
5
Diószegi Sámuel (1761–1813): református lelkész, költő, botanikus (növénytannal foglalkozó szakember)
1
2
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Lúdas Matyi; Első levonás1

• Olvassátok el a lábjegyzetből a levonás szó magyarázatát! Figyeljétek meg, melyik jelentése illik a mű első részére!

Hajdann egy falubann, a Nyírenn-é2 vagy az ErdőHáton,3 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
5 Nyáron a legyet a szárán csapkodta napestig,
Télen a tüzelő mellett a piszkafa4 végén
Ácsorgott el egész napokat; jó anyja eléggé
Zsémbelt rá; de akár a száraz falra marokkal
Borsót hintett vólna,5 szitok, mocsok és a hurítás6
10 Annyit tett Matyinak (Matyi vólt neve a sihedernek7).
Illy tunya életet élt ő jó ideig; hanem egyszer
Hóltra elúnta magát, hosszúknak kezdte találni
A napokat, s nem elég tágasnak az anyja telekjét:
Addig nyújtódzott hát, hogy valahára szokatlan
15 Bajra vetette fejét,8 s kigyaloglott a faluvégén
Lévő dombig, ahol szoktak vólt mindenik innep9
Délyesténn10 az időtöltők karikába hasalni. –
Mint sziszeg a fót11 lúd idegenre: Matyinkat is akként
Gyúnyolták ki az ő vele nőtt egyforma korású12


Jelenet a Lúdas Matyi című rajzfilmből13

levonás: deresre húzzák, elverik; itt: a mű részeit jelöli; színházi felvonás neve is lehet
Nyíren: Nyírségen (Nyírségben)
3
erdőhát: olyan dombos vidékek neve, melyet erdő borít
4
piszkafa: tűz piszkálására, élesztésére használt hegyes bot
5
száraz falra marokkal borsót hint: fölöslegesen beszél neki
6
hurítás: szidalmazás, szemrehányás
7
siheder: 15–17 éves fiú, serdülő
8
szokatlan / Bajra vetette fejét: szokatlan dologra határozta el magát
9
mindenik innep: mindegyik ünnep
10
Délyesténn: délután
11
fót: csapat, falka
12
egyforma korású: azonos korú
13
Ebben a részfejezetben több képet is felhasználtunk a Lúdas Matyi című rajzfilmből (1977, rendező: Dargay
Attila, NFI – Filmarchívum): 39., 43., 46., 47., 49., 51., 52., 57., 58. oldal
1
2
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20 Virgoncok;1 de csak ott volt már ő s nem sok időre
Öszvegyalúlódott2 velek. – Innen láta először
A mi fiúnk, nézvén szanaszéjjel, az ég karimáján
Dalmahodó3 hegyeket; más részről mint ugyanannyi
Nyársakat a távol helységek tornyait; itten
25 Vette ki a szóból, hogy szomszéd vármegye is van;
És a többek közt, hogy a híres döbrögi vásár
Egy hét múlva esik. – Felpercene4 benne az ország
Látására való kívánság; már az eszében
Kezd sok gondolatok forrása mozogni, pezsegni;
30 Nincsen nyugta; fejét töri, míg végére előtte
Rés nyílik, mellyen szándéka folyásnak eredhet.5 –
Anyjának húsz szép annyányi6 libái valának
Egy szép gúnárral,7 s egy pár öregecske tojóval,
Jókor költek azok, maga bajmolt8 véllek az özvegy,
35 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;
40 S így kapadozva9 talám kupec10 is kerekedne belőlle,
Mely úton sok rác11 úr lett abban az időben. –
Korhely!12 léhűtő! majd a vásárra, pokolba!
Mit keresél az egész nyáron? jobb, hogyha dologhoz
Látsz itthonn: – az anyó így s így mocskolta le Mátyást.
45 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,13 hogy csak rávette az anyját:
Ám, no hiszen legyen úgy, úgymond, áldjon meg az Isten,
50 Csak lendíts valamit, mert héj nagy bűn a henyélés.
Kedve derül Matyinak, szerez egy jó kézbeli fütyköst,14
S a sutból15 kivon egy pókháló lepte tarisznyát,
Melly öreg apjának sohasem szállott le nyakából.
Ebbe az anyja rakott túrót, hájat, kenyeret, sót
virgoncok: fiatal, játékos legények
öszvegyalúlódott: összeszokott, összebarátkozott
3
dalmahodó: magasodó, emelkedő, terjeszkedő
4 felpercene: felébredt
5 Rés nyílik, mellyen szándéka folyásnak eredhet: hirtelen jó ötlete, gondolata támadt
6 annyányi: nagy, felnőtt
7 gúnár: hím lúd
8 bajmolt: bajlódott, fáradozott, dolgozott
9 kapadozva: (például ügyeskedéssel) valamicskével előbbre jutva
10
kupec: adásvétellel foglalkozó kereskedő
11
rác: a magyarországi szerbek neve
12
korhely: mulatozó, léha, lusta
13
kunyorál (kunyerál): kér, könyörög
14
fütykös: durván faragott bot
15
sut: a kemence és a fal közti hely a parasztházban
1
2
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55 S fokhagymát; azalatt ő a vén lúdakat arrább
Hessegeté; az eladni való húszat kiszakasztá,
És egy körmön font1 ostorral az útra riasztván,
Anyjának minden jót kíván, s ballag utánnok.
Döbrögben vala hát ekkor vásár, a hatalmas
60 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 áros,2
65 Elkonfiskáltatta,3 meg is büntette keményen.
Hogyha pedig nétán más olcsón vett meg akármit
És neki megtetszett, csak azért kivetette belőlle,
Hogy fenntartódjon fegyverrel nyert ösi jussa.4 –
Amint Döbrögi úr ekkor szokott sétála alá s fel,
70 A mi Matyink és a szép húsz liba tűne szemébe
Annyival inkább, mert minden5 süvegelte6 személlyét,
Csak Matyinak vólt fenn egyedűl a főrevalója.
Kérdi az úr: Ki ezen lúdak gazdája? – Magam la!7
Így szólott nagy nyers-nyakason Matyi. – Ennye8 gazember!
75 Nem tudod, itt ki az úr? majd emberségre tanítlak!
Hol vagyon a süveged? mi ezen lúdaknak az árra? –
Bényomván süvegét, s megrázintván kacagánnyát:9
Három márjás,10 úgymond, párja, az illyen-amollyan! –
Kérdi az úr: Id’adod fele árán? – Ő biz az apja
80 Lelkének sem alább párját egy kurta forintnál.11
Döbrögi vág egyet sinkójával;12 nosza három

körmön font: sok ágból kézzel font
áros: árus
3
elkonfiskáltatta: elkoboztatta
4
ősi jussa: nemesi joga
5
minden: mindenki
6
süvegelte: köszöntötte
7
Magam la: magam vagyok; la: népies rámutató szó nyomatékosításra
8
Ennye: ejnye
9
kacagány: vadállat bőréből készült, vállra vetve viselt ruhadarab
10
márjás: ezüstpénz, a régi magyar húszkrajcáros neve, a pengőforint egyharmad része
11
kurta forint: 40 krajcár
12
sinkó: pálca
1
2
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Fogdmeg1 toppan elő; Matyit a kastélyba cibálják;
Lúdjait elhajtják; és a kapu közt hevenyében2
Ötvent vágnak rá, mellyet süvegelve3 faránál.
85 Egy ispán4 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
Róvja5 fel a kapufélfájára, hogy el ne felejtse:
90 Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!
Ezt csak alig végzé, néhány zöld ingesek6 agybaFőbe verék, s kiveték jól meghurcolva hajánál
Fogva, hogy a földet még a lábujja sem érte.
Míg húzták-vonták, még egyszer visszakiáltott:
95 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.

„Illy tunya életet élt ő jó ideig”
Fazekas Mihály a Lúdas Matyi cselekményét a „hajdann” volt időkbe helyezi, így nem tudjuk
pontosan megnevezni, mikor játszódik a mű története. Nem ismerjük Matyi falujának
a helyét sem. A költemény indítása így szinte a népmesék „Egyszer volt, hol nem volt” kezdését juttatja az eszünkbe. Állítása szerint
még maga az elbeszélő sem tudja, hol játszódik a történet: „hol
esett, jó szerrel nem jut eszembe”. (Talán így akarta a tudtunkra adni,
hogy nagyon sok helyen éltek hatalmaskodó földesurak.)
A ﬁú a történet elején még semmirekellő, lusta sihederként tűnik fel előttünk. A naplopást azonban elunja, és tenni akar valamit sorsa jobbra fordulásáért. A mű másik fontos szereplője a hatalmával visszaélő uraság. Matyi és Döbrögi a vásáron találkoznak
először, itt kerülnek egymással összeütközésbe. Ekkor hangzik el
a ﬁú szájából az a mondat, amely a következő események elindítója
lesz: „Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!” A mű alaphelyzete megváltozik, kezdetét veszi a bonyodalom, amely a történet további eseményeinek a kiindulópontja lesz.
A népmesei hősökhöz hasonlóan Matyi útnak indul a falujából,
A Lúdas Matyi első
kiadásának címlapja
hogy beváltsa a földesúrnak tett ígéretét.



fogdmeg: szolga, hajdú
hevenyében: hirtelen
3 süvegelve: süveges fejével bólogatva számolta az ütéseket
4 ispán: a birtok munkásaira felügyelő alkalmazott
5 róv (ró): ír, vés, karcol
6 zöld ingesek: zöld dolmányos hajdúk
1
2

40

1_fejezet_Hosok.indd 40

2021. 05. 11. 15:07

Feladatok, kérdések
1. Meséljétek el körmesével az Első levonás történetét! Válasszatok a következő szavak közül is!
a) helyszínek: falu, Matyiék háza, falu végi dombok, vásár, Döbrögi kastélya
b) idő: „hajdann”
c) szereplők: Matyi, édesanyja, virgoncok, Döbrögi, fogdmegek, ispán, zöld ingesek
(hajdúk)
d) események: lustálkodik, elunja a lustálkodást, nem süvegeli meg Döbrögit, nem enged a ludak árából, elveszik a lúdjait, megverik, Matyi ígérete
2. Mutassátok be a falut és az ott élő sihederek életét! (Azt is beszéljétek meg, hogyan
kell „karikába hasalni”!)
3. A vásárra indulás előtt Matyi az édesanyjával sokszor került konﬂiktusba, a szidalmazás nem volt idegen a házuktól. Keresd meg az erre utaló sorokat!
4. Sorold fel, milyen népmesei elemek találhatók a levonásban! A történet előrehaladtával folytasd a példák gyűjtését!
5. Matyit joggal fűtheti a harag az őt ért
igazságtalanságok miatt. Szavaiban
azonban a humor is feltűnik, amely
végigkíséri a történetet. Keress rá példákat a mű további levonásaiban is!
6. Döbrögi a vásáron és a kastélyban is
„túlerőben” van Matyival szemben.
Minek és ki(k)nek köszönheti ezt?
7. Figyeld meg az elbeszélő nézőpontját az Első levonásban, majd az egész
mű során!
a) Keresd meg azokat a szavakat,
amelyek Matyi iránti rokonszenvét
fejezik ki!
b) Mire utalnak a mű során többször is 
Imre a Ludas Matyi című film címszerepében
használt „mi fiúnk”, „mi Matyink” szó-  Soós
(1949, rendezte: Nádasdy Kálmán, Ranódy László,
kapcsolatok?
NFI – Filmarchívum)
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Kapcsolódó
1. A lábjegyzetekben sok szónak megadtuk a magyarázatát. Ha valamelyik még most sem érthető a számodra, nézz utána a jelentésének! Segítségedre lehet
Tótfalusi István Vademecum – szokatlan szavak szótára, az Új magyar tájszótár, az Idegen szavak és kifejezések
szótára és a Magyar értelmező kéziszótár is.
2. A mű nyelvezete a debreceni nyelvjárás sajátosságait
is mutatja.
a) Nézzetek utána az interneten, melyek ennek a nyelvjárásnak a fő jellemzői!
b) Keressetek rá példákat a Lúdas Matyi szövegéből!
3. Az elmúlt években sok olyan művel ismerkedtetek
meg, amelyekben a szereplők összeütközésbe kerül- 
Jelenet a Ludas Matyi című
nek egymással.
filmből (1949, rendezte:
a) Említsetek közülük néhányat!
Nádasdy Kálmán, Ranódy
László, NFI – Filmarchívum)
b) Molnár Ferenc regénye alapján egészítsétek ki a hiányos mondatot!
A … megszerzése jelentette a két gyerekcsapat, a … és a … közötti konfliktust.
4. Idézd fel a legutóbbi emlékedet, amikor valakivel konﬂiktusba kerültél! Kivel, mikor,
mi miatt történt? Hogyan látod utólag, kinek volt igaza?
5. Adj címet a levonást illusztráló rajzoknak és fotóknak!
6. A vásárokon sok árus kínálta a portékáját, akik közül sokan távoli vidékekről érkeztek. Nézz utána az interneten, hogy merre található és miről híres Korond! Ismerd
fel, az itt látható tárgyak közül melyik származik Korondról!
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Lúdas Matyi; Második levonás

• Figyeljétek meg, hogyan készül Matyi a visszaverésre! Mit tesz azért, hogy beválthassa
a földesúrnak tett ígéretét?

A mi Matyink, könnyen lehet elgondolni, hogy anyja
Háza felé képpel sem fordult; búgva-morogva
Elment földetlen földig;1 s elvitte magával
A bosszúállás lelkének is ördögi mérgét.
5 Hogy dühe céljához juthasson, pénzkuporásra 2
Adta magát; jócskán keresett is, hol napi számmal,3
Hol szolgálattal, s néhány nyelvekbe eléggé
Jártas lett, mert sok nagy városokat bebarangólt;
S annyira-mennyire sok mesterségnek kitanúlta
10 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.

15 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
20 Még faragatlan fák vagynak halmozva rakásra.
Meg lesz már, így szólt Matyi, meg lesz Döbrögi verve.
Elfordúl onnan, veszen egy félkézi szekercét,4
Zsebbeli ölmérőt5 s plajbászt6 egy irhakötővel;7
És egy vándorló olasz ács-formába jelen meg.
1 földetlen földig: világgá
2 kuporás: gyűjtögetés, kuporgatás
3 napi számmal: napszámmal
4 félkézi szekerce: könnyű, fél kézzel használható fejsze
5 ölmérő: mérőszalag, hosszúság mérésére használt eszköz
6 plajbász: a ceruza régies, népies neve
7 irhakötő: irhakötény
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25 Eljutván a nagy kastélyhoz, mint ahoz értő,
A falnak szélét-hosszát mérkéli1 szemével;
Onnan vizsgáló képpel megyen a farakáshoz;
Olykor fel-felnéz, a fákat megmosolyogja,
S csóválgatja fejét. Meglátja az úr is az embert,
30 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,
35 Bár csak már fedelét láthattam vólna; reménylem,
E díbdáb2 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
40 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;3
45 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
50 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.
55 Óh! mond Döbrögi, nincs a földönn oly jeles erdő,
Mely az övénél jobb s gyönyörűbb fát tudna nevelni.
Látni szeretné azt Matyi – Döbrögi pontba4 parancsol
Egy hintóba fogatni. – Szakács tálaljon azonba!5
Míg bémennének, Matyi mondja, hogy arra való fák
60 Hogyha találtatnak, jó vólna talám kijegyezni,
Sőt tám egyúttal vágatni is. – Egybe az ispánt
Szóllítsák! – Kétszáz fejszést rendeljen az erdő
Sarkához. – Készen az ebéd; jól laknak; a hintó
Ott terem. – Egy pillantat6 alatt kinn vagynak az erdőn.

1 mérkéli: méri, méricskéli
2 díbdáb: haszontalan, semmirekellő, apró
3 hibázik: hiányzik
4 pontba: tüstént
5 azonba: nyomban
6 pillantat: pillanat
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65 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
70 Mondja, hogy ő már lelt. Egy sűrű völgybe lecsalja. –
Illyen lenne derék, hahogy ölnyi1 kerűlete vólna.
Döbrögi mellé áll s által próbálja ölelni.
Akkor megkapván Matyi túlnan két keze szárát,
Egy gúzzsal,2 mellyet csak azért font, hogy öszveszorítja.
75 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,3
S azzal tarkótól talpig meghányja keményen.
80 Döbrögi hasztalanúl hánykódott, mert famohával
A száját jól bétömködte; azomba az erdő
Rengett a sűrű kopogástól, s a rohanó fák
Vad morgásaitól. – Mátyás az urat megagyalván4
És a lúd árát a zsebjeiből kikeresvén,
85 Törli szemét, száját, és a sűrűbe elillant.
Már a fejszések, nem lévén munka, pihentek.
Már jobbára ledöntve hevert a címeres5 erdő
Legszebb része; menő félen már a nap: az ember
Bárha dologtalan is, de az ácsorgást is elúnja:
90 Mégsem jő sem az úr, sem az ács. Végtére az ispán
Nem veszi a dolgot tréfának, hoppogat;6 erre
Hoppot mond itt, ott, meg amott a rengeteg erdő.
Hallgatnak; de csak a baglyok huholási szakasztják
Félbe az alkonyodást követő vadon estveli csendet. –
1 öl: hosszmérték, kb. 1,9 méter
2 gúzs: hajlékony ágakból, szalmából, kenderből font kötél
3 husáng: vastag ág
4 megagyalván: agyba-főbe verve
5 címeres: nagyszerű, gyönyörű, pompás
6 hoppogat: kiáltozik
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95 Már most mindnyájan kurjantnak; a hangok özönje
Zengeti a zordont;1 beljebb, beljebb morog, amíg
Mélyen elnémul. – Figyelem van utánna, sehonnan
Egy kukk hang se felel. Most, most szeppen meg az ispán,
Széjjel rendeli a látványságot,2 hogy az erdőt

100 Hajtsák meg,3 mert már bajnak kell lenni akárhogy. –
Amint egynéhány hajtók a völgyet elérik,
Hallanak egy ollyan horkanást, mint mikor a kant
Megdöfi k, és szívét ért sebje miatt az utólsót
Elhergette.4 Mi az? Megdobban az ijjedezésre
105 Rákapatott5 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 krími6 tatárt is!
Fához kötve urok, famohával szája betömve,
110 És a drága ruhák szét vannak rajtva feselve.
Elvágják a gúzst, és szájából kifeszítik
A mohot; a rémült ispán instálja7 alássan,
Hogy mi pogány gyilkos kínozta meg illyen erőssen
A nagyságos urat? Felelt hellyébe aludt vér
115 Ömlött Döbrögiből; sok csuklás közbe sokára
Úgy nyöghette ki, hogy Lúdas Matyi meggyilkolta. –
Egyik jobbágy a másiknak kurta gubáját8

1 zordon (itt): a zord, sötét erdőre utal
2 látványság: bámészkodók, nézők csoportja
3 hajtsák meg: nézzék át, verjék fel
4 elhergette: elhörögte
5 rákapatott: rászoktatott
6 Krím: félsziget a Fekete- és az Azovi-tenger között
7 instálja: esedezve kéri
8 guba: durva szálú, szőtt felsőkabát
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Megrántá: más a mellette valóra könyökkel
Titokban bökdöse, míg urok óbégatva könyörgött:
120 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,1 az egyik
Szűrét tette alá, másik betakarta gubával. –
125 Hogy haza commogtak 2 vele a lovak, egy banya két pint
Szappanos égett bort3 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!

„Be kár, hogy öt ujjnyi hibázik”
A megszégyenített és kisemmizett Matyi világgá megy, és magával viszi a bosszúállás
gondolatát. Az idő múlásával nagy változásokon megy keresztül: már nem a legyeket
csapkodja a lába szárán, hanem tanulásra
adja a fejét, és „sok mesterségnek kitanúlta /
A csínnyát-bínnyát”.
A Második levonásban Matyi elváltoztatott külsővel lép színre. Nemcsak
a ﬁzimiskája, az ábrázata lesz más, hanem
belsőleg is nagyon megváltozik. Magabiztossága mellé – melyet tudásának és tapasztalatának is köszönhet – leleményesség és
furfang társul. Jól kifundált terve remekül beválik: Döbrögi hiúságát és hiszékenységét kihasználva könnyedén visszaadja a kölcsönt – de még csak először, két veréssel még adós marad.

Feladatok, kérdések
1. Figyeld meg az idő múlását! Mennyi idő telhetett el Matyi és Döbrögi első találkozása óta? Miből következtetsz az idő múlására?
2. Keresd meg és olvasd fel azokat a sorokat, amelyekben az elbeszélő visszautal az
Első levonásra! Mi ennek a szerepe?
3. Milyenné lett Matyi?
a) Sorold fel az új vonásait, és idézz is a műből az igazolásukra!
b) Milyen tulajdonságai miatt sikerült a ﬁúnak túljárnia az uraság eszén?
c) Egy helyen az elbeszélő Mátyásnak nevezi a ﬁút. Mikor? Mi lehet ennek az oka?
1 puhogat: puhítgat
2 commog (cammog): nehézkesen, lassan megy
3 égetett bor: pálinka
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4. Hogyan változott meg Döbrögi? Soroljátok fel az ő tulajdonságait is az Első és a
Második levonás alapján! (A történet előrehaladtával folytassátok a táblázat kitöltését!)
Levonás
Első

Döbrögi tulajdonságai
hatalmaskodó

Második
Harmadik
Negyedik

5. Döntsd el, igazak-e vagy hamisak az állítások! Javítsd ki a hamis mondatokat szóban!
a) Mielőtt Matyi világgá ment, elbúcsúzott az édesanyjától.
b) Döbrögi házában már rég elfeledték a ﬁút.
c) Matyi olasz ácsnak öltözve tért vissza Döbrögi udvarába.
d) Száz fejszéssel vágatták a roppant tölgyes fáit.
e) Matyi jól elverte az uraságot, de a ludak árát nem vette el tőle.
f) Az első visszaverés során az uraság hiszékenységére és hiúságára alapozta Matyi
a tervét.

Kapcsolódó
1. Párosítsd a szólásokat, közmondásokat a jelentésükkel!
a) Előbb járjon az eszed, azután
a nyelved!

1. Nem is gondol valamire, nincs
szándékában megtenni.

b) Esze ágában sincs.

2. Megfontoltan kezdj a dolgodhoz, és okosan is folytasd!

c) Ésszel indulj, okkal járj!

3. Jól gondold meg, mit beszélsz!

d) Odahaza felejtette az eszét.

4. Furfanggal, okossággal minden
célt elérhetünk.

e) Ésszel, mésszel bemeszelik még
az eget is.

5. Esztelenül viselkedik.

2. Adj fel apróhirdetést a jól elpáholt Döbrögi nevében Matyi felkutatására! Legyél
bőkezű, ne fukarkodj a jutalommal!
3. Meséljétek el Döbrögi megverésének történetét, mintha azt az egyik favágó mondaná el a feleségének otthon, vacsora közben!
4. „Szólaltasd” meg a 47. oldali rajzot! Mit mondhatott, kinek szólhatott az álruhában
visszatérő Lúdas Matyi?
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Lúdas Matyi; Harmadik levonás

• Nézzétek meg a levonás illusztrációit! Jósoljátok meg, milyen módon adja vissza a kölcsönt másodjára Matyi!

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
5 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,
10 Olly feltétel alatt, hogy az esmeretes4 nyavalyáknak
Cifra nevére; haszonvehető fűvekre, porokra;
Érvágó, köppöly,5 kristély,6 láncéta,7 borotva
S más borbélyszerszám hasznára; sebekre való szer,
Fördők s párgolatok8 készítésére, kenőcsre
15 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. –
20 Elkéré ekkor doktor Skorbuntzius úrtól
Ócska parókáját, spádéját,9 vén paripáját,

1 más izrombeli: második alkalommal való, következő
2 jó darab ízig: jó ideig
3 felcser: gyógyítással is foglalkozó borbély, tábori orvos, sebész
4 esmeretes: ismeretes, ismert
5 köppöly (köpöly): pohárszerű kis búra, melyet felmelegítve a testre (főleg a beteg hátára) borítottak, s vérvételre (véreresztésre) alkalmaztak
6 kristély: beöntőkészülék, orvosi fecskendő
7 láncéta: sebészi kés
8 párgolat: borogatás
9 spádé: hosszú kard
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Bőr-bugyogóját, és a tábori régi kabátját,
Hadd csapjon velek egy fársángot földesuránál.
Ráállott az öreg, minthogy jó zálogot ígért. –
25 Felveszi hát a vén hacukákat;1 doktori módon
Kezdi viselni magát; illett rá tászli,2 paróka,
Koszperd3 és bugyogó; úgyhogy Skorbuntzius úr is
Megfogván a hasát, majmát majd hóltra nevette.
Ő meg búcsút vesz, s Döbrögnek ereszti fakóját.
30 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
Puzdrás4 és láncsás hajdúkkal: nincs neki annyi
35 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 Szakkerment5 a Generális,
40 Quartély aki betegh.6 (Hihető abban az időben
Történt vólt e’ meg, mikor a sokféle keresztes
Ponyva hadak7 szanaszét kóborlották be hazánknak
Nagy részét.) Biztatja Matyit szóval, hanem elsőbb
Földes urához fut bíró uram, és bejelenti,
45 Hogy hadi orvosló vagyon itt; mert Döbrögi fűhözFához kapkoda, és akit csak ajánlani tudtak,
Bárha kerékgyártó, lóorvos, marhakuruzsló8
Vólt is, kínjában mind meghallgatta tanáccsát.
Kéreti hát ezt a felcsert is, hogyha az Istent
50 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
55 Felváltó posták9 elvitték csaknem erővel.
(Bárha nem említném, lehet elgondolni csak úgy is,
Hogy Matyi a képét okosan bé tudta vakolni,
És különös módon elváltoztatni beszédét.)
A mi urunk, ki szegény, még vagy három daganattal,

hacuka: könnyű köntös vagy kabátka; viseltes ruha
tászli: fodros kézelő
3
koszperd: rövid kard, tőr
4
puzdra: nyíltartó tok
5
Szakkarment: a német Sakrament! káromkodás elferdítése
6
Generális, Quartély [kvártély] aki betegh: a beteg generális szállására
7
ponyva hadak: gyülevész hadak
8
kuruzsló: képzettség nélkül gyógyító személy
9
posták: hírnökök, küldöncök
1
2
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60 Mellyek a hátáról nem akartak eloszlani, ágyban
Kornyadozott:1 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
65 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
70 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
75 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,2
Hajdú, kukta, szakács, kertész, szoba- konyhaleányok,
Béres, strázsa, kocsis, fullajtár,3 bába, favágó,
80 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
85 Úgy szabadúla meg: a paphoz küldé, hogy az Istent
A fűveknek erőt szerző menybéli malasztért4
Kérje a hívekkel. – Maga megvizsgálja az úrnak
1 kornyadozik: elfáradt, kimerült
2 poroszló: hajdú
3 fullajtár: kocsis, lovas, aki a nagyúr kocsija előtt lovagol
4 malaszt: isteni kegyelem
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Vakszemeit;1 kendőt vesz elő, s addig simogatja
A két szárnyával, hogy száját béfedi; ekkor
90 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
95 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,
100 Lúdjaim árát és költségemet elveszem, úgymond.
Azzal búcsút vesz, kimegy, a paripára felugrik;
S illa berek.2 – Haza jő a fűvész csorda rakodtan:
Bészalad egy szobalyány, meglátja az úr csuda képét;
Elsikkantja magát, kifut, öszverikoltja az udvart.
105 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.

110 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 degesz3 erszénnyel tért meg Skorbuntzius úrhoz.

1 vakszem: halánték, a homlok oldalsó csontjai, illetve ezek tájéka
2 illa berek: az eltűnést fejezi ki
3 degesz: telt, kövér
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„Fördővíz szaporán, úgymond, és fűvek!”
Döbrögi újbóli megverését Matyi most sem bízza a véletlenre, jól felkészül a kölcsön
másodszori visszaadására is. Ismét tanulnia kell, és egy új mesterségnek elsajátítani a fortélyait.
A költeményben szereplő orvosi kifejezések, borbélyszerszámok, gyógynövények részletes megnevezése persze egyáltalán nem véletlen: Fazekas Mihálytól – botanikai érdeklődése és édesapja foglalkozása miatt – sem álltak távol ezek az ismeretek.
A Harmadik levonásból sem hiányozhat az álruha, amely most doktori hacuka lesz. Matyi
ezúttal is az emberi hiúságra alapozza a tervét: az idegen nyelven beszélő, külországból érkező csodadoktor könnyedén az uraság környezetébe kerül. Az elbeszélő mesterien mutatja
be, hogyan teljesíti a ház népe a „tudós” doktor minden kívánságát.
Mindaz, ami a Második és a Harmadik levonásban történik, annak a következménye, hogy
Döbrögi erőszakkal elvette Matyi lúdjait, és megverette a ﬁút. Az Első levonás bonyodalma indítja el a következő levonások cselekményét, melynek legfontosabb elemei
a visszaverések. A tanulás és a tapasztalatszerzés, az álruhába bújás stb. mind emiatt történik. Kíváncsian várjuk, milyen tervet eszel ki Matyi a kölcsön harmadszori visszaadására, hiszen az ígéretét még nem váltotta be hiánytalanul.

Feladatok, kérdések
1. Készíts táblázatot, amelyben felsorolod, milyen elemek ismétlődnek több levonásban is! (Ha valamelyik részre nem jellemző az elem, oda tegyél egy mínuszjelet!)
Ismétlődő elem
álruha

Második
levonás
olasz ács

Harmadik
levonás

Negyedik
levonás

doktor

előzetes tanulmányok

2. Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!
a) Matyi azért állt be Skorbuntzius úrhoz, hogy…
b) A ﬁú azért küldte el a cselédeket a háztól, mert…
c) Matyi a sánta banyától úgy
szabadult meg, hogy…
d) Miután a szolgák hazatértek, lóra pattantak, de…
3. Keressetek a Harmadik levonásban olyan elemeket, amelyek a költő korára utalnak,
illetve amelyek bemutatják, melyik korba helyezte Fazekas a mű cselekményét!
4. Adj találó, ötletes címeket a levonásnak!
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Kapcsolódó
1. Fűzz magyarázatot a következő szavakhoz, kifejezésekhez: „majmát majd hóltra nevette”, „Híjjába keríti magát bé”, „a képét okosan bé tudta vakolni”, „öszverikoltja”!
2. Keresd meg a Magyar értelmező kéziszótárban, mit jelentenek az érvágó, érvágás
szavak!
3. Mondjátok el a második visszaverés történetét Matyi, majd Döbrögi nézőpontjából!
4. Az erdő, mező növényei közül soknak van gyógyító hatása. Nézz utána a növényhatározókban vagy más kiadványokban, milyen jótékony hatása van a borsmentának, a gyermekláncfűnek, a vérehulló fecskefűnek és a kakukkfűnek!




Borsmenta



Gyermekláncfű


Vérehulló fecskefű

Kakukkfű

5. Készítsetek rajzokat a mű harmadik részéhez! Azok „levonásával” meséljétek el a történetet Döbrögi egyik szolgája vagy a sánta banya nevében!
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A Lúdas Matyi verselése
Tanultad már, hogy a vers ritmusa létrejöhet a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok
szabályos váltakozásából. Ezt tapasztaltad a János vitéznél is. De ritmust eredményezhet
a rövid és a hosszú szótagok szabályos váltakozása is, mint azt Arany János A walesi bárdok
című alkotásánál tapasztaltad.
Vizsgáljuk meg, Fazekas Mihály műve hangsúlyos vagy időmértékes verselésű-e!

Feladatok, kérdések
1. a) Válasszatok ki a műből négysornyi részletet, és olvassátok fel többször közösen!
b) Tapasztaljátok-e a hangsúlyos és a hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozását, lüktetését?
c) Mutat-e szabályos váltakozást a rövid és a hosszú szótagok ismétlődése? Érzitek-e valamelyik versláb többszöri ismétlődését? (Lapozzatok vissza a 32–33. oldalpárra, ahol az időmértékes verselésről és a verslábakról tanultatok!)
d) Idézzétek fel az eddig megismert rímfajtákat! Melyik illik a költeményre?
A Lúdas Matyi időmértékes verselésű alkotás, a mű minden sora hat verslábból áll:

⊃
⊃

⊃
⊃

„Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!”
−− | −
|− − | − −| −
|− −

⊃
⊃

Az ilyen sorfajtát hexameternek (hatmértékűnek) nevezzük (a hexa hatot jelent, a meter
verslábat, mértéket). A hexameter az időmértékes verselés egyik sorfajtája, amely hat
verslábból áll. Az első négy versláb daktilus és spondeus is lehet, az ötödik versláb
mindig daktilus (–
), a hatodik pedig mindig spondeus ( – – ). (Ezért kötött verssorról
beszélünk.) A mű sorvégei nem rímelnek egymással, alliterációt (kezdő rímet) azonban több
helyen is találunk a szövegben („földetlen földig”, „pompásabb palotát” stb.).



Libapásztor (1942, Fortepan)
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Lúdas Matyi; Negyedik levonás

• Figyeljétek meg, mely események jelentik majd a mű tetőpontját, illetve megoldását!
Már most ám igazán rosszúl lett Döbrögi; rendes
Orvosokat hívtak, s kurrenst1 küldöztek az ország
Minden részéhez, Lúdas Matyi megfogatása
Végett; csakhogy az ő képét igazán leírni
5 Nem lehetett; minthogy mindég más színbe jelent meg,
Hogy pedig ez nem más földön, hanem a mi hazánkban
Történt, a’ bizonyos: megtetszik 2 az akkori törvényTévők 3 gondjából, kik az ő csúfjára, örökre
Feljegyzék a nagy Törvénykönyvben, hogy az ollyan
10 Rossz úton járó kutyafog,4 mint a mi Matyink vólt,
Lúdasnak neveződjön: ez hát nem puszta találmány.5 –
Nem jött kézre Matyink, mely Döbrögi úrnak eléggé
Bokroztatta6 baját, és már egy ízbe reménység
Sem vólt éltéhez; hanem a bölcs orvosok által
15 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;
20 Még a lúdimagistert7 is ki akarta csapatni
A jószágából; de az azt ígérte, hogy inkább
Rektornak8 hívatja magát, s minden követőit,
Húsz láncsást csak azért tartott, hogy tíze napestig,
Tíze viszont éjjel mindég őrt álljon az udvar
25 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
30 Háromszor fogadá, hogy megveri Döbrögit; annak,
Bárha törik-szakad is, csak meg kell lenni akárhogy. –
Országos vásár esik egykor Döbrögi úrnak
Városkájában; Matyi ott, mint más igaz ember,
Megjelenik paripán, a lóvásárba bolyongván.
1 kurrens (itt): hirdetmény, körözőlevél
2 megtetszik: kitűnik, nyilvánvalóvá válik
3 törvénytevő: bíró
4 kutyafog: álnok, irigy
5 találmány: kitalálás
6 bokroztatta: sokasította
7 lúdimagister: iskolamester, tanító
8 rektor: a református kollégium igazgatója (tanítója); illetve az egyetem vezetésével megbízott professzor
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35 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?1
Tíz lovat is veszek én annyin, tán jobbat is ennél.
Ugyde Uram! felel a siheder, jó nagy Magyarország,
40 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,
45 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
50 Kotródj ám, mert száz lelked lesz, mégis az ördög
Elvisz, ecsém! ha azok megcsípnek; hogyha nem, úgy én
Megveszem a lovadat; felpénzűl,2 hogy bizonyos légy,
Tíz aranyat feladok: majd meglelsz engemet itt s itt.
Tetszett a tűzről pattant sihedernek az alku,
55 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 pozsgás3 sihederben
A jó vér, s csak alig várhatja, hogy a kerek erdőt
60 Érjék Döbrögiék; mint a nyíl utánnok ereszti
Ráróját;4 – 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
65 Hajt a tíz láncsás; de mi haszna, nyomába se hágnak.

1 komázik (itt): tréfál, viccel
2 felpénz: előleg, foglaló
3 pozsgás: egészséges színű, telt arcú
4 ráró: eredetileg halászsas (kerecsen); ma gyors járású ló
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Fogd ki kocsis nyerges lovadat, mond Döbrögi, jobb e’
Mind a tízénél, mondjad, hogy száz arany, aki
Elfoghatja! – Szorítsd! Maga a hintóra felugrik,
És kíváncsi szemét düllyesztve mereszti utánnok,
70 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
75 Megveretett kelmed, s lúdját elvette erővel.
Döbrögit a mennykő ha azon nyomban megütötte
Vólna, talám sokkal könnyebb lett vólna szegénynek:
Öszverogyott, és a kocsiból ájúlva1 zuhant le.
Ott Matyi szánakozás nélkűl megverte utólszor;
80 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
85 Megzsákolt2 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.

90 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.
1 ájúlva: bámulva, meglepődve, csodálkozva
2 megzsákolt: elvert
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„Ne féljen az úr, már többet nem verem én meg”
Egy verés még hátravan, és erre Matyi és Döbrögi is nagyon készül. Egyikőjük új tervet
talál ki, a másik pedig egyre több katonával veszi körül magát. A felkészülés tehát mindkét
oldalról fokozódik. A ﬁú hajdani ígéretét már senki sem veszi tréfának, pedig egykor még
jót nevettek rajta: „Őrültes szavain Matyinak hahotára fakadtak.”
Az utolsó visszaverés tervébe sem csúszik hiba: Döbrögi ismét őrizet nélkül marad, a ﬁú
megint jól elveri, és elveszi tőle harmadszor is a ludak árát. Matyi beváltotta az ígéretét,
a harmadik verés a cselekmény csúcspontja, tetőpontja. Az események ezután gyorsan követik egymást. A mű lezárásában Döbrögi megjavul, és erre inti a többi kegyetlen urat is.

Feladatok, kérdések
1. Matyi felkészülésével párhuzamosan Döbrögi is erősíti a személyes védelmét.
a) Mondjátok el, milyen intézkedéseket tesz!
b) Igazoljátok a műből vett idézetekkel: ahogyan nő a veszély, úgy nő a védelem is!
c) Olvassátok fel azokat a szavakat, amelyek azt bizonyítják, hogy Döbröginek szinte már „rögeszméjévé” vált Lúdas Matyi!
2. Hogyan követték egymást az események? Írd le a betűjeleket a helyes sorrendben!
a) „a vídék lúdját kiölette, / Mert csak lúdtollat látott is, azonnal elájúlt;”
b) „Mellészöktet a hintónak. – Tudod-é uram, úgymond, / Hogy ki vagyok?”
c) „Meglát egy virgonc lovat egy idegen sihedernél; / Kérdezi, hogy mire tartja?”
d) „Az Isten / Így bánik, s bánjon valamennyi kegyetlen urakkal.”
e) „Öszverogyott, és a kocsiból ájúlva zuhant le.”
3. Eddig mindig álruhában jelent meg Matyi a visszaverésekkor. Mit gondoltok, most
miért nem maszkírozta el magát?
4. Mi volt az idegen lovas feladata? Miért volt szüksége Matyinak épp az ő segítségére?
5. Magyarázzátok meg, miért jelent megoldást a Negyedik levonás, és miért tekinthető a mű lezárásának!
6. Igazold vagy cáfold az állítást! (Segítenek az Első levonás kezdő sorai is.)
Matyi a szegény embereket ért igazságtalanságokért is elégtételt vett Döbrögin.

Kapcsolódó
1. Újra a döbrögi vásárban vagyunk. Játsszátok el Matyi és a siheder alkuját a vásári
forgatagban!
a) Egyikőtök képzelje magát Matyi helyébe, amint épp beváltotta az ígéretét!
b) Érdeklődjetek afelől, hogyan éli meg a „kölcsönkenyér visszajár” érzését!
c) Mihez kezd most, hol fog letelepedni? Faggassátok a ﬁút a jövőbeli terveiről is!
2. Milyen körülmények között lehetett volna még megverni az uraságot? Találj ki egy
másik módot a harmadik verésre!
3. Figyeld meg alaposan a levonást illusztráló rajzﬁlmjeleneteket! A testbeszéd milyen
elemeit fedezed fel rajtuk?
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Részösszefoglalás
Fazekas Mihály műve régi népmesei vándortémára épül. A vándortéma olyan alapgondolat, amely más népek irodalmában is megjelenik. A kis vagyonkájától megfosztott
hősök története nemcsak a magyar, hanem a francia, az olasz, a norvég stb. népmesékben
is megtalálható. Fazekas ezt a témát magyar történetté formálta. Felismerjük benne az író korának jellegzetes alakjait is: a hatalmaskodó földesurat, a szegény parasztot, a hajdút, a kereskedőt és a mesterembert.
A Lúdas Matyi műfaja elbeszélő költemény. Tanultad már, hogy az elbeszélő költemény
verses formában írt, eseményeket, történeteket elmondó hosszabb terjedelmű mű,
amelyet átszőnek a lírai elemek is.
Az előző tanévben már tanultál a motívum fogalmáról. Már tudod, hogy a motívum viszszatérő kép, elem a műben. A Lúdas Matyi cselekményében többször is visszatér a megveretés mozzanata. A művekben a többször visszatérő képet, elemet, mozzanatot ismétlődő motívumnak nevezzük.
A négylevonásos mű mindegyik részére jut egy-egy verés. Az elsőt még Matyi szenvedi el a zsarnokoskodó földesúr parancsára. Ez az igazságtalanság és a ﬁú ennek nyomán
tett ígérete válik a három visszaverés kiindulópontjává. A történet során Lúdas Matyi eszével és erejével felülkerekedik a földesúron, Döbrögi pedig egyre gyávább és nevetségesebb
lesz. A mű végén már maga is belátja, hogy nem bír a ﬁúval. Döbrögi konﬂiktusa a döbrögi
vásáron kezdődik, és ott is zárul: az uraság megfogadja, hogy semmilyen törvénytelenséget
és erőszakot nem tesz többé. A tanulságot ő maga vonja le: „Az Isten / Így bánik, s bánjon valamennyi kegyetlen urakkal”.
A Lúdas Matyi története népmesei témát dolgoz fel, cselekménye, előadásmódja,
hangvétele is népmesei jegyeket mutat. (A mihaszna legény elindul szerencsét próbálni;
hatalmaskodó földesúr; három próba stb.).
Az elbeszélő végig rokonszenvvel kíséri a hősét, és győzelemre segíti a dölyfös Döbrögivel szemben. A naplopó, mihaszna legény a szemünk előtt válik céltudatos, leleményes és
művelt ifjúvá. Szorgalma, elszántsága és kitartása átsegíti az akadályokon, és busásan visszaﬁzeti földesurának a kölcsönt.

Feladatok, kérdések
1. Sorold fel, milyen helyszíneken fordult meg Matyi a történet során! Húzd alá azokat, ahová többször is visszatért!
2. Mennyi idő telt el az első és az utolsó levonás között? Gyűjtsd ki azokat a szavakat,
amelyek az időre, az idő múlására utalnak!
3. Készítsétek el csomagolópapírra Matyi és Döbrögi alakjának körvonalát! A rajzok
köré írjátok le a szereplő tetteit, szavait, az alak belsejébe pedig az ebből megállapított tulajdonságát!
4. Olvassátok el újra a tankönyv 6. oldaláról a hős fogalmát! Fogalmazzátok meg,
miért tekinthetjük Lúdas Matyit hősnek!
5. Érveljetek amellett, hogy Fazekas Mihály műve elbeszélő költemény!
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6. Állítsátok sorba az eseményeket, majd meséljétek el a mű történetét!
a) Élt egy faluban egy mihaszna
legény, aki végül elunta a tétlenkedést. Elindult a döbrögi vásárba,
hogy eladja a lúdjait.
c) A vásárban Matyi nem süvegelte
meg Döbrögit, a ludak árából sem
engedett. Ezért a ﬁút megverték,
és a libákat is elvették tőle.
e) Döbrögi megjavult, és erre intette
a többi kegyetlen urat is.

b) Matyi ács, majd tudós doktor
képében jól elverte az uraságot,
és elvette tőle a ludak árát.
d) A ﬁú megfogadta, hogy háromszor
veri vissza a botütéseket Döbrögin.
f) Matyi harmadszor is visszaadta
a kölcsönt, és Döbrögi erszényét
újból kiürítette.

7. Ritmizáljátok a mű befejező öt sorát!
a) Állapítsátok meg, és jelöljétek a szótagok időtartamát a megfelelő jelekkel! (Figyeljetek arra is, hogy a mondatvégi szünet a sor utolsó szótagját hosszúvá teheti!)
b) Hány verslábból áll egy-egy verssor?
c) Milyen versláb az első négy, illetve az ötödik és a hatodik? Hogyan hívjuk ezt a sorfajtát? Miért nevezhetjük kötött verssornak?
8. Figyeljetek a történet elbeszélőjének szavaira, a történetmondás módszerére!
a) Idézetekkel bizonyítsátok, hogy az író rokonszenvvel beszél Matyiról!
b) Olvassatok fel olyan részleteket, kiszólásokat, amikor az olvasóval teremt kapcsolatot!
c) Keressetek példákat, módokat, amelyek az elbeszélő hangjának közvetlenségét
bizonyítják! Például:
• Úgy tesz, mintha hirtelen vagy utólag jutna eszébe valami: „Annyit tett Matyinak (Matyi vólt neve a sihedernek).”
• A szereplők közötti beszélgetéseket is elbeszéli stb.

Kapcsolódó
1. Alakítsatok négy csoportot, és írjátok fel papírlapokra a levonások számát! Húzzatok
egy-egy levonást, és írjátok meg a történetet dialógusos (párbeszédes) formában!
(Választhattok egy elbeszélőt is, ha úgy könnyebben boldogultok.)
a) Készítsetek a levonáshoz egyszerű díszleteket, gyűjtsetek az előadáshoz kellékeket!
b) Adjátok is elő egymásnak a jeleneteket!
2. a) Nézzétek meg órán azokat a jeleneteket a Dargay Attila rendezésében készült
rajzﬁlmből, amelyben Matyit megverik, illetve amelyekben a ﬁú visszaadja a veréseket! (Filmrészletek: 10:26–11:05; 29:18–30:15; 49:45–50:30; 1:06:34–1:07:35.)1
b) Beszéljétek meg, milyen hasonlóságokat és különbségeket láttok a mű és annak
ﬁlmes feldolgozása között!
c) Ha tehetitek, nézzétek meg az egész ﬁlmet, és listázzátok a további azonosságokat és különbségeket is!
¹ a számok az órát, a percet és a másodpercet jelölik
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Hősök az irodalom más műfajaiban
Az elmúlt órákon epikai, elbeszélő műveket ismertél meg, közöttük voltak népköltészeti és
műköltészeti alkotások is. A népköltészeti alkotások pontos keletkezési idejét nem ismerjük,
az ismert szerzők által írtakét igen: Fazekas Mihály Lúdas Matyi című elbeszélő költeménye
a 19. század elején keletkezett, Arany János a Mátyás anyja és A walesi bárdok című balladáit az 1850-es években írta.
Az utolsó rövidke részfejezetből arról is meggyőződhetsz, hogy az irodalmi alkotásokban – az említett művek születési idejénél sokkal korábban – a kezdetektől jelen van
a hősök ábrázolása. Azt is láthatod majd, hogy a mondákon, a balladákon és az elbeszélő költeményeken kívül még nagyon sok műfajban megﬁgyelhető a hősi tettek megjelenítése.

• Idézzétek fel, mit tanultatok történelemórákon a görög–perzsa háborúkról!
Kuckó – Olvassunk együtt!
Szimónidész:1 A thermopülai hősök sírfelirata
Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
(Ponori Thewrewk Emil fordítása)
A vers mintegy kétezer-ötszáz évvel ezelőtt keletkezett, a sírfelirattal a költő a spártai hősöknek állított emléket. Kr. e. 480-ban
a Thermopülai-szorosnál zajló csatában a
görögök halált megvető bátorsággal küzdöttek a perzsákkal szemben. Leónidasz
spártai király maroknyi seregével próbálta feltartóztatni a sokszoros túlerőben lévő
ellenséget, amelyet Xerxész vezetett. A hagyomány szerint háromszáz spártai katona
vesztette életét a csatában. A vers mindössze kétsornyi, rövidsége ellenére mégis
méltó emléket állít a görög hősöknek.
A vers műfaja epigramma.2 A műfajról 7. osztályban részletesen fogsz tanulni,
és más epigrammákkal is megismerkedsz
Leónidasz spártai király
majd. A most olvasott műből is látod, hogy
az epigramma egyetlen fontos gondolatot, általános érvényű tanítást, bölcsességet, példát megfogalmazó lírai költemény.
Jellemzője a rövidség és a tömörség. Két szerkezeti elemből épül fel: egy előkészítő
részből és egy csattanós lezárásból.



1 Szimónidész: ókori görög költő, Kr. e. 556-ban született
2 epigramma (gör): rávésés, felirat
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Feladatok, kérdések

⊃
⊃

⊃
⊃

1. a) Lapozz a tankönyv 32–33. oldalához, és ismételd át az időmértékes verselés szabályait!
b) Másold le az epigrammát, és végezd el a verstani jelöléseket! Takard le addig
a feladat folytatását! (Figyelj arra is, hogy a sor utolsó szótagját a sorvégi szünet
hosszúvá teheti!)
c) Tagold az első sort verslábakra! Hány versláb van az 1. sorban? Nevezd is meg
őket!
d) Tanári segítséggel tagold a második sort verslábakra! A jelölés során ﬁgyelj arra,
hogy két csonka versláb fog alkotni egy egészet! Hány verslábra tudtad tagolni
a 2. sort?
e) Hasonlítsd össze munkádat az alábbiakkal!
Itt fekszünk, vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
– –| –
–| – – | –
| –
|– –
spondeus spondeus spondeus daktilus daktilus spondeus

daktilus

⊃
⊃

daktilus

⊃
⊃

daktilus

⊃
⊃

⊃
⊃

Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
–
|–
|– || –
|–
|–
daktilus spondeus a 3., csonka
verslábbal együtt

A feladat megoldása során láthattad, hogy
az epigramma időmértékes verselésű,
gyakori verslába a daktilus és a spondeus.
Hagyományos versformája a disztichon,1
melyben a páratlan sorok hat verslábból (hexameter), a párosak öt verslábból (pentameter) állnak. (A pentameter sor két csonka verslába alkot egy teljes
verslábat.) A hexameter sor első négy verslába daktilus és spondeus is lehet, az ötödik mindig daktilus, a hatodik mindig spondeus. (Mindezekről részletesen szólunk még
7. osztályban.)

Kapcsolódó
1. Keresd meg a Történelmi atlaszban az ókori Görögországot, Spártát, a Thermopülaiszorost és a Perzsa Birodalmat! Fejtsd ki, miért lehetett a szoros az ellenség feltartóztatásának jól megválasztott helye!
2. Nézd meg a 62. oldali képét! A tankönyvi szöveg és internetes keresés alapján fogalmazd meg, mi járhat Leónidasz király fejében! Írd le gondolatait az alábbi mondatok befejezésével! Miért…? Hogyan…? Bárcsak…!
1

disztichon (gör): ’kétsoros’, időmértékes ritmusú sorpár
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• Elevenítsétek fel, mit tanultatok történelemórákon I. László királyról!
• Figyeljétek meg olvasás közben, mivel érdemelhette ki a király a szent elnevezést!
Kuckó – Olvassunk együtt!
Szent László király legendája1
Boldog László király kiragyogva kimagaslott Magyarország királyainak fényes nemzetségéből. […] testi-lelki alkatával már születésekor Isten kegyelmének szándékát nyilvánította, s már csecsemőként megmutatta, milyen király lesz valaha. Kétségtelen gondviselése
a Teremtőnek – kiről írják, hogy szebb az emberek fiainál, és nincs határa bölcsességének –, hogy önnön hasonlatosságára műve jó reményű helytartójául állította […]
Mikor pedig a királyi méltóság feladatát méltó módon elvállalta, szavakkal nem lehet
kifejteni, mennyire s miképpen látta el. Mert nem hajlott szíve a felé áramló gazdagságra
vagy más földi javakra: lelke mélyén mindig az örök jóra gondolt, arra vágyott kielégíthetetlen kívánsággal, azt kutatta, szüntelen nagylelkű munkálkodással. […]
Egy éjsza ka szokása szerint a váradi kolostorba ment imád kozni. Történt pedig, mialatt
az imádságba hosszan belemélyedt, hogy inasa, aki odakünn egymaga várta, a hosszú időt
elunva felkelt és bepillantott, s meglátta, hogy az ura megdicsőült testtel csodálatosan a levegőbe emelkedett. […]
Eztán besenyő2 zsiványok törtek be Magyarországra, és
férfiakat, nőket hurcoltak onnan rabságba. Seregével üldözvén őket a király nagy pusztaságba jutott, nem volt
mit enniük. S míg a sereget az éhség kísértette, ő eltávolodott tőlük, imádkozva a földre borult, és Isten irgalmáért könyörgött. […] Mikor pedig imájából felkelve visszaindult, íme szarvas- és marhanyáj ballagott vele szemben,
s vadságát levetkezve, a királlyal együtt vonult a sereg közepébe. Szedett tehát ki-ki az állatokból annyit, amennyire szüksége volt, dicsérve és dicsőítve szentségében Istent,
aki így megkönyörült rajtuk. […] váratlan betegség döntötte le lábáról, testi ereje már-már teljesen elhagyta: öszszehívta az ország főembereit, s bejelentette, hogy testi feloszlása közeleg. Ezt hallván az oly kegyes király halálán
jajveszékelő tömeg sírása az egekig hatolt. De a király magához vette az oltáriszentséget, amelyben híven hitt, amelyet egész szívével szeretett, s amelyet az erények teljességéRészlet a Képes krónikából. Géza és
vel keresett, boldogan tért meg az Úrhoz. Így veszett el
Szent László összeölelkeznek
az egy László királyban a Krisztus szentségére felesküdött
lovagok minden reménysége. Siratta az egyetemes magyarság, a papság és a nép, együtt
a gazdag és a szegény, a gyászoló ifjak és szűzek, sötét ruhában, három éven át nem
táncoltak, és mindenféle zenész és csábos csalogányhang elnémult a gyász idején is
túl. Miközben pedig hívei testét Váradra vitték, a fáradtságtól és a gyásztól elcsigázva elaludtak. S mivel álomba merülvén a kelleténél hosszabban időztek, a kocsi, amelyre testét helyezték, mindenféle állati vonóerő és segítség nélkül magától indult Váradra a helyes úton. Felébredvén nem találták a kocsit, és vigasztalhatatlanul futkostak szerte
a vidéken, amíg meg nem találták a Várad felé magától futó szekeret, a ráhelyezett szent



1 legenda (lat): olvasandó, olvasásra szánt vallási tárgyú történet
2
besenyő: főleg török nyelvet beszélő, törzsszövetségben élő nép
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testet. Látván hát a csodát, hagy tudniillik a boldog hitvalló testét isteni erő viszi ama helyre,
ahová temetkezését maga választotta, Istennek hálát adva Istent dicsőítették.
[…] az Úr 1192. évében szent teste dicsőségesen szentté avattatott […] Egy fiú, akinek
nem volt se keze, se lába, éppen szentté avatásának órájában nyerte vissza épségét. Ugyanebben az órában fényes ragyogású csillag mutatott az égen a kolostor irányába, ahova szent
testét helyezték, s miközben nagy tömeg gyűlt össze a kolostor előtt, majdnem két teljes
órán át vöröslött átható fénnyel.
(Részlet; 13. század eleje; Kurcz Ágnes fordítása)

Szent László király (1077–1095) az egyik legnépszerűbb alakja történelmünknek. A különböző források úgy emlékeznek meg róla, hogy a király hatalmas termetű férﬁ volt, és az emberek közül messze kimagaslott. De nemcsak testi erejével és bátorságával tűnt ki mások közül,
hanem kegyességében és az erények gyakorlásában is példakép volt. Az utókor az országot
védelmező hősként, igazságos uralkodóként emlékezett meg róla évszázadokon át – és teszi azt napjainkban is.
A most olvasott történet műfaja legenda. A legenda epikai műfaj, amely vallási szempontból jelentős személyről, nevezetes helyről vagy ünnepről szól. A szentekről
szóló legendákban nagy szerepe van a csodáknak és a csodatételeknek.
A 11–12. században latinul születtek meg az első magyarországi legendák, de egyre inkább
igényelték a közösségek (a latinul nem tudó szerzetesek, apácák és világiak), hogy anyanyelvükön, magyarul is megismerjék ezeket a történeteket. A magyar legendárium1 legismertebb
szentjei: I. István és ﬁa, Imre herceg, Gellért püspök, I. László, Margit királylány (IV. Béla király
lánya) és Erzsébet királyné (IV. Béla király testvére). Életük és cselekedeteik számos feldolgozásban maradtak ránk.

Feladatok, kérdések
1. a) Sorold fel az olvasottak alapján, milyen csodák fűződtek Szent László királyhoz!
b) Mondd el az egyes csodatételeket saját szavaiddal, három-négy mondatban!
Készíts rajzot is az egyikhez!
2. Nemcsak a legendákban, hanem számos más alkotásban is megörökítették a király
alakját. Olvasd el az alábbi részleteket, és nézz utána az interneten és a könyvtárban, mely művekből idéztünk! Térj ki arra is, milyen ember, milyen uralkodó képét
mutatják ezek a részletek!
a) „Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály,
Magyarországnak édes oltalma,
szent kerályok közt drágalátus gyöngy,
csillagok között fényességes csillag.
Szentháromságnak vagy te szolgája,
Jézus Krisztusnak nyomdoka követi,
Te szent léleknek tiszta edénye,
Szíz Máriának választott vitéze.”
1
2


A Szent László-herma2

legendárium: legendakönyv, a szentekről szóló legendák gyűjteménye
herma: mellszobor alakú ereklyetartó
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b) „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.”
c) „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!


Részlet a Képes krónikából. Szent László
király az épülő váradi székesegyház előtt


A tordai hasadék

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.”
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• Jósoljátok meg a rajzok alapján, miről szólhat a történet!
Kuckó – Olvassunk együtt!
Móra Ferenc: Kuckó király
Sokszor hallottam édesapámtól ezt a történetet, amit most el akarok beszélni. Aratás idején, szép holdvilágos éjszakában kint a szérűn egyéb se járta, csak a Kuckó király története. Hosszú téli estéken, mikor bömbölve szaggatta a szél a házunk nádtetejét, nem kellett
nekem egyéb mese, csak a Kuckó király. Meg is tanultam, s most úgy adom, ahogy vettem.
Se hozzá nem teszek, se el nem veszek belőle. Bizony a szabadságharc idején még olyan kis
legényke voltam én, hogy a Mitetszik boltos mindig a zsebébe akart dugni, mikor átszaladtam hozzá árpacukorért. Hanem azért akármilyen kicsi voltam, mégis csak voltam ám
én a Kossuth Lajos katonája, úgy nézzetek rám! Nem is afféle hányt-vetett közember, hanem igazi aranycsillagos generális.1 Édesapám szűcsmester volt, ő szabta az aranycsillagot
piros irhából.2
Aki csak épkézláb ember volt a falumban, az mind elment honvédnak. Csak mink maradtunk otthon, apró gyerekek. Minket nem vittek el, akárhogy rimánkodtunk. Azt mondták, nem gyerekjáték a háború, s nem medvecukrot3 osztogatnak a csatatéren.
Hanem azért tudtunk mink magunkon segíteni. Összeálltam két-három jó pajtásommal, s nyakunkba vettük a falut. Bezörgettünk minden ház kapuján, ahol magunkformájú gyerek lakott.
– Talpra, legény! Kossuth Lajos azt izente, elfogyott a regimentje! Ki a gyepre, aki igaz
magyar!
Mire a falu végére értünk, akkorára úgy megszaporodtunk, hogy kitelt volna belőlünk
egy század. Én megtettem magamat generálisnak, s hadi rendbe állítottam a sereget. Öröm
volt nézni a sok lelkes katonát, csak az a kár, hogy ellenséget sehol se találtunk. Éppen ezen
búslakodtam, mikor egyszerre csak elejbem ugrik az egyik kapitányom:
– Generális úrnak alássan jelentem, Kasza Palkó még hiányzik a seregből.
Nosza, mindjárt rápattantam a nádparipámra,4 s harmadmagammal elvágtattam Kasza
Palkóékhoz. Alacsony kis házacska volt az övéké, mégse ütöttem a fejem az ajtóragasztékba,5
pedig le se szálltam a lóról. Szegény gyapjúnyírogató asszony volt a Palkó édesanyja, most is
ott szorgoskodott a küszöbön. Ijedten tette le a gyapjúnyíró ollót, ahogy becsörtettünk nagy
kényesen.
– Mit akartok, gyerekeim?
– Katonának való embert keresünk, nénémasszony, Kasza Palkó nevezetű legényt.
Kasza Palkó ott hevert a kemence mögött a kuckóban egy rossz subában. Egy nagy, ócska könyvbe volt beletemetkezve, megrettenve ütötte föl belőle buksi fejét, ahogy meglátott
bennünket.
– Gyere, Palkó, katonának! Kint táborozik a sereg a falu végin, csak éppen te hiányzol még.
– Nem szeretem én az ilyen játékot – mondta Palkó kedvetlenül.
– De nem játék az, hékás! Pokolra kergetjük a németet.
Egyéb se kellett Palkónak. Befordult a falnak, behúzta fejét a subába, úgy dörmögött ki:
– Jaj, dehogy megyek én oda! Gyönge vagyok én katonának. Jobban szeretem én itt a kuckóban olvasgatni a Toldi Miklós történetét.
1 generális: tábornok
2 irha: kikészített bőr
3 medvecukor: fekete színű, rúd alakú, kesernyés ízű édesség
4 nádparipa: nádszálból való vesszőparipa
5 ajtóragaszték: ajtótok

67

1_fejezet_Hosok.indd 67

2021. 05. 11. 15:07

Nagyon mehetnékje volt már a paripámnak, csak úgy futtában kiáltottam oda Palkónak:
– Szép álmokat, Kuckó király! Jobb is, ha itthon maradsz a kuckóban; legalább nem
csúfítod a seregemet.
Világéletében mindig vézna gyerek volt ez a Kasza Palkó. Esze-lelke mindig a könyvön
járt, semmi pajkosságunkban soha részt nem vett. Hanem most ugyan nem sokat búsultunk utána. Tudtunk mink hadakozni nála nélkül is. Fakardjainkkal úgy helybenhagytuk a fűzfabokrokat, hogy némelyik tán még azóta se hajtott ki. A homokos partban pedig
úgy megriasztottuk az ürgéket, hogy még tán ma is szaladnak. Nincs az a német, amelyik
olyan sebesen el tudná hordani az irháját.
Abban az esztendőben nem esett jól semmi más játék, csak a katonásdi, hanem abba bele nem untunk soha. Egyszer, ahogy fáradtan ballagtunk hazafelé a nagy csata után, szemben találtuk a Kuckó királyt. Egy zsák korpát1 cipelt hazafelé a szárazmalomból, egész belegörnyedt a vézna teste. Megriadt az istenadta, ahogy meglátott bennünket, de már nem
menekülhetett előlünk sehova. Rávetettük magunkat, mint a vércsék a galambfiókára.
Örültünk neki, hogy valahára igazi ellenségre találtunk.
– Megállj, Kuckó király! Tanuld meg, mi az a honvédvitézség!
Szegény fiú ledobta a válláról a zsákot, és szomorúan meresztette ránk a nagy kék szemét.
Sohase arattunk ennél könnyebb diadalt. Meg se mozdult a jámbor, míg csak hátba nem
puffogtattuk valamennyien. Mikor aztán kiadtuk a mérgünket, akkor megtörülgette könnyes
szemét a dolmánykája ujjával, vállára kapta a zsákot, s csak a kapujokból mert visszaszólni:
– Várjatok csak, majd megfizetek én még ezért nektek!
Hanem bizony szegény Kuckó király nagyon sokáig az utcára se mert kilépni. Mikor
megint közénk vegyült, régen vége volt már akkor a honvéddicsőségnek. Német lett az úr
az országban, bujdosott előle a szegény honvéd, ki merre látott.
A mi falunkba is vetődött egy bujdosó honvédtiszt. Ide ugyan jó helyre jött. Erről
a nádrengeteg közé bújt kis faluról nem sokat tudott a világ. Mintha csak eltemették volna, aki miközénk jött lakni.
Éppen ezért választotta ezt a helyet a mi tiszt urunk. Halálra kereste az ellenség – de
nálunk keresni ugyan kinek jutott volna eszébe? Különösen, hogy a fényes tiszti ruháját
1 korpa: gabona héjából őrléskor keletkezett melléktermék
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felcserélte szegényemberes gúnyával, s beállt halászlegénynek Galambos Imre halászmester
uramhoz. Nem is tudta a hálót nála jobban megfeszíteni senki a halászlegények közt. De
ha esténként körülvettük a Galambos portán, hol sírtunk, hol ragyogott a szemünk, ahogy
a honvédek csatáiról beszélt, de senkinek a szeme nem ragyogott úgy, mint a Kuckó királyé.
Egy csúnya téli napon nagyon kemény munkájuk volt a halászoknak. Léket vágtak a Tisza
jegén, hogy halászni lehessen a szabad vízben. Alig győztük hazavárni a tiszt urat a Ga
lambosék házához.
Ott ácsorgott köztünk a Kuckó király is, majd megvette az Isten hidege, de azért váltig
a kapuban leselkedett: jön-e már a mi mesemondónk? Jött is, de most nem volt neki mesél
hetnékje.
– Jaj, fiaim, baj van – bukott be a kapun –, ellenség jár a faluban, megláttak az utcán,
a nyomomban vannak!
Alig volt ideje beosonni a kamraajtón, már akkor ott volt az ellenség. Három tollas csákójú, zord tekintetű német katona. Úgy szétugrottunk mink, mint mezőn a varjak, ha követ hajítanak közéjük. Futott, aki bírt, néhányan a sövény tövébe, csak a Kuckó király maradt ott az udvar közepén. Moccanni se bírt szegény ijedtében.
– Hé, kisfiú – kérdezték tőle a katonák –, nincs ebben a ti falutokban valami bujdosó
honvédtiszt?
– De… de van – nyögte a Kuckó király.
– Hol van, merre van? – kaptak a szón a katonák.
Háromszor is megkérdezték, míg a Kuckó király meg bírt szólalni:
– Túl… túl a Tiszán, a bátkai majorban.1
Az egyik katona egy aranypénzt szedett elő a tarsolyából, azt a markába nyomta a gye
reknek.
– Nézd, ez a tied, amiért igazat mondtál. Ha odavezetsz bennünket, akkor másikat is
kapsz. Megveheted rajta a bíró házát.
A Kuckó király szégyenlősen lehajtotta a fejét.
– Várjanak, míg besötétedik. Akkor álmában lephetik meg, akit keresnek.
– Egész okosan beszél ez a gyerek – mondta a katona a társainak. Aztán egyikük kiállt a kapu elé őrködni, ketten pedig beszállásolták magukat a Galambosék tiszta szobájába. Vitték magukkal a Kuckó királyt is, hogy meg ne ugorjon valahogy. Esze ágában se
volt az a szegény fiúnak. Csak azért leselkedett ki az ablakon, hogy az öreg halászmestert
megszólíthassa:
– Imre bácsi, hol vágtak ma léket a Tiszán?
– Mi közöd hozzá? – morgott mérgesen az öreg halász. – A makkosi töltés irányában,
ha bele akarsz fulladni.
Kuckó király nem szólt többet, lehorgasztotta a fejét, lefogta a szemét, úgy tett, mintha
aludna. Alig bírták fölrázni a katonák.
– Hé, fiú, szedd össze magad! Indulhatunk már, akár harapni lehetne a sötétséget.
A három katona közrefogta a gyereket, úgy vágtak neki az éjszakának. Hullott a hó
sűrűn, nagy pihékben, majd kiverte a szeme világát az embereknek. Mikor a Tisza part
jára értek, megszólalt a Kuckó király:
– Most már egymás háta mögé álljunk, jó távolast egymástól. Síkos a jég, ha elcsúszik is
valamelyikünk, le ne üsse lábáról a másikat. Majd én megyek legelöl.
A Tiszán éppen szembefogta a szél a kis csapatot. Olyan gorombán visszalökte őket,
alig bírtak tőle haladni. Néha kiszalajtottak egy-egy szitkot a katonák a szájukon, egyszer
aztán hátrafordult a Kuckó király:
1 major: határban lévő gazdaság
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– Most már bátrabban haladhatunk, mindjárt kint vagyunk a parton. Rögtön ott leszünk, ahova igyekszünk.
Azzal szép csendesen beleeresztette magát abba a lékbe, amit aznap vágtak a halászok
a Tiszán. A jeges víz még csak nem is loccsant, a fiú még csak el se sikoltotta magát. A három katona vakon lépett utána a vak éjszakában.
Odaveszett mind a három. Észre se vették, hová jutottak, mire összecsapott fejük fölött
a víz.
Az aranypénzt ott találták a halászok másnap reggel a lék szélénél, a jégre dobva. Az ellenség pénzét még a halálba se akarta magával vinni Kuckó király.

Az író néhány évvel a halála előtt vetette papírra a következő gondolatot, amikor Kiskunfélegyháza (szülővárosa) díszpolgárává választotta: „visszajöttem az öreg iskolához, ahol megtanultam magyarnak lenni”. Ezt az érzést és meggyőződést erősítette benne édesapja,
Móra Márton is, aki hűségesen őrizte 1848–49 szellemét. A dicsőséges időkről sokat mesélt
ﬁának, aki számára különösen kedves volt Kuckó király története.
Móra Ferenc felnőtt korában szinte szóról szóra lejegyezte a gyermekként hallott történetet. Kasza Palkó, a társai által sokszor megbántott gyermek a történetben olyan
hőstettet hajtott végre, amely mindenki előtt példaként állhat. A kisﬁú az életét is feláldozta, amikor az ellenség katonáit a Tisza vizébe vezette.
A történet műfaja novella. A novella cselekménye általában egy eseménysorra
épül. Középpontjában valamilyen konfliktus (összecsapás, összeütközés) áll. A cselekmény egyenletesen halad a tetőpontig, és legtöbbször meglepő, csattanószerű
fordulattal zárul. Általában kevés szereplője van, a cselekménye rövid idő alatt játszódik.

Feladatok, kérdések
1. Keresd meg és olvasd el az első bekezdésből azokat a mondatokat, amelyek Kasza
Palkó történetének rendkívüliségét, fontosságát fogalmazzák meg!
2. Fejtsd ki, miért találó, beszédes név a Kuckó király elnevezés!
3. a) Beszéljetek az 1848–49-es szabadságharcról! Idézzétek fel ehhez alsó tagozatos
olvasmányaitokat, és „mozgósítsátok” egyéb előzetes ismereteiteket is!
b) Mutassátok be, hogyan változtatták meg a falu lakóinak életét a történelmi események!
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4. Vegyétek számba, milyen helyszínekhez kapcsolódnak az események!
Helyszín
1. A falu utcái

Esemény
A gyerekek toborzója

5. a) Állítsatok fel ellentétpárokat, amelyek a konﬂiktushoz vezetnek (például Kuckó
király félénk természete)!
b) Mondjatok véleményt a következő mondatról!
„Örültünk neki, hogy valahára igazi ellenségre találtunk.”
c) Állapítsátok meg az a) pont alapján, kik az igazi ellenségek a novellában!
6. Rajzoljátok meg csomagolópapírra Kasza Palkó körvonalát (sziluettjét)!
a) Írjátok köré a külső tulajdonságait (például: kék a szeme)!
b) Ugyancsak kívülre kerüljenek a ruházatára és a környezetére vonatkozó megállapítások!
c) Gyűjtsétek össze és írjátok a rajz köré a testbeszédre utaló szavakat, kifejezéseket is (például: „úgy tett, mintha aludna”)! Mutassátok be ezeket némajátékkal!
7. Válaszoljátok meg, hős volt-e Kasza Palkó!
a) Idézzétek fel a hős fogalmáról tanultakat!
b) Olvassatok fel a novellából a meghatározást igazoló részleteket!
c) Miért nem tekinthető hősnek a többi gyerek? Hogyan viselkedtek az osztrák
katonák megjelenésekor? Fogalmazzátok meg, mi a különbség a hősiesség és
a hősködés között!
8. Figyeljétek meg az elbeszélői nézőpont változását!
Magyarázzátok meg, miért és hol vált át az író egyes szám első személyből harmadik személybe! (Ehhez gondoljátok át, lehetett-e szemtanúja Kasza Palkó hőstettének!)

 Than Mór: Az 1849. április 19-i nagysallói ütközet
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9. Meséljétek el körmesével a novella cselekményvázlata alapján Kasza Palkó történetét!
I. Előkészítés (expozíció)
Helyszín: egy eldugott kis falu a Tisza mellett
Időpont: az 1848–49-es évek
Szereplők: a falubeli gyerekek, Kasza Palkó
Alaphelyzet: a gyerekek játékukkal a harcoló felnőtteket utánozzák – Kasza Palkó kivételével
II. Bonyodalom
Az első konﬂiktus kialakulása: a gyermekcsapat elveri a gyöngébb Kasza Palkót
III. A cselekmény kibontakozása
Fordulat: a szabadságharc bukása
Következményei:
A bujdosó honvéd megjelenése a faluban
Megváltoznak a gyerekek játékai, összebékülnek Kasza Palkóval
Újabb fordulat: az osztrák katonák megjelenése a faluban
Következmény: Kasza Palkó „árulása”
IV. Tetőpont
Kasza Palkó és az osztrák katonák halála
V. Lezárás (megoldás)
Az aranypénz a lék szélén, a honvédtiszt megmenekül

Kapcsolódó
1. Fűzz magyarázatot Mitetszik boltos nevéhez!
2. Hogyan nevezzük bibliai szólással a történetben szereplő aranypénzt?
3. Találj ki szellemes, nem sértő beszélő neveket magadra és barátaidra!
4. a) Írjatok jelenetet Kasza Palkó és az osztrák katonák találkozásáról!
b) Játsszátok is el a dramatizált változatot!
5. Az elmúlt tanévben már megismerkedtetek Móra Ferenc A századik könyv című
írásával. Idézzétek fel, miről szólt a történet!
MÓRA FERENC (1879–1934)
A budapesti egyetemen tanári diplomát szerzett, de pedagógusként csak rövid ideig dolgozott. Az írás vonzotta, ezért a Szegedi Naplónál helyezkedett el újságíróként, közben sorra jelentek
meg a versei és elbeszélő művei is.
Közel egy évtizedig könyv tárosként dolgozott, majd 1917-től a
szegedi múzeum igazgatója lett. Régészként értékes feltárásokkal
és leletekkel gazdagította a múzeumot.
Regényei közül néhány: Rab ember fiai, Csilicsali Csalavári Csalavér,
Kincskereső kisködmön, Az aranykoporsó.
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• Soroljátok fel, mely szavak, milyen érzések jutnak eszetekbe a vadászat kifejezés hallatán!
• Figyeljétek meg, közülük melyek kapnak hangsúlyos szerepet a szövegrészletben!
Széchenyi Zsigmond: Csui! …(részlet)
Zuhogó esőre, sípoló orkánra ébredek. Ablakom a piszkosszürke, fehér bodros tengerre
nyílik, az pedig most legkevésbé sem lelkesítő. Sőt határozottan ellenszenves annak, aki
háromhetes hajóútra indul.
A délelőtt bevásárlással telik el, sötét, latyakos utcákban. Kifelejtett apróságok utánpótlása,
útlevelek, kiviteli engedélyek elrendezése, lótásfutás egyik hivatalból a másikba.
Délután beérkezik a hajónk. Silány kis alkotmány, innen a szálloda ablakából nézve.
A Szuezi csatornán, amelyen át vezet majd útunk, csak korlátolt nagyságú hajók járhatnak:
így az arrafelé tartók aránylag kicsinyek a többi óceánjáróhoz viszonyítva.
Estefelé csendesedik az eső. Lesétálok a kikötőbe, hogy közelebbről megtekintsem következő háromhetes tartózkodásom helyét.
Bizony, közelről nézve is kopott kis hajó ez. Szűk kabinok, még szűkebb étterem, alig
lehet benne átnyomakodni az egymás mellé zsúfolt asztalok között. A fedélzeten néhány
érdektelen külsejű utas cselleng. Szidják az időt, panaszkodnak, hogy már három nap óta
zaklatja őket. Meg is látszik rajtuk.
A hajó neve Usambara, német társaság tulajdona. Hamburgból jön és Fokföldre igyekszik. Beszállni csak holnap lehet.
[…]
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. […]
De nagyon eltévelyegtem a tárgytól, hiszen nem érzelegni akarok, hanem a mai, nagyon is emlékezetes
vadászatot elmondani.
A sátrat elhagyva, ismét egy jó Grant-bakkal1 találkozunk, de 300 lépésnél ez sem enged közelebb. […]
1 Grant-gazella: afrikai patás állat
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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. […] 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. Az egyenként visszamerészkedő szerecseneket szétküldjük újabb kövekért. Ez eltart egy ideig, nem egykönnyen
lehet követ találni. […]
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 a
kisebbik puskámmal a bokormozgás irányába lövök, aztán hamar átveszem tőle a
nagyobbik puskát, hogy a valószínű támadásra készen legyek.
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”. Nyilván nem sok baja történhetett.
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Széchenyi Zsigmond műve előszavában az „afrikavadászok” két fajtáját különbözteti meg. Egyikük az a nagyobb
csoport, akik nem írnak könyvet a vadászataikról; míg
a másik, a kisebbik részük papírra veti az élményeit. Eddig
ő is az előbbi csoportba tartozott, most azonban elhatározta, megörökíti a vele történt eseményeket. Állítása szerint írásának műfaja napló: „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!”
A könyv bevezető oldalairól azt is megtudjuk, hogy az
„Afrikai vadásznapló” mintegy fél év eseményeit írja le: az
1928 októbere és 1929 áprilisa közötti időszakét. A most
megismert részlet az utazás kezdetét és az 1928. december 10-i vadászatot örökítette meg.
Széchenyi Zsigmond: Csui!…
Az elmúlt tanévben a Szülőföld, táj című tankönyvi feje(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961,
zet megismerése során már tanultad, hogy a napló iroBudapest)
dalmi műfaj, benne az elbeszélő egyes szám első személyben írja le élményeit és emlékeit. Látszólag csak saját magának ír, valójában
irodalmi műként az olvasóknak szánja írását. Erre utal az előszóból idézett „Kérem, olvassák a megfelelő elnézéssel!” mondat is. (Köznapi értelemben is használjuk a napló kifejezést,
és a folyamatosan, rendszeresen írt, a feljegyzéseket és a személyes élményeket időrendben
tartalmazó írást értjük alatta.)
Széchenyi Zsigmond művében az események bemutatása sokszor a táj érzékletes leírásával egészül ki, az írást áthatják a lírai hangvételű részek. Ezáltal az olvasók még jobban részeseivé válhatnak a vadászat izgalmának és szépségének, egyben nehézségeinek
és kudarcának is.



Feladatok, kérdések
1. Igazold a szövegből vett mondatok felolvasásával az alábbi megállapításokat!
a) Az elbeszélő az óceánjárókhoz viszonyítva aránylag kicsi hajón utazik a vadászat színhelyére.
b) Az események bemutatása a táj lírai hangú leírásával egészül ki.
c) A vadászat a 20. század elején sem volt veszélytelen feladat, pedig ekkor már
modernebb fegyvereket, puskákat is használhattak a vadászok.
d) Afrikában „energikusabban lüktet az élet pulzusa”.
2. Afrika – a szöveg szavai alapján – valóban „visszavonzotta” Széchenyi Zsigmondot.
Már elmúlt 65 éves, amikor újra felkereste a kontinenst. Magyarázd meg a Csui!…
szövegrészlete alapján, vajon mi hívta, mi csábította oda a nagy vadászt!
3. a) Keresd meg a Földrajzi atlaszban a naplórészletben található földrajzi neveket!
b) Nézd meg az interneten, a Föld mely részein élnek ma nagy számban oroszlánok! Mely területeken haltak ki az állatok a nagyarányú vadászat miatt? Keresd
meg a területeket a térképen is!
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Kapcsolódó
1. Beszélgessetek arról, Széchenyi Zsigmond életében milyen szerepet tölthetett be
a vadászat! Vajon szenvedély volt számára, hivatás, vagy valami más?
2. Széchenyi Zsigmondot afrikai útjai során az akkor szinte még háborítatlan növényés állatvilág fogadta. Nem így történt 1964-ben, amikor utoljára indult a kontinensre. Erről írt a Denaturált Afrika című könyvében is.
a) Értelmezd a mű címét! (Segítenek a szótárak is.)
b) Magyarázd meg, milyen, a kontinensen történt változásokra utalhatott a szerző
a mű címével!
3. Afrika természeti világa Széchenyi Zsigmondon kívül több írónkat is rabul ejtette.
Nézz utána, ki volt az, akinek szintén Afrika volt a fő kutatási területe, és aki a Vadászkalandok Afrikában és az Oroszlánkaland Afrikában című írások szerzője is. Ő volt közel harminc éven át a Nimród vadászújság főszerkesztője is.
4. Napjainkban is vannak olyan emberek, akik rendszeresen vadásznak. Tevékenységük nemcsak az állatok elejtésére korlátozódik, hanem például az etetésük is az ő
feladatuk. Nézz utána, milyen más tevékenységet folytatnak még a vadászok!

SZÉCHENYI ZSIGMOND (1898–1967)
Magyar vadász, utazó, író. Útjai során nemcsak Európa több országába, hanem Afrikába, Ázsiába és Észak-Amerikába is eljutott. Egyik
kedvenc földrésze volt Afrika, ahová élete utolsó éveiben, 1964-ben
kilencedik alkalommal vezetett vadászexpedíciót.
2014-ben nyitották meg a róla elnevezett vadászati múzeumot a hatvani Grassalkovich-kastélyban, ahol személyes tárgyaiból emlékszobát is kialakítottak.
Művei közül néhány: Alaszkában vadásztam, Nahar, Afrikai tábortüzek,
Vadászat négy földrészen.
Írásait angol, német és szlovák nyelvre is lefordították. Műveiből az olvasó nemcsak a felkeresett területek növény- és állatvilágával ismerkedhet meg, hanem az ott élő emberek
életébe is betekintést nyerhet.
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Összefoglalás
A Hősök az irodalomban tankönyvi fejezet műveiben a hősiesség különböző példáiról olvashattál. Az írásokból olyan embereket, olyan hősöket ismerhettél meg, akik mindent megtettek a céljaikért, akik bátran ki mertek állni az igazukért – ha kellett, még az életüket is feláldozták érte.
Az utolsó rövidke részfejezetből arról is meggyőződhettél, hogy az irodalmi alkotásokban
a kezdetektől jelen van a hősök ábrázolása. Arról is megbizonyosodhattál, hogy nagyon sok
műfajban ﬁgyelhető meg a hősiesség ábrázolása. Olvashattál mondákat, balladákat, elbeszélő költeményt, de válogattunk számos más műfajból is: egy-egy epigrammát, legendát,
novellát és egy naplórészletet is megismerhettél. Szerettük volna neked bemutatni, hogy
a hős alakja, a hősiesség témája milyen sok írásban és műfajban van jelen.
Ha te is megismered az irodalmi alkotásokat, évtizedek múlva tovább tudod majd adni azokat a következő nemzedéknek. Máskülönben elfelejtődnek, kivesznek az emlékezetből, mint ahogy azt Kodály Zoltán is vallotta: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
Most összefoglaljuk, felidézzük az eddig megismert műveket. De nem zárjuk le a hősökkel és a hősiességgel kapcsolatos művek megismerését, hisz a tanév folyamán még számtalan irodalmi alkotással találkozunk ebben a témában.

Feladatok, kérdések
1. A hangulat megteremtése és a csoportok megkülönböztetése érdekében készítsetek el egy-egy jellegzetes „logót” az egyik megismert műhöz, és tegyétek ki az
asztalra! (Például: viaszpecsétes levél, fél véka ezüst és arany.)
2. A fejezetben nagyon sok verses és prózai alkotással ismerkedtünk meg. Listázzátok a műveket szóban az alábbiak szerint!
• Hősök a mondákban és a balladákban;
• Fazekas Mihály hőse, Lúdas Matyi;
• Hősök az irodalom más műfajaiban.
3. Csoportokban dolgozzatok!
1. csoport
Válasszatok ki egy olyan történetet, amiből szívesen készítenétek képregényt!
(Lehet egy részlete is.)
a) Figyeljetek rá, hogy csak a lényeges elemek szerepeljenek a képeken!
b) Felváltva készítsetek távoli, félközeli és közeli képeket aszerint, hogy mit mutattok be: több szereplőt, párbeszédet vagy érzelmeket a szereplők arcán!
2. csoport
Készítsetek gondolattérképet a hős fogalmához! (Csomagolópapíron vagy az interaktív táblán is rögzítsétek a feladatot!)
próbatétel

HŐS
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3. csoport
Olvassatok fel egy-egy rövid, de jellemző részletet a megismert történetekből!
A többi csoport tagjai pedig válaszoljanak a kérdésekre!
a) Mi a mű címe? Népköltészeti vagy műköltészeti alkotás?
b) Kik a fontosabb szereplői?
c) Mi az alkotás műfaja?
4. csoport
Töltsétek ki az ötsorost Fazekas Mihály története alapján!
Lúdas Matyi

2 tulajdonság
3 cselekvés
egy négyszavas mondat
szinonima a névhez

5. csoport
a) Lapozzatok először a tankönyv végére az Összefoglalás az irodalomelméleti
ismeretekből részhez, és soroljátok fel az epika, a líra és a dráma műneméről,
valamint az alábbi műfajokról tanultakat!
monda, ballada, elbeszélő költemény, epigramma, legenda, novella, napló
b) Listázzátok, a fejezetben megismert műcímek közül melyek párosíthatók a műfajokhoz!
c) Mutassatok rá, miként azonosíthatók az adott műfaj sajátosságai a megismert
művekben!
4. A fejezetben különböző évszázadokban keletkezett alkotásokat olvastál, némelyik
sok száz évnél is régebben született.
a) Volt-e olyan mű, amelynek a megértése problémát jelentett a számodra? Ha
igen, mi okozta a nehézséget?
b) Többször kértünk már arra, hogy a lábjegyzetben nem szereplő, de a számodra
ismeretlen szavaknak készítsd el a magyarázatát. Melyik mű esetén lett a leghosszabb a „listád”?
c) A megismert szövegek nyelvezete sok vonásban eltér a mai köznyelvtől. Sorolj
fel néhányat az eltérések közül! (Például Fazekas Mihály Lúdas Matyi című költeményében az igék ragozása sok esetben különbözik a maitól, például láta, fené.)

Kapcsolódó
1. Megtapasztalhattátok már, hogy olvasóként ne csak a szövegek elsődleges, szó
szerinti jelentésére ﬁgyeljetek, hanem igyekezzetek megfejteni az „üzenetüket” is.
Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mit üzennek nektek ezek a gondolatok!
a) „Csak az hős, aki jelleme szerint cselekszik, akkor is, ha sorsa mást követel tőle.” (Márai
Sándor)
b) „Küzdeni s győzni tanúlj. Kell küzdeni s győzni hazádért.” (Kölcsey Ferenc)
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Arany János: Toldi
„Mostan emlékezem az elmult időkről,
Az elmult időkben jó Tholdi Miklósról,
Ő nagy erejéről, jó vitézségéről,
Csuda, hogy mindeddig sem emlékeztünk erről.”
(Ilosvai Selymes Péter: Az híres neves Tholdi Miklósnak
jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história)

 Buda ábrázolása a Schedel-krónikában (részlet)
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Mozaikok Arany János életéből

• Ismerkedjetek meg a költő életrajzával a számozás sorrendjében!

4.

Vándorlás és hazatérés
Tizennégy évesen segédtanító lett, hogy szülei terhein könnyítsen.
Néhány évvel később Kisújszállásra ment, egy esztendeig tanított ott.
Megpróbálkozott a „hivatásos” színészettel is: 1836-ban egy vándorló társulathoz szegődött. Fél év múlva végleg hazatért Nagyszalontára, ahol 1840-ben „kis-nótárius” (aljegyző) lett.

3.

Iskolái
Tanulmányait a nagyszalontai iskolában kezdte, ahol tíz
éven át tanult. Már több nyelven olvasott, amikor 1833-ban
a debreceni kollégiumba került. A tandíj megfizetése
komoly gondot jelentett a családnak, ezért egy időre
abbahagyta a tanulmányait. Csak 18 évesen tért vissza
a kollégiumba, az iskolát azonban nem fejezte be.

2.

Szülei, testvére
Arany György és Megyeri Sára már 55, illetve 45 évesek voltak, amikor tizedik gyermekük megszületett. Mégsem népes családba érkezett a legkisebb, hiszen a gyermekek közül csak a legidősebb nővére, Sára élt. Az idősödő szülők
féltő gonddal óvták, gyöngéd szeretettel nevelték fiukat.


Ercsey Julianna
(Déri Múzeum, Debrecen)

1.

Születési ideje és helye
Nagyszalontán született 1817. március 2-án. (A település ma Romániához tartozik.)
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5.

Házasság, gyerekek
Az aljegyzői hivatallal lakás és jó fizetés járt, így feleségül vehette szíve választottját,
Ercsey Juliannát. Két gyermekük született: Juliska és László.

6.

A Kisfaludy Társaság1 pályázata
Az 1846-os év fordulatot jelentett a pályafutásában. A Kisfaludy Társaság
felhívására megírta a Toldit, amellyel meg is nyerte a pályázatot.

7.

Nemzetőr, szerkesztő, tanár
1848-ban, a forradalom győzelme után egy ideig
Aradon volt nemzetőr, és a Nép Barátja című lapot
szerkesztette.
A világosi fegyverletétel után bujdosni kényszerült,
lakását, jegyzői állását is elvesztette.
1851-től 1860-ig Nagykőrösön, a gimnáziumban
magyar irodalmat és latin nyelvet tanított.

8.

Barabás Miklós: Arany János
(Petőﬁ Irodalmi Múzeum, Budapest)

A Kisfaludy Társaság igazgatója, az Akadémia
titkára
1860-ban elfogadta a Kisfaludy Társaság igazgatói állását,
és Pestre költözött. 1865-ben megválasztották a Magyar
Tudományos Akadémia titkárának, majd főtitkárának. A hivatali munka azonban elvette idejét az írástól. Arany továbbra is visszavágyott a szülőföldjére.

9.

Az utolsó évek
1876-ban lemondott akadémiai főtitkári állásáról. Idejének jó részét a
Margit-sziget tölgyfái alatt töltötte Kapcsos könyvével. Ebbe jegyezte le
az Őszikéket, megrendítően szép öregkori lírai verseit és balladáit.
1882. október 22-én halt meg Budapesten.

1

Kisfaludy Társaság: magyar írók, költők egyesülete volt. Az elhunyt Kisfaludy Károly író iránti tiszteletből nevezték el így. A társaság célja az volt, hogy pályázatok hirdetésével buzdítsa a ﬁatal magyar költőket, és anyagi támogatásban részesítse őket
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Feladatok, kérdések
1. Válaszd ki azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igazzá
teszi az Arany Jánosról szóló állításokat! Írd le a kiegészített mondatokat!
a) Arany János Nagyszalontán kezdte meg tanulmányait,
majd a debreceni / sárospataki / egri kollégiumban folytatta.
b) Toldi című költeménye a Kisfaludy Társaság / nagykőrösi
gimnázium / Nép Barátja pályázatára készült.
c) A költő a/az Kisfaludy Társaság / Akadémia / Margit-sziget főtitkára is volt.
2. Elevenítsétek fel az eddig tanult Arany-verseket! Beszéljétek meg a Családi kör című verse kapcsán, hogyan éltek a
parasztcsaládok a 19. században!


Arany János családja
körében (Petőﬁ Irodalmi
Múzeum, Budapest)

Kapcsolódó
1. Keress a könyvtárban Arany János életéről és munkásságáról szóló könyveket (például Keresztury Dezső:
Így élt Arany János, Bisztray Gyula: Jókedvű magyar irodalom)! Válassz ki egy neked tetsző részletet a gyermekkoráról, iskolai éveiről, munkásságáról, és ismertesd az osztálytársaiddal irodalomórán!
Arany János Kapcsos könyve
2. Készíts a Magyar nagylexikon segítségével rövid ismer(Magyar Tudományos
tetőt a következő fogalmakról: Kapcsos könyv, Őszikék!
Akadémia, Budapest)
3. Válaszd ki a térképről azt a települést, amelyik nem
szerepel az életrajzi szövegben! Könyvtári és internetes kutatómunka után fogalmazd meg röviden, hogyan kapcsolódik a hely Arany Jánoshoz!
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Hogyan keletkezett a Toldi?
A Kisfaludy Társaság 1846 februárjában pályázatot hirdetett: „Készíttessék költői beszély,1 versben, melynek hőse valamely,
a nép ajkán élő történeti személy, például Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár vitéz stb. Forma és szellem népies legyen. Beküldés határnapja: november 26. 1846. Jutalma 15 db arany.”
Vörösmarty Mihály, a társaság elnöke az „irodalom legszebb
díszének” nevezte Arany János pályaművét, a jutalmat pedig a
meghirdetett tizenötről húsz aranyra emelte. A pályadíjon és az
országos ismertségen felül Arany egy igazi, hűséges barátra is
talált Petőfi Sándor személyében.
A hagyomány szerint Arany szülőföldje régen a Toldiak birtoka
volt. Az idősebbek még meg tudták mutatni, hol állt hajdan Nagyfalu. Arany már gyermekkorában sok mondát hallott édesapjától
Somogyi Győző: Toldi Miklós
(Szent István Király Múzeum,
a Toldiakról. Hőse köré felidézte az otthoni ismerős tájat, az alföldi
Székesfehérvár)
rónaságot, a falusi udvarházat és a bujdosókat befogadó nádast.
Arany János már diákkorában elolvasta Ilosvai Selymes Péternek (1520–1580) Toldi
Miklósról írt históriás énekét, melynek címe Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história. Ebből a műből választotta az énekek előtt álló bevezető sorokat. Ilosvai említi, hogy Toldi Miklós 1320-ban született Nagyfaluban, ezért Arany
János Nagy Lajos király (1342–1382) egyik főemberének alakjával azonosította a hatalmas erejéről ismeretes vitézt.
A költő tanulmányozta Nagy Lajos korát is, amely a lovagkor egyik legdicsőbb időszaka
volt. Ebben az időben vált Buda jelentős királyi székhellyé, művelődési központtá.
Nagy hatással volt Aranyra Petőfi Sándor elbeszélő költeménye, a János vitéz is.
Mindezek mellett mégis a legfontosabb páratlan költői tehetsége volt. Az addig ismeretlen Arany olyan művel nyerte meg a pályázatot, amely a főszereplő tulajdonságainak leírásakor a magyarság jellemvonásait is bemutatta.




A Toldi kéziratának részlete (Magyar Tudományos Akadémia, Budapest)
1

beszély: az elbeszélés régies neve


Ilosvai históriás énekének
borítója (Országos Széchényi
Könyvtár, Budapest)
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Kapcsolódó
1. Olvassátok el az alábbi szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!
„Soha nem találkoztam még költővel, aki a nyelvvel ily csodát művelt volna. […] Valahányszor egy szót használ, az más
színt, árnyalatot kap, mint a közbeszédben, valami varázst,
mely addig nem volt benne […], s ez az a boszorkányosság,
mely minden irodalmi alkotás mélységes lényege, titkos mivolta. Ő maga a magyar nyelv. […] Gyakran jut eszembe
Péterfy Jenő1 kijelentése. Mindenki, aki magyarnak született,
s így akarva, nem akarva vállalja szenvedésünket, kárpótlást
kap azáltal, hogy Arany Jánost eredetiben olvashatja.” 2
Illusztráció a Thuróczya) Fogalmazzátok meg saját szavaitokkal, mi Kosztolányi
krónikából. I. Nagy Lajos király
Dezső szerint „minden irodalmi alkotás mélységes lényege”!
b) Hozzatok példákat a Toldi megismerése során arra, hogy a szavak „más színt” kaphatnak az irodalmi művekben!
c) Értelmezzétek az utolsó mondatot! Milyen szenvedésekre gondolhatott Kosztolányi? Miért lehet erre „kárpótlás” Arany János műve?
2. A Toldi megismerése során nézzetek meg részleteket a Daliás idők című filmből
(rendezte: Gémes József)!
a) A te képzeletedben is így jelennek meg a szereplők és a helyszínek? Melyik hasonlít legjobban az általad elképzeltekhez?
b) Találsz-e eltérést a költemény és a film története között? Ha igen, mi lehet ennek az oka?
3. Arany művéhez hangoskönyv is készült. Az internetről vagy a könyvtárban letöltött felvételt használjátok a Toldi még alaposabb megismeréséhez, a műrészletek
megtanulásához!
4. Ismételd át, amit Nagy Lajos
koráról a történelemórákon tanultál!
a) Melyek voltak a fő lovagi erények?
b) Miért nevezték Nagy Lajost
lovagkirálynak?
5. Olvasd el Závodszky Géza Magyar mondák című könyvében
a Királyi udvar, királyi lovagok és
a Nagy Lajos, a lovagkirály című
történetet! Nézz utána, hova
vezetett hadjáratokat a király!
Számolj be az olvasottakról
irodalomórán!
A középkori Buda (1638, Matthaus Merian, Frankfurt)





1
Péterﬁ Jenő (1850–1899): tanár, irodalomtörténész
2 Az idézet Kosztolányi Dezső Látjátok, feleim című könyvének Arany János című fejezetéből való.
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1976, 145–146. o.
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Arany János: Toldi; Előhang

• Jósoljátok meg, mi lehet a szerepe az előhangnak!
1.
Mint ha pásztortűz1 ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:2
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő3 régiségben.
Rémlik,4 mintha látnám termetes növését,
Pusztító csatában szálfa-öklelését,5
Hallanám dübörgő hangjait szavának,
Kit ma képzelnétek Isten haragjának.6

,Mostan emlékezem az elmult időkről,
Az elmult időkben jó Tholdi Miklósról…’
Ilosvai

2.
Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton,7
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek8 hinnétek.
Hárman sem birnátok súlyos buzogányát,
Parittyaköveit, öklelő kopjáját,
Elhülnétek, látva rettenetes pajzsát,9
,És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.’10

„Rémlik, mintha látnám”
A Toldi bevezető két versszakát Arany János Előhangnak nevezte el. Az előhang rövid előszó,
az epikus művek lírai hangú bevezetése. A Toldi Előhang
Előhangja nemcsak az érdeklődésünket
kelti fel a nevezetes hős megidézésével, hanem a várakozás hangulatát is megteremti.
A költő képzelete a középkor világából hívja elő a legendás Toldi Miklós alakját. A „tenger
pusztaságon” lobogó pásztortűz a határtalan tér érzetét és az idő végtelenségét juttatja az
eszünkbe. Az évszázadok messzeségéből egy hatalmas erejű, Isten haragjának is beillő hős
jelenik meg előttünk. A felidézés azonban még nem pontos: Toldi alakja, hangja, fegyverei,
tettei még csak homályosan látszanak, „rémlenek” előttünk. Arany János a Toldit énekekre
bontotta. Ez az elnevezés a régi történetmondókat idézi, akik a históriákat zenei kísérettel,
énekelve adták elő.
pásztortűz: a szabadban éjszakázó pásztoremberek által rakott tűz
tenger pusztaság: végtelen nagy, kopár síkság
3
ember-öltő: egy nemzedék kifejlődéséhez szükséges idő. Általában 25-30 év, Aranynál 50 évet jelent
4
rémlik: homályos emlékként jelentkezik, látomásszerűnek tűnik
5
szálfa-öklelés: lovagi torna, bajvívás hatalmas, rúdszerű fegyverekkel
6
Isten haragja: mennydörgés, villámlás, villámcsapás
7
ember a gáton: olyan férﬁ, aki bátran szembeszáll az akadályokkal
8
szemfényvesztés: ámítás, félrevezetés
9
buzogány, parittya, kopja, pajzs: a középkori lovagi fegyverzet részei
10
Az ezen ,_’ jeggyel felhozott helyek Ilosvaiból vannak átvéve. Arany János jegyzete
1
2
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Ilosvai művéből választotta Arany az Előhang és az énekek előtt álló bevezető sorokat,
a mottót. A mottó olyan rövid idézet a mű (műrészlet) elején, amely fontos gondolatot tartalmaz, így segítségünkre van a megértésben.

Feladatok, kérdések
1. Beszéljétek meg, pontos volt-e az előzetes kérdésre adott válaszotok!
2. Melyik történelmi időszakban élt Toldi Miklós? Mondd el, miből következtetsz erre!
3. Mutasd be saját szavaiddal a lobogó pásztortüzekkel megvilágított esti tájat, a benne
megjelenő Toldi Miklós alakját, fegyvereit!
4. Mit árul el az elbeszélő Toldiról és mit saját szándékairól, céljairól?
5. Tanuld meg az Előhangot!

Kapcsolódó
1. Magyarázd meg a „Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek” kijelentést!
2. Említsetek olyan mesékben előforduló erőpróbákat, amelyekkel a hősök tanúbizonyságot adnak kivételes képességükről!
3. Rajzold le Miklós fegyvereit!
A LOVAGI FEGYVERZETRŐL
Európa és a Szentföld csataterein bebizonyosodott, milyen
nagy védelmet nyújt a harcosnak a páncélzat. A fegyverkovácsok ügyes keze nyomán kialakult az egész testet borító, teljes vértezet.
A sisak anyaga acél volt, formája hegyes vagy gömbölyű tetejű.
A lovag védelmét szolgálta a pajzs. A karon viselt fegyver felfogta az ütést, védett a vágás és a szúrás ellen. A kardok megnyúltak, pengéjük hegyessé vált. A régi könnyűlovas harcmodor eltűnésével megnőtt a szálfegyverek, így a kopja szerepe.
A lándzsaszerű szúrófegyver, a mintegy 2-2,5 méter hosszú
kopja a lovag legfontosabb támadófegyverévé vált.
Ütésre használták a buzogányt, amely fémbunkóban végződött, és rövid nyele volt. A parittya egyszerű hajítófegyver volt,
bőrdarabból és a két végén hozzáerősített szíjakból állt. A benne elhelyezett követ gyors forgatással és az egyik szíj eleresztéDíszes középkori páncél
sével röpítették ki.
(16. század)
A lábbelire erősített sarkantyúval a lovag a lovát sarkallta, ösztönözte. Fémből készült, csúcsban vagy fogazott korongban végződött.
Egy teljes lovagi felszerelés igen drága volt, akár egy kisebb falu értékét is meghaladhatta.
(Matthaeidesz Konrád Elődeink fegyverei című könyve
és a Magyar értelmező kéziszótár nyomán)



• Kutass a könyvtárban vagy az interneten! Hány kilogrammot nyomhatott a lovagi fegyverzet?
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Toldi; Első ének

• Idézzétek fel, miért adta Arany János a Toldi
részeinek az ének elnevezést!
• Melyik műből választotta a költő a mottókat?

,Nyomó rúdat félkezével kapta vala,
Buda felé azzal utat mutatja vala.’
Ilosvai

1.
Ég a napmelegtől a kopár szík1 sarja,2
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 kútágas, 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,
Bőgölyök7 hadával háborúra kelnek:
De felült Lackó a béresek nyakára,8
Nincs, ki vizet merjen hosszu csatornára.
szík: rossz minőségű, sótartalmú talaj
sarja, sarj: másodkaszálású fű, a rét újrahajtása az első kaszálás után
3
tors: a kaszálás után hátramaradt tarló, torzsa
4
rendin: rendjén, rendben
5
ösztövér: sovány, vékony, magas
6
kémel: kémlel, vizsgálódik
7
bőgölyök (böglyök): fájdalmas csípést okozó, nagy mezei legyek
8
„Felült Lackó.” Így gúnyolja tréfásan a magyar paraszt azon mezei munkást,
ki a nap és dolog hevétől bágyadtan a munkára ráunt. Arany János jegyzete
1
2
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3.
Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;
Szörnyű vendégoldal1 reng araszos vállán,
Pedig még legénytoll2 sem pehelyzik állán.
Széles országútra messze, messze bámul,
Mintha más mezőkre vágyna e határrul;
Azt hinné az ember: élő tilalomfa,3
Ütve ,általútnál’4 egy csekély halomba.
4.
Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében?
Ládd, a többi horkol boglya hűvösében;
Nyelvel a kuvasz5–6 is földre hengeredve,
A világért sincs most egerészni kedve:
Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet,
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.
vendégoldal: a szekér két oldalára erősített vastag rúd, mellyel megnövelték a rakodóteret
legénytoll: ﬁatal legények pelyhedző szakálla
3
tilalomfa: valamilyen tilalmat jelölő faoszlop
4
általút: útkereszteződés, keresztút
5
kuvasz: nagyobb termetű házőrző kutya
6
nyelvel a kuvasz: kilógatja a nyelvét a nagy meleg miatt
1
2
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6.
„Szép magyar leventék,1 aranyos vitézek!
Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek.
Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba?
Hírvirágot2 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.
8.
Itt van immár a had, Laczfi nádor3 hada,
Itt kevély hadával Laczfi Endre maga;
Délcegen megűli sárga paripáját,
Sok nehéz aranyhím4 terheli ruháját;
És utána nyalka, kolcsagos5 legények,
Tombolván alattok cifra nyergü mének:
Nézi Miklós, nézi, s dehogy veszi észbe,
Hogy a szeme is fáj az erős nézésbe.
levente: dalia, vitéz, bajnok (katona)
2 hírvirág: hírnév
3 nádor: a középkorban a király helyettese
4 aranyhím: arany díszítés, hímzés
5 kolcsagos: kócsagtollas (fejfedő)
1
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9.
„Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?”
Kérdi Laczfi hetykén, csak amúgy félvállra;1
De Toldinak a szó szívébe nyilallik,
És olyat döbben rá, hogy kivűl is hallik.
„Hm, paraszt én!” emígy füstölög 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.
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?

1 félvállra: félvállról, lenézően
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Vagy ki tartja úgy fel azt a hitvány rúdat,
Amellyel mutatja e suhanc1 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 visszarí2 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.”
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;3
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.

„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken”
A történet előkészítéséből (expozíciójából) megismerjük a kiinduló helyzetet: Miklós
életkörülményei és a fiú vágyai között éles ellentét feszül. Tudomást szerzünk arról is, ki áll
útjában céljai megvalósításának. Érzékletes leírást kapunk az események idejéről és helyéről: érezzük a perzselő, nyári nap forróságát, megjelenik előttünk a kopár, szikes mező.
Cselekménye alig van az olvasott résznek, az érzelmek és az indulatok töltik meg az
éneket feszültséggel. Toldit, a jobbágyaival együtt dolgozó fiatal nemest nem a paraszt szó bántja, hanem az a mód, ahogyan szólnak neki. Miklós újra és újra átéli megalázott helyzetét, Laczfi sértése nyomán pedig joggal várhatjuk indulatainak közeli kitörését.
1 suhanc: nagyobb, serdülő ﬁú
2
visszarí: ríva (sírva) visszakívánkozik
3 parlag: megműveletlen termőföld
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Feladatok, kérdések
1. Az Első ének három szerkezeti egységre tagolódik. Rendelj versszakokat a következő vázlatpontokhoz!
Az alföldi táj
bemutatása

Miklós
bemutatása

A fiú találkozása
Laczfival és vitézeivel

2. Készíts táblázatot, amelyben a történet előrehaladtával felsorolod a Miklóst ért
sértéseket és a fiú erejét bizonyító próbákat! Keress összefüggést a sértések és az
erőpróbák között!
Sértés
1.

Laczfi parasztnak nevezi Miklóst
(tiszteletlen, lekezelő modor)

Erőpróba
Miklós a vendégoldallal mutatja meg
a Budára vezető utat

3. Figyeld meg az elbeszélő nézőpontját! Mutass rá, milyen érzelmeket fejeznek ki az
elbeszélői kiszólások! (Lásd például a 4. versszakban!)
4. Olvasd el újra a 6. és 7. versszakot!
a) Milyen vágyai vannak Miklósnak? Mi
szeretne lenni?
b) Laczfi Endre nemes ember, magas tisztséget tölt be. Miként jellemzi őt a Miklóssal való találkozása, a fiúhoz intézett
szavai?
5. A költeményben több, ma már ritkán
használt kifejezést is olvashatsz. Keresd ki
az énekből, melyik szó magyarázatát adtuk meg!
a) Rossz minőségű, sótartalmú talaj.
b) Kaszálás után hátramaradt tarló, torzsa.
c) Fiatal legények pelyhedző szakálla.
d) A király helyettesének a neve a középkorban.
e) Megműveletlen termőföld.
6. Tanuld meg az 1. versszakot!
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Kapcsolódó
1. Értelmezd a következő kifejezéseket: „Ember ez magáért”; „Vaskos lábnyomától meszsze reng a parlag”!
2. Képzeld el, hogy te is Miklós mellett vagy a kopár határban! Írd le, milyen színeket
látsz, milyen hangokat hallasz, milyen illatokat érzel! (Azt is írd le, hogy az például
minek a színe!)
Színek

Hangok

Illatok (szagok)

3. Lapozd fel az elmúlt tanévben készített János vitéz-albumodat! Készíts a mintájára
a Toldihoz is egy albumot!
a) Készíts rajzokat a Toldi énekeihez! Írj hozzájuk egy-egy jellemző mondatot vagy
idézetet!
b) Keress illusztrációkat a költeményhez! Díszítsd az albumodat olyan fotókkal, rajzokkal is, amelyek a történethez kapcsolódnak (például: szénásszekér, kútágas,
vitézek)!
c) Az összefoglaló órára rendezzetek kiállítást az elkészült munkákból! Mindenki
azon az oldalon nyissa ki az albumát, amelyet a legszebbnek tart!
4. Toldinak, a paraszti munkát végző nemesembernek a „szivébe nyilallik” a nádor bántó szava.
a) Idézd fel a történelmi tanulmányaidat! Igazold, hogy a nemesek gazdagságukat és
jólétüket a jobbágyaiknak is köszönhetik!
b) Milyen magatartásra kötelezi ez őket a szegényebbek iránt?
5. Előfordult-e már veled is, hogy valaki nagyon megbántott? Írd le a helyzetet, és fogalmazd meg az akkori érzéseidet!
A SZEKÉRRŐL
A szekér igen régi találmánya az emberiségnek: az őskorban
alakult ki a taligák rúdjának összekapcsolásával. A szekér és a
taliga legfeltűnőbb különbsége, hogy míg az egyiknek négy
kereke van, a másiknak csak kettő.
Már a honfoglaló őseink is használtak szekeret. Ez döntően
fából készült, minden darabját egyenként faragták ki. A faelemeket számos vas alkatrész egészítette ki, amelyek még erősebbé tették a szekeret.
A szekérnek sokféle változata alakult ki világszerte. A változatosSzekér és taliga
ság tükröződik a szerkezetre, a formára és a használatra utaló
Kárpát-medencei elnevezésekben is: bárka, batár, ekhós szekér,
kasos szekér, mázsaszekér stb. Híres szekérkészítő központok jöttek létre az országban, ilyen
volt például a berceli, a csetneki, a debreceni, az egri, a kolozsvári és a máramarosi is.
(A Magyar nagylexikon nyomán)
• Mutass rá a képen a rúdszárnyra és a kerékküllőre! (Segítségedre lehet a Magyar nagylexikon.)
• Látható-e a fotókon vendégoldal? Ha igen, mutass rá a képen!
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Toldi; Második ének
meg az ének rajzait!
• Nézzétek
Kik lehetnek az új szereplők, akikkel

,… hogy Budából Tholdi György megjő vala,
Öccsét… gyakran feddi vala.’
Ilosvai
a történet folytatásában megismerkedünk?

1.
Így vesződék1 Miklós, nyers, haragos búban,
De van drága dolog2 otthon Nagyfaluban:
Tán kigyúlt a ház is, úgy füstöl a kémény,
Nagy kolonc3 köszönget a kút méla gémén.
A malac-nép sí-rí; borju, bárány béget;
Aprómarha-nyáj4 közt van szörnyű itélet;5
A fehércseléd közt a beteg se lomha:
Holmi kis vásárnál népesebb a konyha.
2.
Egy cseléd vizet tesz félakós6 bögrében,
Mely ha forr a tűzön s nem fér a bőrében,7
Akkor a baromfit gyorsan belemártja,
Tollait letörli,8 bocskorát lerántja.9
Van, ki a kis bárányt félti izzadástul;
S bundáját lerántja, még pedig irhástul;
Más a vékonypénzű10 nyúlat szalonnázza,11
Hogy csöpögjön zsírtól ösztövér csontváza.
vesződék: vesződött
drága dolog: nagy dolog; fontos esemény
3
kolonc: kőből vagy fából készült nehezék a kútgém végén
4
aprómarha-nyáj: baromﬁak, háziszárnyasok
5
szörnyű itélet: zavar, veszedelem
6
félakós: kb. 25 literes
7
nem fér a bőrében: ki akar futni az edényből
8
Tollait letörli: megkopasztja
9
bocskorát lerántja: lehúzza a bőrt
a baromﬁ lábáról
10
vékonypénzű: sovány
11
szalonnázza: tűzdeli
1
2
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3.
Másik a malacot láng felett hintálja,1
Szőrit kés fokával bőrig borotválja;
Bort ez csobolyóban,2 az kecsketömlőben,3
Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben…4
4.
– Mit jelent e hű-hó5 gyászos özvegy-házban,
Hol a dinom-dánom régen volt szokásban?
Toldi Lőrincnének most van-é a torja?6
Vagy menyegzőjének hozta így a sorja?
Tán megunta gyászos özvegysége ágyát,
S másnak adta élte fonnyadó virágát?7
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,8
Kincse volt temérdek, s arra büszke mája,
Sok nemes vitéze, fegyveres szolgája,
Sok nyerítő méne, nagy sereg kutyája.
Látogatni jött most negyvened magával,
Renyhe sáska népnek9 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.
láng felett hintálja: perzseli
csobolyó: ital tartására és ivóedényül használatos lapos, hordozható fahordócska
3
kecsketömlő: kecske bőréből készült hosszúkás, zárt tartály folyadék számára
4
tekenő: teknő, kenyérdagasztásra vagy mosásra használt, fából vájt edény
5
hű-hó: ünnepség, nagy lárma
6
tor: halotti tor, temetés után a halott emlékére rendezett vendégség
7
másnak adta élte fonnyadó virágát: idősödő, öreg korában ismét férjhez ment
8 marha: hasznot adó háziállat, a régi nyelvben vagyon- és értéktárgy is
9 Renyhe sáska nép: emberek lusta, falánk csoportja
1
2
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8.
Nem kell? – Ím azonban kelletlen, hivatlan
A fiú betoppan; szive égő katlan,1
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,
Kőszívű fiának sírva lép elébe,
Reszkető ajakkal, keze fejét gyúrván,
Ott reménykedik, de György korholja 2 durván:
10.
„Úgy anyám! kecsegtesd3 ölbeli ebedet,4
Ójad fúvó széltül drága gyermekedet;
Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle,
Majd derék fajankó5 válik úgy belőle.
Most van a dandárja6 réten a munkának,
De foga nem fűlik ahhoz e gazdának;
Mint kopó,7 megérzi a zsíros ebédet,
S tővel-heggyel össze hagyja8 a cselédet.
katlan: üstben való főzéshez épített tűzhely
korholja: dorgálja, leszidja
3
kecsegtet: kényeztet
4
ölbeli eb: öleb, itt: gyakran ölbe vett, dédelgetett gyermek
5
fajankó: ostoba, esetlen
6
»Dandárja«: halmaza, csoportosa. Nálunk használtatik. A. J.
[a munka dandárja: a munka legnehezebb része]
7
kopó: a vadat felhajtó vadászkutya
8
tővel-heggyel össze hagyja: felügyelet nélkül hagyja
1
2
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11.
„Így sirattad mindig, én ha mondtam néha:
Nem válik belőle semmi, csak nagy léha,1
Hogy parasztnak is rossz, lebzsel készakarva,
Noha birna dolgot, mert erős, mint marha.
Most tehetd ablakba:2 húsa és kövére
Szépen nő naponkint anyja örömére...”
Szóla György s kitoldá a szót egy kacajjal,
Melyre Miklós felbúg tompa, hosszu jajjal:
12.
„Átok és hazudság minden ige szádban!
Egy betű való sincs, Toldi György, a vádban.
Jól tudom, mi lappang bokrodnak megette,3
Úgy szeressen Isten, ahogy engemet te!
Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek,
Béresek között is től4 cudar csihésnek:5
Forr epéd,6 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,7 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:8 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,9
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 szélütése10 lészen;
»Léha«, gyáva, henye. A. J.
tehetd ablakba: mutogathatod
3
mi lappang bokrodnak megette: mi a titkos, rejtett szándékod, mire törekszel
4
től: tettél (milyen állapotba, helyzetbe juttattál)
5
»Csihés«: kin a többi kifog, belőle tréfát, csúfot űz, s mindenkinél alább való. A. J.
6
Forr epéd: már-már kitör belőle a felhalmozódott bosszúság és düh
7
Száz mérföld a világ: nagy a világ, máshol is van benne hely
8
juss: jogos örökség, vagyonrész
9
nincs galambepéje: hamar megharagszik, elhagyja a béketűrés
10
szélütés: agyvérzés, gutaütés
1
2
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15.
S Györgyöt e csapással hűs verembe tennék,
Isten kenyeréből hol többé nem ennék,
Hol, mint egy repedt csont deszka közé kötve,
Ítéletnapig1 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.
16.
Most a szörnyü gyermek karját elereszté,
Fejét és szemeit búsan lefüggeszté,
S mintha most ocsúdnék 2 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.

„Átok és hazudság minden ige szádban!”
A Második ének a Toldi-ház nyüzsgő, élettel teli képének leírásával indul. Az éneket nyitó
derűs életkép humorral teli leírása, mozgalmas jelenetei bizonyítják, hogy az elbeszélő minden apró részletre figyel. Itt, a szülői házban találkozik Miklós és György. Ellentétes
érdekeik miatt összetűznek, két eltérő jellemű, célú és érdekű ember áll egymással
szemben. Bár az arculcsapás fokozza az indulatok feszültségét, az igazi összecsapást édesanyjuk megakadályozza.
A konﬂiktus (összeütközés) kibontása során az elbeszélő a leglényegesebb eseményeket részletesen meséli el. Az epikai művekben az ilyen szerkezeti egységeket
helyzeteknek nevezzük. Ennek során a hős cselekszik vagy cselekedni kénytelen.
Ilyen helyzet a történetben György és Miklós váratlan találkozása is. Ekkor nemcsak az idősebb testvér gonoszsága derül ki, hanem az is, hogy lenézi és megveti öccsét.

Feladatok, kérdések
1. a) Bizonyítsátok, hogy az ének első része életkép!
b) Elemezzétek a vendégfogadás előkészületét! Milyen eszközökkel éri el az elbeszélő a mozgalmasságot, az életszerűséget?
2. Egészítsd ki a Második énekről szóló gondolattérképet!
szereplők
idő

1
2

Második ének

helyszín
cselekmény

Ítéletnapig: a világ fennállásának utolsó napjáig
ocsúdnék: eszmélni kezd, kábultságából magához tér
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3. Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!
a) A Toldi-házban nem lakodalomra készültek, hanem… b) György az édesanyját
hidegen köszöntötte, pedig… c) Miklós megölelte volna a testvérét, de…
d) A testvérek összecsapását édesanyjuk úgy akadályozta meg, hogy…
4. Lapozzatok vissza az Első énekhez, és olvassátok el újra a 9. versszakot!
a) Hogyan vélekedett Miklós a bátyjáról? Olvassátok fel a Györgyről szóló sorokat!
b) A Második ének
éneket megismerve érveljetek! Vajon György otthoni viselkedése megcáfolta, vagy éppen igazolta a róla korábban olvasottakat? A válaszotokat idézetekkel is támasszátok alá!
5. Készíts táblázatot, amelyben felsorolod a Toldi család
tagjait!
a) Írd a nevük mellé jellemző tulajdonságaikat vagy
tetteiket is!
b) Jellemezd a család tagjait egymáshoz fűződő viszonyuk alapján!
c) A történet előrehaladtával fokozatosan bővítsd a táblázatodat!
6. Kik beszélgetnek, mely szereplők között hangzanak el az
alábbi szavak? Fogalmazzátok meg azt is, milyen módon
(hangszín, hangerő, tempó) szólalnak meg a szereplők!
a) Hát a másik hol van?”; b) „Átok és hazudság minden
ige szádban!”; c) „Hívatom”; d) „Itt a juss, kölök; ne mondd,
hogy ki nem adtam!”; e) „Szénát hord szegényke künn a béresekkel”; f) „Nem kell!”; g) „Így sirattad mindig, és ha mondtam néha: / Nem válik belőle semmi, csak nagy léha”.
7. Tanuld meg a 12. versszakot!

Kapcsolódó
1. Magyarázd meg a következő kifejezéseket: „Nagy kolonc köszönget a kút méla gémén”; „lebzsel készakarva”!
2. Sok új kifejezéssel, számos népnyelvi szóval ismerkedtél meg a történet során. Nevezd meg, mit látsz a rajzokon (csobolyó,
( sobolyó, kolonc, katlan)!
(c

3. Meséljétek el a Második ének eseményeit Toldi Lőrincné vagy György egyik katonája
nevében!
4. Játsszátok el a testvérek találkozásának jelenetét! Ügyeljetek a szerepnek megfelelő
hangszín, hangerő, beszédtempó és testtartás megválasztására!
5. Ha van testvéred, mondd el, te milyen testvérnek tartod magad! Állításaidat érvekkel is támaszd alá, a tulajdonságok igazolására pedig említs egy konkrét esetet,
mesélj el egy jellemző helyzetet!
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Toldi; Harmadik ének

• Próbáljátok meg kitalálni a Harmadik ének rajzaiból,
miről olvastok majd a történet folytatásában!

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

1.
Bezzeg nem busultak ám az ősi házban,
Szintén1 eltörődtek 2 az evés-ivásban.
Fölkelvén pedig jó3 Toldi György asztala:
,Vitéz ő szolgái rudat hánynak4 vala.’
Ifju vér, öreg 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-magát6 vetette,
És az eresz alól gyönyörködve nézi,
Hogyan játszadoznak csintalan vitézi;
Majd, midőn meglátta a telek lábjában7
Ülni öccsét Mikóst nagy-busan magában,
Föltámad lelkének szennyes8 indulatja,
S nagyfejű legényit9 ily szókkal biztatja:
3.
„Hé fiúk! amott ül egy túzok10 magában,
Orrát szárnya alá dugta nagy buvában;
Gunnyaszt, vagy dög is már? lássuk, fölrepűl-e?
Meg kell a palánkot 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.

szintén: szinte, úgyszólván
eltörődtek: kimerültek, elfáradtak
3
jó (Toldi György): vitéz (a régi magyar nyelvben a fegyverviselők szokásos jelzője)
4
rudat hánynak: fadárdákkal versenyt dobnak
5
kötődött: kötekedett, ingerkedett valakivel, bosszantott valakit
6
úr-magát: úri magát, saját személyét
7
telek lábjában: a telek hátsó részében, végén
8
szennyes (itt): erkölcsi szempontból nem tisztességes, aljas
9
nagyfejű legényit: ittas legényeit
10
túzok: mezőkön, pusztákon élő, nagy testű, nehéz röptű madár
1
2
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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 eperszem volna haragjának,
Bosszuló karjától úgy elhullanának,
Mint a Sámsonétól,1 kiről írva vagyon,
Hogy ezer pogányt2 vert egy álcsonttal 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.
7.
Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?
Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?
Fuss, ha futhatsz, Miklós! pallos3 alatt fejed!
Víz sem mossa rólad le a gyilkos nevet!
Elvadulsz, elzüllöl4 az apai háztól,
Mint amely kivert kan elzüllik a nyájtól:
Ki egyet agyarral halálosan sérte,
Ugy aztán kimarta őt a többi érte.
Sámson: a zsidó nép nagy erejű vezére, aki a Biblia szövege szerint egy szamár
állkapcsával egyedül verte szét az ellenséget
2
pogány: nem keresztény, vallástalan
3
pallos: egyenes, széles pengéjű hosszú kard
4
,Elzüllik’: elvadulva elkóborol. A. J.
1
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8.
Elrepült a nagy kő, és ahol leszálla,
Egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála:
Mint olajütőben,1 szétmállott a teste,
És az összetört hús vérolajt ereszte.
Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta,
Két szemét halálos hályog eltakarta,
S aki őt eloltá, az a veszedelem
Mindenik bajtársnak fájt, csak ő neki nem.
9.
György haragja pedig lészen rendkivűli,
Mert vitéz szolgáját igen keserűli.2
Másfelől örül, hogy gyilkos a testvére,
Kit hogy elveszessen,3 most esik kezére.4
Most ravasz szándékát, melynek úta görbe,
Eltakarja törvény és igazság örve,5
És, hogy öccsét bíró hírivel6 megrontsa,
El kell fogni nyomban, az kemény parancsa.

„Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg?”
A Második énekben Miklós megmutatta, hogy úrrá tud
lenni az indulatain. Egy ideig megvetéssel tűri György legényeinek a dárdahajítását is, de „midőn egy dárda válla
csontját érte”, nem tudja tovább türtőztetni magát. Indulatai magával ragadják, és a vitézek közé dobja a malomkövet. Bár akaratlanul, egy „nemes vitéz” halálát
okozza. Ezzel kezdetét veszi a bonyodalom, amely a
történet további eseményeinek a kiindulópontja lesz.
Miklós életének egy szakasza lezárul, a műben is egy nagyobb szerkezeti egység végéhez érünk. Az első három
éneket egyetlen ív kapcsolja össze: a fiú vitézi élet utáni
vágyakozásától az őt ért sértéseken át az emberölésig.
Miklós tette megváltoztatja a kiinduló helyzetet, a fiúnak menekülnie kell a szülői házból, mert gyilkossággal vádolják. Ezzel elkezdődik a Toldi cselekményének
a kibontakozása. Kíváncsian várjuk, hogyan alakul Miklós
sorsa, milyen kalandok és próbák várnak majd a fiúra.


Malomkövek

olajütő: olajprés, amellyel lenből, napraforgóból olajat sajtolnak ki
keserűli: nagyon fájlalja
3
elveszessen: vesztét okozza
4
kezére esik: alkalom kínálkozik neki valamire
5
örve: valaminek a látszata, ürügye
6
bíró hírivel: bíróság által, törvényes úton
1
2
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Feladatok, kérdések
1. Rajzold le a Toldi-házat és az udvarát! Jelöld a rajzon a szereplők elhelyezkedését és mozgását is!
(Készíthetsz felülnézeti rajzot is, amelyen nyilakkal
tudod érzékeltetni a mozgásokat.)
2. Kövesd végig az idő múlását az Első énektől kezdve! Mennyi idő telt el a cselekmény kezdete óta?
3. Válaszolj a kérdésekre!
a) Melyik testrészén sebezte meg Miklóst a dárda?
b) Mit tudtál meg az énekből Sámsonról?
c) Hogyan halt meg a vitéz?
d) Milyen parancsot adott György a vitézeinek?
Andrea Schiavone [szkiávone]:
e) Kik az ének szereplői?
Sámson megöli a ﬁliszteusokat
4. Mondd el, hogyan fogadja György a legény halá(15. század, Palazzo Pitti, Firenze)
lát! Milyen kettősség jellemző az érzelmeire?
5. Egészítsd ki szóban a táblázatot a Harmadik ének ismeretében! Fogalmazd meg,
miért tekinthető az ének bonyodalomnak!



Cselekmény
A vitéz halála

Szerkezeti egység
Bonyodalom

Helyszín

Idő

Nagyfalu, a Toldiház udvara

Az Első énekkel
megegyező nap

6. Jósoljátok meg a történet folytatását!
Mi történik Miklóssal,
miután megölte a vitézt?

Miből gondolod, hogy
így folytatódik a történet?

Mi történt valójában?
Mondjátok el a Negyedik
ének elolvasása után!

7. Elemezzétek az elbeszélő nézőpontját az olvasott részekben! Megváltozik-e a főhőshöz való viszonyulása az emberölés elkövetése után? Kövessétek végig az elbeszélő magatartását a mű cselekménye során!
8. Tanuld meg a 7. versszakot!

Kapcsolódó
1. Fűzz magyarázatot a következő kifejezésekhez: „Ifju vér, öreg bor fickándott erökben”;
„Most ravasz szándékát, melynek úta görbe, / Eltakarja törvény és igazság örve”!
2. A Harmadik ének megismerése során láttuk, hogy egy hirtelen, meggondolatlan
tett milyen súlyos következményekkel járhat a fiú életében.
a) Te kerültél már olyan helyzetbe, amikor tetteiddel vagy szavaiddal akaratlanul
megbántottál valakit?
b) Értelmezd A harag rossz tanácsadó közmondást! Volt-e már olyan eset, amikor te
is érezted a mondás igazságát?
3. Kukoricza Jancsinak és Toldinak is el kellett hagynia faluját. Hasonlítsd össze a két
fiú helyzetét! Milyen hasonlóságokat és különbségeket találsz kettőjük között?
4. Adj címet az ének rajzainak!
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Toldi; Negyedik ének

• Idézzétek fel az eddig tanult szóképeket!

,Igen keserüli Miklóst az ő anyja:
Titkon ezért őtet éléssel1 táplálja.’
Ilosvai

Figyeljétek meg, melyek kapnak hangsúlyos szerepet
ebben az énekben!
1.
Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal,
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival,
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére,
És ezerjófűvet2 tépni a sebére;
Jaj! de a forrásnak kiszáradt az ágya,
Az ezerjófűvet írul3 sem találja,
Minden ág megtépte, tüske megszaggatta,
Úgyhogy még aléltabb4 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’, bujdosik a ,nádon’,
Nincs, hová lehajtsa fejét a világon.
Hasztalan kereste a magánosságot,
Mert beteg lelkének nem lelt orvosságot.

3.
És mint a toportyán,5 ha juhász kergette,
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette:6
Ott is azt susogta a nád minden szála:
Széles e világon nincsen árvább nála.
Nádtors7 lőn az ágya, zsombok8 a párnája,
Isten kék egével födve a tanyája,9
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.
1
éléssel: élelemmel
2 ezerjófű: rózsaszín virágú, sebgyógyításra használt gyógynövény
3 írul: gyógyításra (ír: orvosság, gyógykenőcs)
4 alélt: kábult, lankadt, fáradt
5 »Toportyán«: réti farkas. A. J.
6 magát nádasba vette: nádasba menekült (vette: vetette)
7 nádtors: a levágott nádnak a földben maradt csonkja (tors: torzsa)
8 »Zsombok«: zsombék. [= mocsaras talajból kiálló kis füves halom] Mint fazok – fazék stb. A »zsombik«
zsombéknak hibás kiejtése. A. J.
9 tanyája (itt): szállása
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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,1
És elült a szúnyog, és a zaj sem hallott,
Akkor lelopódzott a fiú fejére,
Két szárnyát teríté annak két szemére;
Aztán álommézet2 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, addig korbácsolta,
Míg a rétet összevissza barangolta;
Fölkereste fészkit a réti madárnak,
Szárcsa-, vadrucának, bibicnek, sirálynak,
Házukat feltörte és kifosztogatta,
Tarka tojásikkal éhét elaltatta.
7.
Vadmadár-tojással éh-szomját elvervén,
Szörnyen hányta a hab a jövőnek tervén:
Merre menjen? mihez fogjon? uramfia!
Nincsen hő lelkének 3 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.
1 megpitymallott: megvirradt
2 álomméz: mákhéjból készült szirupos altatószer
3 hő lelke: égő lelkiismerete
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8.
Három napig magát ekkép vesztegette,1
Harmadik nap a nád megzörrent megette,
Azt gondolta farkas, meg se moccant karja,
Mert ellátta,2 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:
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?3 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,4
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;5
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.

1 magát vesztegette: gyötrődött, kínlódott
2 ellátta: belátta, meggyőződött valamiről
3 »Szolgám«: kedveskedő megszólítás ifjabbhoz, nem tekintve az egymás közti úr- vagy szolgai viszonyt. A. J.
4 hevenyéből: hirtelen, előkészület nélkül
5 »Kisebbik gazda«: a gazda ﬁa vagy öccse. Így a nőnek a férje öccse: »kisebbik ura«. A. J.

106

2_fejezet_Toldi.indd 106

2021. 05. 11. 15:21

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 mellé önte,1
S míg azt a fiúnak nyujtá jobb kezével,
Megtörülte száját inge elejével.
13.
S a bor az öreget jókedvre tüzelve,
Hogy’ kinyilt a szíve! hogy’ megoldott nyelve!2
Kezdte a beszédet Miklósnak nagyapján,
(Ostoros gyerek 3 volt annál néhanapján4);
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 tengerit 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.
1 nyelve mellé önte (tréfás): a torkába önti
2 megoldott nyelve: beszédessé vált
3 ostoros gyerek: ﬁúgyermek, aki az ökröt hajtja
4 néhanapján: valaha, egykor, hajdan
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15.
„Ami volt, az nincs már: ami jó volt, elmult;
Más pennával írnak;1 sorsom balra fordult;
Gyilkosságba estem, lettem bujdosóvá,
Hej, ki tudja, mikor leszek bele jóvá?2
De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja,
Mert azért az árvák gondviselő atyja;
Tán veszett nevemet is lemossa vérem,
Mit fejemre költe3 drága jó testvérem.
16.
„Nem születtem arra, érzem ezt magamban,
Hogy itt békamódra káka között lakjam;
Nem is teremtőztem4 béresnek, villásnak,5
Hogy petrencét6 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.”
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,7 a hajszását.8
Kiknek hét vásáron sem találni mását?
1 más pennával írnak (népies szólás): nem úgy van most, mint azelőtt volt
2 mikor leszek bele jóvá: mikor tehetem jóvá
3 fejemre költe: rám fogott
4 teremtőztem: születtem
5 villás: villával segítő munkás
6 petrence: szálas takarmányból két rúdon vihető kisebb rakás, csomó
7 »Bimbó, Lombár«: ökrök nevei. A. J.
8 hajszás: szekér elé jobb felől befogott ökör
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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 bitangul1 az ős Toldi házat,
Ne taszítsd a sírba jó édesanyádat.”
20.
Így rimánkodott2 az, de kevésbe vette,
Fejét rázta Miklós, ahol nem szerette;
Hanem, amint anyját hozta fel végtére,
Követ hengerített a fiú szivére.3
Nem felelt sokáig Bencének szavára,
Csak nézett sohajtva a susogó nádra,
S addig-addig bámult a susogó nádra,
Nagy meleg könnycsepp ült szeme pillájára.
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 csecsszopó4 is álmélkodik rajta:
Akkor anyám lelke repes5 a beszéden,
Csak meg ne szakadjon szíve örömében.”

1 bitangul: gazdátlanul, veszendőbe
2 rimánkodik: szívre ható módon, könyörögve kér
3 Követ hengerített a szivére: nagy gondot okoz neki
4 csecsszopó: csecsemő
5 repes a lelke: nagyon örül, boldog
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23.
Ezt izente Miklós. Akkor a hű szolga
Az üres kulacsot tarsolyába tolta;
Megtörülte szépen csillagos bicskáját,
Összehajtogatta szalonnás ruháját.1
Aztán a tarisznyát félvállára vette,
Búcsut vévén, lábát útnak egyengette:
Ment is volna, nem is; gyakran visszanézett,
Végre a töretlen nád2 közt elenyészett.

„Bujdosik az ,éren’, bujdosik a ,nádon’…”
Miklós bűnt követett el, amikor a malomkővel megölte testvére egyik vitézét. Tettének következménye egyrészt a hontalanság, a bujdosás; másrészt a kínzó lelkiismeret-furdalás.
A Negyedik énekben nem a cselekmény, hanem a lélekábrázolás kerül előtérbe,
figyelmünk a belső táj felé fordul. Látjuk, mennyire kínozza Miklóst az önvád, s ezért a fiút
a „pillangó képében” érkező „édes álom” is sokáig elkerüli. Miklóson mégsem uralkodik el
a teljes kétségbeesés, szavaiban a remény is megfogalmazódik: „De hiszem az Istent,
az árvát sem hagyja, / Mert azért az árvák gondviselő atyja”. A fiút arra inti a lelkiismerete,
hogy a bűnét jóvá kell tennie.
A három napja bujdosó Miklós oldalán segítőtárs tűnik fel: Bence, az öreg szolga. Az újabb
életképben – számos apró részletével – megelevenedik előttünk a nádasban elköltött ebéd.
A jóízű falatozás és borozgatás nyomán megered Miklós és Bence nyelve, kedvük telik a mesélésben, a régi idők felidézésében.
Az allegória
A menekülő Miklós lelkiállapotát az elbeszélő egy egész versszakot felölelő megszemélyesítéssel festi le, melyet kiegészítenek a következő két versszak képei is. A 4. és 5. versszakban
Arany egy számunkra új költői eszközt használ, pillangóként jeleníti meg a Miklós szemére
szálló álmot.
Mindazt, amit a pillangó csinál (lelopódzott, szárnyát teríti, mézet gyűjt), az álomra vonatkoztatja az elbeszélő:
„ Akkor lelopódzott a fiú fejére,
Két szárnyát teríté annak két szemére;
Aztán álommézet csókolt ajakára,
Akit mákvirágból gyüjte éjszakára”
Ez a költői kép az allegória. Az allegória egy elvont fogalom vagy eszme megszemélyesítése, érzékelhető formában történő megjelenítése. A megszemélyesítés, metafora sorozata több soron, versszakon vagy az egész művön át tarthat. A képsor minden részlete mögött a gondolat megfelelő részlete található.
1 »Szalonnás ruha«: darabka vászon a tarisznyában, melybe szalonnát vagy más zsiradékot takarnak. A. J.
2 töretlen nád: amelyen nincs út törve, taposva
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Feladatok, kérdések
1. Milyennek érzitek a Negyedik ének hangulatát? Válasszátok ki a megfelelő jelzőket!
csodálkozó, szomorú, vidám, könnyed, humoros, játékos, fájdalmas, bizakodó
2. Milyen volt a nádas, ahová Miklós elbujdosott? Mutassátok be a példa alapján!
Nádas

Három melléknév:
száraz stb.

Három főnév:
zsombok stb.

Egy kilencszavas
mondat:

3. Új szereplő tűnik fel Miklós oldalán, Bence.
a) Milyen tulajdonságait ismerted meg? Igazold azt valamely cselekedetével, vagy
idézd a szavait! (Például hűséges – gyerekkora óta szolgál a Toldi családnál.)
b) Jellemezd Miklós és Bence kapcsolatát! Mit gondolsz, befolyásolja-e a kapcsolatukat az, hogy egyikőjük nemesi, a másik paraszti származású?
4. Olvasd el a 4. és az 5. versszakot! Figyeld meg, milyen hangulatot ébreszt a pillangó
képében érkező „édes álom”! Bontsd ki lépésről lépésre a képsor elemeit!
5. A Negyedik ének sok részletében a mesékre emlékeztet, ugyanakkor nagyon is
szorosan kapcsolódik a valósághoz: az egyik mesei elem a hármas szám (a három
napig tartó bujdokolás), a másik az útra indulás.
a) Magyarázd meg a „Három napig magát ekkép vesztegette” kifejezést! Mit gondolsz, mire kellett Miklósnak ez az idő?
b) Toldi szavaiban már a reményt is érezzük. Bizonyítsd ezt a következő szavak
értelmezésével! „De hiszem az Istent, az árvát sem hagyja, / Mert azért az árvák
gondviselő atyja”.
c) Toldi napokig számkivetettként élt a nádasban. Bencéhez intézett szavaiból már
tudjuk, hogy nem marad ott tovább, útra kel, „világgá megy”. Olvasd fel azokat
a szavakat, amelyek már arra utalnak, hogy a fiúnak a „vándorútja” során jóvá kell
tennie a tettét!
6. Tanuld meg a 4. versszakot!

Kapcsolódó
1. Értelmezd a következő kifejezéseket: „Tűvé tettem érted ezt a tenger rétet”; „Bence
a kulacsnak nyakát kitekerte”; „sorsom balra fordult”; „ne hagyd bitangul az ős Toldi
házat; „Gyászba borult mostan csillaga fiának”!
2. Képzeld magad Bence helyébe! Milyen érvekkel bírnád maradásra a gazdádat?
3. Bence „bocskorán körmével kereszteket írva” hallgatta Miklóst. Mondj te is olyan pótcselekvéseket, amelyeket zavarodban, idegességedben teszel!
4. Keressétek meg és olvassátok fel azokat a verssorokat, amelyek a Negyedik ének
rajzaihoz kapcsolódnak!
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A Toldi verselése
Tanultad már, hogy a vers ritmusa létrejöhet a nagyobb nyomatékkal ejtett szótagok szabályos váltakozásából
vagy a különböző időtartamú (rövid
és hosszú) szótagok összekapcsolódásából is. Vizsgáljuk meg, hogy a Toldi
esetében melyikről van szó!



A Toldi első kiadásának
belső címlapja

Feladatok, kérdések
1. a) Olvassátok fel a versszakot, és a nagyobb nyomatékkal ejtett szótagoknál tapsoljatok!
„Bujdosik az ,éren’ , bujdosik a ,nádon’,
Nincs, hová lehajtsa fejét a világon.
Hasztalan kereste a magánosságot,
Mert beteg lelkének nem lelt orvosságot.”
b) Hányszor tapsoltatok egy sorban?
2. a) Másold le a verssorokat!
b) Jelöld be először a hangsúlyos szótagokat (x’)! A hangsúlytalan szótagokat lásd
el x jellel!
c) Húzd meg a sormetszetet és az ütemhatárokat!
d) Számold meg és írd a szótagszámot a sorok végére!
e) Jelöld a rímképletet is!
Bujdosik az ,éren’, bujdosik a ,nádon’
x’ x x x | x’x || x’ x x x | x’ x
A Toldi hangsúlyos (ütemhangsúlyos, magyaros) verselésű, ritmusát a hangsúlyos és
hangsúlytalan szótagok szabályos váltakozása teremti meg. A műben minden sor 12 szótagból áll, a hatodik szótag után sormetszetet találunk. A hat-hat szótagot még két-két
ütemre tudjuk bontani. Tanultad már a János vitéznél és a Kőmíves Kelemenné című balladánál is, hogy ezt a sortípust felező tizenkettesnek nevezzük.
A Toldiban mindig két egymást követő sorvég csendül össze. A rímek elhelyezkedésének ezt a módját páros rímnek nevezzük.

Kapcsolódó
1. Idézzétek fel, hogyan kíséritek a ritmust énekórán (például: csörgők, dobbantás,
taps)! Ezeket az eszközöket is használjátok fel a mű ritmizálásánál!
2. Elevenítsétek fel, amit az időmértékes verselésről már tanultatok! (Mi adja a ritmusát, melyek a jellegzetes verslábak stb.?)
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Toldi; Ötödik ének

• Soroljátok fel, mely próbák bizonyították már
a fiú hatalmas erejét! Jósoljátok meg a rajzok
alapján, milyen újabb erőpróba vár Miklósra!

,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.
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,2
Símogatta a két árva kis jószágot,
Mint a juhász-bojtár, amikor kapatja,3
A komondor kölyköt végigsimogatja.
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.
bakacsin: ravatal bevonására használt fekete vászon, itt: sötétség
ráhág: rálép, rátapos
3
a juhász-bojtár kapatja: szoktatja, tanítgatja
1
2
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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.
6.
Miklós a kötődést1 unni kezdi végre,
Lábát sem restelli híni segítségre,
S mint midőn a bika dolgozik szarvával,
Fölveti a farkast egy erős rugással.
Messze az avasba 2 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!

1
2

kötődés: kötekedés
avas: állott, korhadt növényzetű hely
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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.1
Szeme is kidülled, véres könnyel telve,
Mint egy nagy csoroszlya,2 lóg ki zöldes nyelve:
Nem kiment belőle, bennszorult a pára,
Ahogy eltátotta, úgy maradt az álla.
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,3
Nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta,
Hanem gondolkozott az ő farkasáról,
Őt elnyelni vágyó rossz szivű bátyjáról.
horgas-inából: az állatok hátsó lábszárában lévő vastag ín
csoroszlya: az eke késforma része, amely a földet hasítja az ekevas előtt
3
az elméjét hányja: gondolkodik
1
2
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De hát mért akarja bátyja őt megenni,
Mért akar hóhéra, nem testvére lenni?
Vagy mikor járt Miklós néki ártalmára?
Mért feni agyarát1 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.
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.2
Tudd meg: a legyilkolt atyafinak 3 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 fúrt4 azon mentében.
Hátul a két farkas csüngött a sarkáig,
Vissza sem tekintett az anyja házáig.
feni agyarát: feni a fogát rá (vesztére tör)
ne vess bosszúdnak véres martalékot: ne állj véres bosszút
3
atyaﬁ: testvér, rokon
4
sikátort fúrt: utat tört a nádban
1
2
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„Jő az anya-farkas szörnyü ordítással”
Az Ötödik ének szinte teljes egészében a farkasokkal való küzdelmet, a farkaskalandot beszéli
el. Az irodalmi alkotásokban a kalandok során a hőssel különleges események, próbatételek történnek meg. A most olvasott kalandnak a cselekmény fő fonalával nincs közvetlen
kapcsolata, de a próbatétel során újabb részletekkel gazdagodik Miklós jelleme. A nagy megpróbáltatásokból erőt is merít: „az néki a tulajdonsága, / Hogy, ha nő veszélye, nő a bátorsága”.
A farkasokkal vívott küzdelem epizód1 a műben. Az epizód a nagyobb terjedelmű epikai
művek része. Önálló esemény, amely rövid időre megszakítja, késlelteti a történetet.
Általában a szereplők jellemzésében, a kor, a körülmények bemutatásában van szerepe.
A farkasokkal való küzdelem késlelteti a történetet, nem segíti Miklóst céljainak megvalósításában. A késleltetés a cselekmény bonyolításának a módszere, a feszültséget fokozza
azáltal, hogy a megoldást későbbre halasztja.
A farkasokkal vívott küzdelem után a korábbinál is keményebb harc támad a fiú lelkében.
Miklós azonban úrrá lesz gyilkos szándékán, s ezzel kettős győzelmet arat: a farkasokon és önmagán is.
A költő Miklós tetteivel és gondolataival nekünk is üzen: a nehézségekből erőt kell merítenünk, és nem szabad, hogy a bosszúállás, a harag vezesse tetteinket.

Feladatok, kérdések
1. Ismerkedjetek meg részenként a történet folytatásával! Válaszoljatok a kérdésekre a versszakok
elolvasása után!
az 1–2. versszak elolvasása
a) Milyen eszközökkel mutatja be az elbeszélő az este eljövetelét, a sötétség beálltát,
majd a hold és a csillagok feltűnését?
b) Miklós az éj leple alatt útnak indult, majd
hirtelen visszafordult. Hová ment, milyen
céllal?
c) Jósoljatok! Vajon meg tudja-e valósítani a
fiú hirtelen jött elhatározását?
a 3–9. versszak elolvasása
d) Miklós véletlenül egy réti farkas fészkére lépett. Mit csinált a kölykökkel?
e) Hogyan végzett a fiú a nőstény farkassal?
Fadrusz János: Farkasokkal viaskodó
f) Jósoljatok! Miklósnak a hím farkassal is meg
Toldi (1901, Magyar Nemzeti Galéria,
kell küzdenie, vagy az állat eliszkol előle?
Budapest)
a 10. versszak elolvasása
g) Hogyan végzett Miklós a hím farkassal?
h) Bizonyítsd, hogy a farkaskaland egy újabb erőpróba Miklós számára!
i) Jósoljatok! Hová megy, mit tesz ezután a fiú?



1

epizód (gör): betoldás
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a 11–16. versszak elolvasása
j) Milyen gondolatok foglalkoztatták Miklóst a farkasok láttán?
k) Figyeld meg, mi a kérdő mondatok szerepe Miklós érzelmeinek a bemutatásában!
l) Hol szól bele az elbeszélő a fiú gondolatmenetébe? Miért teszi ezt?
m) Jósoljatok! Milyen szándékkal indult el Miklós az édesanyja házához? Miért
vitte magával a farkasokat?
2. Idézd fel a táblázat segítségével az Ötödik ének eseményeit! Fogalmazd meg, miért
tekinthető az ének epizódnak!
Cselekmény
Miklós legyőzi
a farkasokat

Szerkezeti egység
A cselekmény
kibontakozása
Epizód

Helyszín
Nádas Nagyfalu
határában

Idő
Éjszaka
A történet kezdete
óta a 4. nap

3. Tanuld meg a 15. versszakot!

Kapcsolódó

1. Az állatokkal való küzdelem a János vitézben is fontos szerepet kap.
a) Idézd fel, milyen állatokat győzött le János vitéz!
b) Mit bizonyít, ha a hősök képesek legyőzni a fenevadakat?

A FARKASOKRÓL
A farkas nemcsak a meséknek gyakori szereplője, hanem a mondáknak is.
Számos mesében gonosz szereplő, mint A hét kecskegida, A kismalac és a farkasok, valamint
Piroska és a farkas történetében. A farkas a hős segítőtársává is szegődhet, bár ez jóval ritkábban fordul elő. Példa erre Tündérszép Ilona és Árgyélus története, amelyben a sánta farkas száz meg száz esztendeig vitte a királyfit, hogy végre megtalálhassa kedvesét.
A farkas a mondáknak is gyakori szereplője. Különösen fontos szerepet játszik a rómaiak
történelmében: Romulust [romulusz] és Remust [rémusz] – akik
a monda szerint később Róma
alapítói lettek – egy anyafarkas
mentette meg az éhhaláltól.
A farkasok elleni küzdelem a magyar népmondákban is feltűnik:
az egyik történet szerint Hunyadi János gyermekkorában megvívott egy farkassal. A nagy törökverő később is több ízben vett
részt farkasvadászaton. Erről Arany János Szibinyáni Jank című
balladájában is olvashatunk.
• Adj címet a képeknek!
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Toldi; Hatodik ének

• A farkaskaland késleltette a történetet, nem

,Anyja Tholdi Györgynek Miklóst szánja vala.’
Ilosvai

segíti Miklóst céljainak megvalósításában.
Figyeljétek meg, hogy a Hatodik énekre is
igaz-e ez a megállapítás!
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 leskődik 3 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.

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
gyepszélen: a falu végén, ahol a gyep, a mező kezdődik
rozmarin: rozmaring; halványkék virágú, örökzöld félcserje
3
leskődik: hosszasan les, ﬁgyel
4
záros: bezárt
5
szemöldökfa: az ajtókeret felső, vízszintes fája
6
»Félsz«: népies, »félelem« helyett. A. J.
7
szín: olyan gazdasági épület, amely egyik oldaláról nyitott
1
2
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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.”
7.
Azzal a két farkast az ölébe vette,
Az öreg nyoszolya1 szélire fektette,
Így beszélve nékik: „tente, tente szépen:
A testvérbátyátok fekszik itten épen.”
1

nyoszolya: ágy, fekhely
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Maga pedig ment a benyíló szobába,1
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;2
Úgy furá magát be tarkójába hátul,
Futkosott sarkáig s vissza a sarkátul,
Összezsibbasztotta, megrészegítette:3
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 fi llér 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 házban4 vagyon.”
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.
benyíló szoba: nagy lakószobából nyíló kisebb helyiség, amelynek másik bejárata nincs
köntösét elkérte a hideglelésnek: rázta a hideg, fázott
3
megrészegítette (itt): elbódította, elkábította
4
a másik házban: a másik szobában
1
2
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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 kicsinyég1 a csókkal;
Szakmány2 módra van rám mérve minden óra:
Jöttem kegyelmedhez búcsuvevő szóra.
14.
„Nem remélem, hogy itt maradásom legyen
György miá,3 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.
15.
„Nagy erőt érezek mind a két karomban,
Nem vesztegetem azt szérűn4 és malomban;
Édesapámnak is hallám vitézségét:
Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét?5
Felmegyek Budára bajnok katonának,
Mutatok valamit ottan a királynak,
Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére,
Sőt irígység miatt megszakad a lépe.6

kicsinyég: egy kis időre
szakmány: előre megszabott, kialkudott részesedés; itt: szűkre szabott
3
miá: miatt
4
szérű: elsimított terület, ahol a gabonát csépelik
5
nemzetség (itt): család
6
megszakad a lépe: megpukkad az irigységtől
1
2
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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 alant1 nem üvöltenének,
De mihelyt ezt hallá, mindjárt észrevette,
Hogy imént egy dolgát balgatagul2 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.
19.
A kutyák azonban nyíttak és szűköltek,3
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!”
alant: lent, a mélyebben fekvő udvaron
balgatagul: meggondolatlanul, helytelenül
3
nyíttak és szűköltek: nyüszítettek, vonyítottak
1
2
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20.
S mint mikor egy fészek lódarázs fellázad,
Olybá1 képzelhetni most az egész házat:
Bukdosnak egymásban a széles tornácon,2
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.

„Nem azért megyek el, hogy vissza ne jőjek”
Miklós legfőbb vágyát már ismerjük, tudjuk, hogy vitéz szeretne lenni. Mégsem
Budára siet a királyi udvarba, hanem éjszaka Nagyfaluba megy, hogy édesanyjától elbúcsúzzon. Az is felmerül benne, hogy bosszút álljon a testvérén. A gondolatot azonban
most is – mint ahogy korábban a nádasban tette – elveti.
Miklós az édesanyjának már a terveit is megfogalmazza: felmegy „Budára vitéz katonának”, és hírnevet szerez magának. A kutyák azonban megérzik a vadak szagát, és a fiúnak
ismét menekülnie kell.
Ez a rész is megmutatja, mennyire összetett jellem Miklós. Bár sokszor meggondolatlanul cselekszik, és elragadják az indulatai, mégis nagyon céltudatos és határozott személyiség.

Feladatok, kérdések
1. Készíts vázlatot az olvasott énekről! Használd a következő szavakat is!
Helyszínek:
kert, Toldi-ház,
György szobája,
Toldiné szobája,
tornác

1
2

Időpont:
éjszaka

Szereplők:
Miklós,
édesanyja,
György,
vitézek

olybá: olyannak
tornác: falusi házak nyitott oldalú, oszlopos, folyosószerű része
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2. Toldi Lőrincné nem tudott elaludni. Hasonlítsd össze az álommal viaskodó édesanya képét a Negyedik ének álomallegóriájával! Mit tapasztaltál?
3. Újabb tulajdonságait ismerhetted meg Miklósnak. Vedd sorba őket a következő
szempontok szerint:
a) amelyeket a szavaiból tudunk meg,
b) amelyeket az elbeszélő mond el róla!
4. Mondd el, a fiú mely tulajdonságairól árulkodnak a következő sorok: „Azzal a két
farkast az ölébe vette, / Az öreg nyoszolya szélire fektette, / Így beszélve nékik: »tente,
tente szépen: / A testvérbátyátok fekszik itten épen«”!
5. a) Készítsetek gondolattérképet a búcsú szóhoz kapcsolódóan!
b) A megbeszélés után karikázzátok be azokat a kifejezéseket, amelyeket a legtöbben lejegyeztetek! (Ha valamelyik hiányzik az ábrátokból, pótoljátok!)

Kapcsolódó
1. Miklósnak nincs ideje arra, hogy néhány fontos dolgot magával vigyen. Te mit tennél bele a fiú képzeletbeli tarisznyájába?
2. Hasonlítsd össze a két búcsút!
Jancsi és Iluska búcsúja – Miklós és édesanyja elválása
Hasonlóságok

Különbségek

3. Idézd fel egy olyan emlékedet, amikor fájdalmas búcsút kellett venned valakitől!
Mikor, kitől, miért búcsúztál?
4. Nézd meg figyelmesen az alábbi képeket! Milyen hasonlóságokat és eltéréseket
találsz a fotók és a Toldi-ház leírása között?
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A Toldi nyelve, stílusa
Arany János a magyar nyelv egyik legkiválóbb művelője volt. Nyelvének gazdagságát óriási
szókincse is bizonyítja. Stílusában a régi magyar irodalom, a népköltészet, a paraszti nyelv elemei és az író korának irodalmi nyelve ötvöződik egységes egésszé.
Nyelvünk ékességeivel, a szólásokkal is találkozunk a Toldi szövegében. Ilyen például az Első
énekben a „Felül Lackó a nyakára vagy a hátára” szólás, a Második énekben pedig a „Forr az epéje”
kifejezés. Az „Egy, csak egy legény van talpon a vidéken” kifejezés Arany nyomán vált szólássá.
A mű gazdag szóképekben: hasonlatokban („Mint komor bikáé, olyan a járása”: 1. 14.1), metaforákban („A fiú betoppan; szive égő katlan”: 2. 8.), megszemélyesítésekben („látszik a György
ágya: / Hosszú fejér kendőt terít a hold rája”: 6. 4.) és allegóriákban (az álomallegória: 4. 4–5.).
A nyelvi elemek egyéni, a szokásostól eltérő használatával a Toldiban is találkozunk. A szavak egyedi elrendezésének mindig fontos szerepet szán az elbeszélő. (Néhány példát találsz
közülük a 2. feladat táblázatában.)

Feladatok, kérdések
1. Milyen szóképekre ismertek az idézetekben? Beszéljétek meg, hogyan segítenek benneteket az olvasottak elképzelésében!
a) „amott ül egy túzok magában” (3. 3.); b) „Mint kutyák közé ha nyulfiat lökének, / Kaptak
a beszéden a szilaj legények” (3. 4.); c) „Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta” (3. 8.);
d) „Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet” (2. 10.)
2. Készíts táblázatot a nyelvi alakzatokhoz, és a minta alapján írj mindegyikhez további példákat a szövegből!
Az alakzat
megnevezése
Megszólítás
Felkiáltás
Kérdés
Ismétlés
Felsorolás
Párhuzam
Ellentét
Fokozás

1

Példa
„Hé, paraszt!” (1. 9.)
„Átok és hazudság minden ige szádban!” (2. 12.)
„Hát a másik hol van?” (2. 7.)
„Egy, csak egy legény van talpon
a vidéken” (1. 3.)
„Add ki a jussomat: pénzt, paripát,
fegyvert” (2. 13.)
„Ami volt, az nincs már: ami jó volt,
elmult” (4. 15.)
„Így vesződék Miklós nyers, haragos
búban, / De van drága dolog otthon
Nagyfaluban” (2. 1.)
„Mert félt a szunyogtól, félt a szúrós
nádtól, / Jobban a nádasnak csörtető
vadától, / Félt az üldözőknek távoli
zajától, / De legis-legjobban Toldi
nagy bajától.” (4. 4.)

Szerepe
Árulkodik a szereplők származásáról
(itt: vélt származásáról), kapcsolatáról.
Erős érzelmeket fejez ki.
Tájékozódás, érdeklődés.
Nyomatékosít.
Hangsúlyoz, erősít.
A hangulati, érzelmi stb. hasonlóságot szemléletesebbé teszi.
A szembeállítással még kifejezőbbé
válik a mondanivaló.
A mondanivaló nyomatékosítása
a nyelvi elemek stb. felsorakoztatásával. A hatáskeltés és a feszültségteremtés eszköze.

az első szám az éneket, a második a versszakot jelöli
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Toldi; Hetedik ének

• Következtessetek a mottó és a rajzok alapján
az ének cselekményére!

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

1.
Kinek az ég alatt már senkije sincsen,
Ne féljen: felfogja ügyét1 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 hazavergődött az ázott sereggel,
S az volt a legnagyobb bosszusága neki,
Hogy, amit elgondolt, még sem vihette ki.
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.4

felfogja ügyét: felkarolja, pártját fogja, gondját viseli
hajdú: marhahajcsárból, szegénylegényből lett katona
3
messze tette magát: nagy utat tett meg, messzire haladt
4
délibáb: síkságokon a talaj felmelegedésekor a távoli tárgyakat felemelve és megfordítva láttató fényjelenség
1
2
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Sietett, sietett, ámbár vala fáradt;
Estenden1 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.
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:
1

Estenden: estefelé, amikor már esteledik
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7.
„Jaj, fiam! ne kérdezd az én esetemet:
Ma temettem el két vitéz gyermekemet:
Duna szigetében1 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 rí2 oly erősen, egy kicsit juházott.3
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?”4
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,5
Amelyről leszedte a kalászt a sarló.”
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;6
Özvegy édesanyám van nekem is otthon,
Tudom én sajnálni a jó özvegyasszonyt.”

Duna szigetében: a mai Margit-szigeten
rí: sír
3
kicsit juházott: csendesedett, engesztelődött, enyhült
4
vért kívánjon vérért: véres bosszút állni, halállal megtorolni a gyilkosságot
5
tarló: beszántatlan föld aratás után
6
isten-igazában: semmit el nem hagyva, részletesen és hitelesen
1
2
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11.
Ekkor a bús asszony nekibátorodva,
Hogy’ esett, mint esett, mind elpanaszolta:
Duna szigetében öklelődzik1 egy cseh,
S szörnyüképpen szolgál neki a szerencse;
Kérkedik nagy fennen, magát hányja veti,
A magyar nemzetet csúfra emlegeti:2
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,3
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.4
öklelődzik: fegyvereket használva mérkőzik lovagi tornán vagy bajvíváson
csúfra emlegeti: gyalázza, becsmérli
3
dalia: magas, vitéz harcos, izmos férﬁ
4
Kebelén kenyere, hátán volt a háza: szegény, hajléktalan
1
2
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„Temetőben új sír dombja sötétellett”
Háromnapi vándorlás után Miklós Rákos mezejére ér, este már egy Pest alatti temetőben jár,
ahol egy asszonyt pillant meg.
Az özveggyel való találkozás fordulópontot jelent a fiú életében. Az asszonytól fontos értesüléseket szerez, amelyek révén már konkrét feladatot is kap célja eléréséhez.
A fordulópont a cselekmény fontos mozzanata, amely a hős sorsának változását
idézi elő.
A Hetedik ének olvasása során Miklós újabb tulajdonságait ismerhetjük meg. Már eddig is
láthattuk, hogy Toldi jószívű, érzékeny ember, aki figyel a gyengékre.
A most olvasott részben Miklós szánakozva, figyelmesen hallgatja meg a fiait sirató özvegyasszonyt. Az együttérzésen kívül azonban mást is tesz: a cselekedeteivel, a tetteivel szeretne segíteni másokon.
Célja tehát már van Toldinak, de a tervei megvalósításához szükséges eszközei – például
a lovagi felszerelés – még hiányoznak.

Feladatok, kérdések
1. Egészítsd ki szóban a táblázatot a Hetedik ének ismeretében! Fogalmazd meg, miért tekinthető az ének fordulópontnak!
Cselekmény
Találkozás az özveggyel,
akitől Miklós tudomást
szerez a cseh vitézről

Szerkezeti egység
A cselekmény
kibontakozása
Fordulópont

Helyszín

Idő

Pest alatti temető

2. Bizonyítsátok érvekkel, hogy az özveggyel való találkozás fordulópontot jelent
Miklós számára!
3. Olvassátok fel az ének első, hetedik és utolsó versszakát! Vessétek össze, milyen
hangulati különbséget sugároznak a versszakok!
4. Olvass fel példákat a Hetedik énekből és/vagy a korábbi részekből a következő elbeszélői szerepekre! (A mű folytatásában is keress további példákat!)
a) Az elbeszélő az eseményeket, a történetet mondja el (narráció).
b) Az elbeszélő mintegy „kiszól” az olvasóhoz, mindezt a beszélt nyelvhez hasonlóan teszi. (Példa Petőfi Sándor János vitéz című költeményéből: „Hát Jánost mi érte,
szerencse vagy ínség? / Majd meghalljuk azt is, várjunk csak kicsinység.”)
c) Az elbeszélő a rokonszenvét fejezi ki a főszereplő iránt.
5. Tanuld meg a 7. versszakot!

Kapcsolódó
1. Fogalmazd meg, mire gondolhat Miklós, miközben a pesti utcákat rója! Látsz-e ellentétet érzelmei, viselkedése és gondolatai között?
2. Alkossatok párokat, és írjatok Miklósnak néhány biztató szót, adjatok pár jó tanácsot
ebben a nehéz helyzetben!
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Toldi; Nyolcadik ének

• Következtessetek a rajzokból arra,

kik lesznek az ének szereplői, és hol
játszódnak az események!

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

1.
Toldi György pediglen1 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.2
Fel is ment, mihelyest leszállott a lórul,
S ilyen ajánlást tett a szegény fiúrul.
2.
„Felséges királyom! keserű az nékem,
Amit jelenteni gyász kötelességem;3
Keserű, mert vízzé csak nem válik a vér,4
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.
pediglen: pedig
vermet ásni: ravasz, alattomos módon rágalmazni
3
gyász kötelesség: gyászos kötelesség
4
vízzé nem válik a vér: őseihez hasonló marad
1
2

2_fejezet_Toldi.indd 132

2021. 05. 11. 15:21

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,1 buta lőn: jóra semmi kedve,
Hon maradt, betyárnak, pórnak 2 nevekedve;
Pedig erő benne volna módnélkűli:
De mi haszna? lebzsel és a bajt3 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;4
Ha nem, úgy is elmegy egy közember-számban.”5
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 némelynap6 szerető szolgámat...”
Monda György és nyögve egy kőszentre7 borult;
A király ránézett s képe elkomorult.

korhely: részeges, mihaszna, dologkerülő
pór: paraszt, jobbágy
3
baj (itt): munka, fáradság
4
az én iskolámban: az én seregemben
5
elmegy közember-számban: jó lesz közembernek
6
némelynap: nemrég
7
kőszent: valamely szentnek kőből faragott szobra
1
2
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7.
Hogy miért borult el a király orcája,
Azt nem mondta Györgynek, ez sem tudokálta;1
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,2 vagy keze miatt hal,
Ha győz, úgy derék fi,3 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? elosont a háztól,
El sem búcsuzott, csak a kapufélfától,4
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 nézne földi öröksége:5
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.

tudokálta: tudakolta
erőt vesz rajta: legyőzi
3
ﬁ: ﬁú
4
csak a kapufélfától búcsúzott: úgy ment el, hogy senkitől sem búcsúzott el
5
rám nézne földi öröksége: engem illetne birtoka, vagyona
1
2
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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:1
Hogy ki legméltóbb rá, felséged tudhatja,
Királyi adomány-képen annak adja.”
12.
Elmondá Toldi György és hajlonga mélyen;
A király kilátta, mi szándéka légyen;2
Kitalálta szépen a fő gondolatot,
Melyet Toldi György úr szépen elhallgatott:
Királyi levelet3 ohajtott felőle,
Hogy öccsét könnyebben kitudja belőle,
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.”4

letészem széked zsámolyához: lábadhoz teszem, neked adom át (a zsámoly a királyi trón előtt lépcsőként
használt emelvény)
2 kilátta, mi szándéka légyen: kitalálta a szándékát
3 királyi levél: oklevél királyi adományról
4 függő pecsét: az oklevélről lecsüngő viaszpecsét
1
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14.
Toldi György veresebb lőn a főzött ráknál,
Homályosan látott a szép napvilágnál,
A faragott képek1 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.2

„Toldi György az öccse birtokára vágyik”
A Nyolcadik ének az egyetlen a műben, amelyben nem szerepel Miklós, bár végig róla van szó. György a központi szereplő, aki a királyi palotába megy, hogy testvére birtokrészét megszerezze. Új szereplővel ismerkedünk meg, Lajos királlyal, az ének a kettőjük párbeszédére épül.


Nagy Lajos király szobra a Hősök terén Budapesten (Millenniumi emlékmű,
Zala György szobra, 1926)
1
2

faragott kép: szobor
kötözni: a dühöngő embert megkötözni, s így tehetetlenné tenni
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Az uralkodó gyanúja a beszélgetés során egyre inkább erősödik az öccsét vádló
Györggyel szemben. A gonosz testvér viselkedése és szavai elárulják rejtett érzelmeit és gondolatait is. Álnok beszéde és gesztusai1 mögött a hamis szándékot is látjuk,
lépésről lépésre lepleződik le előttünk. Az Arany János művéből megismert király a középkori lovagvilág erényeit megtestesítő uralkodó. Számára a lovagi torna a nemzet dicsőségét
is érintő, fontos ügy. Bölcsességére vall, hogy átlát Toldi György szándékán, nem vezeti félre a férfi ármánykodása. Látszólag elhiszi a szavait, de váratlanul feltételt szab számára:
Györgyé lesz Miklós örökrésze, ha megmérkőzik a cseh bajnokkal.
De vajon Miklós számára előnyösen alakulnak-e a dolgok a királyi udvarban? Úgy gondoljuk, igen, s noha Miklós és a király még nem is ismerik egymást, céljaik már ekkor találkoznak.

Feladatok, kérdések
1. Figyeljétek meg, miként erősödik Lajos király gyanúja a testvérét
vádló Györggyel szemben! Bizonyítsd a műből vett idézetek segítségével, hogy nem sikerült megtévesztenie a királyt!
2. Milyen uralkodó képét festi az elbeszélő? Jellemezzétek a királyt a
Nyolcadik ének ismeretében! A tulajdonságait tettekkel, a műből
vett idézetekkel is igazoljátok!
3. Magyarázd meg, miért illik a szólás Györgyre: Kimutatja a foga fehérét!
4. Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!
a) Toldi György kigondolta, hogyan…
b) György egy kendővel igencsak nyomkodta a szemét, de…
c) Lajos király azzal a feltétellel adná Györgynek Miklós vagyonát, ha…
d) György hazament, és…
e) A cselédek azt lesték, hogy…
5. Adj több címet a Nyolcadik éneknek az utasításnak megfelelően!
a) Legyen több szóból álló kijelentés!
b) Fogalmazzon meg óhajt, kívánságot!
c) Legyen legalább ötszavas kérdés!
6. Tanuld meg a 13. versszakot!

Kapcsolódó
1. Mutasd be társaidnak, milyen a „hideg mosoly”!
2. Fogalmazd meg, milyen gondolatok járhatnak a király fejében György távozása után!
3. a) Az ének eseményeihez, szereplőihez több szólás, közmondás is kapcsolódik.
Magyarázd meg a következőket! Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Előre iszik
a medve bőrére. Átlát a szitán.
b) Mesélj el egy olyan helyzetet, amikor „előre ittál a medve bőrére”, de később bizony nagyot csalódtál!

1

gesztus: 1. taglejtés, kifejező kézmozdulat; 2. valamilyen magatartásra, álláspontra való cselekedet, reagálás
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Toldi; Kilencedik ének

• Idézzétek fel az epizódról tanultakat!
• Figyeljétek meg, a Kilencedik ének közelebb
viszi-e Miklóst céljai megvalósulásához!

,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 2 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.
1
2

zsindelytető: falemezekkel pikkelyszerűen fedett háztető
hunyászkodik: alázatosan meghúzódik
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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,1 és a vért szagolja,
Mely füléből ömlik s szügyét2 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,3
Utána uszíták a bikának mindet,
A kutyák szaladtak, nem is voltak restek,
A bika fülének és marjának4 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,
Agyarkodva5 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.
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.6
sikangat: sikongat, éles hangot ad ki
szügy: nagyobb állat törzsének a két mellső láb közti része
3
szelindek: nagy, zömök testű, erős kutya
4
marja: az állat hátán a lapocka fölötti rész
5
agyarkodva: dühösen, fogukat csikorgatva
6
futá a halált: a halál elől futott
1
2
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Sikolt a fehérnép,1 esve már kétségbe;
Férfiak kiáltják: elébe, elébe!
De egy sincsen, aki elébe fordulna,
Hanem még a fúru-lyukba2 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 pelyvát3 forgatna villával.
Egyszersmind erősen nekirugaszkodva
Szarvát öklelőre nagy-lebocsátotta.4
„Odavan! vége van! jaj, jaj!” sikoltának
Minden ablakából a pesti utcának.

fehérnép: asszonyok
fúru-lyuk: fúrt lyuk
3
pelyva: a gabonaszemet borító, csépléskor leváló levélkék tömege
4
nagy-lebocsátotta: nagyon le, közel a földhöz tette
1
2
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10.
Dehogy van! lábával elébe toppantott,
Rémitő szavával erősen kurjantott:
E fogással1 visszahökkenté a marhát,
S azon pillanatban megragadta szarvát,
Vágószékre2 voná két szarvánál fogva,
A mészárosokat előkiáltotta,
Nagy-sokára el is jöttek azok oztán,
Erős köteleket és pányvákat3 hozván.
11.
Megköték a bikát vastag gerendához,
Szarvát lenyügözték4 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 ágasa5 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, mondák, „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?”6

e fogással: e csellel
vágószék: vágóhíd
3
pányva: állat megfogására használt hosszú kötél, amely hurokban végződik. Ezt dobják messziről az állat nyakába
4
lenyűgözték: rövid kötéllel vagy lánccal az állat szarvát az első lábához kötözték, így csak aprókat léphetett
5
ágas: kétágú oszlop, tartógerenda
6
tűzhely: otthon, szállás, nyugalom
1
2
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14.
Hányféle dolgok nem jutottak eszébe!
Előtte lebegett édesanyja képe,
Mint mikor hozzá ment búcsuvétel végett,
S nyakán csimpalyogva1 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?
Hol vagyon paizsom, páncélom, fegyverem?
Fog-e a cseh bajnok szembeszállni velem?
16.
„Oh! bizony mit sem hajt a cseh bajnok énrám,2
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.

1
2

nyakán csimpalyogva: nyakán csimpaszkodva
mit sem hajt énrám: nem törődik velem
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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 dibdáb1 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;2
Keservesen gondolt bujdosó voltára;
S mint amely madár van elröppenő félben,
Úgy tett a reménység hervatag szivében.

„Egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán”
A farkasokkal vívott küzdelem után egy újabb, sokkal nagyobb erőpróba vár Miklósra, egy
megvadult bika megfékezése. A farkasok rátámadtak a fiúra, s ő önvédelemből harcolt. A bikával viszont önszántából állt ki, és másokért vállalta a küzdelmet. Ez az ének is epizód,
hasonlóan az Ötödik énekhez.
A bikakaland újra bizonyítja Miklós hatalmas, szinte mesebeli erejét, ugyanakkor
az emberek hálátlanságára is rámutat. Hiába menti meg sok ember életét a megvadult
bikától, mégsem kap elismerést, megbecsülést. Az újabb sértés, az alamizsnaként elé dobott máj, és az, hogy elzavarják a vágóhídról, még sebezhetőbbé teszi a fiút. Egyre magányosabb lesz, nyugalmat csak a temetőkertben talál.
A Kilencedik énekben is fontos szerepet kap a lélekábrázolás, a napok óta bujdosó
fiú reménytelennek látja a sorsát: „elröppenő félben” van a kitűzött cél számára.

1
2

dibdáb: értéktelen, haszontalan
„Országútja”: tejút [Tejút] az égen. A. J.
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Feladatok, kérdések

1. Milyen eszközökkel érzékelteti az elbeszélő a bika
hatalmas erejét? Milyen szófajok, mozdulatok mutatják a veszély nagyságát?
2. Hogyan fékezi meg Miklós a bikát? Mondd el röviden a történetet!
3. Hasonlítsátok össze a farkasok elleni küzdelmet a
bika legyőzésével! Miért epizód ez az ének is?
4. Miklóst újabb megaláztatás éri. Lapozzátok fel a
sértéseket felsoroló táblázatotokat, és idézzétek fel
az eddigieket időrendben!
5. Most már Miklós minden gondolata a cseh vitéz
körül forog. Mondd el, miért tért vissza a temetőbe!
6. Tanuld meg a 8. versszakot!


Temetőkert

Kapcsolódó
1. Értelmezd a következő szavakat: „jutának”, „uszíták”,
„megvérzé”, „elbődüle”! Keress még régies kifejezéseket, és magyarázd meg őket!
2. Meséld el egy mészároslegény nevében a bikakalandot!
3. Mutasd be az elfáradt Miklóst az egyik járókelő nézőpontjából!
4. Válasszatok egy íródeákot, aki egy többszavas mondatot ír le a Kilencedik énekkel kapcsolatban egy papírlapra! Közben alakítsatok 6-8 fős csoportokat, és
álljatok egymás mögé! Az elöl álló tanulók olvassák
el a mondatot, súgják meg a mögöttük állóknak, és
Mészáros (miniatúra, The Morgan
Library & Museum, Párizs)
így tovább! A leghátul állók írják fel a mondatot a táblára! Melyik csoport mondata hasonlít legjobban az íródeákéhoz?
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Toldi; Tizedik ének

• Következtessetek a mottó és a tankönyvi
rajzok alapján az ének cselekményére!

,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 örömkönnyü2 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!”
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,3
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.
»Imette«: ébren, nem álomban. A. J.
örömkönnyü: örömkönny
3
uradta: istenadta, Isten teremtette
1
2
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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-e1 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.
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,2
Legyek segítségül, ha bajba akadnál...”
Ezt mondotta Bence s ezenkívül mennyit!
Ki győzné azt versbe szedni valamennyit!
8.
Arra határozták,3 hogy csak ott meghálnak;
Bence egy abrakot4 adott a lovának,
Abrak is, kenyér is volt a kápa5 mellett,
Nem röstelte6 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 cipót hoztam.

dőzsöl: mértéktelenül eszik-iszik
ott legyek sarkadnál: melletted legyek
3
Arra határozták: arra az elhatározásra jutottak
4
abrak: szemestakarmány
5
kápa: a nyeregnek elöl és hátul kimagasló része, amelyre felaggathatnak néhány dolgot
6
röstel: restell, szégyell valamit
1
2
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9.
„Édes anyádasszony ezt neked küldötte,
Maga dagasztotta, maga is sütötte,
És megparancsolta erős-kegyetlenül,
Hogy saját kezedbe adjam szegetlenül.”
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 kőben1
Fútta úgy meg a szél az átalvetőben!”2
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.
11.
Felvette a vasat lába mellől Bence:
Hát nem vas-darab volt, hanem vasszelence,3
Könnyen felnyitotta, nem volt semmi zárja,
Belenézett, hát csak elállt szeme szája:
hogy a kőben: csodálkozás (például: Hogy az ördögbe?)
átalvető: kettős zsák, amely a ló hátán vagy az ember vállán kétoldalt lelóg
3
vasszelence: vasból készült kisebb fedeles doboz
1
2
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Vert arany1 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.2
De minek beszélek, a szám majd hibázik –”
Nem biz az, kerek szám lett: kijárta százig.
14.
„Most hallgass szavamra, jámbor szolga Bence:
Nesze tedd el, itt van kilencvenkilence;
De a századikat könnyü helyütt3 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 csiholni4 lehetne.
15.
Nem is messze kellett fáradni avégett;
Csak közel találtak egy szegény csapszéket:5
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.

vert arany: aranypénz
»Viszkethetnél.« A nép tenyere viszketéséből azt jósolja, hogy pénzt fog kapni. A. J.
3
könnyü helyütt: kéznél, könnyen hozzáférhető helyen
4
»Csiholni lehetne«: szikrát fogna a szárazság miatt. A. J.
5
csapszék: kocsma, csárda
1
2
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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?”1
„Nem kell pint, sem itce, hiába is adnád,
Egy csöppet se hozz, vagy hozz egy öreg kannát!”
Elühmgette2 magát a csaplár3 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, nekigyűrekezett;
Felhajtá majd félig az öt pintes pohárt;
Bence megsokalta: „Az Istenért! megárt.”
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!”
itce, pint: régi űrmértékek; az icce kb. 8 dl; a pint a duplája, azaz kb. másfél liter
elühmget: halkan vagy magában hangokat ad
3
csaplár: a csárda tulajdonosa vagy bérlője
1
2
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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,1
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.2
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.”3
„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!”
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.4
Széles jókedvében kurjantott nagyokat,
Ivott, megint táncolt: megint ivott sokat;
De mértéket tartott az öreg cimbora:
Csak apránként fogyott a pintesből bora.

szurdék: a kemence mögötti szöglet, zug
iszogatott renddel: mértéktartóan ivott
3 amúgy iszonyodom: abban az esetben, ha rám önti
4
mestergerenda: a mennyezet gerendáit tartó főgerenda
1
2
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23.
Egyszer elhallgatott, Miklós nem dorgálta;
Nehéz lett a feje, húzta a lócára,1
Elszaladt előle a boglyakemence,2
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.

„Vert arany volt benne, nem kettő, sem három”
A mélyen megsértett Miklós számára csak az álom hoz egy kis időre megnyugvást. A fiú
helyzete már-már kilátástalannak tűnik, amikor újabb fordulópont következik be
a cselekményben. Ebben szerepet kap a véletlen és az anyai előrelátás, a gondoskodás
is. Ez a fordulópont immár a végkifejletet készíti elő. A segítség a népmesék motívumaihoz
hasonló, de a legkisebb fiúval itt nem történik csoda. Arany valóságosabb helyzetet teremt:
Bencét Miklós édesanyja küldi a fiú után, ő viszi el Toldinak a cipót, benne a vasszelencével és a száz arannyal.
Miklóst eddig alig láttuk örülni, most azonban határtalanul boldog. A csárdában méltán
ünnepel, önfeledten mulatja el a századik aranyát. Nem csoda, hisz már határozott célja
van, s eszköz is van a kezében, amellyel azt megvalósíthatja.

Feladatok, kérdések
1. Egészítsd ki szóban a táblázatot a Tizedik ének ismeretében! Fogalmazd meg, miért
tekinthető az ének fordulópontnak!
Cselekmény
Bence száz aranyat és
élelmet visz Miklósnak
A fiú önfeledten mulat
a csárdában

Szerkezeti egység
A cselekmény
kibontakozása
Fordulópont

Helyszín

Idő

Pest alatti temető
és csárda

2. Tedd időrendbe az idézeteket, majd fűzz mindegyikhez egy-két gondolatot! Például: „Álmot küld szemére, kecsegtető álmot” – Miklós álmában győzedelmeskedett a
csehen, és a királytól kegyelmet kapott.
a) „Nesze, szolgám, madár-látta cipót hoztam”;
b) „Lódobogás hallék”;
c) „Anyját kérdte minden tizedik szavában”;
d) „Álmot küld szemére, kecsegtető álmot”;
e) „kerek szám lett: kijárta százig”;
f) „Árt, nem árt, én azzal keveset gondolok”
1
2

lóca: fapad
Elszaladt előle a boglyakemence: mámoros lett, elszédült a bortól

151

2_fejezet_Toldi.indd 151

2021. 05. 11. 15:21

3. Magyarázd meg, hogyan tudott Bence rátalálni Miklósra! Beszéljetek arról, mi a véletlenek szerepe a műben!
4. Hasonlítsd össze a nádasbeli és a mostani találkozást! Milyen eltéréseket vettél észre?
Mi ezeknek a szerepe?
5. Készíts leírást a csárdáról! Ne feledkezz el a színekről, a hangokról és az illatokról sem!
6. Tanuld meg a 20. versszakot!

Kapcsolódó
1. Értelmezd a következő szókapcsolatokat:
„Akármerre jársz-kelsz, ott legyek sarkadnál”; „nem esett
kétségbe”!
2. A nagy bánatra nagy öröm jön. Most igazán felszabadultan mulat Miklós, hisz sok akadályt leküzdött már. Mondd
el, hogyan hatott rád a mulatozó Toldi!
3. Írj párbeszédes jelenetet a 147. oldali rajzhoz!


Nagy Lajos aranyforintja

A CSÁRDÁKRÓL
A csárdák a vasút előtti Magyarország kedvelt és jellegzetes vendéglátóhelyei voltak.
A 18. század végétől váltak közismertté.
Általában vásártartó helyeken, birtokhatárokon, vámhelyeknél, folyók átkelőhelyeinél épültek. Az egyszerű, nádfedeles csárdaépületek – amelyekhez többnyire istálló és kocsiszín is
tartozott – egymástól lóitatásnyi távolságra álltak. Kocsiszínjükben az igavonó lovakat, ivójukban az utasokat és a környékről betérőket látták el étellel és itallal. Hideg harapnivalót kínáltak a
vendégeknek, de kívánságra úgynevezett „hirtelen hamarjót” pecsenyével, például hurkával és kolbásszal is szolgáltak. A csárdás kínálta a bort kancsószámra, a pálinkát porciózva.
A csárdák a népdalokban és a betyárnótákban éppúgy felemlegetődnek, mint a pusztai történetekben, a kalandos leírásokban. A hétköznapi
életben betöltött szeAz 1699-ben épült Nagyhortobágyi csárda
(Fortepan, Lencse Zoltán fotója)
repük azonban nagyon is kötődik a valósághoz: az étellel és itallal való ellátáshoz és az utasok
megpihenéséhez.
(Barta László A csárdák régen és ma című írása nyomán)





Zenészek egy hortobágyi
csárdában (1937, Fortepan)

• Nézz utána, milyen bútorok tartoztak a csárdák jellegzetes berendezési tárgyai közé!
• Mi volt, és honnan kaphatta nevét a kármentő?
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Toldi; Tizenegyedik ének

• Soroljátok fel az elbeszélő művek szerkezeti

,Meg kell ma itt halni tudod egyikünknek;

elemeit, és értelmezzétek is azokat! Hozzatok
Nem szükség a hajó oztán holt embernek.’
Ilosvai
példákat a műből az eddig megismert elemekre!
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
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;
Dolmányán a szabó parasztot2 nem hagyott,
Mindenütt belepte az aranypaszománt;3
Vett sisakot, páncélt, hét tollú buzogányt,

kaláris: korallból vagy ennek utánzatából készült nyaklánc
Paraszt«: puszta, csupasz. A. J. [Dolmányán… parasztot nem hagyott: kabátján díszítetlen részt nem hagyott]
3
paszománt: ruhát díszítő zsinór
1
2
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Kopját is, gerelyt is, mindenféle fegyvert,
Melyeket Budán a legjobbik kovács vert;
Ezüstös, aranyos, sallangos1 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 nyalka 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.
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;
1

sallang: a lószerszám része,
szíjakból font, rojtos dísz

154

2_fejezet_Toldi.indd 154

2021. 05. 11. 15:21

Róla, mint az öklöm (ha kicsit nem mondok),
Lógtak köröskörül oly nagy arany bojtok:
Messze kiösmerszett a többitől, bátor1
Egymást érte ottan a sok úri sátor.
8.
Drága karos rengők 2 dagadóra tömve,
Bársonnyal bevonva, arannyal áttörve,3
Álltak a sátorban gyönyörű szép renddel,
Kiknél szebbeket már nem képzelhet ember.
Egy öreg szék is volt a kellő középen,
Fényes drágakővel kipitykézve4 szépen,
Nagy arany körmével5 a földet karmolta,
Mely bársony pokróccal szinte 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.
11.
Egyszer jön a nagy cseh Buda vára felől,
Táncol nagy lovával a korláton belől;
Káromkodik csúnyán, a magyart böcsmérli:
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.
bátor (itt): bár, ámbár, noha
rengő: ringó, párnázott karosszék
3
arannyal áttörve: aranyszállal átszőve, kihímezve
4
kipitykézve: kidíszítve, kirakva
5
arany köröm: a királyi szék oroszlánláb formájú, aranyozott lába
1
2
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12.
Sisakellenzője1 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,2
A cseh bajvívóhoz a budai partra;
Vérszín a cseh tolla, fölcseréli vele:
A bajra hívásnak 3 volt e dolog jele.
13.
Ezalatt a várba gyors híradók mentek.
A király lejött és sok nagyúri rendek,4
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.5
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.
15.
Azután így szóla: „Vitéz! addsza kezed:6
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.

sisakellenző: a lovagi sisakon az arcot védő, fel- és lecsapható rész
a tiszte tartja: tisztségbeli, munkaköri kötelessége
3
bajra hívás: párbajra, párviadalra kihívás
4
nagyúri rendek: előkelőségek, az ország főemberei
5
Szájhagyomány szerint. A. J.
6
addsza kezed: nyújtsd ide, add ide a kezed
1
2
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16.
Összeszedte Toldi roppant nagy erejét,
S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét;
Engedett a kesztyű és összelapúla,
Kihasadozott a csehnek minden újja.1
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.’”2
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,3 megadom életed.
Hanem tégy hit alatt4 erős igéretet:
Hogy habár mély tenger nyelné el hazádat,
A mi országunkra mégsem teszed lábad.”
Szájhagyomány szerint. A. J.
apródság: apródok, inasok, szolgák
3
alamizsna: koldusnak adott adomány
4
hit alatt: eskü alatt, esküvel
1
2
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19.
Mindent felfogadott1 a bajnok ijedten,
S békével mentek a csónak felé ketten:
Hát egyszer a nagy cseh, nekihúzakodva,
Toldihoz hátulról hozzávág orozva.2
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 örökös3 kegyelmet.
Íziben4 elmetszé fejét a testétől,
Piros lett a nagy kard gazdája vérétől.
Toldi felmutatja a fejet a kardon,
Nagy rivalgás5 támad kétfelől a parton:
Tapsolnak, kiáltnak, zászlót lobogtatnak;
Buda nagy hegyei visszakurjongatnak.6
felfogadott: megígért, megfogadott
orozva: alattomban
3
örökös: örök, végérvényes
4
»Iziben«: hamarjában. A. J.
5
rivalgás: messzire hangzó üdvrivalgás
6
visszakurjongatnak: visszhangozzák
1
2
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„Összeszedte Toldi roppant nagy erejét”
Az utolsó előtti énekben gyorsan peregnek az események, gyakran változnak a helyszínek.
Miklós végre elérheti célját, megküzdhet a magyar nemzet becsületéért. A mű eseménysora a cselekmény leglényegesebb fordulópontjához, csúcspontjához: a tetőponthoz ér. Ez nem más, mint az izgalommal és feszültséggel teli párviadal.
A sokszor megsértett Toldi győzelme után átérezheti az emberek elismerését:
a Duna két partján összegyűlt nép éljenzi, üdvrivalgással fogadja az ifjú bajnokot.

Feladatok, kérdések
1. Ismerkedjetek meg részenként a történet folytatásával! Válaszoljatok a kérdésekre
a versszakok elolvasása után!
az 1–6. versszak elolvasása
a) Mit látott a hajnal, amikor betekintett a csárdába? Mit vett észre a Duna vizén?
b) Sorold fel, mi mindent vett Toldi magának és mit jó Rigó lovának!
c) Hogyan tekintett a felkelő nap a harci díszbe öltözött Toldira?
d) Jósoljatok! Hová vitte Miklóst a ló „oly kegyetlen vadul”?
a 7–10. versszak elolvasása
e) Milyen elbeszélői fordulattal jutunk el a király táborába?
f) Mutasd be Lajos király környezetét a leírás alapján!
g) Jósoljatok! Miként végződik a bajvívás a cseh bajnok és Miklós között?
a 11–20. versszak elolvasása
h) Mi a jele a „bajra hívásnak”? Meséld el a bajvívás történetét!
i) Hogyan viselkedik a pesti nép a győzelem után? Hasonlítsd össze a bika megfékezése utáni magatartásukkal!
j) Jósoljatok! Mit tesz a király Miklós győzelme láttán?
2. Egészítsd ki szóban a táblázatot a Tizenegyedik ének ismeretében! Fogalmazd meg,
miért tekinthető az ének tetőpontnak!
Cselekmény
Párviadal a cseh bajnokkal
– Miklós diadala

Szerkezeti egység
Tetőpont

Helyszín

Idő

Duna-sziget

3. Tanuld meg a 16. versszakot!

Kapcsolódó
1. Fűzz magyarázatot a következő kifejezésekhez: „Eredj, kérd Istentől: útad megmutatom”!
2. Rajzold le a királyi sátrat a mű szövege alapján!
3. Keressétek meg az interneten a 2001-ben készült Toldi-emlékérmet! Olvassátok fel
a műből azokat a szavakat, amelyek az érem illusztrációjához kapcsolódnak!
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Toldi; Tizenkettedik ének

• Figyeljétek meg a mű elolvasása során, miért
tekinthető az utolsó ének nemcsak a mű
lezárásának, hanem valódi megoldásnak!

,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.
3.
„Egyébiránt, legyen magyar avvagy 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.
legott: azonnal, nyomban, rögtön
miá: miatt
3
hűle-fűle: fázott és izzadt egyszerre
1
2
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4.
Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta,1
S kisebbik darabját2 kardján felmutatta,
Tüstént parancsolá király ő felsége,
Tizenkét aranyos vitéz menjen érte.
El is mentek azok szép zászlós sajkával,3
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,
Hogyan lettem azzá? tudj’ a mindentudó.4
Magam sem tudom hogy’, esém gyilkosságba,
S elzaklatott5 bátyám a széles világba:
Én meg idejöttem feladni tettemet,6
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 tőn elébe:7
„Nemdenem8 a Toldi Lőrinc fia volnál?”
Miklós a fejével ráütött9 e szónál.
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.

kiszabta: levágta
kisebbik darabját: a fejét (a kettévágott test kisebb részét)
3
sajka: csónak, folyami evezős hajó
4
tudj’ a mindentudó: Isten tudja
5
elzaklatott: elkergetett, elzavart, elüldözött
6
feladni tettemet: bejelenteni bűnömet, feljelenteni magam
7
tőn elébe: tett fel, intézett hozzá
8
Nemdenem: De nem…
9
fejével ráütött: bólintott
1
2
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8.
„Tudom minden csínyát,1 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’jszen2 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,
Zsenge3 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.
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:
Vértagadó testvér!4 nemde úgy van? érted?
Hogy ősi birtokod öcsédnek igérted?”

csíny: ravasz csel
de’jszen: de hiszen
3
zsenge: ﬁatal
4
Vértagadó testvér: testvért az örökségből kitagadó
1
2
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12.
György meredt szemeket vetett a királyra,
Hej dehogy mert nem-et mondani szavára!
Mert villogott szeme, és iszonyú pogány1
Harag sötétellett a király homlokán.
„Jól van”, mond a király, „igen a felelet?
Jól van! Erről még ma írsz öröklevelet;2
Most pedig, miután így kipróbáltalak,3
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, csupán közembernek;
Jó az Isten, jót ad: megszerezi kardom,
Amire szükségem leszen, avval tartom.”4
14.
Felelt a nagy király: „Ne légy olyan gyermek;
Hogyan vennélek én hitvány5 közembernek?
Királyi fejemhez választalak6 téged
S mán kezdve tizenkét lóra jár hópénzed.”7
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!”
15.
Semmit se mondhatna s adhatna királya,
Ami Toldinak ily örömet csinálna,
Pénzért, gazdagságért hej dehogy cserélne:
Dárius kincsének8 még oda sem nézne.9
Azért akarta is szépen megköszönni,
De a szó nem akart a nyelvére jönni,
A király azonban nem neheztelt érte,
Mert az együgyű10 szív nyelvén nagyon érte.
pogány: vad, kegyetlen
öröklevél: okirat a birtok átruházásáról
3
kipróbáltalak: próbára tettelek, kiismertelek
4
avval tartom: azt hiszem, úgy vélem
5
hitvány (itt): egyszerű, közönséges
6
Királyi fejemhez választalak: testőrömmé teszlek
7
hópénz: havi zsold
8
Dárius kincse: rengeteg gazdagság; Darius (Dareiosz) mesés gazdagságú perzsa király volt
9
»Oda sem néz neki«: tréfás kitétel, körülbelül ennyit tesz; észre sem veszi, rá sem hajt. A. J.
10
együgyű: egyszerű, jó
1
2
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16.
És hogy örömében ne maradjon hiány,
Hogy beteljék mindaz, amit szíve kiván,
Épen mintha álma kezdődnék most elől,1
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.”
1

mintha álma kezdődnék most elől: mintha korábbi álma most elölről kezdődne
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19.
Így szerette anyját a daliás gyermek,
Szívét nem bántá még nyíla szerelemnek;
Nem is lőn asszonnyal tartós barátsága,1
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,
Dicső híre-neve fennmaradt örökre.

„Rettenetes vitéz támadott belőle”
Az utolsó énekben elérkeztünk a mű megoldásához: a király igazságot tesz. A megoldás
a művek cselekményének befejező része, a történet lezárása. Látjuk, hogy Lajos „zsenge kora” ellenére is milyen bölcs, okos és együttérző uralkodó. Györgyöt száműzi a királyi udvarból, Miklósnak pedig kegyelmet ad, és vitézzé avatja. A király kegyelme által Miklós
feloldozást nyer, mely a fiú számára a bűntől való megtisztulást és háborgó lelke
megnyugvását is jelenti.
Miklós már sok próbát kiállt, sok akadályt leküzdött, a cseh bajnok legyőzésével pedig immár célhoz ért. A királyi udvarban találkozik álnok testvérével, akinek nagylelkűen megbocsát, sőt a vagyonát is átengedi neki. A fiú öröme akkor teljesedik be, amikor újra látja édesanyját. A vitézzé válás és az édesanyjával való találkozás teszi igazán boldoggá. Megjelenik
a hűséges Bence is, és így egy csoportkép, tabló bontakozik ki előttünk.
A tabló olyan része a műveknek, amely során sok szereplő – vagy akár mind –
megjelenik a színen.
Az utolsó két versszakban Miklós jövendő sorsáról értesülünk. Megtudjuk, hogy „Rettenetes vitéz” lett, s hogy „híre-neve fennmaradt örökre”. Ezt a részt epilógusnak nevezzük.
Az epilógus az irodalmi művek utóhangja, utószava. Ebben az elbeszélő (vagy az
író) a megoldás utáni állapotot ismerteti, de kiegészítést is fűzhet a műhöz, vagy
összefoglalhatja gondolatait.
Miklós kalandjainak végére értünk, a fiú vitéz lett, az Első énekben megfogalmazott vágya
teljesült. Hosszú utat tettünk meg vele, bíztunk benne, hogy bűnbocsánatot nyer. Várakozásunk nem volt hiábavaló, az igazság most is – akárcsak János vitéz történetében – diadalmaskodott.
1

Nem is lőn asszonnyal tartós barátsága: nem házasodott meg
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A szótőismétlés és a túlzás
Az utolsó énekben a nyelvi elemek elrendezésének újabb formájával találkoztál. A „Lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom” (12. 17.) kifejezésben két azonos tövű szó (= lélek) kapcsolódott össze, de más-más toldalékot kapott. Ezt a nyelvi alakzatot szótőismétlésnek
nevezzük. A szótőismétlés az azonos tövű szavak egymás mellé helyezésével jön létre.
Zenei hatásán túl erősítő, fokozó szerepe is van.
Az utóhangban olvasott „ingét is odaadta barátjának” vagy az Előhangban szereplő
„Hárman sem birnátok súlyos buzogányát” kifejezésekben a beszélő a jelenséget, a fogalmat
eltúlozza. A túlzás az a nyelvi alakzat, amikor a jelenség mértékét valaki tudatosan
felnagyítja, ezzel fokozza a megállapítását. A tartalmi erősítés egyik fajtája, az irodalmi
alkotásokban és a mindennapi beszédben is találkozhatunk vele.

Feladatok, kérdések
1. A jó király legfontosabb tulajdonsága az igazságosság és a bölcsesség. Beszéljétek
meg, hogyan bizonyítja ezt Lajos király!
2. A Tizenkettedik énekben folytatódik György és a király párbeszéde, amely a Nyolcadik énekben maradt félbe. Itt azonban már nem szólal meg György. Miből derül ki,
hogy a király közben tudakozódott a két testvér viszályáról?
3. Miklós haragszik a testvérére, mégsem kíván rajta bosszút állni. Milyen jellemvonásáról árulkodik ez a magatartása?
4. Mit tudtál meg Miklós jövőjéről az utóhangból (19–20. versszak)?
5. Tanuld meg a mű utolsó két versszakát!

Kapcsolódó
1. A gazdagságra, a vitézségre, a hírnévre vonatkozó állításokat fogsz hallani a tanárodtól. Döntsd el, melyik állítással értesz egyet, és foglald el a helyedet az elmúlt
évben már megismert IGEN- vagy NEM-sarokban! Ha nem tudsz dönteni, akkor a
két sarok közti egyenes mentén helyezkedj el aszerint, hogy melyikhez áll közelebb
a véleményed! A választásodat érvekkel, konkrét példákkal támaszd alá! Állítások:
a) Ahhoz, hogy valaki vitézzé váljon, elegendő a nagy testi erő és a kivételes bátorság.
b) A hírnév a gazdagságnál is nagyobb érték.
c) Az örökségen való civakodás a rokoni kapcsolatok megszakadásához is vezethet.
2. A költő ősei 1634-ben kaptak nemességet I. Rákóczi György
erdélyi fejedelemtől. Később a családot megfosztották nemesi
jogaitól, és a kiváltságot hosszú pereskedés után sem sikerült
visszaszerezniük. Arany az ősi címer rövid leírását is megadta:
„Zárt sisakon s pajzson kézbe’ kivont kardú / Nagyfalusi Arany,
szalontai hajdú.”
a) Értelmezd a leírást a címer rajza alapján!
b) Keresd meg az interneten, a költő melyik művéből idézünk!
Az Arany család
címere 1634-ből
c) Add meg a példa alapján a Toldi Miklóshoz illő címer leírását is!
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A jellemek és a jellemábrázolás
Eddigi tanulmányaid során sokszor találkoztál már a jellem és a jellemzés szavakkal. Az irodalmi alkotásokban a szereplők jellemét a külső és a belső tulajdonságaik alkotják,
melyek bemutatása a jellemzés, a jellemábrázolás során történik.
A Toldiban a főhős jellemzése általában aprólékos, részletező, a mellékalakokat Arany inkább
a főhőssel való kapcsolatuk alapján jellemzi.
Miklós igen összetett jellem, a nemzeti hős megtestesítője, akire a rendkívüli testi erő,
a becsületesség és az öntudat mellett a gyengédség is jellemző. A fiú nemes jellemű és nemesi származású, nem veti meg a paraszti munkát, ő maga is a jobbágyaival együtt dolgozik.
Az író a jellemábrázolás segítségével alkotja meg, teszi elevenné műve szereplőit. A művészileg megalkotott jellem egyszerűbb is, bonyolultabb is a valóságos személynél. Kevesebb jellemvonással, tulajdonsággal rendelkezik, de hatása erőteljesebb, általános érvényű.

A jellemzési módok
• Az elbeszélő maga mutatja be a szereplőt:
„Toldi meg nagybúsan hazafelé ballag” (1. 14.)
„Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán” (1. 3.)
• Más szereplő beszél róla:
„»Ember ez magáért« Laczfi mond »akárki«” (1. 11.)
• Beszélteti:
„Felmegyek Budára bajnok katonának,
Mutatok valamit ottan a királynak” (6. 15.)
• Cselekedteti:
„Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja” (1. 10.)
„Ütni készül ökle csontos buzogánya” (2. 14.)
„Szemét anyja őszes hajához értette” (6. 13.)
• Bemutatja a környezetét: Első ének, 1–2. versszak
• Külsejének, cselekedetének leírásával jeleníti meg hangulatát, lelkivilágát:
„Csak nézett sohajtva a susogó nádra, […]
Nagy meleg könnycsepp ült szeme pillájára” (4. 20.)
Az epikus művekben a szereplők bonyolult, szövevényes kapcsolatban állnak egymással. Ezért
nemcsak önmagukban foglalkozunk velük, hanem egymáshoz fűződő kapcsolatukat is vizsgáljuk.
Többször találkoztunk már a környezet rajzával, a természeti jelenségek bemutatásával is,
amelyek szoros kapcsolatban vannak a főhős lelkiállapotával (például a Hetedik ének elején
Miklós lelkiállapota és a vihar ábrázolása).

Feladatok, kérdések
1. Melyik jellemzési módra ismersz a következő idézetekben?
a) „Ne sírjon kegyelmed, / Csak nem támad már fel a két vitéz gyermek” (7. 10.)
b) „Összeszedte Toldi roppant nagy erejét, / S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét” (11. 16.)
c) „Mert vitéz volt apja; György is, álnok bátyja” (1. 7.)
d) „Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet” (2. 13.)
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Összefoglalás
Ebben a fejezetben megismerkedtél Arany János rövid életrajzával, valamint a Toldi megírásának a körülményeivel is. Az alkotás fontos szerepet játszott a költői életút alakulásában.
A Toldi az epikai művek csoportjába (műnemébe) tartozik. Műfaja elbeszélő költemény, hasonlóan Petőfi Sándor János vitézéhez. A versben írt költői elbeszélés cselekménye a főhős, Toldi Miklós kalandjaiból áll össze. Verses formája és eseménysort, történetet elmondó jellege miatt az elbeszélő költeményt a verses epikai műfajok közé soroljuk.
A Toldi cselekménye szinte végig egy szálon halad. Csak a Nyolcadik énekben szakad meg
egy rövid időre Miklós története, de akkor is a vele kapcsolatos dolgokról esik szó.
A mű szerkezete a művészi szerkesztés kitűnő példája. Az arányosság és a szimmetria elve érvényesül benne. Ezt példázza, hogy az első hat ének és a második hat ének is négynégy nap történetét beszéli el.
Az első három énekben gyorsan, drámai módon zajlanak az események a főhős bűnbe
eséséig, a vitéz haláláig (malomkőjelenet). Az addig elbeszélt események mindössze fél
nap alatt történnek, a Toldi-birtokon.
A középső rész lassúbb, a megoldás lehetőségének keresésével telik el, miközben Miklós
egyre közelebb kerül célja eléréséhez. Három napot tölt el Nagyfalu határában, majd négyet a vándorlással Pesten és környékén.
Az utolsó két énekben drámai lendülettel következik be a diadal. Miklós mindössze fél
nap alatt válik a király testőrévé, és Budára költözik az édesanyjával együtt.
Az elbeszélő költemény mesélője – az elbeszélő – mindent tud hőséről, szinte apa-fiú
kapcsolatot alakít ki vele. Végig érezzük szeretetét, a hősével való együttérzését, ezáltal mi,
olvasók is hasonlóképpen érezhetünk Miklós iránt.
Petőfi János vitézéhez képest a Toldiban sokkal kevesebb a mesés elem, bár a mű néhány
motívuma a mesékre emlékeztet. Miklós – a népmesékben szereplő, elnyomott helyzetben élő kisebbik testvérhez hasonlóan – rangon alul él, nemesi származása ellenére paraszti munkát végez. A fiú rendkívüli ereje és hármas próbatétele (a farkaskaland, a bikakaland,
a cseh vitéz legyőzése) is a mesékre emlékeztet. De ilyen a fiáról gondoskodó édesanya és
a hős után küldött öreg szolga alakja is. A cipóban eljuttatott segítség és az aranyak száma
(száz) is jellegzetes mesei elem, akárcsak az igazságos király alakja, akit nem téveszt meg a
gonosz szereplő ármánykodása. A mű szerencsés befejezése is a mesékre emlékeztet.

 A zólyomi vár Nagy Lajos kedvelt vidéki lakhelye volt
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A mű erkölcsi világrendje azt sugallja, hogy a bűn elkövetőjére büntetés vár. A bűnhődés alól van feloldozás, amelyet azonban nem adnak ingyen, tenni, küzdeni kell érte.
Miklóst nem hagyja el a remény, olyan tetteket hajt végre, melyek során a bűnbe eső
ember tisztázza magát, ezáltal megbocsátanak neki.
A MŰ FELÉPÍTÉSE
Cselekmény

Helyszín

Idő

Első ének

Találkozás Laczfival
és vitézeivel

Előkészítés

Toldi-birtok

Második ének

Miklós és György
találkozása

Konfliktus

Toldi-ház

Harmadik ének

A vitéz halála
(malomkőjelenet)

Bonyodalom

A Toldi-ház udvara

Negyedik ének

Bence élelmet visz
Miklósnak

A cselekmény
kibontakozása

Nádas Nagyfalu határában

Ötödik ének

A farkaskaland

Epizód,
késleltetés

Nádas Nagyfalu határában

Hatodik ének

Miklós búcsúja
édesanyjától

Hetedik ének

Találkozás az
özveggyel, akitől
tudomást szerez
a cseh vitézről

Nyolcadik ének

György ármánykodása a
királynál

Kilencedik ének

A bikakaland

Epizód,
késleltetés

Pest városa
Pest alatti temető

Tizedik ének

Bence száz aranyat
és élelmet visz
Miklósnak

Fordulópont

Pest alatti temető és
csárda

Tizenegyedik
ének

Párviadal a cseh
bajnokkal – Miklós
diadala

Tetőpont

Duna-sziget

Tizenkettedik
ének

Lajos király igazságot
tesz

Megoldás

A királyi sátor
a Duna-parton

Utóhang
(Tizenkettedik
ének, 19–20. vsz.)

Miklós jövőjének
ismertetése

fél nap

Toldi Miklós
alakjának felidézése

Fordulópont

Pest alatti temető

h ét nap

Toldi-ház

Budai királyi vár
György háza

fél nap

Előhang

Szerkezet
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Mi mindent tanultunk a mű megismerése során?
Keletkezése:

1846, a Kisfaludy Társaság pályázata nyomán

Forrásai:

Ilosvai Selymes Péter históriás éneke, nagyszalontai mondák, történelmi tanulmányok, Petőfi Sándor János vitéze

Műneme:

epika

Műfaja:

elbeszélő költemény

Az elbeszélő művek szerkezeti
felépítése:

előkészítés, bonyodalom, a cselekmény kibontakozása,
tetőpont, megoldás

Nyelvezete:

népies, régies, korabeli irodalmi nyelv

Verselése:

ütemhangsúlyos, sorfajtája: felező tizenkettes

Rímfajtája:

páros rím

Szóképek:

hasonlat, metafora, megszemélyesítés, allegória

Nyelvi alakzatok:

megszólítás, felkiáltás, kérdés, felsorolás, ismétlés,
párhuzam, ellentét, fokozás, szótőismétlés, túlzás stb.

Írói közlésmódok (szövegtípusok):

elbeszélés, leírás, jellemzés, párbeszéd



Részlet a Képes krónikából. Nagy Lajos a trónon (1358)
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Feladatok, kérdések
1. a) Soroljátok fel, milyen helyszíneken járt Miklós!
b) Milyen összefüggést láttok a helyszínek, a napszakok és Miklós sorsának alakulása
között?
2. Milyen kalandok, próbatételek vártak Miklósra, míg végre vitéz lett? Csoportosítsd
ezeket fizikai és lelki próbákra!
3. Válaszolj a mű szereplőire vonatkozó kérdésekre!
a) Kik segítették, és kik nehezítették a főhős helyzetét?
b) Mikor és hogyan segítette Miklóst az édesanyja?
c) Milyen kapcsolat van Toldi és Bence között?
d) Melyik szereplő írhatta a következő sorokat?
1.

S��e����� ���e��� maga�, ��l�e�
�e������e�, ���� ü��e���
b��n�� � �e�������� .
J��i��: A ������l�, �i�z���e����
mod�� m�� ��� ��������.

3.

2.

E��e�z����� �� ��lás�ma�,
�iót� e�� ��la� �l�z�ba����
�l����. M�n��n���� ���ká�
��v��l�l�� , í�����, ��� �����
�e� ����i�. J��i��: M��h�m��.

J�r�v�l�, e�y�����, d�lgo� l��y� ���e���
� ﬁ��n�� ���e�é��� . M� e�� i���� m��
Bud�� ����� , �� ����e���� � �i���� ��e�e�
i�. J��i��: Fi�� �ic�i� l��b���k���,
������� ����é��e��, �� �r��y����� v�� .

4. Foglalkozzatok a szöveget szemléletessé tévő szóképekkel!
a) Olvassatok fel a műből olyan metaforákat, amelyek Miklósra vonatkoznak!
b) Keressetek három megszemélyesítést az égitestekről!
c) Idézzetek három hasonlatot, amellyel az elbeszélő a szereplőket jellemzi!
5. A versek zeneiségében fontos szerepe van a verselésnek.
a) Elevenítsétek fel az ütemhangsúlyos verselésről tanultakat!
b) Ritmizáljátok a mű utolsó két versszakát! Hány szótagból és hány ütemből áll
egy-egy sor?
c) Jelöljétek az összecsengő sorvégeket azonos betűkkel! Nevezzétek meg, milyen
rímfajtára ismertek!
6. Keressétek meg és olvassátok el a Fogalomtárból az elbeszélő költemény fogalmát!
Érveljetek amellett, hogy a Toldi műfaja elbeszélő költemény!
7. Olvass fel két-két példát a műből a következő írói közlésmódokra! Idézz elbeszélő
részeket, tájak leírását és a szereplők tulajdonságainak a bemutatását (jellemzését)!
8. Rendezzetek versenyt! Mondjátok el újra a mű megtanult részleteit, a memoritereket!
a) Az osztály minden tagja legyen zsűritag, mindenki szavazzon!
b) Ha valamelyik rész elmondása még nehezen megy, írjátok fel a táblára a verssorok kezdő szavait!
c) Figyeljetek a szövegtudás pontosságára, a szöveg megértésére, a hangsúlyozásra, a tempóra, a szünetekre és a hangerőre is!
d) A versmondást mozdulatokkal, a cselekmény eljátszásával is kísérhetitek.
e) Kinek adnátok az 1. helyezést?
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• Foglald össze a rajzok és az idézetek segítségével, hogy kik voltak Miklós segítői és akadályozói a történet során!

Toldi Miklós Nagyfaluban
„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.”
„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.”

„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.”
„Nagy erőt érezek mind a két karomban,
Nem vesztegetem azt szérűn és malomban;
Édesapámnak is hallám vitézségét:
Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét?”

„György haragja pedig lészen rendkivűli,
Mert vitéz szolgáját igen keserűli.
Másfelől örül, hogy gyilkos a testvére,
Kit hogy elveszessen, most esik kezére.”
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Toldi Miklós Budán
„Vert arany volt benne, nem kettő, sem három,
Hanem amióta megvan a világon,
(Pedig kenyerének javát már megette)
Annyit sosem látott, azt erősítette.”

„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.”

„Csak azon könyörgök mostan felségednek:
Vegyen be sergébe, csupán közembernek;
Jó az Isten, jót ad: megszerezi kardom,
Amire szükségem leszen, avval tartom.”

„Köszönöm, köszönöm felséged kegyelmét,
Méltatlan öcsémről ily jó hiedelmét,
De jaj! minden késő: öcsém el van veszve,
Szántszándékkal való gyilkosságba esve!”

„Egyszer jön a nagy cseh Buda vára felől,
Táncol nagy lovával a korláton belől;
Káromkodik csúnyán, a magyart böcsmérli:
Hogy nincs, aki merje magát vele mérni.”
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Kapcsolódó
1. Idézzétek fel, mit tanultatok a bűn és az erény, a lelkiismeret és a megtisztulás fogalmakról!
2. A Toldi utolsó két versszaka nemcsak befejezi a történetet, hanem a főhős további
sorsának felvillantásával egy új históriába is kezd. Járj utána, Arany János melyik két
művének a főszereplője még Toldi Miklós! (Mindkettő címében szerepel a neve is.)
3. A Toldi megjelenése után Petőfi Sándor prózai és verses levélben üdvözölte Aranyt,
aki hasonlóképpen válaszolt a már országosan ismert költőnek. Olvasd el Petőfinek
az Arany Jánoshoz című verséből idézett részleteket, majd válaszolj a kérdésekre!
„TOLDI írójához elküldöm lelkemet
Meleg kézfogásra, forró ölelésre!…
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet,
S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége. […]
Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.
Más csak levelenként kapja a borostyánt,1
S neked rögtön egész koszorút kell adni.”
a) Bizonyítsd az idézetek segítségével, hogy Petőfi nagyra értékelte Aranyt és elbeszélő költeményét, a Toldit!
b) Arany és Petőfi között a magyar irodalom egyik legszebb költőbarátsága bontakozott ki. Milyen részletek mutatják, hogy Petőfi mindenképpen meg akarja
ismerni Arany Jánost?
c) Ismerkedj meg Arany János Válasz Petőfinek című művével is! Mondd el, milyen
érzéseket fogalmaz meg benne a költő!


Arany János szobra a Magyar Nemzeti Múzeum előtt Budapesten. A szobor mellékalakjai Rozgonyi Piroska
és Toldi Miklós (1893, Stróbl Alajos)
1

borostyán: futónövény, leveléből koszorút fontak a költők számára. Ma a költői siker, a dicsőség jelképe
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Szeretet, hazaszeretet,
szerelem
„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik,
a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan,
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat.”
(Pál első levele a korinthusiakhoz, 13. fejezet)


Madonna és a Gyermek (1510, Giovanni Bellini műhelye, The Metropolitan Museum of Art, New York)
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Szeretet, hazaszeretet, szerelem
A következő órákon olyan verses és prózai alkotásokkal ismerkedsz meg, melyek a szeretetről, a hazaszeretetről és a szerelemről szólnak. Vallomásos jellegű írások ezek, bennük
a beszélők érzéseket, hangulatokat és emlékeket is felidéznek.
Biztosan neked is nehéz szavakba öntened, mit
jelent az a szó, hogy szeretet. Elsősorban érzésként, érzelemként gondolunk rá. A már
sokszor segítségül hívott Magyar értelmező kéziszótár szerint a szeretet valaki vagy valami iránti
„ragaszkodásban, gyengédségben, önzetlen jóakaratban megnyilvánuló érzelem”. Példaként a baráti szeretetet és a haza iránti szeretetet is említi a
könyv.
A Bibliai történetek a szeretetről című alfejezetben a Bibliából olvashatsz részleteket, az Újszövetségből. Már tudod, hogy az evangéliumok szerint Jézus Krisztus azért született a világra, hogy szenvedéseivel eltörölje és halálával
megváltsa az emberiség bűneit. Azt hirdette, hogy Isten minden élőlényt, minden embert szeret, ezért az emberek között is az egymás iránti szeretet a legfontosabb.
A Versek a hazaszeretetről című alfejezetben Kölcsey Ferenc Himnuszából és Vörösmarty Mihály Szózatából olvashatsz részleteket, majd Petőfi Sándor Honfidal című
versével ismerkedhetsz meg.
A Versek a szerelemről című alfejezetben három szerelmes verssel ismerkedsz meg.
A szerelem az egyik legrégebbi s talán leggyakrabban feldolgozott téma a művészetekben. Nemcsak az irodalom, de a képzőművészetek is szívesen mutatják be a kölcsönös
vagy épp a viszonzatlan szerelem témáját.

Feladatok, kérdések
1. Készítsetek két fürtábrát csomagolópapírra, az egyiket a szeretet, a másikat a szerelem szóhoz!
a) Vannak-e közös elemek a két ábrában?
b) Beszéljétek meg, melyek az eltérő kifejezések!
c) Mutassatok rá mindezek okaira is!
2. a) Melyik csoportba (szeretet, hazaszeretet, szerelem) sorolnátok be az alábbi műveket? (Egy-egy művet akár több csoportba is illeszthetsz.)
Petőfi Sándor: János vitéz

Weöres Sándor: Ó ha cinke volnék

Arany János: Családi kör

Petőfi Sándor: Magyar vagyok

b) Említsetek még további műveket az eddigi olvasmányaitok alapján, és soroljátok be azokat is a csoportokba!
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Bibliai történetek a szeretetről

• Mondjátok el körforgóban, mit tanultatok már a Bibliáról! Térjetek ki arra is, mit tudtok
már Jézus Krisztus életéről és tanításairól!

Jézus születésének ígérete (Lukács evangéliuma 1. fejezet)
A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt
Galilea1 egyik városába, Názáretbe2 egy szűzhöz, aki a
Dávid3 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.”
(Forrás: https://szentiras.hu/RUF/Lk1)


Hans Memling: Angyali üdvözlet
(1480–1489, The Metropolitan
Museum of Art, New York)

Jézus születése (Máté evangéliuma 1. fejezet)
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja,
Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe,
kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje,
József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe
hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja. Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj
feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed,
mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.


Giovanni di Paolo: Királyok imádása
(1460, The Metropolitan Museum
of Art, New York)

1
Galilea: történelmi régió Palesztina területén, Izrael három tartománya közül a legészakibb
 Názáret: ma Izrael északi részén, Galileában található város
 Dávid király: (Kr. e. 1012–972) Izrael második királyaként nagy birodalmat épített ki, amelynek fővárosává az általa elfoglalt Jeruzsálemet (Dávid városát) tette
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Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Íme,
a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk
az Isten.
József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak
nevezett el.
(Forrás: https://szentiras.hu/SZIT/Mt1, Szent István Társulat kiadása)

Jézus megáldja a gyermekeket (Lukács evangéliuma 18. fejezet)
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.
(Forrás: https://szentiras.hu/RUF/Lk18)

Ötödikes korodban már tanultál arról, hogy a Biblia a zsidó-keresztény vallás szent könyve, Isten által sugallt írások gyűjteménye. Két nagy részből áll: az Ószövetségből
és az Újszövetségből.
Az elmúlt tanévben már megismerkedtél az Ószövetség néhány szemelvényével, így A világ teremtése és A vízözön története
című részekkel. Azt is tudod már, hogy a Biblia második részét
alkotó könyvek neve: Újszövetség. Ennek legjelentősebb részét a
Jézus Krisztusról szóló négy evangélium (örömhír, jóhír) alkotja.
A Biblia tanítása szerint az emberek között az egymás
iránti szeretet a legfontosabb. Ahol ez megvalósul, ott
már Isten országa épül. Itt az ember számára lehetséges
az üdvözülés, az örök mennyei boldogság elérése.
Jézus életének két mozzanata, a születése és a halála ragadta
meg leginkább az embereket, és ihlette meg a különböző korok művészeit. A most megismert részletekben a Szent Család
tagjaival, életük meghatározó eseményeivel ismerkedtél meg.


Gherardo Starnina: Madonna
és a Gyermek (1400 körül,
The Cleveland Museum of Art)

Feladatok, kérdések
1. Válaszolj a szövegek alapján a következő kérdésekre!
a) Milyen szavakkal szólította meg Gábriel angyal Máriát? Olvasd fel a szövegrészt
Lukács evangéliumából!
b) Mária így szólt az angyalhoz: „történjék velem a te beszéded szerint”! Magyarázd
meg, mit fejeznek ki a nő szavai!
c) Máté evangéliumában az Úr angyala nem Máriát, hanem Józsefet szólítja meg
álmában. Olvasd fel, mit mond Dávid fiának, Józsefnek az angyal!
d) Mondd el, mit cselekszik József az angyal szavait követően!
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2. Értelmezd Jézus szavait: „Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát,
mint egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba”!
3. A korábbi ismereteidet is felidézve tedd időrendi sorrendbe az eseményeket! Olvasd
fel helyes sorrendben a mondatokat!
a) Gábriel angyal elmondta Máriának, hogy fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezzen el.
b) A császár rendeletet adott ki, hogy „írják össze az egész földet”.
c) Mária Betlehemben szülte meg a kisgyermeket, majd bepólyálta, és a jászolba
fektette.
d) A pásztorok is elmentek Betlehembe, és megnézték a jászolban fekvő kisdedet.
e) Napkeleti bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, akik a zsidók királya felől érdeklődtek.
4. Nevezd meg, Jézus életének mely eseményei kapcsolódnak karácsonyhoz, illetve
húsvéthoz!

Kapcsolódó
1. A templomokban a négy
evangélistának jelképes ábrázolásait is láthatod. Mátét
ember vagy angyal alakban,
Márkot oroszlánként, Lukácsot bika alakban, Jánost sasként ábrázolják. Nevezd meg
sorban, melyik evangélistát
látod a képen!
2. Az Ószövetség szövegei közül
több is önálló, kerek elbeszélésnek tekinthető. Ilyen például az
első, a teremtés története is, amelyet egy elbeszélő közvetít számunkra. A középpontban az egyetlen Isten áll, aki a szavaival alkotja meg a rendezett világot, a kozmoszt.
A teremtés mely napjaihoz kapcsolódnak ezek szerint a következő kifejezések? Csak a
nap számát írd le a betűjel mellé!
a) Az ég, a föld, a világosság, a nappal és az éjszaka megalkotása. b) A tengeri állatok és a madarak életre keltése. c) Isten megáldotta ezt a napot, és megpihent teremtő munkája után. d) A szilárd boltozat megalkotása. e) A háziállatok,
a csúszómászók, a mezei vadak és
az ember megteremtése. f) A világító testek létrejötte. g) A zöldellő
növények és a fák megteremtése.
3. Nézd meg figyelmesen a templomi
üvegablakról készült fotót! A 2. feladat
segítségével nevezd meg, a teremtés
melyik napjához kapcsolódnak az
egyes elemei!
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• Készítsetek gondolattérképet az ima szóhoz a füzetbe! Összesítsétek, melyek a leggyakrabban előforduló kifejezések!

Kuckó – Olvassunk együtt!
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért
Fák, csillagok, állatok és kövek,
szeressétek a gyermekeimet.

Kínáld őket gyümölccsel, almafa,
tanítsd őket, csillagos éjszaka.

Ha messze voltak tőlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.

Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.

Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek őket, ha meghalok.

S ti mind, élő és holt anyagok,
tanítsátok őket, felhők, sasok,

Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.

Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.

Az ember gonosz, benne nem bízom,
De tűz, víz, ég s föld igaz rokonom.

Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fű, kő, légy párna a fejük alatt.

Igaz rokon, hozzátok fordulok,
tűz, víz, ég s föld leszek, ha meghalok;

tűz, víz, ég és föld s minden istenek:
szeressétek, akiket szeretek!
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Szabó Lőrinc, a költő-apa gyermekverseinek világa különös varázsú. Mindaz a szeretet, féltés, törődés, felelősség, amit a gyermekei (Lóci és Kisklára) iránt érez, megfogalmazódik a
vers képeiben. Nem tipikus gyermekvers, inkább a költő bölcselkedése, válaszkeresése arra
a kérdésre: mi lesz a gyermekeivel az ő elmúlása után.
A versbeli lírai alany nem Istenhez intézi imáját, hanem a teremtett világhoz fohászkodik. A kétsoros versszakok első soraiban a természet elemeit szólítja meg: „Fák, csillagok, állatok és kövek”, máshol „folyók, ligetek”, „jó hangyák, kis csigák” stb. A második sorokban
pedig a hozzájuk intézett kéréseit fogalmazza meg felszólító módban: „szeressétek”, „vezesd”,
„tanítsátok” stb. A teremtett világ központi alakja, az ember nincs a megszólítottak között.
A vers beszélője ennek az okát is megfogalmazza: „Az ember gonosz, benne nem bízom”.
A felsorolásokban, megszólításokban, kérésekben, ismétlésekben végig érezzük
a feszültséget, a lírai alany gyermekei iránt érzett szeretetteljes aggodalmát, féltését.
A vers a Régen és most című kötetben jelent meg. A költeményben azonban nem a múlt
és a jelen pillanatképei fogalmazódnak meg, hanem a gyermekekbe, ezáltal a jövőbe vetett
hit és reménység.

Feladatok, kérdések
1. Keressétek meg és olvassátok fel a versből azokat a szavakat, sorokat, amelyek
a következő kérdésekre adnak választ!
a) Kikre (mikre) hagyja a lírai alany a gyermekeit halála után? Miért bízik meg bennük?
b) Kire nem bízza a gyerekeket? Miért?
2. Milyen nyelvi alakzatokkal fejezi ki a lírai alany az aggodalmát? Nevezd meg az
alakzatot, hozz rá példát, és mutass rá a szerepére is!
3. Figyeld meg a költemény szóképeit!
a) Melyik kap „uralkodó” szerepet a versben?
b) Milyen kapcsolat van a szókép gyakorisága és a megszólítottak „személye” között?

Kapcsolódó
1. a) Keressetek olyan zenei műveket, amelyek szerintetek illenek a vers hangulatához!
b) Hallgassatok meg közülük néhányat irodalomórán! Beszéljétek meg, melyik az a
zenemű, amelyik a leginkább visszaadja a költemény hangulatát!
SZABÓ LŐRINC (1900–1957)
Költő, műfordító. Miskolcon született, az általános és a középiskoláit Balassagyarmaton és Debrecenben végezte. Budapesten gépészmérnöknek
tanult, majd a bölcsészkaron folytatta a tanulmányait. Újságíróként kezdte
a pályáját, sokat utazott külföldön. Az önelemzés, önmaga „élveboncolása” teszi feszültté verseit. Életét is ilyen mélységgel tekintette végig két
versciklusában1 (Tücsökzene, A huszonhatodik év). Egyik legjobb műfordítónk, Örök barátaink című gyűjteményes fordításkötete a legkiválóbbak
közé tartozik ebben a műfajban.
1

versciklus: egy témakörbe tartozó művek sorozata
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Versek a hazaszeretetről

• Énekeljétek el a Himnusz első versszakát! Milyen hangulatot erősít a zenei dallam?
Kölcsey Ferenc: Himnusz1 (részletek)
A magyar nép zivataros századaiból
1. Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel,2 bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors3 akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!
[…]



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

A Himnusz eredeti kéziratának részlete

Biztosan te is tudod, hogy nemcsak a magyaroknak, hanem más
nemzeteknek is van himnusza, mellyel a közösségek kifejezhetik összetartozásukat, a hazájuk iránti érzéseiket. Magyarországon
a nagyobb iskolai rendezvényeken, ünnepélyes eseményeken
mindig felhangzik Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésített
változata, mely Erkel Ferenc zeneszerző nevéhez fűződik.
A Himnusz 1823. január 22-én nyerte el végső formáját. Eredeti, teljes címe: Hymnus a magyar nép zivataros századaiból,
az alcím csak később vált el a mai címtől.



Kölcsey Ferenc (1790–1838; Anton Einsle olajfestménye,
Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény, Budapest)

 hümnosz (gör): 1. ének. Latin változata: hymnus, 2. műfaj elnevezése
 Jó kedvvel: megelégedéssel, örömmel
 Bal sors: rossz sors, baljós jövő
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A költeménynek nemcsak a címe, de a műfaja is himnusz. A himnusz vallásos jellegű,
Istent, isteni hatalmakat vagy magasztos eszméket dicsőítő imaszerű ének. A műfaj
jellegéből következik, hogy a megszólított Isten, akivel a vers lírai alanya teremt kapcsolatot, de nem a maga, hanem a nemzet, a magyarság nevében.
A keretversszakokban (1. és 8. versszak) a magyarságról egyes szám harmadik személyben
szól a lírai alany – utalva ezzel a közvetítő szerepére. (A 2. versszaktól kezdve vált majd át többes szám első személyre, magát is beleértve ezáltal a nemzet közösségébe.)
Az 1. versszakban a beszélő áldást kér a magyarságra, majd megindokolja a kérését: bűnei
miatt már eleget szenvedett a magyar nép. A 8. versszakban már nem áldást, hanem szánalmat kér a sok kín és számos vész között hánykódó magyarságnak.
Ötödikes korodban a Család, otthon,
nemzet című fejezet műveinek megismerésekor már megtapasztalhattad,
hogy mindannyian a magyarok történetének részesei vagyunk. Beszéltünk már
arról is, hogy ezer szál, megannyi emlék
fűz minket a családunkhoz, ugyanakkor
a nagyobb közösséghez, a nemzetünkhöz is sok szállal kötődünk. Ezt erősítik
a Himnusz sorai is. (A mű teljes szövegével és Kölcsey Ferenc életútjával 7. évfolyamos korodban fogsz megismerkedni.)
Koronázási jelvények



Feladatok, kérdések
1. Mutasd be a vershelyzetet az első és az utolsó versszak alapján!
a) Ki a megszólított? Milyen kapcsolatot próbál vele teremteni a lírai alany?
b) Kinek a nevében szól a lírai beszélő?
2. a) Olvassátok fel az azonos sorokat az 1. és a 8. versszakból! Hogyan nevezzük ezt
a nyelvi jelenséget?
b) Melyik két felszólító módú ige nem ismétlődik meg? Mi kap nagyobb nyomatékot a változtatással?
3. a) Keressétek meg a Himnuszt az interneten Sinkovits Imre tolmácsolásában, és
hallgassátok meg az egész művet!
b) Fogalmazzatok meg egy üzenetet a ma élő magyarok számára a Himnusz ismeretében!
4. Tanuld meg az 1. és a 8. versszakot!

Kapcsolódó
1. a) Beszélgessetek arról, milyen rendezvényeken, eseményeken hallottátok már felcsendülni a Himnusz sorait!
b) Mondjátok el, milyen érzések és gondolatok jellemeznek téged, ha a Himnuszt
hallod!
2. 1823 óta sokat változott a helyesírásunk. Bizonyítsd a megállapítást a kézírás és a
nyomtatott szöveg összehasonlításával!
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• Magyarázzátok meg a kifejezést: szózat! Milyen érzések, hangulatok, gondolatok jutnak
eszetekbe a szóról?

Vörösmarty Mihály: Szózat (részletek)
1. Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol1 s eltakar.2

13. Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,3
Hantjával ez takar.

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

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


A Szózat eredeti kéziratának részlete

A rendületlen hűség énekének is nevezett Szózat teljes szövegével és Vörösmarty Mihály
életével 7. évfolyamos korodban fogsz megismerkedni. A most megismert versszakok a mű
keretversszakai.
A költemény első változata 1835-ben készült el, majd 1836-ban írta meg Vörösmarty a mű
végleges formáját. A vers olyan időben keletkezett, amikor Vörösmarty úgy gondolta, szólni
kell a magyarsághoz: hitet és erőt önteni az emberekbe a hazához való rendíthetetlen hűség felmutatásával. Ekkor írta felhívását, szózatát a néphez. A cím azt sugallja, hogy a költő
szavai mindenkihez szólnak.
A Szózat a Himnuszhoz hasonlóan keretes vers. A legfontosabb gondolatot a felütésben (verskezdetben) fogalmazza meg a lírai alany a haza iránti rendíthetetlen hűség
parancsával. Csak egyetlen lehetőség van a magyarság számára jó vagy rossz sorsban egyaránt: kötődni ehhez a hazához, munkálkodni ezért a hazáért.
 ápol: gondoz, éltet
 eltakar (itt): eltemet
 elbukál (régies alak): elesel, meghalsz
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Hazánkban az ünnepélyes események zárásaként gyakran felhangzik Vörösmarty Mihály Szózatának megzenésített változata,
mely Egressy Béni zeneszerző nevéhez fűződik.
A Szózat nemzeti énekünk, a magyarság hazaszeretetének, történelmi és anyanyelvi összetartozásának a jelképe
a Himnusszal, nemzeti imádságunkkal együtt.



Vörösmarty Mihály (1800–1855; Barabás Miklós festménye,
Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjtemény, Budapest)

Feladatok, kérdések
1. A Szózat végén visszatér az első és a második versszak, de fontos változtatásokkal.
a) Milyen hatást vált ki az első sor szórendjének átalakítása a tizenharmadik versszakban?
b) Mit hangsúlyoz erőteljesebben a vers zárlata?
2. Hasonlítsátok össze, ki a vers megszólítottja a Himnuszban, illetve a Szózatban!
a) Mit kérnek a lírai alanyok a megszólítottaktól?
b) Milyen összefüggésben van ez a választott műfajjal?
3. A költő két évig küzdött a vers első két sorának méltó megfogalmazásával, míg
sikerült megtalálnia a legmegfelelőbb kifejezést: „rendületlenűl”.
a) Mi a „rendületlenűl” kifejezés értelme?
b) Alkossatok felszólító mondatokat! Fejezzétek ki az 1–2. sorban megfogalmazott
„rendületlenűl” parancsot saját megfogalmazásban!
4. Folytasd az ellentétek kigyűjtését a példa alapján: „élned” – „halnod”, „ápol” – „eltakar”!
5. Keressétek meg az interneten a Szózatot Bessenyei Ferenc vagy Sinkovits Imre tolmácsolásában, és hallgassátok meg az egész művet! Soroljátok fel, történelmünk
mely eseményeiről szól a lírai alany!
6. Tanuld meg a tankönyvben szereplő négy versszakot!

Kapcsolódó
1. Fogalmazd meg, te hogyan tudsz hűnek lenni a hazádhoz!
2. Írj három tanácsot, intelmet a mai magyarok számára, amelyek
betartásával a hazát, a nagyobb közösséget lehet szolgálni!
3. A magyar címer hazánk egyik állami jelképe. Az Alaptörvény megadja a leírását is: „Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs.
Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik.”
a) Járj utána, miben különbözik mai címerünk a Kossuth-címertől!
b) Említs olyan tárgyakat, amelyeken szerepel a magyar címer!


A Magyar
Köztársaság
címere
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• Értelmezzétek a következő szavakat: hon, honfi, honfidal!
Petőfi Sándor: Honfidal
1. Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?

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

2. Szentegyház keblem belseje,
Oltára képed.
Te állj, s ha kell: a templomot
Eldöntöm érted;

6. De mint az árnyék nő, midőn1
Az est közelget:
Nő búm, ha sötétedni kezd,
Hazám, fölötted.

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

7. És elmegyek, hol híveid
Pohárt emelve
A sorstól új fényt esdenek 2
Szent életedre;

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

8. S kihajtom egy cseppig borát
A telt üvegnek,
Bár keserű… mert könnyeim
Beléperegnek!
(Debrecen, 1844. január-február)

Petőfi Sándor Nemzeti dal című verse már az alsó tagozatból
ismerős számodra, a Magyar vagyok című költeményével pedig
5. évfolyamos korodban ismerkedtél meg.
A Honfidal című vers a költő Magyar vagyok című verséhez hasonlóan szenvedélyes és személyes hangú megnyilatkozás, a hazaszeretet őszinte és nyílt kifejezése. Mindkét vers sorai már szinte
önmagukban értelmezik, mi a hazaszeretet: az embernek a hazája, a népe, a nemzete iránti odaadása és ragaszkodása.
A hazafiúi érzelmeiről már a vers 1. versszakától közvetlenül, nagy
érzelmi hőfokon vall a lírai alany: „Tied vagyok, tied, hazám! […] Kit
szeretnék, ha tégedet / Nem szeretnélek?”. Ez a lendület és őszinteség
a vers végéig megmarad. Bár a zárlatban már nincsenek kimondva
Orlai Petrics Soma: Petőfi
Sándor (1823–1849, Magyar
az „Áldás a honra” szavak, mégis szinte a költemény végére képzelNemzeti Múzeum, Budapest)
hetjük a pohárköszöntésként elhangzó kifejezéseket.
Sokszor olvastad már a tankönyvben a lírai alany és a versbeli beszélő kifejezéseket. Azt
is tudod már, hogy a lírai művekben a lírai én (lírai alany) szólal meg közvetlen formában, általában egyes szám első személyben. A személyes érzelmeit, gondolatait fejezi ki, önmaga lelki folyamatairól és gondolatairól szól érzelmekkel teli és hangulatilag gazdag módon. Ilyenkor nem a költő beszél hozzánk, a lírai én ugyanis egy elképzelt
helyzetben szólal meg. Azt is tudod már, hogy a lírai én nem azonos magával a szerzővel, a költővel, még akkor sem, ha nagyon sok életrajzi elem, esemény található a versben.



 midőn: mikor, amikor
 esdenek: alázatosan könyörögnek

186

3_fejezet_Szeretet.indd 186

2021. 05. 11. 15:22

Feladatok, kérdések
1. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
a) Értelmezzétek a vershelyzetet! Ki a versbeli megszólaló? Ki(k)hez intézi a szavait?
b) Fogalmazzátok meg az egyes versszakok legfontosabb gondolatait!
c) Mondjátok el, mely sorokban, milyen kifejezésekben nyilvánul meg a lírai alany
feltétlen hazaszeretete!
2. Keress példákat a vers szövegéből a következő szóképekre és nyelvi alakzatokra!
hasonlat

megszemélyesítés

metafora

felkiáltás

kérdés

ismétlés

3. Figyeld meg, mi idézi elő a verssorok összecsengését, mi adja ki a rímeket!
a) Másold le az egyik versszakot, és jelöld az összecsengő sorvégeket azonos
betűkkel! Mit tapasztaltál?
b) Figyeld meg az azonos betűvel jelölt sorvégeket! Megegyeznek-e a magán- és
a mássalhangzók?
c) A táblázat segítségével nevezd meg, melyik rímfajta jellemzi Petőfi Sándor versét!
A rímfajta neve

Rímképlet

páros rím

aabb

Az egymást követő verssorok párosával rímelnek.

A rímek elhelyezkedésének módja

keresztrím

abab

A verssorok keresztben rímelnek egymással, az első
a harmadikkal, a második a negyedikkel.

bokorrím

aaaa

Több, egymás utáni sor rímel egymással.

ölelkező rím

abba

Az első és a negyedik sor ríme „átöleli” a közöttük
rímelő sorokat.

félrím

xaxa

A verssorok számának csak a fele rímel egymással,
általában a páros számú sorok.

Kapcsolódó
1. a) Olvassátok el vagy hallgassátok meg az internetről Petőfi
Sándor Magyar vagyok című
versét Latinovits Zoltán előadásában!
b) Igazoljátok a megállapítást a
műből vett részletekkel!:
Az őszinte hangú vallomás mellett Petőfi forradalmi nézeteit is
megfogalmazza a költemény.



Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt
(Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
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Versek a szerelemről

• Jósoljatok a cím alapján! Mi lesz a vers témája, mi jellemzi a mű hangulatát?
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
1. A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja1 sebemnek,
Gyönyörű kis tulipánt!

2. Szemeid szép ragyogása
Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
Sok ezer gondot elűz.

3. Teljesítsd angyali szókkal,
Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia 2 csókkal
Fizetek válaszodért.
(1803)
A Vajda Julianna iránt érzett szerelem egy időre feledtette
Csokonaival a keserű csalódásokat. Öröme csak rövid ideig
tarthatott, a lány szülei ugyanis ellenezték a fiatalok kapcsolatát, és a szegény költő helyett egy gazdag kereskedőhöz
adták a gyermeküket.
A vers első változata még 1793-ben keletkezett, évekkel
a Juliannával való találkozás előtt. Eredeti címe Egy tulipánthoz volt. A költő 1803-ban újra elővette a művet, átdolgozta, és beillesztette a Lilla-dalokat összegyűjtő kötetébe.
A költemény témája az epekedő, enyelgő szerelem, melyet a beszélő szavai által viszonzottnak gondolunk. A versre jellemző az érzékeléssel, a látással és a hallással kapcsolatos költői képek gyakorisága. A tulipán (virágmetafora)
a fiatal, boldogságot adni tudó lány alakjával azonos. Ez a
Wilhelm Egger: Lilla a papagájjal
népdalok közül a szerelmi dalok jellegzetes vonása.
(1825, Déri Múzeum, Debrecen)
A vers szerkezete nyugodt, kiegyensúlyozott, szimmetrikus: az 1. versszakban a lírai én vallomása, a 2. versszakban a lány szépségének dicsérete; a 3. versszakban a lírai én kérése, ígérete szerepel.
A verset csupa vidámság, játékos jókedv jellemzi, mellyel a zeneiség is párosul. Sorvégi rímfajtája keresztrím, a költemény zenei hatását a tiszta rímek még inkább felerősítik. Tiszta rímről akkor beszélünk, ha a rímben nemcsak a magánhangzók, hanem
a mássalhangzók is összecsengenek.
A költemény műfaja dal. A dal lírai műfaj, egyszerű érzelmeket, hangulatokat és
gondolatokat fejez ki közvetlen formában. A világos szerkezet, a zeneiség és a sokféle költői kifejezőeszköz jellemzi.



 ír: gyógykenőcs; gyógyító, enyhítő hatású kenőcs
 ambrózia: a görög mitológiában az istenek eledele
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Feladatok, kérdések

⊃
⊃

⊃
⊃

1. Fogalmazd meg saját szavaiddal, miről szól a vers!
2. A tűz szó több helyen is megjelenik a versben. (Sokszor kimondatlanul is, hisz a lüktető seb is tüzel, éget.) Olvasd fel a tűzzel kapcsolatos sorokat, és értelmezd is azokat!
3. A költemény zeneiségének a megteremtésében döntő szerepe van a verselésnek.
a) Másold le a mű első versszakát, és végezd el a jelöléseket a minta alapján!
A hatalmas szerelemnek
– –
– –
b) Az ütemhangsúlyos verselés, a hangsúlyos és hangsúlytalan szótagok szabályos
váltakozása az 1. versszakban érvényesül igazán. Folytasd a példa alapján a jelölést!
A hatalmas szerelemnek
x’ x x x | x’ x x x
4. Tanuld meg a verset!

Kapcsolódó
1. Magyarázd meg a címben szereplő szavak kapcsolatát! Milyen különbséget érzel
a kérés és a kérelem szavak között?
2. A Lilla a papagájjal című festmény talán Csokonai Vitéz Mihály legnagyobb szerelméről készült. Mi volt a lány valódi neve, és melyik városban ismerkedett meg
vele a költő?

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773–1805)
Debrecenben született egy iparoscsalád gyermekeként. Tanulmányait szülővárosa református kollégiumában kezdte, ahol
hamar kitűnt éles eszével és költői tehetségével. Ekkor írta első közéleti témájú verseit és prózai alkotásait. A gimnázium vezetése többször szemére vetette, hogy az istentiszteletekről
elmaradozik, és az előadásait sem tartja meg. Miután a tanítóságból elmozdították, Csokonai 1795-ben Pestre ment, hogy
verseit kiadassa.
1795–96-ban a sárospataki kollégiumban tanult, majd Pozsonyba utazott az országgyűlésre, hogy pártfogót keressen. Terve
csak részben valósult meg, mindössze néhány írását sikerült kiadatnia. A csalódás után 1797ben Komáromba ment. A város jelentős szerepet töltött be életében: itt ismerkedett meg
Vajda Juliannával, egy gazdag kereskedő lányával. Verseiben Lillának nevezte a szeretett nőt.
Az 1798–99-es tanévben a Somogy megyei Csurgón tanított, majd 1800-tól újra Debrecenben élt, és szinte csak az írásnak szentelte idejét. Súlyos csapást jelentett számára,
hogy a nagy debreceni tűzvész során (1802) elpusztult a házuk. 1804 tavaszán Nagyváradra utazott, ahol egy temetésen mondta el egyik megrendelésre írt halotti versét. A búcsúztatón megfázott, és beteg tüdejének állapota tovább súlyosbodott. Harminckét éves
korában hunyt el Debrecenben.
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Kuckó – Olvassunk együtt! – A népdalokról
Népköltészetünk fontos részét alkotják a népdalok, melyek eredete több ezer évre nyúlik
vissza. Már a régi korok emberei megfigyelték, hogy könnyebben megy a munka, ha ritmikus mozdulatokkal végzik. Főleg akkor, ha még dúdolnak, énekelnek is hozzá. A legrégibb
dalaink bizonyára a munkadalok voltak, de dalok kísérték a mindennapok sorsfordító élethelyzeteit: a születést, az esküvőt és a halált is.
Népdalaink nemzedékről nemzedékre öröklődtek. Eközben a szövegük is állandóan változott,
így egy-egy dalnak több változata is kialakult.
Nyelvezetüket az egyszerűség és a népies kifejezések használata jellemzi. Népdalaink egy
része természeti képpel kezdődik („Zöld erdőben,
zöld mezőben / Sétál egy madár, / Kék a lába, zöld
a szárnya, / Jaj, be szépen jár”). Fontos alkotóelemeik a madár- és virágmotívumok. A dallam és
a szöveg együtt érvényesül bennük.
Festett bölcső (Magyarvalkó, Kolozs megye)
Népdalaink igen sokfélék lehetnek témájuk,
hangulatuk, alkalmazásuk szerint: szerelmi dalok,
virágénekek, katonaénekek, táncszók, csúfolódók, bujdosóénekek, varázsénekek, pásztorénekek, bordalok, rabénekek, gyermekdalok, és még sok más.



Kapcsolódó
1. Idézzétek fel, mit tanultatok alsó tagozatban a népdalról! (Pl. keletkezése, szerzője,
terjedése, témái, népdalgyűjtők.)
2. Járjatok utána, van-e olyan népi játék, népszokás, népdal, amely a ti lakóhelyeteken keletkezett!
a) Érdeklődjetek a múzeumban, a könyvtárban, kérdezzétek meg a helyi hagyományőrző csoportok tagjait is!
b) Tanuljatok meg és énekeljetek el minél több olyan népdalt, amely a lakóhelyeteken, a megyétekben keletkezett!
3. Nézzetek utána, ma milyen rendezvényeken, fesztiválokon találkozhatnak a népdalok előadói és hallgatói! Említsetek olyan hangszereket, amelyekkel a zenészek
a népdalokat kísérik!
4. a) Milyen motívumokat ismersz fel a tulipános ládán?
b) Mit gondolsz, mit tartottak benne?
(Ha nem tudod a választ, keresd meg
a Magyar értelmező kéziszótárban!)


Kelengyeláda (Homokmégy, Bács-Kiskun megye)
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• Figyeljétek meg a vers olvasása közben, milyen nyelvi alakzatok jellemzik a népdalt!
Tavaszi szél vizet áraszt…
1. Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.
Minden madár társat választ,
virágom, virágom.

3. Zöld pántlika, könnyű gúnya,
Virágom, virágom,
Mert azt a szél könnyen fújja,
Virágom, virágom.

2. Hát én immár kit válasszak,
virágom, virágom.
Te engemet, én tégedet,
virágom, virágom.

4. De a fátyol nehéz ruha,
Virágom, virágom,
Mert azt a bú leszaggatja,
Virágom, virágom.

Népdalaink között legnagyobb számban szerelmi dalokat találunk. Az egyik legfontosabb
emberi érzés fejeződik ki bennük, és mindaz az öröm, fájdalom, vágyakozás és csalódás,
amely a szerelmes ember érzéseit kíséri.
A szerelmi dalok egyik fajtája a virágének, amelyben a megszólaló virágnevekkel
(rózsa, viola, gyöngyvirág, szegfű, rozmaring stb.) ruházza fel a kedvesét.
A Tavaszi szél vizet áraszt… kezdetű népdal is szerelmi dal. A tavasz a fiatalságot és az újjászületést jelképezi; a víz a szerelem metaforájaként jelenik meg, az áradás pedig a szerelem
kibontakozását és kiteljesedését fejezi ki. Ez a népdal is természeti képpel kezdődik, az egyszerűség, a népies kifejezések használata és az ismétlés jellemzi.

Feladatok, kérdések
1. Milyen emberi érzések fogalmazódnak meg, milyen élethelyzetek tükröződnek a Tavaszi szél vizet áraszt… kezdetű dalban?
2. Válaszd ki az ismertetőjegyek közül azokat, amelyek erre
a népdalra jellemzőek!
a) versszakokra tagolódik,
d) ismétlések vannak benne,
b) műköltészeti alkotás,
e) sorai rímelnek,
c) prózai mű,
f) népköltészeti alkotás
3. A műből vett idézetekkel bizonyítsd, hogy a szerelmi dalok
nyelvezetére is jellemző az egyszerűség, a népies kifejezések
használata és a virágmotívum!

Kapcsolódó
1. A népdalt 1930-ban gyűjtötte Veress Sándor a moldvai Bogdánfalván, de a szöveg
más változatban már Kriza János 1863-ban kiadott, Vadrózsák című gyűjteményében is szerepel.
a) Keresd meg a térképen, hol élnek a moldvai csángók!
b) Sorolj fel még híres népdalgyűjtőket, népzenegyűjtőket, népzenekutatókat! Nézz
utána, kiknek a nevét rejtik a monogramok: AG, BB, DP, KZ, SB!
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• Figyeljétek meg a mű olvasása közben, milyen hasonlóságok lehetnek a népdalok és a műdalok között!

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
2. Teli van a Duna,
1. Reszket a bokor, mert
Tán még ki is szalad.
Madárka szállott rá.
Szivemben is alig
Reszket a lelkem, mert
Fér meg az indulat.
Eszembe jutottál,
Szeretsz, rózsaszálam?
Eszembe jutottál,
Én ugyan szeretlek,
Kicsiny kis leányka,
Apád-anyád nálam
Te a nagy világnak
Jobban nem szerethet.
Legnagyobb gyémántja!


Barabás Miklós: Galambposta (1843,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)

3. 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!
(Pest, 1846. november 20. után)

A szerelem fontos ihletője volt Petőfi Sándor költészetének,
különösen igaz ez a későbbi feleségéhez, Szendrey Júliához írt
versekre. Kezdetben furcsa kettősség jellemezte Petőfi és Júlia
kapcsolatát. A költő nyíltan, lángoló szenvedéllyel beszélt érzéseiről, míg Júlia tartózkodással, hideg elutasítással válaszolt.
A fordulatot a Reszket a bokor, mert… című vers hozta el.
A költeményt Petőfi 1846. november 20-a után írta, és az Életképekben jelent meg 1847 januárjában. Júlia elolvasta a verset, és a mindent eldöntő „1000-szer. Júlia” választ adta rá.
Pünkösdkor Petőfi már vőlegény volt, 1847 szeptemberében
pedig immár boldog férj.
A vers a szerelmet, ezt a szép emberi érzést egyszerű, érthető szavakkal, képekkel fejezi ki. A vers titka éppen abban
Barabás Miklós: Enyelgés (1841,
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
rejlik, ahogyan ezekből az eszközökből felépül.
Műfaja dal, a költő szerelmes dalba foglalta a Júliának szánt
üzenetét. Már a vers címének és első sorának azonossága is a népdalokra emlékeztet. De
maga a költemény is úgy kezdődik, mint sok szerelmes népdal: egy meghitt természeti
képpel. Ezzel áll párhuzamban a kifejezendő érzés: ahogy a bokorra szálló madárka súlyától megrezzen az ág, úgy rezzen meg a lírai alany lelke is a leány emlékétől.
A második versszak is természeti képpel indul, majd újra egy párhuzam teszi szemléletessé az indulatok áradását: a csordultig teli Duna látványa az érzelmekkel teli szívet ábrázolja. Az első két versszak virág- és madármetaforáiban a népdalok egyik típusának, a virágénekeknek a jellegzetes kifejezőeszközeit is felismerhetjük. A versszakok záró soraiban pedig
a fokozásra és a túlzásra találunk példákat.
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A harmadik versszakban is jelen van a természeti kép és a gondolat (érzés) párhuzama, sorrendjük azonban felcserélődik. A vers záró sorai már az érzelmek és indulatok
megnyugvásáról adnak hírt. A lírai alany elfogadja a szeretett lány döntését, bármi is legyen az.
A költemény versszervező erői – a párhuzamok, az ellentétek, a fokozások és a túlzások – is a népdalokra jellemző jegyek. Csakúgy, mint az ütemhangsúlyos verselés
(a kétütemű hatos sorok, 3|3) és a keresztrímek, illetve a félrímek.

Feladatok, kérdések
1. Készítsetek felelettervet a költemény bemutatására a (nép)dal jellemzői alapján:
téma, verskezdő természeti kép, párhuzam, ellentét, túlzás, fokozás, nyelvezet, verselés, rímelés!
2. Másold le a mű első versszakát, és végezd el a verstani jelöléseket a minta alapján! Folytasd!
Reszket a bokor, mert
x’ x x | x’ x
x
Madárka szállott rá.
x’ x x | x’ x x

Kapcsolódó
1. Keresd meg a Magyar értelmező kéziszótárban az ugyan határozószó jelentéseit!
A versben melyik értelmében jelenik meg?
2. Ismerd meg Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szerelmének és házasságának történetét
Fekete István Így élt Petőfi című könyvéből!
3. Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogyan vélekedett Szendrey Ignác
a leánya és a költő kapcsolatáról!
4. a) Mindenki fogalmazzon meg egy-egy kérdést Petőfi Sándor következő versrészleteivel kapcsolatban!
„Szerelmemért föláldozom
„Lelkemnek egyedűli
Az életet,
De egy világnál többet érő kincse,
Szabadságért föláldozom
Édes szép ifju hitvesem,
Szerelmemet.”
Minek nevezzelek?”
(Szabadság, szerelem!)
(Minek nevezzelek?)
„Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik
Kis feleségem mélyen, csendesen.”
(Beszél a fákkal a bús őszi szél…)

„Szerettelek lyánykorodban,
Szeretlek most százszor jobban.”
(Feleségek felesége…)

b) Tegyétek fel egymásnak a kérdéseket, és válaszoljátok is meg azokat szóban!
c) Olvassátok el a verseket teljes terjedelmükben az interneten, a Magyar Elektronikus Könyv tárban (MEK)! Nézzétek meg azt is, mikor keletkeztek a költemények! Pontosítsátok mindezek ismeretében a korábban adott válaszaitokat!
d) Hallgassátok meg a verseket az interneten színművészek tolmácsolásában!
Milyen eszközökkel erősíti az előadás a versek hangulatát?
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• Értelmezzétek a következő szavakat: báj, bájos, elbájol!
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)

Radnóti Miklós 1935-ben kötött házasságot diákkori szerelmével, Gyarmati Fannival. Kettőjük harmonikus kapcsolatából születtek meg a magyar
szerelmi líra gyöngyszemei.
1942-ben Radnóti már jól látta, hogy származása miatt egyre veszélyesebb idők várnak rá. A Bájoló című vers írásakor azonban még nem tudta,
hogy hamarosan ismét megkapja a munkaszolgálatos behívóját. (Lásd az életrajzi részt.)
A verset olvasva ezekből a megaláztatásokból
és szenvedésekből alig érzékelünk valamit. A költemény szavai finoman szólnak, szinte simogatnak, frissesség és üdeség árad a verskezdetből.
Az 5. sortól azonban már megjelenik a költeményben a fenyegetettség érzése is. Erről árulkodnak a következő részek: „ugrik a fény is, / gyűlik a felleg, / surran a villám”. Még erőteljesebben
jelenik meg a veszély és a vész érzülete a „fenn a
magasban / dörgedelem vad / dörgedelemmel” sorokban.
A költemény igéi mozgalmasságot sugároznak:
„ugrik”, „surran”, „megárad”, „jöjj”; de más szófajok
is a mozgást, az intenzitást szemléltetik: „rebbenő”,
„dörgedelem” stb.
A vers műfaja dal. A beszélő és szerelme egymás karjában talál menedéket a viharral, a „dörgedelemmel” szemben.


Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni
(Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest)

194

3_fejezet_Szeretet.indd 194

2021. 05. 11. 15:22

Feladatok, kérdések
1. Olvasd fel a költeményt megfelelő hangerővel, a szöveghez illő tempóban!
2. Mi jellemzi a vers hangulatát? Válassz a felsorolt jelzők közül is!
szelíd, lemondó, édes-bús, vidám, szomorú, humoros
3. Vizsgáld meg a vers képeit!
a) Idézz a versszövegből! Milyen képekkel fejezi ki a lírai én a vihar közeledtét?
b) A külső világ mely képei ábrázolják a bőséges eső következményét?
c) Idézz a vers zárásából! Hogyan fejezi ki a lírai alany a két ember kölcsönös szerelmét?

Kapcsolódó
1. Olvassátok el Radnóti Miklós Két karodban című versét, és feleljetek a kérdésekre!
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karommal átölellek
s nem félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
átesem.
a) Milyen gondolatok és kifejezések jutnak eszetekbe a ringató szóról?
b) A verset 1941. április 20-án fejezte be a költő, a költemény a Tajtékos ég című kötetében jelent meg ugyanebben az évben. Mit gondoltok, miért nevezik a költeményt „halálringatónak”?
c) Hallgassátok meg a verset Koncz Zsuzsa előadásában! Milyen eszközökkel erősíti
a zenei feldolgozás a vers hangulatát?
Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.

RADNÓTI MIKLÓS (1909–1944)
Budapesten született. Elemi és középiskolai tanulmányait is itt
végezte. Egy csehországi textilipari főiskolán tanult, majd 1930
őszétől a szegedi egyetem magyar–francia szakára járt. Ebben az
évben jelent meg első verseskötete is.
1935-ben tanári oklevelet szerzett, de zsidó származása miatt ekkor már nem kaphatott tanári állást, így magántanári munkákból
és szerény tiszteletdíjakból élt.
A második háború (1939–1945) alatt többször vitték el munkaszolgálatra, kényszermunkára. Már nem jelenhettek meg versei,
ezért többnyire műfordításokból élt. Élete utolsó hónapjait munkaszolgálatosként töltötte, majd 1944 novemberében a Győrhöz
közeli Abdánál társaival együtt őt is kivégezték.
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Összefoglalás
Az elmúlt órákon olyan verses és prózai alkotásokkal ismerkedtél meg, melyek a szeretetről,
a hazaszeretetről és a szerelemről szólnak. Vallomásos jellegű írások voltak ezek, akár a szerelem emléke, akár a hazaszeretet érzése kapott bennük jelentős szerepet.
A Biblia a mai napig az emberiség legolvasottabb könyve. Az ötödikes tankönyvedben olvasható, valamint a mostani fejezetbe illesztett válogatásokkal te is részese lehettél azoknak a történeteknek, amelyeket az elmúlt kétezer évben a világ szinte minden nyelvére lefordítottak.
A fejezetben több verssel is megismerkedtél. Láthattad, hogy versek írója arra is képes,
hogy a lelkében lejátszódó folyamatokat szavakba öntve verssé formálja. A szerelmi érzésekről írt versek keletkezésük után akár több száz évvel is hasonló üzenetet közvetíthetnek olvasóik számára, mint a kortársaiknak. Gondolj csak Csokonai Vitéz Mihály Tartózkodó kérelem, Petőfi Sándor Reszket a bokor, mert… vagy Radnóti Miklós Bájoló című versére.
Más költemények azonban mást jelentettek a saját koruk olvasóinak, mint amit most nekünk
mondanak. Az adott kor hatása a versek keletkezésére nagyon sokszor megkérdőjelezhetetlen.
Példa erre Kölcsey Ferenc Himnusz, Vörösmarty Mihály Szózat és Petőfi Sándor Honfidal
című költeménye is. Mindez persze nem jelenti azt, hogy a korábbi évszázadok művei ne lennének a mai kor emberei számára is minták, ne mutatnának nekünk is példát.
Táblázatba foglaltuk a fejezetben megismert verseket és néhány hozzájuk kapcsolódó
ismertetőjegyet. Válaszoljatok a művekhez kapcsolódó kérdésekre, és összegezzétek a megszerzett ismereteket!
A szerző neve

A mű címe

Ismertetőjegy

Kölcsey Ferenc

Himnusz

1823., keret

Vörösmarty Mihály

Szózat

1836., keret

Petőfi Sándor

Honfidal

dal, hazaszeretet

Csokonai Vitéz Mihály

Tartózkodó kérelem

dal

Petőfi Sándor

Reszket a bokor, mert…

dal

Radnóti Miklós

Bájoló

dal

Feladatok, kérdések
1. a) Minden csoport húzzon egy-egy címet a fejezetben megismert művek közül!
Milyen gondolatok, képek, érzések és hangulatok jutnak eszetekbe, ha a mű címét halljátok? Írjatok le közülük legalább ötöt!
b) Egészítsétek ki ezek alapján a táblázat hiányzó részeit is! Szerepel-e az általatok
lejegyzett szavak között a táblázatban szereplő ismertetőjegy?
2. Párosítsd a meghatározásokat és az idézeteket a fejezetben olvasható művekkel!
a) „József […] úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki”.
b) A vers megszólítottja Isten, akivel a vers lírai alanya teremt kapcsolatot, de nem
a maga, hanem a nemzet, a magyarság nevében.
c) „Tied vagyok, tied, hazám! […] Kit szeretnék, ha tégedet / Nem szeretnélek?”
d) A vers első változata 1793-ben keletkezett, eredeti címe Egy tulipánthoz volt.
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Gárdonyi Géza:
Egri csillagok
„Summáját írom Egör várának,
Megszállásának, viadaljának,
Szégyönvallását császár hadának,
Nagy vigaságát Ferdinánd királnak.”
(Tinódi Sebestyén: Egri históriának summája)


Székely Bertalan: Egri nők (1867, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest)
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A regényről
Az egyik legismertebb magyar regény a 16. század sok vért követelő évtizedeinek egyik
legnevezetesebb eseményét, az 1552. évi török támadás elleni hősi küzdelmet örökíti meg.
Az izgalmas, fordulatokban gazdag cselekmény, az érdekes és sokszínű jellemek, a változatos
helyszínek és a hangulatos leírások segítségével magunk is részesei lehetünk ennek a nem
mindennapi küzdelemnek.
Gárdonyi Géza azzal a határozott szándékkal írta meg a regényt, hogy kortársait
ráébressze: ne a 19. század végén újraszövetkező, versengő nagyhatalmaktól (például a Habsburgoktól) várják a függetlenség elnyerését. Szerinte a nemzeti összefogás
segítségével lehetséges ennek kivívása. Ezért mutatta fel példaként az egriek dicső helytállását, ahol önerőből: a nemesek, jobbágyok, kézművesek, hivatásos katonák, sőt a nők
bevonásával teremtették meg kicsiben azt a nemzeti egységet, amely a siker záloga lett.

A regény keletkezése, forrásai
Gárdonyi gyakran sétált az egri várban, ahová József fiát
is felvitte, és gazdag képzelete segítségével felidézte az
1552. évi ostrom történetét. Természetesen a gyermek
képzeletét is felgyújtották az elmondottak, különösen
Bornemissza Gergely alakja. „Ekkor gondoltam rá, hogy
ennek a Gergely diáknak az életét meg kellene írnom regénynek” – írta naplójában.
Két év alatt készült el a regény. Az író hosszan gondolkodott a címén. Első címe a Hold és csillagok, alcíme
Gergely diák volt. Először a Pesti Hírlap kezdte közölni
folytatásokban 1899-ben, majd két évvel később könyv
alakban is megjelent.


Az Egri csillagok kiadásainak borítói

GÁRDONYI GÉZA (1863–1922)
Író, szerkesztő. Agárdpusztán született, Fejér megyében. Édesapja
Ziegler Sándor, akit Kossuth Lajos is nagyra becsült, mert a szabadságharc idején fegyvergyárosként szolgálta a hazát. A bukás után az ötgyerekes család elszegényedett, uradalomról uradalomra költözött.
Gárdonyi iskoláit Sárospatakon, Pesten és az egri tanítóképzőben végezte. Pályafutását tanítóként kezdte, majd újságíróként dolgozott.
Írói nevét Gárdony településtől kölcsönözte, ott keresztelték meg. 1897ben Egerben telepedett le, ahol csak az irodalomnak élt, ezért „egri
remetének” is nevezték. Az első nagy elismerést Az én falum (1897) című novellagyűjteménye hozta meg számára. Legnevezetesebb történelmi regénye, az Egri csillagok (1901) mellett jelentős még A láthatatlan ember (1902) és a Szent Margitról szóló Isten rabjai (1908) című
alkotása is.
Halála után az egri várban temették el, a Bebek-bástyán. Sírfeliratán ez áll: „Csak a teste.”
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Az író a regény megírása előtt alapos kutatómunkát végzett.
1. Megismerkedett a helyszínekkel. Bejárta Budát, Szigetvárt, Egert, Sopront és Konstantinápolyt.




A soproni vár

A szigetvári vár



A konstantinápolyi (ma Isztambul)
Yedikule Hisarı (Héttorony erőd)

2. Irodalmi forrásokat olvasott, például Tinódi Sebestyén:1 Buda vesztéről, Török Bálint fogságáról, Egri históriának summájáról 2 című műveit.3
3. Tanulmányozta a történelmi kort.
A Széchényi Könyvtár levéltárában a 16. századi történetírók munkáit olvasta, például a Négyszáz magyar levél a XVI. századból című gyűjteményt.
A Nemzeti Múzeum régiségtárában és a konstantinápolyi Szultán múzeumban megismerkedett a magyar és a török életvitel, hadviselés tárgyi emlékeivel.
 Tinódi Sebestyén (kb. 1505–1566) költő, énekmondó. Jobbágyfiúként tanult meg latinul, majd Török
Bálint íródeákja lett Szigetváron. Róla mintázta Gárdonyi a regényben Sebők deák alakját
 summa [szumma] (lat): összegzés; itt: egy történet összefoglalása
 A felsorolt művek históriás énekek. A históriás ének több száz soros elbeszélő költemény, lantkísérettel
adták elő

Dobó István szobra Egerben
(1907, Stróbl Alajos alkotása)
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Kapcsolódó
1. a) Értelmezzétek a mottóul választott versszakot!
b) Tisztázzátok a régies szavak jelentését, és írjátok le
mai alakjukkal együtt! (például Egröt Egert, a várost és a várat)
c) Keressétek meg és olvassátok fel azt a részletet,
amelyben Tinódi Sebestyén előadja a dalát! (Oda Buda!, 9. alfejezete.)
2. A regény első, illetve a végleges címében
és később magában a regényben is fontos
szerepet kap a csillag motívum.
a) Nézzetek utána a könyvtárban és/vagy az
interneten a csillag motívum jelentéseinek! (Idézzétek fel a már ismert betlehemi csillag = vezérlő csillag értelmezést is!)
b) Hol és milyen jelentéseivel találkoztatok
a regényben?
c) Használati eszközként, tárgyként hol és
hogyan jelenik meg életvitelünkben, körcsillag
nyezetünkben?
3. A hold a török kultúrában az idő mértéke.
Négy fázisa: az újhold (kezdet), a telihold (beteljesülés), a fogyó hold (hanyatlás) és a
növekvő hold (erősödés) jelképes jelentéssel bír.
a) Mi a jelentése az iszlám vallásban?
b) Nézz utána, melyik fázisát láthatjuk a mecsetek1 és a minaretek 2
csúcsán!
4. Vizsgáljátok meg a fejezet nyitóképét, amely a festészet sajátos eszközeivel fejezi ki azt az emberfeletti helytállást, amelyet az egri nők tanúsítanak! A festmény 1867-ben készült, és az ostrom legdrámaibb
pillanatait örökíti meg. A létrához felözönlő törököket Dobó Katica és társai fogadják.
a) Vegyétek számba a történéseket! Mit csinálnak az egyes nők a képen?
b) Ki a központi alak? Miért ő? Hogyan emeli ki a festő?
c) Egyetlen magyar férfi látható a nők között. Mi történt vele?
d) Hogyan, milyen módon járul hozzá a háttérrész a nők tetteinek a kiemeléséhez?
5. a) „Keltsétek életre” a festményt! Helyezkedjetek el a kép kompozíciójának megfelelően!
b) A csoport egyik tagja segítségével a megérintett személyek beszéljenek arról,
mi a szerepük a festményen, illetve milyen érzések töltik el őket!

 mecset: muszlim templom
 minaret: a muszlim templom tornya, ennek erkélyéről hívja imára a hívőket a muszlim pap, az imám
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A regény cselekménye és szerkezete
Első rész; Hol terem a magyar vitéz?
A regény cselekménye 1533 májusában kezdődik a Mecsekben rejtőzködő kis település,
Keresztesfalva közelében. Ebben az időben az ország középső részét még nem csatolták
a Török Birodalomhoz, a déli országrészeken azonban már jellemzőek voltak a kisebb török
portyázások.
A kis Bornemissza Gergő és Cecey Vicuska önfeledten fürdenek a patakban, majd egy török janicsár tűnik fel, Jumurdzsák, aki rabul ejti a két gyereket.
A regény folytatásából kiderül, mire utal a fejezet címe, valamint azt is megtudjuk, ki és
milyen tettével szolgál rá a megtisztelő „vitéz” névre. Az Első részből megismerjük a történelmi kort, az események kezdő idejét és helyét, a fontosabb szereplők közül többet, valamint a cselekmény kiinduló (alap-) helyzetét. Mindezeket a regény elbeszélője mondja el nekünk. Az elbeszélő az epikai művek történetét elmondó személy, aki
lehet a cselekmény résztvevője, de lehet kívülálló is. A regény olvasása során arról is
megbizonyosodhatsz, melyik jellemző erre a műre.
A következő részletek a regény elejéről valók, és megmutatják, miként kerülnek a gyerekek
a félszemű török fogságába. A folytatásból azt is megtudod, mely tette miatt fogadja fiává
Cecey Péter a kis parasztfiút, Bornemissza Gergelyt.
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
„A patakban két gyermek fürdik” – Jelenet az Egri csillagok című
lubickol meztelenen mind a kettő.
filmből (1968, rendező: Várkonyi Zoltán, NFI – Filmarchívum)
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.1



 uttyunk (itt): ússzunk
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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!
Kilép a vízből, és ide-oda futkos, vizsgálódik a fák között.
– Várjon, Vicuska – kiáltja a leánynak –, várjon, mindjárt jövök!
S azon meztelenen elnyargal.
Néhány perc múlva egy vén, szürke lovon tér vissza. A ló fején hitvány madzag kötőfék.
Össze volt az kötve a lábával, de eloldozódott.
A gyerek szótlanul csapkodja a lovat egy somfagallyal.1 Az arca sápadt. Hogy visszaérkezik a fürdőhelyre, a lónak a nyakába kapaszkodik, s lecsúszik, leugrik róla.
– Bújjunk el! – mondja dideregve. – Bújjunk el! Törököt láttam.
A lovat egy-két rántással fához köti. Felkapkodja a földről a ruháját. S fut a két meztelen
kisgyerek egy galagonyabokornak. Megbújnak, meglapulnak a bokor mögött az avarban.
Abban az időben nem volt ritkaság a török az utakon. S te, kedves olvasóm, aki azt gondolod, hogy az a két gyerek most, ezen a nyáron fürdött a patakban, bizony csalódol. Hol
van már az a két gyerek, hol? És hol vannak mindazok az emberek, akik ebben a könyvben eléd jönnek, mozognak, cselekszenek és beszélnek? Por az mind!
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.
Az a kis falu, ahova a két gyermek való, a Mecsek egy völgyében rejtőzködik. Valami
harminc vályogház meg egy nagy kőház mindössze. Az ablakok olajos vászonból vannak
minden házon. Az úri házon is. De máskülönben olyan házak, mint a mostaniak. A kis
falut sűrű fák lombozzák körül, s a lakók azt gondolják, hogy a török sohase talál oda. Hogy
is találna? Az út meredek, szekérnyom nincs. Torony sincs. Az emberek élnek, halnak
a kis rejtekfaluban, mint az erdei bogarak. […]
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!
És csakugyan összefogja egy kézbe a két ló vezetékét, és viszi magával el a fák között.
A két gyerek némán és sápadtan hallgatta eddig a törököt. A fügekínálás nem oldotta
fel őket a rémület dermedtségéből. Sokkal
többször hallották otthon a vigyen el a török szidást meg a hajmeresztő török meséket, hogysem akármiféle édesgetésre előbátorodtak volna. Hanem mikor azt mondta
a török, hogy elviszi a szürkét, a Gergő gyerek megmozdult. Ránézett Évicára, mintha
tőle várna tanácsot, s olyan arccal nézett rá,
mint akinek tüske szúrja a talpát.
A szürkét viszik! Mit szólnak otthon, ha
ő a szürke nélkül tér vissza? […]



„Halad a rabkocsi csendesen” (jelenet a filmből)

 somfa: egyfajta cserje, bokor, mely a fáknál alacsonyabb fás szárú növény
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A janicsárok nevetve fogadják a két gyereket meg a szürkét.
Mit locsognak törökül, azt Gergő nem érti. Róluk beszélnek meg a lóról, az látszik rajtuk.
Mikor őrá néznek meg Vicuskára, nevetnek. Mikor a lóra néznek, úgy integetnek, mint mikor valaki legyet kerget.
A török feldobja a két gyereket a kocsira, az ágynemű tetejére. Egy pufók hajadon ül ott,
megláncolt lábú rableány, arra bízza őket. Azután egy szennyes zsákot old meg az egyik
sapkás török, és mindenféle ruhát húzkod ki belőle. De az mind gyermekruha. Van közte
kis szoknya, kis szűr, pitykés mellény, sapka, kalap, kis csizmák. A török előválaszt két kis
inget meg egy kis szűrt, és feldobja a szekérre.
– Öltöztesd fel őket – mondja a félszemű a leánynak. […]
Haza kéne menni. Ez volt Gergőnek az első gondolata.
Nem szabad. Ez volt a másik.
Körülnézett. Csupa alvók. Ha ő átszökhetne köztük! De át kell szöknie, másképpen nem
kerülhetnek vissza a faluba.
A kis Éva mellette aludt. Megrázta gyöngéden, és a fülébe súgta:
– Vicuska! Vicuska!
Évica fölébredt.
– Gyerünk haza – susogta Gergő.
Vicuskának egy pillanatra elgörbült a szája, de mindjárt vissza is igazította, és felült. Bámulva nézett Gergőre, mint a kismacska, mikor idegent lát. Majd az ölében heverő bábura
fordult a tekintete, fölvette, és azt nézte kismacskás nézéssel.
– Gyerünk – mondotta Gergő.
Lemászott a kocsi külső oldalán, és leemelte a kislányt is.
Gergő kézen fogta a kis Vicát, és vonta maga után.
Azonban ahogy a lovakat megpillantotta, megállott.
– A szürke… – rebegte. – A szürkét is haza kell vinnünk.
Azonban a szürke össze volt kötve a kis török lóval. A békót csak ki tudta nyitni Gergő
valahogyan, de már a két kötőfék eloldozása lehetetlen volt az ő tudományának.
– A fene látott ilyet! – morogta a csomóra.
Bosszúságában sírva vakarta a fejét.
Próbálta újra meg újra, a fogával is. De csak nem bírta a csomót eloldani. Végre is megfogta a szürkét, és vezette.
Őr a lovak mellett is volt. De az is aludt. Ülve aludt, háttal egy görbe fára ráereszkedve.
Tátott szájjal hortyogott. Gergő majdnem rávezette a két lovat.
A fűben elveszett a lovak lépésének a hangja. Mentek, mint az árnyék. Sem a szekereken
belül, sem a szekereken kívül nem ébredt rájuk senki.
Egy alkalmas fatörzsöknél megállította Gergő a szürkét, és felmászott a hátára.
– Üljön fel maga is – szólt a kisleánynak.
Azonban a kis Éva nem tudott a törzsökre felmászni. Gergőnek újra le kellett szállania.
Föl kellett segítenie a kis Évát először a törzsökre, aztán meg a ló hátára.
Ültek egymás mellett a szürkén. Elöl Gergely, mögötte a kis Éva. A kisleány még mindig tartogatta a piros szoknyás bábut. Az eszükbe se jutott, hogy a leányka a másik lovon
üljön a nyeregbe. Az nem az övék. Évica belekapaszkodott a fiú vállába. A fiú megrántotta
a kantárt, s a szürke megindult, ki az erdőből: vonta, vitte magával a török lovat is.
Csakhamar rajta voltak az úton. A szürke ott már ismerte a járást. Ballagott lomhán és
álmosan.
Az út elhagyott volt. A hold csak homályosan világította meg. A fák fekete óriásokként
álltak az út mellett. Gergő nem félt tőlük. Magyar fák azok mind.
(Részletek a regény Első részéből)
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Feladatok, kérdések
1. Már az Első részben a történelmi események alakítják Bornemissza Gergely és Cecey
Éva sorsát. Meséljétek el a fogságba kerülésük, illetve a kiszabadulásuk történetét!
2. A talizmángyűrű nemcsak a gazdája sorsát befolyásolja, hanem más szereplőkét is.
a) Milyen volt Jumurdzsák gyűrűje? Készíts róla rajzot! (Segít az Első rész 14. alfejezete.)
b) Mondd el, miért volt fontos a tulajdonosa számára! Térj ki az amulett szó jelentésére is!
3. A regényben előforduló tárgyak közül többnek is nyomon követhetjük a sorsát.
Ilyen például a meggyszínű, bársonyhüvelyű kard is.
a) Kitől és miért kapta Gergely a kardot? (Olvasd fel
az idevonatkozó részletet! (Lásd az Első rész 10.
alfejezetét!)
b) Kövesd nyomon, hol bukkan fel újra a műben a
kard!
4. Tedd időrendbe az eseményeket! Csak a betűjeleket írd le sorrendben!
a) Cecey fiává fogadta Gergőt. A kisfiú megkapta
Jumurdzsák lovát az aranyakkal együtt.

b) Dobóék kiszabadították
az erdőben maradt
rabokat, köztük a papot,
Margitot, Gáspárt és
Sárközit is.

c) Gábor pap és Gergő
két napon át temették
Kishida halottait.

d) Török Bálint örömmel
fogadta az udvarában
Gergőt, Gábor papnak
pedig felajánlotta, hogy
legyen a fiúk nevelője.

e) Jumurdzsák rabul ejtette a kis Bornemissza
Gergőt és Cecey Vicuskát.

f) Az egész falu a gyerekeket kereste. Miután
megtalálták a ruháikat,
azt hitték, hogy vízbe
fulladtak.

Kapcsolódó
1. a) Fűzzetek magyarázatot a
következő régies elnevezésekhez: pápista, újhitű,
gvárdián, kontyos, urak,
vasfű, gyaur, apród, eklézsia!
b) Mely események során
hangzanak el a következő
kifejezések: „lenne nemulass”; „Vigyen el a török”;
Gergő elmondja Dobónak, hányan vannak a portyázó törökök
„Ebnek kell eb kegyelme”?
(jelenet a filmből)
2. Nézd meg a képet, és válaszolj a kérdésekre a regény alapján!
a) Nevezd meg, melyik településhez kapcsolódik a jelenet!
b) Sorolj fel a képen látható szereplők közül minél többet!
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Második rész; Oda Buda!
A török hadjárat megindul Magyarország felé, és 1541-ben a törökök csellel elfoglalják
Buda várát. Erre utal a Második rész címe is: elveszett a város, Oda Buda! A város eleste után
az ország három részre szakad, hazánk középső harmadát a Török Birodalomhoz csatolják.
Bornemissza Gergelyt 15 évesen látjuk viszont: a fiú részt vesz a szultán elleni merénylet
előkészületeiben. A merénylet nem sikerül, Gábor pap ugyanis Szulejmán (Szolimán) szultán
helyett a janicsár agát robbantja fel. A törökök Gergőt is rabul ejtik, a fiúnak azonban sikerül
elszöknie, és Budán találkozik Vicuskával.
A regény következő részletei jól mutatják, milyen váratlanul éri a magyarokat a törökök
csele: amíg a szultán a kis János Zsigmondot és a főurakat fogadja a sátrában, addig a törökök beszivárognak a várba, és elfoglalják a várost. Hamarosan a magyar királyi udvar – Izabella királyné, a kis trónörökös, valamint a kíséretük – elindul Erdélybe, Lippára. 1541 szeptemberében a szultán is útra kel Törökország felé, és magával viszi Török Bálintot.
A menetben mozgolódás és zúgás támadt.
Értelmetlen kiáltások, paripák hánykolódása. A nyakak mintha megmerevedtek volna:
mindenki a Várra bámult.
Akkor nézett fel Gergely is.
Hát lám, ott leng a budai kapun három nagy lófarkas zászló. A templomban, tornyokon is.
A kapuban pedig alabárdos török őrség turbánozik a magyar helyén.
– Elveszett Buda! – üvölti egy kísérteti hang.
S tőle, mint az átszálló széltől az erdő,
megborzong a magyar sokaság.
A fakezű Cecey üvöltött.
Senki se felel. Az arcok sápadtak. És a némaságot még inkább átdermeszti egy müezzin1 éneke, aki a Boldogasszony temploma
tornyáról messze szálló hangon énekli:
Allahu akbár… Ashadu anna la iláha ill
Allah…2
Gergely a sereg egy részével vágtatást rohant vissza a táborba.
– Hol vannak az urak?! Égbekiáltó gazság történt!
A sátornál azonban a vörös sapkás boszI. Szulejmán szultán (jelenet a filmből)
tandzsik útjukat állták.
– Be kell mennünk – ordította szinte lángot okádva Mekcsey –, vagy küldjétek ki az
urakat!
A bosztandzsik nem feleltek. Csak tartották a mellüknek szegezve a dárdájukat.
Gergely törökül kiáltott rájuk:
– Török Bálint urat küldjék ki egy szóra!



 müezzin: muszlim egyházi személy, aki az imára hívó szöveget énekli
 „Allahu akbár… Ashadu anna la iláha ill Allah…”: Isten (Allah) a legnagyobb… Tanúsítom, hogy nincs
más Isten az Egyetlen Igaz Istenen kívül…
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– Nem lehet! – felelték a bosztandzsik.1
A magyarok tanácstalanul állottak.
– Urak! – kiáltott egy vastag nyakú magyar. – Gyertek elő! Baj van!
Semmi válasz. […]
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?
A ló menése csattogásra vált a kövezeten.
Gergely a házak előtt is lándzsás janicsároA szultán a sátrába hívatta a magyar urakat
(jelenet a filmből)
kat látott. Minden ház előtt janicsár. Minden tornyon félholdas lófarok. Csak a Boldogasszony templomán áll még az aranyos kereszt.
Gergely a Szent György térre ért. Nagy bámulatára nem látott ott senkit.
Körüllovagolta a kútmedencét, az ágyúkat. Senki, senki. Csak egy dárdás török, vélhetőleg őrálló az ágyúk mellett.
Gergely leszállt, és hozzákötötte a lovát egy ágyúnak a kerekéhez.
– Mit csinálsz itt? – kiáltott rája a török. – Várok – felelte Gergely törökül. – Csak nem
félsz tán, hogy elviszem az ágyút?
– Nono – felelte a topcsi2 barátságosan.
– Hát török vagy te?
– Nem én.
– Hát akkor eredj haza.
– De nekem itt ma becsületbeli ügyem
van. Légy, kérlek, türelmes.
A török akkor a fiúnak szegezte a dárdáját.
– Pusztulj innen!
Gergely eloldozta a lovát, és ráült.
A Fejérvári kapu felől gyalog és futva jött
valaki. Gergely megismerte Fürjest, akinek
a szőkesége szinte világított az éjszakában.
Eléje léptetett.
– Mekcsey a Bálint úr házában van –
szólott Fürjes lihegve. – Jer, mert az utcán
A szultán tábora (jelenet a filmből)
nem engednek beszélni a janicsárok.
Gergely leszállott a lováról, és gyalog ment tovább Fürjessel.
– 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.





 bosztandzsi: török szultáni testőr
 topcsi: török tüzér
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– Gazemberek!
– Így könnyű várat foglalni.
– Megmondta az én uram… […]
Szeptember 4-én negyven ökrös szekér kanyarodott le a királyi várból a dunai hajóhídra.
A királyné hurcolkodott.
A palota udvarán ott álltak már a hintók is, s körülötte összesereglettek a főurak. Valamennyien útra készen. Csak Werbőczy marad Budán, s vele a kedves tisztje, Mekcsey. […]
A testőrök megjelenése jelentette, hogy jön a királyné.
Jött. Gyászruhába volt öltözve. Loncillatot árasztott maga körül.
A hölgyei között ott volt Éva is.
Könnyű, diószínű csuklyás, selyem útiköpönyeg borult a vállára, de a csuklyát még nem
vonta föl. Körülnézegetett, mintha keresne valakit.
Gergely átfurakodott az urak lovai között, és mellette termett.
– Te nem jössz-e velünk? – kérdezte a leány.
– Mennék – felelte búsan Gergely –, de az uram még nem tért vissza.
– Utánunk jöttök?
– Nem tudom.
A leányka arca is elborult.
– Ha nem jöttök utánunk, mikor látlak?
– Nem tudom.
S a fiú szeme megtelt egy könnycseppel.
A királyné már beült a terjedelmes födeles, ablakos bőrhintóba.
Vica kezét nyújtotta Gergelynek.
– Ugye, nem felejtesz el engem?
Gergely azt akarta mondani: Nem, Vica, nem, még a másvilágon se!
De hogy nem tudott szólani, csak a fejét rázta.
Tíz nap múlva a szultán is útra kelt.
Török Bálintot magával vitte rabláncon.
(Részletek a regény Második részéből)

Feladatok, kérdések
1. Olvassátok el Gábor pap búcsúlevelét (Oda Buda!, 3. alfejezete), majd válaszoljatok
a kérdésekre!
a) Kinek az ötlete volt a szultán elleni merénylet?
b) Mit hagyott örökül a pap Gergőre?
c) Mi volt az oka a levél megírásának?
2. Beszéljétek meg, milyen következményekkel járt:
a szultánra

Gábor papra
a robbantás

Tulipánra

Gergelyre

3. Az előjelek, előremutatások sejtetik a később bekövetkező eseményeket.
a) Mi történik Budán a szóbeszéd szerint minden éjfélkor a Boldogasszony-templomban?
b) Melyik vár elfoglalását előzte meg hasonló esemény?
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4. a) Mutassátok be Budavárt!
b) Milyen hadicselt alkalmaztak a törökök? Miért ezt a módot választották?
c) Hogyan viselkedtek a magyar nemesurak?
d) Milyen következményekkel járt Budavár elfoglalása?
5. Döntsd el, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások! (Minden apró részletre
figyelj!) Csak a betűjeleket írd le!
a) Bornemissza Gergely és Gábor pap arra készültek, hogy a Mecsek országútján
vonuló török seregben felrobbantják a szultánt.
b) Gábor pap nemcsak egy levelet hagyott Gergelynek Ceceyék házában, hanem
Jumurdzsák gyűrűjét is a fiúra bízta.
c) Hajván (Hasszán) ötven vár alaprajzát mutatta meg Gergelynek. A fiú török végvárak alaprajzait ismerte fel bennük.
d) Jumurdzsákot sok szerencsétlenség érte, mióta Gábor pap elvette tőle az amulettjét.
e) Gábor pap megsérült a robbantás során, a szultán orvosai sem tudtak rajta segíteni.
f) Álmában Gergely ismét Török Bálint udvarában volt, ahol Zrínyi Miklós a következő szavakat intézte hozzá: „nem a kar ereje a fő, hanem a szív ereje: a bátorság”.
6. Kikre ismersz az idézetekből és a megállapításokból? Kik mondták a következő szavakat?
Válassz a következők közül: Török Bálint, Szulejmán (Szolimán) szultán, Werbőczy
István, a királyné!
�) „A��� i� j����, ���
J�no� ��r��� b�rát�� v���.
A� � ������� s�rs� ��� i�e���
��� s�rs� �����. […] A ma�y��
����e� ��ut�� ��ugodt��
��ha���: �� �� k�rd�� fo� f�l���
��kö��� ��n���k�r��.”

�) A ���lt�� p�r�ncs� �����n�
Bud�� ��ut�� �é� k��m���z�
�e��: e�� t�r�� é� e�� ma�y��.
A� ut���� �i�zt�é�e� lá�j� m�j�
�� � ma�y�� ��.

�) M�� ��� ���ot� � ���lt��b�� , „k�r�ná� g����������”
����z�� �� �r��kodó�. Ő k�pt�
� �eg����� k�ft�n� �� �r��k�dót��, �� ��k��� �z�v�� �e�j�s�lt�� � s�já� �é��e�é�:
„A� �ko� mad�rá�� ��n��
� mad��n�� ��p�� �eg�������,
��������� �e�j��b�� f�� � fog�”.
�) „Bud�v�� � D�n� é� Ti�z�
�i������� e���� […] �
��l�é�e� pa�is�� �lt��m� �l�
�����”, ���� é� c�ec��m�
ﬁ�n�� L��p�r� ������
k�lt����� .

Kapcsolódó
1. Magyarázd meg a következő kifejezéseket: turba, szpáhi, janicsár, defterdár!
2. Mondd el a 205. és 206. oldali képek, valamint a regényrészlet alapján, milyen csellel foglalták el a törökök Buda várát!
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Harmadik rész; A rab oroszlán
A regény Harmadik részének az eseményei az Oda Buda! című rész történései után három évvel kezdődnek, amikor
Cecey Pétert és feleségét törökök támadják
meg a Berettyó partján. Az idős házaspár
lányuk és Fürjes Ádám esküvőjére igyekszik
Erdélybe, a királyné udvarába. Bornemiszsza Gergely azonban Mekcsey segítségével
megszökteti a menyasszonyt. A fiatalok Vajdahunyad felé tartva az erdőben fogadnak
egymásnak örök hűséget, majd a vár kápolnájában megerősítik házassági esküjüket.
A Harmadik részben a sikeres lányszöktetést egy sikertelen esemény követ:
Török Bálint kiszabadításának a meghiúsulása. A „rab oroszlán” azonnal szabad
lehetne, ha elfogadná a szultán ajánlatát,
a budai pasa címet. Ehhez azonban törökké kellene válnia, megtagadnia a hitét és a
nemzetét.
A Török Bálint kiszabadítására indulók
Konstantinápolyba igyekeznek, tervükben
fontos szerepet játszik az álruha, amely
többször feltűnik a regényben. Erről olvashatsz részleteket a következő szövegben is.


Gergely és Éva örök hűséget fogadnak egymásnak


Gergely, Éva és Mekcsey álruhában,
a Konstantinápolyba vezető úton

0

0
00
0 0 0

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. […]
Maylád […] azzal köszöntötte Török Bálintot, hogy éjjel új rabok érkeztek.
– Magyarok? – kérdezte Bálint nagy szemmel.
– Nem tudom még. Csak annyit hallottam, hogy reggel, mikor kinyitották a kaput, végigcsörgött a lánc az udvaron. Ismerem minden rabnak a lánca hangját. Mikor az ágyamban
fekszem is, mindig tudom, ki megy el az ajtóm előtt.
– Én is.
– Reggel új lánccsörgést hallottam. De nem egy ember jött. Kettő, három, talán négy is.
Végigcsörögtek az udvaron. […]
Leballagtak a kertbe, ahol üldögélni szoktak. De aznap nem vizsgálták sem a bokrok növését, sem a Magyarország felé vonuló felhőket. Nyugtalanul várták, hogy az új rabokat láthassák. Lánc már nem volt a lábukon. Az a töméntelen arany, amit Törökné a szultánnak
és a basáknak küldött, nem nyitotta meg a kaput, de megoldotta legalább a láncot.
A két ember különben is öreg volt már, s a várat kétszázötven családos katona őrizte.
Nem szökött még onnan meg soha senki. […]
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A bég mindazonáltal teljesítette az
olaszok kívánságát. Rábízta őket egy
katonájára, s megparancsolta a katonának, hogy Bálint urat – ha van
kedve, ha nincs – ki kell tenni az udvarra, mert az olaszok dalolni akarnak neki.
A belső vár kapuja is megnyílt. […]
– Jöhettek – mondta a katona az
énekeseknek.
Jönnek is a kapuból. Megállnak
sorjában egymás mellett, alig ötlépésnyire Bálint úr előtt. A sakkozók
A konstantinápolyi Héttorony erőd
is abbahagyják a játékot. Mi lesz itt?
Hiszen ez pompás mulatság: olasz
énekesek a Héttoronyban! Odasorakoznak Bálint úr mögé, és várják a dalt s különösen a
két leány táncát.
– A fiatalabbik nem olasz – véli a herceg.
– Száz közül is megismerni, hogy cigány – felelte Maylád.
– Hanem a többi az olasz.
Véletlenül csakugyan barnák voltak valamennyien. Mekcsey a legvállasabb, Gergely a legnyúlánkabb, Jancsi a legfeketébb szemű. Éva dióolajjal volt megbarnítva. A haját frígiai piros
sapka takarta, mint valamennyiét.
Az öt olasz csak állt.
– No, énekeljetek hát – mondotta a katona.
Hanem biz azok csak álltak, merőn és halaványan.
A legfiatalabb olasz arcán végigcsordult a könny. A másikén is.
– Daloljatok hát, ebadta komédiásai! – szólt rájuk a török.
A legfiatalabb erre előretántorodott: odaomlott a láncokon ülő rab elé, és átölelte a lábát:
– Apám! Édesapám! […]
Hogy a Héttoronyban nem úgy sikerült a produkció, mint szerették volna, a mi fiataljaink csaknem bajba kerültek.
A katona rögtön jelentette a bégnek, hogy az olaszok valami rokonfélék, mert igen sírnak a rab körül. Azonban a bég nem sokat törődött már akkor a Jedikulával. A magyarországi kerület (törökül vilajet) foglalkoztatta az eszének minden kerekét. A Jedikulában ő is
csak rab volt. […]
A mi ifjaink azon az estén egy csinos kis márványszobában vacsoráztak. […] Jancsi nem
elegyedett a beszélgetésükbe. Maga elé bámuldozott, s kigyöngyöztek a könnyei. Gergely
a vállára tette a kezét:
– Ne sírj, Jancsikám. Hiszen az a nagy lánc nem örökös. Meglehet, holnap leveszik róla.
– Nem is beszélhettem apámmal. Csak éppen hogy Ferkót kérdezte, arra feleltem. Azt
mondtam neki: otthon maradt, hogy ha én elpusztulok az úton, maradjon egy gyermeke
anyámnak.
Hallgattak, s részvéttel néztek reá.
– De micsoda bolond vagyok én! – folytatta Jancsi. – Maskarának öltözve lopakodok
be hozzá, holott rendes úton is meglátogathattam volna. A történtek után bemehetek-e?
Legalább a pénzt adtam volna oda neki.
A cigányleány fogta a tálat, és kivitte. A szobába besütött a hold, és elhalványította a mécses világát.
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– Még egyvalamit meg kellene próbálni – szólalt meg Gergely. – Még úgyszólván minden pénzünk megvan. Nálad van, Jancsi, ezer arany, énnálam háromszáz. Mekcseynél
van annyi, amennyivel hazajuthatunk. Évánál is. […]
Az utca csöndjében kapudörrenés hallatszott.
Gergely megrezzent. Elindult sebesen a dörrenés irányába.
A bég jött.
Egymagában jött. Köpönyegébe volt burkolódzva, s a fején magasra kalácsozott turbán
fehérlett.
Gergely megállt egy percre: Hallgatódzott, hogy jön-e valaki a béggel.
Nem jött senki.
Akkor eléje sietett a bégnek.
– Uram – szólott török katonai szalutálással –, nem Veli bég hívat téged. Én csaltalak ki
egy igen fontos ügyben.
A bég visszahőkölt. A kardjához kapott.
– Ki vagy te?
Gergely is a kardjához nyúlt. Kivonta, és markolattal nyújtotta oda a bégnek:
– Fogd, ha azt gondolod, hogy tartanod kell tőlem.
A bég visszataszította a kardját a hüvelybe.
Gergely is.
– Több jót hozok neked, mint gondolnád – mondta Gergely.
Kiemelte a pénzes zacskót a köpönyege belső zsebéből. S megcsördítette az aranyakat.
– Fogadd bevezetésül.
A bég a tenyerébe vette a súlyos zacskót, de aztán visszaadta.
– Előbb tudnom kell: ki vagy, és mit akarsz?
S ő is a ház árnyékába lépett. Kőpad volt ottan. Arra ült, és figyelmesen nézett Gergelynek az arcába.
Gergely szintén a padra ült. Összefonta a karjait, és időnkint a csípős álszakállt vakargatva, beszélt halkan és óvatosan:
– Az én nevem Százezer Arany. Azt hiszem, eléggé jó hangzású név.
A bég elmosolyodott:
– De nem álnév-e?
– Hamar megpróbálhatod. A te neved azonban: Szegény Ember, bár az kétségtelen,
hogy jeles vitéz vagy. Mindenki tudja, hogy Magyarországon is megfordultál a diadalmas
hadjáratban. […]
– Hallgatlak.
– A Jedikulában van egy rab, egy dúsgazdag magyar úr: Török Bálint.
– Azt akarod kiszabadítani?
– Te mondod. De hát ráhagyom, hogy azt akarom.
– Hallgatlak.
– Veled egynehány új katona is jön. Ha más nem: a szolgáid. Mi történnék, ha te holnap
este kihoznád például Bálint urat, mintha a szultán hívatná?
– Naplemente után nem jöhet ki a várnagy se.
– A szultán parancsára kijöhet. De hát mondjuk, nappal jön ki, veled és két katonával.
Az utcák erre már néptelenek. Te a két katonát visszaküldöd, s ballagtok ketten Bálint úrral tovább. De ahelyett, hogy a szerájba1 mennétek, a nevezett rabot egy hajóra vezeted.
Egy hajóra, mely a parton áll, és narancsszínű zászlót lenget.
(Részletek a regény Harmadik részéből)
1

szeráj: a szultáni palota női lakosztálya, az uralkodó asszonyainak a lakhelye; más néven hárem
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Feladatok, kérdések
1. A kalandos események közül kiemelkedik a leányszöktetés és a konstantinápolyi
utazás.
a) Mondjátok el, kik segítették, és kik akadályozták Gergelyt Vica elszöktetésekor!
b) Vegyétek számba, milyen akadályokat kellett leküzdeniük a Török Bálint kiszabadítását megkísérlő „olaszoknak”! Miért nem sikerült a tervük végrehajtása?
2. „Konstantinápoly déli sarkán egy régi vár áll.”
a) Mondd el, hogyan hívták a várat törökül, illetve magyarul!
b) Nevezd meg a két magyar fejedelmi rabot, akiket itt tartottak fogva!
c) Milyen hatással volt az egyik rabra a „Ki a Tisza vizét itta” kezdetű dal?
3. Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak felolvasásával!
a) A Héttoronyba új rabok érkeztek, ezt már az új láncok csörgéséről is felismerte
a két magyar rab. Kik voltak az új foglyok?
Sárközi és Beske

Jumurdzsák és Altin aga

Móré László és két fia

b) Gergely török ruhába öltözve megvesztegette az új parancsnokot, Izmail béget.
Mennyi aranyat ígért neki?
Ötezer aranyat

Százezer aranyat

Tízezer aranyat

c) Török Bálint kiszabadítása végül nem sikerült, pedig Gergely kérésének megfelelően a tengerpartra is lekísérték Török Bálintot. Itt azonban Izmail bég parancsára ötven török katona jött elő a rejtekhelyéről. Kiket ejtettek fogságba?
Gergelyt és Évát

Cserhánt és Évát

Sárközit és Cserhánt

4. Jegyezd le, ki mondta és kinek mondta a következő szavakat! Mutasd be röviden
a helyzetet is, amikor elhangoztak a szavak!
a) „Jaj, hogy a paradicsombeli Devla áldja meg, fiatal naccságos uram! Hogy saporítsa
meg minden aranyos ivadékát, mint a kölest! Jaj, de micsoda serencsés nap ezs!”
b) „Azt nem tudod, hogy a budai pasa lába előtt görnyed az egész magyar nemzet,
és […] én voltam az egyedüli, aki azt kiáltottam neki: Eb ura kontyos! Évekig harcoltam az én kis csapatommal a török ellen.”
c) „Tudod talán, hogy Magyarország nincs többé. […] Hát nekem Budára egy jóravaló
pasa kell. Olyan pasa, aki nem idegen a magyarnak, de nekem se. Te jeles ember
vagy. A birtokaidat én visszaadnám. Mindent.”
d) „Hát magyarul beszéltek? Mit beszéltek a kutyák? […] Láncot az álnok kémekre! Hozzátok ide őket!”

Kapcsolódó
1. Magyarázd meg a következő kifejezéseket: pasa, bég, Jedikula, göböly, karaván!
2. Vitassátok meg a Török Bálint kiszabadítására alkalmazott módszereket! Mondjátok el, szerintetek miben hibáztak, mire nem számítottak a szabadítók!
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Negyedik rész; Eger veszedelme
Az elbeszélő művek cselekménye az események összefüggő sorából épül fel. Az Egri
csillagok című regény eseményeinek középpontjában az egri vár védelme áll.
Már megbizonyosodhattál arról, hogy a regénynek több cselekményszála van: az
egyik Bornemissza Gergely életének története, amely kitalált eseményekből áll össze.
A másik szál a hiteles történelmi eseményeken alapszik, és majd az egri vár 1552-es
megvédésében teljesedik ki. A két szál hol elválik, hol összekapcsolódik a regényben,
mintegy szimmetriát alkotva, arányosan elosztva.
Gergely és Éva életében, majd a vár védelmében is meghatározó esemény lesz, hogy 1552ben Bornemissza Gergely Egerbe indul kétszázötven katonájával együtt. A másik, inkább
a magánéletüket érintő fontos mozzanat az lesz, hogy az amulettjét kereső Jumurdzsák
elrabolja Sopronból Bornemissza Jancsikát. Emiatt Éva és Réz Miklós diák Egerbe indulnak
a térképpel és a gyűrűvel együtt. Így a magánéleti szál a hiteles történelmi eseményekkel,
Eger védelmével kapcsolódik majd össze.
A történelmi események közül kiemelkedik, hogy 1545 és 1552 között fontos végvárak
esnek el, majd 1552. szeptember 9-én a török had megérkezik Eger alá, és egy hét múlva megkezdődik a vár ostroma. A Negyedik rész legfelemelőbb eseménye Dobó István várkapitány és a várvédők eskütétele: a fogadalom szerint mindannyian készek az életüket
áldozni az egri várért és a hazájukért. Erről is olvashatsz a következő részletekben.


Eger vára (1686, Gaspar Bouttats metszete, Rijksmuseum, Amsterdam)

Szeptember kilencedikén nem sütött fel a nap. Az eget szürke felhők takarták. A Mátra
ormait is felhő ülte. Az idő egész nap olyan volt, mint a kényes gyerek arca, aki sírni akar,
csak azt kell még kitalálnia, hogy miért sírjon.
A várban élénk nyüzsgés. […]
A templom tornyán a kürtös egy hosszút rikoltott.
– No, mi az? – kiáltott fel Mekcsey. – Itt vagyunk!
– Jönnek! […]
Hát itt a török.
Mit érezhetett Dobó e hírnek hallatára? Az a török had jön, amelyik a nyáron az ország
két legerősebb várát rombolta le: Temesvárt és Szolnokot, s elfoglalta Drégelyt, Hollókőt,
Salgót, Bujákot, Ságot, Balassagyarmatot – mindent, amit akart. Mert úgy indult el a török
had, hogy ami még hátravan Magyarországból, beleigázza a szultán hatalmába.
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Hát már itt tartanak. Százötvenezernyi emberarcú fenevad. Nagyobb részüket a zsenge
gyermekkortól nyilazásra, lövésre, falmászásra, tábori életre nevelték. […]
S velük szemben?
Itt áll ez a kis vár, s benne alig kétezer ember, s alig hat régi, hitvány ágyú meg holmi
lyukas vasrudak: ágyúnak nevezett szakállas puskák.
Mit érezhetett Dobó? […]
Az aranyos sisakot a fejére tette, a vörös bársony kapitányi mentét a vállára. És bal kezét a kardján nyugtatva szólott:
– Kedves barátaim és védőtársaim. A falakat láttátok, most már a falakon belül levő
erőt is ismeritek. Ebben a várban van most a maradék ország sorsa.
A teremben csend volt. Minden szem Dobón függött.
– Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se
Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza
a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás.
És akkor Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe. […]
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.
„Esküdjetek velem – mondotta Dobó” (jelenet a filmből)
– 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 veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem
engedem! Sem a várat, sem magamat élve
meg nem adom! Föld úgy fogadja be teste„Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül
met, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson
meg nem adom” (jelenet a filmből)
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.
(Részletek a regény Negyedik részéből)
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négy főhadnagya volt Eger várának. Mondd el, kik voltak ők!
3. Dobó szigorúan megtiltotta, hogy a várba a töröktől levelet hozzanak be. Jól tudta,
hogy a levelekben fenyegetés és alku van. „A haza nem eladó semmi pénzen.” Milyen
büntetés várt a káli emberre, aki az első levelet bevitte a várba?
4. A zászlók – amint azt A Pál utcai fiúk című regény kapcsán megismertük – fontos
jelképei a harcoló feleknek. Így van ez ebben a regényben is.
a) Milyen színű zászlókat pillantott meg Gergely Eger tornyain? (Lásd a Negyedik
rész 2. alfejezetét!)
b) Kinek a holttestére teríti Dobó a város lobogóját? (Lásd a Negyedik rész 17. alfejezetét!)
5. Írd le azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek a Negyedik részhez kapcsolódnak! Ha nem írtad le a betűt, akkor nevezd meg annak a résznek a nevét, amelyikhez az események kapcsolódnak!

a) Jumurdzsák elrabolta
Sopronból Gergely és
Éva kisfiát, Jancsikát.
A félszemű török a talizmángyűrűjét szerette
volna visszaszerezni
a gyerek által.

b) A Héttoronyba új magyar rabok érkeztek:
Móré László és két fia.
Török Bálint és Maylád
István megvetette
a rabló Mórét, ezt el is
mondták neki.

c) 1552. szeptember elejére megérkezett Egerbe a török sereg: a
százötvenezer törökkel szemben mintegy
ezerkilencszáz magyar
védte a várat.

d) Buda elfoglalása után
a szultán Erdélybe küldte
Izabella királynét és a kis
János Zsigmondot.

e) Tíz napon át a törökök
folyamatosan lőttek,
már nagy szakadékok
tátongtak a falakon.

f) Szulejmán szultán felajánlotta Török Bálintnak, hogy térjen át az
iszlám hitre, és legyen
Budán török pasa.

Kapcsolódó
1. Figyeld meg a képet! Mire volt válasz
az, hogy Dobó István kapitány egy fekete koporsót rakatott ki a várfalra?



Dobó egy fekete koporsót rakatott ki a várfalra
(jelenet a filmből)
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Ötödik rész; Holdfogyatkozás
A regény további eseményei már az egri vár védelmével kapcsolatos történéseket
beszélik el. Az utolsó részben először azt olvashatjuk, hogyan próbál Éva és Réz Miklós bejutni a várba. Az alaprajz segítségével megtalálják az alagutat, a terv azonban a diák életébe
kerül: a lőporraktárban beledobja az égő fáklyát a puskaporba, ugyanis csak így tudja megakadályozni, hogy a törökök bejussanak a várba.
A küzdelem egyre hevesebb és véresebb lesz, ezt tanúsítja a Szent Mihály-napi ostrom is.
Bornemissza Gergely találmányaival próbálja ellensúlyozni a jól felszerelt támadók túlerejét,
Dobónak pedig mindenféle zendülésnek és árulásnak az elejét kell vennie. A törökkel alkudozó hadnagyot, Hegedűs Istvánt sok ember szeme láttára, a vár piacán akasztják fel.
A hatalmas török sereg végül nem tudja bevenni a maroknyi véderővel bíró egri
várat. Erre utal az utolsó rész címe is: az Oszmán Birodalom jelképe a Hold, annak a fogyatkozása már a török vereségre utal. A pogányok végül elvonulnak a vár alól.
Az ellenség előtte folyamatosan, harminckét napon át lövi a várat. Erről olvashatsz a következő részletekben is.
Október 12., szerda.
Ezen a napon már olyan a vár, mint a rosta.
Harminckét napja, hogy lövik szünet nélkül, hol elöl, hol hátul, hol az egyik oldalon,
hol a másikon.
A török ágyúgolyó annyi már a várban, hogy úton-útfélen botlanak bele. A parasztok
nyírfa seprővel verik félre az apraját az útból, nehogy az ostrom alatt bukdossanak rajtuk.
A nagyját az ágyúkhoz meg a falakra hordják. […]
Azon a napon Pető is lóra ült. A lába be van pólyázva térdig. Sápadt, de a bajusza ki van
húzva. Mekcsey őhelyette dolgozik az Ókapunál, ő most a Mekcsey helyén van a belső
haddal.
Érces, mély hangon beszél hol itt, hol ott a népnek:
– Harminckét napja van itt a török! De bár mind itt volna, míg az utolsót is a pokolba
röpítjük! A király hada késik, de nem marad el! A mi bátorságunkról beszél az egész világ!
Még száz esztendő múlva is azt fogják mondani a bátor szó helyett, hogy egri.
Hogy nagy a csoportosulás a szónokló vitéz körül, Dobó is megáll egy percre, hogy hallgassa, mi az.
Az utolsó mondatra elmosolyodik;
azt mondja elgondolkozva a mellette
álló Ceceynek:
– Száz esztendő múlva? Gondol is
ránk a világ […]
A sok ágyúzás miatt azon a napon
is (okt. 12.) esett az eső. Csak este
húzódtak szét a fellegek, amikor az
erős őszi szél végigrohant a tájékon.
A várbeliek látták, hogy a török a
sáncokba gyűlt. Dobó csak háromszáz katonát hagyott pihenni. A többinek a törések körül készen kellett
állnia.
Dobó számba veszi a vár tartalékait (jelenet a filmből)
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Tizenegy óra felé az utolsó felhőt is elfújta a szél az égről. A telt hold szinte nappali fénynyel árasztotta el Egert.
– Fegyverre, emberek! – hangzott egyszerre mindenfelé a várban. – Fegyverre azok is,
akik nem katonák!
S pergett a dobokon a riadó.
Tehát éjjeli ostrom lesz. Talpra mindenki, aki eleven!
S a holdvilágos romladékok közül mindenfelől sisakos, lándzsás alakok bújtak elő.
Bálint pap is fegyverbe öltözötten ballagott a piaci tartalékosok közé. A kezében akkora kopja, hogy vendégoldalnak is beillett volna. A két kocsmáros is odasorakozott. A molnárok, az ácsok, a mészárosok, a belső munkás parasztok mind fegyveresen várták a parancsot.
A vár népe érezte, hogy az utolsó próba következik. […]
A török ott nem az ostromlólétrákkal kezdi. Amint a védők felgyülemlettek a falra, egyszerre ezer kéz mozdul meg alant, s a védőket a kő- és nyílzápor borítja el.
Zoltayt egy kő fejen találta. Szerencse, hogy rajta volt a sisak. Csak az álladzójának a forgószögét törte el.
Zoltay káromkodik.
– No, megálljatok, kutyák! – rikoltja az álladzót letörve. – Ezért ma
száz orrot verek be a tietek közül!
S nem is tellett bele egy negyedóra,
már fel-felhangzott a kiáltása:
– Nesze, pogány, a sisakomért!
S egy másiknak:
– Nesze, kóstoló Egerből!
Egy nagy tehénbőrös tárgy emelkedett ki a török táborból, hogy csuda
volt nézni. Ötven aszab1 volt csak a
hordozója. Alája befért kétszáz janiA törökök folyamatosan ostromolják a várat (jelenet a filmből)
csár.
Gergely tüzes hordóért kiáltott, s meggyújtotta a vasvesszőre csavart, olajos csepűt.
Az óriás födél teknősbékaként közeledett a falhoz. Ha a bőrt le is szedik róla csák lyával,
mikorra felgyújtják, fölér a falra.
S még kérdés, hogy meggyújthatják-e. Nemcsak a bőr csepegett a víztől, hanem a fa is.
A török okult.
A nap kibukkant a keleti hegyek mögül, és szembe sütött a Sándor-bástya védőivel. A nap
is a töröknek segített.
Amint az ostromfödél a bástya lejtőjére ért, Gergely nagyot kurjant:
– Hasra!
A legények el nem tudják gondolni, miért. A nagy puskaropogás megértette velük.
A török azt eszelte ki, hogy a nagy tárgy tetejét puskacsövekkel rakta körül. Orgonasípokként álltak a csövek a védők felé. Azt pillantotta meg Gergely.
– Talpra! – kiáltotta a sorlövés után. – Hordót!
Legurította a tüzes hordót.
A török nem borult már a földre a hordó elől, hanem vagy félreugrott, vagy átugrotta,
s törtetett tovább előre.



 aszab: könnyűfegyverzetű gyalogos katona
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– Két hordót! – kiáltotta Gergely.
A harmadikat maga igazította lökésre,
s maga emelte a kanócot, hogy meggyújtsa.
A két tüzes hordó megint utcát söpört
a lent nyüzsgő sokaságban. A harmadikat egy vastag derekú janicsár elfogta,
s az út gödrébe lökte. Behányta földdel.
Mikor rátaposott a földre, a hordó
szétdurrant, s az égbe vetette a janicsárt
a földdel együtt, s a körülállókból még
valami húsz embert elcsapott.
Ez meghőköltette a feltörekvő hadat.
De hátul hangzott […] a vizes tömlők
sustorgása, amelyek a széthulló tüzet
nagy gőzzel oltották.
– Most csak követ rájuk! – kiáltotta
Gergely.
Meg akarta várni, míg sűrűn lepik az
utat s a falakat.
S az Allah-üvöltés mint százezer tigrisordítás, trombitaharsogás és dobpergés között elő
is tört újra a had. A létrák erdeje közeledett a falhoz. […]
A fölkelő nap újra a falon láthatta az egri vitézeket. De a vár körül még annyi volt a holttest, hogy a dervisek nem győzték hordani.
Az ágyúk hallgattak. Maga az égi nap is dideregve kelt a hidegben, s a város a völgyekkel együtt toronyig érő ködben ült.
(Részletek a regény Ötödik részéből)

Feladatok, kérdések
1. Kövessétek nyomon az utolsó ostrom menetét az Ötödik rész 18–20. alfejezetei
alapján! Mondjátok el a fő eseményeket, és készítsétek el az ábrát csomagolópapírra!
A tömlöcbástyánál
Dobó irányítja a védekezést

Pető pihent csapata
a földbástyához jut
egriek

Még a mesteremberek
is fegyvert fognak

Gergely és Zoltay vezetésével
védik a tömlöcbástyát
(tüzes hordók, kő)

2. A zászlóknak az utolsó részben is fontos szerepük van.
a) Az első ostrom után Dobó három vitézt tüntetett ki a zászlókkal kapcsolatos
hőstettükért. Mondjátok el, mit cselekedtek!
b) A regényben jelentős szerepe van a nagy, fekete lobogónak és Ali basa vörös
zászlójának. Beszéljétek meg, miért!
c) Mondjátok el, mi lett a vesztesek zászlóinak a sorsa!
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3. Az elveszett és elrabolt gyermek motívuma már az Első résztől átszövi a regény cselekményét.
a) Hogyan kapcsolódik össze a gyerekek sorsa?
b) Mi a különbség a török kisfiú, illetve Jancsika kiszabadulása között?
4. A meggyszínű, bársonyhüvelyű kard nemcsak az Első részben, hanem a regény folytatásában is feltűnik.
a) Idézd fel, kitől és miért kapta a kis Gergő a kardot!
b) Hol tűnik fel újra a kard a Negyedik és az Ötödik részben? Olvasd fel az idevonatkozó részleteket!
5. Döntsd el, hogy igazak-e vagy
hamisak az állítások! (Minden apró részletre figyelj!)
a) Az alagútban ásó Gergelyt
és Évát elfogták a törökök.
A diáknak tovább kellett vezetnie az ellenséget, majd az
alagút egy helyen beomlott
mögöttük.
b) Évát Dobó kémje, Varsányi Imre vezette tovább a másik oldali alagúton, ahol végül egy
temetőgödörhöz értek.
c) Miklós diák a lőporraktárban
belecsapta az égő fáklyát a
puskaporba. Élete feláldozásával megakadályozta, hogy a törökök bejussanak a várba.
d) Varsányi Dobóhoz vitte Évát, aki megtalálta az asszonynál a térképet. A főkapitány elrendelte, hogy azonnal falazzák be az alagutakat.
e) Éva megesküdött Dobónak, hogy nem hagyja el Baloghné szobáit, nem mutatkozik
Gergely előtt. Jól tudta, hogy férje figyelmét nem vonhatja el a vár védelméről.

Kapcsolódó
1. a) Magyarázd meg Sárközi Bornemissza Gergelyhez intézett szavait: „Kutya van
a kertben, nagyságos Gergely uram”!
b) Értelmezd Dobó szavait: „Kötelességünket teljesítettük. […] Bár mindenki teljesítette
volna”!
2. Képzeld el, hogy te vagy Cecey Éva! Miklós diákkal a vár alagútjában a török elől
menekülsz, majd hirtelen felrobban a lőportorony. Írj levelet egy ismerősödnek az
átélt izgalmakról és az érzéseidről!
3. Rendezzetek bírósági tárgyalást Hegedűs hadnagy árulása miatt! Válasszatok szereplőket Hegedűs hadnagy, a bíró, a vádló és a védő szerepére!
4. a) Nevezd meg, mely szereplők láthatók a fenti rajzon!
b) Mi segítette őket, hogy az alagúton keresztül bejussanak a várba?
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A történet ideje és helyszínei
A történelmi korról és a történet idejéről
Az 1526-os mohácsi csata után a török csapatok benyomultak az ország belsejébe, kifosztották az ország középső részét, nem kímélve Budát sem. Ezután kivonultak az országból,
és 1541-ig csak kisebb jelentőségű támadásokat indítottak, kevés eredménnyel.
A két részre szakadt ország királyai: Habsburg Ferdinánd és Szapolyai János erejét az egymás elleni küzdelem őrölte fel, ezért keveset tettek az ország védelméért.
Az 1541-es hadjárat eredményeként a törökök csellel elfoglalták Budát, és az ország középső harmadát a Török Birodalomhoz csatolták. A további török terjeszkedés megállításában döntő szerepet kapott a kiépülő végvári láncolat, mely az Adriai-tengertől Erdélyig húzódott. A végvárak feladata a környék lakosságának védelme volt. Egy-egy végvár
kulcsszerepet töltött be a védelemben. Ilyen volt Eger is, mely az ország északi kapujának
számított.
A regény történetének idejét egyrészt Bornemissza Gergely életszakaszainak bemutatásából, másrészt a történelmi események időrend szerinti leírásából követhetjük nyomon 1533-tól 1552-ig.
A regény kezdeti idejéről az elbeszélő tudósít bennünket a regény Első részében:
„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”.
Az Oda Buda! rész elején a következő sorokat olvashatjuk: „János király meghalt. A fia csecsemő. A nemzetnek nincsen vezére. […] Senki se tudja, hogy a pogány török uralmától féljen-e
jobban vagy pedig a keresztény német uralmától. […] A török császár maga indult el, hogy feltűzze a félholdas zászlót a magyar királyi palotára. Vala pedig akkor az idő az 1541. esztendőben.”




Szapolyai János (metszet, 1762)


Szulejmán (1892, Pieter van der
Heyden metszete, Rijksmuseum,
Amsterdam)

Habsburg Ferdinánd (Barthel Beham
metszete, The Metropolitan Museum
of Art, New York)
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Sokat elárul az évek múlásáról az is, amikor az elbeszélő azt közli velünk, hogy
Bornemissza Gergely hány éves az adott esemény idején. A történet kezdetén hétesztendős, az Oda Buda! részben tizenöt, A rab oroszlán című fejezet kezdetén, Erdélybe tartva
pedig tizennyolc éves.
Az utolsó részben, a Holdfogyatkozás című fejezetben szinte napról napra pontos tájékoztatást kapunk az események idejéről: „Október 12., szerda. […] A sok ágyúzás miatt azon a napon is (okt. 12.) esett az eső.” „Vasárnap, október 16-án”. Stb.
Az események időbeli történése alkotásonként más és más, minden műnek egyedi, csak
rá jellemző időszerkezete van. Az időszerkezetet az epikus művekben az események,
történések időbeli sorrendje hozza létre.

Feladatok, kérdések
1. Táblázatba foglaltuk, mely évek eseményeit beszélik el az egyes részek. Az időtartam és az idézetek rész kitöltése a ti feladatotok lesz.
a) Állapítsátok meg, mennyi idő történéseit mondják el az egyes részek!
b) Olvassatok fel olyan részleteket, amelyek az idő múlására utalnak!
c) Készítsetek időszalagot, és jelöljétek be a cselekmény kezdő és végső időpontját, valamint Budavár elfoglalásának az évét!
A rész címe

A történet ideje, időtartama

Idézetek a szövegből az idő
múlására

Hol terem a magyar 1533 májusában, mindössze
vitéz?
néhány nap, kb. egy hét.

„Temettek két napon át szünet nélkül.”

Oda Buda!

1541.

„Szeptember 4-én negyven ökrös szekér
kanyarodott le a királyi várból a dunai
hajóhídra. A királyné hurcolkodott. […]
Tíz nap múlva a szultán is útra kelt.”

A rab oroszlán

1544.

„Gergely lecsüggedt fővel felelte:
– Már tizennyolc éves vagyok.”

Eger veszedelme

1552.

Holdfogyatkozás

1552.

2. a) A két király megválasztása is rontotta az ország védelmi képességét, mert megosztotta és egymás ellen fordította a nemeseket. Ennek igazolására olvassátok
el Móré László szavait, melyeket a Héttoronyban mondott Török Bálintnak és
Maylád Istvánnak! (A rab oroszlán, 8. alfejezete.)
b) Vegyétek számba, milyen vádakkal illette a magyar nemességet!
3. A 16. századi történelmünk legtragikusabb, a későbbi sorsunkat évszázadokra is
meghatározó eseménye a mohácsi csatavesztés (1526) volt. Bár a regényben az író
nem ábrázolja, mégis rányomja bélyegét a regény egészére, átszövi a cselekményt, beszélnek róla a szereplők. Gyűjtsétek össze és beszéljétek meg, ki hogyan
vélekedik a függetlenségünknek véget vető csatáról!
a) Olvassátok el, hogyan énekel róla Tinódi Sebestyén Török Bálint udvarában!
(Oda Buda!, 9. alfejezete.)
b) Mit mond Dobó a várostrom előtti vacsorán? (Eger veszedelme, 5. alfejezete.)
c) Hogyan vélekednek róla a törökök? (A rab oroszlán, 13. alfejezete.)
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A történet helyszíneiről

K

A regény cselekménye változaR
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L
D
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Y
I
Keresztesfalva az első helyszín a
I
Eger
F
Buda Pest
E
Sopron
regényben. Egy képzeletbeli maJ
gyar falu a Mecsekben, melyet
Gy a l u i
egy hevenyészett, gyorsan megh av a s o k
Keresztesfalva
épített palánkvár véd a török rajSzigetvár
taütésektől. Itt él a történet kezdetén Gergő és Vicuska is.
Ko n
s t a nt in
áp ol y
Szigetvár erős déli végvár, egyG
ben Török Bálint udvara is. Itt neÁ
T Ö R
Ö K C S Á S Z Á R S
velkedik Bornemissza Gergő.
Budavár az ország szíve, a magyar királyok székhelye. Sorsa, elfoglalása hatással van az egész magyarság helyzetére.
Erdély Buda elfoglalása után ide kerül át a magyar királyné (Izabella) és fia (János Zsigmond) székhelye. A regényben említett városok: Lippa, Gyalu stb. Erdély hegyei között,
a szabad ég alatt fogad egymásnak örök hűséget Éva és Gergely.
Konstantinápoly a szultán székhelye, a rabszabadítók úti célja. Itt – a Jedikulában, a Héttoronyban – raboskodnak a magyar nemesurak, Török Bálint és Maylád István.
Sopron Éva és Gergely itt telepedik le, a városban viszonylagos biztonságban élnek. Innen
rabolja el Jumurdzsák a kis Jancsikát.
Eger a regény legfontosabb helyszíne, az északi országrész kapuja. A regény szavai szerint
„a magyar dicsőség városa”.
E

D

E

L

E

M

S

ÉG

Feladatok, kérdések
1. Húzzatok egy-egy cetlit, amelyre a regény helyszínei (települései) vannak ráírva!
a) Készítsetek olyan színes rajzot a kapott helyszínről – például csomagolópapírra –,
amely bemutatja az adott hely fő jellegzetességeit!
b) Olvassátok fel a regényből az író szavait a helyszínről, vagy mutassátok be azt
saját szavaitokkal is!
2. Mondd el, melyik településre ismersz a leírásokból!
a) A Mecsek egyik völgyében rejtőzködött a település, harminc vályogházból és
egy nagy kőházból állt mindössze.
b) A vörös és kék színű zászló messziről hirdette, hogy itt volt Török Bálint udvara.
c) Nemcsak Török Bálint és Maylád István raboskodott itt, hanem Móré László és
két fia is.
3. Keresd meg a térképen a regény helyszíneit!
a) Nevezd meg, a Magyar Királysághoz, az Erdélyi Fejedelemséghez vagy a Török
Birodalomhoz (Császársághoz) tartozott-e a település!
b) Válaszd ki közülük azt a helyszínt, amelyik képzeletbeli (kitalált) település! Nevezz meg valós földrajzi helyeket ennek a közelében!
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Szereplők, jellemek
A regény fő- és mellékszereplők sokaságát vonultatja fel. A regény főhőse Bornemissza Gergely, aki jobbágyfiúból lett királyi hadnagy, majd a történet végén Eger várának
a főkapitánya. Sorsa, életútja szorosan összekapcsolódik a történelmi eseményekkel, valamint Cecey Évával, aki hűséges társa lesz egész életében.
Bornemissza Gergely valóban élő személy volt, neve ott szerepel a várvédő egri hősök
névsorában is. Az író képzelete azonban egy szerelmi szállal (is) színesítette a szereplő élettörténetét. (Lásd még a Kapcsolódó feladatát is.)
Tanultad már, hogy az elbeszélő (epikai) művekben a főszereplő a szereplők közül a legfontosabb, központi alak. (Nem biztos, hogy van ilyen az epikai műben, de akár több
főszereplő is lehet.) A főszereplő cselekvéseinek döntő hatása van az események alakulására.
A regényben Bornemissza Gergely tanítói, példaképei a mű történelmi szereplői közül
Dobó István, Gábor pap és Török Bálint.
A csoportos szereplőket, a várvédő magyarokat és az ostromló törököket sokszor
közös tulajdonságaik alapján jellemzi az író. A magyarokat a vár megtartása mellett összeköti az életük és a szülőföldjük megvédése érdekében tett esküjük. Fontos kapocs a vallásos meggyőződésük is. A veszedelmes ellenséget, a törököket a hatalmas sereg (tömeg)
leírásával érzékelteti az elbeszélő, de néhány jellemző vonással egyénileg is bemutat egyegy török szereplőt.

Feladatok, kérdések
1. Válassz ki a szereplők közül párban kettőt-kettőt! (Legalább hét párt alkoss!)
a) Jellemezd néhány találó, kifejező szóval a kapcsolatukat! Arra is kitérhetsz, milyen cselekmény kapcsolta össze őket.
b) Ha semmilyen kapcsolat nincs köztük, akkor azt közöld!
Bornemissza Gergely
Jumurdzsák

Cecey Éva

Szulejmán szultán

Dobó István
Hegedűs hadnagy

Mekcsey

Török Bálint

Cecey Péter

Veli bég

2. a) Vegyétek számba a közemberek hőstetteit is!
b) Olvassatok fel vagy mondjatok példákat arra, hogy közülük ki hogyan esett el!
3. Mutassátok be néhány mondatban a törökök mindennapi életét, vallási szokásaikat és harcmodorukat!
4. Rendezzetek állóképeket a szereplők beállításával, ami érzékelteti a közöttük lévő
kapcsolatot, feszültséget, ellentétet! (Figyeljetek a tekintetekre is!) A többi csoport
tagjai pedig igyekezzenek kitalálni, hogy mi a jelenet témája, milyen a szereplők
lelkiállapota!
Például Török Bálint és Móré László találkozása a Héttoronyban, Konstantinápolyban.
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5. Készítsetek jellemtérképet a regény egyik szereplőjéről! A tulajdonságokat érvekkel igazoljátok, amelyek lehetnek idézetek is!
érv 1
tulajdonság 1
név
tulajdonság 3

érv 2

tulajdonság 2

tulajdonság 4

6. Rendezzetek békítő tárgyalásokat a regény szereplői között! Soroljátok fel, ki kivel
béküljön ki, és azt is, hogy miért haragszanak egymásra!
7. Kikről olvashattuk a regényben a következőket? Nevezd meg a szereplőket, majd
fűzz a nevükhöz még további tulajdonságokat és tetteket is!
�) Ő�� h���, �n��lato�
����� v���, F�r��n�n�
����. N�mcs�� �� e����
���� v��� f�b��, h����
� l�b�� i�.

�) „cs�nto� �r��, b��n�
�����. A v��l�� �i�����b��n� k�p���e�.
A ����� t���yo�, �����
���e�. A ��� ����� �� v��
kö��� ����� ��nd���� .”

�) „Hos���, cs�nto� �e����,
�� c��p� �r� ��n���
m�z��lat�. S � �����
�e��e��� ��z�, �rő� ������
����. […] �z��� d��i�”.
H����n�e�� e�z��ndő� v���
15�3-b��, nő����, T�r��
B���n� had�b�� �z�lg���.

�) „T��� �r��, b��n� ����
v���. Hos���, t�m��,
���e�� b��u�z� […], j��
�eg������, j�v�k���
�����; c��p� �z��
é� m�z��k��ysá�.”
Ké� �������� v���: J�nc��
é� F��� .

Kapcsolódó
1. Olvasd el a Magyar nagylexikon szócikkét!
„Bornemissza Gergely (†1555. jan. után): végvári vitéz, várkapitány. Pécsi kovácsmester fia volt. A neve mellett használt ’deák’ jelző mutatja, hogy felsőbb iskolákat végzett.
1552-ben, Eger ostromakor hadnagy; vitézségéért egy év múlva a vár kapitányává
nevezték ki. 1553 októberében egy portyázás alkalmával a törökök elfogták és Konstantinápolyba vitték. Felesége 1555 januárjában Nádasdy Tamás nádort kérte, járjon közben férje szabadulása érdekében. Ezt követően Bornemissza Gergely sorsa
ismeretlen. Életének szépirodalmi feldolgozása Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében található.”
Sorold fel, milyen új ismereteket tartalmazott számodra a szócikk!
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Összefoglalás
A mű egyes részeinek a címét már értelmeztük, a regény címét még nem. Az Eger szó természetesen a várra utal, a csillagok pedig a várat védő hősökre, akik példát mutattak
a hősies és önfeláldozó hazaszeretetből. Mindezt már Dobó István is megjövendölte
a regényben, amikor így szólt a várbeliekhez: „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. […] 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 1552-ben itt éltek, nem érdemelték meg
a magyar nevet. […] Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövendőjét, nyitva még a kapu.
Nekem férfiak kellenek. Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl.”
Gárdonyi Géza művét elsősorban történelmi regénynek tekintjük, mert a cselekménye egy régebbi korban játszódik hiteles források és hiteles történelmi személyek felvonultatásával.
Ebbe szövi bele az író a kitalált személyeket
és eseményeket bemutató cselekményszálat
a fordulatos és izgalmas kalandok során át.
Itt a kalandregényre jellemző jegyeket is alkalmaz,
mint az álruha viselése vagy a kincset érő térkép
szerepeltetése, de leginkább a talizmángyűrű sorsának a bemutatása során. (A kalandregény jellemzőiről a Regények bűvöletében című fejezetben fogsz még részletesen tanulni.)
Bízunk benne, hogy a regényben feltárult élethelyzetek nemcsak szórakoztattak, hanem
sokszor el is gondolkodtattak téged. Megcáfolva ezzel a regényben szereplő szavakat: „Száz
esztendő múlva? Gondol is ránk a világ…” Igen, gondol: Gárdonyi Géza művét olvasva még
négyszázhetven év elteltével is megemlékeztünk az egri hősökről, akiknek a bátorságáról
egykor egész Európa beszélt.

Feladatok, kérdések
1. Érvelj az Egri csillagok című mű ismeretében amellett, hogy az alkotás műfaja regény!
Mutasd be, miként van jelen a műfaj legalább három ismertetőjegye a műben!
2. Várkonyi Zoltán 1968-ban készítette el a regény filmváltozatát. Az egri vár másolatát Pilisborosjenőn építették fel. Nézzétek meg órán a film néhány jelenetét, majd
válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
a) Találtatok-e olyan részleteket, amelyekben jelentősen eltér a film az olvasottaktól?
b) Válasszatok ki három szereplőt! Hiteles
volt az őket játszó szereplők alakítása?
Illett-e az életkoruk, a megjelenésük
és az alkatuk a szerephez? Indokoljátok is a válaszaitokat!
Filmforgatás Pilisborosjenő mellett (1968, Fortepan)
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3. A regény eseményvázlata még sok kiegészítésre szorul, ugyanakkor a táblázatba
foglalt két cselekményszál nagyon sokszor össze is kapcsolódik a regényben.
a) Húzzatok egy-egy cetlit, amelyre az egyes részek neve van felírva. A már beírt
szavak segítségével mondjátok el az egyes részek fontosabb eseményeit!
b) Nevezzetek meg helyszíneket, szereplőket, említsetek még a beírtakon kívül további fontos eseményeket is!
A rész címe,
a történet ideje

Megtörtént események

Bornemissza Gergely
életének eseményei

Hol terem
a magyar vitéz?
1533.

Kisebb török portyázások és következményei a déli országrészen.

Gyermekkorának eseményei:
török fogság, szabadulás,
árvaság, neveltetése Török Bálint
udvarában.

Oda Buda!
1541.

A török hadjárat megindulása, Buda
várának elfoglalása.
Következményei: az ország három
részre szakadása, a magyar főurak
egy csoportjának a rabsága.

15 évesen részt vesz a szultán
elleni merénylet előkészületeiben, rabság, szökés, találkozás
Vicuskával.

A rab oroszlán
1544.

Életképek a Török Birodalomból.
Sikeres lányszöktetés, házasságA magyar rabok élete a Jedikulában. kötés, sikertelen fogolyszabadítási kísérlet, sikeres menekülés.

Eger
veszedelme
1552.

1545–1552: Fontos végvárak
eleste.
1552. szeptember 9.: A török had
megérkezik Eger alá.
1552. szeptember 16.: Megkezdődik
az ostrom.
Török kísérletek a magyarok
testi-lelki megtörésére.

Bornemissza Gergely Sopronból
Egerbe megy 250 katonájával.
Jumurdzsák elrabolja Sopronból
Jancsikát.

Holdfogyatkozás
1552.

A küzdelem egyre hevesebb:
a Szent Mihály-napi ostrom.
Hegedűs hadnagy árulása.
Az október 12–13-i török támadás.
Magyar győzelem, Dobó István lemondása.

Éva és Miklós diák Egerbe indul
a térképpel és a gyűrűvel.
Gergely találmányai ellensúlyozzák a jól felszerelt támadók túlerejét.
Bornemissza Gergely családjának
szerencsés megmenekülése.

Kapcsolódó
1. Írj kedvcsináló könyvajánlást a regényhez a művet még nem ismerők számára!
2. Készítsetek rövid filmajánlót az internet segítségével a regényből készült filmhez!
3. A regény története alapján fejezd be a következő mondatokat!
a) A művet elolvasva az jutott az eszembe, hogy…
b) Azt nem értettem, hogy…
c) Gergelynek/Jumurdzsáknak azt tanácsolnám, hogy…
d) Azt üzente számomra a mű, hogy…
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Regények
bűvöletében
„Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!”
(Teréz anya: Az élet himnusza)
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Regények, alkotók, olvasók
Bízunk benne, hogy az eddig olvasott művek között vannak olyanok, amelyekre mindig szívesen
gondolsz vissza, amelyeket izgalmasnak és érdekesnek találtál.
Molnár Ferenc A Pál utcai ﬁúk című regényének
olvasásakor részese lehettél két gyerekcsapat életének, a grundért folytatott hősi küzdelmének.
Fekete István alkotásának, A koppányi aga testa
mentumának az olvasása során egy fordulatokban
gazdag, kalandos történetet ismerhettél meg.
Gárdonyi Géza Egri csillagok című műve arról is
példát mutatott, hogyan győzedelmeskedhetett a
hazájukat védők maroknyi csapata a hatalmas török
túlerővel szemben.
Ebben a fejezetben Daniel Defoe1 Robinson Cru
soe2 című regényével ismerkedünk meg részletesebben, a Kuckóban pedig rövid betekintést nyújtunk Antoine de Saint-Exupéry3 A kis herceg című
művébe. Bízunk benne, hogy ezek az alkotások is
kedvesek és emlékezetesek lesznek a számodra.

Feladatok, kérdések
1. Válasszatok egyet az eddig megismert regények közül! (Az alsó tagozaton olvasottakra is gondoljatok!)
a) Fogalmazzátok meg néhány mondatban, miről szól a regény!
b) Válasszátok ki, melyik kép kapcsolódik
a művekhez, majd fogalmazzatok meg
hozzá többféle képaláírást is!
c) Nevezzétek meg a képeken látható szereplőket! Soroljatok fel továbbiakat is
a műből!
d) Fejezzétek be a mondatokat a csoportotok által választott regénynek megfelelően! A képet látva az jutott eszünkbe
a regényről… Azt üzente számunkra
a mű…


Nemecsek Ernő szerepében Anthony Kemp
brit gyerekszereplő A Pál utcai fiúk forgatásán
(1968, Fortepan)


Babocsai László elviszi a koppányi aga lányát
Bézsenybe. Jelenet A koppányi aga testamentuma című filmből (1967, rendező: Zsurzs Éva)


Jelenet az Egri csillagok című filmből (1968,
rendező: Várkonyi Zoltán, NFI – Filmarchívum)

 ejtsd: deniel difó
 ejtsd: rabinszn kruzo
 ejtsd: a(n)toan dö sze(n)tegzüperi
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe
A mű keletkezéséről, műfajáról
Az 1700-as évek elején sok kalandregény született Angliában. A 18. század eleje a nagy angol kereskedőtársaságok létrejötte, az angol gyarmatosítás első fénykora. Hajókaravánok járták a tengereket: fűszereket, árukat,
kincseket, aranyat hoztak a titokzatos és gazdag Keletről.
Gyakran kalózok támadták meg a hajókat, máskor viharba
kerültek, és hajótörést szenvedtek.
Egy skót matróz, Alexander Selkirk1 egy hajótörés után lakatlan szigetre került, és négy éven át egyedül élt ott. Az ő
sorsa adta az ötletet Daniel Defoe-nak a regényhez, aki
A Robinson Crusoe kiadásainak borítói
a művet 1719-ben írta meg naplóformában. Az elbeszélő egyes szám első személyben mondja el a történetet, így válnak az események még hitelesebbé, még valószerűbbé a számunkra.
A Robinson Crusoe műfaja kalandregény, prózában írt epikus mű. A kalandregény a regény egyik típusa, amelynek hősére különleges próbatételek, események várnak.
Cselekménye rendszerint változó helyszíneken játszódik, és a főhőst általában ellenfelek, illetve segítőtársak veszik körül. A kalandregény célja, hogy izgalmas és fordulatos cselekménye segítségével megmozgassa az olvasó (befogadó) képzeletét, valamint
szórakoztató és érdekes olvasmány legyen.
Defoe regénye a kalandregény egyik változatának a névadója is: robinzonád, melyben
kalandjaik során a hősök megküzdenek a természet erőivel, és civilizálják 2 a környezetüket.



DANIEL DEFOE (1660 K.–1731)
Londonban született, protestáns iparos (gyertyaöntő, majd mészárosmester) fiaként. Szigorú, vallásos neveltetést kapott.
Iskolái elvégzése után kereskedő lett, beutazta Spanyolországot,
Itáliát, a Porosz Királyságot és Franciaországot. Túl sok vállalkozásba fogott, és egyre inkább eladósodott. Ezért felhagyott az
üzleti tevékenységgel, és írni kezdett. Eleinte főleg vallási, politikai,
vita- és gúnyiratokat adott ki, s ő alapította az első angol folyóiratot. Gúnyiratai miatt kétszer is bebörtönözték.
Szabadulása után hátat fordított a közéletnek, csendesen, visszavonultan élt feleségével és
hét gyermekével. Fáradhatatlan munkakedvének köszönhető körülbelül négyszáz műve.
A legismertebb a már saját korában is óriási sikert aratott Robinson Crusoe című regénye.
 ejtsd: eligzánder szelkörk
 civilizál (lat): megszokott, általában: európai környezethez hasonlóvá formál, az emberi közösség számára
otthonossá tesz
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A regény cselekményéről, a történet helyéről és idejéről
Robinson Crusoe tizenkilenc éves korában szembeszegül szülei akaratával, és az angol
középosztálybeli kényelmet otthagyva megszökik. 1651. szeptember 1-jén Hullban1 egy
Londonba induló hajó fedélzetére lép. Ezzel megkezdődik évtizedekre nyúló kalandjainak, hányattatásainak a sorozata.
Már az első útján hatalmas viharba kerül, a hajó elsüllyed, és utasai csak nehezen érnek
partot. Robinson ekkor megfogadja, hogy soha többé nem száll tengerre. Ám egy hajóskapitány barátja rábeszélésére megszegi az ígéretét: Afrika felé indul, de egy kalóztámadás miatt rabszolgaságra jut, és csak két év múlva sikerül megszöknie többedmagával. Brazíliába
kerül, ahol földet vásárol, és az ültetvényeiből hamar meggazdagszik. Nyughatatlan természete azonban nem engedi pihenni, négyévnyi brazíliai tartózkodás után ismét Afrikába készül, fekete rabszolgákért.
1659. szeptember 1-jén ismét útnak indul, majd szeptember 30-án következik be az a
hajótörés, amelynek egyetlen túlélőjeként egy ismeretlen, lakatlan szigetre vetődik.
Alaposabban fontolóra vettem az életkörülményeimet, és nekiláttam, hogy írásban jellemezzem azokat. Nem azért, hogy utána az írást bárkire is ráhagyományozzam (úgy tűnt,
nem leszek túl sok örökössel megáldva), hanem hogy összefoglaljam azokat a gondolataimat, amelyek naponta foglalkoztatnak. Mivel kezdett erőt venni rajtam a csüggedés, azzal
nyugtattam magam, hogy összevetettem jelenlegi életem jó és rossz oldalát. Pártatlanul
próbáltam megítélni a kényelmet, amit élvezek és a szenvedést, amit átélek:
 ejtsd: hul

 Johannes Christiaan Schotel: Vitorlás a háborgó tengeren (1826, Rijksmuseum, Amsterdam)
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A rossz
Egy szörnyű, lakatlan szigetre
vagyok számkivetve, a szabadulás minden reménye nélkül.
A világ minden élőlénye közül
én lettem kiválasztva a leghitványabb sorsra.
Magányra ítéltek, eltiltva az
emberi fajtól és társadalomtól.
Nincsenek ruháim, amelyek
testemet takarják.
Védtelen vagyok az emberek
vagy vadállatok ellenséges támadásaival szemben.
Egy lélek sincs, akihez szólhatnék, vagy aki enyhíthetné bánatomat.

A jó
Élek, mert a hajó legénységével
ellentétben nem fulladtam vízbe.
A többiekkel szemben én ki
lettem választva arra, hogy éljek.
Az Úr, aki csodálatos módon
megmentett a haláltól, meg is
szabadíthat.
Nem éhezem és a hely, ahol élek
nem sivár, élelemben gazdag.
Az éghajlat itt meleg, tehát ha
lenne is ruhám, alig hordhatnám azt.
Olyan szigetre kerültem, ahol
nincsenek az életemet fenyegető
vadállatok, szemben azzal, amit
például az afrikai partokon
láttam. Mi lett volna velem, ha
ott szenvedek hajótörést?
Isten rendkívüli adományként
partközelbe küldte a hajót,
ahonnan megszerezhettem
minden szükséges holmit, hogy
felszerelkezhessek és ellássam
magam utánpótlással, akár
életem végéig is.1

Olyan őszinte vallomás volt ez, amilyen csak sanyarú sorsomtól kitelt. De nem csupán
a negatív jelenségeket emlegette fel, hanem azokat is, amelyekért hálás lehetek. Szolgáljon
ez tanulságul, mindazok számára, akiknek a világon a legnyomorúságosabb sors jutott,
mert mindenben találhatunk valamit, ami megnyugvást okoz és reményt kelt.
Miután elkészítettem ezt a számvetést, mindinkább beletörődtem sorsomba, és lélekben
megnyugodva kémleltem a tengert. Reménykedtem, hogy előbb-utóbb megpillantok egy
hajót. Elkészült tehát hajlékom, a szikla oldalában felállított sátor, amelyet cölöpkerítéssel
vettem körbe. Ez utóbbit fallá erősítettem, kívülről sűrű pázsitot ültettem előtte, később a
cölöpfal és a szikla között szarufákat helyeztem el, és hogy az időnként rendkívüli erővel
tomboló zivatarok ellen védve legyek, a gerendákat faágakkal takartam.
Túljutottam azon is, hogy a készleteimet a barlangba cipeljem, de ekkor fölmerült egy
másik probléma. A különböző holmik hatalmas kupacai szinte az egész helyiséget elfoglalták. Megfordulnom sem volt hol. Nekiláttam hát, hogy megnagyobbítsam a barlangot. Befelé kezdtem mélyíteni, a laza homokkő pedig nem tanúsított túl nagy ellenállást.
1

Ha gondot okoz a napló elolvasása, vesd össze a regény szövegével!
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Mivel most már tudtam, hogy ragadozóktól nem kell tartanom, jobb kéz felől egy oldaljáratot is vájtam a sziklába, és a végén ajtót nyitottam a szabadba, ahonnan az erődömön
kívülre juthattam. Így szabad ki- és bejárásom lehetett, és most már az ingóságaim tárolására is elegendő hely állt a rendelkezésemre. […]
Ekkor láttam neki, hogy megírjam a naplómat, amelyet az alábbiakban közlök, és amelynek írásával fel kellett hagynom, amikor a tintám elfogyott.
A NAPLÓ
1659. szeptember 30-a: Engem, a szegény, nyomorult Robinson Crusoe-t, miután hajótörést szenvedtem, a háborgó tenger kivetett e szerencsétlen szigetre, melyet a Kétségbeesés
Szigetének neveztem el. Mindenki más, aki a hajón utazott, a vízbe fúlt, és majdnem én is.
Partot érésem után a napom hátralévő részét tragikus helyzetem miatti sajnálkozással
töltöttem. Nem lévén ételem, lakhelyem, ruhám, fegyverem, vagy módom a menekülésre, átadtam magam a kétségbeesésnek, és felkészültem a halálra. Úgy gondoltam, hogy
majd vadállatok tépnek szét, bennszülöttek gyilkolnak le, vagy étel hiányában éhen halok.
A vadállatoktól való félelmemben az éjszaka beköszöntével egy fán pihentem meg, és mély
álomba merültem, holott egész éjszaka esett az eső.
Október 1-je: Reggel nagy meglepetésemre azt
láttam, hogy a tengerár sokkal közelebb sodorta a hajónkat a szigethez. Ez egyrészről
örömre adott okot, mert viszonylag sértetlennek tűnt, és így remélhettem, hogy ha elül a
szél, magammal hozhatom onnan mindazt az
élelmiszert és szükséges tárgyakat, amelyek
kisegíthetnek a bajban. Másrészről viszont újjáéledt bennem a bánat társaim elvesztése miatt, mert úgy gondoltam, hogyha a fedélzeten
maradunk, megmenthetjük a hajót is, vagy
legalább nem fulladtak volna vízbe mindanynyian. Ha pedig túlélték volna, talán roncsaiból újjáépíthetnénk a hajót, hogy a világ valamely más tájára vitorlázzunk. A nap nagy
részét ilyen dolgokon tűnődve töltöttem el. Később azonban beúsztam a tengerbe, és felmásztam a hajó fedélzetére. Az eső egész nap esett, de szélcsend volt.
Október 1-től 24-ig: Ezeknek a napoknak szinte mindegyikét azzal töltöttem, hogy többször meglátogattam a hajót, és amikor a tenger vize áradni kezdett, tutajokon hoztam el
onnan mindent, amit csak tudtam. Ezekben a napokban is sok eső esett. Voltak ugyan
közben felhőtlen napok is, mégis úgy tűnik, ez volt az esős évszak.
Október 20-a: A tutajommal és a rajta lévő rakománnyal a vízbe borultam, de a víz sekély
volt, a rakományom viszont nehéz, így apály idején a nagy részét sikerült megtalálnom.
Október 25-e: Az egész napos esőzést a szokottnál kissé erősebb széllökések kísérték, és
ennek köszönhetően a hajó darabjaira hullott. Ezután már csak apálykor láttam néhány
darabját a vízben. Jómagam a napot azzal töltöttem, hogy ingóságaimat megvédjem az eső
elől és alaposan betakarjam.
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Október 26-a: Majdnem egész nap a tengerparton kutattam azt a helyet, ahol állandó otthonomat felépíthetném. Nagyon aggasztott, hogy nem volt megfelelő védelmem a vadállatok vagy vademberek esetleges éjszakai támadásaival szemben. Estére találtam egy helyet
az egyik szikla aljában, amely megfelelőnek tűnt. Félkörben ki is jelöltem a táborhelyem.
(Részletek a regényből, fordította: Lengyel Tamás)
A regény főszereplője, Robinson a hajótörést követő elkeseredettségén: „Végem van, végem” hamar
úrrá lesz, és mindent megtesz azért, hogy otthonossá tegye a környezetét, és – megfelelő
táplálékot és eszközöket biztosítva magának
– civilizált körülmények között töltse a számkivetettség idejét. Akaraterejével és céltudatosságával egyre elviselhetőbb életkörülményeket teremt a maga számára. Állatokat (kecskét) szelídít,
van húsa, teje, túrója, sajtja, gabonát és rizst termeszt, agyagedényeket éget ki, kenyeret süt, állatbőrökből ruhát készít.
Korabeli illusztráció a regényhez
A szigeten istenfélő, vallásos, jámbor emberré válik, egyre inkább úgy gondolja, hogy bűnei miatt
került ebbe a helyzetbe. A huszonnegyedik évben társa lesz az a bennszülött, akit megszabadít a kannibálok (emberevők) fogságából. Pénteknek nevezi el, és lassanként „megszelídíti”, hite szerint a lelkét is megmenti.
A szigetről való menekülését egy közelben horgonyzó angol hajó matrózainak lázadása teszi lehetővé. Robinsonék segítségével a kapitány, a kormányos és az egyik utas, majd
a pártjukra álló matrózok visszafoglalják a hajót. A lázadás főkolomposait a szigeten hagyják.
Robinson huszonhét évet, két hónapot és tizenkilenc napot tölt el a szigeten. Nagy
segítségére volt a magány elviselésében az, hogy gyakran olvasta a Bibliát, rendszeresen
imádkozott, és így a számkivetésben is megnyugvást talált: „nyugalmat adott, hogy az isteni
gondviselésre bíztam magam, és elégedetten éltem”.
A történet Angliában fejeződik be. Robinson eladja brazíliai ültetvényeit, gazdag ember
lesz, megnősül, gyermekei születnek. Nyughatatlan természete miatt azonban hamarosan
újabb kalandra indul.



Úgy döntöttem, hogy ha módját találom, megválok brazíliai ültetvényemtől. E célból írtam
öreg lisszaboni barátomnak, és ő megvételre ajánlotta az ültetvényt a két brazíliai kereskedőnek, egykori meghatalmazottaim fiainak. A két férfi elfogadta az ajánlatot, és megbízták
a lisszaboni képviselőjüket, hogy fizessen érte harmincháromezer spanyol aranyat, amiből
miután öreg barátom levonta a neki és fiának ígért járadékot, harminckétezer-nyolcszáz
spanyol aranyat juttatott el hozzám. Bár a brazíliai birtokomat eladtam, az országot mégsem tudtam kiverni a fejemből. Éppígy csábított az is, hogy újra lássam a szigetemet. Igaz
barátom, az özvegy őszintén lebeszélt erről, olyannyira hatásosan, hogy közel hét éven át
nem keltem útra. Gondozásom alá vettem unokaöccseimet, egyik bátyám két fiát, az idősebbnek volt egy kis vagyona, őt úriembernek neveltem és halálom utánra, saját birtoka
mellé, némi vagyont hagytam neki örökül. A másikból hajóskapitányt faragtam, és mert
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tisztességes, bátor és vállalkozó szellemű fiatalembernek bizonyult, öt év elteltével egy jó
tengerjáró hajóra helyeztettem. Ez az ifjú ember csábított aztán engem, öreg fejjel, újabb kalandokra.
Az említett idő során megállapodott életet éltem. Megnősültem, és az sem vált káromra, sőt megelégedésemre szolgált, hogy született három gyermekem, két fiú és egy lány. De
a feleségem, sajnos, elhunyt és egyszer amikor az unokaöcsém éppen egy sikeres spanyolországi útjáról tért vissza, az utazás iránti vágyam újra feléledt. Az ő unszolása is közrejátszott abban, hogy kereskedőként felkerekedtem vele Kelet-Indiába. 1694-et írtunk ekkor.
De az ezt követő meglepő eseményekről és tíz éven át tartó újabb kalandozásaimról
majd egy másik alkalommal számolok be.

Feladatok, kérdések
1. a) Mutassátok be Robinson menedékét!
b) Mennyi időt vett igénybe a biztonságos otthon kialakítása?
c) Miért tartott ilyen sokáig ez az egyszerűnek tűnő munka?
2. Vegyétek számba, igaza volt-e Robinsonnak, amikor arra a következtetésre jutott,
hogy „mindenben találhatunk valamit, ami megnyugvást okoz és reményt kelt”!
a) Írjátok ki a kulcsszavakat a Rossz és a Jó oldalról egyaránt! (Ne csak szó szerint,
lehet értelemszerűen is.)
Rossz

Jó

hajótörés, lakatlan sziget, nincs remény
a sziget elhagyására

megmenekültem, élek, az Isten velem
van

Folytassátok!
b) Vitassátok meg, egyensúlyban van-e a két oldal!
c) Milyen összefüggés van a megállapításod és Robinson lelki egyensúlya között?
3. a) Sorold fel, mi mindent kellett megtanulnia Robinsonnak ahhoz, hogy életben
maradhasson! (Térj ki minél több elemre!)
b) Mondd el, hogyan változott meg Robinson életmódja mindezek által!
4. Tedd időrendbe az eseményeket! Csak a betűjeleket írd le sorrendben!
a) A kapitány arra inti
Robinsont, hogy soha
többé ne szálljon tengerre.

b) Egy iskolatársával
1651. szeptember 1-jén
elutazik Londonba
anélkül, hogy a szüleinek
szólna.

c) Brazíliában ültetvényt
vásárol, és kitanulja
a cukornád termesztését.

d) Egy bennszülöttet megszabadít a kannibálok
fogságából, és Pénteknek nevezi el.

e) Pontosan nyolc évvel az
első hajóútja után
elhagyja Brazíliát.

f) Napi időbeosztást
készít magának, ebben meghatározza
a munka, az alvás és
a kikapcsolódás idejét.
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5. Nagyon fontos volt Robinson számára, hogy az időben való tájékozódási képességét megtartsa. Mondd el, mit tett ennek érdekében!
6. Hősünk mindent megtett azért, hogy lakóhelyét otthonossá tegye, ugyanakkor az
Angliába való visszajutás gondolata is állandóan foglalkoztatta.
a) Miként próbálta elhagyni Robinson a szigetet? Milyen sikerrel, illetve kudarccal
jártak ezek a próbálkozások?
b) Hogyan sikerült végül hazajutnia? Milyen megpróbáltatások érték a hazafelé vezető úton?
7. Magyarázd meg, miért fordulópont a cselekményben, hogy Robinson Crusoe
megmenti egy bennszülött életét a szigeten!
8. Mondd el, milyen hatással van rád (az olvasókra), hogy a főszereplő egyes szám első személyben mondja el a történetet!
9. Érvelj a Robinson Crusoe ismeretében amellett, hogy az alkotás műfaja kalandregény! Mutasd be, miként van jelen a műfaj legalább három ismertetőjegye ebben
a műben!

Kapcsolódó
1. A naplóban leírtak alapján a lakatlan sziget egy Trinidadhoz közeli terület lehet, Venezuelától (Dél-Amerika) mintegy tizenegy kilométerre. Keresd meg a térképen a helyet,
majd állapítsd meg, megfelel-e a földrajzi térség éghajlata a naplóban leírtaknak!
Például: „Megﬁgyeltem, hogy az európai nyarak és telek váltakozásától eltérően itt esős
és száraz évszakokra lehet osztani az évet, ekképpen: február közepétől április közepéig
az esős évszak uralkodik, majd azt augusztus közepéig a száraz követi. Augusztus közepé
től egy hónapon át újra esőzések jönnek, majd visz
szatér a napos idő, és október közepétől egészen feb
ruár közepéig a száraz évszak az uralkodó”.
2. Készítsetek túlélőcsomagot Robinson megsegítésére! Jól gondoljátok át, melyek azok a – 17. században is meglévő – legfontosabb eszközök, tárgyak, amelyek hasznára lehetnek!
3. Fogalmazz meg kérdéseket, amelyeket a hazájába visszatérő Robinsonnak tennél fel!
4. Vonj le tanulságokat a regényből a magad számára! (Például az alapján, melyeket tartod Robinson legfontosabb tetteinek.)
5. Nézd meg a 233. és a 235. oldali illusztrációkat!
a) Mondd el, milyen alapanyagokból készített
magának Robinson ruhaneműt!
b) Miként szerzett magának sok év után cipőt?
c) Milyen állatok vették körül a szigeten a hajótöröttet? Vesd össze a válaszodat a 233. és a
Bernard Picart: Robinson Crusoe
236. oldalon lévő képekkel! Mit tapasztaltál?
(1720, Rijksmuseum, Amsterdam)
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A regény szereplőiről
Robinson Crusoe huszonhárom éven át teljesen egyedül, csupán néhány háziállattal körülvéve élt a szigeten. Ő a regény címszereplője, egyben a főszereplője is. A szigeten eltöltött
éveiről, évtizedeiről pontosan beszámol a naplójában, ennek során nagyon sokat megtudunk a szereplő jelleméről is.
Az előzményekből az is kiderül, hogy a férfi 1632-ben született Angliában, York városában.
Elmondása szerint nem szorult rá, hogy kenyérkeresetre adja a fejét, hisz jómódú családban
nőtt fel. Nyughatatlan természetére, hirtelen jött elhatározásaira az édesapjával folytatott
beszélgetése nyomán tett cselekedete is rávilágít: „Úgy határoztam, nem is gondolok többet
az utazásra, inkább itthon alapozom meg életemet, apám óhaja szerint. De, sajnos, néhány hét
múlva minden jó szándék tovatűnt, és hogy megelőzzem apám részéről a további gyámolítást,
úgy döntöttem, szökve távozom tőle”.
Ezután még egy évet tölt el a családi házukban, majd 1651-ben lopva távozik onnan.
Kisebb kalandok után 1659. szeptember 30-án kerül a lakatlan szigetre, ahol egészen
1686. december 19-éig marad. Az évek alatt nagyon sok mindent megtanul, ennek
révén – bár a civilizációtól el van zárva – élhető körülményeket teremt magának.
Minderről hűségesen beszámol a naplójában, melyről a következő részletek is árulkodnak:
December 27.: „Ekkor jutott először eszembe, hogy ha háziállatokat tartanék, az kisegítene
élelemmel, amikor lőszer híján már nem tudnék vadászni.”
Január 3.: „Nekiláttam a vastag és erős cölöpfal építésének, mert még mindig tartottam
attól, hogy valaki megtámadhat. […] a munka január 3tól április 14ig tartott. Ekkorra
készen volt a kerítés. A félkör alakú alkotmány hossza mindössze 23 méter volt, és 8 méterrel


Arie Willem Segboer illusztrációi a regényhez (Rijksmuseum, Amsterdam)
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mögötte helyezkedett el a sziklabarlangom bejárata. Az említett időszakban keményen dol
goztam, bár az eső napokon, sőt heteken át akadályozott, de az ösztökélt, hogy nem éreztem
magam biztonságban, amíg nem áll ez a fal. Az oszlopokat a szükségesnél sokkal nagyobbra
készítettem, ezért volt különösen emberfeletti munka a helyükre állítani azokat.
Mikor a fal elkészült, kívülről földsánccal erősítettem meg, és ezt is befejezvén úgy gondoltam,
hogy ha bárki partra szállna a szigeten, észre sem venné az emberi lakhely nyomait.
Az említett időszakban keményen dolgoztam, bár az eső napokon, sőt heteken át akadál
yozott, de az ösztökélt, hogy nem éreztem magam biztonságban, amíg nem áll ez a fal. Az osz
lopokat a szükségesnél sokkal nagyobbra készítettem, ezért volt különösen emberfeletti munka
a helyükre állítani azokat. […] Volt […] faggyúm, a megölt kecskéből. Ezt egy általam készített
agyagedénybe tettem, és egy kútból sodort kanócot tettem bele. Így már mécsesem is lett”.
Június 28.: „letérdeltem és imádkoztam Istenhez azért, hogy beteljesítse az ígéretét, és amikor ínségem napján hívom majd, szabadítson meg engem”.
Július 4.: „Mostantól hittem abban, hogy Isten meghallja, amikor hozzá szólok. […] Elborzadva gondoltam vissza korábbi, bűnös életemre, és lelkem most nem kért Istentől más meg
szabadítást, mint hogy levegye rólam ezt a bűnös terhet. Magányos életem ehhez képest sem
miség volt.”
Szeptember 30.: „365 rovást számoltam meg a naptárul szolgáló oszlopomon, ami azt jelen
tette, hogy elérkeztem szerencsétlen hajótörésem évfordulójához. Egyfajta vallási ünneppé tet
tem ezt a napot, a legkomolyabb alázattal borultam a földre, megvallva Istennek a bűneimet,
elismerve, hogy félem az isteni igazságszolgáltatást, és imádkozom, hogy Jézus Krisztuson ke
resztül kegyelmezzen nekem. Tizenkét órán át, mindaddig, míg le nem ment a nap, semmilyen
ételt és italt nem fogyasztottam.”
Arról is pontos beszámolót kapunk, hogy egy-egy nagyobb tárgy, így például a csónak
elkészítése mennyi időbe került: „Fontos azonban megjegyezni, hogy a munka január 3-tól
április 14-ig tartott. Ekkorra készen volt a kerítés. Máshol a csónak készítését írja le igen részletesen: „Húsz napig tartott, míg kivágtam a fatörzset és még tizennégy napomat vette el, amíg
legallyaztam és elválasztottam a törzstől a koronát. Egy újabb hónap alatt kívülről csónak for
májúra alakítottam úgy, hogy kellőképpen úszhasson a vízen. Közel három hónapon át formál
tam a csónak belsejét.”
Robinson mellett még a megmenekített bennszülöttről kapunk részletesebb bemutatást. Számkivetettségének huszonnegyedik évében lesz a fiú Robinson társa,
miután megszabadítja őt a biztos haláltól. A hét ötödik napján találkoznak, ezért
a Péntek nevet kapja. „Ő volt a legértelmesebb diák, akit csak kívánni lehetne, ráadásul na
gyon lelkes volt és örömmel töltötte el, ha megértett vagy megértette magát velem.” Már az
első naptól hű szolgája lesz urának, melyről minden tettével biztosítja is Robinsont:
„letérdelt, arccal a földre borult, megcsókolta azt, reá tette lábamat a fejére, mintha azt akarta
volna kifejezni, hogy tegyek vele, amit akarok, mostantól a rabszolgám. Megfogtam a kezét és
fölemeltem”.
Négy éven át élnek ketten a szigeten, majd egy angol hajó megmenekíti őket, és 1687.
június 11-én kikötnek Anglia partjainál. A mindig új és új kalandra vágyó Robinsont a hű
séges Péntek mindenhová elkíséri, és gazdája szavai szerint a bennszülött az európai férfi
életében „nélkülözhetetlenné tette magát”.
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Feladatok, kérdések
1. Foglald egy-egy mondatba, miként kapcsolódnak Robinson életéhez az alábbi évszámok!
1632.

1659. szeptember 30.

1687. június 11.

1694.

2. Rajzold meg Robinson alakjának körvonalát (sziluettjét)!
a) Írd az alak köré, hogyan változott meg a külseje a szigeten eltöltött évek közben!
b) Járj el hasonlóan a belső tulajdonságait illetően is! (Ezeket írd a körvonalon belülre!) Hívd segítségül a férfi naplóbejegyzéseit is: „Forrófejű ifjú voltam, ennek kö
szönhetem a sorsomat. Mostanra érett férﬁ lettem, mégsem voltam képes belenyu
godni a helyzetembe, és állandóan a menekülésem módján törtem a fejem.”
3. Válassz ki a szereplők közül párban kettőt-kettőt! (Legalább négy párt alkoss!)
a) Jellemezd néhány találó, kifejező szóval a kapcsolatukat! Arra is kitérhetsz, milyen cselekmény kapcsolta össze őket.
b) Ha semmilyen kapcsolat nincs köztük, akkor azt közöld!
Robinson Crusoe

Péntek

Robinson édesapja

az angol hajó kapitánya

4. Rendezzetek állóképeket a szereplők beállításával, ami érzékelteti a közöttük lévő kapcsolatot, feszültséget, ellentétet, vagy az eseményt, amelynek épp részesei! A többi
csoport igyekezzen kitalálni, mi a jelenet témája, milyen a szereplők lelkiállapota!
Például: a Lisszabonból Angliába vezető szárazföldi úton Péntek megnyugtatja
a gazdáját, hogy ne féljen a medvétől, jó móka vár rájuk.
5. Képzeld magad Robinson, majd Péntek helyébe! Meséld el, milyen gondolatok jártak a fejedben, amikor először találkoztatok!
6. Az angol kapitány úgy mutatta be a hajó legénységének Robinsont, mint a sziget
kormányzóját. Mondj véleményt arról, rab volt-e a férfi a szigeten! Segíthet Robinson naplóbejegyzése is: „Uralkodásom, vagy ha úgy tetszik fogságom”.

Kapcsolódó
1. Mondd el a véleményed arról, mit jelképez a név – Robinson – a mai emberek számára!
2. a) Nézz utána, melyik angol igéből származik a Crusoe név!
b) Magyarázd meg, miért találó az író névadása!
3. Értelmezd Robinson megállapítását, majd mondd el, éreztél-e már te is hasonlót!
„Lám, lám, milyen balga mégis az ember! Amit egyik nap még szeret, másnap már
gyűlöli, amire ma még vágyik, holnap már rettegi azt.”
4. Próbálkozz meg te is napló írásával! Legalább két héten át írd le, milyen fontos események történtek veled aznap! A naplód első oldalára – Robinson naplójához hasonlóan – röviden írd le, mikor, hol születtél, mi a szüleid neve és foglalkozása, vannak-e testvéreid stb.!
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Kuckó – Olvassunk együtt!
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
A kis herceg című regény 1943-ban jelent meg először könyv
alakban, majd számtalan kiadást ért meg a világ sok országában.
A legismertebb könyvek egyike, közel négyszáz nyelvre fordították le. Sok mondata szállóigévé vált, a „jól csak a szívével lát az em
ber. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan” gondolatot biztosan te is hallottad már. Többször készült film- és színpadi változat is
a regényből.
A mű története egy repülőkalanddal kezdődik, mint ahogy a szerző sok más regénye is. Gépe meghibásodása miatt a pilóta kényAntoine de Saint-Exupéry:
szerleszállást hajt végre a Szaharában.1 Itt egy kisfiú jelenik
A kis herceg (Móra Könyvmeg, aki egy másik bolygóról érkezett. A gyerek szavaiból egyre
kiadó, 2017)
többet megtudunk a kis herceg aprócska bolygójáról, amely „alig na
gyobb egy háznál”. Hamar kiderül az is, hogy a kisfiú nagyon magányosan él. Arra kéri a pilótát, rajzoljon neki egy bárányt, hogy ne legyen egyedül.
A történetben a kis herceg sorra látogatja a bolygókat, közben sokat tanul és tapasztal,
mi pedig egyre többet megtudunk a gyermek gondolkodásáról is. Utazásai során a hetedik
bolygó maga a Föld lesz, ahol a kisfiú a kígyóval és a rókával is találkozik.
A róka az a szereplő a történetben, aki valóban hasznos és elgondolkodtató tanácsokat ad
a kisfiúnak. Beszélgetésük során a gyerek azt is megérti, miért fontos neki a rózsája: a virág
az iránta tanúsított rengeteg szeretet és kitartó gondoskodás miatt válik igazán ér tékessé
a számára.



ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900–1944)
Francia író, nevét A kis herceg című műve tette világhírűvé. Lyon városában született, vagyonos arisztokrata család gyermekeként. A francia haditengerészet iskolájában tanult, majd egy építészeti főiskolán
Párizsban. Végül egyik tanulmányát sem fejezte be. Huszonegy évesen katonai szolgálatra jelentkezett, és a hadseregben repülős kiképzést kapott. Régi vágya teljesült ezzel, hisz a repülés tízéves kora óta
vonzotta, és ez a szenvedélye élete végéig elkísérte. 1939-ben felderítő pilótaként szolgált a hadseregben, majd a következő években
is többször kért engedélyt felszállásra.
1944-ben tűnt el a gépével együtt, halálának pontos körülményei a mai napig tisztázatlanok. Repülőgépének roncsait 2000-ben találták meg a Földközi-tengerben, egyes vélemények szerint a gépet az ellenséges haderő lőtte le.
Első meséje 1926-ban jelent meg, magyar címe: A pilóta. Művei közül néhány: A déli futár
gép, Éjszakai repülés, Az ember földje, A hadirepülő, Levél egy túszhoz.
1

Szahara: a Föld legnagyobb sivatagja
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Akkor jelent meg a róka.
– Jó napot! – mondta a róka.
– Jó napot! – felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit.
– Itt vagyok az almafa alatt – mondta a hang.
– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. – Csinosnak csinos
vagy…
– Én vagyok a róka – mondta a róka.
A kis herceg alakja postai bélyegen
– Gyere, játsszál velem – javasolta a kis herceg. – Olyan
szomorú vagyok…
– Nem játszhatom veled – mondta a róka. – Nem vagyok megszelídítve.
– Ó, bocsánat! – mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette: – Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?
– Te nem vagy idevalósi – mondta a róka. […]
– Nem – mondta a kis herceg. – Barátokat keresek. Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”?
– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka. – Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni.
– Kapcsolatokat teremteni?
– Úgy bizony – mondta a róka. – Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy
ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi száz- meg
százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra…
– Kezdem érteni – mondta a kis herceg. – Van egy virág… az, azt hiszem, megszelídített engem…
– Lehet – mondta a róka. – Annyi minden megesik a Földön…
– Ó, ez nem a Földön volt – mondta a kis herceg.
A róka egyszeriben csupa kíváncsiság lett.
– Egy másik bolygón?
– Igen. […]
A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget.
– Légy szíves, szelídíts meg! – mondta.
– Kész örömest – mondta a kis herceg –, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell találnom, és annyi mindent meg kell ismernem!
– Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít – mondta a róka. – Az emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásárolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek nincsenek is barátaik.
Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem.
– Jó, jó, de hogyan? – kérdezte a kis herceg.
– Sok-sok türelem kell hozzá – felelte a róka. – Először leülsz szép, tisztes távolba tőlem,
úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz semmit. A beszéd
csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit közelebb ülhetsz…
Másnap visszajött a kis herceg.
– Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz – mondta a róka. – Ha például délután
négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggodalommal; fölfedezem,
milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni,
hány órára öltöztessem díszbe a szívemet… Szükség van bizonyos szertartásokra is. […]
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Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. S amikor közeledett a búcsú órája:
– Ó! – mondta a róka. – Sírnom kell majd.
– Te vagy a hibás – mondta a kis herceg. – Én igazán nem akartam neked semmi roszszat. Te erősködtél, hogy szelídítselek meg.
– Igaz, igaz – mondta a róka.
– Mégis sírni fogsz! – mondta a kis herceg.
– Igaz, igaz – mondta a róka.
– Akkor semmit sem nyertél az egésszel.
– De nyertem – mondta a róka. – A búza színe miatt. – Majd hozzáfűzte: – Nézd meg
újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán gyere vissza elbúcsúzni, s akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot.
A kis herceg elment, hogy újra megnézze a rózsákat.
– Egyáltalán nem vagytok hasonlók a rózsámhoz – mondta nekik. – Ti még nem vagytok semmi. Nem szelídített meg benneteket senki, és ti sem szelídítettetek meg senkit.
Olyanok vagytok, mint a rókám volt. Ugyanolyan közönséges róka volt, mint a többi százmeg százezer. De én a barátommá tettem, és most már egyetlen az egész világon.
A rózsák csak feszengtek, ő pedig folytatta:
– Szépek vagytok, de üresek. Nem lehet meghalni értetek. Persze egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná, hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság,
hogy ő egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit öntözgettem. Mert ő az,
akire búrát tettem. Mert ő az, akit szélfogó mögött óvtam. Mert róla öldöstem le a hernyókat (kivéve azt a kettőt-hármat, a lepkék miatt). Mert őt hallottam panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is. Mert ő az én rózsám.
Azzal visszament a rókához.
– Isten veled – mondta.
– Isten veled – mondta a róka. – Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
– Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan – ismételte a kis herceg, hogy jól az
emlékezetébe vésse.
– Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
– Az idő, amit a rózsámra vesztegettem… – ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
– Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka. – Neked azonban nem szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért…
– Felelős vagyok a rózsámért – ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
(Részlet a regényből, fordította Rónay György)

Feladatok, kérdések
1. a) Mondjátok el, mit jelent a róka szerint a megszelídítés! Hogyan kell hozzáfogni,
majd miként kell azt folytatni?
b) A róka alakjához a mesékben a ravaszság társul. Beszéljétek meg, ebben a történetben is jellemző-e ez a tulajdonság a szereplőre!
2. A beszélgetés nyomán a kisfiúnak a rózsája is az eszébe jutott. Mondd el, mi adja
a rózsa egyediségét, miben különbözik a többi virágtól!
3. Értelmezd a gondolatot: „jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a
szemnek láthatatlan”!
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A kis herceg című alkotás műfaja regény, a történetet a pilóta beszéli el. A repülőkalanddal kezdődő, szinte valóságosként induló történet hamarosan a képzelet világában
folytatódik. A mű az olvasók számára nagyon fontos gondolatokat tolmácsol, rávilágítva
arra, hogy mennyire fontos a felszín mögötti dolgokat meglátni, a lényeget is észrevenni.
Az író arra is rámutat, hogy vannak olyan ősi, örök érvényű tanítások, amelyeket sokszor
figyelmen kívül hagynak az emberek. Erre figyelmeztetnek a róka által megfogalmazott
gondolatok is: „Az emberek elfelejtették ezt az igazságot”.

Feladatok, kérdések
1. A történetben csak kevesen értették meg a pilóta
gyermekkori rajzát: nem az óriáskígyót látták benne,
amely egy elefántot nyelt le, hanem egy kalapnak
vélték. Ekkor, hatévesen fogalmazta meg az elbeszélő a következő szavakat: „A nagyok semmit sem ér
tenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak,
hogy örökös örökké magyarázgassanak nekik”.
a) Magyarázd meg, hogyan kapcsolódik a rajz a látszat és a valóság kérdéséhez!
b) Veled megtörtént már, hogy megtévesztett a látszat, és nem vetted észre a lényeget? Meséld el a helyzetet!
2. A kis herceg sorra keresi fel a bolygókat, ahol különös lakókkal találkozik, és furcsa
dolgokat tapasztal. Húzzatok egy-egy cetlit, amelyre az alábbi személyek és tények vannak felírva! Körforgóval egészítsétek ki azokat minél több információval!
Térjetek ki a kis herceg megállapításaira, valamint a ti véleményetekre is!
A király
„föltétlenül ragaszkodott
hozzá, hogy tiszteljék”,
„értelmes parancsokat
osztogatott”.
Az üzletember
nagyon fontosnak tartja
magát, mindig időzavarral küzd.

A hiú

Az iszákos

elvárja, hogy állandóan
dicsérjék; csak önmagával
törődik.

ugyanabba a hibába esik
bele; azért iszik, mert
szégyelli magát amiatt,
hogy iszik.

A lámpagyújtogató

A geográfus

végzi a dolgát, nem kérdezi az okokat: „A parancs:
parancs”.

gépiesen jegyzi az adatokat, tapasztalatai
mindezekről nincsenek.

3. Olvassátok fel órán a regény két utolsó fejezetét!
a) Mondjátok el saját szavaitokkal az eseményeket! Mi történt a kis herceggel és
a pilótával?
b) Fogalmazzátok meg, milyen érzések, hangulatok és gondolatok fogalmazódtak
meg bennetek a mű befejező részeinek az olvasása során!
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Összefoglalás az irodalomelméleti ismeretekből
1. Irodalmi műnemek
Epika

Líra

• az elbeszélő egy történetet
mond el a cselekmény,
a szereplők és a környezet
bemutatásával
• formája főleg próza

Dráma

• a lírai én személyes érzelmeit, hangulatait, gondolatait fejezi ki, leggyakrabban
egyes szám első személyben
• formája vers
• ritmus, rím jellemzi

(A dráma műnemével
7. és 8. osztályban fogsz
megismerkedni.)

2. Epikai és lírai műfajok
Epika
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mese, verses mese
úti levél
novella
regény
elbeszélő költemény
monda
rege
mítosz
legenda
napló

Líra
•
•
•
•
•

dal
életkép
tájleíró költemény
epigramma
himnusz

• ballada

3. Eredet szerint
Népköltészeti alkotás
• közösségi alkotás
• szájhagyomány útján terjed
• szövege változik

Műköltészeti alkotás
• szerzője ismert
• olvasásra szánt, nyomtatott formájú
• szövege állandó

4. Forma szerint
Vers
• kötött ritmusú
• verssorokra, versszakokra tagolódik
• gyakran rímel

Próza
• kötetlen ritmusú
• bekezdésekre, fejezetekre tagolódik
• írásképe folyamatos

5. Írói közlésmódok (szövegtípusok)
Elbeszélés

Az események előadása

Leírás

A szereplők, helyszínek, tárgyak, jelenségek bemutatása

Párbeszéd

A szereplők egymáshoz intézett közlései

Jellemzés

A szereplők külső és belső tulajdonságainak bemutatása

Monológ

A szereplők belső beszéde, gondolatai
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6. Az elbeszélő művek szerkezete és cselekménye
Előkészítés

Megismerjük az események idejét, helyét és a szereplőket, valamint a mű kiinduló (alap-) helyzetét

Bonyodalom

Az alaphelyzetet megváltoztató fordulat, a történet további eseményeinek a kiindulópontja

A cselekmény kibontakozása

A bonyodalomtól a tetőpontig terjedő rész, az események összefüggő sora. Kalandok, próbatételek,
fordulatok a (fő)szereplő életében

Tetőpont

A cselekmény leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja

Megoldás

A cselekmény befejező része, a történet lezárása

7. Költői kifejezőeszközök
a) Szóképek
Hasonlat

„Mint komor bikáé, olyan a járása”

Metafora

„A ﬁú betoppan; szive égő katlan”

Megszemélyesítés

„Elfeküdt már a nap túl a nádas réten”

Allegória

álomallegória (Negyedik ének, 4–5. versszak)

b) Nyelvi alakzatok
Megszólítás

„Urak! hű vitézim!”

Felkiáltás

„Átok és hazudság minden ige szádban!”

Kérdés

„De ki az a bajnok?”

Ismétlés

„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken”

Felsorolás

„Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne”

Párhuzam

„Ami volt, az nincs már: ami jó volt, elmult”

Ellentét

„Így vesződék Miklós nyers, haragos búban,
De van drága dolog otthon Nagyfaluban”

Fokozás

„Mert félt a szúnyogtól, félt a szúrós nádtól,
Jobban a nádasnak csörtető vadától,
Félt az üldözőknek távoli zajától,
De legislegjobban Toldi nagy bajától.”

Szótőismétlés

„Lelkemből lelkezett gyönyörű magzatom”

Túlzás

„Hárman sem birnátok súlyos buzogányát”

Inverzió (szórendcsere)

„Ötszáz, bizony, dalolva ment
Lángsírba velszi bárd”
(Arany János: A walesi bárdok)

Megjegyzés: amely idézeteknél nincs feltüntetve a szerző és a cím, azok Arany János Toldi című
költeményéből valók.
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Fogalomtár
allegória: szókép. Egy elvont fogalom vagy eszme megszemélyesítése, érzékelhető formában történő megjelenítése. A megszemélyesítés, metafora sorozata több soron, versszakon
vagy az egész művön át tart. A képsor minden
részlete mögött a gondolat megfelelő részlete található.
alliteráció (kezdő rím): ritmusképző elem. Két
vagy több, általában egymást követő szó szókezdő hangjának ismétlődése, összecsengése.
ballada: verses kisepikai műfaj, amely lírai és
drámai elemeket is tartalmaz. A sűrített cselekmény a szereplők párbeszédéből és az elbeszélői szövegből bontakozik ki. A történet
gyakran tragikusan végződik. Előadásmódja
szaggatott, szűkszavú. Szerzője szerint megkülönböztetünk népballadát és műballadát.
balladai homály: az a jelenség, amikor kihagyások vannak a történetmondásban, a hiányos részek a szöveg egészéből következtethetők ki.
belső rím: rímfajta, amelyben egy soron belül
helyezkednek el az összecsengő szavak.
Biblia: a zsidó és a keresztény vallás szent könyve. Az európai kultúra egyik forrása. Két fő része az Ószövetség és az Újszövetség.
bonyodalom: az elbeszélő művek azon része,
amelyben a mű alaphelyzete megváltozik, a történet további eseményeinek a kiindulópontja.
cselekmény: az elbeszélő művekben végbemenő események összefüggő sora. A cselekményszál meghatározott szereplő(k)höz, helyszínhez,
időszakhoz stb. kapcsolódó események sorozata, amely a mű cselekményének a részét képezi.
A több szálon futó cselekmény esetén az egyes
szálak elválhatnak és össze is kapcsolódhatnak
a műben.
cselekmény kibontakozása: a bonyodalomtól a tetőpontig terjedő rész, az események
összefüggő sora. Kalandok, próbatételek, fordulatok a (fő)szereplő életében.
dal: lírai műfaj, egyszerű érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat fejez ki közvetlen formában. Jellemzője a világos szerkezet, a zeneiség,
a költői kifejezőeszközök gazdag használata.

dráma: az epika és a líra mellett a harmadik irodalmi műnem. A drámai műnem alkotásaiban
a cselekmény sűrítve, párbeszédes formában
jelenik meg. A drámai cselekmény gyakori vonása a főhős és ellenfelei közötti konfliktus
(összeütközés). A drámai jellemek általában
egy uralkodó jellemvonás megtestesítői.
elbeszélő: az epikai művek történetét elmondó
személy, aki lehet a cselekmény résztvevője,
de lehet kívülálló is.
elbeszélő költemény: verses formában írt,
eseményeket, történeteket elmondó hoszszabb terjedelmű mű, amelyet átszőnek a lírai elemek is.
életkép: a mindennapi élet valamely jellemző
helyzetét vagy alakját ábrázoló, sokszor lírai
és epikai elemeket egyaránt magában foglaló verses vagy prózai alkotás.
ellentét: szavak, gondolatok, képek szembeállítása, alkalmazásával a mondanivaló még kifejezőbbé válik.
előhang: rövid előszó, az epikus művek lírai
hangú bevezetése. Az érdeklődés felkeltése
mellett a várakozás hangulatát is megteremti.
előkészítés (expozíció): az elbeszélő művek
bevezető része. Megismerjük belőle az események idejét, helyszínét és a szereplőket, valamint a kiinduló (alap-) helyzetet.
epigramma: egyetlen fontos gondolatot, általános érvényű tanítást, bölcsességet, példát megfogalmazó lírai költemény. Jellemzője a rövidség és a tömörség. Két szerkezeti
elemből épül fel: egy előkészítő részből és egy
csattanós lezárásból.
epika: irodalmi műnem. Az elbeszélő egy eseménysort, történetet mond el a cselekmény,
a szereplők és a környezet bemutatásával.
Az epikai művek formája főleg próza.
epikus művek szerkezete: I. előkészítés, II. bonyodalom, a III. cselekmény kibontakozása,
IV. tetőpont, V. megoldás.
epilógus: az irodalmi művek utóhangja, utószava. Benne az elbeszélő a megoldás utáni állapotot írja le, de kiegészítést is fűzhet a műhöz,
vagy összefoglalhatja a gondolatait.
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helyszín: a művekben az események tere, ahol
a cselekmény játszódik.
helyzet: olyan szerkezeti egység az epikai művekben, amelyekben a hős cselekszik vagy
cselekedni kénytelen.
hexameter: az időmértékes verselés egyik sorfajtája, amely hat verslábból áll. Az első négy versláb daktilus és spondeus is lehet, az ötödik versláb mindig daktilus, a hatodik pedig mindig
spondeus (ezért kötött verssor).
hiedelemmonda: a monda egyik típusa. A végzetről, a halálról szóló babonás történet, főszereplői képzeletbeli lények (ördög, boszorkány,
szellem stb.).
himnusz: vallásos jellegű, Istent, isteni hatalmakat vagy magasztos eszméket dicsőítő imaszerű ének.
históriás ének: történetet elbeszélő verses
epikai műfaj. Sajátosan magyar műfaj, mely
országos jelentőségű eseményeket mond el.
A történetírás, a híradás szerepét is betöltötte.
időmértékes verselés: a versritmus egyik fajtája, amelyben a ritmust a rövid és a hosszú
szótagok szabályos váltakozása teremti meg.
Rövid a szótag, ha rövid a magánhangzó benne, és a következő magánhangzóig csak egy
mássalhangzó követi. Jele: . Hosszú a szótag,
ha hosszú a magánhangzó a szótagban, vagy
a rövid magánhangzót a következő magánhangzóig két vagy több mássalhangzó követi (tehát akkor is, ha a szótagon belül csak egy
mássalhangzó van a magánhangzó után, de
a következő szótag mássalhangzóval kezdődik). Jele: –.
időszerkezet: az epikus művekben az események, történések időbeli sorrendje hozza létre;
művenként különböző.
ifjúsági regény: a regény alfajtája. Gyakran fia
talok, gyerekek a szereplői, ezért elsősorban az
ő érdeklődésükre számít az író a mű elolvasásakor.
inverzió (szórendcsere): szokatlan szórend, a ki
emelés eszköze.
ismétlés: alakzat; szavak, szókapcsolatok újbóli
alkalmazása nyomatékosítás céljából.
ismétlődő motívum: olyan mozzanat, amely a
műben többször visszatér; a nyomatékosítás
eszköze.

⊃

epizód: nagyobb terjedelmű epikai művek része. Önálló esemény, amely rövid időre megszakítja, késlelteti a történetet. Általában a szereplők jellemzésében, a kor, a körülmények
bemutatásában van szerepe.
eredetmonda: egy-egy népcsoport eredetét,
vándorlását, letelepedését mondja el; kisebb
közösségek, családok történetét őrzi; egy-egy
különleges helyi képződményt (barlang, tó,
hegy) vagy eseményt örökít meg. Az eredetmonda is valóságos elemekhez kapcsolódik,
ugyanakkor a történetet csodás, meseszerű
elemek is színesíthetik.
felező tizenkettes: az ütemhangsúlyos verselés gyakori sorfajtája. A verssor 12 szótagból áll,
a 6. szótag után sormetszet jelöli a szünetet.
felező nyolcas ritmus: az ütemhangsúlyos verselés legősibb sorfajtája. A verssor 8 szótagból
áll, és 2 ütemre lehet bontani.
felkiáltás: erős érzelmeket, indulatokat fejez ki.
felsorolás: tartalmi erősítés, hangsúlyozás céljából szavak, fogalmak listázása meghatározott szempont szerint.
fokozás: a mondanivaló nyomatékosítása cél
jából nyelvi elemek, fogalmak stb. felsorakoztatása, sajátos elrendezése. A hatáskeltés és
a feszültségteremtés egyik eszköze.
fordulópont (fordulat): a cselekmény fontos
mozzanata, amely a hős sorsának változását
idézi elő.
főszereplő: a szereplők közül a legfontosabb, központi alak. Cselekvéseinek döntő hatása van az
események alakulására.
hagyomány: olyan szokás, ízlés, felfogás, ame
lyet egy közösség tudatosan ápol, és így biztosítja annak továbbélését.
hangsúlyos (ütemhangsúlyos vagy magya
ros) verselés: a versritmus egyik fajtája, amely
ben a ritmust a hangsúlyos és a hangsúlytalan
szótagok szabályos váltakozása teremti meg.
Alapegysége az ütem.
hasonlat: két dolog (személy, tárgy, jelenség,
esemény) összehasonlítása közös tulajdonság
vagy hangulati hasonlóság alapján.
hazaszeretet: az embernek a hazája, a népe,
a nemzete iránti odaadása és ragaszkodása.
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jellem: a szereplő külső és belső tulajdonságai
alkotják.
jellemzés: a szereplők külső és belső tulajdonságainak a bemutatása.
kaland: az irodalom egyik leggyakoribb témája.
Megjelenik benne az ember megismerési vágya, harca a természettel, ellenségeivel, valamint küzdelme az igazságtalanság ellen.
kalandregény: a regény egyik típusa, hősére
különleges események, próbatételek várnak.
Cselekménye rendszerint változó helyszíneken játszódik, a főhőst ellenfelek és segítőtársak sora veheti körül.
kérdés: szerepe a tájékozódás, tudakozódás, érdeklődés.
keresztrím: a verssorok keresztben rímelnek egymással, az első a harmadikkal, a második a negyedikkel.
késleltetés: a cselekmény bonyolításának módszere, a feszültséget fokozza azáltal, hogy a megoldást későbbre halasztja.
konfliktus: a szereplők összeütközése egymással.
kötött verssor: olyan sorfajta – mind a hangsúlyos, mind az időmértékes verselésben –,
amelyben az ütemek száma vagy a verslábak
száma és helye meghatározott.
legenda: epikai műfaj, amely vallási szempontból jelentős személyről, nevezetes helyről vagy
ünnepről szól. A szentekről szóló legendákban
nagy szerepük van a csodáknak és a csodatételeknek.
leírás: az élőlények, tárgyak, tájak, természeti jelenségek szemléletes bemutatása. Lehet önálló mű vagy egy hosszabb terjedelmű alkotás
része. Egyik típusa a tájleírás.
líra: irodalmi műnem. A lírai én személyes érzelmeit, hangulatait, gondolatait fejezi ki, leg
gyakrabban egyes szám első személyben. Formája vers, ritmus, rím jellemzi.
lírai alany (lírai én): aki a versben önmaga lelki folyamatairól, gondolatairól szól érzelmekkel
teli és hangulatilag gazdag módon. A megnyilatkozás leggyakrabban egyes szám első személyű. Nem azonos a költővel, a szerzővel.
megoldás: a művek cselekményének befejező
része, a történet lezárása, végkifejlete. A konf
liktus megszűnését eredményezi.

megszemélyesítés: költői kép. Természeti je
lenségek, élettelen tárgyak felruházása emberi
tulajdonságokkal.
megszólítás: szerepe a kapcsolatteremtés, de
árulkodik a szereplők kapcsolatáról is.
mellékszereplő: kisebb, kevésbé fontos szerepet játszik a műben.
mese: epikus műfaj. Csodás, hihetetlen, valószerűtlen elemekkel átszőtt, kitalált történet.
Eredete szerint lehet népmese és műmese.
metafora: költői kép. Két dolognak az azonosítása valamilyen külső vagy belső tulajdonság,
hangulati egyezőség alapján.
mítosz: istenekről, isteni eredetű csodás lényekről, valamint természetfölötti képességű hősökről szóló történet.
monda: elbeszélő műfaj. Szájhagyomány útján
megőrzött, majd később lejegyzett történet,
amely valóságos elemekhez kapcsolódik. Ezek
lehetnek például helyszínek, szereplők, események vagy szokások. A mondát csodás, meseszerű elemek is színesíthetik.
motívum: egy adott műben visszatérő elem,
kép, mely a mű értelmezésének egyik kulcsa.
mottó: rövid idézet a mű (műrészlet) elején,
amely fontos gondolatot tartalmaz, így segíti
a mű megértését.
műballada: olyan ballada, amelynek szerzőjét
ismerjük; írásban rögzített alkotás, melynek
nincsenek szövegváltozatai.
műfaj: a műalkotások rendszerezése, csoporto
sítása közös jellemvonások alapján. Hagyomá
nyosan megkülönböztetünk lírai (például dal,
tájleíró költemény), drámai (például tragédia,
komédia, színmű) és epikus (például regény,
novella) műfajokat.
műnem: az irodalom alapvető csoportjai: líra,
epika, dráma.
napló: 1. Köznapi értelemben folyamatosan,
rendszeresen írt, a feljegyzéseket és a személyes élményeket időrendben tartalmazó mű.
2. Irodalmi műfaj, az elbeszélő egyes szám
első személyben írja le élményeit, emlékeit.
Látszólag csak saját magának, valójában irodalmi műként az olvasóknak.
nemzeti hagyomány: a nemzet közösségében tovább élő, tudatosan ápolt szokás, ízlés,
felfogás, illetve szellemi örökség.
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nemzeti kultúra: az adott nemzet által létrehozott anyagi és szellemi termékek összessége.
népballada: olyan ballada, amely népköltészeti alkotás. Szájhagyomány útján, élőszóban
terjedt, ezért több változata is lehetséges.
népdal: népköltészeti alkotás, lírai műfaj. A műdalhoz hasonlóan egyszerű érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat fejez ki közvetlen
formában. Jellemzői az egyszerűség, a népies
kifejezések használata, a madár- és a virágmotívumok. Gyakran természeti képpel kezdődnek.
nézőpont: az elbeszélés felépítésének, szerkezetének meghatározó eleme, amely az elbeszélő
szereplőkhöz való hozzáállásának irányát, a szereplők egymáshoz viszonyított helyzetét határozza meg.
novella: cselekménye általában egy esemény
sorra épül. Középpontjában valamilyen konfliktus (összecsapás, összeütközés) áll. A cselekmény egyenletesen halad a tetőpontig, és
legtöbbször meglepő, csattanószerű fordulattal zárul. Általában kevés szereplője van, a cselekménye rövid idő alatt játszódik.
párhuzam: szavak, gondolatok, képek egymás
mellé állítása, amely a hangulati, érzelmi stb.
hasonlóságot szemléletesebbé teszi.
páros rím: gyakori rímfajta, az egymást követő
verssorok párosával rímelnek: a a b b.
próbatétel: olyan nehéz helyzet, feladat, amely
során a főszereplőnek (hősnek) leggyakrabban
a fizikai erejét, ügyességét, rátermettségét kell
bizonyítania. Emellett erkölcsi kérdésekben is
állást kell foglalnia.
próza: az irodalmi nyelvhasználat egyik alapformája. Ritmikailag kötetlen nyelvi közlés.
refrén: alakzat; a vers többször visszatérő egy
sége, amely leggyakrabban egy-egy versszak
végén fordul elő.
rege: epikai műfaj, formája általában vers. Mesei
és valós elemei is vannak, a történeti múltból
meríti a témáját. Régen szájhagyományban éltek ezek a történetek, majd műköltészeti alkotások is születtek a műfajban.
regény: nagy terjedelmű, általában prózai formában megírt mű. Elbeszélő (epikai) műfaj,
amelynek cselekménye van, eseménysort, történetet mond el. Általában egy vagy több hős
életének hosszabb szakaszát foglalja össze.

A legtöbb regénynek több szálon futó, bonyolult cselekménye van, a főszereplők mellett megjelenő mellékszereplők rendszere, a
sok helyszín és a hosszú időtartam jellemzi.
rím: a vers egyik jellemzője, az azonos vagy rokon hangzású szavak, szótagok meghatározott helyen történő összecsengése.
páros rím: a a b b
Sorvégi rímfajták:
ölelkező rím: a b b a
keresztrím: a b a b
félrím: x a x a
bokorrím: a a a a
rímszerkezet: a rímek elhelyezkedési sorrendje a verssorok egymásutánjában.
ritmus: azonos vagy hasonló jelenségek szabályos ismétlődése.
robinzonád: a kalandregény egyik változata,
amelyben a hősök kalandjaik során megküzdenek a természet erőivel, és civilizálják a környezetüket.
sormetszet: felezi a verssort, a szünetet jelöli.
személyesség: az egyéni, a személyes érzelmek kifejezése, megvallása, amely főleg a lírai
művekben kap hangsúlyos szerepet.
szótőismétlés: az azonos tövű szavak egymás
mellé helyezése. Zenei hatásán túl erősítő,
fokozó szerepe is van.
tabló: olyan része a műveknek, amely során sok
szereplő – vagy akár mind – megjelenik a színen.
téma: a művek alapjául szolgáló gondolat.
tetőpont: az irodalmi művek cselekményének
leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja.
történelmi regény: a regény egyik típusa.
Az író hiteles források alapján mutatja be az
adott kort és annak alakjait. Szereplői lehetnek
történelmi személyek és kitalált alakok is.
történeti monda: a monda egyik típusa. Csatákról, kivételes képességű hősökről; természeti csapásokról; települések, várak, templomok stb. keletkezéséről szól.
túlzás: a tartalmi erősítés egyik fajtája, amely
a jelenség mértékének tudatos felnagyításával fokozza a megállapítást.
úti levél: a levél műfajának egyik változata.
Az elbeszélő hangulatos beszámolót küld a
címzettnek a látottakról, az azok által keltett
érzelmekről és gondolatokról. Az olvasóval
való kapcsolatteremtést az érzelmeket kifejező kérdő és felkiáltó mondatok gyakori alkalmazásával éri el.
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⊃
⊃

⊃⊃
⊃⊃⊃

verses epika: azokat a műfajokat soroljuk ide,
amelyeknek a formája vers, és eseménysort,
történetet mondanak el. Ilyen pl. az elbeszélő költemény.
versláb: az időmértékes verselés alapegysége.
A leggyakoribb verslábak:
jambus –
trocheus –
spondeus – –
pirrichius
daktilus –
anapesztus
–
verssor: a vers egységnyi része, amelyek szabá
lyos elrendezéséből jön létre maga a költemény, a ritmus.
vígballada: a ballada egyik fajtája, könnyedebb
hangvételű, leírásokban gazdag műalkotás.
Gyakori jellemzője a tréfás, vidám történet.

⊃

útleírás: az elbeszélő a táj bemutatásakor a látottak tárgyszerű rögzítésére törekszik.
ütem: verstani fogalom. A hangsúlyos verselés
alapegysége, melyben egy hangsúlyos szótagot meghatározott számú hangsúlytalan szótag követ. Köznapi jelentése is van.
vándortéma: olyan alapgondolat, amely több
nép költészetében is megjelenik.
végkifejlet: a művek befejező része, a konflik
tus megoldása. (Lásd majd 7. osztályban részletesen a drámai művek végkifejleténél.)
vers: az irodalmi nyelvhasználat egyik formája,
többnyire ritmikus és rímes.

249

5_fejezet_Regenyek.indd 249

2021. 05. 11. 15:30

Tartalom
Bevezető

3

Hősök az irodalomban

5

Hősök az irodalomban
Hősök a mondákban és a balladákban
Csörsz árka
Kuckó – Olvassunk együtt! A fehér ló mondája
Lehel kürtje
Mátyás király meg Markóp
Kuckó – Olvassunk együtt! Kőmíves Kelemenné
Arany János: Mátyás anyja
Arany János: A walesi bárdok
Az időmértékes verselés
Részösszefoglalás
Fazekas Mihály hőse, Lúdas Matyi
Lúdas Matyi; Első levonás
„Illy tunya életet élt ő jó ideig”
Lúdas Matyi; Második levonás
„Be kár, hogy öt ujjnyi hibázik”
Lúdas Matyi; Harmadik levonás
„Fördővíz szaporán, úgymond, és fűvek!”
A Lúdas Matyi verselése
Lúdas Matyi; Negyedik levonás
„Ne féljen az úr, már többet nem verem én meg”
Részösszefoglalás
Hősök az irodalom más műfajaiban
Kuckó – Olvassunk együtt!
Szimónidész: A thermopülai hősök sírfelirata
Kuckó – Olvassunk együtt!
Szent László király legendája (részlet)
Kuckó – Olvassunk együtt! Móra Ferenc: Kuckó király
Széchenyi Zsigmond: Csui!… (részlet)
Összefoglalás
Arany János: Toldi
Mozaikok Arany János életéből
Hogyan keletkezett a Toldi?
Arany János: Toldi; Előhang
„Rémlik, mintha látnám”

6
8
9
12
15
17
20
25
28
32
34
36
37
40
43
47
49
53
55
56
59
60
62
62
64
67
73
77
79
80
83
85
85

250

5_fejezet_Regenyek.indd 250

2021. 05. 11. 15:30

Toldi; Első ének
„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken”
Toldi; Második ének
„Átok és hazudság minden ige szádban!”
Toldi; Harmadik ének
„Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg?”
Toldi; Negyedik ének
„Bujdosik az ,éren’, bujdosik a ,nádon’…”
A Toldi verselése
Toldi; Ötödik ének
„Jő az anya-farkas szörnyü ordítással”
Toldi; Hatodik ének
„Nem azért megyek el, hogy vissza ne jőjek”
A Toldi nyelve, stílusa
Toldi; Hetedik ének
„Temetőben új sír dombja sötétellett”
Toldi; Nyolcadik ének
„Toldi György az öccse birtokára vágyik”
Toldi; Kilencedik ének
„Egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán”
Toldi; Tizedik ének
„Vert arany volt benne, nem kettő, sem három”
Toldi; Tizenegyedik ének
„Összeszedte Toldi roppant nagy erejét”
Toldi; Tizenkettedik ének
„Rettenetes vitéz támadott belőle”
A szótőismétlés és a túlzás
A jellemek és a jellemábrázolás
Összefoglalás
Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Szeretet, hazaszeretet, szerelem
Bibliai történetek a szeretetről
Jézus születésének ígérete
Jézus születése
Jézus megáldja a gyermekeket
Kuckó – Olvassunk együtt!
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért
Versek a hazaszeretetről
Kölcsey Ferenc: Himnusz (részletek)
Vörösmarty Mihály: Szózat (részletek)
Petőfi Sándor: Honfidal
Versek a szerelemről

87
91
94
98
100
102
104
110
112
113
117
119
124
126
127
131
132
136
138
143
145
151
153
159
160
165
166
167
168
175
176
177
177
177
178
180
182
182
184
186
188

251

5_fejezet_Regenyek.indd 251

2021. 05. 11. 15:30

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Kuckó – Olvassunk együtt! A népdalokról
Tavaszi szél vizet áraszt…
Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…
Radnóti Miklós: Bájoló
Összefoglalás
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
A regényről
A regény keletkezése, forrásai
A regény cselekménye és szerkezete
Első rész; Hol terem a magyar vitéz?
Második rész; Oda Buda!
Harmadik rész; A rab oroszlán
Negyedik rész; Eger veszedelme
Ötödik rész; Holdfogyatkozás
A történet ideje és helyszínei
A történelmi korról és a történet idejéről
A történet helyszíneiről
Szereplők, jellemek
Összefoglalás
Regények bűvöletében

188
190
191
192
194
196
197
198
198
201
201
205
209
213
216
220
220
222
223
225
227

Regények, alkotók, olvasók
Daniel Defoe: Robinson Crusoe
A regény cselekményéről, a történet helyéről és idejéről
A regény szereplőiről
Kuckó – Olvassunk együtt!
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

228
229
230
236
239
239

Összefoglalás az irodalomelméleti ismeretekből
Fogalomtár
Forrásjegyzék

243
245
253

252

5_fejezet_Regenyek.indd 252

2021. 05. 11. 15:30

Forrásjegyzék
Irodalomjegyzék
Teljes művek

9. o. Csörsz árka (népmonda nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák című könyvéből, Móra
Könyvkiadó, 1985, Bp., 49–50. o., ISBN 963 11 3991 3)
12. o. A fehér ló mondája (A Képes krónika nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák című könyvéből, Móra Könyvkiadó, 1985, Bp., 70–73. o., ISBN 963 11 3991 3)
15. o. Lehel kürtje (A Képes krónika nyomán, részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák című könyvéből, Móra
Könyvkiadó, 1985, Bp., 78–80. o., ISBN 963 11 3991 3)
17. o. Mátyás király meg Markóp (mohácsi népmonda nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák című
könyvéből, Móra Könyvkiadó, 1985, Bp., 424–426. o., ISBN 963 11 3991 3)
20–22. o. Kőmíves Kelemenné (népballada). (https://www.arcanum.hu/hu/online kiadvanyok/Szoveggyujtemenyszoveggyujtemeny-1/a-kuruc-kor-irodalma-A2A/nepballadak-vitezi-enekek-AF4/komives-kelemenne-afalba-epitett-asszony-AF5/ Letöltés ideje: 2020. 10. 28.)
25–26. o. Arany János: Mátyás anyja. In: Arany János összes költeményei I. Osiris Kiadó, 2003, Bp. (ISBN 963 389
372 0)
28–30. o. Arany János: A walesi bárdok. In: Arany János összes költeményei I. Osiris Kiadó, 2003, Bp. (ISBN 963 389
372 0)
37–40., 43–47., 49–52., 56–58. o. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi (https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/fazekas-mihaly-42B8/ludas-matyi-4499/ Letöltés ideje:
2020. 10. 01.)
62. o. Szimónidész: A thermopülai hősök sírfelirata (Ponori Thewrewk Emil fordítása). (https://regi.tankonyvtar.
hu/hu/tartalom/historia/94-08/ch02.html Letöltés ideje: 2020. 10. 01.)
67–70. o. Móra Ferenc: Kuckó király (http://mek.oszk.hu/00900/00974/html/04.htm Letöltés ideje: 2020.
10. 01.)
85., 87–91., 94–98., 100–102., 104–110., 113–116., 119–124., 127–130., 132–136., 138–143., 145–151., 153–158., 160–
165. o. Arany János: Toldi. In: Arany János összes költeményei II. Osiris Kiadó, 2003, Bp. (ISBN 963 389 373 9)
180. o. Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért In: Szabó Lőrinc összes versei I-II. Osiris Kiadó, Bp., 2000 (ISBN 963
379 728 4 Ö)
186. o. Petőfi Sándor: Honfidal. In: Petőfi Sándor összes versei. Osiris Kiadó, 2005, Bp. (ISBN 963 389 807 2)
188. o. Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (https://mek.oszk.hu/06200/06222/html/makolt180330005.html
Letöltés ideje: 2020. 10. 01.)
191. o. Tavaszi szél vizet áraszt… (https://mek.oszk.hu/06200/06234/html/nepdalok0010080001.html Letöltés ideje: 2020. 10. 05.)
192. o. Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… In: Petőfi Sándor összes versei. Osiris Kiadó, 2005, Bp. (ISBN 963
389 807 2)
194. o. Radnóti Miklós: Bájoló. In: Radnóti Miklós összegyűjtött versei és versfordításai. Osiris Kiadó, 2003, Bp.
(ISBN 963-389-558-8)
194. o. Radnóti Miklós: Két karodban. In: Radnóti Miklós összegyűjtött versei és versfordításai. Osiris Kiadó, 2003,
Bp. (ISBN 963-389-558-8)

Részletek

4. o. Arany János: Családi kör (részlet). In: Arany János összes költeményei I. Osiris Kiadó, 2018, Bp. (ISBN 963
389 372 0).
4. o. Petőfi Sándor: János vitéz (részlet); Az alföld (részlet); Szülőföldemen (részlet). In: Petőfi Sándor összes
versei. Osiris Kiadó, 2005, Bp. (ISBN 963-389-807-2)
4. o. Az égig érő fa (részlet). In: Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág I-III. A csodaszarvas. Szerk.:
T. Aszódi Éva. Könyvértékesítő Vállalat-Móra Könyvkiadó, 1989, Bp. (ISBN 963-116-531-0)
4. o. Fehérlófia (részlet). In: Arany László: Magyar népmesék. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1979, Bp. (ISBN 963
11 3227 7)
4. o. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (részlet). Móra Könyvkiadó, 2019, Bp. (ISBN 978-963-415-885-1)
4. o. A világ teremtése (részlet). (Mózes első könyve 1–2. fejezet, https://szentiras.hu/SZIT, Szent István Társulat
kiadása)
5. o. Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet). In: Arany János összes költeményei II. Osiris Kiadó, 2003, Bp. (ISBN
963 389 373 9)
6. o. hős szócikk – Magyar értelmező kéziszótár (főszerk. Pusztai Ferenc, Akadémiai Kiadó, 2014, Bp., ISBN 978
963 058 737 2)
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10. o. Csörsz árka (https://www.sonline.hu/egyperces/kozelebb-jutottunk-az-alfoldi-csorsz-arok-titkanak-megfejtesehez-1245920/ Letöltés ideje: 2020. 09. 17.)
11. o. Tompa Mihály: Csörsz árka (részlet). (https://mek.oszk.hu/01100/01101/html/02.htm Letöltés ideje: 2020.
09. 17.)
19. o. Az udvari bolondokról (https://ujszo.com/panorama/tenyleg-bolondok-voltak-az-udvari-bolondok Letöltés
ideje: 2020. 10. 25.)
32. o. Weöres Sándor: Tájkép (részlet). In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások I. Magvető Könyvkiadó, 1973, Bp.
33. o. Vörösmarty Mihály: A buvár Kund (részlet). In: Vörösmarty Mihály összes költeményei. Osiris Kiadó, 2006, Bp.
(ISBN 963 389 275 9)
33. o. Áprily Lajos: Tavaszodik (részlet). In: Áprily Lajos összes költeményei. Osiris Kiadó, 2006, Bp. (ISBN 963
389 885 4)
36. o. R
 észlet Illyés Gyula Lúdas Matyi igaz története című írásából (https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/ILLYES/
illyes02251/illyes02309/illyes02309.html Letöltés ideje: 2020. 10. 24.)
64–65. o. Szent László király legendája (részlet; 13. század eleje; Kurcz Ágnes fordítása). (http://sermoneselte.hu/
szovegkiadasok/magyarul/madasszgy/index.php?file=059_064_Laszlo_legenda Letöltés ideje: 2020.
09. 18.)
65. o. Ének Szent László királyról (részlet). (http://magyar-irodalom.elte.hu/gepesk/kkor/038.htm Letöltés ideje:
2020. 10. 25.)
66. o. Arany János: Szent László (részlet). In: Arany János összes költeményei I. Osiris Kiadó, 2003, Bp. (ISBN 963
389 372 0)
66. o. A tordai hasadék (erdélyi népmonda nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák című köny
véből, Móra Könyvkiadó, 1985, Bp., 156–157. o. ISBN 963 11 3991 3)
70. o. M
 óra Ferenc: A Daru utcától a Móra Ferenc utcáig (részlet). (https://mek.oszk.hu/05300/05322/05322.htm
Letöltés ideje: 2020. 10. 20.)
73–74. o. Széchenyi Zsigmond: Csui!… (részlet). Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961, Bp.
77. o. Kodály Zoltán szavai (https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/pannon-pannon-enciklopedia-1
/a-magyarsag-kezikonyve-2/zene-es-tanc-16C2/korunk-zeneje-178F/kulturat-nemlehet-orokolni-179C/
Letöltés ideje: 2020. 10. 27.)
78. o. Márai Sándor: A kassai polgárok (részlet). Helikon Kiadó, 2004, Bp. (ISBN 963 20 873 21)
78. o. K
 ölcsey Ferenc: Versenyemlékek (részlet). (https://mek.oszk.hu/06300/06367/html/01.htm#136/ Letöltés
ideje: 2020. 10. 27.)
79. o. Ilosvai Selymes Péter: Az híres neves Tholdi Miklósnak jeles cselekedeteiről és bajnokoskodásáról való história
(részlet). (https://mek.oszk.hu/00600/00673/00673.htm Letöltés ideje: 2020. 09. 05.)
86. o. A lovagi fegyverzetről (Matthaeidesz Konrád Elődeink fegyverei [Móra Könyvkiadó, 1985, Bp., ISBN 963
11 3989 1] című könyve és a Magyar értelmező kéziszótár [főszerk. Pusztai Ferenc, Akadémiai Kiadó, 2014,
Bp., ISBN 978-963-058-737-2] nyomán)
93. o. A szekérről (A Magyar nagylexikon [Magyar Nagylexikon Kiadó, 2003, Bp., ISBN 963 05 6611 7] nyomán)
175. o. Pál első levele a korinthusiakhoz (13. fejezet, részlet, https://szentiras.hu/UF/1Kor13)
176. o. szeretet szócikk – Magyar értelmező kéziszótár (főszerk. Pusztai Ferenc, Akadémiai Kiadó, 2014, Bp., ISBN
978 963 058 737 2)
177. o. Jézus születésének ígérete (Lukács evangéliuma 1. fejezet, https://szentiras.hu/RUF/Lk1)
177. o. Jézus születése (Máté evangéliuma 1. fejezet, https://szentiras.hu/SZIT/Mt1, Szent István Társulat kiadása)
178. o. Jézus megáldja a gyermekeket (Lukács evangéliuma 18. fejezet, https://szentiras.hu/RUF/Lk18)
182. o. Kölcsey Ferenc: Himnusz (részletek). (http://www.nemzetijelkepek.hu/himnusz-szovegek.shtml)
184. o. Vörösmarty Mihály: Szózat (részletek). (http://www.nemzetijelkepek.hu/himnusz-szovegek.shtml)
185. o. 
Részlet Magyarország Alaptörvényéből (http://www.nemzetijelkepek.hu/alkotmany.shtml Letöltés
ideje: 2020. 10. 25.)
197. o. Tinódi Sebestyén: Egri históriának summája (részlet), (https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/tinodi-sebestyen-2109E/vii-egri-historianak-summaja-4D8/
Letöltés ideje: 2020. 10. 27.)
201–203., 205–207., 209–211., 213–214., 216–218., 220. o. Gárdonyi Géza: Egri csillagok (részletek). (https://mek.
oszk.hu/00600/00656/html/index.htm Letöltés ideje: 2020. 10. 2.)
224. o. Magyar nagylexikon szócikke Bornemissza Gergelyről (Magyar Nagylexikon Kiadó, 2003, Bp., ISBN 963
05 6611 7)
227. o. Teréz anya himnusza (részlet). (https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/tima/tima_204.html Letöltés ideje:
2020. 10. 25.)
230–233., 237. o. Daniel Defoe: Robinson Crusoe (részletek, Lengyel Tamás fordítása). (https://mek.oszk.hu/10300/
10389/10389.htm Letöltés ideje: 2020. 11. 17.)
240–241. o. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet, Rónay György fordítása). (https://mek.oszk.hu/00300/
00384/html/ Letöltés ideje: 2020. 11. 17.)
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Képjegyzék
Illusztrációk

Az 1. és a 4. fejezet illusztrációit Marczali Ágnes és Pattantyús Márton készítette.
A 2. fejezet illusztrációit Ritter Ottó készítette.
A kelengyeláda (Homokmégy, Bács-Kiskun megye), a festett bölcső (Magyarvalkó, Kolozs megye) és a tiszaháti
viseletbe öltözött pár Kurdi István munkája (190–191. o.).

Fotók

   5., 250. o. Részlet a Képes krónikából. Salamon megfutamodik. Szent László üldözi Salamont Pozsony alatt
(Országos Széchényi Könyvtár, Bp.)
   7. o. Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása (1859, Magyar Nemzeti Galéria, Bp.)
10. o. Csörsz árka napjainkban (avarárok, Wikipédia, CC4.0, Elekes Andor)
13. o. Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (A Feszty-körkép részlete, Nemzeti Történeti Emlékpark, Ópusztaszer)
14. o. A Szvatopluk-monda ábrázolása a Képes krónikában (OSZK, Bp.)
15. o. Lehel kürtje a Képes krónikában (OSZK, Bp.)
15. o. Lehel kürtje (Jász Múzeum, Jászberény)
19. o. Benczúr Gyula: Mátyás fogadja a pápa követeit (MNG, Bp.)
19. o. Udvari bolond (1638, Pieter Jans metszete, Rijksmuseum, Amsterdam)
26. o. Lotz Károly: Hunyadi Mátyás (Pannonhalmi Főapátság – Múzeum)
27. o. Hunyadi Mátyás aranypecsétje (OSZK, Bp.)
35. o. Kriza János
35. o. Erdélyi János (1845, Barabás Miklós litográfiája)
35. o. Kallós Zoltán (Wikipédia, közkincs)
36. o. A
 Lúdas Matyi kiadásainak borítói (Helikon Könyvkiadó, 1966, Móra Könyvkiadó, 1973, 1978, Osiris Kiadó
2000)
36. o. Karl von Binzer: Fazekas Mihály (1870 körül, Debreceni Református Kollégium)
37., 39., 43., 45–47., 49., 51., 52., 57., 58. o. Jelenetek a Lúdas Matyi című rajzfilmből (1977, rendező: Dargay Attila,
NFI – Filmarchívum)
40. o. A Lúdas Matyi első kiadásának címlapja (1815, Bécs)
41–42. o. Jelenetek a Ludas Matyi című filmből (1949, rendezte: Nádasdy Kálmán, Ranódy László, főszerep
lő: Soós Imre, NFI – Filmarchívum)
54. o. Jan Kops: Flora Batava (borsmenta, gyermekláncfű, vérehulló fecskefű, kakukkfű; 1800, Amsterdam)
55. o. L ibapásztor (1942, Fortepan, Tóth Árpád)
64. o. R
 észlet a Képes krónikából. Géza és Szent László összeölelkeznek (OSZK, Bp.)
65. o. Szent László hermája (14. század, Győri Nagyboldogasszony Székesegyház)
66. o. Részlet a Képes krónikából. Szent László király az épülő váradi székesegyház előtt (OSZK, Bp.)
70. o. Than Mór: Az 1849. április 19-i nagysallói ütközet (Magyar Nemzeti Múzeum, Bp.)
72. o. Móra Ferenc (PIM, Bp.)
75. o. Széchenyi Zsigmond: Csui!… című kötet borítója (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961, Bp.)
76. o. Széchenyi Zsigmond (Fortepan, Bojár Sándor)
79., 144., 250. o. Buda ábrázolása a Schedel-krónikában (részlet, OSZK, Bp.)
80. o. Ercsey Julianna (CCBY Déri Múzeum, Debrecen)
81. o. Barabás Miklós: Arany János (Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp.)
82. o. Arany János családja körében (PIM, Bp.)
82. o. Arany János Kapcsos könyve (Magyar Tudományos Akadémia, Bp.)
83. o. S omogyi Győző: Toldi Miklós (Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár)
83. o. A Toldi kéziratának részlete (MTA, Bp.)
83. o. Ilosvai Selymes Péter históriás énekének borítója (OSZK, Bp.)
84. o. Illusztráció a Thuróczy krónikából. I. Nagy Lajos király (OSZK, Bp.)
84. o. Matthaus Merian: Buda (1638, Frankfurt)
86. o. Díszes középkori páncél (16. század, Cleveland Museum of Art)
103. o. Andrea Schiavone: Sámson megöli a filiszteusokat (Palazzo Pitti, Firenze, Cultiris/AKG)
112. o. A Toldi első kiadásának belső címlapja (OSZK, Bp.)
117. o. Fadrusz János: Farkasokkal viaskodó Toldi (1901, MNG, Bp.)
118. o. Piroska (színes illusztráció, Project Gutenberg, közkincs)
118. o. Gustav Dore: Piroska (1862, Cultiris/AKG)
144. o. Mészáros (1244–1254, miniatúrarészlet, The Morgan Library & Museum, New York)
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152. o. Nagy Lajos aranyforintja (MNM Éremtár, Bp.)
152. o. Az 1699-ben épült Nagyhortobágyi csárda (Fortepan, Lencse Zoltán fotója)
152. o. Zenészek egy hortobágyi csárdában (1937, Fortepan, Gyöngyi adománya)
166. o. Az Arany család címere 1634-ből (Arany János összes munkái II., szerk. Ráth Mór, Budapest, 1897)
170. o. Részlet a Képes krónikából. Nagy Lajos a trónon (OSZK, Bp.)
175., 251. o. Madonna és a Gyermek (1510, Giovanni Bellini műhelye, The Metropolitan Museum of Art, New York)
177. o. Hans Memling: Angyali üdvözlet (1480–1489, MET, New York)
177. o. Giovanni di Paolo: Királyok imádása (1460, MET, New York)
178. o. Gherardo Starnina: Madonna és a Gyermek (1400 körül, The Cleveland Museum of Art)
181. o. Szabó Lőrinc (PIM, Bp.)
182. o. A Himnusz eredeti kéziratának részlete (OSZK, Bp.)
182. o. Anton Einsle: Kölcsey Ferenc (MTA Művészeti Gyűjtemény, Bp.)
184. o. A Szózat eredeti kéziratának részlete (MTAK Kézirattár, Bp.)
185. o. Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály (MTA Művészeti Gyűjtemény, Bp.)
185. o. A Magyar Köztársaság címere (http://www.nemzetijelkepek.hu/cimer-letoltesek.shtml Letöltés ideje: 2020.
10. 25.)
186. o. Orlai Petrics Soma: Petőfi Sándor (Magyar Nemzeti Múzeum, Bp.)
187. o. Ismeretlen művész: Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt (MNM, Bp.)
188. o. Tulipán (Jean Bernard metszete, Rijksmuseum, Amsterdam)
188. o. Wilhelm Egger: Lilla a papagájjal (1825, Déri Múzeum, Debrecen)
189. o. Gustav Morelli: Csokonai Vitéz Mihály (1890, Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben [1887–1901])
192. o. Barabás Miklós: Galambposta (1843, MNG, Bp.)
192. o. Barabás Miklós: Enyelgés (1841, MNG, Bp.)
194. o. Miklós és Gyarmati Fanni (PIM, Bp.)
195. o. Radnóti Miklós (Zinner Erzsébet fotója, PIM, Bp.)
197., 252. o. Székely Bertalan: Egri nők (1867, MNG, Bp.)
198. o. Az Egri csillagok című regény borítói (Móra Könyvkiadó – Kárpáti Kiadó 1987, Móra Könyvkiadó 2016)
198. o. Gárdonyi Géza (PIM, Bp.)
201., 202., 204–206., 209., 214–217., 228., 252. o. Jelenetek az Egri csillagok című filmből (1968, rendező: Várkonyi Zoltán,
NFI – Filmarchívum)
213. o. Eger vára (1686, Gaspar Bouttats metszete, Rijksmuseum, Amsterdam)
220. o. Szapolyai János (metszet Caspar Ursinus Velius De bello Pannonico Libri Decem című művéből, 1762)
220. o. Habsburg Ferdinánd (Barthel Beham metszete, MET, New York)
220. o. Szulejmán (1892, Pieter van der Heyden metszete, Rijksmuseum, Amsterdam)
225. o. Gárdonyi Géza (PIM, Bp.)
225. o. Filmforgatás Pilisborosjenő mellett (1968, Fortepan, Lőw Miklós)
228. o. Nemecsek Ernő szerepében Anthony Kemp brit gyerekszereplő A Pál utcai fiúk forgatásán (1968, Fortepan, Szalay Zoltán)
228. o. Jelenet A koppányi aga testamentuma című filmből (1967, rendező: Zsurzs Éva)
229. o. A Robinson Crusoe című regény borítói (Móra Könyvkiadó 1952, Európa Kiadó 2016, Holnap Kiadó 2016,
Ciceró Könyvstúdió 2017)
229. o. Michiel Van der Gucht: Daniel Defoe (CCBY4.0, Wellcome Collection)
230. o. Johannes Christiaan Schotel: Vitorlás a háborgó tengeren (1826, Rijksmuseum, Amsterdam)
235. o. Bernard Picart: Robinson Crusoe (1720, Rijksmuseum, Amsterdam)
236. o. Arie Willem Segboer illusztrációja a Robinson Crusoe című regényhez (Rijksmuseum, Amsterdam)
239. o. Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című könyvének borítója (Móra Könyvkiadó, 2017, Bp.)
239. o. Antoine de Saint-Exupéry (Cultiris/AKG)
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