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Bevezető

Kedves 7. osztályos tanuló!

Szeretnénk, ha a tanév során hasznos társad lenne ez a munkafüzet. Bízunk benne, hogy 
már átlapoztad, elidőztél egy-egy képnél, érdekes feladatnál. 

A fejezetek a hatodik osztályos munkafüzetedhez hasonlóan a tankönyvi anyag sor-
rendjét követik. Az új művek feldolgozását az év eleji ismétlés előzi meg. Reméljük, sok fel-
adatot meg tudsz oldani közülük. 

A munkafüzet kérdései és feladatai segítségedre lesznek a művek tanórai és ottho-
ni feldolgozásában. Bízunk benne, hogy érdekesnek találod majd őket. A fejezeteket ösz-
szefoglalás zárja, amely megkönnyíti a tanultak felidézését és a rendszerezést. Az otthoni 
felkészülés során az internetet is használhatod, de sokszor biztatunk a lexikonokban és a 
szótárakban való kutatómunkára is. 

Ne feledd, a pontos és szép munka dicséri mesterét! Légy igényes magaddal szemben! 
Figyelj írásod külalakjára és a helyesírásra!

Reméljük, hogy a munkafüzet segítségével még inkább megszereted az irodalmat, és 
kedvet kapsz az olvasáshoz. Szeretnénk, ha a művek jó barátaiddá válnának, hiszen mi-
nél jobban megismered az irodalmi alkotásokat, azok annál közelebb kerülnek hozzád. 

Egész évi munkádhoz sok sikert és örömteli alkotómunkát kívánunk! 

 A munkafüzet készítői

Európai Szociális
Alap
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1.   A 6. osztályos irodalomkönyved képeiből válogattunk egy csokorra valót. Melyik al-
kotást illusztrálták? Írd a kért információkat a vonalakra! 

Év eleji ismétlés

Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
• Kik láthatók a rajzon?

a) Mátyás és Markóp
b) Szvatopluk és Kusid

Húzd alá, mely tárgyak kapnak jelentős 
szerepet a mondában!

nyereg, fék, kulacs, kard, páncél, síp

A regény címe: 
 

Állítsd számozással sorrendbe a mű fe-
jezetcímeit!

____ Oda Buda!
____ Hol terem a magyar vitéz?
____ Eger veszedelme
____ A rab oroszlán
____ Holdfogyatkozás

Matyi több álruhát öltött, volt

  is.

Matyi azért tudott többször is túljárni 
Döbrögi eszén, mert…
 
 

A ballada írója és címe: 
 
 

A ballada műfaji sajátosságaira néhány 
példa a műből: 
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Év eleji ismÉtlÉs

Év eleji ismétlés

Matyi több álruhát öltött, volt

  is.

Matyi azért tudott többször is túljárni 
Döbrögi eszén, mert…
 
 

2.   Csoportokban dolgozzatok! Az elmúlt tanévben Arany János Toldi című elbeszélő köl-
teményével is megismerkedtetek. A 6.-os könyvetekből ismerősök lehetnek számotok-
ra az alábbi illusztrációk. 
a)  Számozással tegyétek időrendbe a rajzokat! (A négyzetbe írjátok a számot!)
b)  Jegyezzétek le a megfelelő rajzhoz a következő szavakat: Nagyfalu, Nagyfalu határa,  

nádas, Duna-sziget, budai vár, Pest városa!  
c)  Mondjátok el a rajzok segítségével körforgóban Toldi Miklós történetét! 

   

 

3.  Mindegyik sorban van egy-egy kakukktojás. Keresd meg, és indokold a választásodat!
 a) Arany János      A Pál utcai fiúk      A walesi bárdok        Toldi        Mátyás anyja
  A kakukktojás:  , mert
  ez/ő                                                        , a többi  
 b) ismétlés     hasonlat     fokozás     párhuzam     ellentét     megszólítás     felsorolás 
  A kakukktojás:  , mert
  ez                                                            , a többi  
 c) Bornemissza Gergely     Cecey Éva     Boka János     Dobó István     Török Bálint
  A kakukktojás:  , mert
  ő                                                             , a többi  
 d) előkészítés        bonyodalom        metafora        tetőpont       megoldás
  A kakukktojás:  , mert
  ez                                                           , a többi  
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4.   a)  Az Eltűnt tárgyak osztályán türelmetlenül keresik  
a következő tárgyak a gazdájukat. Írd melléjük a tu-
lajdonosuk nevét!
talizmángyűrű: ________________________________

malomkő: _____________________________________

bársonyhüvelyű kard: ___________________________

b)  Képzeld el, hogy te is ezen az osztályon dolgozol! Válaszd ki az egyik tárgyat, és 
mutasd be röviden! Írd le azt is, milyen kapcsolat (esemény, emlék) fűzi a tárgyat 

a tulajdonosához!   
 

c)  „Helyezd el” a fenti tárgyak egyikét egy másik irodalmi műben! Mi lenne a szere-

pe például egy malomkőnek a Lúdas Matyiban?   

 

5.   Párokban dolgozzatok!
a)  Tegyetek fel egymásnak kérdéseket a szóképekkel kapcsolatban! (Segítségetekre le-

het a tankönyv Fogalomtára is.)
b)  Milyen költői kifejezőeszközökre ismertek a versrészletekben és a példamondatban? 

Írjátok a számukat a megfelelő könyv lapjaira!
c)  Nevezzétek meg szóban, mely művekből valók a részletek!

1. „Hasztalan leskődött ott az édes álom”  5. „Elfeküdt már a nap túl a nádas réten”
2. „A fiú betoppan; szive égő katlan”  6. Az egriek oroszlánként küzdöttek.
3. „Mint komor bikáé, olyan a járása” 7. „Egyenes rónaság nyujtózkodott végig”
4. „Felség! valóban koronád 8. „És amint sereg kél szürke por ködéből

Legszebb gyémántja Velsz” Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből”

Megszemélyesítések Hasonlatok Metaforák
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4.   a)  Az Eltűnt tárgyak osztályán türelmetlenül keresik  
a következő tárgyak a gazdájukat. Írd melléjük a tu-
lajdonosuk nevét!
talizmángyűrű: ________________________________

malomkő: _____________________________________

bársonyhüvelyű kard: ___________________________

b)  Képzeld el, hogy te is ezen az osztályon dolgozol! Válaszd ki az egyik tárgyat, és 
mutasd be röviden! Írd le azt is, milyen kapcsolat (esemény, emlék) fűzi a tárgyat 

a tulajdonosához!   
 

c)  „Helyezd el” a fenti tárgyak egyikét egy másik irodalmi műben! Mi lenne a szere-

pe például egy malomkőnek a Lúdas Matyiban?   

 

5.   Párokban dolgozzatok!
a)  Tegyetek fel egymásnak kérdéseket a szóképekkel kapcsolatban! (Segítségetekre le-

het a tankönyv Fogalomtára is.)
b)  Milyen költői kifejezőeszközökre ismertek a versrészletekben és a példamondatban? 

Írjátok a számukat a megfelelő könyv lapjaira!
c)  Nevezzétek meg szóban, mely művekből valók a részletek!

1. „Hasztalan leskődött ott az édes álom”  5. „Elfeküdt már a nap túl a nádas réten”
2. „A fiú betoppan; szive égő katlan”  6. Az egriek oroszlánként küzdöttek.
3. „Mint komor bikáé, olyan a járása” 7. „Egyenes rónaság nyujtózkodott végig”
4. „Felség! valóban koronád 8. „És amint sereg kél szürke por ködéből

Legszebb gyémántja Velsz” Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből”

A középkor irodalma     
Egyházi kultúra, keresztény szellemiség 

1.   a)  Jelöld az időszalagon az alábbi eseménye-
ket egy-egy álló vonalkával, és írd fölé az 
évszámot is!
• A Nyugatrómai Birodalom bukása.
• Amerika felfedezése.

b)  Húzd meg a vonal mentén – vonalzó se-
gítségével – a következő korszakokat!
•  A történelmi középkor időszakát piros 

ceruzával!
• A művészettörténeti középkor időtartamát zöld színnel!

c)  Beszéljétek meg az osztálytársaitokkal, milyen eltérést találtok a korszakhatárok között!

2.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogyan kapcsolódik a munkafüzet-
ben látható két festmény a középkorhoz! Folytasd a megkezdett mondatokat!
A Pusztulás című festmény  
 
A három vitorlást ábrázoló kép  

 

Kolumbusz Kristóf hajói

Thomas Cole: A birodalom útja – Pusztulás

Krisztus születése 500 1000 1500
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3.  A középkor jellegzetes stílusirányzatai a romanika (román stílus) és a gótika voltak.
Melyikhez kapcsolódnak a felsorolt elemek? Kösd össze a rajzokat és a jellemzőket
a megfelelő stílussal!

Bordás  
keresztboltozat

ROMÁN STÍLUS GÓTIKUS STÍLUS

Színes rózsaablakok

A párizsi Notre-Dame- 
székesegyház részlete

Csúcsíves ablakok Félköríves ablakok

A jáki apátsági 
templom 

A reimsi székesegyház  
(Franciaország)

Santa María-katedrális, Burgos

11–12. század 13–15. század

A San Marco d'Alunzioban  
található kastély részlete
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A közÉpkor irodAlmA     

3.   A középkor jellegzetes stílusirányzatai a romanika (román stílus) és a gótika voltak.
Melyikhez kapcsolódnak a felsorolt elemek? Kösd össze a rajzokat és a jellemzőket  
a megfelelő stílussal!

4.   Döntsd el, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások! (Csak az I vagy H betű-
ket írd be a mondat utáni négyzetbe!)

5.  Párosítsd az alkotókat a rövid bemutatásukkal! 

Kálti Márk: ___         Kézai Simon: ___
Anonymus: ___   

a)  Nagy Lajos korában élt szerzetes, történet író, valószí- 
nűleg ő a Képes krónika megalkotója. 

b)  13. századi krónikás, a Gesta Hungarorum (A magyarok 
viselt dolgai) című latin nyelvű krónikáját IV. László ki-
rálynak ajánlotta fel. 

c)  P. mesterként ismert krónikaíró, feltehetőleg III. Béla ki-
rály jegyzője volt. Gesta Hungarorum című munkája 
1200 körül keletkezett. 

6.   Készíts színes iniciálét a vezetékneved vagy a ke reszt neved kezdőbetűjéhez! Díszíthe-
ted apró képpel, miniatúrával is. A betű mellé írj néhány gondolatod magadról! (Akár 
a kül ső és a belső tulajdonságaidra, a kedvenc időtöltésedre is utalhatsz.)

Anonymus szobra; Ligeti Miklós  
alkotása (1903)

a)  A codex szó fatáblát jelent, 
kezdetben ugyan is azokra 
írtak. Később már csak  
a kódex lapjait fogta össze  
a fa alapanyagú tábla.

c)  A miniatúra a középkori 
kódexek nagy méretű 
kezdőbetűje, melyet kis 
rajzok, színes iniciálék 
díszítenek.

d)   A középkori Európában  
a katolikus egyház,  
a keresz tény vallás 
határozta meg a kultúra 
és az élet szinte minden 
területét.

b)  A krónikák az eseménye ket 
időrendben beszélik el .  
A geszták főként egy uralko dó - 
család trónhoz való jogát 
hitelesítik.
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Világi irodalom, lovagi kultúra 

1.   Húzd alá azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igaz-
zá teszi az állítást!
a)  Trubadúroknak / minnesängereknek / vágánsoknak 

nevezzük a középkori francia lovagi költőket, akik 
leginkább a szerelemről és a hősi tettekről verseltek.

b)  A vágánsok (vándorló diákok) költeményeinek leg-
főbb témája a vallás / a szerelem / a tudomány di-
csérete és az életöröm hirdetése volt.

c)  A lovagi erények közé tartozott a német nyelv isme-
rete / a találékonyság / az erkölcsi tisztaság is. 

2.   Válaszolj röviden a kérdésekre! 
a)  Mely századokban jelentek meg a latin nyelvű egyházi irodalom mellett a világi 

jellegű, nemzeti nyelven megszólaló alkotások is?
  

b)  Írd le, melyek voltak a világi kultúra kialakulásának fontos helyszínei, területei! 
  
  

3.  a) A betűkört hét lovagi erény betűi alkotják. Jegyezd le a szavakat a vonalakra! 
b)  Karikázd be közülük azt, amelyik kapcsolódik a lovagi párbajt ábrázoló képhez! 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Lovagok párbaja középkori kódexben 
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A közÉpkor irodAlmA     

Világi irodalom, lovagi kultúra 

1.   Húzd alá azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igaz-
zá teszi az állítást!
a)  Trubadúroknak / minnesängereknek / vágánsoknak 

nevezzük a középkori francia lovagi költőket, akik 
leginkább a szerelemről és a hősi tettekről verseltek.

b)  A vágánsok (vándorló diákok) költeményeinek leg-
főbb témája a vallás / a szerelem / a tudomány di-
csérete és az életöröm hirdetése volt.

c)  A lovagi erények közé tartozott a német nyelv isme-
rete / a találékonyság / az erkölcsi tisztaság is. 

2.   Válaszolj röviden a kérdésekre! 
a)  Mely századokban jelentek meg a latin nyelvű egyházi irodalom mellett a világi 

jellegű, nemzeti nyelven megszólaló alkotások is?
  

b)  Írd le, melyek voltak a világi kultúra kialakulásának fontos helyszínei, területei! 
  
  

3.  a) A betűkört hét lovagi erény betűi alkotják. Jegyezd le a szavakat a vonalakra! 
b)  Karikázd be közülük azt, amelyik kapcsolódik a lovagi párbajt ábrázoló képhez! 

4.  

5.  

6.  

7.  

 4.   Készíts ötsorost a középkor világi irodalmához kapcsolódóan!
világi irodalom

(név)
___________________________ ___________________________

(2 cselekvés)
_________________________ __________________________ ________________________

(3 tulajdonság)
___________________________________________________________________________

(egy négyszavas mondat)
________________________________

(Egy szó, amely a középkori világi irodalommal kapcsolatban legelőször az eszedbe jut.)

5.   Ha helyes sorrendben kötöd össze a betűket, a kö-
zépkori világi irodalomhoz és a lovagi kultúrához 
kapcsolódó három szót kapsz megfejtésül. Írd le a 
szavakat, és szóban foglald mondatba őket a tanul-
taknak megfelelően! (A jobb felső T betűtől indulj!)

6.   A világi kultúra fontos helyszínei voltak az egyetemek. Jellemezd a középkori egye-
temi oktatást legalább három megállapítással! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
2.  
3.  

A T U L T

D I

T Ú

R E

Z H

Ó M

E D

N B A R O

  Középkori oktatás illusztrációja 
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Szent István király intelmei Imre herceghez  

1.   Húzd át a mondatok hibás megállapításait, majd írd a javítást a szavak fölé! (Segíte-
nek az oldalon található képek is.)

Imre herceg édesapja István király volt, aki meg

keresztelése előtt a Vazul nevet viselte. Édesanyja  

Sarolt volt, a bajor herceg leánya. Imre neveltetésére 

nagy gondot fordítottak. Gellért püspök latinra ta

nította, elvégezte kora leg ma gasabb iskolai fokoza

tait. Mély vallásosság jellemezte az ifjú trónörököst, 

aki egy utazás közben halt meg 1031ben.

2.   Számozd meg, milyen sorrendben követték egymást a szövegben az alábbi intelmek!

  „Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.”

  „A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás.”

   „A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak 
a királyi méltóság hatodik helyén.”

   „Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók 
nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre.”

3.   Fejtsd meg a rejtvényt, és az intelmek egy tanítását kapod megfejtésül. A jobb felső 
négyzetből indulj, a szabályt neked kell kitalálnod.

Megfejtés:   

 

 

Székely Bertalan: Gizella királyné Imre herceggel

E M L E R Ü T A

S K I R Á L Y O

K Y L Á R I K K

O D N A K A T Ü

E L T E M L E R

N E K P E D I G

O K O N R A S Z

S K O D N A K

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése
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A közÉpkor irodAlmA     

Szent István király intelmei Imre herceghez  

1.   Húzd át a mondatok hibás megállapításait, majd írd a javítást a szavak fölé! (Segíte-
nek az oldalon található képek is.)

Imre herceg édesapja István király volt, aki meg

keresztelése előtt a Vazul nevet viselte. Édesanyja  

Sarolt volt, a bajor herceg leánya. Imre neveltetésére 

nagy gondot fordítottak. Gellért püspök latinra ta

nította, elvégezte kora leg ma gasabb iskolai fokoza

tait. Mély vallásosság jellemezte az ifjú trónörököst, 

aki egy utazás közben halt meg 1031ben.

2.   Számozd meg, milyen sorrendben követték egymást a szövegben az alábbi intelmek!

  „Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess.”

  „A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás.”

   „A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak 
a királyi méltóság hatodik helyén.”

   „Minthogy a királyi méltóság rangját csakis a hívők és a katolikus hitet vallók 
nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre.”

3.   Fejtsd meg a rejtvényt, és az intelmek egy tanítását kapod megfejtésül. A jobb felső 
négyzetből indulj, a szabályt neked kell kitalálnod.

Megfejtés:   

 

 

Déva vára

Összefoglalás

1.   Az egyházi vagy a világi kultúrához illik a lejegyzett sajátosság? Válaszd ki az ismertető - 
jegyeket, és írd a sorszámukat a megfelelő vonalra! (Egy-egy meghatározást több 
helyre is írhatsz.) 

1. Középkor. 2. Trubadúrköltészet. 3. Szent István király intelmei. 4. Lovagi költészet. 
5. Minnesängerek. 6. Nemzeti nyelvű alkotások is születtek. 7. Csak latin nyelvű mű-
vek készültek. 8. A szerelmi költészet megjelenése. 9. A vágánsköltészet virágzása.

2.  Olvasd el a meghatározásokat! Írd le, mely fogalmak nevét adtuk meg!

Egyházi kultúra Világi kultúra

A jellemző száma: ___________________ A jellemző száma: ___________________

Sassetta: Aquinói Szent Tamás imája Középkori trubadúr és szíve hölgye

Középkori francia lo
vagi költők, akik leg
inkább a szerelemről 
és a hősi tettekről ver
seltek.
_____________________

Európában a 13–15. 
századokra jellemző  
stílusirányzat. A csúcs
íves ablakok és a vé
kony falak is az ismer
tetőjegyei. 
_____________________

Kézzel írt könyv, mely 
a könyvnyomtatás el
terjedése előtti időkből 
származik.  

_____________________

Epikai műfaj, amely 
egy megnevezett sze
mélyhez szólva nevelő 
célzatú tanácsokat és 
bölcsességeket fogal
maz meg.
_____________________

A kódexek egyes feje
zeteinek vagy a szöveg 
bekezdéseinek nagy 
méretű, díszes kezdő
betűje.
_____________________

A 11. és 12. század 
képzőművészeti  
irányzata volt.  
Az ókori Róma mű
vészetét tekintette 
irányadónak.
_____________________

Benczúr Gyula: Vajk megkeresztelése
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3.   A Szent István király intelmei Imre herceghez című alkotás 
mintegy ezer éve keletkezett. Írd le, milyen útravalót adhat 
a parainesis a mai fiataloknak! (Legalább három tanácsot je-
gyezz le!)

 

 

 

 

 

4.   Mely épületekre ismersz az alábbi képeken? Írd a betűjelüket a megfelelő négyzetekbe! 
Jegyezd le a vonalakra, hogy a román stílus vagy a gótika jellegzetességeit ismered 
fel a képeken!

 a) A lébényi Szent Jakab-templom b) A párizsi Notre-Dame-székesegyház
 c) A kassai Szent Erzsébet-székesegyház d) A budapesti Mátyás-templom

 _______________________________                _______________________________   

C iniciálé Szent István  
és Szent Imre alakjával

 _______________________________                 _______________________________   
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A reneszánsz irodAlmA       

3.   A Szent István király intelmei Imre herceghez című alkotás 
mintegy ezer éve keletkezett. Írd le, milyen útravalót adhat 
a parainesis a mai fiataloknak! (Legalább három tanácsot je-
gyezz le!)

 

 

 

 

 

4.   Mely épületekre ismersz az alábbi képeken? Írd a betűjelüket a megfelelő négyzetekbe! 
Jegyezd le a vonalakra, hogy a román stílus vagy a gótika jellegzetességeit ismered 
fel a képeken!

 a) A lébényi Szent Jakab-templom b) A párizsi Notre-Dame-székesegyház
 c) A kassai Szent Erzsébet-székesegyház d) A budapesti Mátyás-templom

 _______________________________                _______________________________   

C iniciálé Szent István  
és Szent Imre alakjával

1.   Olvasd el az irodalomkönyv Foga lom tá rá ban 
a korstílus, a stílus irány  zat és a reneszánsz 
címszavakat, majd fejezd be a mondatokat!
A reneszánszt azért nevezhetjük korstílus-
nak, mert  
 
A reneszánsz szülőföldje a 14. századi Itália, később  

 

2.    Fejtsd meg a reneszánszhoz kapcsolódó rejtvényt! 
1. Balassi … magyarul verselő költő. 
2. A reneszánsz világnézete. 
3. Az ókori görög és … eszméket követte.
4. … Pannonius (költő).
5.  Ádám… (Michelangelo festménye).
6.  A túlvilág fontossága helyett a … élet  

került előtérbe.

3.   A reformáció eszméinek az elterjedésében nagy szerepe volt az anyanyelv mind szélesebb 
körben való használatának. 

a)  A Biblia anyanyelven történő olvasása is fon-
tos mérföldkő volt ebben. Ki készítette el az 
első magyar nyelvű teljes bibliafordítást? Mi-
kor és hol nyomtatták ki a Bibliát?

 

 

b)  Nézz utána és jegyezd le, hogyan kapcsoló-
dik Gutenberg János (1400–1468) a könyv-
nyomtatáshoz!

 

A reneszánsz irodalma       
Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Michelangelo Buonarroti: Ádám teremtése

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gutenberg János munka közben

 _______________________________                 _______________________________   
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A magyar reneszánsz Mátyás idején, mesék és mondák a királyról 
Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó

1.  a)  A tankönyv magyarázó szövege alapján jegyezd le, milyen kapcsolat fűzte a képeken 
látható személyeket Mátyás királyhoz! Írd a választ a nevek alatti vonalakra! 

b)  Fogalmazd meg röviden írásban, miként járultak hozzá a magyarországi reneszánsz 
kibontakozásához!

2.    Mátyás király idején a művészetek virágzása és a műveltség elterjedése jellemezte ha-
zánkat. Írj kiselőadást a füzetedbe, vagy készíts PowerPoint-bemutatót az alábbi címmel! 
Jegyezd le ide a kulcsszavakat, a tételmondato-
kat, majd állítsd össze az előadásod vázlatát!
Művelődés és művészet Mátyás idején

 

 

 

 

 

 

A visegrádi királyi palota belső udvara a Herkules-kúttal 

Vitéz János
 
 
 
 

Antonio Bonfini
 
 
 
 

Beatrix királyné
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A reneszánsz irodAlmA       

A magyar reneszánsz Mátyás idején, mesék és mondák a királyról 
Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó

1.  a)  A tankönyv magyarázó szövege alapján jegyezd le, milyen kapcsolat fűzte a képeken 
látható személyeket Mátyás királyhoz! Írd a választ a nevek alatti vonalakra! 

b)  Fogalmazd meg röviden írásban, miként járultak hozzá a magyarországi reneszánsz 
kibontakozásához!

2.    Mátyás király idején a művészetek virágzása és a műveltség elterjedése jellemezte ha-
zánkat. Írj kiselőadást a füzetedbe, vagy készíts PowerPoint-bemutatót az alábbi címmel! 
Jegyezd le ide a kulcsszavakat, a tételmondato-
kat, majd állítsd össze az előadásod vázlatát!
Művelődés és művészet Mátyás idején

 

 

 

 

 

 

I H

I H

I H

I H

HOGYAN KERÜLT A HOLLÓ  
MÁTYÁS KIRÁLY CÍMERÉBE?

Arany János

formája próza

fekete holló

formája vers

„Piros a / Pecsétje / Finom a hajtása”

„Mátyást mindennap fogjátok eke elé!
Hadd szántsa a hegyoldalakat”

„Ki viszi / Hamarabb  
Levelem Prágába?”

ballada monda, sok mesei elemmel

népköltészeti alkotás

levélírás

MÁTYÁS ANYJA 

   

Hogyan került a holló Mátyás király címerébe?

1.  Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!

  Mátyás a csehek fogságába került, Kolozsvár városába.

  Szilágyi Erzsébet levelét egy fekete holló vitte el Mátyás-
nak.  

  Az „Apád helyett apád leszek!” üzenet azt jelentette, 
hogy katonákkal szabadítják ki az ifjú rabot. 

   Mátyás testvéréről, Lászlóról is olvastunk a történet-
ben.

2.    A Hogyan került a holló Mátyás király címerébe? vagy a Mátyás anyja című alkotás-
hoz kapcsolódnak a felsorolt elemek? Kösd össze a jellemzőket és az idézeteket a meg-
felelő címmel! (Egy-egy jellemzőt több címhez is húzhatsz.)

3.    Milyen szavakat rejtenek a rajzok? Tedd helyes sorrendbe a betűket, és írd le a megoldást!  
A mű szövegének megfelelően foglald szóban egy-egy mondatba a szavakat!

M
E

C

Í R
G

F

S

Á O

G

G

Z
S

L

Á
I

I

Y
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Kuckó – Olvassunk együtt! 
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Mátyást királlyá koronázzák (részlet)1 

Amikor László király meghalt, erősen megijedtek azok az urak,  
akik Hunyadi László halálát okozták. Hogyne ijedtek volna meg,  
amikor Szilágyi Mihály nagy sereggel közeledett Buda felé. 

Pedig Szilágyi Mihályt nem a bosszúállás szándéka vezette, ő 
ennél többre vágyott: a trónt akarta megszerezni unokaöccsé
nek, Hunyadi Mátyásnak. 

Amikor Szilágyi Mihály a fegyveres sokasággal Pest váro
sába érkezett, az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott.  
Az első éjszakán, abban a hideg télben minden csillag fényesen 
ragyogott az égen, a Duna vize pedig olyan erősen befagyott, 
hogy a jég hátán úgy járhattak, mint a sík mezőn. 

Reszkettek is az urak a budai várban, mert Pest felől minden 
baj nélkül fel lehetett vonulni a várba. Ha most Szilágyi Mihály 
bosszút forral, vége az életüknek… 

De Szilágyi Mihály megüzente az urak
nak, hogy nem áll bosszút Hunyadi Lász
ló haláláért.

Ekkor az urak felbátorodtak, levonultak 
Pest városába, hogy a király megválasztá
sáról tárgyaljanak. Ott sokat tárgyalni nem 
kellett, mert a köznemesség sokasága, 
negyvenezer ember állott a Duna jegén, 
és mind Hunyadi Mátyást éltette. […]

A választás éjszakáját annyi máglyara
kás világította meg, hogy az emberek azt 
hitték, a csillagok szálltak le az égboltról. Soha még királyválasztás ennyi örömmel, 
ennyi dicsőséggel nem történt.

De nemcsak Magyarországon örültek ennek a választásnak! Erdélyben még sokkal 
nagyobb volt az öröm, mert a Hunyadiak onnan származtak, s maga Mátyás Kolozs
vár városában született. […]

Örült egész Magyarország, vele örvendezett a szép Erdélyország, amiért a török
verő Hunyadi János fiát, az ifjú Mátyást királlyá választották.

1  Benczédi Székely István és Thuróczi János krónikája nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák 
című könyvéből. Móra Könyvkiadó, 1985, Budapest, 305–307. o.

Lotz Károly: Hunyadi  
Mátyás

Hunyadi Mátyás szülőháza Kolozsvárott
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A reneszánsz irodAlmA       

Kuckó – Olvassunk együtt! 
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Mátyást királlyá koronázzák (részlet)1 

Amikor László király meghalt, erősen megijedtek azok az urak,  
akik Hunyadi László halálát okozták. Hogyne ijedtek volna meg,  
amikor Szilágyi Mihály nagy sereggel közeledett Buda felé. 

Pedig Szilágyi Mihályt nem a bosszúállás szándéka vezette, ő 
ennél többre vágyott: a trónt akarta megszerezni unokaöccsé
nek, Hunyadi Mátyásnak. 

Amikor Szilágyi Mihály a fegyveres sokasággal Pest váro
sába érkezett, az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott.  
Az első éjszakán, abban a hideg télben minden csillag fényesen 
ragyogott az égen, a Duna vize pedig olyan erősen befagyott, 
hogy a jég hátán úgy járhattak, mint a sík mezőn. 

Reszkettek is az urak a budai várban, mert Pest felől minden 
baj nélkül fel lehetett vonulni a várba. Ha most Szilágyi Mihály 
bosszút forral, vége az életüknek… 

De Szilágyi Mihály megüzente az urak
nak, hogy nem áll bosszút Hunyadi Lász
ló haláláért.

Ekkor az urak felbátorodtak, levonultak 
Pest városába, hogy a király megválasztá
sáról tárgyaljanak. Ott sokat tárgyalni nem 
kellett, mert a köznemesség sokasága, 
negyvenezer ember állott a Duna jegén, 
és mind Hunyadi Mátyást éltette. […]

A választás éjszakáját annyi máglyara
kás világította meg, hogy az emberek azt 
hitték, a csillagok szálltak le az égboltról. Soha még királyválasztás ennyi örömmel, 
ennyi dicsőséggel nem történt.

De nemcsak Magyarországon örültek ennek a választásnak! Erdélyben még sokkal 
nagyobb volt az öröm, mert a Hunyadiak onnan származtak, s maga Mátyás Kolozs
vár városában született. […]

Örült egész Magyarország, vele örvendezett a szép Erdélyország, amiért a török
verő Hunyadi János fiát, az ifjú Mátyást királlyá választották.

1  Benczédi Székely István és Thuróczi János krónikája nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák 
című könyvéből. Móra Könyvkiadó, 1985, Budapest, 305–307. o.

a) Írd le, milyen rokoni kapcsolat fűzte a következő személyeket Mátyás királyhoz!

Hunyadi János: _____________________  Szilágyi Mihály: _______________________

b) Húzd alá, hány ember gyűlt össze a Duna jegén! 

 négyezer negyvenezer ezernégyszázötvennyolc húszezer

c) Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten! 
• A szöveg első mondata László királyt említi. Ki lehet ő? Húzd alá a helyes választ!

 V. László Szent László Hunyadi László

•  Melyik évben történt a krónika szerint elbeszélt történet? Hány éves volt ekkor 

Hunyadi Mátyás?  
d) Válaszolj a kérdésre!

• Miért gondolták az emberek, hogy „csillagok szálltak le az égboltról”? 

 

2.    Dolgozzatok párosával! Tegyétek számozással időrendbe a Mátyás király rózsát nyitó  
ostornyele című mű eseményeit!

   A gazda észrevette, hogy a barázdába szúrt ostornyél végén „egy szép szál rózsa 
ingadozott”. 

   A fiú megfordította az ekét, annak vasára tette a fazekat, és úgy ette meg a reg-
gelijét. 

  A gazda elmondta Mátyásnak, hogy aznap királyt választanak Budán.  

   A korona harmadszor is Mátyás fejére szállt, így már az urak is behódoltak a pa - 
rasztfiúnak. 

   Mátyás a szolgálólány kérdésére azt felelete, hogy az lesz az uralkodó, aki az-
nap vasasztalról eszik.

3.    Számozd meg, milyen sorrendben jelentek meg a mesében a rajzokon látható tárgyak!
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A reneszánsz világa a versekben 
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Magyarországi János

A 15. században Magyarországon még nem voltak szilárdan rögzült családnevek.  
Az volt a szokás, hogy apjuk, lakóhelyük, foglal kozásuk, de leggyakrabban szülőhe
lyük szerint nevezték el az embereket. 

A költő eredeti családneve – szülőhelye után – feltehetőleg a Csez miczei volt. A Janus 
Pannonius elnevezés a kor humanista szokása szerint felvett név, jelentése ’Magyaror
szági János’. A Névváltoztatásáról című versében így ír minderről: 
 János volt a nevem, s Janus, ki e verseket írta! 
 Megmondom, ha netán tudni kivánod okát.

 Nem buta gőgből hagytam cserben a régi nevem, nem!
 Tudna-e bárki különb, szebb nevet adni nekem?
 Ezt hittem magam is s lásd, Janus lettem, amint a
 Múzsa1 magához emelt, s megkoszorúzta fejem.

 (Berczeli Anzelm Károly fordítása)

a) Mi volt a költő eredeti családneve a feltételezések szerint?  

b) Mi a jelentése a Janus Pannonius névnek?  

c) Értelmezd a verssort: a „Múzsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem”!

 

2.   Olvasd el Simon István Ballada a szekeresről című versének alábbi részletét, majd  
a tankönyv és a térkép segítségével válaszolj a kérdésekre!

Csak elérni Medve-várba […]
püspökünk folyton köhécsel, 
szekér és száraz betegség 
láza rázza gyenge testét. 
Mátyás űzi… Már elájult, 
karon viszik föl a várba – 
Harmadnapon eltemették  
Pannonia diszét, Jánuszt.

a)  Hol és mikor született a költő?   
b)  Melyik évben és hol halt meg Janus Pannonius?  

1 múzsa (gör): 1. a művészetek és a tudományok ókori görög istennője; 2. költői ihletet adó személy

Janus Pannonius feltételezett  
képmása (Andrea Mantegna  
festménye)

Mátyás arcképe
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A reneszánsz irodAlmA       

A reneszánsz világa a versekben 
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Magyarországi János

A 15. században Magyarországon még nem voltak szilárdan rögzült családnevek.  
Az volt a szokás, hogy apjuk, lakóhelyük, foglal kozásuk, de leggyakrabban szülőhe
lyük szerint nevezték el az embereket. 

A költő eredeti családneve – szülőhelye után – feltehetőleg a Csez miczei volt. A Janus 
Pannonius elnevezés a kor humanista szokása szerint felvett név, jelentése ’Magyaror
szági János’. A Névváltoztatásáról című versében így ír minderről: 
 János volt a nevem, s Janus, ki e verseket írta! 
 Megmondom, ha netán tudni kivánod okát.

 Nem buta gőgből hagytam cserben a régi nevem, nem!
 Tudna-e bárki különb, szebb nevet adni nekem?
 Ezt hittem magam is s lásd, Janus lettem, amint a
 Múzsa1 magához emelt, s megkoszorúzta fejem.

 (Berczeli Anzelm Károly fordítása)

a) Mi volt a költő eredeti családneve a feltételezések szerint?  

b) Mi a jelentése a Janus Pannonius névnek?  

c) Értelmezd a verssort: a „Múzsa magához emelt, s megkoszorúzta fejem”!

 

2.   Olvasd el Simon István Ballada a szekeresről című versének alábbi részletét, majd  
a tankönyv és a térkép segítségével válaszolj a kérdésekre!

Csak elérni Medve-várba […]
püspökünk folyton köhécsel, 
szekér és száraz betegség 
láza rázza gyenge testét. 
Mátyás űzi… Már elájult, 
karon viszik föl a várba – 
Harmadnapon eltemették  
Pannonia diszét, Jánuszt.

a)  Hol és mikor született a költő?   
b)  Melyik évben és hol halt meg Janus Pannonius?  

1 múzsa (gör): 1. a művészetek és a tudományok ókori görög istennője; 2. költői ihletet adó személy

Janus Pannonius feltételezett  
képmása (Andrea Mantegna  
festménye)

Mátyás arcképe

c)  Melyik ország területén található ma Med-
vevár? 
 

d)  Írd le, miért „űzi” Mátyás a korábban szol-
gá la tá   ban álló költőt!
 

3.    A verslábak ritmusjeleit könnyebben meg tudod nevezni,  ha a kezdőbetűjükkel meg-
egyező „beceneveket” adsz nekik.1

a)  Nézd meg a táblázatba beírt neveket! Mivel egyezik meg a ritmusuk?
b)  Írj további példákat a verslábak ritmusának megfelelően! 

Versláb Becenév Példák
jambus Janó

  –
trocheus Tóni

  –   
alma,

spondeus Sárát
  – –

írás,

pirrichius Piri
 

daktilus Dániel
   –  

anapesztus Anikó
   –

4.    Nemcsak a versekben, hanem akár a mindennapi beszédben is találkozhatunk hexa-
meterekkel. Győződj meg erről te is!
a)  Jelöld a rövid és a hosszú szótagokat! Húzd be és nevezd meg a verslábakat is!
b)  Skandáld az összes mondatot, a hosszú szótagokat kétszer annyi ideig hangoztasd, 

mind a rövideket! 

Gépjárművezető-igazolványok kiadása. Áfásszámla-igényét, kérem, előre jelezze!

Pénzadományát erre a bankszámlára Készpénz! Használt műszaki cikkeit
utalja!  átveszem Öntől! 

Jósda a félemelet 4-ben. Csengessen Állás németül értő játékgépszerelőknek.
erősen!

1 Csorba Piroska Az én tankönyvem I. A vers című könyve nyomán. Szeptember Kiadó, 1992, Miskolc
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Balassi Bálint: Egy katonaének

1.  Balassi Bálint életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be a térképen.
a)  Hogyan kapcsolódnak a költőhöz? Fűzz hozzájuk egy-egy találó, frappáns megálla-

pítást! (Például Zólyomhoz: főrangú szüleim várva vártak ebben a várban.)

Zólyom:  

Nürnberg:  

Krakkó:  

Gyulafehérvár:  

Esztergom:  

b)  Olvassátok fel egymásnak a megállapításokat a helységnevek nélkül! 
Találjátok ki egymás feladványait! 

c) Jegyezd le a számodra legötletesebb megfogalmazást!  

 

2.   Melyik megfogalmazás fejezi ki legpontosabban az Egy katonaének című vers monda-
nivalóját? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a)  A haza védelme, a katonai szolgálat vállalása a becsületes emberek legfőbb kötelessége. 
b)  A végvári katonák élete attól szép, hogy vadak, madarak közelében élnek.
c)   A végvári katonáskodás nemes, tiszteletre méltó, szép hivatás, ugyanakkor a haza 

védelme a legfőbb kötelesség is.

Balassi Bálint

Zólyom

Gyulafehérvár

Esztergom

Nürnberg
Krakkó
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A reneszánsz irodAlmA       

Balassi Bálint: Egy katonaének

1.  Balassi Bálint életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be a térképen.
a)  Hogyan kapcsolódnak a költőhöz? Fűzz hozzájuk egy-egy találó, frappáns megálla-

pítást! (Például Zólyomhoz: főrangú szüleim várva vártak ebben a várban.)

Zólyom:  

Nürnberg:  

Krakkó:  

Gyulafehérvár:  

Esztergom:  

b)  Olvassátok fel egymásnak a megállapításokat a helységnevek nélkül! 
Találjátok ki egymás feladványait! 

c) Jegyezd le a számodra legötletesebb megfogalmazást!  

 

2.   Melyik megfogalmazás fejezi ki legpontosabban az Egy katonaének című vers monda-
nivalóját? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
a)  A haza védelme, a katonai szolgálat vállalása a becsületes emberek legfőbb kötelessége. 
b)  A végvári katonák élete attól szép, hogy vadak, madarak közelében élnek.
c)   A végvári katonáskodás nemes, tiszteletre méltó, szép hivatás, ugyanakkor a haza 

védelme a legfőbb kötelesség is.

3.   Balassi Bálint Egy katonaének című költeményét a hárompilléres versszerkezet jellemzi,  
ezt az építkezési formát hídszerkezetnek is nevezzük. 
a)  A tankönyv 34. oldali táblázata segítségével írd be a megfelelő helyre (a pillérekbe) 

a következő szavakat: megszólítás, dicsőítés, áldás! 
b)  Nevezz meg minél többet a vitézi életet bemutató életképek sorából a vers és a 

tankönyv segítségével! Írj be közülük néhányat az „ívekbe”! 

4.   Írd az idézetek elé a megfelelő költői kifejezőeszköz (szókép, nyelvi alakzat) számát! 
(Egy-egy számot több helyre is írhatsz.)

___  „Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul.”

___  „Sok vad, s madár gyomra gyakran koporsója vitézűl holt testeknek.”

___  „Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege”

___  „Az nagy széles mező, az szép liget, erdő, sétáló palotájok”

___  „Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok”

___  „Midőn mint jó sólymok, mezőn széjjel járnak, vagdalkoznak, futtatnak.”

    1. metafora     2. felsorolás     3. megszólítás      4. hasonlat

5.   A vitézi ének közel ötszázötven évvel ezelőtt keletkezett, ezért a költemény sok kife-
jezése ma már idegenül hangozhat a számodra. Párosítsd a szavakat azok magyará-
zatával!
a) holott 1. ahol
b) strázsa 2. őr
c) fertezvén 3. hadizsákmány
d) sok jó szerencse 4. bemocskolva, beszennyezve

a) _____    b) _____    c) _____    d) _____    

Balassi Bálint

2–4. vsz. 6–9. vsz.

1. vsz. 5. vsz. 9. vsz.

2–4. vsz.

1. vsz. 5. vsz. 9. vsz.

6–8. vsz.
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Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki

1.   Töltsd ki a vershez készült vázlatot!1 Írd be a megfelelő helyre a következő szavakat is! 
boldog felkiáltás, korabeli köszöntési forma, Júlia válasza csak egy mosoly

Keletkezése: ________________________ Műfaja: _____________________________

Szerkezete-gondolatmenete: 

1. versszak:  

2–5. versszak: Az érzelmek áradását a sok metafora is jelzi. Az 5. versszakban újabb 

köszöntési formákat használ:  

6. versszak: Múlt idő az eddigi jelen idő helyett.  

Rímfajtája: __________________________

2.   Bontsd ütemekre a sorokat, majd jelöld a hangsúlyos és a 
hangsúlytalan szótagokat a tanult módon! Írd az ütemek 
és a szótagok számát a vonalra! Mit tapasztaltál?  

„Ez világ sem kell már nekem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most énmellettem,
Egészséggel, édes lelkem!”

Az egy sorban lévő szótagok száma: _________

Az egy sorban lévő ütemek száma: __________

3.   Ha a jobb oldali oszlopban a betűket helyes sorrendbe teszed, a bal oszlop szavai nak 
rokon értelmű párját kapod megfejtésként. Írd le a szavakat, és húzd össze őket  
a rokon értelmű párjukkal!

 köszön • • _________________ vójedk

 óhajt • • _________________ oomszrú

 bús • • _________________ ívákn 

 remény • • _________________ docsapész

 öröm • • _________________ züvdölö

 gyönyörű • • _________________ kozábidas

1 Nagy Teréz Műelemzések logikusan 1. című könyve nyomán. ITEM Könyvkiadó, Békéscsaba, 60. oldal 

Andrea Solario: A lanton játszó 
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A reneszánsz irodAlmA       

Részösszefoglalás

1.   Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!

  A reneszánsz első szakasza a 14. és 15. századokra tehető, amikor a huma-
nista életszemlélet új életformát teremtett Európában.

  A reneszánsz második szakasza már a 16. századra, a reformáció idejére esett. 
  A bibliafordításoknak, az iskolák alapításának és a könyvnyomtatásnak 

nagy szerepe volt a reformáció tanainak elterjedésében.  
  A reneszánsz uralkodónak is nevezett Mátyás királyról sok mese és regény 

keletkezett. 
  A Hogyan került a holló Mátyás király címerébe? című történetben több  

a mesei elem, mint a Mátyás király rózsát nyitó ostornyele című írásban. 
  A mondák gyakori eleme a „Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!” 

kifejezés. 
  A Hogyan került a holló Mátyás király címerébe? című történetben Szilágyi 

Erzsébet és Hunyadi László is szerepel. 
  Balassi Bálint latinul írta a verseit, költészete a reneszánsz második szaka-

szára, a reformáció idejére esik. 

2.   Ki írhatta Balassi Bálintról a következő sorokat? Írd a nevét a levele alá!

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki

1.   Töltsd ki a vershez készült vázlatot!1 Írd be a megfelelő helyre a következő szavakat is! 
boldog felkiáltás, korabeli köszöntési forma, Júlia válasza csak egy mosoly

Keletkezése: ________________________ Műfaja: _____________________________

Szerkezete-gondolatmenete: 

1. versszak:  

2–5. versszak: Az érzelmek áradását a sok metafora is jelzi. Az 5. versszakban újabb 

köszöntési formákat használ:  

6. versszak: Múlt idő az eddigi jelen idő helyett.  

Rímfajtája: __________________________

2.   Bontsd ütemekre a sorokat, majd jelöld a hangsúlyos és a 
hangsúlytalan szótagokat a tanult módon! Írd az ütemek 
és a szótagok számát a vonalra! Mit tapasztaltál?  

„Ez világ sem kell már nekem
Nálad nélkül, szép szerelmem,
Ki állasz most énmellettem,
Egészséggel, édes lelkem!”

Az egy sorban lévő szótagok száma: _________

Az egy sorban lévő ütemek száma: __________

3.   Ha a jobb oldali oszlopban a betűket helyes sorrendbe teszed, a bal oszlop szavai nak 
rokon értelmű párját kapod megfejtésként. Írd le a szavakat, és húzd össze őket  
a rokon értelmű párjukkal!

 köszön • • _________________ vójedk

 óhajt • • _________________ oomszrú

 bús • • _________________ ívákn 

 remény • • _________________ docsapész

 öröm • • _________________ züvdölö

 gyönyörű • • _________________ kozábidas

1 Nagy Teréz Műelemzések logikusan 1. című könyve nyomán. ITEM Könyvkiadó, Békéscsaba, 60. oldal 

Andrea Solario: A lanton játszó 

I H

I H
I H

I H

I H

I H

I H

I H

___________________________________ ____________________________________

Éveken át kereste a kegyei-
met, mégsem lettem a fele-
sége . Most az egri vár kapi-
tá nyának a hitvese vagyok. 
Sok szerelmes verset írt 
hozzám, a magyar nyelvű 
míves költeményekben 
Júliá nak nevez.

Édesanyám Sulyok Sára,  
édesapám a dicső Dobó  
István, aki 1552-ben kato  - 
náival hősiesen védte az egri 
várat. 1584-ben Balassi  
Bálint felesége lettem, házas-
ságunkat azonban a szo ros  
rokoni szálak miatt hama rosan 
érvénytelenítették. 

___________________________________ ____________________________________

Remélem, sikerült Balassiék 
szolgálatára lennem. A kis 
Bálint igazán jó eszű, figyel-
mes tanítványnak bizonyult. 
Megkedvelte mellettem a 
költészetet, szeretném, ha ő is 
versírásra adná a fejét. 

Miután a császár megke gyel - 
mezett a családnak, Bálint 
csatlakozott az Erdély elleni 
hadjárathoz. A harcokban 
megsebesült, és a gyula fehér vári 
feje del mi udvaromba került. Most 
Krakkóban élünk, engem válasz-
tottak meg a lengyelek királyuk nak.

OH-MIR07MB_Irodalom7_mf.indd   25OH-MIR07MB_Irodalom7_mf.indd   25 2022. 03. 28.   14:192022. 03. 28.   14:19



26

3.   a)  Összekeveredtek a régi magyar irodalom két jeles képviselőjéhez kapcsolódó kife-
jezések. Segíts a rendrakásban, és írd a számokat a megfelelő kép alá!

b) Írd a bölcső mellé a születésük, a kereszt mellé a haláluk idejét és helyét!

1. Itália, 2. Lengyelország, 3. Mátyás király, 4. Báthory István, 5. latinul írta verseit,
6. Esztergom, 7. „Én drágalátos palotám”, 8. Losonczi Anna, 9. magyarul verselt,  
10. Vitéz János, 11. „Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!” 12. reneszánsz

4.   Hibát hiba hátán halmoztunk a rövid és a hosszú szótagok jelölésében. Karikázd be 
azt a hét jelet, amelyet rosszul jegyeztünk le! 
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
−      −|−   |−     −      | −        | −           | −        −      
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
        −         −   |   −  − |−||−     |  −         − |−
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
   −        | −     |     −        |−      −  |   −          |     −
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
     −      |   −      −    |  −  ||      −     |  −     |−

5.   Csoportokban dolgozzatok! Válasszatok a fejezetben megismert versek közül egyet, 
és lássátok el minél több információval a gondolattérképet! 

Janus Pannonius

 

   

    

 

   

    

Janus Pannonius arcképe

eredet: _______________

műnem: _______________

rímfajta:_____________

versforma: ____________

verselés: ______________ forma: _______________

műfaj: ________________

hangnem: _____________

A vers címe:
_________________

Balassi Bálint
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A reneszánsz irodAlmA       

3.   a)  Összekeveredtek a régi magyar irodalom két jeles képviselőjéhez kapcsolódó kife-
jezések. Segíts a rendrakásban, és írd a számokat a megfelelő kép alá!

b) Írd a bölcső mellé a születésük, a kereszt mellé a haláluk idejét és helyét!

1. Itália, 2. Lengyelország, 3. Mátyás király, 4. Báthory István, 5. latinul írta verseit,
6. Esztergom, 7. „Én drágalátos palotám”, 8. Losonczi Anna, 9. magyarul verselt,  
10. Vitéz János, 11. „Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!” 12. reneszánsz

4.   Hibát hiba hátán halmoztunk a rövid és a hosszú szótagok jelölésében. Karikázd be 
azt a hét jelet, amelyet rosszul jegyeztünk le! 
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
−      −|−   |−     −      | −        | −           | −        −      
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
        −         −   |   −  − |−||−     |  −         − |−
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
   −        | −     |     −        |−      −  |   −          |     −
Szellemem egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
     −      |   −      −    |  −  ||      −     |  −     |−

5.   Csoportokban dolgozzatok! Válasszatok a fejezetben megismert versek közül egyet, 
és lássátok el minél több információval a gondolattérképet! 

Janus Pannonius arcképe

A reneszánsz dráma – Shakespeare: Romeo és Júlia
Első felvonás 

1.   Figyeld meg a képet, és oldd meg a feladatot! 
a)  Kik láthatók a képen? Nevezd meg a személye-

ket, és írd le röviden, mit tudtál meg róluk a 
dráma Első felvonásából!
A nő teljes neve (családnév, keresztnév): 

 . 

Megtudtam róla, hogy  

 

A férfi teljes neve:  .

Megtudtam róla, hogy  

 

b)  Egészítsd ki a hiányos mondatokat!

A két fiatal _____________________________ (Mikor? hónap, napszak) találkozott 

_______________________________________ (Hol? kinek a háza) egy álarcosbálon. 

c)  Írj egy-egy eseményt, amely a szerelmeseket ábrázoló jelenet előtt, illetve amely 
utána történt!
Előtte történt:  

 

Utána történt:  

 

2.   Számozással tedd időrendbe az Első felvonás eseményeit!
___  Tybalt észrevette, hogy egy Montague merészkedett be Capuletékhez az álarcosbálba.
___  Capulet azt felelte a lánya kezét megkérő Parisnak, hogy majd Júlia döntését 

fogja követni.    
___  Az ifjú Montague, Romeo megértette, hogy szíve az „ellenség rabja lett”.
___  A herceg kijelentette: nem tűr több zendülést, a következő rendbontásért már 

fejvesztés jár. 
___  Romeo megpillantotta a bálon Júliát, és minden korábbi szerelmét azonnal elfeledte. 

Leonard Whiting Rómeó1 és Olivia Hussey Júlia 
szerepében (Rendezte: Franco Zeffirelli, 1968)

1 Rómeó: A film címében hosszú ó szerepel a névben: Rómeó és Júlia
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3.   A műből idézünk részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a)  „Leányom csak most lép a nagyvilágba: / Tizennégy év alig szállt el felette.  

Hadd hulljon el még két tavasz virága, / Míg azt mondjuk: megért a mátkaságra.”

• Ki a megszólaló, és kihez beszél?  

• Milyen választ kap a beszélő a fenti szavakra? Húzd alá a helyes választ!

„Korán hervad korán nyitó virág.”             „Az ő korában mások már anyák.”

b)  „Ily tisztességről nem is álmodom” – felelte Júlia a hozzá szóló anyjának. Mit kér-
dezett a lánytól az édesanyja? 

 
•  Capuletné ezután azt kérte Júliától, gondolkozzon el azon, tudná-e szeretni  

Paris grófot. Mit felelt erre a lány? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A) „Azon leszek, s meglátom majd, ha látom.”
B) „Veróna kertjében nincs szebb virágszál.”
C) „Boldog napodra jöjjön boldog éj!”

c)  „Szivem, szerettél már? Ne hidd, ne hidd! / Hogy mi a szép, azt most tudtad meg itt.” 

• Ki mondta a fenti szavakat? ______________________

•  Írd le annak a nőnek a nevét, akiről korábban azt gondolta a férfi, hogy nagyon 

szereti! ______________________

• Ki feledtette el vele a régi szerelmét? ______________________

4.   Kikre ismersz az idézetekből, kik mondták a következő szavakat? Írd a neveket  
a megfelelő helyekre! (Egy-egy nevet több helyre is írhatsz.) 

a) Máb királynőről beszél Romeónak. ______________________

b)  „A sejtelmes jövendő […] Azt súgja, hogy e fényes dáridón / Borul sötétbe sorsom, 

[…] Halál tesz pontot gyűlölt életemre.”______________________

c) Arra is kész volt, hogy dühében leszúrja a gyűlölt Romeót.  

d)  Nyugalomra intette Tybaltot, nem engedte, hogy rendbontás zavarja meg a mu-

latságot. ______________________

e) „Szent ajkadtól megtisztul vétkes ajkam.” ______________________

Mercutio Tybalt Capulet Romeo
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3.   A műből idézünk részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a)  „Leányom csak most lép a nagyvilágba: / Tizennégy év alig szállt el felette.  

Hadd hulljon el még két tavasz virága, / Míg azt mondjuk: megért a mátkaságra.”

• Ki a megszólaló, és kihez beszél?  

• Milyen választ kap a beszélő a fenti szavakra? Húzd alá a helyes választ!

„Korán hervad korán nyitó virág.”             „Az ő korában mások már anyák.”

b)  „Ily tisztességről nem is álmodom” – felelte Júlia a hozzá szóló anyjának. Mit kér-
dezett a lánytól az édesanyja? 

 
•  Capuletné ezután azt kérte Júliától, gondolkozzon el azon, tudná-e szeretni  

Paris grófot. Mit felelt erre a lány? Karikázd be a helyes válasz betűjelét!
A) „Azon leszek, s meglátom majd, ha látom.”
B) „Veróna kertjében nincs szebb virágszál.”
C) „Boldog napodra jöjjön boldog éj!”

c)  „Szivem, szerettél már? Ne hidd, ne hidd! / Hogy mi a szép, azt most tudtad meg itt.” 

• Ki mondta a fenti szavakat? ______________________

•  Írd le annak a nőnek a nevét, akiről korábban azt gondolta a férfi, hogy nagyon 

szereti! ______________________

• Ki feledtette el vele a régi szerelmét? ______________________

4.   Kikre ismersz az idézetekből, kik mondták a következő szavakat? Írd a neveket  
a megfelelő helyekre! (Egy-egy nevet több helyre is írhatsz.) 

a) Máb királynőről beszél Romeónak. ______________________

b)  „A sejtelmes jövendő […] Azt súgja, hogy e fényes dáridón / Borul sötétbe sorsom, 

[…] Halál tesz pontot gyűlölt életemre.”______________________

c) Arra is kész volt, hogy dühében leszúrja a gyűlölt Romeót.  

d)  Nyugalomra intette Tybaltot, nem engedte, hogy rendbontás zavarja meg a mu-

latságot. ______________________

e) „Szent ajkadtól megtisztul vétkes ajkam.” ______________________

Második felvonás

1.   Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt!
  Benvolio és Mercutio hiába keresték a bál után 

az ifjú Romeót. 
   A dajka dicsérte Júlia előtt Romeót, deréknek, 

talpig úriembernek nevezte.
  Júlia Tybaltot küldte el követként Ro meó hoz, 

hogy beszéljék meg, hol és mikor lesz az eskü-
vőjük. 

  Lőrinc barát eskette össze a szerelmeseket, a 
frigyről rajtuk kívül csak a dajka tudott.  

  Romeo arra kérte a herceget, hogy adja össze őket Júliával.

2.   Párosával dolgozzatok! „Keltsétek életre” a drámabeli (filmbeli) 
jelenetet! Júlia erkélyénél vagyunk, itt keresi fel szerelmét  
Ro meo. Írjátok le saját szavaitokkal, mit gondolnak és monda-
nak a szereplők!
Romeo gondolatai és szavai:  

 

 

Júlia gondolatai és szavai:  

 

 

3.   Csoportokban dolgozzatok! Értelmezzétek a dráma története alapján a szereplők  
szavait! Írjátok le, kihez szóltak, milyen helyzetben mondták, gondolták mindezeket 
a szereplők!
a) Romeo gondolatai: „Sebet gunyol, kit seb nem ért soha”.  

 

 

b)  Lőrinc pap szavai: „Két ellenséges király táboroz / Emberben, fűben: a Jó és a Rossz.  
És hol a Rossz erősebb haddal áll, / Az élet hervad – tort ül a Halál.”

 

 

I H

I H

I H

I H

I H

Romeo és Júlia Lőrinc barát előtt  
(ismeretlen művész alkotása)

Júlia és Rómeó. Jelenet  
Franco Zeffirelli filmjéből
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Harmadik felvonás 

1.   a)  Tegyél egy pipát azok mellé az események mellé, amelyekről a mű Harmadik fel-
vonásában olvastál! 

b)  Írd be az üresen maradt négyzetekbe, hogy a dráma hányadik felvonásában történt 
a lejegyzett esemény!

Lőrinc barát összeadta a két fiatal szerelmest, Romeót és Júliát.  

Mercutio halála után Romeo párbajban végzett Tybalttal.  

Escalus, Verona hercege Mantovába száműzte Romeót.  

A dajka azt tanácsolta Júliának, hogy menjen férjhez Párishoz,  
Romeo úgysem jön már vissza Mantovából. 

Júlia elküldte a dajkát Romeóhoz a titkos esküvőjük ügyében. 

2.   A műből idézünk részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a)  „Okom van, hogy szeresselek, Tybalt, 

S ez ok kioltja haragom tüzét”.
• Magyarázd meg, miért beszélt így Romeo!  

 
b) „Segíts, Benvolio! Üssük le kardjuk!”  

• Kiknek a párbaját akarta megakadályozni Romeo?  

 

• Milyen kapcsolat fűzte a párbajozókat Romeóhoz?                   

Az egyik  

A másik  

• Hogyan végződött a párviadal? 

 
c)  „Utat nyitott / Fejünk felett a holt Mercutio,  

S elvárja tőled, hogy nyomába lépj. 
Vagy te, vagy én, vagy mindketten követjük.”

•  Ki „követi” majd Mercutiót?   

 

• Mi vár Romeóra? (Gondolj a herceg szavaira!)  
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A reneszánsz irodAlmA       

3.   Ki mondta, kinek mondta a következő szavakat? Beszéljétek meg szóban, milyen 
helyzetben mondták, gondolták mindezeket a szereplők!

a) „Te meg mi az ördögnek ugrottál közénk?”  

b) „Ki gyilkosnak kegyelmez, gyilkos az.”  

c) „Tybalt halott, s száműzték Romeót”   

4.   Húzd alá azokat a szavakat, amelyek igazzá teszik az állításokat!
a) A Capulet és a Montague család Velencében / Veronában / Mantovában élt. 
b)  Tybalt a Capulet / Montague család rokona volt, Capuletné / Montague-né unoka-

öccse.
c)  Júlia a dajkától / az édesanyjától tudta meg, hogy Romeo / Mercutio megölte Tybaltot. 
d)  A dadus felkereste a Lőrinc barátnál menedéket találó Romeót, és átadta neki Júlia 

levelét / gyűrűjét. 

5.   Képzeld el, hogy Tybalt mindkét párbajának a szemtanúja voltál! Számolj be röviden 
az eseményekről a Mantovában élő testvérednek! (Fogalmazhatsz akár a Montague 
család, akár a Capuletek híveként.)
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Negyedik felvonás 

1.   Csoportokban dolgozzatok! Egészítsétek ki a folyamatábrát a hiányzó szavakkal, majd 
mondjátok el körforgóval az olvasott felvonás történetét!

2.   Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

1. Ifjú gróf, a herceg rokona. 
2. Júlia családneve.
3. Város, ahova Romeót száműzik.
4. A Romeo és Júlia műneme.
5. Shakespeare keresztneve.
6. Romeo családneve.
7. Verona hercege. 
8. Capuletné unokaöccse.  
Megfejtés:  
Magyarázd meg, hogyan kapcsolódik a szó a Negyedik felvonáshoz! 

 

Hazatérve Júlia úgy tesz, mintha engedelmeskedne a szülői ________________ 
________ (Minek?), mire Capulet örömében _________________ (Mennyi idő-
vel?) előre hozza az esküvőt. 

Lőrinc barát egy kis _________________ (Mit?) ad át Júliának. Ha azt megissza 
a lány, a lélegzetét sem fogják érezni, _________________ (Hány?) óráig fekszik 
majd halottnak látszó állapotban. Úgy tervezik, hogy a kriptában a barát és 
_________________ (Ki?) várja majd a lány felébredését.

Júlia nem akar _________________ (Kinek a?) felesége lenni. Elmondja _______ 
______________________ (Kinek?), szörnyű elkeseredettségében arra is kész, 
hogy egy tőrrel végezzen magával. 

Júlia mindent úgy tesz, ahogy _________________ (Ki?) meghagyta neki. Éjjel 
megissza a/az ________________________________ (Mit?). Hajnalban mozdulat-
lanul találnak rá, mindenki azt hiszi, hogy _________________ (Mit csinált?) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ötödik felvonás 

1.    A kép a felvonás egy eseményét idézi fel. Fűzz hozzá három igaz állítást!

a)  

  

b)  

  

c)  

  

2.    Számozással tedd időrendbe az Ötödik felvonás eseményeit!
___ Romeo a temetőben megvívott Párisszal, Júlia egykori jegyese meghalt. 
___ Romeo tiltott mérget vett, és a száműzetése helyéről visszament Veronába. 
___ Lőrinc pap megtudta, hogy János barátnak nem sikerült átadni a levelet Romeónak. 
___ A kriptában Júlia felébredt, és halott férjét látva Romeo tőrével végzett magával. 
___  Az idős Montague és Capulet kibékültek egymással, miután családjaik gyűlölködé-

se tragédiához vezetett. 
___  Baltazár elmondta Romeónak, hogy Júlia meghalt, és holttestét a családi kriptába 

vitték. 

3.    Romeo és Júlia szülei úgy határoztak, hogy aranyszobrot állítanak a hűséges szerel-
meseknek. Erről olvashatsz a mű utolsó soraiban:
„Montague:

Legyen halotti szobra színaranyból,
Hogy míg Veróna áll és híre él,
Csodálva nézze mind e nagyvilág
A sírig hű és bátor Júliát.

Capulet: 
S jobbján aranyból Romeo pihenjen.
Bizony mondom: mártírok mind a ketten.”

Magyarázd meg, miért nem hozhat megoldást a két család 
kibékülése a mű végkifejletében!

 

Júlia szobra Veronában    
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Összefoglalás

1.   A munkafüzeti illusztráció címében két 
ókori görög költő neve szerepel. Magyarázd 
meg, hogyan kapcsolódik a görög költészet 
(művészet) a reneszánszhoz!

 

 

 

 

2.  Oldd meg a totót! Karikázd be a helyes válasz jelét!
a) Melyik jellemző illik a reneszánszra? 
 1. Emberközpontúság 2. Bőkezűség x. Bátorság 

b) A reformáció elnevezés a latin reformatio szóból ered. Mi jelent a kifejezés?
 1. Emberiesség 2. Megújítás x. Újjászületés

c) A felsoroltak közül melyik volt nagy hatással a reformáció eszméinek az elterjedésére? 
 1. Könyvnyomtatás 2. Kereszténység x. Görög kultúra

d) Milyen nyelven írta Balassi Bálint a verseit? 
 1. Magyarul 2. Latinul x. Németül

e) Hány nap történéseit mondja el a Romeo és Júlia című tragédia?
 1. Negyvenkét nap 2. Négy nap x. Hetvenhét nap 

f ) Ki rendezett filmet Shakespeare művéből?
 1. Várkonyi Zoltán  2. Jankovics Marcell  x. Franco Zeffirelli

3.  Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!

   Balassi Bálint: Egy katonaének   Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

   Balassi Bálint: Hogy Juliára talála,    William Shakespeare: Romeo és Júlia
 így köszöne neki

Sir Lawrence Alma-Tadema: Szapphó és Alkaiosz
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Összefoglalás

1.   A munkafüzeti illusztráció címében két 
ókori görög költő neve szerepel. Magyarázd 
meg, hogyan kapcsolódik a görög költészet 
(művészet) a reneszánszhoz!

 

 

 

 

2.  Oldd meg a totót! Karikázd be a helyes válasz jelét!
a) Melyik jellemző illik a reneszánszra? 
 1. Emberközpontúság 2. Bőkezűség x. Bátorság 

b) A reformáció elnevezés a latin reformatio szóból ered. Mi jelent a kifejezés?
 1. Emberiesség 2. Megújítás x. Újjászületés

c) A felsoroltak közül melyik volt nagy hatással a reformáció eszméinek az elterjedésére? 
 1. Könyvnyomtatás 2. Kereszténység x. Görög kultúra

d) Milyen nyelven írta Balassi Bálint a verseit? 
 1. Magyarul 2. Latinul x. Németül

e) Hány nap történéseit mondja el a Romeo és Júlia című tragédia?
 1. Negyvenkét nap 2. Négy nap x. Hetvenhét nap 

f ) Ki rendezett filmet Shakespeare művéből?
 1. Várkonyi Zoltán  2. Jankovics Marcell  x. Franco Zeffirelli

3.  Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!

   Balassi Bálint: Egy katonaének   Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

   Balassi Bálint: Hogy Juliára talála,    William Shakespeare: Romeo és Júlia
 így köszöne neki

Sir Lawrence Alma-Tadema: Szapphó és Alkaiosz

Könyvet Itália földje adott mindenkinek egykor,
s most pannon dalokat olvas Itália is.

Fényes hát a dicsőségem, de nagyobb a hazámé –
hirdeti szellememet: hírneves általa lett.

4.   Janus Pannonius minden versét latinul írta, verseivel műfordításban ismerkedtünk meg.
a) Olvasd el a Pannónia dicsérete című epigrammáját Havasi Attila fordításában is!
b)  Hogyan szólnak az alábbi szavak, gondolatok a tankönyvben olvasott Berczeli 

Anzelm Károly-féle fordításban?
„Fényes hát a dicsőségem”

 

 

 
„Könyvet Itália földje adott […] egykor”  

 

5.   a)  Keresd meg az interneten nagyobb formá-
tumban is a fotón látható emléktáblát! 

b)  Olvasd el Rimay János (1570? –1631) költő 
versét, és érvelj amellett, hogy Balassi Bá-
lint az Egy katonaének című versének aláb-
bi gondolatai szerint élt!

„Az jó hírért, névért, s a szép tisztességért ők 
mindent hátra hagynak, / Emberségről példát, 
vitézségről formát mindeneknek ők adnak”

 

 

6.   Bizonyítsd egy-két megállapítással, hogy a következő motívumok jellemzőek Shakes-
peare drámájára!

Balassi Bálint emléktáblája Esztergomban

Viszálykodó családok
 
 

Titkos házasságkötés
 
 

Kényszerházasság
 
 

Álomital
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A barokk – művelődéstörténeti korszak és korstílus

1.   a)  Jelöld az időszalagon az alábbi eseményeket egy-egy álló vonalkával, és írd fölé az 
évszámot is!
• Mátyás király halála.
• Buda eleste, az ország három részre szakadása.
• Szigetvár eleste, a várvédők hőstette.
• A Rákóczi-szabadságharc bukása.

b) Húzd meg a vonal mentén a következő korszakokat!
• A magyarországi reneszánsz időszakát piros ceruzával!
• A hazai barokk időtartamát zöld színnel!

c)  Beszéljétek meg osztályszinten, miért nem lehet a művelődéstörténeti korszakok 
esetében éles időbeli határokról beszélni! 

2.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogyan kapcsolódik a két műalkotás 
a barokkhoz! Folytasd a megkezdett mondatokat!

  Rubens Vénusz és Adonisz című festménye  
  
  Bernini Szent Teréz eksztázisa1elnevezésű templomi szobra  

  

1 eksztázis: önkívületi állapot 
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145013501250
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A barokk, 
irodalmunk a 17–18. században 

Peter Paul Rubens: Vénusz és Adonisz Giovanni Lorenzo Bernini: Szent Teréz eksztázisa1 
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A bArokk, irodAlmunk A 17–18. százAdbAn 

A barokk – művelődéstörténeti korszak és korstílus

1.   a)  Jelöld az időszalagon az alábbi eseményeket egy-egy álló vonalkával, és írd fölé az 
évszámot is!
• Mátyás király halála.
• Buda eleste, az ország három részre szakadása.
• Szigetvár eleste, a várvédők hőstette.
• A Rákóczi-szabadságharc bukása.

b) Húzd meg a vonal mentén a következő korszakokat!
• A magyarországi reneszánsz időszakát piros ceruzával!
• A hazai barokk időtartamát zöld színnel!

c)  Beszéljétek meg osztályszinten, miért nem lehet a művelődéstörténeti korszakok 
esetében éles időbeli határokról beszélni! 

2.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, hogyan kapcsolódik a két műalkotás 
a barokkhoz! Folytasd a megkezdett mondatokat!

  Rubens Vénusz és Adonisz című festménye  
  
  Bernini Szent Teréz eksztázisa1elnevezésű templomi szobra  

  

1 eksztázis: önkívületi állapot 

1850

3.   Az elmúlt órákon megismerkedtél a reneszánsz és a barokk stílus jellegzetes vonásaival.
 Melyikhez kapcsolódnak a felsorolt elemek? Kösd össze a jellemzőket és a képeket a 
megfelelő stílussal!

4.    Döntsd el, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások! (Csak az I vagy H betűket 
írd be a mondat utáni négyzetbe!)

RENESZÁNSZ STÍLUS BAROKK STÍLUS

Nyakatekert okoskodás Harmónia, arányosság

Ellenreformáció

Rembrandt: Éjjeli őrjárat

Balassi Bálint

Leonardo da Vinci: Mona Lisa

Újjászületés

A római Il Gesù templom

Túldíszítettség, pompa

A visegrádi palota

1570–1770Humanizmus 14–16. század

a)  A művelődéstörténeti korszakok 
és korstílusok időbeli sorrendje  
a következő: reneszánsz, barokk, 
klasszicizmus. A korstílus elneve- 
  zés azt jelenti , hogy mindegyik 
mű vé  szeti ágban jelentkeztek  
az adott stílus jegyei.          

b)  A barokk főként Dél-Európá ban 
és Közép-Európában, valamint 
Latin-Amerikában vált meg - 
ha tározóvá. Hazánkban Zrínyi 
Miklós a barokk irodalom egyik  
jelentős alkotója.                  
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A barokk eposz 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részlet)

1.   Hogyan kapcsolódnak Zrínyi Miklós életéhez a következő 
helységek, személyek és dolgok? Úgy fogalmazd meg a vála-
szaidat, hogy mindegyikben legalább két-két jellemző adat, 
esemény, tény stb. szerepeljen!

2.   Tegyél egy × jelet a meghatározások utáni négyzetekbe, ha az állítás igaz Zrínyi  
Miklós hőskölteményére!

Vallásos, misztikus jelleg.   Monumentális kompozíció. 

Történelmi regény.   Szenvedélyes hang, pátosz.  

Verses forma, bokorrím.   A bűnök felsorolása.  

15 ének, 1566 versszak.   Reneszánsz stílusjegyek. 

3.   Írd a szómagyarázatok alá a megfelelő kifejezéseket! (Ha nehezen boldogulsz,  
a tankönyvben található műrészlet és a lábjegyzetek is segítenek.)
a) Az a személy, akihez a költő fohászkodik, hogy alkotása létrejöjjön. 
  
b) Bosszúálló istennő, a rombolás szellemének is tekintik.  
  
c) A siker, a dicsőség és a győzelem jelképe, örökzöld cserjéből készül. 
  

Mátyás király életéről való elmélkedések:  
 

Pázmány Péter:  
 

Csáktornya vagy Ozaly vára:  
 

Az török áfium ellen való orvosság:  
 

Jan Thomas: Zrínyi Miklós arcképe
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A bArokk, irodAlmunk A 17–18. százAdbAn 

4.   Válaszolj röviden a kérdésekre! 
a)  Mikor keletkezett a Szigeti veszedelem című alkotás? 

 

b)  Milyen céllal írta Zrínyi Miklós a művét? (Legalább 
két indokot említs!)

 

 

 

 

 

5.   Hasonlítsd össze Orosz István grafikáját a tankönyv 76. oldali képével! Írd le, milyen 
közös jegyeket találsz köztük! Térj ki arra is, mit jelöl a kék szín a képeken! 

 

 

 

6.    A fotón látható emlékmű a Magyar–Török 
Barátság Parkban található, Szigetvár köze-
lében. 
a)  Nevezd meg, kiknek az arcképét örökítet-

te meg az emlékmű!

 

 

 

 

b)  Nézz utána az interneten, pontosan hol található az emlékpark! (Gondolj arra, kik 
állomásoztak ott 1566-ban!) 

 

 

A barokk eposz 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részlet)

1.   Hogyan kapcsolódnak Zrínyi Miklós életéhez a következő 
helységek, személyek és dolgok? Úgy fogalmazd meg a vála-
szaidat, hogy mindegyikben legalább két-két jellemző adat, 
esemény, tény stb. szerepeljen!

2.   Tegyél egy × jelet a meghatározások utáni négyzetekbe, ha az állítás igaz Zrínyi  
Miklós hőskölteményére!

Vallásos, misztikus jelleg.   Monumentális kompozíció. 

Történelmi regény.   Szenvedélyes hang, pátosz.  

Verses forma, bokorrím.   A bűnök felsorolása.  

15 ének, 1566 versszak.   Reneszánsz stílusjegyek. 

3.   Írd a szómagyarázatok alá a megfelelő kifejezéseket! (Ha nehezen boldogulsz,  
a tankönyvben található műrészlet és a lábjegyzetek is segítenek.)
a) Az a személy, akihez a költő fohászkodik, hogy alkotása létrejöjjön. 
  
b) Bosszúálló istennő, a rombolás szellemének is tekintik.  
  
c) A siker, a dicsőség és a győzelem jelképe, örökzöld cserjéből készül. 
  

Orosz István grafikája
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A költői levél  
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek) 

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Rákóczi halála1 (részlet)

Erősen féltette Rákóczi fejedelem a 
bujdosókat, a tétlenségtől és az una
lomtól féltette őket, mert ez a kettő 
sorvasztja mindenkor a száműzött 
hontalant […]. 

Maga a fejedelem jó példát mutatott: 
Rodostóban is mindig dolgozott, és 
olyan rendtartással élt, amely a kísérő
ket is foglalkoztatta.

Délelőtt, egészen ebédig a fejedelem olvasással és írással töltötte az időt, ebéd 
után az esztergaműhelybe megy, fúr, farag, úgy dolgozik, mint a jó mesterember. 
[…]

Így peregnek a napok egymás után, de 1735 tavaszán a bujdosók észreveszik, 
hogy a fejedelemnek valami belső baja, betegsége van. […] 

Húsvétkor, Jézus halálának napján, nagypénteken halt meg a fejedelem, és nyáját 
pásztor nélkül hagyta. […]

Megnézték a fejedelem testét a törökök is, és ahogy nézték, nézegették, egymás 
között suttogni kezdtek. Arról suttogtak, hogy a fejedelem nem halt meg, hanem 
titkon2 elment valahová, ez itt másvalakinek a teste, akit a fejedelem ruhájába öltöz
tettek. Harmincnegyven török is fogadkozott: Rákóczi nem halt meg, ez mind csak 
praktika, ennek ők nem hisznek!

– Bár igazat mondanának! – sóhajtott fel Mikes Kelemen. Ámbár mégis igazat 
mondottak: Rákóczi Ferenc maga a magyar szabadság, és az sohasem pusztul el.

a) Írd le, mitől féltette a fejedelem a bujdosókat! (Két dolgot jegyezz le!)

 
b) Húzd alá a szövegben, mivel töltötte a fejedelem a bujdosás napjait!
c) Igaz-e vagy hamis az állítás? Jelöld I vagy H betűvel!

Rákóczi nem halt meg 1735-ben, hanem elutazott Franciaországba. 

Rákóczi húsvétkor, nagypénteken hagyta „pásztor nélkül” a bujdosó társait.  

1  Mikes Kelemen levelei nyomán; részlet Lengyel Dénes Magyar mondák a török világból és a kuruc korból 
című könyvéből. Móra Könyvkiadó, 1975, Budapest, 472‒473. o.

2 titkon: titokban

Liezen-Mayer Sándor: Rákóczi Rodostóban
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A bArokk, irodAlmunk A 17–18. százAdbAn 

A költői levél  
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek) 

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Rákóczi halála1 (részlet)

Erősen féltette Rákóczi fejedelem a 
bujdosókat, a tétlenségtől és az una
lomtól féltette őket, mert ez a kettő 
sorvasztja mindenkor a száműzött 
hontalant […]. 

Maga a fejedelem jó példát mutatott: 
Rodostóban is mindig dolgozott, és 
olyan rendtartással élt, amely a kísérő
ket is foglalkoztatta.

Délelőtt, egészen ebédig a fejedelem olvasással és írással töltötte az időt, ebéd 
után az esztergaműhelybe megy, fúr, farag, úgy dolgozik, mint a jó mesterember. 
[…]

Így peregnek a napok egymás után, de 1735 tavaszán a bujdosók észreveszik, 
hogy a fejedelemnek valami belső baja, betegsége van. […] 

Húsvétkor, Jézus halálának napján, nagypénteken halt meg a fejedelem, és nyáját 
pásztor nélkül hagyta. […]

Megnézték a fejedelem testét a törökök is, és ahogy nézték, nézegették, egymás 
között suttogni kezdtek. Arról suttogtak, hogy a fejedelem nem halt meg, hanem 
titkon2 elment valahová, ez itt másvalakinek a teste, akit a fejedelem ruhájába öltöz
tettek. Harmincnegyven török is fogadkozott: Rákóczi nem halt meg, ez mind csak 
praktika, ennek ők nem hisznek!

– Bár igazat mondanának! – sóhajtott fel Mikes Kelemen. Ámbár mégis igazat 
mondottak: Rákóczi Ferenc maga a magyar szabadság, és az sohasem pusztul el.

a) Írd le, mitől féltette a fejedelem a bujdosókat! (Két dolgot jegyezz le!)

 
b) Húzd alá a szövegben, mivel töltötte a fejedelem a bujdosás napjait!
c) Igaz-e vagy hamis az állítás? Jelöld I vagy H betűvel!

Rákóczi nem halt meg 1735-ben, hanem elutazott Franciaországba. 

Rákóczi húsvétkor, nagypénteken hagyta „pásztor nélkül” a bujdosó társait.  

1  Mikes Kelemen levelei nyomán; részlet Lengyel Dénes Magyar mondák a török világból és a kuruc korból 
című könyvéből. Móra Könyvkiadó, 1975, Budapest, 472‒473. o.

2 titkon: titokban

d) Karikázd be a megadott kifejezéseknek megfelelő szómagyarázat betűjelét!    

sorvaszt:   A) sorrendbe tesz                    B) pusztít, gyengít, gyötör

praktika:   A) mesterkedés, csel               B) gyógyszertár, elsősegélyhely 

2.   A betűkört Mikes Kelemen életéhez és műveihez kapcsolódó szavak alkotják. 
a) Jegyezd le a szavakat a vonalakra! 
b) Foglald szóban egy-egy mondatba a kifejezéseket! 

3.   A Törökországi levelek című alkotás 207 levele közül négyből olvashattál részleteket. 
Írd a meghatározások utáni vonalra, melyik levélre jellemzőek a megállapítások!  
Azt is jegyezd le, milyen dátum szerepel az íráson! 

4.   Érvelj amellett, hogy a Törökországi levelek műfaja költői (fiktív) levél!

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Még Gallipoliban keletkezett 
a levél, a Franciaországból 
Törökországba tartó hajó-
útról számol be benne Mikes. 
Sorai arra utalnak, hogy  
a nagynénje is török földön 
lakik: „egy áerrel élünk”. 

A levél bemutatja a várost, 
a földjét, a bujdosók szoká-
sait és az időtöltésüket.  
A szigo rú napirendjükről  
is ír, hisz a „klastromban 
nincsen nagyobb rendtart ás, 
mint a fejedelem házánál”.  

A levél száma:  

Dátuma:  

A levél száma:  

Dátuma:  
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A kuruc kor irodalma

1.   Ábécérendben írtuk le a kuruc kor irodal-
mához kapcsolódó műfajok nevét. Tedd 
helyes sorrendbe a betűket, és írd le a 
műfajok nevét és az ismertetőjegyeit is! 

a) A B D L O O Ó R T Z  

 

 

b) B D E É J K N O Ó S U   

 

c) A E É I K N Ó R S T   

 

2.   Versenyezzetek! Ki tudja a leggyorsabban kiegészíteni a verssorokat a megfelelő sza-
vakkal? Írjátok le a versek címét is az idézetek után!

a)  „Szép selymes ______________________, Dali pár _____________________________” 

A vers címe: _____________________________________

b)  „Én Istenem, _______________ szállást! / Már meguntam a ______________________” 

A vers címe: _____________________________________

c)  „Jaj, régi szép ____________________________! / Az ________________ téged mikép  

Szaggat és _______________! / Mire jutott ____________________ / Romlandó cserép.” 

A vers címe: _____________________________________

3.   a) Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyek a népdalokra jellemzőek!
gyakran természeti képpel kezdődik         csodás történet         madár- és virágmo-
tívumok találhatók benne         műköltészeti alkotás         közvetlen, személyes hang 
jellemzi         versszakokra tagolódik         ütemhangsúlyos verselésű         prózai mű

b)  Beszéljétek meg, melyek jellemzőek az aláhúzottak közül a kuruc kor jellegzetes 
alkotásaira, a bujdosóénekekre és a siratóénekekre!

Kuruc-labanc csatajelenet (ismeretlen festő) 
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A bArokk, irodAlmunk A 17–18. százAdbAn 

A kuruc kor irodalma

1.   Ábécérendben írtuk le a kuruc kor irodal-
mához kapcsolódó műfajok nevét. Tedd 
helyes sorrendbe a betűket, és írd le a 
műfajok nevét és az ismertetőjegyeit is! 

a) A B D L O O Ó R T Z  

 

 

b) B D E É J K N O Ó S U   

 

c) A E É I K N Ó R S T   

 

2.   Versenyezzetek! Ki tudja a leggyorsabban kiegészíteni a verssorokat a megfelelő sza-
vakkal? Írjátok le a versek címét is az idézetek után!

a)  „Szép selymes ______________________, Dali pár _____________________________” 

A vers címe: _____________________________________

b)  „Én Istenem, _______________ szállást! / Már meguntam a ______________________” 

A vers címe: _____________________________________

c)  „Jaj, régi szép ____________________________! / Az ________________ téged mikép  

Szaggat és _______________! / Mire jutott ____________________ / Romlandó cserép.” 

A vers címe: _____________________________________

3.   a) Húzd alá azokat a kifejezéseket, amelyek a népdalokra jellemzőek!
gyakran természeti képpel kezdődik         csodás történet         madár- és virágmo-
tívumok találhatók benne         műköltészeti alkotás         közvetlen, személyes hang 
jellemzi         versszakokra tagolódik         ütemhangsúlyos verselésű         prózai mű

b)  Beszéljétek meg, melyek jellemzőek az aláhúzottak közül a kuruc kor jellegzetes 
alkotásaira, a bujdosóénekekre és a siratóénekekre!

4.   Párosával dolgozzatok! Olvassátok el a Zöld erdő harmatját… kezdetű népdal részle-
tét, és hasonlítsátok össze a tankönyvben szereplő Igen szép bujdosó legények éneke… 
kezdetű dallal a táblázat szerint!

Zöld erdő  
harmatját…

Igen szép bujdosó  
legények éneke…  

Milyen a hangulata?

Ki a népdal beszélője?

Mi a témája?

Mely sorok rímelnek 
egymással? Milyen  
rímfajta jellemzi? 

Milyen a verselése? 

5.   Esze Tamás nemeslevelét látod a tankönyvi képen.

a) Írd le röviden, ki volt Esze Tamás!  

 

 

b)  Magyarázd meg, milyen kapcsolat lehet a címerképen látható kuruc vitéz és a buj- 

do sóénekek között!  

 

 

 

Kuruc vitézt ábrázoló címerkép

Zöld erdő harmatját… 

1.  Zöld erdő harmatját, 
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél. 

2.  Ha minden elmarad, 
Isten velünk marad, 
Reá bízom magamat. […]

4.  Messzire bujdosom, 
Hazámat itt hagyom, 
Isten vezérli dolgom.

5.  Szerelmes barátim, 
Régi jó bajtársim, 
Tőlem elpártoltanak.

6.  Jobb hát a darvakkal 
Vagy más madarakkal 
Elbujdosnom messzire.

7.  Mert itten lakásom, 
Nincsen maradásom, 
Hol lakjam békességben. […]
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Összefoglalás

1.   a)  Összekeveredtek a 17–18. századi irodalmunk két alkotójához kapcsolódó kifeje-
zések. Segíts a rendrakásban, és írd a számokat a megfelelő név alá!

b)  Írd a bölcső mellé a születésük, a kereszt mellé a haláluk idejét és helyét! (Segítsé-
gedre lehet a Történelmi atlaszod vagy az internet is.) 

 

 
1. Pázmány Péter, 2. II. Rákóczi Ferenc, 3. Szigeti veszedelem, 4. költői levél, 5. barokk 
eposz, 6. Törökországi levelek, 7. száműzetés, 8. „úgy szeretem már Rodostót, hogy el 
nem felejthetem Zágont”, 9. a magyarság bűneinek a felsorolása, 10. témamegjelölés 
és segélykérés, 11. könnyed társalgási stílus, 12. monumentális kompozíció

2.  a) Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!

 Szigeti veszedelem  Törökországi levelek  Rákóczi-nóta

b) Lapozz a Munkafüzet 36. oldalán lévő időszalaghoz, és jelöld rajta a következőket!
•  Mikes Kelemen 112. levelének a keletkezési idejét álló vonalkával jelezd, és írd 

oda  az évszámot is!
• Húzd meg a kuruc kor időszakát a vonal mentén fekete színnel! 

3.  Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavak aláhúzásával! 
a)  Mikes Kelemen tizenhét éves korában került Rákóczi szolgálatába, és mintegy ….  

éven át szolgálta a fejedelmet.  
 huszonnyolc harmincnyolc negyvennyolc

b)  Mikes első levelén az 1717. október 10-i dátum szerepel, helyként pedig Gallipoli 
városa. Az utolsó írás Rodostóban keletkezett, … december 20-án. 

 1735. 1758. 1761.    

Zrínyi Miklós Mikes Kelemen
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A bArokk, irodAlmunk A 17–18. százAdbAn 

Összefoglalás

1.   a)  Összekeveredtek a 17–18. századi irodalmunk két alkotójához kapcsolódó kifeje-
zések. Segíts a rendrakásban, és írd a számokat a megfelelő név alá!

b)  Írd a bölcső mellé a születésük, a kereszt mellé a haláluk idejét és helyét! (Segítsé-
gedre lehet a Történelmi atlaszod vagy az internet is.) 

 

 
1. Pázmány Péter, 2. II. Rákóczi Ferenc, 3. Szigeti veszedelem, 4. költői levél, 5. barokk 
eposz, 6. Törökországi levelek, 7. száműzetés, 8. „úgy szeretem már Rodostót, hogy el 
nem felejthetem Zágont”, 9. a magyarság bűneinek a felsorolása, 10. témamegjelölés 
és segélykérés, 11. könnyed társalgási stílus, 12. monumentális kompozíció

2.  a) Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!

 Szigeti veszedelem  Törökországi levelek  Rákóczi-nóta

b) Lapozz a Munkafüzet 36. oldalán lévő időszalaghoz, és jelöld rajta a következőket!
•  Mikes Kelemen 112. levelének a keletkezési idejét álló vonalkával jelezd, és írd 

oda  az évszámot is!
• Húzd meg a kuruc kor időszakát a vonal mentén fekete színnel! 

3.  Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavak aláhúzásával! 
a)  Mikes Kelemen tizenhét éves korában került Rákóczi szolgálatába, és mintegy ….  

éven át szolgálta a fejedelmet.  
 huszonnyolc harmincnyolc negyvennyolc

b)  Mikes első levelén az 1717. október 10-i dátum szerepel, helyként pedig Gallipoli 
városa. Az utolsó írás Rodostóban keletkezett, … december 20-án. 

 1735. 1758. 1761.    

c)  A Rákóczi-nóta a Habsburg-elnyomásban élő magyarság titkos himnusza volt, … 
is nevezik, közös siralomnak. 

 gyászdalnak elégiának balladának  
d)  A … a hazájukat elhagyó katonák sorsát és érzelmeit bemutató dalok. Hangvételük 

panaszos és bánatos.
 virágénekek táncdalok bujdosóénekek

4.    Dolgozzatok párosával! Számozzátok meg, milyen sorrendben követték egymást  
a Szigeti veszedelem című alkotás szövegében az alábbi részletek!

„Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát,
Ki meg merte várni Szulimán haragját”

Id. Peter Krafft: Zrínyi kirohanása

„Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat, […]
Szentséges királyné! hívom irgalmadat.” 

Madonna és a Gyermek,  
Giovanni Bellini műhelye

„Én penig töröknek adok oly hatalmat,
Hogy elrontja, veszti az rossz magyarokat” 

Tiziano Vecellio: I. Szulejmán

„Eredj azért, arkangyal, szállj le pokolban,
Válassz egyet az haragos furiákban”

Josse Lieferinxe: Szent Mihály  
legyőzi a Sátánt
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A klasszicizmus  
és a romantika irodalma

A felvilágosodás és a reformkor Magyarországon

1.   A 18–19. századi irodalmunk és történelmünk hat jeles képviselőjének látod itt az arc-
képét. Oldd meg a feladatokat a tankönyved és internetes kutatómunka segítségével!  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

a) Írd a neveket a megfelelő helyre! 
Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Bessenyei György, Széchényi Ferenc,  

Kisfaludy Károly, Széchenyi István
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A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

A klasszicizmus  
és a romantika irodalma

A felvilágosodás és a reformkor Magyarországon

1.   A 18–19. századi irodalmunk és történelmünk hat jeles képviselőjének látod itt az arc-
képét. Oldd meg a feladatokat a tankönyved és internetes kutatómunka segítségével!  

 

  

 

  

a) Írd a neveket a megfelelő helyre! 
Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Bessenyei György, Széchényi Ferenc,  

Kisfaludy Károly, Széchenyi István

b)  Párosítsd a személyeket a rövid bemutatásukkal vagy a tőlük idézett gondolatokkal!  
Írd a számot a kép alatti négyzetbe!
1.  Széphalomról irányította az irodalmi életet, a Tövisek és virágok című verseskö-

tetében a nyelvújítással kapcsolatban is megfogalmazta a gondolatait. 
2.  A Magyarság című röpiratában az anyanyelv művelésének a fontosságát hirdette:  

„Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.” 
3.  „Nekem itt szavam nincs. Nem vagyok tagja a követek házának. De birtokos vagyok; 

és ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő hono-
sainknak1 magyar neveltetését, jószágomnak2 egy évi jövedelmét feláldozom reá.”

4.  Költő és drámaíró volt. A róla elnevezett társaság pályázatára írta meg Arany János  
a Toldi című elbeszélő költeményét.  

5.  Ő alapította a Magyar Nemzeti Múzeumot és a Könyvtárat. Fia, Ferenc birtokainak 
egyéves jövedelmét ajánlotta fel egy magyar tudós társaság létrehozására.

c)  Az egyik személyhez nem tudtál bemutatót kapcsolni. Kutatómunka után írj róla 
egy-két ismertetőjegyet!

 

 

2.   A nyelvújítás korában számtalan új szó keletkezett. Ma is sokat használunk közülük, 
de olyan is akad, amelyik nem tudott meghonosodni a nyelvünkben. Ezekből válo-
gattunk néhányat. Húzd össze egy-egy vonallal a képeket a nyelvújítás korában ke-
letkezett megnevezésükkel, majd írd le a szó mai nevét is!

1 honos: honpolgár 
2 jószág (itt): birtok

gyújtó fácska gőzpöfögészeti tovalöködönc nyaktekerészeti mellfekvenc
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3.   A képen látható találkozás helyszíne 
Széphalom volt. Kutatómunka után 
írd le, ki élt és alkotott a településen! 
(A Szép magyar beszéd verseny is kap-
csolódik a személyhez.)

 

 

 

 

 

4.   A tankönyvi szöveg segítségével számítsd ki a következőket! 

• Az első reformországgyűlés ennyi évvel ezelőtt volt: 

 _____ éve

• Ennyi ideig tartott hazánkban a reformkor:  

_____ évig

•  Ennyi idős a Magyar Nemzeti Múzeum és Könyvtár:  

_____ éves

• A magyar nyelv hivatalos államnyelv lett: _____ éve

• Ennyi évvel ezelőtt jelent meg a Pesti Hírlap első száma: _____ éve

5.   Fejezd be a mondatot többféleképpen! Segítenek a tankönyvi képek is.
A reformkor idején sok változás történt hazánkban a kultúra és a művelődés terén, 
ekkor …

•  

•  

•  

A Nemzeti Múzeum  
a reformkorban

A Pesti Magyar Színház.  
1840-től Nemzeti Színház

A Magyar Tudományos  
Akadémia épülete

Orlai Petrich Soma: Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Károly találkozása
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A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

Két korstílus: a klasszicizmus és a romantika

1.   Párokban dolgozzatok! Gyűjtsétek ki a szófelhő segítségével a klasszicizmus és a ro-
mantika fő jellegzetességeit! 
a) Kössétek össze a szavakat a megfelelő stílussal!
b) Foglaljátok szóban egy-egy mondatba a kifejezéseket!

2.   Igaz-e vagy hamis a kijelentés? Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

P   A romantika elnevezése a francia roman ’regény’ szóból származik. 
T   A klasszicizmus neve a latin classis [klasszisz] ’osztály’ szóból ered.
E   A romantika idején fontossá vált a népi kultúra, a népi hagyományok felfedezése. 
B   A klasszicizmus a 19. század legjelentősebb, legnagyobb hatású korstílusa volt.
Ő   A romantikus alkotásokban fontos szerepet kapott a meseszerűség, az elképzelt 

és az álomszerű világ ábrázolása. 
S    A romantika formai tökéletességre törekedett, azt hirdette, hogy az ókori példákat 

követve megteremthető a tökéletes műalkotás.
K   A klasszicizmus művészei csak gyönyörködtetni akartak az alkotásaikkal, a neve-

lés és a tanítás nem volt a céljuk.
 I   A klasszicizmus nem az érzelmet és a szenvedélyt, hanem az értelmet állította a 

középpontba. 
F   A romantika képviselői a saját nemzeti múltjukat kutatták, többnyire a középkor 

lovagvilágába menekültek.

a) Tedd helyes sorrendbe a bekarikázott betűket, és írd le a megoldást! 

  ______________________________  
b) Mondd el, hogyan kapcsolódik a megfejtésben szereplő szó a romantikához!

klasszicizmus romantikaKlasszicizmus Romantika
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Csokonai Vitéz Mihály

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Csokonai prédikációja

Diákkorában Csokonai Vitéz Mihályt egyszer legátusnak1 
küldték ki a debreceni kollégiumból a húsvéti szent ün
nepekre egy csupa jókedvű földbirtokosokból álló, félre
eső faluba. Elmés ötleteiért s vidám dalaiért egyik társa
ságból a másikba vitték a jókedvű ifjút. Nagypéntek 
délután, mikor már ugyancsak járta a kvaterka,2 a víg 
kompánia néhány tagja azt a tréfát gondolta ki, hogy  
a legátus prédikációs könyvét titkon kicserélte egy ha
sonló táblájú szakácskönyvvel. 

Amint a har ma dikat is elharangozták, Csoko
nai kapta a keze ügyibe tett könyvet, s hóna alá 
csapva indult vele a templomba. Felment a ka
tedrára,3 elmondta a könyörgést, s azzal felnyi
totta a könyvet, ahol bele volt téve a jegyzék, s 
abban a hitben, hogy a kikeresett textust4 fogja 
ott találni, elkezdte a szemébe ötlött sort nagy
bizton,5 hangos szózattal6 olvasni:

– Az ecettel és… – Meghökkenve vette észre 
ebben a pillanatban, hogy valami ecetes ubor
kasavanyításról szólt a leírás. De nem jött zavar
ba, hanem nagy lélekjelenléttel a legkisebb 
fennakadás nélkül folytatta: – Az ecettel és epé
vel megitatott Úr Krisztus lehajtván fejét, ek
képp sóhajta: „Beteljesedett!”

S erre a hirtelenében fölvett alapigéről olyan 
hatalmas prédikációt rögtönzött, hogy az ájta
tos7 hallgatóság legnagyobb részének szemé
ből könnyet sajtolt. 

(Világjáró anekdoták. Összeállította: György Lajos. Custos Kiadó, 1996. 36–37.)

1  legátus: református hittudományi főiskolától, kollégiumtól nagy egyházi ünnepeken prédikálni kiküldött diák 
2 kvaterka: kedélyes borozgatás baráti társaságban
3 katedra: szószék (mellvéddel körülvett kisebb szónoki emelvény)
4 textus: 1. szöveg, 2. egyházi beszéd alapgondolatát adó bibliai rész(let)
5 nagybizton: magabiztosan 
6 szózat: figyelmeztető, intő beszéd
7 ájtatos: vallásosan buzgólkodó, áhítatos
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A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

Csokonai Vitéz Mihály

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Csokonai prédikációja

Diákkorában Csokonai Vitéz Mihályt egyszer legátusnak1 
küldték ki a debreceni kollégiumból a húsvéti szent ün
nepekre egy csupa jókedvű földbirtokosokból álló, félre
eső faluba. Elmés ötleteiért s vidám dalaiért egyik társa
ságból a másikba vitték a jókedvű ifjút. Nagypéntek 
délután, mikor már ugyancsak járta a kvaterka,2 a víg 
kompánia néhány tagja azt a tréfát gondolta ki, hogy  
a legátus prédikációs könyvét titkon kicserélte egy ha
sonló táblájú szakácskönyvvel. 

Amint a har ma dikat is elharangozták, Csoko
nai kapta a keze ügyibe tett könyvet, s hóna alá 
csapva indult vele a templomba. Felment a ka
tedrára,3 elmondta a könyörgést, s azzal felnyi
totta a könyvet, ahol bele volt téve a jegyzék, s 
abban a hitben, hogy a kikeresett textust4 fogja 
ott találni, elkezdte a szemébe ötlött sort nagy
bizton,5 hangos szózattal6 olvasni:

– Az ecettel és… – Meghökkenve vette észre 
ebben a pillanatban, hogy valami ecetes ubor
kasavanyításról szólt a leírás. De nem jött zavar
ba, hanem nagy lélekjelenléttel a legkisebb 
fennakadás nélkül folytatta: – Az ecettel és epé
vel megitatott Úr Krisztus lehajtván fejét, ek
képp sóhajta: „Beteljesedett!”

S erre a hirtelenében fölvett alapigéről olyan 
hatalmas prédikációt rögtönzött, hogy az ájta
tos7 hallgatóság legnagyobb részének szemé
ből könnyet sajtolt. 

(Világjáró anekdoták. Összeállította: György Lajos. Custos Kiadó, 1996. 36–37.)

1  legátus: református hittudományi főiskolától, kollégiumtól nagy egyházi ünnepeken prédikálni kiküldött diák 
2 kvaterka: kedélyes borozgatás baráti társaságban
3 katedra: szószék (mellvéddel körülvett kisebb szónoki emelvény)
4 textus: 1. szöveg, 2. egyházi beszéd alapgondolatát adó bibliai rész(let)
5 nagybizton: magabiztosan 
6 szózat: figyelmeztető, intő beszéd
7 ájtatos: vallásosan buzgólkodó, áhítatos

a) Satírozd be kék színnel a kérdésekre adott helyes válasz számát! 
• Mely ünnep idején történt meg Csokonaival az elbeszélt történet? 

1  karácsonykor  2  húsvétkor  3  vízkeresztkor

• Mire cserélték ki Csokonai prédikációs könyvét?

1  divatlapra 2  regényre 3  szakácskönyvre

• A szöveg alapján következtess! Mit jelent a kompánia kifejezés?

1  vízi jármű 2  társaság 3  megegyezés

b) Húzd alá a szövegben, hová ment Csokonai legátusba!
c) Fejezd be a mondatot a szövegnek megfelelően! 

Csokonai prédikációja olyan jól sikerült, hogy   

 

d)  Milyennek ismerted meg Csokonait a szöveg alapján? Karikázd be a rá jellemző 
tulajdonságok, cselekvések számát!
1. Nagyon fösvény, végtelenül zsugori ember volt. 2. Szomorú dalaival sokszor 
meghatotta a hallgatóságát. 3. Vidám dalai kedvesek voltak a hívek számára.  
4. Szeretett főzni, különösen az ecetes ételeknek volt nagy mestere. 5. Nehezen 
lehetett zavarba hozni, a kínos helyzetekből is könnyen kivágta magát. 

2.   Pártfogó (mecénás) hiányában Csokonainak csak néhány versét sikerült kiadatnia.  
A szegény költő ezért többször is kölcsönért fordult az uzsoráshoz, akinek az alakját 
a Zsugori uram című versében is megörökítette. 
a)  Csoportokban dolgozzatok! Olvassátok el az alábbi részletet, majd hallgassátok 

meg a teljes verset az internetről! 
„Esmérek én egy vént. – Ki az? – Neve nincsen:
Régen eladta már aztat is a kincsen;
Sőt míg bírt is véle, magában tartotta,
Mert mondani másnak ingyen sajnállotta. –
Hol lakik? – Ott látszik, ama kapu megett,
Egy ház, mellyet náddal önnönmaga szegett.
Van két palotája a Piac-utcába,
De azt a rácoknak1 adta árendába;2 
Maga e kunyhóba éhezvén kucorog,
S elméjébe mindég a drágaság forog.” 

1 rác: szerb nemzetiségű iparosok, kereskedők 
2 árenda: haszonbér

Andreas van der Myn: A fösvény
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b)  A vers nem egy konkrét embert mutat be, hanem egy embertípust, aki több ember 
közös tulajdonságait jeleníti meg. Beszéljétek meg, milyen cselekvései és gondola-
tai bizonyítják a férfi zsugoriságát! Jegyezzetek le közülük kettőt! 

•  

•  

c)  Írjátok le, hol lakik az uzsorás! Azt is jegyezzétek le, hol lakhatna, ha nem lenne 
ennyire fösvény!  

Itt lakik: __________________________ Itt lakhatna: ____________________________

d)  Soroljátok fel, milyen költői eszközökkel mutatja be a lírai alany a zsugori ember 

arcát!  

2.   Csokonai Vitéz Mihály életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be a térképen.

a) Hogyan kapcsolódnak a költőhöz? Fűzz hozzájuk egy-egy megállapítást!

b)  Olvassátok fel egymásnak a mondatokat helységnevek nélkül! Találjátok ki egymás 
feladványait!

Debrecen:  

 

 

 

Pest-Buda:  

 

 

 

Sárospatak:  

 

Pozsony:  

 

Komárom:  

 

Csurgó:  

Pest-Buda

Csurgó

Debrecen

Sárospatak
Pozsony

Komárom



 
Nagyvárad

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

1.   Igaz-e vagy hamis A Reményhez című költeményről  
szóló állítás? Jelöld I vagy H betűvel!
a)  A vers első változata 1795-ben keletkezett,  

majd a költemény 1803-ban nyerte el végle- 
ges formáját.   

b)  A mű szerkezeti felépítése kiegyensúlyozott  
és harmonikus.   

c)  Az 1. és a 4. versszak ellentétet, a 2. és a 3.  
versszak párhuzamot alkot egymással.   

d)  A költemény időmértékes verselésű,  
uralkodó verslába a jambus.   

2.   Nemcsak a tavaszi virágoskert képei, hanem a pusztuló kert látványa is feltűnik a versben. 
a) Másold le a költeményből a képekhez kapcsolódó sorokat!
b)  Mondd el, milyen események és érzések kapcsolódnak a lírai beszélő életében  

a fotókon látható virágokhoz!

Idézet:  
 

3.   Melyik stílus sajátossága a lejegyzett vonás? Írd a meghatározás számát a megfelelő 
kifejezés utáni négyzetbe!

1. Kiegyensúlyozott és harmonikus versszerkezet. 2. Az emberi lélek érzékenységének, 
a csalódás fájdalmának az ábrázolása. 3. Kecses formák, játékosság és idilli hangulat.
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b)  A vers nem egy konkrét embert mutat be, hanem egy embertípust, aki több ember 
közös tulajdonságait jeleníti meg. Beszéljétek meg, milyen cselekvései és gondola-
tai bizonyítják a férfi zsugoriságát! Jegyezzetek le közülük kettőt! 

•  

•  

c)  Írjátok le, hol lakik az uzsorás! Azt is jegyezzétek le, hol lakhatna, ha nem lenne 
ennyire fösvény!  

Itt lakik: __________________________ Itt lakhatna: ____________________________

d)  Soroljátok fel, milyen költői eszközökkel mutatja be a lírai alany a zsugori ember 

arcát!  

2.   Csokonai Vitéz Mihály életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be a térképen.

a) Hogyan kapcsolódnak a költőhöz? Fűzz hozzájuk egy-egy megállapítást!

b)  Olvassátok fel egymásnak a mondatokat helységnevek nélkül! Találjátok ki egymás 
feladványait!

Debrecen:  

 

 

 

Pest-Buda:  

 

 

 

Sárospatak:  

 

Pozsony:  

 

Komárom:  

 

Csurgó:  

Pest-Buda

Csurgó

Debrecen

Sárospatak
Pozsony

Komárom



 
Nagyvárad

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

1.   Igaz-e vagy hamis A Reményhez című költeményről  
szóló állítás? Jelöld I vagy H betűvel!
a)  A vers első változata 1795-ben keletkezett,  

majd a költemény 1803-ban nyerte el végle- 
ges formáját.   

b)  A mű szerkezeti felépítése kiegyensúlyozott  
és harmonikus.   

c)  Az 1. és a 4. versszak ellentétet, a 2. és a 3.  
versszak párhuzamot alkot egymással.   

d)  A költemény időmértékes verselésű,  
uralkodó verslába a jambus.   

2.   Nemcsak a tavaszi virágoskert képei, hanem a pusztuló kert látványa is feltűnik a versben. 
a) Másold le a költeményből a képekhez kapcsolódó sorokat!
b)  Mondd el, milyen események és érzések kapcsolódnak a lírai beszélő életében  

a fotókon látható virágokhoz!

Idézet:  
 

3.   Melyik stílus sajátossága a lejegyzett vonás? Írd a meghatározás számát a megfelelő 
kifejezés utáni négyzetbe!

1. Kiegyensúlyozott és harmonikus versszerkezet. 2. Az emberi lélek érzékenységének, 
a csalódás fájdalmának az ábrázolása. 3. Kecses formák, játékosság és idilli hangulat.

Wilhelm Egger: Lilla a papagájjal 

Klasszicizmus Rokokó Szentimentalizmus 
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Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

1.   Számozással tedd időrendbe a költő életéhez kapcsolódó  
eseményeket! 

 Tagja lett a Magyar Tudós Társaságnak. 

 Házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával. 

  A soproni evangélikus líceumban (középiskolában)  
tanult.

 Megjelent az első, majd a második verseskötete.

  Kölcsey Ferenc bírálata sok évre visszavetette az  
alkotókedvét. 

2.   Párosítsd a vers szövege alapján a szavakat a magyarázatukkal! Írd a megfelelő szót a 
vonalra!

Beszélgetőtárs, lelki társ: ________________ Gyakran szomorú:  
Eljárt felettem az idő: ___________________ Búskomorság:  

3.   Tanultad már, hogy az irodalmi alkotásokat sok szempont szerint csoportosíthatjuk. 
Tegyél egy × jelet azokba a négyzetekbe, amelyek jellemzőek Berzsenyi Dániel versére!

Barabás Miklós – Josef Axmann:
Berzsenyi Dániel arcképe

enyelgő elestvéledtem melancholiaszomorgó

Vers Próza 

Epika 

Líra 

Dráma 

Népköltészeti alkotás Műköltészeti alkotás 

EREDET SZERINT

FORMA SZERINT

MŰNEM SZERINT
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Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

1.   Számozással tedd időrendbe a költő életéhez kapcsolódó  
eseményeket! 

 Tagja lett a Magyar Tudós Társaságnak. 

 Házasságot kötött Dukai Takács Zsuzsannával. 

  A soproni evangélikus líceumban (középiskolában)  
tanult.

 Megjelent az első, majd a második verseskötete.

  Kölcsey Ferenc bírálata sok évre visszavetette az  
alkotókedvét. 

2.   Párosítsd a vers szövege alapján a szavakat a magyarázatukkal! Írd a megfelelő szót a 
vonalra!

Beszélgetőtárs, lelki társ: ________________ Gyakran szomorú:  
Eljárt felettem az idő: ___________________ Búskomorság:  

3.   Tanultad már, hogy az irodalmi alkotásokat sok szempont szerint csoportosíthatjuk. 
Tegyél egy × jelet azokba a négyzetekbe, amelyek jellemzőek Berzsenyi Dániel versére!

Barabás Miklós – Josef Axmann:
Berzsenyi Dániel arcképe

4.   Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavak aláhúzásával! 
a)  A Levéltöredék barátnémhoz című vers 1804 és 1808 között keletkezett, benne a lírai 

beszélő az egész életét festi le: „Életem képe ez”. A vers megírásának idején Berzsenyi 
Dániel mintegy … éves volt. 

 harminc negyven ötven 
b) A versben említett két mulatótárs a szerelem és a … .

 búslakodás költészet gazdálkodás

c)  A / Az … a fiatalság elmúlását juttatja a beszélő eszébe, a falusi elvonultságában magá-
nyosan töltött este pedig az öregedést jelképezi a versben.

 tavasz tél ősz

d) A költemény öt versszakból áll, a sorvégek … csendülnek össze. 
 bokorrímben keresztrímben ölelkező rímben

5.   a) Válogasd ki az elégia jellemzőit a szófelhőből, és írd le a szavakat a vonalra!

Szavak:  

 

b)  Érvelj a Levéltöredék barátnémhoz című vers ismeretében amellett, hogy az alkotás 
műfaja elégia! Mutasd be, miként van jelen a műfaj legalább két ismertetőjegye az 
adott műben!

1. érv:  

2. érv:  
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Kölcsey Ferenc
Mozaikok Kölcsey Ferenc életéből

1.   Húzd át a mondatok hibás megállapításait, majd írd a javítást a szavak fölé!

Kölcsey Ferenc 1790ben született Sződemete

ren, polgári családban. Álmosdon töltötte 

a gyermek és ifjúkorát, tanulmányait pe

dig a Sárospataki Református Kollégium

ban végezte.  

Már első verseivel elnyerte Berzsenyi Dá niel 

megbecsülését és rokonszenvét. Részt vett a 

nyelvújítási mozgalomban, fontosnak tar

totta, hogy ne utánzások, hanem eredeti alkotások szülessenek.  

1835ben lemondott az országgyűlési követi mun kájáról. Cse

kére hazatérve főleg a gazdálkodás és az írás töltötte ki az 

idejét. 1848ban hunyt el, negyvennyolc éves korában.

2.   Párosítsd az egymáshoz tartozó szavakat, kifejezéseket! Írd a vonalakra a megfelelő 
betűt! 

1. Kazinczy Ferenc.  ____ 

2. Közéleti tapasztalatainak az összegzése. ____ 

3. „Jelszavaink valának: haza és haladás”. ____ 

4. Debreceni Református Kollégium.  ____ 

5. Wesselényi Miklós.  ____ 

A) Országgyűlési Napló.
B) A könyvek iránti lelkesedés.
C) Felségsértési per, jogi védelem.
D) Búcsú az országos rendektől.
E) Nyelvújítási mozgalom.

Kölcsey Ferenc (Cserna Károly rajza)

Kölcsey Ferenc szatmárcsekei dolgozószobája
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Kölcsey Ferenc
Mozaikok Kölcsey Ferenc életéből

1.   Húzd át a mondatok hibás megállapításait, majd írd a javítást a szavak fölé!

Kölcsey Ferenc 1790ben született Sződemete

ren, polgári családban. Álmosdon töltötte 

a gyermek és ifjúkorát, tanulmányait pe

dig a Sárospataki Református Kollégium

ban végezte.  

Már első verseivel elnyerte Berzsenyi Dá niel 

megbecsülését és rokonszenvét. Részt vett a 

nyelvújítási mozgalomban, fontosnak tar

totta, hogy ne utánzások, hanem eredeti alkotások szülessenek.  

1835ben lemondott az országgyűlési követi mun kájáról. Cse

kére hazatérve főleg a gazdálkodás és az írás töltötte ki az 

idejét. 1848ban hunyt el, negyvennyolc éves korában.

2.   Párosítsd az egymáshoz tartozó szavakat, kifejezéseket! Írd a vonalakra a megfelelő 
betűt! 

1. Kazinczy Ferenc.  ____ 

2. Közéleti tapasztalatainak az összegzése. ____ 

3. „Jelszavaink valának: haza és haladás”. ____ 

4. Debreceni Református Kollégium.  ____ 

5. Wesselényi Miklós.  ____ 

A) Országgyűlési Napló.
B) A könyvek iránti lelkesedés.
C) Felségsértési per, jogi védelem.
D) Búcsú az országos rendektől.
E) Nyelvújítási mozgalom.

Kölcsey Ferenc: Emléklapra, Huszt

1.  a)  Egészítsd ki az epigramma műfaji sajátosságairól szóló szöveget a megfelelő sza-
vakkal!
Egyetlen fontos gondolatot, általános érvényű tanítást,  ,  
_____________________ megfogalmazó költemény. Jellemzője a __________________ 
és a ____________________________. Két szerkezeti elemből épül fel: egy előké-
szítő részből és egy ________________________________ lezárásból.

b) Jellemezd az epigramma két szerkezeti elemét a következő mondatok folytatásával!
Az előkészítő rész tárgya lehet  _
 
A lezáró rész   fogalmaz meg.

2.   Fejtsd meg a Huszt című vershez készített rejtvényt, majd a megadott helyen levő 
betűket írd be a táblázatba!

1. A „rémalak” jelzője a versben.

2. A hexameter ötödik verslába. 

3. Az időmértékes verselés alapegysége.

4. A bús szó szinonimája.

5. „Hass, … gyarapíts”.

6. Az egyik műnem neve.

7. Ehhez az országhoz tartozik ma Huszt vára.

8.  Napszak, amelyet „kedveltek” a romantika 
költői. 

F4 A8 E1 E2

    

A3 F3 C7 C1 A5 F7

A megfejtés úgy kapcsolódik a vershez, hogy 

 

 

 

A B C D E F G H

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Huszt vára (ismeretlen alkotó)
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3.   Jelöld a rövid és a hosszú szótagokat az Emléklapra és a Huszt című versben! 
Tagold a verssorokat verslábakra, majd nevezd is meg azokat!
a)  „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak 

Hagyd örökűl, ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”
b)  „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; 

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

4.   Kölcsey Ferenc már nem érhette meg az 1848-as  
reformországgyűlés megnyitását, de számos tet-
tével és írásával segítette a reformok ügyét. Sorolj 
fel közülük néhányat! 

 

 

 

5.   Olvasd el újra Janus Pannonius Pannónia dicsérete című versét, majd írj a két költe-
ményhez jellemzőket, megállapításokat a számok elhelyezkedésének megfelelően! 
Például: időmértékes verselésű. (A két halmaz metszetébe az egyezések, az egymást 
nem fedő részekbe az egyedi jellemzők kerüljenek!)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.   Alkoss szóláncot! Juss el a felső szavaktól az alsókig egy-egy betű változtatásával!  
(A kétjegyű mássalhangzót egy négyzetbe írd!) 

B Ú S

H A T            

R O M

K É SZ            

V Á R

R É S            

SZ É L

B Á N

Pannónia  
dicsérete

1.  5. 

Huszt
2.  4.3.

Az országgyűlés megnyitója (August von  
Pettenkofen színezett litográfiája Borsos József 
festménye alapján)

1 Nagy Teréz Műelemzések logikusan 2. című könyve nyomán. ITEM Könyvkiadó, Békéscsaba, 44–45. oldal
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3.   Jelöld a rövid és a hosszú szótagokat az Emléklapra és a Huszt című versben! 
Tagold a verssorokat verslábakra, majd nevezd is meg azokat!
a)  „Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak 

Hagyd örökűl, ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.”
b)  „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; 

Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”

4.   Kölcsey Ferenc már nem érhette meg az 1848-as  
reformországgyűlés megnyitását, de számos tet-
tével és írásával segítette a reformok ügyét. Sorolj 
fel közülük néhányat! 

 

 

 

5.   Olvasd el újra Janus Pannonius Pannónia dicsérete című versét, majd írj a két költe-
ményhez jellemzőket, megállapításokat a számok elhelyezkedésének megfelelően! 
Például: időmértékes verselésű. (A két halmaz metszetébe az egyezések, az egymást 
nem fedő részekbe az egyedi jellemzők kerüljenek!)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

6.   Alkoss szóláncot! Juss el a felső szavaktól az alsókig egy-egy betű változtatásával!  
(A kétjegyű mássalhangzót egy négyzetbe írd!) 

B Ú S

H A T            

R O M

K É SZ            

V Á R

R É S            

SZ É L

B Á N

Kölcsey Ferenc: Himnusz

1.   Egészítsd ki a megfelelő szavakkal a himnusz műfaji meghatározását!
A himnusz az _____________ egyik változata, vallásos jellegű, __________________,  
isteni hatalmakat vagy magasztos eszméket _____________________ imaszerű ének.

2.   Idézz a költeményből szavakat, verssorokat a szerkezeti-gondolati vázlat igazolására! 
Írd be az alábbi idézetek betűjelét is a táblázat megfelelő helyére!

A) „Megbünhödte már e nép / A multat s jövendőt!”
B) „Zászlónk gyakran plántálád / Vad török sáncára” 
C) „Kínzó rabság könnye hull / Árvánk hő szeméből!”
D) „Hányszor támadt tenfiad / Szép hazám kebledre”
E) „Őseinket felhozád / Kárpát szent bércére” 
F) „töröktől rabigát / Vállainkra vettünk” 
G) „Szánd meg Isten a magyart”
H) „Isten, áldd meg a magyart”

Versszak Szerkezete-gondolatmenete1

1. Áldás kérése és annak indok-
lása: bűnei miatt már eleget 
szenvedett a magyar nép.

 
 

2–3. A dicső múlt képei:  
honfog lalás, bőség, 
hadiszerencse, 
Mátyás király győzelmei.
Értékgazdagság.

 
 
 

4–6. A tragikus múlt képei:
tatárjárás, török rabiga,
belső viszály, bujdosók sorsa.
Értékvesztés.

 
 
 

7. A sivár jelen.
Ellentétpárok:
vár-kőhalom;
kedv, öröm-halálhörgés, siralom;
szabadság-rabság.

 
 
 

8. Könyörgés szánalomért.
Az indoklás megismétlése.

 
 

1 Nagy Teréz Műelemzések logikusan 2. című könyve nyomán. ITEM Könyvkiadó, Békéscsaba, 44–45. oldal
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3.   A dicső múlt képei mellett történelmünk tragikus eseményei is feltűnnek a műben. 
a)  Másold le a költeményből a festményhez kapcsolódó sorokat! 

Idézet:  

 

b)  Írd le röviden, hogy a lírai beszélő szerint mi miatt következtek be történelmünk-
ben a tragikus események!

 

c)  Idézd fel Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzát! Másolj le legalább két okot, 
melyeket a magyarság bűneiként említ az elbeszélő! Találsz-e hasonlóságot a Him-
nusz című műben olvasottakkal? Ha igen, nevezd meg szóban azokat!

 

 

d)  Húzd alá a felsoroltak közül, mely szavakkal utal a beszélő a sivár jelenre! Karikázd 
be a tragikus múltra utaló szavakat!
tatárjárás       kőhalom       halálhörgés       török rabiga       siralom       belső viszály

4.   Csoportokban dolgozzatok! Keressetek példákat a következő költői kifejezőeszközökre, 
rímfajtákra a versből! Szóban mutassatok rá a szerepükre is! 

Munkácsy Mihály: Honfoglalás

Párhuzam
 
 

Ellentét
 
 

Ismétlés
 
 

Túlzás
 
 

Asszonánc
 
 

Sorvégi rímfajta neve
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Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

1.    Egészítsd ki a megfelelő szavakkal a parainesis műfaji meg-
határozását!
A parainesis epikai műfaj, amely egy megnevezett ________

_________________________ szólva erkölcsi kérdésekkel fog-

lalkozik, nevelő célzatú    

és ______________________________________ fogalmaz meg.

2.    Értelmezd a Parainesis alábbi gondolatait, majd jegyezd le  
a saját véleményedet, tapasztalataidat is!

•   „ismerni a jót könnyebb, mint követni”
Az intelem azt jelenti, hogy  

 

Az én véleményem/tapasztalatom az, hogy  

 

•   „Minden erény önáldozattal jár, feláldozásával pillantatnyi kényünknek”

Az intelem azt jelenti, hogy  

 

Az én véleményem/tapasztalatom az, hogy  

 

3.    Fogalmazz meg egy üzenetet Kölcsey nevében osztályotok tanulói számára! Írd le 
röviden, milyen útravalót adhat a Parainesis a mai fiataloknak! 

3.   A dicső múlt képei mellett történelmünk tragikus eseményei is feltűnnek a műben. 
a)  Másold le a költeményből a festményhez kapcsolódó sorokat! 

Idézet:  

 

b)  Írd le röviden, hogy a lírai beszélő szerint mi miatt következtek be történelmünk-
ben a tragikus események!

 

c)  Idézd fel Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzát! Másolj le legalább két okot, 
melyeket a magyarság bűneiként említ az elbeszélő! Találsz-e hasonlóságot a Him-
nusz című műben olvasottakkal? Ha igen, nevezd meg szóban azokat!

 

 

d)  Húzd alá a felsoroltak közül, mely szavakkal utal a beszélő a sivár jelenre! Karikázd 
be a tragikus múltra utaló szavakat!
tatárjárás       kőhalom       halálhörgés       török rabiga       siralom       belső viszály

4.   Csoportokban dolgozzatok! Keressetek példákat a következő költői kifejezőeszközökre, 
rímfajtákra a versből! Szóban mutassatok rá a szerepükre is! 

Kölcsey Ferenc arcképe  
a nagykárolyi vármegyeházában

Kedves hetedik osztályos tanulók!
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Vörösmarty Mihály
Mozaikok Vörösmarty Mihály életéből

1.    Vörösmarty életrajzát már megismerhetted a tankönyvből, a költő életének minden 
lényeges eseményéről azonban nem szólhattunk benne részletesen. Tegyél egy pipát 
azok mellé az állítások mellé, amelyekről olvastál a Mozaikok Vörösmarty Mihály 
életéből című tankönyvi szövegben!

a)  Édesapja – idősebb Vörösmarty Mihály – gróf    
Nádasdy Ferenc nyéki birtokán volt gazdatiszt.

b)  A költő édesapja és édesanyja (Csáty Anna)    
elszegényedett nemesi családok leszármazot- 
tai voltak. 

c)  A kis Mihály elemi iskoláit Pusztanyéken,    
a gimnáziumi osztályokat pedig Székesfehér - 
váron és Pesten végezte. 

d)  1849 júliusában Vörösmarty Mihályt ország-   
gyűlési képviselővé választották.  

e)  A költőt 1855. november 19-én még meglátogatta barátja, Deák Ferenc és    
Kemény Zsigmond író, majd távozásuk után Vörösmarty örökre megpihent.  

2.    Pótold a Vörösmarty Mihályhoz kapcsolódó folyóiratok, társaságok és egyletek ne-
vében a magánhangzókat, illetve a mássalhangzókat! Keresd meg a hozzájuk kapcso-
lódó megállapítások számát is, és írd a címek utáni négyzetbe! (A kétjegyű mással-
hangzót két vonalra írd!)

a) K __ sf __ l __ dy  T __ rs __ s __ g       b)  __ é __ e __ __ __ e __ 

c) __ th __ n __ __ __ m     d) E __ __ e __ __ é __ i   __ ö __ 

1. A Toldi című elbeszélő költemény keletkezésében is jelentős szerepet játszott.  
2. 1842-ben ennek a folyóiratnak a hasábjain jelent meg Petőfi Sándor A borozó című 
verse. 3. Tagjai megfogadták, hogy tíz évig csak magyar árut vásárolnak. 4. Irodalom- 
és mű vészetpártoló egyesület, Petőfi verseinek a kiadását is segítette.

3.    Magyarázd meg, miért játszott fontos szerepet Vörös-
marty Mihály életében az Athenaeum című folyóirat! 
 

 

 

Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály
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Vörösmarty Mihály
Mozaikok Vörösmarty Mihály életéből

1.    Vörösmarty életrajzát már megismerhetted a tankönyvből, a költő életének minden 
lényeges eseményéről azonban nem szólhattunk benne részletesen. Tegyél egy pipát 
azok mellé az állítások mellé, amelyekről olvastál a Mozaikok Vörösmarty Mihály 
életéből című tankönyvi szövegben!

a)  Édesapja – idősebb Vörösmarty Mihály – gróf    
Nádasdy Ferenc nyéki birtokán volt gazdatiszt.

b)  A költő édesapja és édesanyja (Csáty Anna)    
elszegényedett nemesi családok leszármazot- 
tai voltak. 

c)  A kis Mihály elemi iskoláit Pusztanyéken,    
a gimnáziumi osztályokat pedig Székesfehér - 
váron és Pesten végezte. 

d)  1849 júliusában Vörösmarty Mihályt ország-   
gyűlési képviselővé választották.  

e)  A költőt 1855. november 19-én még meglátogatta barátja, Deák Ferenc és    
Kemény Zsigmond író, majd távozásuk után Vörösmarty örökre megpihent.  

2.    Pótold a Vörösmarty Mihályhoz kapcsolódó folyóiratok, társaságok és egyletek ne-
vében a magánhangzókat, illetve a mássalhangzókat! Keresd meg a hozzájuk kapcso-
lódó megállapítások számát is, és írd a címek utáni négyzetbe! (A kétjegyű mással-
hangzót két vonalra írd!)

a) K __ sf __ l __ dy  T __ rs __ s __ g       b)  __ é __ e __ __ __ e __ 

c) __ th __ n __ __ __ m     d) E __ __ e __ __ é __ i   __ ö __ 

1. A Toldi című elbeszélő költemény keletkezésében is jelentős szerepet játszott.  
2. 1842-ben ennek a folyóiratnak a hasábjain jelent meg Petőfi Sándor A borozó című 
verse. 3. Tagjai megfogadták, hogy tíz évig csak magyar árut vásárolnak. 4. Irodalom- 
és mű vészetpártoló egyesület, Petőfi verseinek a kiadását is segítette.

3.    Magyarázd meg, miért játszott fontos szerepet Vörös-
marty Mihály életében az Athenaeum című folyóirat! 
 

 

 

Barabás Miklós: Vörösmarty Mihály

Vörösmarty Mihály: Szózat

1.    Töltsd ki a Himnuszhoz és a Szózathoz készült vázlatot, majd írj összehasonlító vers-
elemzést a két műről a füzetbe!

Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat
Keletkezése: 1823. január 22. 
Műfaja: hazafias óda
Hangneme: magasztos

Szerkezete- 
gondolatmenete:

A: 1. versszak: áldás kérése, és 
annak indoklása. 

A: 1–2. versszak:  

 

 

B: 2–3. versszak: a dicső múlt 

képei:  

 

 
4–6. versszak: a tragikus múlt 

képei:  

 

7. versszak: a sivár jelen:

 

 

B: 3–7. versszak: történelmi

visszapillantás:  

 

 
8–12. versszak:  

 

 

 

 

 

A’: 13–14. versszak: a rendíthe - 
tet len helytállás megismételt  
pa ran csa.

A’: 8. versszak: könyörgés 
szánalo mért.

Költői kifejező- 
eszközök:

Romantikus metaforák: 
„Vérözön”, „lángtenger”

Ellentétpárok:  

 

 

Párhuzamok:  

 

 

Romantikus kifejezések: 
„ezredévi szenvedés”, „az ember 
mil lióinak / Szemében gyászköny űl”

Alakzatok:  
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2.   Versenyezzetek! Ki tudja a leggyorsabban kiegészíteni a verssorokat a megfelelő sza-
vakkal? Írjátok az idézet betűjelét a megfelelő kézirat alá a vonalra!

a) „Ez ______________________, s ha elbukál, / Hantjával ez _______________________”

b) „Szánd meg ______________ a magyart / Kit vészek ____________________________”

c) „A nagy világon _________________ / Nincsen _______________________________”

d) „Bal sors akit ________________ tép, / Hozz rá víg _____________________________”

 

3.   a)  A budapesti Hősök terén található a Millenniumi emlékmű, amely a honfoglalás 
ezeréves évfordulójára készült. Nézz utána, kiknek a szobra látható az emlékművön! 

b)  Írd le azoknak az alakoknak a nevét, akiket Kölcsey 
Ferenc, illetve Vörösmarty Mihály is megidéz a ver-
sében!
A Himnusz szövegében:  

 

A Szózat szövegében:  

 

c)  Írd le, milyen alkalmai és formái vannak a ti iskolátokban annak, hogy emlékezze-
tek történelmünk jeles napjaira és nemzetünk kiemelkedő alakjaira! 

 

A Himnusz eredeti kéziratának részlete A Szózat eredeti kéziratának részlete

Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat

Rímfajtája:  félrím

Verselése:   

Számomra fontos 
gondolat:
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Vörösmarty Mihály: Ábránd

1.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

A merengő Laura

Vörösmarty Mihály és Csajághy Laura 1841ben ismerked
tek meg, amikor a leány a nővéréhez – Bajza József1 felesé
géhez – ment látogatóba a fővárosba. Bajza és Vörösmarty 
akkoriban egy házban laktak, és a költő igen gyakran étke
zett Bajzáéknál. Laura épp egy ilyen közös ebéd idején ér
kezett meg a testvéréhez. Vörösmarty nem tartotta illendő
nek az öltözetét a lány előtt, ezért gyorsan hazament, és 
magára öltötte díszes fekete atilláját.2 Laura bizony nagyon restellte, hogy jövete
lével kellemetlenséget okozott a férfinak. 

Vörösmarty csak 1842ben, találkozásuk után egy évvel vallotta meg érzelmeit a 
lánynak. Az akkor már negyvenes éveiben járó költő először barátjának, Bajza Jó
zsefnek beszélt a Laura iránti szerelméről. Bajza – Vörösmarty kérésére – mindezeket 
elmondta a lánynak, aki azonban válasz nélkül engedte útjára a férfit. A kétségei 
között vívódó Vörösmarty ekkor írta meg A merengőhöz című versét. (Laurához írta 
1842–1843ban a Laurához és az Ábránd című költeményeit is.)

Vörösmarty végül Pesten, 1843. május 9én vette feleségül a nála mintegy hu
szonöt évvel fiatalabb leányt. Házasságukból öt gyermek született, közülük csak 
hárman érték meg a felnőttkort. 

1855ben Vörösmarty Mihály meghalt, a 
gyerekek gyámja Deák Ferenc, a költő jó 
barátja lett. A neves politikus közadakozás
ra szólította fel a nemzetet: jelentős összeg, 
mintegy százháromezer forint gyűlt össze 
az özvegy és a gyermekek megsegítésére. 

Csajághy Laura mindössze harmincéves 
volt férje halálakor. Az asszony nem ment 
többé férjhez, visszavonultan élt, minden 

idejét a gyermekeinek szentelte. Béla fiából igazságügyi államtitkár lett, Ilona leánya 
pedig Széll Kálmánhoz – a későbbi miniszterelnökhöz – ment feleségül. 

Laura asszony huszonhét évnyi özvegység után, 1882ben halt meg Kápolnás
nyéken. 

(A http://www.huszadikszazad.hu/1900december/kultura/vorosmarty 
csaladjaesutodai nyomán. A letöltés ideje: 2021. október 20.)

1  Bajza József (1804–1858): költő, színigazgató, kritikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja
2 atilla: zsinórozott (magyaros) felsőkabát

Vörösmarty Ilona Vörösmarty Béla

Kölcsey Ferenc: Himnusz Vörösmarty Mihály: Szózat

Rímfajtája:  félrím

Verselése:   

Számomra fontos 
gondolat:
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a)  Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be a megfelelő betűt! (Csak 
akkor fogadd el az állítást, ha minden eleme igaz!)

Bajza József és Vörösmarty Mihály sógorok voltak. 
Mihály és Laura Kápolnásnyéken ismerkedtek meg. 
Csajághy Laura ötvenhét éves korában halt meg.
Vörösmarty Mihály és Csajághy Laura egyik gyermeke miniszter lett.

b) Fejezd be a mondatot a szövegnek megfelelően!
Vörösmarty azért ment haza Bajzáéktól, hogy 

 

c) Húzd alá a szövegben, milyen verseket írt a költő Laurához!
d)  Mire szólította fel Deák Ferenc a magyar nemzetet Vörös-

marty halála után? Satírozd be ceruzával a helyes válasz 
betűjelét!

A   Anyagi támogatást kért Vörösmarty Mihály családja 
számára.

B   Emlékkötet kiadására gyűjtött, melyben a költő ver-
seit kívánta megjelentetni. 

C  Díszes sírhely létrehozására gyűjtött adakozókat. 

2.   a) Add meg az ábránd szó magyarázatát a Magyar értelmező kéziszótár segítségével! 

 

b) Magyarázd meg, miként fejezi ki a cím a lírai alany bizonytalanságát!

 

3.   A költemény 2. és 3. strófája egy-egy metaforára épül: „Fa lennék”, „Lennék bérc-nyom-
ta kő”. Mindkét metafora ősi elemeket idéz fel.
Írd a fa, illetve a kő szavak mellé, mit jelképeznek, milyen érzések és kifejezések kap-
csolódnak hozzájuk a versben! (Csak a meghatározások betűjelét írd a megfelelő szó-
hoz!)

FA: _____________ KŐ: _____________ 
a) „Eltűrném villám s vész haragját”; b) élete a természet örök körforgását is jelképe-
zi („meghalnék minden év telén”); c) fenn van, „bérc fején” (tetején); d) lenn van, 
„bérc-nyomta”; e) élettelen

I H
I H

I H
I H

Székely Bertalan: Deák Ferenc

OH-MIR07MB_Irodalom7_mf.indd   66OH-MIR07MB_Irodalom7_mf.indd   66 2022. 03. 28.   14:202022. 03. 28.   14:20



67

A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

Részösszefoglalás

1.  a)  Válogasd szét a klasszicizmusra és a romantikára jellemző tulajdonságokat! Kösd 
össze az állításokat és a képeket a megfelelő stílussal! 

b) Sorold fel még további jellegzetességeit a korstílusoknak! 

A klasszicizmus jellemzői:  

 

 

A romantika jellemzői:  

 

 

Szigorú szerkezeti  
szabályok 

KLASSZICIZMUS ROMANTIKA

A népi kultúra  
felfedezése

Szenvedélyek  
ábrázolása

Eredeti művek  
létrehozása

A 19. század
korstílusa

1750 és 1830 között volt 
meghatározó

Caspar David Friedrich:  
Két férfi a Holdat nézi

A Debreceni Nagytemplom 
 épülete

A Nemzeti Múzeum épülete Feszty Árpád: A magyarok bejövetele
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2.   Párosával dolgozzatok! Írjátok le, a romantika mely jegyeire ismertek a következő 
versrészletekben!

3.   a)  Összekeveredtek a fejezetben megismert költőkhöz kapcsolódó kifejezések. Segíts 
a rendrakásban, és írd a számokat a megfelelő név alá!

b) Írd a bölcső mellé a születésük, a kereszt mellé a haláluk idejét és helyét!

1. Vajda Julianna, 2. Álmosd, 3. „Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon”,  
4. soproni evangélikus líceum, 5. Cimbalom, 6. „Jelszavaink valának: haza és haladás”, 
7. Kemenesalja, gazdálkodás és írás, 8. A Perczel család, 9. Csajághy Laura

a)  „Bércre hág és völgybe száll, 
Bú s kétség mellette, 
Vérözön lábainál, 
S lángtenger fölette.” 
(Kölcsey Ferenc: Himnusz)

 

 

b)  „Itt küzdtenek honért a hős 
Árpádnak hadai; 
Itt törtek össze rabigát 
Hunyadnak karjai.” 
(Vörösmarty Mihály: Szózat)

 

 

  

  

    

  

  

    

  

  

    

  

  

    

Kölcsey Ferenc Vörösmarty Mihály

Csokonai Vitéz MihályBerzsenyi Dániel 
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2.   Párosával dolgozzatok! Írjátok le, a romantika mely jegyeire ismertek a következő 
versrészletekben!

3.   a)  Összekeveredtek a fejezetben megismert költőkhöz kapcsolódó kifejezések. Segíts 
a rendrakásban, és írd a számokat a megfelelő név alá!

b) Írd a bölcső mellé a születésük, a kereszt mellé a haláluk idejét és helyét!

1. Vajda Julianna, 2. Álmosd, 3. „Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon”,  
4. soproni evangélikus líceum, 5. Cimbalom, 6. „Jelszavaink valának: haza és haladás”, 
7. Kemenesalja, gazdálkodás és írás, 8. A Perczel család, 9. Csajághy Laura

Vörösmarty Mihály

Csokonai Vitéz Mihály

4.   Nevezd meg az alkotások műfaját, majd írd be az ismertetőjegyek és az idézetek 
számát a megfelelő helyre!

Szerző Mű Műfaj A jellemző száma

Csokonai Vitéz  
Mihály

A Reményhez

Berzsenyi Dániel Levéltöredék  
barátnémhoz

elégia

Kölcsey Ferenc Emléklapra epigramma
Huszt
Himnusz
Parainesis Kölcsey
Kálmánhoz

Vörösmarty Mihály Szózat
Ábránd dal

1. 1837-ben jelent meg az Athenaeumban; életvitelre vonatkozó tanácsokat, intelme-
ket fogalmaz meg. 2. Időmértékes verselésű mű, versformája disztichon, 1831-ben 
keletkezett. 3. „Hányszor támadt tenfiad / Szép hazám kebledre”. 4. Erkel Ferenc ze-
nésítette meg. 5. „Ez a föld, melyen annyiszor / Apáid vére folyt”. 6. Szerelmi vallomás, 
négy strófából áll. 7. Az emelkedett hangú, magasztos tárgyú költemény 1836-ban 
keletkezett. 8. „Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem”. 9. A négy versszakos 
műben a jelen, a távolabbi múlt, a közelmúlt, majd ismét a jelen képei követik egy-
mást. 10. A lét összegző vers 1804 és 1808 között keletkezett. 11. „A HAZA MINDEN 
ELŐTT”. 

5.   Párosával dolgozzatok! A meghatározások alá írjátok le a műfajok nevét! Egészítsétek 
ki szóban újabb ismertetőjegyekkel a műfaji meghatározásokat, és mindegyikhez  
írjatok címeket a megismert művek közül!

Az irodalom első lírai  
műfajai közé tartozik. 
Fájdalmat, csalódást,  
gyászt megéneklő, bánatos 
hangulatú költemény. 
Az emlékezés, az elmúlás 
szomorú hangvételű kifejezése . 

 
 

Egyetlen fontos gondolatot, 
általános érvényű tanítást, 
bölcsességet, példát megfo-
galmazó költemény. Jellem - 
zője a rövidség és a tömörség. 
Két szerkezeti elemből épül fel .
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Petőfi Sándor
Petőfi Sándor életútja

1.  Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Petőfi arcképe

A Petőfi Sándorról készült egyetlen hiteles arckép egy korai képrögzítési eljárás 
szerint készült fotó. 

A Petőfikép jól ismert, de keletkezésének pontos ideje és készítőjének szemé
lye körül még ma is sok a kérdőjel. Az egyik feltételezés szerint a kép 1844–1845 
körül készült, és Petőfi barátja, Egressy Gábor színész az alkotója. Egy másik véle
mény szerint nem Egressy a kép készítője, hanem Strelisky Lipót fotóművész.  
A magyarok krónikájában azonban mást olvashatunk: „a költő ajándékképpen csi-
náltatta felesége, Szendrey Júlia számára, 1847-ben, egy ismeretlen fényképész mű-
termében”.1 

Petőfi – a feltételezések szerint 
– nem volt elégedett a képpel, 
ezért elrejtette azt. A felvétel csak 
1868ban került elő, először Petőfi 
Zoltán, majd két év múlva dr. Be
linczai Imre birtokába került, aki 
másolatokat készíttetett róla. Az 
eredeti kép továbbra is a Belinczai 
család tulajdonában maradt, bár 
azt évtizedekig elveszettnek hit
ték. Csak 1948ban találták meg 
újra a fotográfiát Belinczai unoká
jánál, a padláson egy ládában. A teljesen besötétedett lemez a Nemzeti Múzeum
ba került, de ott 1953ig nem is foglalkoztak vele. Ekkor jelentkezett Escher [eser] 
Károly fotóművész, aki rendbe hozta, restaurálta az ezüst oxidtól megfeketedett 
képet.

a) Írd le, a szöveg szerint hány hiteles arckép készült Petőfi Sándorról!

 

1  A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc. 
Harmadik, javított, bővített kiadás. Magyar Könyvklub Officina Nova Kiadó, Budapest, 2000, 396. o.

A híres fotográfia és az arról készített rajz
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A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

b)  Jegyezd le, A magyarok krónikája szerint kinek és milyen célból csináltatta Petőfi 
a képet!

 

c)  Tegyél egy × jelet azoknak a neve mellé, akiket a fotográfia alkotóinak vélnek!

Egressy Gábor   Strelisky Lipót   Belinczai Imre   Escher Károly   

d) Húzd alá a szövegben, melyik család tulajdonában volt a lemez évtizedekig!
e)  Karikázd be, kb. mennyi idő telt el a fotó elkészítése és annak restauralása között!

több mint 100 év              kb. 50 év              kb. 80 év

2.   A versrészletek Petőfi életének fontos eseményeiről 
árulkodnak. Az életrajz ismeretében, valamint könyv-
tári és internetes kutakodás után válaszolj a kérdésekre!
a)  „Itt születtem én ezen a tájon, 

Az alföldi szép nagy rónaságon,  
Ez a város születésem helye, 
Mintha dajkám dalával vón tele, 
Most is hallom e dalt, elhangzott bár: 
»Cserebogár, sárga cserebogár!«”

 (Szülőföldemen)
Hogyan hívták Petőfi Sándor édesapját? Mi volt a 
foglalkozása?  
A verset Kiskunfélegyházán írta Petőfi, noha a köl-
tő nem ebben a városban született. Mikor költözött  
a család Kis kun fél egyházára, és hány évig éltek ott?

 

b)  „Egész uton hazafelé – 
Azon gondolkodám: 
Miként fogom szólítani 
Rég nem látott anyám?”
 (Füstbement terv)
Mi volt Hrúz Mária foglalkozása férjhezmenetele előtt? 

 

Hogyan hívták Petőfi testvérét? 
 

A Petőfi család háza Kiskunfélegyházán

Orlai Petrich Soma: Petőfi a szüleinél

Petőfi és családja
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3.   Ha a halmaz betűit a megfelelő sorrendben 
összeolvasod, a költőhöz kapcsolódó hét tele-
pülés nevét kapod megfejtésként. 
a)  Írd le a szavakat, majd válassz ki közülük 

hármat, és fogalmazd meg egy-egy mondat-
ban, hogyan kapcsolódnak Petőfi Sándor 
életéhez! 

Kapcsolódások:  

 

b) Keresd meg a megfejtésként kapott települések nevét a tankönyv 122. oldali térképén!

4.   a)  Találd ki, milyen szavakat rejtenek az összekevert betűk! Írd le a kifejezéseket, és 
magyarázd meg röviden, hogyan kapcsolódnak Petőfi Sándor életéhez! 

b)  Karikázd be azt a kifejezést, amelyikhez a fotón látható könyvborító kapcsolódik! 
Beszéljétek meg, miért erre esett a választásotok! 

DESTIL PAVITAP:  

 

LENDREY SZALÚI:  

 

 

TÖRÖMVARSY HÁLYMI:  

 

Petőfi szülőháza Kiskőrösön

A János vitéz első kiadásának 
a címlapja

K O L T Ó U D T

R Á V S E G E S

S A D E F H B E

A K I S A P Á P

S Ö R Ő K S I K

K A S Z Ó D C L

V Z M H L R E L

B S O P R O N Ú

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________
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3.   Ha a halmaz betűit a megfelelő sorrendben 
összeolvasod, a költőhöz kapcsolódó hét tele-
pülés nevét kapod megfejtésként. 
a)  Írd le a szavakat, majd válassz ki közülük 

hármat, és fogalmazd meg egy-egy mondat-
ban, hogyan kapcsolódnak Petőfi Sándor 
életéhez! 

Kapcsolódások:  

 

b) Keresd meg a megfejtésként kapott települések nevét a tankönyv 122. oldali térképén!

4.   a)  Találd ki, milyen szavakat rejtenek az összekevert betűk! Írd le a kifejezéseket, és 
magyarázd meg röviden, hogyan kapcsolódnak Petőfi Sándor életéhez! 

b)  Karikázd be azt a kifejezést, amelyikhez a fotón látható könyvborító kapcsolódik! 
Beszéljétek meg, miért erre esett a választásotok! 

DESTIL PAVITAP:  

 

LENDREY SZALÚI:  

 

 

TÖRÖMVARSY HÁLYMI:  

 

Petőfi szülőháza Kiskőrösön

A János vitéz első kiadásának 
a címlapja

1. ________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

6. ________________________________________

7. ________________________________________

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem

1.   A versben megfogalmazott gondolatok hűen jellemezték Petőfi Sándor költészetét. 
Melyik állítással értesz egyet az alábbiak közül? Karikázd be a válasz betűjelét, majd 
indokold is meg szóban a döntésedet!
a) A versben a lírai beszélő a szerelem elsődlegességét hangsúlyozza.   
b) Számára a szabadság mindennél fontosabb, a szerelemnél is nagyobb érték. 
c)  A szabadság és a szerelem egyaránt fontos a beszélő számára. Nem tud, és nem is 

akar közülük választani. 

2.   a) Nézz utána, kiket ábrázolnak a képek! Írd a nevüket a vonalra! 
b) Beszéljétek meg párokban, hogyan kapcsolódnak a személyek Petőfi Sándorhoz! 
c)  Húzd alá, mikor ismerkedett meg a költő az első képen látható nővel! 
 1844-ben 1846-ben 1847-ben 
d)  Fogalmazzátok meg az utolsó személy esetében, hogyan kapcsolódik alakjához  

a szabadság kifejezés! 

 

 

3.   a)  A betűkört Petőfi Sándor költeményeinek a címei alkotják. Jegyezd le őket a vo-
nalra, majd jósold meg, hogy a szerelem (1.) vagy a szabadság (2.) gondolata kap 
bennük hangsúlyos szerepet! Írd a címek mellé a megfelelő számot!

b)  Hallgassátok meg a verseket színművészek tolmácsolásában az internetről! Bizo-
nyosodjatok meg arról, hogy jól választottátok-e meg a művek témáját! 

1.  

3.  

2.  

4.  
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Petőfi Sándor: Szeptember végén

1.   Húzd alá a mondatok hibás állításait, és javítsd ki azo-
kat! (Csak egy-egy szót írj le!)
a)  A költemény 1846 szeptemberében, a mé zeshetek 

idején keletkezett Koltón. 
b)  Az első versszak a lírai alany tűnődését írja le, pár-

huzamba és ellentétbe állítva az évszakokat és az 
emberi életkorokat. 

c)  A második versszak első sora is ellentétre épül, majd 
a feleséghez intézett kérdéseit írja le a lírai alany. 

d)  A harmadik versszak egy látomásos képpel indul, azt követően a beszélő az intelmeit 
fogalmazza meg. A költemény egy romantikus stílusú szerelmi vallomással zárul.

 Javítás:  

2.   Milyen költői alakzatokra ismersz a versrészletekben?  
Írd a számukat a megfelelő könyv lapjaira! 
1.  „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, […] 

Még ifju szivemben a lángsugarú nyár”
2.  „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, […] 

Már hó takará el a bérci tetőt.”
3.  „Még ifju szivemben a lángsugarú nyár […] 

De íme sötét hajam őszbe vegyűl már”
4. „Elhull a virág, eliramlik az élet…”
5.  „eldobod egykor az özvegyi fátyolt,  

[…] ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret!”

3.   Az „Elhull a virág, eliramlik az élet…” verssor Kosztolányi Dezső szerint a magyar 
irodalom legszebb sora.
a) Mit gondolsz, miért vélekedett így Kosztolányi? 

 

 

b)  Vizsgáld meg, mely mássalhangzók adnak lágy, illetve pergő hatást a verssornak!

lágy: ______________________________ pergő: _______________________________

4.   a)  Párosával dolgozzatok! Olvassátok el újra a 6. osztályban már megismert Reszket 
a bokor, mert… című Petőfi-verset, és hasonlítsátok össze a Szeptember végén című 
költeménnyel a táblázat szerint!

b)  Írj összehasonlító verselemzést a két műről a füzetedbe! 

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

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)

Reszket a bokor, mert… Szeptember végén
Mikor keletkezett?
Mi a műfaja? 
Milyen a hangulata?
Milyen a verselése?
Milyen rímfajta jellemzi?

5.   Készíts meghívót Petőfi Sándor és Szendrey Júlia esküvőjére! Szerepeltesd rajta  
a házasságkötés helyét és napját, valamint az örömszülők nevét is! 

A szerelmesek szobra a koltói kastély  
udvarában

Párhuzamok

Ellentétek
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Petőfi Sándor: Szeptember végén

1.   Húzd alá a mondatok hibás állításait, és javítsd ki azo-
kat! (Csak egy-egy szót írj le!)
a)  A költemény 1846 szeptemberében, a mé zeshetek 

idején keletkezett Koltón. 
b)  Az első versszak a lírai alany tűnődését írja le, pár-

huzamba és ellentétbe állítva az évszakokat és az 
emberi életkorokat. 

c)  A második versszak első sora is ellentétre épül, majd 
a feleséghez intézett kérdéseit írja le a lírai alany. 

d)  A harmadik versszak egy látomásos képpel indul, azt követően a beszélő az intelmeit 
fogalmazza meg. A költemény egy romantikus stílusú szerelmi vallomással zárul.

 Javítás:  

2.   Milyen költői alakzatokra ismersz a versrészletekben?  
Írd a számukat a megfelelő könyv lapjaira! 
1.  „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, […] 

Még ifju szivemben a lángsugarú nyár”
2.  „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, […] 

Már hó takará el a bérci tetőt.”
3.  „Még ifju szivemben a lángsugarú nyár […] 

De íme sötét hajam őszbe vegyűl már”
4. „Elhull a virág, eliramlik az élet…”
5.  „eldobod egykor az özvegyi fátyolt,  

[…] ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret!”

3.   Az „Elhull a virág, eliramlik az élet…” verssor Kosztolányi Dezső szerint a magyar 
irodalom legszebb sora.
a) Mit gondolsz, miért vélekedett így Kosztolányi? 

 

 

b)  Vizsgáld meg, mely mássalhangzók adnak lágy, illetve pergő hatást a verssornak!

lágy: ______________________________ pergő: _______________________________

4.   a)  Párosával dolgozzatok! Olvassátok el újra a 6. osztályban már megismert Reszket 
a bokor, mert… című Petőfi-verset, és hasonlítsátok össze a Szeptember végén című 
költeménnyel a táblázat szerint!

b)  Írj összehasonlító verselemzést a két műről a füzetedbe! 

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

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)

Reszket a bokor, mert… Szeptember végén
Mikor keletkezett?
Mi a műfaja? 
Milyen a hangulata?
Milyen a verselése?
Milyen rímfajta jellemzi?

5.   Készíts meghívót Petőfi Sándor és Szendrey Júlia esküvőjére! Szerepeltesd rajta  
a házasságkötés helyét és napját, valamint az örömszülők nevét is! 

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

Szendrey Júlia portréja (ismeretlen alkotó)

A szerelmesek szobra a koltói kastély  
udvarában

Párhuzamok

Ellentétek
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Kuckó – Olvassunk együtt!
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…

1.    Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!  
(Az első helyre a „legidősebbet” írd!)

___ Szeptember végén         ___ Egy gondolat bánt engemet…         ___ János vitéz

___ Szabadság, szerelem         ___ Reszket a bokor, mert…

2.    Versenyezzetek! Ki találja meg leggyorsabban a versben azt a hét szót, amelyek a fel - 
sorolt szavak után olvashatók?

Megfejtés:  

3.    Idézz a versből! Hogyan mutatja be a lírai alany a halál kétféle lehetőségét? 
• Az ellentétes képek megválasztásával: 

 

 

•  A dinamizmus, a mozgalmasság vál-
takozásával: 

 

 

• A lírai alany választásaival: 

 

 Hegedüs László: Petőfi Sándor halála Segesvárott 

eget
elszórt

fátyolos

Legyek

piros

Egy

üres
Petőfi Sándor honvéd őrnagy  
(ismeretlen alkotó)
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Kuckó – Olvassunk együtt!
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet…

1.    Milyen sorrendben keletkeztek az alkotások? Állítsd őket számozással sorrendbe!  
(Az első helyre a „legidősebbet” írd!)

___ Szeptember végén         ___ Egy gondolat bánt engemet…         ___ János vitéz

___ Szabadság, szerelem         ___ Reszket a bokor, mert…

2.    Versenyezzetek! Ki találja meg leggyorsabban a versben azt a hét szót, amelyek a fel - 
sorolt szavak után olvashatók?

Megfejtés:  

3.    Idézz a versből! Hogyan mutatja be a lírai alany a halál kétféle lehetőségét? 
• Az ellentétes képek megválasztásával: 

 

 

•  A dinamizmus, a mozgalmasság vál-
takozásával: 

 

 

• A lírai alany választásaival: 

 

 Hegedüs László: Petőfi Sándor halála Segesvárott 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

1.   a)  A hagyomány szerint a vers első szavát Szikra Ferenc jogászhallgató tanácsára 
változtatta meg Petőfi. Fejtsd meg a keresztrejtvényt, és megtudod, melyik szó állt  
a feltételezések szerint a „Talpra” kifejezés helyett!

1. Ismétlődő sor(ok) a vers végén. 
2. Az ütemhangsúlyos verselés másik neve.
3. „Hol … domborulnak”.
4. A vers strófáinak a száma. 
5. „Rabok legyünk, vagy …”

Megfejtés: _______________________________

b)  Mivel indokolhatta Szikra Ferenc a 
szómódosítást? Karikázd be az álta-
lad helyesnek tartott válasz betűje-
lét! (Nézz utána a megoldásnak az 
interneten is!)
A)  „Sándorom! Hatbetűs szót vá-

lassz, a Rajta nagyon rövid lesz!”
B)  „Barátom! A »Rajta« szó r hang-

ja nagyon pörgős lesz kezdésnek!” 
C)  „Barátom, elébb talpra kell állí-

tani a magyart, azután rajta!”

2.   Melyik versszakban olvastál a következőkről? Írd a megállapítások elé a versszakok 
számát!
___  Az emberi életnél is fontosabb a haza becsületének a visszaállítása. 
___  A költemény csúcspontja: a láncok eldobásának és a fegyverbe hívásnak, a buz-

dításnak a képe. 
___ „A magyar név megint szép lesz”, megtisztul a gyalázattól. 
___ Már a versfelütésben tettre buzdítja a lírai alany a magyar népet. 
___  Az ősapák még szabadon élhettek, de nyugodni már nem tudnak a „szolgaföldben”. 
___ Az utókor mindörökké tisztelni fogja a hazájukért életüket áldozó embereket.

3.    Érvelj szóban amellett, hogy az 1848. március 15-én megfogalmazott 12 pont is  
a „rabok tovább / Nem leszünk” gondolatát fogalmazta meg! 

Thorma János: Talpra magyar! 

Petőfi Sándor honvéd őrnagy  
(ismeretlen alkotó)
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c)  Nagykőrösön sem hagyta abba az írást, hiszen  

 

d)  Életének utolsó éveiben sok időt töltött a Mar git-szi ge ten, ahol  

 

3.   Fejtsd meg az Arany Jánoshoz kapcsolódó keresztrejtvényt!

1. Magyart és latint tanított a városban.
2. … könyv, a Margit-szigeten „társa” volt.
3. A Toldi műfaja (… költemény).
4. Aljegyző (kis …).
5. A Családi kör című vers műfaja.
6. … a lantot (verscím).
7. Szondi … apródja (verscím).

A megfejtés úgy kapcsolódik Arany Jánoshoz, hogy 
 ________________________________________________________________________

4.   Csoportokban dolgozzatok! Beszéljétek meg, hogyan kapcsolódnak Arany Jánoshoz 
a képeken látható épületek, tárgyak stb.! Számozzátok meg őket abban a sorrendben, 
ahogy a költő életében követték egymást a hozzájuk fűződő események! 

Arany János
Arany János életútja

1.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Arany János nemességéről

A költő ősei 1634ben kaptak nemességet I. Rákóczi György 
erdélyi fejedelemtől. Később az Arany családot megfosztot
ták nemesi jogaitól, és a kiváltságot hosszú pereskedés után 
sem sikerült visszaszerezniük. Az ősi nemességről Arany 
János költeményeiben is megemlékezett, egyik versében 
például így tréfálkozott:

  „Kutyabőröm nem hiányzott, 
De hibás volt dátuma,  
Bennem a tens vármegyének 
Elveszett egy vótuma”.

Toldi szerelme című elbeszélő költeményének Tizenkettedik énekében pedig az ősi 
címer rövid leírását is megadta:

  „Zárt sisakon s pajzson kézbe’ kivont kardú 
Nagyfalusi Arany, szalontai hajdú.”

a) Húzd alá a megfelelő szót! Kiderül-e a szövegből, hogy

• miért fosztották meg az Arany családot nemességüktől? igen nem

• Arany őseinek nem sikerült visszaszerezniük a nemesi címet? igen nem

• I. Rákóczi György Erdély fejedelme volt? igen nem

b)  Húzd alá a megadott szó magyarázatát, jelentését! (Segít-
ségedre lehet az Idegen szavak és kifejezések szótára is.)

• tens a) tenisz b) tekintetes c) intelligens 

• vótum a) katona b) szavazat c) adózó

2.   Fejezd be röviden a mondatokat az életrajznak megfelelően! 
a)  Arany János iskoláit Nagyszalontán kezdte, majd 

 

b)  Az 1846-os év fordulatot jelentett az életében, mert  

 

Az Arany család nemesi címere
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c)  Nagykőrösön sem hagyta abba az írást, hiszen  

 

d)  Életének utolsó éveiben sok időt töltött a Mar git-szi ge ten, ahol  

 

3.   Fejtsd meg az Arany Jánoshoz kapcsolódó keresztrejtvényt!

1. Magyart és latint tanított a városban.
2. … könyv, a Margit-szigeten „társa” volt.
3. A Toldi műfaja (… költemény).
4. Aljegyző (kis …).
5. A Családi kör című vers műfaja.
6. … a lantot (verscím).
7. Szondi … apródja (verscím).

A megfejtés úgy kapcsolódik Arany Jánoshoz, hogy 
 ________________________________________________________________________

4.   Csoportokban dolgozzatok! Beszéljétek meg, hogyan kapcsolódnak Arany Jánoshoz 
a képeken látható épületek, tárgyak stb.! Számozzátok meg őket abban a sorrendben, 
ahogy a költő életében követték egymást a hozzájuk fűződő események! 

Arany János
Arany János életútja

1.   Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Arany János nemességéről

A költő ősei 1634ben kaptak nemességet I. Rákóczi György 
erdélyi fejedelemtől. Később az Arany családot megfosztot
ták nemesi jogaitól, és a kiváltságot hosszú pereskedés után 
sem sikerült visszaszerezniük. Az ősi nemességről Arany 
János költeményeiben is megemlékezett, egyik versében 
például így tréfálkozott:

  „Kutyabőröm nem hiányzott, 
De hibás volt dátuma,  
Bennem a tens vármegyének 
Elveszett egy vótuma”.

Toldi szerelme című elbeszélő költeményének Tizenkettedik énekében pedig az ősi 
címer rövid leírását is megadta:

  „Zárt sisakon s pajzson kézbe’ kivont kardú 
Nagyfalusi Arany, szalontai hajdú.”

a) Húzd alá a megfelelő szót! Kiderül-e a szövegből, hogy

• miért fosztották meg az Arany családot nemességüktől? igen nem

• Arany őseinek nem sikerült visszaszerezniük a nemesi címet? igen nem

• I. Rákóczi György Erdély fejedelme volt? igen nem

b)  Húzd alá a megadott szó magyarázatát, jelentését! (Segít-
ségedre lehet az Idegen szavak és kifejezések szótára is.)

• tens a) tenisz b) tekintetes c) intelligens 

• vótum a) katona b) szavazat c) adózó

2.   Fejezd be röviden a mondatokat az életrajznak megfelelően! 
a)  Arany János iskoláit Nagyszalontán kezdte, majd 

 

b)  Az 1846-os év fordulatot jelentett az életében, mert  

 

Az Arany család nemesi címere

A Toldi első kiadásának belső címlapja  Színházi plakát, a szereplők között Arany nevével

A Debreceni Református Kollégium épülete

Arany János Kapcsos könyve

Geszt, Tisza-kastély Arany János lakóháza Nagykőrösön

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Arany János: A fülemile

1.   Írj egy kis magyarázatot, értelmezést a mű részleteihez a példa alapján, majd tedd idő-
rendbe az idézeteket!

   „fülemile / Ép’ a közös galyra üle”
A madár arra az ágra ült, amely Péter kertjébe nyúlt át.

  „Ölre mennek, hajba kapnak”

 

  „Beh szépen / Fütyöl ez az én madaram!”

 

  „Se ide nem, se oda nem / Fütyöl a madárka”

 

  „Felderűle a kivánt / Nap, mely a vitát eldöntse”

 

2.   Mi történhetett a haragos szomszédokkal, miután hazatértek a bírótól? Néhány – kissé 
szándékosan „elferdített” – lehetőséget mi is megadtunk. Vagy máshogy történhetett? 
Folytasd a megkezdett mondatot!

•  Mérgében Pál kivágatta a diófát, a szomszédba lógó ágát pedig átdobta Péter por-
tájára.

•  Péter beültette a kertjét diófákkal, és évek múlva elégedetten hallgatta a fülemülék 
énekét.

• Pál örök időkre elköltözött a vidékről, annyira szívére vette az esetet. 

• A bírótól hazatérve Péter és Pál szerintem  

 

3.   Fejtsd meg, milyen keresztneveket rejtenek a betűrejtvények! Írd le a szavakat, majd 
karikázd be közülük azokat, amelyek kapcsolódnak a vershez!

 

R R R R R L   L   L   L
L   L   L   L
L   L   L   L 

100 cm
M = P 

T = P 
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Arany János: A fülemile

1.   Írj egy kis magyarázatot, értelmezést a mű részleteihez a példa alapján, majd tedd idő-
rendbe az idézeteket!

   „fülemile / Ép’ a közös galyra üle”
A madár arra az ágra ült, amely Péter kertjébe nyúlt át.

  „Ölre mennek, hajba kapnak”

 

  „Beh szépen / Fütyöl ez az én madaram!”

 

  „Se ide nem, se oda nem / Fütyöl a madárka”

 

  „Felderűle a kivánt / Nap, mely a vitát eldöntse”

 

2.   Mi történhetett a haragos szomszédokkal, miután hazatértek a bírótól? Néhány – kissé 
szándékosan „elferdített” – lehetőséget mi is megadtunk. Vagy máshogy történhetett? 
Folytasd a megkezdett mondatot!

•  Mérgében Pál kivágatta a diófát, a szomszédba lógó ágát pedig átdobta Péter por-
tájára.

•  Péter beültette a kertjét diófákkal, és évek múlva elégedetten hallgatta a fülemülék 
énekét.

• Pál örök időkre elköltözött a vidékről, annyira szívére vette az esetet. 

• A bírótól hazatérve Péter és Pál szerintem  

 

3.   Fejtsd meg, milyen keresztneveket rejtenek a betűrejtvények! Írd le a szavakat, majd 
karikázd be közülük azokat, amelyek kapcsolódnak a vershez!

 

Kuckó – Olvassunk együtt! 
Arany János: Szondi két apródja

1.   Töltsd ki a vershez készült vázlatot! Írd be a megfelelő helyre a következő fogalmakat is! 

Ali és egyik szolgájának a párbeszéde   történelmi ballada   páratlan versszakokban
páros versszakok   időmértékes   jelenről   múltat   anapesztus   keresztrím 
Keletkezése: Nagykőrös, 1856

Témája: történelmi, Drégely ostromához (1552), a végvári harcok egyikéhez kapcsolódik

Műfaja:  

Szerkezete-gondolatmenete:

• 1–2. versszak: megismerjük a helyszíneket.
Fent:  a drégelyi vár romjaiban áll, a vele szemközti he-

gyen a két apród Szondi sírjánál énekel.
Alant: a völgyben Ali basa „győzelem-ünnepet” ül.

• 3–4. versszak:  

• 5–19. versszak: az apródok és a török követ párbeszéde. 

A ______________________________ az apródok beszélik el a vár ostromát.

Az apródok a ____________________ idézik meg, ez az egyik szólam. 

A _______________________________ a török követ szövege. Először hízeleg, ígérget, 

később egyre türelmetlenebb. Sietteti az apródok énekét, majd dicséri Szondit, végül 

elárulja igazi célját. A török a ______________________________, ez a második szólam. 

Költői kifejezőeszközök:   

 

Verselése: _______________________________, az első három sor közepén sormet-

szetet találunk. Uralkodó verslába az _______________________________ 

 Rím- és ritmusképlete: eltérő szótagszámúak a sorok (11-12-11-10), rímfajtája:  

_______________________________

2.   Írj rövid hírt a füzetedbe a korabeli hírmondó számára az apródok magatartásáról! 
Válassz a következő nézőpontok közül!

együttérző        közömbös        elítélő

Drégelypalánk látképe
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3.   Hatodik évfolyamos korodban megismerkedtél 
a ballada műfaji sajátosságaival és Arany János 
két balladájával is. Idézd fel a műveket, és írd  
a kért információkat a vonalakra!

Szereplők: __________________________ Ki viszi el a levelet Mátyásnak?  

____________________________________ ____________________________________

A műben a bonyodalmat az okozza, hogy Hol raboskodott Szilágyi Erzsébet fia? 

___________________________________ ___________________________________

A történet úgy zárult, hogy Írd le, melyik században játszódik a történet!

___________________________________ ___________________________________

4.  a)  Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek igazak a ballada műfajára! 
R Epikai, lírai és drámai elemeket is tartalmaz. 
A  Témája sokszor valamilyen szomorú esemény,  

a történet gyakran tragikusan végződik. 
D  Cselekménye sűrített, tömör; a történet sokszor  

a szereplők párbeszéde és belső beszéde (mo-
nológja) során bontakozik ki.

M Előadásmódja szaggatott, szűkszavú. 
 I  Csak műköltészeti alkotás lehet, népballadák 

nincsenek. 
Á  Az ismétlések gyakorisága jellemzi, amely a sza-

vakra és a verssorokra is kiterjedhet. 
R  A versbeli beszélő egyes szám első személyben szólal meg a balladákban. 

b) Tedd helyes sorrendbe a bekarikázott betűket, és írd le a megoldást! _________________

c) Magyarázd meg szóban, hogyan kapcsolódik a megfejtésben szereplő szó a balladákhoz!

Zichy Mihály illusztrációja A walesi bárdok című műhöz Zichy Mihály illusztrációja a Mátyás anyja című műhöz

Zichy Mihály illusztrációja a Szondi két 
apródjához

OH-MIR07MB_Irodalom7_mf.indd   82OH-MIR07MB_Irodalom7_mf.indd   82 2022. 03. 28.   14:202022. 03. 28.   14:20



83

A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

3.   Hatodik évfolyamos korodban megismerkedtél 
a ballada műfaji sajátosságaival és Arany János 
két balladájával is. Idézd fel a műveket, és írd  
a kért információkat a vonalakra!

Szereplők: __________________________ Ki viszi el a levelet Mátyásnak?  

____________________________________ ____________________________________

A műben a bonyodalmat az okozza, hogy Hol raboskodott Szilágyi Erzsébet fia? 

___________________________________ ___________________________________

A történet úgy zárult, hogy Írd le, melyik században játszódik a történet!

___________________________________ ___________________________________

4.  a)  Karikázd be azoknak az állításoknak a betűjelét, amelyek igazak a ballada műfajára! 
R Epikai, lírai és drámai elemeket is tartalmaz. 
A  Témája sokszor valamilyen szomorú esemény,  

a történet gyakran tragikusan végződik. 
D  Cselekménye sűrített, tömör; a történet sokszor  

a szereplők párbeszéde és belső beszéde (mo-
nológja) során bontakozik ki.

M Előadásmódja szaggatott, szűkszavú. 
 I  Csak műköltészeti alkotás lehet, népballadák 

nincsenek. 
Á  Az ismétlések gyakorisága jellemzi, amely a sza-

vakra és a verssorokra is kiterjedhet. 
R  A versbeli beszélő egyes szám első személyben szólal meg a balladákban. 

b) Tedd helyes sorrendbe a bekarikázott betűket, és írd le a megoldást! _________________

c) Magyarázd meg szóban, hogyan kapcsolódik a megfejtésben szereplő szó a balladákhoz!

Zichy Mihály illusztrációja a Mátyás anyja című műhöz

Zichy Mihály illusztrációja a Szondi két 
apródjához

Arany János portréja

Arany János: Epilógus

1.   Párosítsd a szavakat a jelentésükkel, magyarázatukkal!

1. epilógus     2. métely     3. lócsiszár     4. omnibusz
a) Lóvontatású tömegközlekedési eszköz.

b) Betegség, kór.

c) Ló adásvételével foglalkozó kereskedő.

d) Utóhang, utószó; eseménysort befejező, lezáró mozzanat.

1. ______       2. ______       3. ______       4. ______

2.   Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavak betűjelének a bekarikázásával! 
a)  Az Epilógus című vers mintegy … évvel később keletkezett, mint Arany Toldi című 

elbeszélő költeménye.
 A) harmincöt B) harmincegy C) negyvenegy
b) Az Epilógus című költemény … verselésű.
 A) ütemhangsúlyos B) szimultán C) időmértékes
c) A vers időszembesítő és létösszegző költemény,  műfaja …
 A) ballada B) elégia C) elbeszélő költemény

3.  a) Nézz utána, kiket ábrázolnak a képek! Írd a nevüket a vonalra! 
b) Beszéljétek meg párokban, hogyan kapcsolódnak a személyek Arany Jánoshoz! 
c)  Olvassátok fel azokat a sorokat a versből, amelyek a képeken látható személyekhez 

kapcsolódnak! 
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Részösszefoglalás

1.   a)  Összekeveredtek a Petőfi Sándorhoz és Arany Jánoshoz kapcsolódó kifejezések. 
Írd a számokat a megfelelő arckép alá! (Egy-egy számot több helyre is írhatsz.)

 b) Írd a bölcső mellé a születésük, a kereszt mellé a haláluk idejét és helyét!

1. Szendrey Júlia, 2. Ercsey Julianna, 3. János vitéz, 4. Toldi, 5. romantika, 6. Kisfalu-
dy Társaság, 7. Az alföld, 8. „Este van, este van: ki-ki nyúgalomba!”, 9. Bem József,  
10. Hrúz Mária, 11. Megyeri Sára, 12. Koltó, 13. Debrecen, 14. A walesi bárdok

2.   Nevezd meg az alkotások műfaját, majd írd be az ismertetőjegyek és az idézetek 
számát a megfelelő helyre!

Szerző Mű Műfaj A jellemző száma

Petőfi Sándor Szabadság, szerelem dal
Szeptember végén
Egy gondolat bánt  
engemet…

rapszódia

Nemzeti dal
Arany János A fülemile

Szondi két apródja ballada
Epilógus

a)  A láncok eldobásának és a fegyverbe hívásnak a képe is megjelenik a költeményben.
b) „Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, / Mely elhagyott, üres szobában áll.” 
c) Hajdanában a Tiszaháton élt két gazda, akik összevesztek a madárfüttyön.
d) A vers a Margit-sziget tölgyfái alatt keletkezett, a Kapcsos könyvbe írta a szerzője.
e)  A mű cselekménye kétszólamú: az egyik a múltat, a vár ostromának a történetét 

beszéli el, a másik a jelent, a követ ígéretét idézi meg. 

Petőfi Sándor Arany János
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Részösszefoglalás

1.   a)  Összekeveredtek a Petőfi Sándorhoz és Arany Jánoshoz kapcsolódó kifejezések. 
Írd a számokat a megfelelő arckép alá! (Egy-egy számot több helyre is írhatsz.)

 b) Írd a bölcső mellé a születésük, a kereszt mellé a haláluk idejét és helyét!

1. Szendrey Júlia, 2. Ercsey Julianna, 3. János vitéz, 4. Toldi, 5. romantika, 6. Kisfalu-
dy Társaság, 7. Az alföld, 8. „Este van, este van: ki-ki nyúgalomba!”, 9. Bem József,  
10. Hrúz Mária, 11. Megyeri Sára, 12. Koltó, 13. Debrecen, 14. A walesi bárdok

2.   Nevezd meg az alkotások műfaját, majd írd be az ismertetőjegyek és az idézetek 
számát a megfelelő helyre!

Szerző Mű Műfaj A jellemző száma

Petőfi Sándor Szabadság, szerelem dal
Szeptember végén
Egy gondolat bánt  
engemet…

rapszódia

Nemzeti dal
Arany János A fülemile

Szondi két apródja ballada
Epilógus

a)  A láncok eldobásának és a fegyverbe hívásnak a képe is megjelenik a költeményben.
b) „Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, / Mely elhagyott, üres szobában áll.” 
c) Hajdanában a Tiszaháton élt két gazda, akik összevesztek a madárfüttyön.
d) A vers a Margit-sziget tölgyfái alatt keletkezett, a Kapcsos könyvbe írta a szerzője.
e)  A mű cselekménye kétszólamú: az egyik a múltat, a vár ostromának a történetét 

beszéli el, a másik a jelent, a követ ígéretét idézi meg. 

Arany János

   

   

    

f )  A vers kezdő strófája a lírai alany tűnődését írja le, párhuzamba és ellentétbe állít-
va az évszakokat és az emberi életkorokat.                            

g)  A művet 1847-ben, a születése napján írta a költő, az „E kettő kell nekem” gondo-
lat is ebben a versben szerepel.

h) „Elhull a virág, eliramlik az élet… / Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!”
i)  „Össze a szomszéd se zördül, / A rokonság / Csupa jóság, / Magyar ember fél a pörtül…”

3.   Csoportokban dolgozzatok! „Helyezzetek el” emléktáblákat az alábbi épületek falára! 
Kutatómunka után fogalmazzátok meg, hogyan kapcsolódik az épület Aranyhoz!  
Az épületek megkereséséhez használhatjátok a képkereső programokat is! (A két 
város nevét segítségképpen megadjuk: Nagykőrös, Budapest.)

4.   Csoportokban dolgozzatok! Válasszatok ki egyet Petőfi Sándor vagy Arany János 
versei közül! Írjatok kulcssza vakat a megadott szem pontokhoz, majd írjatok vers- 
elemzést a füzetbe!

A mű keletkezési körülményei
•   Találtok-e összefüggést a lírai alany 

gondolatai és érzései, valamint a költő 
élet helyzete között? 

 
 
•   Vonható-e párhuzam a műben meg-

fo galmazott kérdések, problémák és a 
tör ténelmi kor fő kér dései között? Stb.

 
 

A mű szerkezete, gondolatmenete
• Hogyan épül fel a vers? 
 
 

Költői kifejezőeszközök
•   Milyen szerepet töltenek be 

a mű  ben? Stb.
 
 

A mű fő kérdései, problémái
•   Milyen kérdések foglalkoz-

tat ják a lírai alanyt?
 
•   Melyik a számodra legfon-

tosabb gondolat a versben? 
 

A mű címe:  
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Jókai Mór
Mozaikok Jókai Mór életéből

1.   Olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre!

„A jó evés a legjobb mulatság”

Jókai Mór felesége, Laborfalvi Róza érdekes és nagyvonalú 
személyiség volt, igazi tragika. Az ünnepelt színésznő sokat 
időzött a tűzhely mellett, aszalt szilvás orjalevese, ínyenc ser
tésbordája nagy népszerűségnek örvendett vendégei köré
ben. A pazar lakomák végén igazi csemege volt házuknál a 
jégbe hűtött dinnye rummal és tejszínhabbal, amelyet Jókai 
nagyon szeretett. 

Több feljegyzés is említi, hogy az író kedvelt étele volt  
a malacköröm babba főzve és a paprikás halászosleves. Az előbbit ma Jókaibable
vesnek, az utóbbit pedig halászlének hívjuk. A bablevesbe Laborfalvi Róza soha nem 
tett zöldséget, de csipetkét és csülköt sem, az étel ízét a lóbab, a sűrű rántás és a 
kocsonyássá főtt disznóláb adta meg. Éppúgy, ahogy A kőszívű ember fiai című regé
nyében írta Jókai: 

„– Nos, Pál úr, mi ma az ebéd? – kérdi a hazaérkező kapitány […].
– Hát »görög olvasó« – felel Pál úr karakán flegmával. 
– Az jó lehet – szólt a kapitány –, s mi főtt bele? 
– »Angyalbakancs.«
– Hisz az pompás eledel! Terített rám, Pál úr?” 
A különös fogást maga az író magyarázta meg: a jó bableveshez akkora nagy 

szemű paszuly kell, mint a görög szerzetesek rózsafüzérje, a füstölt disznóláb meg 
formára olyan, mint az angyalok lábbelije.

Jókainak nemcsak a mindennapjaiban, hanem az írásaiban is fontos szerepet 
kaptak az ételek. Művei bővelkedtek ételnevekben, ezért gyakran kérték tőle, hogy 
adja közzé azok receptjeit is. A neves írófejedelem a többszöri felkérések után  
a következő kifogással élt: „Megpróbáltam konyhareceptet írni, de semmi jóízű dolog 
nem sült ki belőle. Asszonyaink jobban értenek ehhez.” 

Recepteket ugyan nem közölt, írásaiban azonban számtalan talányos ételnevet ol
vashatunk. Nála a darás tészta „tűzkő homokkal”, a patkó alakú sütemény „katakönyöke”. 
De szerepel regényei ben „pehelykönnyű pánkó” (fánk) és „tojásos gólyahepp” is. Főze
lékféle volt a „macskanadrág”, a „vastagétel” és a „harmatkása”. Az ehetetlen kenyér  
a „záklyás vakarcs”, az összeragadt galuska pedig a „nyögvenyelő” nevet kapta. 

Jókai kis étkű ember volt, de igazi ínyenc maradt haláláig. Nemhiába mondogatta 
barátainak számos alkalommal: „A jó evés a legjobb mulatság.”

(Forrás: http://magyarkonyhaonline.hu/magyar-izek/jokai-bableves-fozoverseny)

a) Húzd alá a szövegben, melyik étel volt Jókai kedvenc gyümölcsös édessége!
b) Magyarázd meg, mi a görög olvasó!  
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c) Írd le, mivel indokolta meg az író, hogy soha nem közölt recepteket!
 

d) Mely ételek a főzelékfélék? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 
A) macskanadrág, vastagétel, tűzkő C) katakeze, nyögvenyelő, vakarcs
B) cicanadrág, pánkó, katakönyöke D) vastagétel, harmatkása, macskanadrág

2.   Igazak-e (I) vagy hamisak (H) az állítások? Karikázd be ceruzával a megfelelő betűt!
I  H    Jókai Mór 1825-ban született Komáromban, és nyolcvankilenc éves korában 

hunyt el Szegeden.
I  H   Komáromban kezdte meg az iskoláit, majd Pápán és Kecskeméten tanult.
I  H   1848. március 15-én a forradalmi ifjúság egyik vezére lett. 
I  H    A forradalmi nap estéjén ismerte meg Laborfalvi Annát, akit később felesé-

gül is vett.
I  H   A szabadságharc leverése után Sajó álnéven bujdosott.
I  H   1904-ben ünnepelték Jókai negyvenéves alkotói jubileumát.

3.   Írd le, mely személyek vagy városok írhatták a következő sorokat Jókai Mórról!
a)  Gazdag Duna-parti kikötőváros vagyok. Pezsgő életem, a falaim között élő külön-

féle emberek mintát szolgáltattak az író több művéhez is.  
b)  Két évvel vagyok öregebb Ásvay Jókay Móricznál. Sokszor találkoztam vele Pápán 

és Kecskeméten. Büszke vagyok arra, hogy a barátomnak tudhatom.  
 

c)  Híres színésznő vagyok, nevezetes alakításaim fűződnek az 1848-as évhez. Móricz 
élete végéig hálás lehet nekem a menlevél miatt.  

4.   Jókai Mór hat regényének a címéből rejtettünk el egy-egy szót a betűtáblán. Keresd 
meg a szavakat, és egészítsd ki velük a címeket!

1. _________________________  gazdagok
2. Az ________________________ ember
3. _______________________  gyémántok
4. Egy magyar ______________________
5. Kárpáthy ________________________
6. ________________________  aranykora

A R A N Y S V B

R T Z U I Z I O

C N F E K E T E

A Á V V I G É Á

Í B E R D É L Y

Z O L T Á N B E

Í B Ő Ö K Y E R
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Jókai Mór: A huszti beteglátogatók

1.   Írd a nevek után a hozzájuk kapcsolódó megállapítások betűjelét!
Tallósy uram: ________________________ Rédey Ferenc:  

a) A labancok kapitánya volt Huszt várában.
b)  Ostromágyúi nem voltak, csak lovassággal 

rendelkezett. 
c)  Muskétásokban és ostromágyúkban is bő - 

velkedett. 
d)  Kuruc érzületű ember volt. 
e) Ragadós nyavalyában szenvedett. 
f ) Szűken „csorgott az olajos korsója”.

2.   Keresd meg a mondatkezdéshez illő befejezéseket, és kösd össze a párokat!

                                              

3.   Karikázd be a megadott kifejezéseknek megfelelő szómagyarázat betűjelét!
liktárium: a) kotyvalék b) literes butykos c) pénzjutalom
diákkonyha: a) diákszállás b) könyvtár c) gyógyszertár
örv: a) ragadozó madár b) ürügy, ok c) ráma, keret 
ragadós nyavalya:  a) himlős megfázás b) fertőző betegség c) csirizes bélyeg

Kuruc–labanc összecsapás (ismeretlen festő alkotása)

Ostrommal nem tudták bevenni  a kurucok a várat,…

Pénzzel sem lehetett megvesz-
tegetni Tallósy uramat,…

Tallósy uram betegsége jó 
alkalom volt arra, …

…, ugyanis Rédey uramnál sokkal 

gazdagabb volt a labancok kapitánya. 

…, ostromágyúik ugyanis nem voltak,  az ellenség viszont jól el volt látva velük.

…, hogy a kurucok furfanggal 
bevehessék Huszt várát.

OH-MIR07MB_Irodalom7_mf.indd   88OH-MIR07MB_Irodalom7_mf.indd   88 2022. 03. 28.   14:202022. 03. 28.   14:20



89

A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

Kuruc–labanc összecsapás (ismeretlen festő alkotása)

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

1.   Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával!
a) Melyik évben keletkezett a mű? 
 1848-ban. 1853-ban. 1876-ban.
b) Mi az alkotás műfaja? 
 Elégia. Epigramma. Elbeszélés. 
c)  Melyik műnem ismertetőjegyei jellemzőek 

leginkább az alkotásra?

 Epika. Líra. Dráma. 

2.   Csoportokban dolgozzatok! Egészítsétek ki a folyamatábrát a hiányzó szavakkal, majd 
mondjátok el körforgóban a mű történetét!

József nem a kísérletekkel foglalkozott, hanem egyre csak Klárikát nézte a távcső-
vel. ______________________ (Mit?) is írt a lánynak. Klárika megmutatta a levelet 
________________________ (Kinek?), aki többé nem engedte be Józsefet a házába. 

A kollégium vezetőjét _________________________________ (Hogyan?) hívták. 
A professzor csak két diákot engedett be a házába: ______________________ 
__________________ (Kit?) és ___________________________________ (Kit?).

A történet 1704-ben, a _______________-szabadságharc (Milyen?) idején játszódik. 
Nagyenyedet rendszeresen sarcolták a ___________________ (Milyen?) vezetők, 
Trajtzigfritzig és Bórembukk, valamint a kuruc rablóvezér, ____________ (Ki?) is. 

A ________________________ (Kik?) hatalmas élelmiszer-szállítmányt követeltek 
a várostól. Nagy nehezségek árán összeállították a rakományt, mely végül a ______ 
________________ (Kikhez?) került. Küldöttség indult a labancokhoz.  

A professzor megszégyenítése és ________________ (Kinek?) elrablása után kiűzték 
a labancokat a városból. A patak ________________ (Hová?) letűzték az ellenség 
vezéreit elpusztító két fűzfadorongot, melyek idővel hatalmas fákká nőttek.
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Kuckó – Olvassunk együtt!
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

1.   Baradlay Kazimirnek egyórányi ideje volt arra, hogy tollba mondja végakaratát. (Lásd 
a Hatvan perc! című fejezetet.)
a) Ki jegyezte le a haldokló végrendeletét?  
b) Hol (település, épület) élt a nemesúr?  
c)  Milyen sorsot, karriert szánt a haldokló a fiainak? Írd a nevek mellé a megfelelő 

megállapítások számát!

1. Még egy évig maradjon a királyi testőrségnél. 2. Bécsben szolgálja az uralkodót.  
3. Maradjon a szentpétervári udvarnál. 4. Mostohán bánjon vele az édesanyja, noha ő 
volt az apja kedvence. 5. Nem találkozhat többé a szeretett lánnyal. 6. Neki kell átven-
nie a „kormányrudat”. 7. Soha nem nősülhet meg. 8. Az a feladata, hogy a testvéreit 
emelje. 9. Diplomata legyen. 10. Katonai pályán érvényesüljön. 11. Főhivatalnok legyen.

Ödön: _________________     Richárd: _________________     Jenő: _________________

2.   Kikre ismersz az idézetekből, kik mondták a következő szavakat? Írd a számokat a 
megfelelő helyekre! (Lásd A másik kettő című fejezetet.) 

1. Baradlay Jenő           2. Lánghy Bertalan           3. Pál úr           4. Baradlay Richárd

a)  „nyúlánk, gyönge termetű fiú volt; sima, gyermeteg arc […], fejét nem büsz-
keségből, de az orrára csíptetett szemüveg miatt tartotta magasra” 

b)  „Én lelkipásztor vagyok egy alföldi helységben, ahol némi viszálkodásaim 
voltak a földesúrral. Tetszik tudni, ő nagy oligarcha1 volt, én pedig egy kicsit 
kuruc legény.”

c)  „Hatvanesztendős volt már a legény, még mindig közlegény, és még mindig 
legény. […] lóháton járta meg Párizst, Nápolyt és Moszkvát.” 

d)  „szép, délceg ifjú, széles vállain, telt idomain megfeszül az öltöny; telt piros 
arcához hetykén kipödrött, hegyes bajuszt visel” 

1 oligarcha (gör): hatalmaskodó fűúr, a nép fölött uralkodó főnemes, kiskirály

A három Baradlay fiú a regény filmváltozatában

 _____

 _____

 _____

 _____
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 _____

 _____

 _____

 _____

3.   Mely szereplőkről szólnak a meghatározások? Írd a nevüket a megfelelő helyre! (Lásd 
a Mindenféle emberek és A bakfis című fejezeteket.)

Neve: __________________ Neve: __________________ Neve: __________________ 

„igen szép hölgy volt; eszményi 
arc, alak. Finom, tökéletes voná-
sok, nemes hajadoni tekintet; báj 
és kellem minden arcjátéka. De 
milyen sötét lélek lakott ez an-
gyalarcon belül! Ez a két ragyogó, 
égszínkék szem balcsillagzat volt”

„gyermek volt még: telt, piros 
arcú, eleven alak, […] feltűzött 
hajat viselt, ez volt egész fejdí-
sze; sűrű, fekete és ragyogó; vé-
kony, fekete szemöldei és finom 
metszésű orra szelídebb kifeje-
zést adtak merész tekintetének”

„még maga is igényeket tart a 
világhoz, nem több harminchat 
esztendősnél, s ha hinni lehet a 
frizőrjének,1 még szép asszony 
is. […] baronesse-nek címezték, 
mert ő annak született.”

4.   Töltsd ki a táblázatot az olvasottaknak megfelelően! Kire gondolt Baradlay Kazimir, 
illetve Baradlayné, mikor arról beszéltek, hogy a „Baradlay-háznak úr kell és úrnő! 
Úr, aki parancsolni és vezényelni tud; és úrnő, aki hódít”? (Lásd a Hatvan perc! és  
Az aláhúzott sorok című fejezeteket.)

Baradlay Kazimir akarata szerint: 

Úr: 
Úrnő:

Baradlayné elképzelése szerint: 

Úr: 
Úrnő:

5.   Válaszolj a kérdésre Az első lépcső „ama” magaslathoz című fejezet alapján! 
 „Tessék… Az első lépcső ahhoz a magaslathoz.”
Idézd fel, melyik fejezetben olvastál már a „magaslat” kifejezésről! Ki mondta akkor, 
és ki említette most?
Először: __________________________     Másodszor: ____________________________
Magyarázd meg, mit ért a megszólaló az „első lépcsőfok” alatt!  
 

1 frizőr: fodrász
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6.    „Keltsétek életre” a regénybeli (filmbeli) jelenetet! 
A kép Bécsben készült, Jenő szállásán. Itt ke reste 
fel leg kisebbik fiát Baradlayné. (Segít az Az a har-
madik című fejezet.)
a)  Írd le saját szavaiddal, mit mondanak a szereplők! 
b)  Fogalmazd meg gondolataikat, szándékaikat is! 

Baradlay Jenő gondolatai és szavai: 
 
 
Baradlayné gondolatai és szavai:  
 

7.   Baradlay Richárd vezetésével a huszárcsapat „nyergel és fordul” Magyarország felé. 
(Lásd az Elöl víz, hátul tűz című fejezetben.)
a) Kik üldözik őket?

 
 

b)  Hogyan jutott át mind a kétszázhúsz hu-
szár a Dunán?  

c)  Mire a malom melletti völgyhöz értek,  
a gátat már átszakította az ellenség. Hogyan ju tottak át a huszárok a vízen?   
 

d)  Az égő híd egyik oldalán Baradlay Richárd, a másikon Palvicz Ottó állt. Hogyan 
végző dött a pisztolypárbajuk?  

e)  A megáradt, hömpölygő March folyó sem jelenthetett akadályt a huszároknak. Ki 
figyelmeztette őket a következő módon? „Őrült vagy. Lovad, embered mind elvész, 
ha most tajtékzó izzadtan a jéghideg vízbe viszed.” 

f )  Hogyan sikerült átjutniuk az útjukba eső mezővároson?  
 

g)  A csapat egy pásztor segítségével indult felfelé a Kárpátok havas útjain. Később  
a katonák letáboroztak egy erdőnél, éjszaka azonban a megrakott tábortüzek 
begyújtották az egész környéket, és a huszároknak ismét menekülniük kellett. Mi 
nehezítette még az útjukat?  

h)  Miért örült annyira Richárd a „Dicsértessék az Úrjézus!” köszönésnek? 
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6.    „Keltsétek életre” a regénybeli (filmbeli) jelenetet! 
A kép Bécsben készült, Jenő szállásán. Itt ke reste 
fel leg kisebbik fiát Baradlayné. (Segít az Az a har-
madik című fejezet.)
a)  Írd le saját szavaiddal, mit mondanak a szereplők! 
b)  Fogalmazd meg gondolataikat, szándékaikat is! 

Baradlay Jenő gondolatai és szavai: 
 
 
Baradlayné gondolatai és szavai:  
 

7.   Baradlay Richárd vezetésével a huszárcsapat „nyergel és fordul” Magyarország felé. 
(Lásd az Elöl víz, hátul tűz című fejezetben.)
a) Kik üldözik őket?

 
 

b)  Hogyan jutott át mind a kétszázhúsz hu-
szár a Dunán?  

c)  Mire a malom melletti völgyhöz értek,  
a gátat már átszakította az ellenség. Hogyan ju tottak át a huszárok a vízen?   
 

d)  Az égő híd egyik oldalán Baradlay Richárd, a másikon Palvicz Ottó állt. Hogyan 
végző dött a pisztolypárbajuk?  

e)  A megáradt, hömpölygő March folyó sem jelenthetett akadályt a huszároknak. Ki 
figyelmeztette őket a következő módon? „Őrült vagy. Lovad, embered mind elvész, 
ha most tajtékzó izzadtan a jéghideg vízbe viszed.” 

f )  Hogyan sikerült átjutniuk az útjukba eső mezővároson?  
 

g)  A csapat egy pásztor segítségével indult felfelé a Kárpátok havas útjain. Később  
a katonák letáboroztak egy erdőnél, éjszaka azonban a megrakott tábortüzek 
begyújtották az egész környéket, és a huszároknak ismét menekülniük kellett. Mi 
nehezítette még az útjukat?  

h)  Miért örült annyira Richárd a „Dicsértessék az Úrjézus!” köszönésnek? 
 

8.   A haldokló Palvicz Ottó megkérte Richárdot, hogy 
keresse meg a gyermekét. (Lásd A haldokló fél ha-
gyatéka című fejezetet.)

a)  Ki volt a gyermek anyja?  

b)  Mennyi idős a gyermek? Fiú-e vagy leány? 

 

c)  Milyen jegyek alapján ismerheti fel Richárd? 

 

9.   Döntsd el, hogy igazak-e I vagy hamisak H az állítások! (Lásd a Napfény és holdfény 
című fejezetet.)

a) Ödön, Aranka és a két kisfiú a Körös-szigeten töltötték mindennapjaikat. ___
b) Jenőnek sokszor kellett vigasztalnia a férjéért és apjáért aggódó fiatalasszonyt. ___ 
c) A kastélyban Baradlayné kórházat rendeztetett be a sebesültek számára. ___
d) Nemesdombon kolerajárvány pusztított, a kastély a „halál királyi kúriája” lett. ___
e) Baradlayné férje mellszobra előtt megvallotta, hogy nem bánta meg tetteit. ___

10.    Válaszolj a kérdésekre a Párharc a mennykövekkel című fejezet alapján! 
a)  A magyar sereg körülzárta Budát, a várat azonban kezdetben nem tudták bevenni. 

Képzeld magad Ödön helyébe, és írd le, mi volt a kudarc oka! 

 

b)  Milyen feladattal bízta meg Richárd a szál-
lásadóját? Sikerrel járt-e Mihály ci pész-
mester? 

 

 

 

c)   Milyen konfliktus támadt a két Baradlay 
testvér, Ödön és Richárd között? Miben 
nem értettek egyet? 
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11.    Töltsd ki a Baradlay-házba érkezett írás hiányzó részeit A nem mutatott levél című 
fejezet alapján! 

12.    Válaszolj a kérdésekre A fejgörcsök napján és A tőr hegye letörve című fejezetek alapján!
a) Milyen ügyben kereste fel Alfonsine Haynaut?

 

b)  Milyen döntést hozott a „fejgörcsök embere” a már 

halálra ítéltek ügyében?  

 

c)  Kinek köszönhette Richárd, hogy Haynau végül 

megkegyelmezett neki?  

13.    Nemesdombra ismét levél érkezett, ugyanaz a csendőr adta át, aki napokkal azelőtt 
Jenő halálhírét hozta. Válaszolj a kérdésekre A kőszívű ember felel című fejezet alapján!
a) Ki írta a levelet, miről értesültek belőle?  
b) Kinek „mutatta meg” az írást Baradlayné Arankán kívül? Miért épp neki?

 

14.    Írj három igaz állítást a Richárd házában nevelkedő Palvicz Károlyról! (Lásd a Húsz év 
múlva című fejezetet.) 

 

 

15.    Mutasd be, mi jellemzi az elbeszélő hangnemét a regény utolsó fejezetében, a Végszó 
című részben!  

 

 

A levél címzettje:  

A levél tartalma szó szerint:  
 
  
A levél aláírója: _________________________________
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A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

Részösszefoglalás

1.   Húzd át a mondatok hibás megállapításait, majd írd a javítást a szavak fölé!

Jókai Mór 1823ban született Komáromban, 
és hetvenkilenc éves korában hunyt el Buda
pesten. Első regénye, az Életképek sikere után 
véglegesen eldöntötte, hogy író lesz. 1848. már  
cius 15én a forradalom egyik vezéreként  
olvasta fel a Tizenkét pontot. A sza bad ság
harc bukása után ő lett a „nemzet történet
mondója”. A romantikus stílus jegyében regé  
nyeket, novel lákat és elbeszéléseket is írt. 
Műveit 1894ben százkötetes dísz kiadásban 
jelentették meg.

2.   Válaszd ki a művek ismertetőjegyeit, és írd a sorszámukat a táblázatba! (Egy-egy szám 
több helyre is kerülhet.) 

A huszti beteglátogatók A nagyenyedi két fűzfa

1. Elbeszélés. 2. Novella. 3. Kuruc-labanc kor. 4. Egyik cselekményszála a diákok és a 
városlakók harcát beszéli el a fosztogató hadak ellen. 5. Tordai Szabó Gerzson. 6. Ré-
dey Ferenc. 7. Megmutatja, hogyan győzhette le a kurucok furfangja a labanc csapatok 
nagy túlerejét.

3.   Melyik szereplő írhatta a következő sorokat? Írd le a nevét a vonalra! Mondd el, milyen 
események után fogalmazhatta meg a gondolatokat!

Barabás Miklós: Jókai március 15-én 

Jól „kikúráltak” a huszti 
várból! Nem vettem észre, 
hogy egyre több és több kuruc 
vesz körül . A bevehetetlen 
várat fortéllyal mégis meg-
szerezték. 

A versem illetéktelen kezek-
be került, de már ezt sem 
bánom. A professzor úr 
áldását adta a kapcsola-
tunkra, Klárika szerelme 
mindennél fontosabb nekem. 

_________________________________ _________________________________
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4.   A regény fő csomópontjait bemutató vázlat1 néhány pontja üresen maradt. Töltsd ki 
a hiányzó részeket a következő kifejezések felhasználásával!

• A temetés, Lánghy Bertalan búcsúbe széde
• A megyegyűlés, Ödön diadala
• A Körös-szigeti idill
• A királyerdei csata
• Buda ostroma

1. csomópont 
Nemesdombon

Baradlay Kazimir végrendelete és halála
 
Ödön hazatérése és kézfogója
 

2. csomópont 
A hadsereg útjain

A történet egyéb szálai

A nemzeti hadsereg szerveződése
Az első tandíj, az első vereség
 
 
Alfonsine és Palvitz Ottó gyermekének története
A nemesdombi kórház bemutatása
 

3. csomópont
Nemesdomb, ismét otthon

Várakozás az ítéletre

5.   a)  Pótold a regény szereplői nevében a betűket! (A megfejtéshez segítséget is adunk. 
Először ta kard le azokat, úgy próbáld kitalálni a nevet!)

b)  Fűzz kiegészítést a szereplők jelleméhez! Emeld ki szóban,  hogyan változtak meg 
a történet során! Említs közülük rokonszenves és ellenszenves alakokat! (Választá-
sodat cselekedeteikkel is indokold meg!)

___ a r a ___ ___ a y    ___ a ___ i ___ i r ___ é
Élete nagy konfliktusa a férje vég aka  ratával való szembeszegülése volt.

 

___ ___ anke ___ ___ orst    ___ lfons___ ___e

Sötét lelke elcsúf ította eszmé nyi arcát. Fia, Károly is megtagadta.

 

1   Goda Imre – M. Boda Edit: Irodalom 7. az általános iskolák számára című tankönyve nyomán. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1992, 170–171. oldal
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4.   A regény fő csomópontjait bemutató vázlat1 néhány pontja üresen maradt. Töltsd ki 
a hiányzó részeket a következő kifejezések felhasználásával!

• A temetés, Lánghy Bertalan búcsúbe széde
• A megyegyűlés, Ödön diadala
• A Körös-szigeti idill
• A királyerdei csata
• Buda ostroma

1. csomópont 
Nemesdombon

Baradlay Kazimir végrendelete és halála
 
Ödön hazatérése és kézfogója
 

2. csomópont 
A hadsereg útjain

A történet egyéb szálai

A nemzeti hadsereg szerveződése
Az első tandíj, az első vereség
 
 
Alfonsine és Palvitz Ottó gyermekének története
A nemesdombi kórház bemutatása
 

3. csomópont
Nemesdomb, ismét otthon

Várakozás az ítéletre

5.   a)  Pótold a regény szereplői nevében a betűket! (A megfejtéshez segítséget is adunk. 
Először ta kard le azokat, úgy próbáld kitalálni a nevet!)

b)  Fűzz kiegészítést a szereplők jelleméhez! Emeld ki szóban,  hogyan változtak meg 
a történet során! Említs közülük rokonszenves és ellenszenves alakokat! (Választá-
sodat cselekedeteikkel is indokold meg!)

___ a r a ___ ___ a y    ___ a ___ i ___ i r ___ é
Élete nagy konfliktusa a férje vég aka  ratával való szembeszegülése volt.

 

___ ___ anke ___ ___ orst    ___ lfons___ ___e

Sötét lelke elcsúf ította eszmé nyi arcát. Fia, Károly is megtagadta.

 

1   Goda Imre – M. Boda Edit: Irodalom 7. az általános iskolák számára című tankönyve nyomán. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1992, 170–171. oldal

Mikszáth Kálmán
Mozaikok Mikszáth Kálmán életéből

1.   Mikszáth Kálmán életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk 
be a tankönyv 199. oldali térképén. Hogyan kapcsolódnak az 
íróhoz? Írd a meghatározások mellé a te le pü lések nevét! 

a) Ezen a településen született 1847-ben. 

 

b) Itt kezdte el középiskolai tanulmányait.  

c)  Érettségi bizonyítványát … gimná ziumában szerezte.  

d)  E két városban jogi tanulmányokat folytatott. 

 

 

e)  Tiszteletbeli esküdtként dolgozott itt Mauks 

Mátyás mellett.  

 

f )  Közel három évig volt újságíró a Tisza-parti 

városban.  

g) 1904-től e vidék csendje adott igazi otthont az írónak.  

h) Itt hunyt el 1910. május 28-án.  

2.   Mi(ke)t szeretnél még megtudni az íróról/írótól? 

a) Képzeld magad az autogramot kérő gyerek helyébe, és tedd fel a kérdéseket Mikszáthnak!
   
  
  
  
  
  

b)  Próbáld a válaszokat is megfogalmazni szóban 
internetes kutatómunka segítségével! 

Mikszáth szülőháza

Mikszáth Kálmán autogramot ad (1900)
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Mikszáth írói munkássága – a novellák
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

1.   Egészítsd ki a novella műfaji sajátosságairól 
szóló szöveget a megfelelő szavakkal!
A novella cselekménye általában ________ 
_____________________ eseménysorra épül. 
Középpontjában valamilyen ______________ 
______________________ áll. A cselekmény egyenletesen halad a ______________ 
__________, és legtöbbször meglepő, ________________ for dulattal (összecsapás, ösz-
szeütközés) zárul. Általában ____________ szereplője van.

2.   Keresd meg a szerkezeti elemekhez illő vázlatpontokat, és párosítsd azokat össze-
húzással! 

3.   Képzeld el, hogy lakik Balóék falujában egy pletykás szomszédasszony, aki mindent 
jobban tud másoknál! Most olvasd el a beszélgetést, és mérlegeld magadban, ki  
a hazudós! Írd le a vonalra a hazug szomszéd nevét, és beszéljétek meg közösen  
a hamis állításokat!

Juliska: Adjon isten, néném! Hol járt errefelé?
Rebeka: Adj’ isten, húgom! A felvégen voltam 

a komámnál. Sok furcsaságot hallottam tőle.
Juliska: Mondja mán el! Kifúrja az oldalam a 

kíváncsiság! 
Rebeka: Gondolja el, Juliska, Baló Ágnes úgy 

elverte a húgát, hogy még a bordája is eltört 
a kis Borcsának. 

Juliska: Ugyan már, hiszen soha nem szoktak veszekedni!
Rebeka: Hát azt hallotta-e, hogy Baló Mihály külföldre ment munkát vállalni? Elza-

varta az öregbíró a templom miatt! Fogta a tarisznyáját, és világgá ment szegény.

Előkészítés

Bonyodalom

Tetőpont

Megoldás

A cselekmény  
kibontakozása

Balóék keresik az eltűnt vagyonkájukat; 
Sós Pál uram egyre gyanúsabbá válik.

Az igazság kiderül, a tolvaj lelepleződik. 

Közeleg a vihar, nagy a riadalom Bodokon.

Eltűnik a láda a rajta ülő báránykával együtt.

Sós Pál és Boriska találkozása, a férfi hamis esküje. 

az ár, s a partok tömött fűzbokrairól nemcsak a leveleket tépdelte le alul, de a kérget is 
lehámozta, itt-ott kirepedt az olvadékony földből egy darab, s elmállott a vízben. Hajnalra 
szélesebb csipke szeli majd a határt, s a cikcakkjai is újak lesznek!

Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, szakajtó,1 zsúp2 és 
ablaktábla. (Egész házakat mosott el a víz valahol!) Aztán jött egy petrence,3 utána pedig 
valami négyszögletes tuskót gurítottak a habok…

A holdfény éppen oda vágódott. Nem tuskó biz az, de tulipános láda, s nini, egész csuda, 
milyen szépen ül ott a tetején egy picike bárány.

Az ám, most, hogy ím a partnak hozza a szél, Tót-Pernye Jánoséktól egészen jól látszik, 
amint két hátulsó lábát alászedve, az első lábacskáival megkapaszkodik. Szép patyolat-
gyapjas,4 két fekete folt van a hátgerincén, piros pántlika a nyakában. Nagyon szerethette 
valahol valaki!

Olyan türelmesen ül az ide-oda billenő jószágon, mintha jószántából hajókáznék, s ha 
mekken is néha, csak azért, mert éhes. Pedig itt még ehetik is, ha a láda bolondjában utoléri 
a petrencét. Nincs valami messze… amott fordul ni, a Périék pajtájánál!5 Nosza, szaladj 
utána, öreg láda!

Nézték egy darabig, hogy majd csak előbukkan a kanyarodónál, de meg nem láthatták. 
Elnyelte nyilván a sötétség, vagy hogy talán Sós Pál uram fogta ki útközben a csáklyával… 
amint az majd kiviláglik reggel.

Hanem hát azt mondja őkigyelme, hogy ott volt ugyan, de színét se látta a jószágnak, ami 
úgy is van akkor, ha olyan módos,6 tekintélyes ember állítja, ki már az idén is kevesellte 
a mezőbírói7 hivatalt, mert öregbíró8 lesz, ha élünk esztendőre ilyenkorra.

1 szakajtó: kenyérkelesztésre való, fületlen gyékénykosár
2 zsúp: nád- vagy szalmafonat, amellyel a háztetőt befedik
3 petrence: szálas takarmányból két rúdon vihető kisebb rakás, vagy ennek hordására való rúd
4 patyolatgyapjas: tiszta, fehér gyapjú
5 pajta: tágas, néha nyitott gazdasági épület; istálló, ól
6 módos: jómódú, tehetős
7  mezőbíró: a városoktól és a falvaktól távol eső, különálló pusztákon igazgatási és igazságszolgáltatási feladatot ellátó személy
8 öregbíró: a községi elöljáróság tagja

162
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Juliska: Hogyhogy a templom miatt? Azt én is hallottam, hogy lyukas a templom 
teteje. De mi köze van ehhez Baló Mihálynak?

Rebeka: Ő tett benne kárt, meg a felesége, amikor a keresztelő volt. 
Juliska: De hiszen már nem is él az a szegény asszony!
Rebeka: Tudom, hogy nem él, hisz’ a vejével együtt érte őket az a szörnyű tragédia.
Juliska: Miféle vejével? Hiszen Ágnes lánya még csak most ment volna férjhez!
Rebeka: Ha mindent ilyen jól tud, Juliska, akkor én már megyek is tovább! No, isten 

áldja!
Juliska: Isten vele, Rebeka!

A hazug szomszéd neve: ________________________________

4.   a)  Találd ki, milyen szavakat rejtenek a tulipános ládák! Tedd helyes sorrendbe a be-
tűket, és írd le a megoldást! 

b)  Alkoss egy mondatot a három szó felhasználásával úgy, hogy toldalékolhatod  
a szavakat, és más kifejezéseket is írhatsz. 

 ____________________  _____________________  _____________________

Mondat:  
 

5.   Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával!
a) Mi az eszterhaj (eszterhéj)?
 gyermekjáték háztető  harangláb
b) Kiknek volt kelengyéje? 
 az újszülötteknek az agglegényeknek a férjhez menő lányoknak
c) Mi a dunyha? 
 vastag takaró rövid kabát  díszpárna
d) Mit tartottak a csűrben? 
 ruhaneműt állatokat  takarmányt
e) Miből készül a ködmön?
 birkabőrből posztóból  nemezből
f ) Mit jelent, ha valaki „panyókára fogva” hordja a ruháját? 
 szemére húzva derekára kötve  vállára vetve

az ár, s a partok tömött fűzbokrairól nemcsak a leveleket tépdelte le alul, de a kérget is 
lehámozta, itt-ott kirepedt az olvadékony földből egy darab, s elmállott a vízben. Hajnalra 
szélesebb csipke szeli majd a határt, s a cikcakkjai is újak lesznek!

Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, szakajtó,1 zsúp2 és 
ablaktábla. (Egész házakat mosott el a víz valahol!) Aztán jött egy petrence,3 utána pedig 
valami négyszögletes tuskót gurítottak a habok…

A holdfény éppen oda vágódott. Nem tuskó biz az, de tulipános láda, s nini, egész csuda, 
milyen szépen ül ott a tetején egy picike bárány.

Az ám, most, hogy ím a partnak hozza a szél, Tót-Pernye Jánoséktól egészen jól látszik, 
amint két hátulsó lábát alászedve, az első lábacskáival megkapaszkodik. Szép patyolat-
gyapjas,4 két fekete folt van a hátgerincén, piros pántlika a nyakában. Nagyon szerethette 
valahol valaki!

Olyan türelmesen ül az ide-oda billenő jószágon, mintha jószántából hajókáznék, s ha 
mekken is néha, csak azért, mert éhes. Pedig itt még ehetik is, ha a láda bolondjában utoléri 
a petrencét. Nincs valami messze… amott fordul ni, a Périék pajtájánál!5 Nosza, szaladj 
utána, öreg láda!

Nézték egy darabig, hogy majd csak előbukkan a kanyarodónál, de meg nem láthatták. 
Elnyelte nyilván a sötétség, vagy hogy talán Sós Pál uram fogta ki útközben a csáklyával… 
amint az majd kiviláglik reggel.

Hanem hát azt mondja őkigyelme, hogy ott volt ugyan, de színét se látta a jószágnak, ami 
úgy is van akkor, ha olyan módos,6 tekintélyes ember állítja, ki már az idén is kevesellte 
a mezőbírói7 hivatalt, mert öregbíró8 lesz, ha élünk esztendőre ilyenkorra.

1 szakajtó: kenyérkelesztésre való, fületlen gyékénykosár
2 zsúp: nád- vagy szalmafonat, amellyel a háztetőt befedik
3 petrence: szálas takarmányból két rúdon vihető kisebb rakás, vagy ennek hordására való rúd
4 patyolatgyapjas: tiszta, fehér gyapjú
5 pajta: tágas, néha nyitott gazdasági épület; istálló, ól
6 módos: jómódú, tehetős
7  mezőbíró: a városoktól és a falvaktól távol eső, különálló pusztákon igazgatási és igazságszolgáltatási feladatot ellátó személy
8 öregbíró: a községi elöljáróság tagja
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Mikszáth írói munkássága – a karcolatok
Kuckó – Olvassunk együtt! – Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium

1.   Olvassatok közösen!

a)  Illesszétek a helyükre a betűket, majd olvassátok fel közösen a szavakat! (Olyan sza-
vakra gondoljatok, amelyek kapcsolódnak A Balóthy-domínium című karcolathoz!)
antivkárius, medverpémes, kaplag, katsély, virácsgerép, vikcándozott, csaláfda

b) Pótoljátok a hiányzó betűket, és hangoztassátok közösen a szavakat!
acvonások, karrer, pogárleány, kárázott, poltizált, ivtt, gge, rezdavirág, épapa

2.   Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

3.   Válaszolj röviden a kérdésekre!
a)  Kitől hallotta az elbeszélő, mekkora volt egykor Balóthy Boldizsár birtoka?

 
b)  Milyen hasonlattal fejezi ki az elbeszélő, hogy mi-

lyen „Pompás fekete agyag” a Balóthy-birtok földje? 
 

c) Hány holdat veszített el Balóthy István?  
d)  Magyarázd meg az alábbi mondat jelentését az ol-

vasott történet alapján! 
„Össze nem szedi azt soha senki többé.” 

4.   Tegyél egy K betűt a karcolat műfajára jellemző igaz megállapítások mellé! 
mesei elemek ___, egyetlen problémát mutat be ___, szellemes ___, csattanószerű 
lezárás ___, bíráló szándék ___, kritikai jelleg ___, kisepikai műfaj ___, humor ___

1. Ez okozta Balóthy István vesztét. 
2. Az ősi birtok olyan szép volt, mint a …
3. „Ők” vitték el a négyezer hold felét.
4. Az örökség egyik fele a föld, a másik az …
5. Az unoka keresztneve.
6. Domínium, uradalom.
7. Ez is „kidűlt-bedűlt” volt.
8. Ő már nem élt a történet idején (keresztnév).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 
Első rész; A legenda

1.   Oldd meg a feladatot a regény Glogova régen című fejezete alapján! Satírozd be kék 
színnel a kérdésekre adott helyes válasz számát!

• Mely épületekkel nem szabad elrontani a szép sziklákat?

1  erős bástyákkal 2  cikornyás kastélyokkal 3  égig érő tornyokkal 

• Milyen virág nyílik a kiskertekben?

1  árvalányhaj 2  mályvarózsa 3  aranykalász

• Mire utalhat a szövegben a kávémasina kifejezés? 

1  gőzölgő kávéfőzőre 2  illatos kávédarálóra 3  gőzmozdonyra 

2.   „Viszik a kis Veronkát” – ez a címe A legenda rész legelső fejezetének. A halápi bíró 
utasítására „útra kelt” a kislány. Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szavak aláhúzásával!

a) Kik vitték Bélyi Veronkát? 

 Billeghi Máté Nagy Mihály Koczka Ferenc

b) Hová vitték a gyereket? 

 Debrecenbe Glogovára Besztercebányára

c) Kihez került a kislány? 

 az édesapjához a testvérbátyjához a keresztszüleihez

3.   Segíts az események idejének és a szereplők 
életkorának a meghatározásában! Indulj el az 
elbeszélő által közölt „nyomokon”! 1873-ban 
már ő is járt Glogován, látogatása után néhány 
héttel egy fiatal pap került a faluba.
a)  Melyik évben, milyen évszakban kerülhetett 

Veronka Glogovára? 

 

b)  Hány éves volt akkor a kislány, és mennyi idős lehetett testvére, a glogovai pap? 

Bélyi Veronka ____________________, Bélyi János korát pontosan nem tudjuk, de 

_________________________ éves lehetett.
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4.   a) Párosával dolgozzatok! Karikázzátok be a kérdésekre adott helyes válasz számát!
• Mi a zlevka? 

1. a szőlősgazdáktól kapott bor 2. a beadott rozs összsúlya 3. az esketésért járó pénz
• Mikor kap a pap stólapénzt? 

1. új ruha varratásakor 2. a tüzelő megvételekor 3.  esketéskor, temetéskor,
  kereszteléskor

• Mitől függ a faluban az esküvők száma?
1. a hold állásától 2. a krumpli mennyiségétől 3. a malacok számától

• Mekkora föld tartozott a parókiához (az egyházközséghez)?
1. tíz hold 2. nem volt földje 3. amennyit a pap meg
      bírt művelni

b)  Játsszátok el a jelenetet! Egyikőtök képzelje magát Bélyi János, a másik az egyházfi, 
Szlávik Péter helyébe! Bélyi János mérlegelje, milyen járandóságokra és bevételek-
re számíthat Glogova papjaként! Az egyházfi pedig győzze meg a papot arról, hogy 
jó sora lesz a faluban! 

5.   Számozd meg, milyen sorrendben olvastál a regény Első részében az alábbi esemé-
nyekről!
___ János pap elment a templomba imádkozni. 
___ Billeghi uram letette a kosarat az eresz alá.
___ Óriási zápor kerekedett, szilajon nyargaltak a vízzel megtelt patakok. 
___ A kislány nem ázott meg, megvédte a kopott, piros ernyő.
___ A halápi bíró elrendelte, hogy a kis Veronkát el kell vinni Glogovára.
___ Az esernyő valóságos ereklyévé vált, messzi földről csodájára jártak az emberek. 

6.   Találd ki, milyen szavakat rejtenek az ábécérendbe sorolt betűk! Írd le a szavakat, 
majd egy (vagy akár több) szó felhasználásával alkoss egy mondatot! 
adeegln: ________________ elmmopt: _________________ eeeklyr: ________________
aeknorv: ________________ acsdeélott: ________________ eenyőrs: ________________
 

7.   a) Mit gondolsz, milyen eseményekről fogsz olvasni a következő fejezetben?
  
 

b)  Beszéljétek meg a rész elolvasása után, hogy a folytatás megegyezett-e az elgon-
dolásaiddal!
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Második rész; A Gregoricsok 

1.   Miért nevezték Gregorics Pált „tapintatlannak”? 
Válaszolj a kérdésre a mondatok kiegészítésével!

a)  Az édesapja halála után született, a temetési 
naptól számított _________________ hónapra. 

b)  Satnya volt, de ________________________, 
pedig a féltestvérei nagyon várták, hogy meg-
szerezhessék a vagyonát. 

2.   A szabadságharc idején Gregorics a legveszélyesebb foglalkozást kívánta magának. 
a)  Milyen feladatot látott el?  

b)  A katonák még évtizedek múltán is emlegették a táborok között feltűnő különös 
alakot. Jellemezd a figurát, folytasd a bemutatását (például bárgyú arcot vágott, 
mintha tízig sem tudott volna számolni)!  
 

3.   Képzeld magad Gregorics helyébe! Meséld el, hogyan lettél a „kosarak királya”! (Ne 
feledkezz el a bakfisokról és a menyecskékről, valamint a testvéreidről sem!)
 
 
 

4.   „Egy asszony arra kell, hogy kiszolgálja az embert, egy pedig arra kell, hogy szeresse az ember. 
Ez tehát összesen két asszony. De miért ne lehetne ez a két asszony egy személyben is?”
a) Ki lett ez az egy személy Gregorics Pál életében?  
b) Folytasd az asszony tulajdonságainak a felsorolását (például: szépen tudott énekelni)!

 
 

5.  a)  Mi történt a kis Gyurival? Miért nem merte az apja többé „látványosan” szeretni? 
 

b)  Jegyezd le Gregorics „óvatossági hóbortjának” néhány jelét (például ha a gyerek kilé-
pett Besztercebányán az utcára, a szép ruháit levették róla, és ócska ruhát adtak rá)! 
 

Besztercebánya főtere napjainkban
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6.   Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!
a) Halálos ágyán az apja türelmetlenül várta Gyurit, oda akarta neki adni

 
b) A rokonok azért nem találtak Gregorics Pál halála után nagy vagyont, mert  

 
c) A két Gregorics fivér hiába találta meg az üstöt,  

 

7.   Készíts vázlatot, amelyben azt jelölöd, milyennek mutatja Gregorics Pált az elbeszélő, 
és vajon milyennek látják a történet szereplői! Azt is jegyezd le, milyennek látod te! 
Összesítsétek a megoldásokat az osztályban!

8.    Egészítsd ki az Ü S T betűket értelmes szavakká! (A megfejtéshez segítséget is adunk. 
Először takard le őket, úgy próbáld kitalálni a szavakat!)

Ü S T Ü S T
 (Égéskor keletkezik.) (Nemesfém.)

Ü S T Ü S T
 (Azonnal, rögtön.) (Nem hagy békén; koptat.)

Ü S T
(A reggeli népies, régies elnevezése.)

Ilyennek látom én:  

Ilyennek látja Wibra Gyuri: 

Ilyennek látják a testvérei:  

Ilyennek mutatja az elbeszélő: 
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 (Égéskor keletkezik.) (Nemesfém.)

Ü S T
 (Azonnal, rögtön.) (Nem hagy békén; koptat.)

(A reggeli népies, régies elnevezése.)

Harmadik rész; A nyomok

1.   A kis Gyuriból Wibra György köz- és váltóügyvéd lett, 
a csi nos és okos férfi sok leányzó szívét megdobogtatta.
a)  Mennyi idő telhetett el apja, Gregorics Pál halála óta? 

 
b)  A fiatal ügyvéd pályája szerencsésen indult, a férfi 

azonban mégsem volt boldog, „lelke valahol másutt” 
járt. Mi foglalkoztatta annyira, hogy sokszor csak 
megszokásból végezte a munkáját?  

2.   Melyik szereplő írhatta a következő sorokat? Írd a nevét a levele alá! 
Wibra György, Bélyi Veronka, Müncz Jónásné, Müncz Móric

3.   Mravucsán, Bábaszék polgármestere nem engedte, 
hogy vendégei este induljanak útnak. 
a)  Miért nem utazhatott haza Veronka a saját foga-

tával?  
 

b)  Ki ajánlotta fel a kisasszonynak, hogy hazaviszi 
Glogovára?  

Szerettem Besztercebányán 
élni, de most már semmi 
pénzért nem adnám bába-
széki házamat. A bolt miatt 
sem kell pa naszkodnom, 
egyedül az fáj, hogy sze gény 
uram ezt nem érhette meg.

A tehenet jó áron vettem 
meg, ráadásul még ötven 
forintot is kaptam az ügy-
véd úrtól . Talán túlságosan 
olcsón adtam el az informá - 
ciókat, szegény apám most 
biztosan haragudna rám.

Hiába másztam fel a pad-
lásra, nem ta lál  tam meg az 
ócska esernyőt. Münczné fia 
mégis visszaadta a reménye-
met, in du   lok is tüstént Glo-
go vára. Vajon ki lehet az  
a kisgyerek?

Nagyon megijedtem, amikor 
a lovak meg vadultak a szél-
malomtól . Ma már biztosan 
nem megyünk haza. Szeren-
csére a zöld köves fülbeva-
lóm megvan,  egy szem revaló 
fiatalember találta meg.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________
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Negyedik rész; A bábaszéki intelligencia

1.   Tegyél egy pipát azokhoz az eseményekhez, amelyekről A bábaszéki intelligencia 
című részben olvastál!

 
 Veronka lovai megijedtek a szélmalomtól.  

  Gyuri még a padláson is az esernyőt kereste. 
  Madame Kriszbaynak csípős volt a báránypaprikás. 
  Gyuri álmában Szent Pétertől kapott tanácsot. 
  Az erdész újból a hitvesi szeretet mártírja lett. 
  Bélyi János beleesett egy mély hasadékba. 

2.   Válaszolj a kérdésekre a megfelelő szó aláhúzásával!

Mi volt Veronka kedvenc „sportja”? lepkefogás sakkozás

Ki mondott tósztot a kisasszony egészségére? Szliminszky Wladin Wibra György

Ki hiányzott Mravucsánék vacsorájáról? Münczné Klempa Teofil

Ki tette egykor a kis Veronkára az ernyőt? Müncz Jónás Müncz Móric

3.   A regényből idézünk részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre!
a)  „Gazdag vagyok, úr lettem, amaz esernyő nyelében vannak elrejtve a kincseim.”

Ki gondolta mindezt?  
Milyen eseményen bizonyosodott meg arról, hogy még megvan az általa oly na-
gyon keresett esernyő?  

b)  „Valóban gyönyörű legenda az, engem legalább nagyon meghat. […]
– Ah, szegény legendák! – felelte […]. – Ha ráfújna az ember egy-egy ilyen szép 
legendára és lefújná róla az arany zománcot, a szent illatot, a titokzatosság füstjét, 
milyen furcsa, igénytelen valóság maradna az alján.
– Hát nem kell ráfújni – mondá az asszony.”

Kik beszélgettek?  

Értelmezd a „nem kell ráfújni” kifejezést, és írd le ezzel kapcsolatban a személyes 

véleményedet is!  
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4.   Számozással állítsd helyes sorrendbe a szavakat, majd írd le a mondatokat! 
a)  utal.      a      A      Bábaszék      polgármesterénél 

fejezet       címe       vendégekre       vacsorázó
 
 

b)  már     Gyuri     csak     a     vagyontól.      egy 
karnyújtásnyira       van
 
 

5.   Csúsztasd gondolatban egymásra a két ábrát, és írd le a fehéren maradt betűket! 
Olvasd össze a betűket, és A bábaszéki intelligencia című fejezet néhány szereplőjé-
nek a nevét kapod megfejtésül. 

  

 

6.   Írd le a betűket a számoknak megfelelően, és értelmes szavakat kapsz. Karikázd be 
közülük azokat, amelyek a Negyedik részhez kapcsolódnak!

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
B Á A SZ K É V CS O R

1. 2. 1. 3. 4. 6. 5.: ______________________  7. 3. 8. 9. 10. 3.: ______________________

5. 3. 4. 2. 5.: _______________  1. 9. 10.: ______________  3. 7. 3. 10.: _______________

5. 9. 7. 2. 8.: _____________  3. 1. 10. 9. 4.: ______________ 8. 9. 10. 1. 3.: _______________

T V E E R L O N

N K A T I G L Y

U I R K I M A Ó

B D Á A L M I E

K T R I I L S Z

D B A Y Y M K R

A V U B Á C S I

Á N N N T D N É
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Ötödik rész; A harmadik ördög

1.   Milyen legenda fűződik Czobor Mária rózsájához? Húzd alá azt a szót vagy szókap-
csolatot, amelyik igazzá teszi a mondatokat!

Czobor Mária egy herceget / pásztorlegényt szeretett, de apja egy császári brigadé-
roshoz / báróhoz akarta feleségül adni. A lány bánatában a halált választotta, egy 
bástyáról / templomtoronyból a mélybe vetette magát. Czobor Mária kedvese egy 
rózsafát ültetett arra a helyre, ahol a lány született / meghalt. A rózsa minden évben 
egy / két bimbót fakasztott, örök emléket állítva ezzel a leánynak. 

2.   Fejezd be röviden a mondatokat a történetnek megfelelően!

a)  Gyuri kocsijának a tengelye eltört, ezért a férfi 

fogta a fejszét, és  

 

b)  Ahogy a nyírfát kezdte kivágni, a közelből 

 

c)  A férfi lenézett a hasadékba, és  

 

d)  Gyuri úgy tudta felhúzni a plébánost, hogy  

 

3.   Keresd meg a mondatkezdésekhez illő befejezéseket, és párosítsd azokat összehú-
zással! 

Gyuri azt kérte a glogovai plébánostól, …

A glogovai plébános azt kérte az ügyvédtől, …

Bélyi János azt kérdezte Veronkától, …

…, jól tette-e, hogy Gyurinak ígérte a kezét.

…, hogy mentse ki a hasadékból.

…, adja neki azt, aki a kocsiján van.
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4.   A hegyeket elhagyva Gyuri szeme elé tűnt „bogárhátú házacskáival Glogova”. 

a)  Csoportokban dolgozzatok! Lapozzátok fel  
a regény Glogova régen című fejezetét! Idéz-
zétek fel szóban, milyen volt Glogova az 
esernyő feltűnése előtt!

b)  Képzeljétek el, hogy ti is Glogova lakói vagy-
tok! Mutassátok be, hogyan épült-szépült  
az esernyő csodatételei és a za rándokok 
megjelenése után a falvatok!
 
 
 

5.   Fejtsd meg a keresztrejtvényt!

6.   Csoportokban dolgozzatok! Jellemezzétek a regény egyik szereplőjét! A tulajdonsá-
gait érvekkel is igazoljátok!

1. Gyuri apjának a vezetékneve. 
2. A regény egyik helyszíne (város). 
3. Helyiség, Veronka itt hallgatózott.  
4. Wibra György foglalkozása. 
5. Az esküvő is ebben a faluban volt.
6.  Foltos, fakó, piros, apró zöld min- 

tás volt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Érv(ek):  

Érv(ek):  

Érv(ek):  

Érv(ek):  

Tulajdonság:  

Tulajdonság:  Tulajdonság:  

Tulajdonság:  

Név:   

Kimnach László: Palócok
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Összefoglalás

1.   Párosával dolgozzatok! A meghatározások alá írjátok a műfajok nevét, és mindegyik-
hez egy-egy címet Mikszáth Kálmán művei közül! Egészítsétek ki szóban újabb is-
mertetőjegyekkel a műfaji meghatározásokat! 

2.   a)  Mikszáth Kálmán A néhai bárány című alkotása a Jó palócok 
kötetben jelent meg. Érvelj a mű ismeretében amellett, hogy 
az alkotás műfaja novella! Mutasd be, miként van jelen a 
műfaj legalább három ismertetőjegye az adott műben!
1.    

 
2.    

 
3.    

 
b) A borítón látható női alak a mű egyik szereplőjét is ábrázolhatja. Nevezd meg, kit!

 

Ismertetőjegyei a bíráló 
szándék, a kritika,  
a humor és a csattanószerű 
lezárás. Általában 
megtörtént eseményekből 
ragad ki egy-egy epizódot.

Meghatározó vonása a több
szálon futó, bonyolult
cselekmény, a főszereplők
mellett megjelenő mellék-
szereplők rendszere, a sok
helyszín és a hosszú idő tartam.

Középpontjában valamilyen
konfliktus áll .
A cselekmény egyenletesen
halad a tetőpontig,
és legtöbbször meglepő,
csattanószerű fordulattal
zárul .

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Mikszáth Kálmán íróasztala előtt. Vasárnapi Újság, 
1910. május 15.

A jó palócok című kötet 1890-es  
kiadásának könyvborítója
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A klAsszicizmus  És A romAntikA irodAlmA

A jó palócok című kötet 1890-es  
kiadásának könyvborítója

3.   Mikszáth öt részre tagolta a Szent Péter esernyője című regényt. Párosítsd összehú-
zással a részeket azok rövid tartalmi vázlatával! 

Első rész; A legenda  • •  A szerelmesek házasságot kötnek.

Második rész; A Gregoricsok  • •   Főhőse Bélyi János, a glogovai pap és 
kétéves kishúga, Veronka.

Harmadik rész; A nyomok  • •   Wibra Gyuri megtudja, hol van  
a régóta keresett esernyő.  

 Negyedik rész; A bábaszéki  •
 intelligencia

•   A két cselekményszál összefonódik. 
Veronka és Gyuri találkoznak. 

Ötödik rész; A harmadik ördög  • •   Megismerjük Gregorics Pál életének 
történetét. 

4.   Karikázd be az igaz állítások betűjelét!
B   A regény helyszínei Erdélyben találhatók.
L   A történet két cselekményszálon fut: az 

egyik a glogovai pap és Veronka, a másik 
Gregorics Pál és törvénytelen fia, Wibra 
Gyuri története.

G   Az esernyőnek csodatévő erőt tulajdoní-
tottak, mindenki azt kívánta, hogy a 
„szent vászongombával” kísérjék el utolsó 
útjára. 

E   Gyuri megtudta, hogy az esernyő Münczhöz, az öreg házaló zsidóhoz került. 
N   Gregorics vagyonát pénzzé tette, és az utalványt az esernyő nyelébe rejtette.
E  Gregorics Pál egész életében azt kívánta, hogy elfogadják az emberek.
A  Szent Pétertől Gyuri azt a tanácsot kapta, hogy vegye feleségül Veronkát.
D  A régi fanyelű esernyőnek később új nyelet csináltattak egy aranyművessel. 

Tedd sorba a betűket, és írd le a megoldást!  
Indokold meg, hogyan kapcsolódik a regényhez a megfejtésben szereplő szó!
 

5.   Mit szeretnél még megtudni a regénnyel kapcsolatban? Fogalmazd meg azokat a kér-
déseket, amelyekre még választ szeretnél kapni Mikszáth Kálmántól!
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Csukás István: Vakáció a halott utcában

1.   Dolgozzatok csoportokban! Írjatok a pókhálóábrába olyan szavakat, amelyek Csukás 
István regényéről az eszetekbe jutnak! A megbeszélés után karikázzátok be azt a három 
kifejezést, amelyet a legtöbben lejegyeztetek! (Ha valamelyik hiányzik az ábrátokból, azt 
pótoljátok!)

2.   Satírozd be ceruzával a helyes válasz betűjelét!

a) Melyik században játszódik a regény története? 

  A  A 19. században  B  A 20. században  C  A 21. században

b) Hogyan hívják a történet legfontosabb helyszínét, a halott utcát?  

  A  Iskola utcának  B  Bab utcának  C  Viola utcának

c) Mi lett Gergő foglalkozása, miután a fiúk beköltöztek a halott utca házaiba? 

  A  Állatkereskedő  B  Szállodaportás  C  Magánnyomozó

3.   Számozd meg, milyen sorrendben követték egymást a regényben a következő esemé-
nyek!

Regények bűvöletében

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

____________________ _______________________

_______________________

_______________________

Csukás István:  
Vakáció a halott 

utcában    

___ 
 A fiúk fel fe de zik  

a kihalt utcát.

___ 
Gajzágó elmegy
 a rendőrségre. 

___ 
Kakula Zé  

 lelepleződik.

___ 
A gyerekek  
felkeresik  

az őslakosokat. 
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regÉnyek bűvöletÉben

4.   Nevezd meg, kik voltak a regény gyerekszereplői! Írj mindegyikről néhány jellemző tu-
lajdonságot!

5.   Ábécérendben írtuk le a regényhez kapcsolódó szavakat. Tedd helyes sorrendbe a betű-
ket, és foglald mondatba őket a műnek megfelelően!
a) TÖGÓ HURÖK Megfejtés: _______________________ Mondat: ___________

  
b) ZÁGAJGÓ Megfejtés: _______________________ Mondat: ___________

 
c) KRILISZTIKAMINA Megfejtés: _______________________ Mondat: ___________

 
d) ABB CUTA Megfejtés: _______________________ Mondat: ___________

 

6.   A regény története alapján fejezd be a következő mondatokat!
a) A művet elolvasva az jutott az eszembe, hogy  

 
b) Azt nem értettem, hogy  

 
c) Gergőnek / Kakula Zének azt tanácsolnám, hogy  

Név:  
Jellemzői:  
 
 

Név:  
Jellemzői:  
 
 

Név:  
Jellemzői:  
 

 

Név:  
Jellemzői:  
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Kuckó – Olvassunk együtt!
Jules Verne: Kétévi vakáció

1.   Verne Gyula néhány művének a címéből rejtettünk el szavakat  
a betűtáblán. Keresd meg őket, és egészítsd ki velük a címeket! 

1.  Nyolcvan nap alatt a 
____________ körül

2.  _________________ kapitány
3.  A _________________ éves kapitány 
4.  Grant ________________ gyermekei
5.  _________________ Mátyás
6.  A rejtelmes ________________________

2.   Képzeld el, hogy a Chairman nevelőintézet tanulóival együtt te is hajótörést szenvedtél 
a lakatlan szigeten!

a) Mely képességeidnek, tudásodnak vennéd hasznát?  

 

 

b) Miben tudnál a fiúknak segíteni? Milyen feladatokat vállalnál szívesen?

 

 

3.   A szigetet egykori iskolájukról, a folyót pedig a hazájukról ne-
vezték el a fiúk.

a)  Vedd sorra a részlet alapján, hogyan őrizték korábbi életük 

szokásait és szabályait!  

 

b)  Mit gondolsz, miért volt ez a „szabálykövetés” annyira fontos 

a számukra?  

 

 

T C V A B Y

Ö N T A J N

N E E N S Á

E M G K Á T

Z O I O N I

I C Z N D P

T I S I O A

D L Ö F R K

Léon Bennett illusztrációja  
a regényhez
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Év vÉgi ismÉtlÉs

1.   A magyar irodalom jeles alkotóinak az arcképét látod az oldalon. Ismerd fel őket, és 
írd le egy-egy művük címét! A 2. feladat elvégzése után jegyezz le még egy-egy gon-
dolatot az alkotókról!

Év végi ismétlés

1434–1472 
___________________
___________________
___________________

1790–1838
___________________
___________________
___________________

1823–1849 
___________________
___________________
___________________

1825–1904
___________________
___________________
___________________

1847–1910
___________________
___________________
___________________

1554–1594 
___________________
___________________
___________________

1800–1855
___________________
___________________
___________________

1773–1805
___________________
___________________
___________________

1817–1882 
___________________
___________________
___________________

Léon Bennett illusztrációja  
a regényhez
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2.   a)  Csoportokban vagy párokban dolgozzatok! Minden csoport (pár) húzzon egy-
egy cetlit, melyre az első feladatban szereplő alkotók neve van felírva!  

b)  Az elmúlt években megismert életútjuk és műveik ismeretében készítsetek ötso-
rost az írókról, költőkről! 

c)  Ismertessétek a munkátokat osztályszinten! Ezután mindenki írjon le még egy-
egy gondolatot az alkotókról az 1. feladathoz! 

___________________________________
név

__________________________________    ___________________________________
(2 tulajdonság)

_______________________  _______________________  _______________________
(3 cselekvés)

_______________________________________________________________________
(egy 4 szavas mondat)

___________________________________
(Egy szó, amely az adott alkotóval kapcsolatban legelőször az eszetekbe jut.)

3.    Egészítsd ki a táblázatot! Helyezd el a felsorolt műveket a keletkezési idejük szerint!  
(Csak a számot írd le!) Jelöld a műfajt is!

1. Petőfi Sándor: Szeptember végén, 2. Kölcsey Ferenc: Himnusz, 3. Vörösmarty Mihály: 
Szózat, 4. Arany János: Szondi két apródja, 5. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, 
6. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, 7. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, 8. Balassi Bálint: 
Egy katonaének, 9. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, 10. Csokonai Vitéz Mihály: 
A Reményhez, 11. Mikes Kelemen: Törökországi levelek, 12. Shakespeare: Romeo és 
Júlia, 13. Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

Időszak A mű sorszáma, műfaja

A 15. század  

A 16. század  

A 17. század  

A 18. század  
 

A 19. század 
első fele

 
 

A 19. század 
második fele
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Év vÉgi ismÉtlÉs

2.   a)  Csoportokban vagy párokban dolgozzatok! Minden csoport (pár) húzzon egy-
egy cetlit, melyre az első feladatban szereplő alkotók neve van felírva!  

b)  Az elmúlt években megismert életútjuk és műveik ismeretében készítsetek ötso-
rost az írókról, költőkről! 

c)  Ismertessétek a munkátokat osztályszinten! Ezután mindenki írjon le még egy-
egy gondolatot az alkotókról az 1. feladathoz! 

___________________________________
név

__________________________________    ___________________________________
(2 tulajdonság)

_______________________  _______________________  _______________________
(3 cselekvés)

_______________________________________________________________________
(egy 4 szavas mondat)

___________________________________
(Egy szó, amely az adott alkotóval kapcsolatban legelőször az eszetekbe jut.)

3.    Egészítsd ki a táblázatot! Helyezd el a felsorolt műveket a keletkezési idejük szerint!  
(Csak a számot írd le!) Jelöld a műfajt is!

1. Petőfi Sándor: Szeptember végén, 2. Kölcsey Ferenc: Himnusz, 3. Vörösmarty Mihály: 
Szózat, 4. Arany János: Szondi két apródja, 5. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete, 
6. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, 7. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem, 8. Balassi Bálint: 
Egy katonaének, 9. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, 10. Csokonai Vitéz Mihály: 
A Reményhez, 11. Mikes Kelemen: Törökországi levelek, 12. Shakespeare: Romeo és 
Júlia, 13. Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

4.   A 7. osztályos irodalomkönyved képeiből válogattunk néhányat. Melyik alkotást illuszt-
rálták? Írd a kért információkat a vonalakra!

az ár, s a partok tömött fűzbokrairól nemcsak a leveleket tépdelte le alul, de a kérget is 
lehámozta, itt-ott kirepedt az olvadékony földből egy darab, s elmállott a vízben. Hajnalra 
szélesebb csipke szeli majd a határt, s a cikcakkjai is újak lesznek!

Gerendák, ajtók és mindenféle házi eszközök úsztak a hullámokon, szakajtó,1 zsúp2 és 
ablaktábla. (Egész házakat mosott el a víz valahol!) Aztán jött egy petrence,3 utána pedig 
valami négyszögletes tuskót gurítottak a habok…

A holdfény éppen oda vágódott. Nem tuskó biz az, de tulipános láda, s nini, egész csuda, 
milyen szépen ül ott a tetején egy picike bárány.

Az ám, most, hogy ím a partnak hozza a szél, Tót-Pernye Jánoséktól egészen jól látszik, 
amint két hátulsó lábát alászedve, az első lábacskáival megkapaszkodik. Szép patyolat-
gyapjas,4 két fekete folt van a hátgerincén, piros pántlika a nyakában. Nagyon szerethette 
valahol valaki!

Olyan türelmesen ül az ide-oda billenő jószágon, mintha jószántából hajókáznék, s ha 
mekken is néha, csak azért, mert éhes. Pedig itt még ehetik is, ha a láda bolondjában utoléri 
a petrencét. Nincs valami messze… amott fordul ni, a Périék pajtájánál!5 Nosza, szaladj 
utána, öreg láda!

Nézték egy darabig, hogy majd csak előbukkan a kanyarodónál, de meg nem láthatták. 
Elnyelte nyilván a sötétség, vagy hogy talán Sós Pál uram fogta ki útközben a csáklyával… 
amint az majd kiviláglik reggel.

Hanem hát azt mondja őkigyelme, hogy ott volt ugyan, de színét se látta a jószágnak, ami 
úgy is van akkor, ha olyan módos,6 tekintélyes ember állítja, ki már az idén is kevesellte 
a mezőbírói7 hivatalt, mert öregbíró8 lesz, ha élünk esztendőre ilyenkorra.

1 szakajtó: kenyérkelesztésre való, fületlen gyékénykosár
2 zsúp: nád- vagy szalmafonat, amellyel a háztetőt befedik
3 petrence: szálas takarmányból két rúdon vihető kisebb rakás, vagy ennek hordására való rúd
4 patyolatgyapjas: tiszta, fehér gyapjú
5 pajta: tágas, néha nyitott gazdasági épület; istálló, ól
6 módos: jómódú, tehetős
7  mezőbíró: a városoktól és a falvaktól távol eső, különálló pusztákon igazgatási és igazságszolgáltatási feladatot ellátó személy
8 öregbíró: a községi elöljáróság tagja

162

A mű írója és címe:  
 
Az alkotás műfaja:  
Három szereplő a műből:  
 
A történet tetőpontja az volt, amikor 
 
 
 

A képen látható szereplő:  
 
Az alkotás műfaja:  
A család elszegényedésének az okai:  
 
 
A történet úgy ért véget, hogy  
 
 

A mű írója és címe:  
 
Állítsd számozással sorrendbe a regény 
fejezetcímeit!
____ A legenda
____ A harmadik ördög
____ A Gregoricsok
____ A bábaszéki intelligencia
____ A nyomok

Az alkotás műfaja:  
A szereplők teljes neve (családnév is): 
 
 
A történet helyszínei (két város neve): 
 
Végzetes véletlenek a műben:  
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Forrásjegyzék
Irodalomjegyzék
Részletek:
12. o. Szent István király intelmei Imre herceghez (részletek, Kurcz Ágnes 
fordítása) (Forrás: https://mek.oszk.hu/11400/11496/11496.htm. A letöltés 
ideje: 2022. január 21.); 18. o. Mátyást királlyá koronázzák (részlet) In: 
Lengyel Dénes: Régi magyar mondák. Móra Könyvkiadó, 1985, Budapest, 
305–307. o.; 20. o. Simon István: Ballada a szekeresről (részlet) In: Simon 
István válogatott versei. Kozmosz Könyvek, 1980, 244. o. ISBN 963 211 
3756; 23., 35. o. Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) In: Balassi Bálint 
összes versei és szép magyar comoediája, Szépirodalmi Könyvkiadó, Bu
dapest, 1981.; 24. o. Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki 
(részlet) In: Balassi Bálint összes versei és szép magyar comoediája, Szép
irodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1981.; 40. o. Rákóczi halála (részlet) Mi
kes Kelemen levelei nyomán, In: Lengyel Dénes: Magyar mondák a török 
világból és a kuruc korból, Móra Könyvkiadó, 1975, Budapest, 472473. 
o.; 43. o. Zöld erdő harmatját… (népdal, részlet) (Forrás: https://nem
zetikonyvtar.tumblr.com/post/74162780392/z%C3%B6lderd%C5%91
harmatj%C3%A1tpiroscsizm%C3%A1mnyom%C3%A1th% 
C3%B3val. A letöltés ideje: 2022. január 21.); 45. o. Zrínyi Miklós: Szigeti  
veszedelem (részlet), Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001.; 50. o. Cso-
konai prédiációja, In: Világjáró anekdoták. Összeállította: György Lajos, 
Custos Kiadó, 1996, 3637. o.; 51. o. Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram 
(részlet) In: Csokonai Vitéz Mihály összes versei, 1-2., Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1981.; 58. o. Kölcsey Ferenc: Huszt, Emléklapra, 
Himnusz (részletek) In: Kölcsey Ferenc összes versei, Szépirodalmi Kiadó, 
Budapest, 1990.; 59., 68. o. Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet) In: Kölcsey 
Ferenc összes versei, Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1990.; 65. o. A merengő  
Laura (Forrás: http://www.huszadikszazad.hu/1900december/kultura/
vorosmartycsaladjaesutodai nyomán. A letöltés ideje: 2021. októ ber 
20.); 68. o. Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet) In: Vörösmarty Mihály  
összes költeményei, Osiris Kiadó, Budapest, 1998.; 71. o. Petőfi Sándor:  
Szülőföldemen, Füstbement terv (részletek) In: Petőfi Sándor művei I-II.,  
Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1976.; 74. o. Petőfi Sándor: Szeptember  
végén (részlet) In: Petőfi Sándor művei I-II., Szépirodalmi Kiadó, Buda  
pest, 1976.; 78. o. Arany János: Árkádia-féle, Toldi szerelme (részletek)  
(Forrás: https://mek.oszk.hu/00500/00597/00597.pdf. A letöltés ideje: 
2021. december 17.); 86. o. „A jó evés a legjobb mulatság” (Források: http://
magyarkonyhaonline.hu/magyarizek/jokaibablevesfozoverseny,  
https://cultura.hu/gasztro/ajokaifelehutottdinnye/. 
A letöltés ideje: 2021. október 18.); 90-94. o. Jókai Mór: A kőszívű em-
ber fiai (részletek) Európa Könyvkiadó, Budapest, 2010.; 101-109. o. 
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