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Bevezető

Kedves 7. osztályos tanuló!

Az irodalom varázslatos világa már otthonos lehet számodra. Reméljük, az eddig olvasott 
művek között vannak olyanok, amelyekre mindig szívesen gondolsz vissza, amelyeket izgal
masnak, humorosnak vagy épp elgondolkodtatónak találtál. 

Az elmúlt tanévben sok érdekes alkotással ismerkedtél meg. Olvastál a nagy erejű hős
ről, Toldi Miklósról, aki nehéz küzdelemben vívta ki önmaga és nemzete becsületét. Meg
ismerkedtél Eger várának hőseivel is, akik készek voltak életüket áldozni a magyar hazáért. 
Iro dalmi barangolásaid során sok új ismerettel gazdagodtál, a következő oldalon található 
részletek is segíthetnek a tanultak felidézésében.

Ebben a tanévben az epikai műfajok mellett lírai és drámai műfajokkal ismerkedsz meg: 
olvashatsz elégiát, elbeszélést és tragédiát is. Messzi időkbe és tájakra, ismeretlen helyekre 
vezetünk majd az irodalmi alkotások és a képzeleted segítségével. Reméljük, megszereted 
a „nagy mesemondó”, Jókai Mór műveinek hőseit, köztük a leleményes kurucokat és a nagy
enyedi diákokat is. Bízunk benne, hogy Mikszáth Kálmán regényének, a Szent Péter esernyőjé-
nek fordulatokban gazdag történetét is érdekesnek találod majd. 

A tanulásban ebben a tanévben is nagy segítségedre lesz a tankönyved. Most is minden 
fejezet elején bevezetőt találsz, amelyből megtudod, miről fogsz tanulni a következő órá
kon. A fejezeteket összefoglalás zárja, amely az ismétlést, a tanultak rendszerezését könnyíti 
meg. Az alkotók életútjával is meg fogsz ismerkedni: ezt mozaikokban vagy másféle formá
ban is megteheted aszerint, hogy tanultále már korábban az életükről.

A Kuckóban kiegészítő anyagokat (ismereteket és műveket) ajánlunk neked. Rózsaszínű 
háttérrel olyan szövegeket találsz majd, amelyeket ajánlott olvasmánynak szántunk, és sze
ret nénk, ha újabb kutatómunkára ösztönöznének téged.

   A tankönyvi kérdéseket és feladatokat most is két nagy csoportba soroltuk. A kék alapon 
lévő Feladatok, kérdések többnyire az olvasott művek cselekményére, helyére, idejére, illetve 
költői kifejezőeszközeire, verselésére kérdeznek rá. A sárga színű Kapcsolódó kérdéseivel sok
szor könyvtári és internetes utánajárásra biztatunk, de régies kifejezések magyarázatát is 
többször kapod feladatul.

Az 5.es és 6.os könyvedhez hasonlóan a feladatok előtt jeleket találsz, ezek alapján dolgoz
hatsz önállóan vagy

 páros munkában, illetve

csoportmunkában.

A et látva a füzetben dolgozz!

Bízunk benne, hogy ebben a tanévben is hasznos útitársad lesz a tankönyved, és segíti majd 
irodalmi barangolásaidat.
Jó munkát, kitartó türelmet, az olvasáshoz sok örömet kívánunk!

A tankönyv készítői
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•  Szeretnénk a segítségedre lenni az elmúlt tanévben tanultak felidézésében. Ezen az 
oldalon a 6. osztályos könyvedből találsz néhány idézetet. Nevezd meg, mely alkotá-
sokból valók a részletek!

„Déva városához meg is megjelöntek,
 Magos Déva várhoz hezza is kezdöttek,
 Amit raktak délig, leomlott estére,
 Amit raktak estig, leomlott röggelre.”

„Nem hagyott sok marhát, földet és kincseket,
 Nem az örökségen civódó gyermeket:
 De, kivel nem ér föl egész világ ökre,
 Dicső híre-neve fennmaradt örökre.”

„Tied vagyok, tied, hazám!
 E szív, e lélek;
 Kit szeretnék, ha tégedet
 Nem szeretnélek?”

„Bal sors akit régen tép,
 Hozz rá víg esztendőt,
 Megbünhödte már e nép
 A multat s jövendőt!”

„Folyt a munka éjjel-nappal, mélyítették
 a medret, ásták az árkot. Amint javában 
dolgoztak, egyszer csak nagy vihar kereke-

 dett. Csapkodott az istennyila, s […] leütötte 
 lováról Csörsz királyt.”

„A patakban két gyermek fürdik: egy fi ú 
 meg egy leány. Nem illik tán, hogy együtt
 fürödnek, de ők ezt nem tudják: a fi ú alig 
 hétesztendős, a leány két évvel fi atalabb.”

„József pedig, amikor felébredt álmából, úgy
 tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta 
 neki, és feleségül vette őt, de nem érintette 
 addig, amíg meg nem szülte fi át, akit Jézus-
nak nevezett el.”

„Van-e ott folyó és földje jó?
 Legelőin fű kövér?
 Használt-e a megöntözés:
 A pártos honfi vér?”

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

„– Előttem jársz, és szolgám leszel a más-
 világon!
 Ugyanis a szittyáknak az a hite, hogy akiket
 életük folyamán megölnek, azok a másik 
 világban nekik szolgálni tartoznak.”
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  Krónikaíró ábrázolása a Képes krónikában (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)

A középkor irodalma
„Minthogy a királyi méltóság rangját csak a hívők és a katolikus
hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet
tesszük az első helyre. […] Azért is nevezték az első királyokat 
nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed,
hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen.”

(Szent István király intelmei Imre herceghez)
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Egyházi kultúra, keresztény szellemiség

Az elmúlt években már megtapasztalhattad, 
hogy a művészeti alkotások segítségével be
pillanthatunk a hajdan élt emberek életébe. 
Ezt tesszük majd hetedik évfolyamon is, hiszen 
már irodalomkönyvünk első fejezete a régi 
időkbe, a középkor világába nyújt betekintést. 
A több mint ezeréves időszak művészetének 
részletes bemutatására nem vállalkozhatunk, 
elsősorban az egyházi és világi irodalom fő jel
lemzőit szeretnénk neked bemutatni. Szólunk 
majd a középkor stílusirányzatairól, a történe
lemórákról már ismerős lovagi erényekről és 
– sok más érdekesség mellett – a kódexekről is. 

Ebben a fejezetben megismerkedhetsz a Szent István király intelmei Imre herceghez című 
alkotással is, amely mintegy ezer évvel ezelőtt keletkezett. 

Meddig tartott a középkor?

Történelemórákon már tanultad, hogy a középkor az ókor és az újkor közötti időszak: 
kezdetét a Nyugatrómai Birodalom bukásától, 476tól számítjuk, majd a közel ezer
éves korszak Amerika felfedezésével, 1492ben ért véget. A középkor történelmi és 
művészettörténeti (irodalomtörténeti) értelemben nem esik egybe. Ezt szemlélteti a követ
kező táblázat is:

Történelmi középkor Művészettörténeti középkor

Kezdete:  476, a Nyugatrómai Birodalom 
bukása.

Kezdete: a 2–3. század.

Vége: 1492, Amerika felfedezése. Vége:  a 14. század vége, a 15. század eleje, 
a reneszánsz1 stílus megjelenése.

A művészettörténeti középkor közel ezerháromszáz éves időszakát három fő részre ta
golhatjuk:  

1. az ókereszténység kora, mely a 2–3. századtól az 5–6. századig tartott;
2. ezt követte a romanika vagy a harcoló egyház kora a 12–13. századig; 
3.  majd a gótika kora, a diadalmas egyház időszaka a reneszánsz1stílus megjele

néséig, kb. a 14. század végéig, a 15. század elejéig.2 Mindezekről a fejezetben még bő
vebben szólunk.

1  A reneszánszról tankönyvünk következő fejezetében szólunk részletesen.
2  A magyarázó szövegben a művészettörténeti középkor tagolása a Színes irodalom 9. című tankönyv alapján 

készült. (https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-MIR09TB / A letöltés ideje: 2021. június 10.)
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Mit tudunk már a középkorról?

Már azt is tanultad, hogy a középkorban a rabszolgaságot felváltotta a feudális jobbágyrend
szer, ezáltal a termelés magasabb szintje jött létre. 

A középkor első évszázadaiban a Római Birodalom helyén kialakuló új államok átvették, 
majd továbbfejlesztették az addigi kultúra eredményeit. A középkor folyamán jelentős szere
pet játszott az egyház, döntően a keresztény 
vallás határozta meg Európa kultúráját – és az 
élet szinte minden területét. Az egyházi kul
túra a keresztény egyház által létrehozott 
értékek összessége, mely az oktatásra, a 
művészetekre és az élet szinte minden te
rületére nagy hatással volt.

A kultúra szervezői az egyházatyák voltak, 
ők ismerték az írást, ők hozták létre az első 
iskolákat is. A középkori Európá ban a vallá
sos élet és a kultúra fő központjai a kolos
torok voltak. Jellemzően a szerze tesek kö
zül kerültek ki az egyházi irodalom alkotói is, 
hiszen főként ők tudtak írni és olvasni. 

A középkor első századaiban az irodalmi művek tanító célzatúak voltak: közéjük tartoztak 
a prédikációk és a bibliai szövegmagyarázatok is. Népszerű epikai alkotások voltak a szentek 
életéről szóló legendák, a lírai művek közül pedig a himnusz műfaja vált igen elterjedtté és 
kedveltté a 11. századtól. 

Európa más részeihez hasonlóan a keresztény vallás hazánkban is nagy befolyást gyako
rolt az irodalomra. Az első magyarországi legendák a 11–12. században keletkeztek, és még 
latin nyelven íródtak (Szent Istvánról, Szent Imréről, Szent Lászlóról stb.). A magyar nyelvű iro
dalom kezdeteit valószínűleg a 13. század elejére (első felére) tehetjük. 1200 körül keletkezett 
a Halotti beszéd és könyörgés című alkotás, mely az első magyar nyelven fennmaradt szöveg 
emlékünk.1 A mű az első magyar nyelvű prédikációnk, amely egy latin nyelvű szöveg szabad 
átdolgozása. 

1 szövegemlék: összefüggő mondatokból álló szöveg


   Sassetta [szásszettá]: Aquinói Szent Tamás imája

 (1423–1425 körül) Szépművészeti Múzeum, Budapest


  Szent László lovagkirályt ábrázoló freskórészlet Székelyderzs erődtemplomából
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A középkor stílusirányzatai

A stílus kifejezéssel már 5. osztályban megismerkedtél. A stílusirányzat kifejezés azonban még 
ismeretlen a számodra. A stílusirányzat az adott korszak több művészeti ágában érvé
nyesülő stilisztikai jegyek, esztétikai1 célkitűzések és elvárások  együttese. (A stílusirány
zat tehát nem egyetemes jellegű, nem érvényesül az adott korszak minden művészeti ágában.) 
Ilyen a román stílus és a gótika is. 

A középkor jellegzetes stílusirányzatai a roma
n ika és a gótika. A román stílus (romanika) a 11. 
és 12. század meghatározó képzőművészeti 
irányzata. Elne ve zé se arra utal, hogy a középkori 
építészek az ókori Róma művészetét tekintették 
irány adónak, azt fejlesztették tovább. Az ekkor 
épült templomokat és várakat a vastag falak, a ki
csi, félköríves ablakok és a félkör íves mennyezetek 
jellemezték. Fontos szempont volt az épü letek véd 
hető sé ge, ez a magyarázata annak, hogy a romani
kát a harcoló egyház korának is nevezik. 

A gótika (gótikus stílus) a román stílust kö
vető stílusirányzat, a 13–15. századokra jel
lemző Európában. A gótikus templomok falai 
magasak, az „ég felé szök nek”, a vékonyabb fala
kat támfalak erősítik meg. Építészetére a csúcsí
ves formák, a nagy, színes üvegű ablakok és a bor
dás keresztboltozatok jellemzőek. A magasba törő 
épületek miatt nevezik a középkornak ezt a szaka
szát a diadalmas egyház korának.  

1 esztétika: a szép fogalmával, természetével és a művészetek elméletével foglalkozó tudományág


  A reimsi [rejmsz] székesegyház (Franciaország) 
gótikus stílusban épült 


  A lébényi Szent Jakab-templom román stílusban épült


  A kassai Szent Erzsébet-székesegyház gótikus 
stílusban épült

OH_MIR7TB.indd   8OH_MIR7TB.indd   8 2022. 06. 06.   22:062022. 06. 06.   22:06



A középkor kézzel írott könyvei, a kódexek

A kódexek írását a szerzetesek végezték a kolostorok falai között, majd az 1100as évektől 
a világi műhelyek és a céhek is foglalkoztak kódexkészítéssel Európában.

A kódex olyan kézzel írott könyv, mely a könyv nyom tatás elterjedése előt ti idők ből 
származik. A codex szó fatáblát jelent, kezdetben ugyanis fatáblákra írtak, és azokat fűzték 
össze könyvekké. Később a könyv írók vékony állatbőrt (per
gament), majd papírt használtak. Ekkor a fatábla már csak 
a kódexek kötésére szolgált: általában két – bőrrel bevont, 
fémkapcsokkal összefogott – tábla fogta össze fedőlapként 
a könyv lapjait. 

A kódexeket gazdagon díszítették, iniciálékkal és miniatú
rákkal (miniatűr képekkel) látták el. Az iniciálé az egyes fe
jezetek vagy a bekezdés nagy méretű, díszes kezdőbe
tűje. A miniatúra olyan kép, mely a kódexet illusztrálja:
ez lehet kisebb formátumú, az iniciáléhoz kapcsolódó, de 
a képek nagyobb méretben akár az egész lapot kitölthetik. 

A KRÓNIKÁKRÓL ÉS A GESZTÁKRÓL

A kódexek őrzik a krónikákat és a gesz
tákat is. A krónikák olyan történelmi 
művek, melyek az eseményeket idő
rendben beszélik el. Egyik legjelentő
sebb krónikánk a Képes krónika: a kézzel 
írt alkotás 1360 körül keletkezett, Nagy 
Lajos király uralkodása idején. Szerzője 
feltehetőleg Kálti Márk volt. 
A geszták olyan epikai alkotások, me
lyek – a krónikákkal ellentétben – nem 
mindig időrendben beszélik el az ese
ményeket. A hitelesség kevésbé érvé
nyesül bennük, a gesztaíró arra törek
szik, hogy igazolja az adott ural  ko  dó   család trónhoz való jogát, ugyanakkor a nemzetség, 
a nép származását is hitelesítse.
Két gesztánk is készült Gesta Hungarorum (magyarul: A magyarok viselt dolgai) címmel. 
Az egyik Anonymus alkotása, és 1200 körül keletkezett, a másik Kézai Simon munkája 
az 1280as évekből. Mindkét művet másolatokból ismerjük, eredeti példányuk nem ma
radt fenn. 
• Nézz utána, milyen nyelven írták a Képes krónikát és a szövegben említett gesztákat! 
•  A szöveg melletti krónikalapok Géza fejedelmet (bal felső) és I. István királyt (jobb felső) 

ábrázolják. Nézz utána, milyen jelenetet örökített meg a bal alsó miniatúra!


  Iniciálék és miniatúra a Képes krónikában

Kódexíró szerzetes. Iniciálé. Trapezuntius-kódex 
(Országos Széchényi Könyvtár, Budapest)  



9
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Feladatok, kérdések
 1.  Magyarázd meg, miért nem esik egybe a történelmi és a művészettörténeti kö

zépkor kezdete és vége! 
 2.  A történelmi középkor végének sokan nem 1492t, Amerika felfedezését tekintik, 

hanem 1517et vagy 1642t. Nézz utána, milyen események kapcsolódnak az év
számokhoz!

 3.  Az egyház tanításai szerint a földi élet célja a túlvilági boldogság elnyerése volt. 
Mondd el, a keresztény útmutatás szerint hogyan kellett a középkor emberének 
a földi életét élnie!

 4.  Listázzátok a román és a gótikus stílus fő ismertetőjegyeit a tankönyvi illusztrá
 ciók és a magyarázó szöveg segítségével!

 5. a)  Készíts néhány mondatos bemutatót Anonymusról, Kézai Simonról és Kálti 
Márkról!

  b) Mondd el, melyikük tevékenysége kapcsolódik a Képes krónikához!

Kapcsolódó
 1.  Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten! 
  a) Milyen az alaprajza a háromhajós, illetve a kereszthajós templomoknak? 
  b)  Miben különbözik a román stílus boltozata a gótikáétól? Keress egyegy fotót 

a két stílusirányzat boltozataira, és mutasd be azokat a társaidnak irodalomórán!
 2.  A következő tanévben nyelvtanórákon részletesen fogsz tanulni a magyar nyelv

emlékekről. Néhánnyal azonban már most ismerkedj meg röviden, és nézz utána 
a könytárban vagy az interneten a következőknek!

  a)  A tihanyi apátság alapítólevelének latin nyelvű szövegében 58 magyar szó is olvas
ható. Nézz utána, mikor, melyik királyunk uralkodása idején készült az alapítólevél!

 b)  Nézz utána, melyik kódexünk őrizte meg a Halotti beszéd és könyörgés című alko
tást! (Ez a szöveg a fennmaradt emlékeink közül a legrégebbi.)  

 c)  Az Ómagyar Mária-siralom című alkotás a 13. században keletkezhetett, a legko
rábbi fennmaradt versünk. A magyar nyelvű költeményben Jézus anyja, Mária 
szólal meg. Nézz utána, melyik kódexben maradt fenn az alkotás, és milyen 
körülmények között fedezték fel a verset! 


  A tihanyi apátság alapítólevelének egy részlete
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Világi irodalom, lovagi kultúra

Lovagi irodalom, lovagi költészet

Említettük már, hogy az egyházi kultúra és a keresztény vallás 
a középkor egész időszakára nagy befolyással volt. Az egyházi 
kultúra mellett azonban kialakult a világi kultúra is, mely el
sősorban a gazdasági élet fejlődésének köszönhette kibontakozá
sát. A 12–13. századtól a szellemi élet fellendülése, a tudományok 
és a művészetek virágzása fi gyelhető meg Európában. A gazda
sági élet fejlődése mellett nagy szerepet játszott ebben a keresz
tes háborúk következtében kialakult lovagság intézménye is. 

A 12–13. században a latin nyelvű egyházi irodalom mellett már 
világi jellegű, nemzeti nyelven megszólaló alkotások is születtek. 

A világi kultúra fontos helyszínei voltak a főúri és uralko dói 
udvarok. A középkor jellegzetes világi, udvari kultúrája volt 
a lovagi kultúra, mely a főúri és uralkodói udvarokban ala
kult ki, és élte virágkorát. A lovagi irodalom révén jelentős epi
kai és lírai alkotások születtek – immár világi témákban. Az epikai 
alkotások közül népszerűek voltak a lovageposzok1 és a lovag re
gé nyek, a trubadúrok költészete pedig a szerelmi líra kialakulá sát 
és gazdago dását eredményezte. Trubadúroknak hívjuk a közép 
kori francia lovagi költőket, akik leg inkább a szerelemről és 
a hősi tettekről verseltek. A német nyelvterületen élő kép vise
lőiket minnesängereknek [minnezenger]2 nevezzük.

Lovagi erények, lovagi kötelességek

A lovageposz és a lovagi költő kifejezés eddig még ismeretlen le
hetett a számodra, a lovagi erényekről azonban már hallottál tör
ténelemórákon. A lovagok legfontosabb feladata a keresztény 
Isten szolgálata volt. A hívő keresztény életmód és a keresztény 
hit védelme mellett számos más tulajdonságot (erényt) is elvártak 
tőlük. Kötelességük volt a hűség, 
a király és a hűbérúr feltétlen szol
gálata. A lovagi erények közé tar
tozott a gyengék segítése, a nők, 
a gyerekek, az idősek és a gyá mol
talanok védelmezése. A vi tézség, 
a bátorság, a becsü le tes ség, az er 
köl csi tisztaság is elvárt erény volt, 
csakúgy, mint a mértékletesség, az 

1 eposz: epikai műfaj, jellemzőit lásd majd Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című alkotásánál
2 Az idegen szavak kiejtését könyvünk négyzetes zárójelben közli.


  Középkori trubadúr és szí-
ve hölgye a Manesse-kódex 
(Nagy Heidelbergi Dalos-
könyv) illusztrációja


  Párviadal után a győztes 
lovag átveszi a koszorút 
szíve hölgyétől (Manesse-
kódex, Universitäts-
Bibliothek Heidelberg)


 Egy angol lovas és egy szaracén lovas harca, 14. század
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állhatatosság, a bőkezűség és az igazságos
ság. A lovagi erények tehát azok a tulaj
donságok és kötelességek, amelyeket a 
lovagoktól elvártak.

A világi kultúra újabb területei

A már említett lovagi irodalmon túl a közép
kori világi irodalomnak volt egy sajátos ága, 
amelyet vágánsköltészetnek nevezünk. 
A vágánsok (vándorló diákok) költemé
nyeinek legfőbb témája a szerelem di
csérete és az életöröm hirdetése volt. Fő
leg latin nyelven verseltek, sokszor a gúnyos 
és lázadó hang jellemezte műveiket. Költé
szetük jelentősen gazdagította a középkor vi
lági líráját.

A főúri és uralkodói udvarok mellett a világi kultúra fontos helyszínei voltak az egyete
mek is. Itt a diákok latin nyelven tanulták az alapképzéseket, majd azok elvégzése után 
orvosi, teológiai (hittudományi) vagy egyházjogi tanul mányokat folytathattak. Bár az ok
tatók főleg papok voltak, az egyetemek függetleníteni tudták magukat a katolikus egy
háztól. Az egyetemi városokat (Bologna, Párizs, Oxford, Padova, Genova stb.) színes kultu
rális élet jellemezte.

Feladatok, kérdések
 1.  Magyarázd meg, mi volt az oka annak, hogy az egyházi irodalom mellett a világi 

irodalom is kialakult a középkori Európában!
 2.  Döntsd el, hogy igazake (I) vagy hamisak (H) az állítások! (Minden apró részletre 

fi gyelj!) Csak a betűjeleket írd le! (Például: a) – H.)


  Középkori oktatás illusztrációja

�)  A l�va�� ������� k��� 
t�rt ��ot � � ���e�z���� �i� 
�é�����, � ���n��� �e�í�é��, 
� ��� ���e�e� é�, � �ec����-
�e�  é� é� � bát�rsá� i�.

�)  A k����k��b�� ��n��� 
�rod���� ���ot á� la��� 
������� ���e������ , 
é� ��n�e���� kó������ 
����n� �e�.

�)  T��ba��r��n�� ������ 
� k����k��� ���e� l�va�� 
k�lt��e�, ���� �e���k��� 
� ��������r�� é� � hő�� 
��� ��r�� ��r��l���.

�)  A ��lá�� ��l��r� ����ntő� 
���y������ v�lt�� � f���� é� 
�r��kod�� u�v�r�� ������  
�� e��e����� é� � v�ro�� 
k���vt�r�� i�.

12

OH_MIR7TB.indd   12OH_MIR7TB.indd   12 2022. 06. 06.   22:062022. 06. 06.   22:06



13

Szent István király intelmei Imre herceghez 

• Értelmezzétek a következő szavakat: intelem, kegyelmesség, irgalmasság!
•  Figyeljétek meg a szöveg hangnemét! Mely kifejezések utalnak a megszólaló és a megszó-

lított közötti bensőséges kapcsolatra?

Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett s nyil
vánvaló eleve elrendelése elrendezett mind a kiterjedt égboltozaton, mind az egybefüggő 
földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fenn, […] 
s mivel bizonyosan tudom, hogy minden renden 
valók a föld bármely részén, bármilyen méltósá
got viseljenek, nemcsak kíséretüknek, híveiknek, 
szolgáiknak parancsolnak, tanácsolnak, javasol
nak, hanem fi aiknak is, úgy hát én sem restellem, 
szerelmetes fi am, hogy neked még életemben 
tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javas
latokat adjak, hogy velük mind a magad, mind 
alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a leg
főbb hatalom engedélyével utánam uralkod
ni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó fi gyelemmel 
hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az is
teni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon1

szájából szól:

Hallgass, fi am, atyád intelmére,
s ne vedd semmibe anyád tanítását! 
[Hallgasd hát meg, fi am, fogadd el szavaimat,]
akkor nagy lesz száma élted éveinek. […]

FEJEZETEKRE OSZTÁS: […]

I. A katolikus hit megőrzéséről
Minthogy a királyi méltóság rangját csak is a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik 
el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. […]

II.  Az egyházi rend becsben tartásáról
A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet […]. Így hát, fi am, 
napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a szentegyházon, hogy inkább gyara
podjék, mintsem fogyatkozzék. […]

III. A főpapoknak kijáró tiszteletről
A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek 
a harmadik helyre, kedves fi am, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint 
a szemed világára. Ha ők jóindulatúak véled, ellenségtől nem kell félned. […]

1 Salamon: Izrael királya, a Biblia bölcs uralkodóként beszél róla 


 Róth Miksa mozaikja: Árpád-házi Szent István
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IV. A főemberek és vitézek tiszteletéről
Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szí
vessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztí
tói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se 
hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. […]

V. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról
A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. […] A türelmes ki
rályok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasva
lami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, 
esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.
 
VI. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról
A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltó
ság hatodik helyén. […] Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél
fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becs
ben tartsad […]. 

VII. A tanács súlyáról
A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el 
királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó 
hadat, behívja a barátokat, városokat ő rakat, és ő ront le ellenséges várakat. […] 

VIII. A fiak kövessék az elődöket
Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi 
ékesség, az én tudásom szerint, a királyelődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis 
megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért 
atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. […] 

IX. Az imádság megtartásáról
Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság kilence
dik regulájában1 pendül meg. A folytonos imádkozás: a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. […]

X. A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről
Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a tizedik. Mert az 
erények ura a Királyok Királya, miként égi serege áll kereken tíz karból, úgy életed vitele kere
kedjék ki tíz parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is 
hassa át és ékesítse. […] Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz, hanem azok
hoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, 
vagy a balsors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy 
majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntess vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy soha
se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. 
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét.

Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud sen
ki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen.

(Részlet, Kurcz Ágnes fordítása)
1 regula: szabály, rendszabály
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A Szent István király intelmei Imre herceghez
című alkotás 1010–1015 körül keletkezett. 
A művet latin nyelven írták, a Corpus Juris 
Hungaricibe1 [korpusz jurisz hungarici] fel
vett első törvény. Maga a szöveg nem tör
vény, az írásban István király a fi ához intézi 
a tanácsait: az uralkodó az állam kormány
zására ad útmutatót annak, akit az örökösé
nek szán. 

Hosszú ideje vitatott, hogy ki is a szöveg 
szerzője. A néphagyomány István királyt te
kinti az írójának: nemcsak az intelmek címe 
miatt, hanem a szöveg bensőséges jellege 
és a belőle sugárzó atyai szeretet is erre utal. 
Szent István nagyobb legendájában is azt ol
vashatjuk, hogy a király írta az intelmeket.

Más vélemények Asztrik (Anasztáz) érseket valószínűsítik az intelmek megalkotójának, aki 
jól ismerte István királyt. A mű nyelvi megformáltságából feltételezhető, hogy a szerzője mű
velt egyházi személy lehetett. Az intelmek valószínűleg Szent István király gondolatait tükrö
zik, és az ő sugalmazására íródtak – még abban az esetben is, ha nem az uralkodó volt a szö
veg megfogalmazója.

A mű eredeti szövege nem maradt ránk, az intelmek csak későbbi, 15. századi kéziratokban 
lelhetők fel. Az István királyról és az Imre hercegről írt legendákban is szerepelnek hivatkozá
sok a műre. Ezek, valamint a 11. századra jellemző rímes próza is azt igazolja, hogy a mű Ist
ván király idején keletkezett. 

A szöveg műfaja intelem, parainesis [parainézis]: olyan epikai műfaj, amely egy meg
nevezett személyhez szólva erkölcsi kérdésekkel foglalkozik, nevelő célzatú taná
csokat és bölcsességeket fogalmaz meg. A középkorban keletkezett, latin nyelvű intel
mek jellemzően a trón várományosához vagy magához az uralkodóhoz szóltak. 

Szent István király intelmeit királytükörnek is szokás nevezni, hisz az írás mintegy tükröt tart 
a trónörökös elé: megmutatja, milyen a jó és bölcs uralkodó. Ezáltal azt sugallja és várja el 
Imre hercegtől, hogy neki, a trón várományosának is ilyenné kell válnia. 

Feladatok, kérdések
 1. Olvasd fel hangosan a részleteket! Ügyelj az ünnepélyes hangvételre!
 2. Fogalmazd meg az olvasottak alapján, milyen céllal írták az intelmeket! 
 3.  Vedd számba a részletek alapján, hogyan kell viselkednie Imre hercegnek, ha keresz

tény királyhoz méltón kíván uralkodni!
 4. Igazold vagy cáfold az alábbi megállapításokat!
  a)  Az intelmek eredeti szövegét Szent István király legendája őrizte meg. 
  b)  A következő részlet is bizonyítja, hogy a szövegre illik a rímes próza kifejezés: „Kell, 

hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse.”
  c) A szöveget a bensőséges hangnem jellemzi, árad belőle az atyai szeretet. 

1 Corpus Juris Hungarici (lat): a Szent István korától 1848-ig hozott magyar törvények gyűjteménye


  Zichy Mihály: Szent Imre, Szent István és Szent Gellért 
(Budapest, Mátyás-templom)

15
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Kapcsolódó
 1.  Izrael királyát, a bölcs Salamont is idézi az intelmek szövege. Nézz utána, mit jelent a sa-

lamoni döntés kifejezés!
 2.  István király a keresztény magyar állam első kirá

lya volt, az uralkodó egyházszervezői tevékeny
sége napjainkig meghatározó. 

  a)  Beszéljétek meg, hogyan számolt le István a 
vele ellenszegülőkkel!  

  b)  Idézd fel a történelemórákon tanultakat! Mi
lyen intézkedéseket tett az uralkodó a keresz
tény magyar állam megteremtése érdekében?

 3.  Figyeld meg Szent István király aláírását! Nézz 
utána, milyen sorrendben kell összeolvasni a be
tűket, hogy „megfejtsük” az uralkodó nevét!

SZENT IMRE HERCEGRŐL

Szent István király (997–1038) és Gizella királyné gyer
mekei közül csak két fi ú neve maradt fenn: Ottóé – 
aki valószínűleg 1000 előtt született, és korán meg
halt –, valamint Imréé. Imre herceg 1000 és 1007 
között születhetett Székesfehérváron. Neveltetésére 
nagy gondot fordítottak, oktatását Gellért püspök 
irányította. Gellért latinul tanította, tudományos és 
egyházi ismeretekre oktatta.  
István király mellett az ifj ú herceg hadtudományi, 
diplomáciai és államirányítási ismereteket szerzett. 
Az 1020as évek végén elfoglalta a trónörökös herce
geket megillető dukátust (a trón várományosának 
a kormányzása alatt álló területet), és apja a királyi 
sereg parancsnokságát is rábízta.
Imre kész volt az uralkodásra, de az 1031ben bekö
vetkezett hirtelen halála megakadályozta trónra ke
rülését. (Valószínűleg egy vadkan sebezte meg va
dászat közben, és a sérülés végzetesnek bizonyult.)
1083ban avatták szentté István királlyal és Gellért 
püspökkel együtt.

(A Magyar Kurír Szent Imre herceg című írása nyomán)

• Nézz utána, hogy mi Szent Imre herceg jelképe! (Segít a freskórészlet is.)

•  Szent Imrét az ifj úság védőszentjének is nevezik. Nézz utána, kiknek a védelmezője még a 
herceg! 


  Simone Martini [szimóne mártíni]: 
Szent Imre (Assisi, Szent Ferenc-bazilika 
altemploma)


  Szent István király aláírása 
a pannonhalmi apátság alapító oklevelén
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Összefoglalás

A középkor irodalma című fejezet segítségével az ezer évvel ezelőtti korokba, az európai kul
túra kialakulásának időszakába tekinthettél vissza. A fejezet megismerése során Szent Ist
ván korát éppúgy felidézhetted, mint az egyházi és a világi irodalom fő jellemzőit, vagy épp 
a román és a gótikus stílusú épületek sajátosságait. 

A magyarázó szövegek, a feladatok és a 
kérdések segítségével rendszerezhetted 
a középkorról szerzett korábbi ismeretei
det, és egy új műfajjal, az intelemmel (pa
rainesisszel) is megismerkedtél. Az abban 
leírtak a középkor egyházi kultúrájának és 
a keresztény szellemiségnek meghatározó 
gondolatai voltak: „A hit tehát, melyről beszé-
lek, a következő: higgy erősen a mindenható 
Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjé-
ben, és az ő egyszülött fi ában, a mi Urunkban, 
Jézus Krisztusban […] és a Szentlélekben.”

Már azt is tudod, hogy az egyházi iroda
lom mellett kialakult és gazdagodott a vilá
gi kultúra is. A lovagi irodalom alkotásainak 
már világi témája volt, és a latin nyelvű egy
házi irodalom mellett nemzeti nyelven írt művek is születtek. Még csekély számban, de már 
a középkori költeményekben is megjelent a szerelem dicsérete és az életöröm hirdetése.

Most az összefoglalásban rendszerezzük a megszerzett ismereteket, a feladatok meg
ol dása során pedig ellenőrizheted a tudásodat, és pótolhatod az esetlegesen hiányzó is
mereteidet.

Feladatok, kérdések
 1.  Készítsetek két gondolattérképet csomagolópapírra: egyiket az egyházi kultúra, 

másikat a lovagi kultúra szavakhoz! Vannake közös elemek a két ábrában, melyek 
az eltérő kifejezések? Mutassatok rá az okokra is!

 2. a) Húzzatok egyegy cetlit, melyekre a következő szavak vannak felírva! 

  b)  Készítsetek négyöt mondatos, lényegre törő meghatározást a cetlin kapott fo
galomról!

 c)  Olvassátok fel a többi csoportnak a megoldásokat! Véleményezzétek egymás 
munkáit!


  Szent Imre éjszakai imája és a herceg a pannon 
szerzetesek körében (Magyar Anjou Legendárium)

lovagi erényekgótika

kódex

középkor román stílus

trubadúrok intelem
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 3.  Döntsd el, hogy igazake (I) vagy hamisak (H) 
az állítások! (Minden apró részletre fi gyelj!) Csak 
a betűjeleket írd le!

  a)  A román stílusú templomokat és várakat a ki
csi, félköríves ablakok, a vastag falak és a fél
köríves mennyezetek jellemzik. 

  b)  A gótikus épületek ismertetőjegyei a magas 
és vékony falak, a támfalak, a csúcsíves formák 
és a nagy, színes üvegablakok.

  c) J ellegzetesen a kolostorok falai közt élő szer
zetesek végezték a kódexek írását.

 d)  A krónikák az eseményeket nem időrendben 
beszélik el, a gesztákra azonban a kronológia 
(időrend) jellemző.

 e)  A világi kultúra a 12–13. századtól jellemző Európában, elsősorban a gazdasági 
élet fejlődésének köszönhette kibontakozását.

 f)  A középkori német lovagi költők, a trubadúrok verseikben leginkább a szerelem
ről és a hősi tettekről verseltek.

 4.  A középkorban nemcsak az egyházi, hanem a világi kultúra terén is jelentős alko
tások születtek.

  a)  Mutasd be a középkor lovagi irodalmának fő jellegzetességeit! Térj ki az udvari 
kultúra kifejezésre is!

  b)  Mondd el, kik voltak a vágánsok! Milyen szerepet játszottak a világi kultúra kiala
kulásában?

  c)  Következtess John Duncan 20. század elején készült festménye alapján! Mi a 
témája a lovagi irodalom 12. századi alkotásának, mely Trisztán lovag és Izolda 
hercegnő történetét beszéli el?

 5. a)  Nézd meg az épületek fotóit! A román stílus vagy a gótika jellegzetességeit is
mered fel a képeken? Mondd el, mi segített a stílusirányzat megnevezésében!

  b)  A román stílusú épületekben félhomály fogadta a látogatókat, a gótikus temp
lomok belsejében azonban sokféle színben tükröződött a napsugár. Magyarázd 
meg, miként hirdethette mindez Isten dicsőségét!


  John Duncan [dzson dánken]: 
Trisztán és Izolda


  A jáki apátsági templom épülete


  A párizsi Notre-Dame-székesegyház épülete 
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  Sandro Botticelli [szándro botticselli]: Vénusz születése (részlet)

A reneszánsz irodalma 
„Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,

S most Pannónia is ontja a szép dalokat.”
(Janus Pannonius: Pannónia dicsérete)
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Reneszánsz, humanizmus, reformáció

A reneszánsz – művelődéstörténeti korszak és korstílus

A reneszánsz nemcsak egy művelődéstörténeti korszak neve, hanem egy korstílusé is. 
A korstílus az adott korszak mindegyik művészeti ágában (irodalom, zene, képzőmű
vészet, építészet stb.) érvényesülő stilisztikai jegyek, esztétikai célkitűzések és elvárá
sok együttese. 

A reneszánsz a 14–16. századokra jellemző korstílus. Elnevezése a francia renaissance 
[röneszansz] ’újjászületés’ szóból származik.1 A középkor végéhez és az újkor kezdetéhez 
kapcsolódik, amikor a gazdasági fejlődés nyomán kialakultak a polgárosodó társadalmi ré
tegek.  A stílus ÉszakItália városaiban jelent meg először, majd innen terjedt el Euró
pában.

A reneszánsz az ókori görög–római eszméket követte, azok újjászületése, újbóli felfe
dezése valósult meg általa. Az egyoldalú vallásosság és a túlvilági élet fontossága helyett 
az ember, a földi élet került előtérbe. A reneszánsz kori ember számára is fontos volt az 
istenhit, de a világ számukra már nem istenközpontú volt, hanem emberközpontú: „Min-
den dolgok mértéke az ember.”2 Ezzel összefüggésben nagyobb szerepet kapott az egyén, az 
egyéniség, és fontossá vált a személyiség sokoldalú, harmonikus kiművelése. 

1  A magyarázó szövegben a reneszánsz rész Szathmári István Stilisztikai lexikon című műve nyomán készült. 
Tinta Könyvkiadó, 2004, Budapest, 181–182. oldal.

2 Prótagorasz, a Kr. e. 5. században élt görög fi lozófus mondása.


  Sandro Botticelli: Vénusz születése
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Az előző fejezetben már szóltunk arról, hogy a középkor folyamán is létezett világi jellegű 
irodalom. E világi elképzelések elterjedése és kiegészülése valósult meg a reneszánsz idején 
– követve az antikvitás eszméit.

Ahogy a reneszánszra egészében, úgy a reneszánsz irodalomra is jellemző az emberköz
pontúság. Az alkotásokban előtérbe került az emberi kapcsolatok, az emberi érzések ábrá
zolása. Az irodalmi művekben népszerűvé váltak a világi témák: a szerelem, a barátság, 
az emberi test szépsége stb. A művekből árad a harmónia, az arányosság és a szépség.
A reneszánsz idején megszületett az egyéni hangú líra, a természet szépségét megének
lő tájköltészet, és nagyobb szerepet kapott a valóság ábrázolásának az igénye is. 

A humanizmus – új gondolkodásmód, tudós magatartás

A reneszánsszal szorosan összekapcsolódik a humanizmus. A kifejezés a latin ’emberiesség’ 
szóból származik. Egyfajta világi gondolkodásmódot jelent, a reneszánsz kor em berének 
életszemléletét, világnézetét. A humanizmus egy új életfelfogás, egy új eszmerendszer, 
mely egy új életformát teremtett. Az evilági élet fontosságát hirdette, ugyanakkor maga 
a humanizmus szó egyfajta tudós magatartást, klasszikus műveltséget is jelent.

A reformáció – új szellemi irányzat, hitújító mozgalom

A reneszánsz első szakasza a 14. és 15. századokra tehető, amikor a humanista élet
szemlélet új életformát teremtett Európában. A reneszánsz második szakasza már a 
16. századra, a reformáció idejére esik.

A reformáció egyrészt szellemi irányzat, mely Európa országaiban1 a nemzeti nyelvű iro
dalom kibontakozását eredményezte. Másrészt mozgalom is, mely az egyház és a ka
tolikus vallás megújítására irányult. A reformáció kifejezés a latin reformatio [reformá 
ció] ’megújítás’, ’újjászervezés’ szóból ered, a mozgalmat hitújításnak is nevezhetjük. 

A reformációt Luther Márton fellépése indította el 1517ben, majd a hitújítók – köztük Kálvin 
János – tanításai nyomán a protestáns2 felekezetek tiltakozásul kiváltak a katolikus egyházból. 

1  A megfogalmazás az Alpoktól északra eső országokra vonatkozik, ahol a katolikus vallás egyeduralma 
nem volt annyira erőteljes.

2 protestáns: az elnevezés a latin ’tiltakozó’ szóból ered
21


  Michelangelo Buonarroti [mikelándzseló bonarroti]: Ádám teremtése (1512, Sixtus-kápolna)
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A reformáció eszméinek az elterjedésében nagy szerepe volt az anyanyelv mind 
szélesebb körben való használatának: az emberek az anyanyelvükön olvashatták a Bib-
liát, az istentiszteleteket is így hallgathatták. Az első magyar nyelvű teljes bibliafordítást 
a református Károli Gáspár készítette el, és nyomtatta ki 1590ben Vizsolyban. Ezt követ
te a katolikus Káldi György fordítása 1626ban. A református zsoltárfordítás terén Szenczi 
Molnár Albert tevékenysége igen jelentős. Nagy szerepet játszott a reformáció tanainak 
megismerésében az iskolák alapítása és a könyvnyomtatás elterjedése is. Magyar
or szágon is sorra alakultak az iskolák, a református kollégiumok (Sárospatak, Debrecen, Pápa). 
A reformáció hatására sorra nyitották meg kapuikat a nyomdák, fellendült a könyvnyomtatás. 
A könyvnyomtatás egy gépesített eljárás, mely a szövegek és a képek nagy példány
számban történő sokszorosítását teszi lehetővé.

A reneszánszról, a humanizmusról és a reformációról még sokat megtudhatsz a tankönyvi 
rész folytatásában. A reneszánsz irodalma című fejezeten belül három részt állítottunk össze, 
az alfejezeteknek az alábbi címeket adtuk:

• A magyar reneszánsz Mátyás idején, mesék és mondák a királyról
• A reneszánsz világa a versekben   
• A reneszánsz dráma – Shakespeare [sékszpír]: Romeo1 és Júlia

A magyar reneszánsz Mátyás idején, mesék és mondák a királyról című részfejezetben 
először arról szólunk, miért nevezhetjük Mátyást reneszánsz uralkodónak. Ezt követően 
a Mátyás királyról szóló mesék és mondák közül válogatunk. 
A reneszánsz világa a versekben részben folytatjuk az irodalmi művekbe való betekintést, 
és a reneszánsz korának lírai alkotásaiból, Janus Pannonius [jánusz pannóniusz] és Balassi 
Bálint verseiből mutatunk be néhányat. 
A reneszánsz dráma – Shakespeare: Romeo és Júlia című részfejezetben a harmadik 
műnemmel, a drámával ismerkedhetsz meg az angol író, William [viljem] Shakespeare mű
vének olvasása során.

Feladatok, kérdések
 1.  Idézzétek fel, mit tanultatok a középkor világi irodalmáról! Mely nézetek, elképze

lések teljesedtek ki a reneszánsz folyamán?
 2.  Értelmezd a „Minden dolgok mértéke az ember” megállapítást! Fogalmazd meg, 

a reneszánsznak és a humanizmusnak mely jegyei tükröződnek a kijelentésben!
 3.  Igazold vagy cáfold az alábbi megállapításokat a tankönyv magyarázó szövege és 

a történelmi ismereteid alapján!
  a)  A reneszánsz első szakaszát a humanizmus korszakának, második szakaszát a re

formáció korának is nevezhetjük. 
  b)  Hazánkban az iskolák alapítása és a könyvnyomtatás elterjedése nem segítette 

a reformáció elterjedését.
 c)  A magyarországi református kollégiumok közül jelentős volt a vizsolyi, a sáros

pataki, a debreceni és a pápai is.

1 A Romeo és Júlia című művet Mészöly Dezső fordításában közöljük, a nevet a fordítás szerint jelöljük.
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Kapcsolódó
1.  A reneszánsz idején megnőtt a természettudomá

nyok iránti érdeklődés, a korszak emberideálja a poli-
hisztor volt. Nézz utána, mit jelent a kifejezés! 

  2.  Leonardo da Vinci [leonárdó da vincsi] a Mona Lisa
[mona liza] és Az utolsó vacsora című festmények alko
tója, a sokoldalúan képzett ember megtestesítője, aki 
egy személyben volt mű vész és tudós (festő, matema
tikus, feltaláló, had mér nök, zeneszerző, író, költő stb.).

  a)  Igazold, hogy Leonardo maga is polihisztor volt!
  b)  Nézz utána, melyik városban van kiállítva az alkotó 

Mona Lisa című festménye!
  c)  Képzeld el, hogy látogatókat kalauzolsz abban a 

kolostorban, ahol Az utolsó vacsora című festmény 
tekinthető meg! Írj néhány mondatos bemutató 
szöve get az alkotáshoz!

 3.  Bizonyítsd Michelangelo festménye segítségével (tankönyv 21. oldal), hogy a re
neszánsz alkotók művein központi szerepet kapott az ember!

 4.  Botticelli az itáliai reneszánsz festészet kiemelkedő alakja volt. Vénusz születése
című alkotásán (tankönyv 20. oldal) a tökéletes szépség megjelenítésére töreke
dett. Mondd el a véleményedet, szerinted sikerülte a festőnek megvalósítania az 
elhatározását!

 5. a) Lapozz a tankönyv 37. oldalához a Vénusz diadala című festményhez! 
  b)  Nevezd meg, milyen reneszánsz jegyeket ismersz fel a 15. században keletkezett 

alkotáson!


  Leonardo da Vinci: Önarckép


  Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora
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A magyar reneszánsz Mátyás idején, 
mesék és mondák a királyról

Hunyadi Mátyás, a reneszánsz uralkodó

Az egyes művelődéstörténeti korszakoknak és korstílusoknak nincsenek éles időbeli határ
vonalai, és országonként más és más művészeti ágakban teljesedhetnek ki. A reneszánsz 
is eltérő időben és módon bontakozott ki Európa országaiban. Hazánkban Mátyás király 
(1458–1490) uralkodása idején bontakozott ki a reneszánsz kultúra, a királyt reneszánsz ural
kodónak is nevezzük. 

Hunyadi Mátyás már gyermekkorában megismerkedett a reneszánsz stílussal nevelője, 
Vitéz János jóvoltából. A király fi atalon, alig 15 évesen került a trónra. Évekkel később, első 
feleségének az elvesztése után az uralkodó a reneszánsz bölcsőjéből, Itáliából választott 
magának hitvest.

A nápolyi király lányának, Aragóniai Beatrixnak hazánkba érkezésével megváltozott a kirá
lyi udvar élete. Az uralkodó mesterembereket, építészeket hívatott, és felújíttatta a budai 
és a visegrádi királyi palotát. 

Mátyás nemcsak az építészetben követte az itáliai példát, hanem a művészet és a tudo
mány más területeit is pártfogolta. Tudósok, csillagászok, költők és történetírók jöttek az 
udvarába. Az utóbbiak közé tartozott a humanista történetíró, Antonio Bonfi ni [ántónió bon
fíni] is, aki megírta Mátyás király uralkodásának a történetét. Janus Pannonius, első európai 
rangú reneszánsz költőnk is a király szolgálatában állt egy ideig. 

Európaszerte híres volt Mátyás könyvtára, ahová a messze földről hozatott kódexek 
mellé Budán is készítettek díszes könyveket. A kódexeket corvináknak [korvináknak] nevez
ték a Hunyadiak címerében látható holló, latinul 
Corvus [korvusz] nyomán. 

Mátyás a könyvnyomtatást is támogatta, az el
ső nyomtatott könyvek az ő uralkodása idején 
készültek a német származású Hess [hessz] And
rás nyomdájában Budán. 

Az utókor – így a róla szóló történetek is – Má
tyás király alakját és tetteit megszépítették, esz
ményítették. Ebben nagy szerepet játszott az, 
hogy míg Mátyás idején egy erős Magyar Király
ság szerveződött, addig az uralkodó halála után 
néhány évti zeddel három részre szakadt az or
szág, és idegen elnyomás alatt sínylődött évszá 
za dokon át. 

Mátyás király nemcsak Bonfi ni krónikájának a 
hőse lett, hanem számtalan mese és monda is 
őrzi az uralkodó alakját. Ezekből ismerhetsz meg 
a folytatásban kettőt: a Hogyan került a holló Má-
tyás király címerébe? és a Mátyás király rózsát nyitó 
ostornyele című törté neteket.


  Mátyás, Beatrix és a nápolyi király követe  
a Ransanus- [ránszánusz] corvinában
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•  Idézzétek fel, milyen történeteket ismertek már Mátyás királyról! Milyen uralkodó képét 
mutatják ezek a művek?

Hogyan került a holló Mátyás király címerébe?

Mátyás ifj ú korától igen nagy vitéz volt. Sokat csatázott mindenféle ellenséggel. Egyszer, 
hogy, hogy nem, a poroszok fogságába került. A porosz vezér úgy gyűlölte, annyira hara
gudott rá, hogy megparancsolta a katonáinak: 

– Mátyást mindennap fogjátok eke elé! Hadd szántsa a hegyoldalakat, bánja meg azt is, 
hogy a világra jött!

Így szenvedett Mátyás, nehéz rabságban, porosz földön. Egyszer az édesanyja, Szilágyi 
Erzsébet, meghallotta, hogy az ő egyetlen fi a micsoda nyomorúságban sínylődik. 
Előhívatta az egész háza népét, szolgákat s katonákat. Megkérdezte tőlük:

– Melyiktek vinné el hamarabb ezt a levelet a fi amnak?
– Én viszem, én viszem! – versengtek a szolgák.
Akkor csak lereppent egy nagy, fekete holló, s kikapta a levelet Szilágyi Erzsé

bet kezéből, s elszállt.
Mátyás még azon az estén megkapta az édesanyja levelét, s választ is küldött a hol

lóval.
Megírta, hol szenved, hogy szenved, s hogy eke elé fogják mindennap.
Mikor Szilágyi Erzsébet ezt elolvasta, a szíve szinte meghasadt a gyermekéért. Nagy 

szándékot tett fel magában, s üzenetet küldött Mátyásnak:
– Apád helyett apád leszek!
Ebből Mátyás megtudta, hogy hamarosan kiszabadul.
Szilágyi Erzsébet akkora csapatot gyűjtött, hogy Mátyást ki tudták szabadítani a rab

ságból. Az asszony is ott harcolt a katonákkal, mint egykor Mátyás apja, Hunyadi János.
Amikor Mátyást királlyá választották, a címerébe hollót tetetett, mert a holló vitt neki 

hírt a nehéz rabságba.
(Részlet Kóka Rozália Mátyás király rózsát nyitó ostornyele című könyvéből)

Mátyás királyról nagyon sok mese és monda maradt fenn. 
Az alsó tagozatban már olvastál egy történetet az álruhás 
királyról, aki személyesen győződött meg alattvalói sor
sáról. A néphagyomány szerint az igazságtevő uralkodó 
egyszerű ruhát öltve járta az országot, hogy a szegények 
gondjait orvosolja, a hatalmaskodó urakat pedig meg
büntesse.

Hatodik osztályban a királyról szóló újabb alko tásokkal 
ismerkedtél meg: a Mátyás király meg Markóp című mon
dával és Arany János Mátyás anyja című balladájával. Ezért 
is tűnhetett olyan ismerősnek számodra a most olvasott 
történet – még akkor is, ha sok elemében eltér Arany mű
vétől. Mindkettő azt az eseményt örökítette meg, ami
kor Szilágyi Erzsébet levelet írt a fogságban sínylődő 
fi ának. A két mű számos elemében külön bözik is egymás
tól: a ballada több történelmi tényre épül, a most olvasott 
történetben pedig sokkal több a mesei elem stb. Szilágyi 
Erzsébet gyermeke valóban Prága városá ban raboskodott, 


  Mátyás ábrázolása a korabeli Chronica 
Hungarorum egyik kiadásában
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de nem egy vesztes csata során került fogságba. Itt – az emberek gazdag képzelőerejének kö
szönhetően – eke elé fogták, és szántóvető munkára ítélték. Az is mesés eleme a történet
nek, hogy a gyermekét féltő édesanya a katonákkal együtt harcolt, és sikerült is kiszabadítani
uk Mátyást a fogságból.

Minden régi nemesi családnak, városnak, országnak stb. volt – és ma is van – címere. 
A Hunyadiak címerének jellegzetes eleme a holló, melyről a corvinák esetében már szól
tunk. A most olvasott történet arra keres mesei elemekben bővelkedő magyarázatot, 
hogyan került a holló Hunyadi Mátyás címerébe. 

Feladatok, kérdések
 1. Jellemezd Hunyadi Mátyás élethelyzetét a megismert történet szövege alapján!

 2.  Kóka Rozália Mátyás király rózsát nyitó ostornyele című könyvének az alcíme: Mesék, 
mondák, anekdoták.1 Idézd fel a mese és a monda ismertetőjegyeit a következő 
feladat megoldásával! Rendezd el az ismertetőjegyeket a példa szerint, és említs 
szóban további jellemzőket is! (Egyegy betűt több helyre is írhatsz.)

Mesék Mondák

   a) „Egyszer volt, hol nem volt…”
  b)  Valóságos elemekhez kapcsolódik, melyek le hetnek helyszínek, szereplők, esemé

nyek vagy szokások. 
  c) Epikai műfaj. 
  d) „Addig éltek, míg meg nem haltak…”
  e) Formája vers és próza is lehet. 
  f) Meseszámok jellemzik.
  g) Állandó kifejezések vannak benne, például: „Hol jársz erre, ahol a madár se jár?”

1  anekdota: olyan tréfás, humoros, csattanóval végződő történet, amely közismert emberekről vagy jeles 
történelmi eseményekről szól. Jellemzőit lásd majd Arany János műveinél is.


  Benczúr Gyula: A diadalmas Mátyás (Mátyás bevonulása Budára)
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 3.  Történelmi tanulmányaitok és a magyarázó szöveg alapján már tudjátok, hogy 
a mű sok eleme valóságos tényeken alapszik, ugyanakkor számos mozzanatát az 
emberek képzelőereje fűzte a történethez.

  a)  Soroljátok fel azokat az elemeket, amelyek valóságosak! (Például: Mátyás édes
anyját Szilágyi Erzsébetnek hívták.) 

  b)  Keressétek meg a kitalált elemeket, melyekkel a nép fantáziája színesítette a tör
té netet! (Például: Mátyás a poroszoknál volt fogságban, ahol paraszti munkát 
végzett.) 

  c)  Osztályszinten beszéljétek meg, hogy Kóka Rozália kötetének meséi vagy mon
dái közé sorolnátoke a Hogyan került a holló Mátyás király címerébe? című al
kotást!

 4. Fejezd be a mondatokat az olvasottaknak megfelelően!
  a) A porosz vezér azt parancsolta a katonáinak, hogy az ifj ú Hunyadit…
  b) Szilágyi Erzsébet azt kérdezte a szolgáitól és a katonáitól, hogy…
  c) Mátyás azt írta édesanyjának a levélben, hogy…
  d) A történet szerint azért tett Mátyás király hollót a címerébe, mert…

Kapcsolódó
 1.  Értelmezd a következő szavakat, szókapcsolatokat: „nehéz rabságban”, „porosz föl-

dön”, „sínylődik”, „Nagy szándékot tett fel magában”!
 2.  A korabeli feljegyzések szerint Mátyás erőskezű király volt, akinek szigorú intézke

dései a jobbágyokra nehezedő terheket is növelték. 
  a)  Beszéljétek meg, miért jelenhet meg mégis a Mátyásról szóló mesékben és 

mondákban a szeretett, igazságos uralkodó alakja!
  b)  Igazoljátok vagy cáfoljátok a megállapítást! A veszélyekkel teli, zűrzavaros történel-

mi helyzetekben más megítélés alá eshet egy szigorú király képe is.
 3.  Figyeld meg Benczúr Gyula festményét! Milyen eszközökkel teszi méltóságteljessé 

a festő az uralkodó bevonulását Budára? Miről árulkodnak a pózok, a testhelyzetek?
 4.  Hasonlítsd össze Hunyadi János és fi a, Hunyadi Mátyás címereit! Figyeld meg, való

ban Mátyás címerén szerepelte először holló!

27


  Hunyadi János hollós címere


  Hunyadi Mátyás hollós címere


  Hunyadi Mátyás és Aragóniai 
Beatrix országainak címerei 
Th uróczy János krónikájának 
első oldalán
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•  Foglaljátok össze röviden, mit tanultatok történelemből Hunyadi Mátyás királlyá válasz-
tásáról! Mikor és hogyan történt, kiknek köszönhette a hatalomra kerülését? 

Kuckó – Olvassunk együtt! 
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele

Valamikor, régen, úgy választották a királyokat, hogy a koronát felröpítették jó magosra, 
akinek a fejibe szállt, az lett a király. Igen ám, de a magyar koronának varázsereje vót, nem 
szállt akármilyen hitvány ember fejibe. Mindig annak a fejibe szállt, aki abban az időben 
a legjobban megérdemelte. Na, történt egyszer, hogy a magyarok kifogytak a királyukból, 
újat kellett választani.

Meghúzták Budán a harangokat, hogy jöjjenek a népek, 
mert röpítik a koronát. Na, vót ott tülekedés! Hercegek, 
grófok, válogatott cigánylegények lépték le egymás sarkát, 
siettek mind Budára, hogy ott legyenek, amikor röpítik a 
koronát.

Mindenki abba bizakodott, hogy a korona hátha éppen 
az ő fejébe száll.

Mátyás szegény szolgagyerek volt. Már kora hajnalba’ 
kiment szántani a gazdájával a tétényi határba. Hat ökör
rel szántottak, s egyszer egy kicsi szolgálólány kihozta ne
kik az ételt. Azt mondja a gazda Mátyásnak:

– Matyi fi am, fogd ki az eke elől ezeket a szegény bar
mokat, hadd pihenjenek egy kicsit, s gyere, mi meg együk 
meg a reggelit!

Mátyás kifogta az eke elől az ökröket, megfordította az 
ekét, s az eke vasára tette a fazekat, onnan kezdte eszeget
ni a paszulyt. Ahogy falatoztak, beszélgettek, egyszer csak 
azt mondja a gazda Mátyásnak:

– Te, Matyi fi am, nagy nap van ma! Ma Budán király
választás van. Vajon ki lesz a király?

Megszólalt csendesen Mátyás:
– Abból se lesz semmi, ha én ott nem leszek!
– Na, mér’, hát ki lesz a király? Talán valamit megszi

matoltál, avval a hosszú orroddal? – gúnyolódott a szol
gálólány.

– Az lesz a király, aki ma vasasztalról eszik. 
A gazda odapillantott az eke vasára, amin a Mátyás gyerek fazeka állt, s úgy elkezdett 

kacagni, hogy szinte kiesett a gatyájából.
– Ne bolondozz, gyerek! Tán csak nem te leszel?! Édes fi am, akkor leszel te király, ami

kor az ostorod nyele rózsát nyit!
Mátyás felállt, az ostora nyelét leszúrta a frissen szántott barázda1 oldalába, nagy lép

tekkel elindult Budára. Hát, mire odaérkezett, már javába röpítgették a koronát. A koro
na kerengett a Duna felett, kerengett, de senki fejére le nem szállt. Mikor Mátyás odaér
kezett, a korona körül nagy fényesség támadt, halk muzsika kezdett szólani, s a korona

1 barázda: árokszerű mélyedés, a szántóföldbe ekevassal vágott hosszú árok


  Lotz Károly: Hunyadi Mátyás
(Pannonhalmi Főapátság – Múzeum)
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szép csendesen leereszkedett. Már csak egy karnyújtásnyira volt a Mátyás gyerek fejétől, 
szegény Matyi megijedt, elkezdett hadonászni, a keze fejével félreütötte a keresztet a koro
na tetején. Hát, az úgy elferdült, hogy azóta se tudták kiegyenesíteni, de akárhogy hado
nászott Mátyás, a korona mégiscsak a fejibe szállt. Akkor aztán a nép s a katonák ujjong
ni kezdtek:

– Éljen Mátyás király! Éljen Mátyás király!
Az urak felhördültek:
– Mi, hogy? Hogy ez a retkes lábú, vászongatyás parasztkölyök legyen a mi királyunk?! 

Ezt nem hagyjuk annyiba'!
Na, addig lármáztak, hogy Mátyás fejéről levették a koronát, újra próbát tettek, aztán 

harmadszor is felröpítették a koronát, s a korona harmadszor is a Mátyás fejibe szállt.
Akkor aztán nem vót micsinálni. Az urak is meghódoltak előtte. Mátyást nagy diadallal 

Budára kísérték, aranyos ruhába öltöztették, aranyos trónra ültették.
A gazda meg tovább szántott a tétényi határba’. Egyszer, ahogy megfordítja az ökröket, 

látja ám, hogy a Mátyás gyerek ostornyelének végén két kis levelecske bújt elő. Mereszti 
a szemeit, megy közelebb, hát az ostornyél végén már két kis ágacska hajladozott, s mire 
odaérkezett, az ostornyél végén egy szép szál rózsa ingadozott. Akkor, aztán, a gazda ha
gyott csapot, papot, szántást, ökröket, s ahogy a lába vitte, sietett ő is Budára. Hát, mire 
odaérkezett, már az ő szolgagyereke ült a trónon. A gazda Mátyás lábai elé vetette magát, 
hason csúszva esedezett, úgy kérte a bocsánatot:

– Bocsásson meg, felség, hogy reggel én úgy kikacagtam! 
Mátyás nagyot nevetett, s azt mondta:
– Nincs semmi baj, gazduram, keljen fel! Csak azt árulja el nekem, honnan tudta meg, 

ilyen hamar, hogy én lettem a király?
– Onnan tudtam meg, felség, hogy az ostornyél, amit reggel leszúrt a barázda oldalába, 

rózsát nyitott.
(Részlet Kóka Rozália Mátyás király rózsát nyitó ostornyele című könyvéből) 

Te is megbizonyosodhattál arról, hogy a most megismert tör
ténetben sokkal több a mesei elem, mint a Hogyan került a holló 
Mátyás király címerébe? című műben. A Mátyás király ró zsát nyi-
tó ostornyele című alkotás az uralkodóról szóló mesék közé 
tartozik, benne Mátyás egyszerű parasztgyerekből lesz az urak 
által is hódolattal övezett felséges királlyá. Nem maradhatnak 
el a történetből a csodás elemek sem: a koronának varázs
ereje van, és annak a fejére száll, aki méltó az uralkodásra. De 
az is csodás elem, hogy a barázdába leszúrt ostornyél egy nap 
alatt rózsát nyit – jelezve, hogy Mátyást választották meg ural
kodónak. 

Mátyás a legnépszerűbb királyaink közé tartozik. Más mesék
ben és mondákban Hunyadi Mátyás igazságos és bölcs uralko 
dóként jelenik meg előttünk. Ez a történet a nép egyszerű fi a
ként mutatja be Mátyást, akit először kinevetnek a szó ki mon dó 
beszéde miatt, később azonban nagy diadallal választják meg  
királynak. 


  Mátyás király 16. századi portré-
másolata, Andrea Mantegna 
[andrea mantennya] alkotása 
(Magyar Nemzeti Galéria)
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Feladatok, kérdések
 1. Foglaljátok össze néhány mondatban, miről szól a mese!
 2. Keress a történetből példákat a következő mesei elemekre! 

 3. Válaszolj röviden a kérdésekre a mese szövegének megfelelően!
  a) Hogyan választották régen a királyokat? Idézz a szövegből a válaszod igazolására!
  b) Miben mutatkozott meg a magyar korona varázsereje? 
  c) Ki mondta a következő szavakat? „Az lesz a király, aki ma vasasztalról eszik.”
  d) Honnan tudta meg a gazda, hogy egykori szolgálója lett a király? 

Kapcsolódó
 1.  Értelmezd a kifejezéseket: „a ma-

gyarok kifogytak a királyukból”, „az 
ostornyél végén egy szép szál rózsa 
ingadozott”! 

 2.  A Hunyadiházból származó Má
tyás király 1458tól 1490ig uralko
dott, ünnepélyes királlyá koro ná
zá sára 1464ben került sor Szé kes 
 fehérváron. Nézz utána, hogy kik 
segítették Hunyadi Mátyás trón
ra kerülését! 

3.  Nézd meg a Szent Koronáról ké
szült képet! Keresd meg és olvasd 
fel a meséből azokat a sorokat, 
amelyek a keresztre vonatkoznak!

 4.  Igazold a 24. oldali magyarázó szöveg és történelmi ismereteid alapján a megálla
pítást! 

  A király sok pénzt juttatott a reneszánsz kultúra felvirágoztatására.

 5.  A király könyvtárának a neve Bibliotheca Corviniana [bibliotéka korviniána] volt. 
  a) Értelmezd az elnevezést az olvasottak alapján!
  b)  A feltételezések szerint mintegy 2500 corvina volt a királyi könyvtárban, mely 

a budai vár két termében kapott helyet. Nézz utána, mi lett Mátyás könyvtá rával 
az uralkodó halála után!

Meseszámok Csodák Szereplők

Mesei elemek


  A Szent Korona
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A reneszánsz világa a versekben

Ebben a részfejezetben a reneszánsz kori versek közül ismerhetsz meg néhányat. Először 
a 15. századi alkotó, Janus Pannonius életútjával és egy művével ismerkedsz meg. Ő volt az 
első költőnk, aki már európai hírnévvel büszkélkedhetett. Később a 16. századi törökellenes 
harcok vitéz hadnagya, Balassi Bálint mutat nekünk példát bátorságból, önfeláldozó haza
szeretetből és lovagias szerelemből. Mindketten a reneszánsz kori magyar irodalom jeles al
kotói voltak, Janus Pannonius még latinul verselt, Balassi Bálint már magyarul írta a műveit. 

• Következtessetek a cím alapján a vers témájára! 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
   S most Pannónia is ontja a szép dalokat. 
Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám,
   Szellemem1 egyre dicsőbb, s általa híres e föld!
 (1465 körül; Berczeli Anzelm Károly fordítása)

Janus Pannonius életútja hűen példázza a tudás 
és a műveltség felértékelődött szerepét a re ne
szánsz uralkodó, Mátyás király idején. 

A Pannónia dicsérete című vers sajátos rene
szánsz jegye a költői ön tu dat megfogalmazá
sa. Az alkotó kilépett a név  telenségből, és már 
saját érzéseit, gon do la tait kívánja a versében 
megfogalmazni. Büsz kén hirdeti, hogy általa híres 
lehet a hazája, és ő hozza meg Magyarország szá
mára az ismertséget. 

A vers műfaja epigramma. Az epigramma 
egyetlen fontos gondolatot, általá nos ér vé  nyű 
tanítást, bölcsességet, példát meg fogal mazó 
költemény. Jellemzője a rö vid ség és a tömörség. Két szerkezeti elemből épül fel: egy elő
készítő részből és egy csat ta   nós le zárásból. Az előkészítő rész tárgya lehet egy érzés, 
eszme, jelenség, személy stb., a lezáró rész pedig egy ehhez kapcsolódó szellemes meg
állapítást fogalmaz meg.

Az epigramma időmértékes verselésű, gyakori verslába a daktilus és a spondeus. Hagyo
mányos versformája a disztichon, melyben a páratlan sorok hat verslábból (hexa me ter) 
állnak. A páros sorok négy egész és két fél verslábból állnak, középen éles metszettel. (A pá
ros sorokat pentameternek nevezzük.) A hexameter sor első négy verslába daktilus és spon
deus is lehet, az ötödik mindig daktilus, a hatodik mindig spondeus.

1 szellem (itt): hírnév

Orosz István: Janus Pannonius
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Feladatok, kérdések
 1.  Beszéljétek meg az előzetes kérdésre adott válaszaitokat!

 2.  Janus Pannoniust az egész Dunavidék első humanista költőjeként tisztelték mind 
 a kortársak, mind az utókor. 

  a)  Hogyan ítéled meg ennek tudatában a versbeli „Szellemem egyre dicsőbb, s álta-
la híres e föld!” kijelentést?

  b)  Milyen módon és a vers melyik részében fejezi ki ezt a fontos érvényű gondola
tot a lírai alany? (Gondolj az epigramma műfaji sajátosságaira!)

3.   Másold le az epigrammát, és végezd el a verstani jelöléseket a minta alapján! 

 Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
 –    U  U|–UU|–      – |    –      – |   –         U  U |  –        – (hexameter)
 S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
         –        –  |   –  UU|–||–  UU |    –      UU| –        (pentameter)

1  királyi személynök: a király személyének a képviselője, ha a király nincs jelen egy döntéshozatalnál

JANUS PANNONIUS (1434–1472)
Születési ideje és helye
Kisnemesi családból szárma zott, a feltételezések szerint Csez 
 mi cén (ma Hor vát ország) született 1434ben.
Iskolái
Édesapját korán elvesztette, ezért ne vel tetését anyai nagy
bátyja, Vi téz Já nos (huma nista író, fő pap) vállalta magára. 
Váradon (Nagy várad) ta nult, majd tizenhárom éves korától 
több mint tíz évet töltött Itá liá ban. Itt is mer kedett meg a la
tin és a görög kultúrával is. 
Mátyás király szolgálatában
Huszonnégy évesen doktori címet szerzett. Vitéz János hívá
sára 1458ban hazatért, és Mátyás király szolgálatába szegő
dött. Királyi sze mély nök,1 pécsi püspök, főkincstartó, majd 
a királyné kancellárja volt. A sok megbízatása ellenére visz
szavágyott Itáliába.  Helyzetét súlyos tüdő baja is nehezítette. 
Az utolsó évek
Sorsát megpecsételte, hogy 1471ben nagybátyjával és több 
főúrral együtt Mátyás ellen fordult. Az összeesküvők szerint 
az uralkodó el árulta a Hunyadihagyományt, és elha nya
golta a török el leni véde ke  zést. A zendülés lelepleződése után a költőnek menekülnie kel
lett. Az Itáliába való visszatérést már nem érhette meg, Medveváron (ma Hor vát ország) 
halt meg harmincnyolc éves korában.


  Janus Pannonius feltételezett 
képmása (Andrea Mantegna 
[mantennya] festménye)
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•  Következtessetek Orosz István grafi kája alapján, melyik évszázad életképeiről olvastok 
majd a versben!

Balassi Bálint: Egy katonaének
In laudem confi niorum1

Az Csak búbánat nótájára

1.  Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog a végeknél?
 Holott2 kikeletkor a sok szép madár szól, kivel ember ugyan él;
 Mező jó illatot, az ég szép harmatot ad, ki kedves mindennél.

2. Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul,
 Sőt azon kívül is, csak jó kedvébül is vitéz próbálni indul,
 Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul.

3. Veres zászlók alatt lobogós kopiát3 vitézek ott viselik,
 Roppant sereg előtt távol az sík mezőt széjjel nyargalják, nézik;
 Az párduckápákkal,4 fényes sisakokkal, forgókkal szép mindenik.

4. Jó szerecsen lovak5 alattok ugrálnak, hogyha trombita riadt,
 Köztük ki strázsát6 áll, ki lováról leszáll: nyugszik reggel, hol virradt,
 Midőn éjtenéjjel csataviseléssel mindenik lankadt, s fáradt.

5. Az jó hírért, névért, a szép tisztességért ők mindent hátra hagynak,
 Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak,
 Midőn mint jó sólymok, mezőn széjjel járnak, vagdalkoznak, futtatnak.

1 In laudem confi niorum (lat): ’A végek dicséretére’
2 holott (itt): ahol
3 lobogós kópia: kopja, lándzsa, dárda: kis zászlókkal díszített szúrófegyver
4 párduckápa: fejre húzható párducbőr csuklya
5 szerecsen lovak: arab lovak
6 strázsa: őr, őrhely

33


  Orosz István: Balassi Bálint
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6. Ellenséget látván, örömmel kiáltván, ők kopiákat törnek;
 S ha súlyosan vagyon a dolog harcukon, szólítatlan1 megtérnek;
 Sok vérben fertezvén2 arcal reá térvén űzőt sokszor megvernek.

7. A nagy széles mező, s a szép liget, erdő, sétáló palotájuk,
 Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájuk,
 Csatán való éhség, szomjúság s nagy hévség, fáradság mulatságok.

8. Az éles szablyákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek;
 Viadalhelyeken véresen, sebesen, halva sokan feküsznek,
 Sok vad, s madár gyomra gyakran koporsója vitézül halt testüknek.

9. Ó, végbelieknek, ifj ú vitézeknek dicséretes serege,
 Kiknek e világon szerte szerint vagyon mindeneknél jó neve,
 Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel3 áldjon Isten mezőkbe!

(1589)

Balassi Bálint már magyarul írta a verseit, élete és költészete a reneszánsz második szaka
szára, a reformáció idejére esik. Ő a magyar nyelvű irodalmunk első világirodalmi rangú 
költője. 

Balassi többször is megpróbálta a végvári katonák nehéz, ám sok szabadságot adó életét 
élni. Élvezte a kockázatot, a bajtársias összetartozást, a közös mulatságokat és a nagy por
tyákat. Az Egy katonaének című költeményében Balassi a végvári katonák életét, a vitézi 
életet örökí tette meg.

A vers szerkezete hárompilléres: az 1. (megszólítás), az 5. (dicsőítés) és a 9. (áldás) 
versszakon nyugszik. Ezt az építkezési formát hídszerkezetnek is nevezzük. A közöt 
tük lévő háromhárom versszak színes, a vitézi életet bemutató életképek sora. 
Már tudod, hogy az életkép a mindennapi élet valamely jellemző helyzetét vagy 
alakját ábrázoló, sokszor lírai és epikai elemeket egyaránt magában foglaló verses 
vagy prózai alkotás.

Versszak Szerkezete – gondolatmenete

1. Megszólítás, kérdés, mely egy állítást foglal magában: a vitézi életnél nincs szebb.

2–4. A végvári életet bemutató életkép – derűsebb színek.

5. Dicsőítés, erkölcsi példaként állítja a vitézeket.

6–8. A végvári életet bemutató életkép – tragikus színek. 

9. A lelkes megszólítás után a költő Isten áldását kéri a vitézekre.

1 szólítatlan: panasz nélkül
2 fertezvén: fürödvén
3  sok jó szerencse (itt): a balszerencse kifejezés, azaz a sorozatos sikertelenség vagy megpróbáltatás fogalmak 

ellentéte
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A költemény minden versszaka három, úgynevezett Balassi-sorból áll. A verssorokat a belső 
rí mek három kisebb egységre tagolják: 6 || 6 || 7. Rímképletük: aab ccb ddb. A költemény 
ütemhangsúlyos verselésű, a három hosszú sort hármas bokorrím (bbb) zárja. Ezt a stró fa 
 szerkezetet nevezzük Balassistrófának. 

Balassisor a a b
Vitézek, mi lehet || ez széles föld felett || szebb dolog a végeknél?
 6 6 7

Balassisor c c b
Holott kikeletkor || a sok szép madár szól, || kivel ember ugyan él;
 6 6  7

Balassisor d d b
Mező jó illatot, || az ég szép harmatot || ad, ki kedves mindennél.
 6 6 7

Az Egy katonaének műfaja vitézi ének, a katonák életéről és harci tetteiről szóló 
költemény. A végvári élet és a vitézi erények bemutatása során a lírai alany sze mé
lyes érzelmeit, hangulatait és gondolatait is megismerjük. A műfaj virágzása a 16–18. 
századra tehető Magyarországon, a függetlenségi harcok idejére. 

Feladatok, kérdések
 1.  Pontos volte az előzetes kér

dés re adott válaszotok? Mi 
se gít ett (vagy épp tévesz tett 
meg) ben neteket?

 2. Olvassátok el ismét a verset! 
  a)  Előtte készítsetek kilenc kár

tyát, amelyekre olvasás köz 
ben lej egyzitek a stró fák 
kulc s  sza vait! 

  b)  Ellenőrizzétek közösen a fel   
ada   tot! Húzzátok alá azo 
kat a szavakat, amelyek 
min  den cso portnál elő for 
 dul  nak!

  c)  Vessétek össze a „közös” sza  va kat a tankönyvi táb lázattal! Mit tapasztaltatok?
 3.  Vizsgáljátok meg a költeményt az alábbi szempontok alapján!

  a)  Milyen költői kifejezőeszközökkel érzékelteti a beszélő a harcok mozgalmasságát?
  b)  Hogyan járulnak hozzá a hangutánzó és han gulatfestő szavak a dinamizmus és 

a nyugalom megteremtéséhez?
 4.  Hol szól a lírai alany a vitézekhez többes szám második személyben, és hol beszél 

róluk többes szám harmadik személyben? Milyen szerepe van a váltásnak?
 5.  Válaszd ki a neked legjobban tetsző strófát, és másold le! Jelöld be az ütemha 

tá rokat, húzd alá a rímeket, és írd le a rímképletet!


  A zólyomi vár, Balassi Bálint születésének a helye
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BALASSI BÁLINT (1554–1594)
Születési ideje és helye, szülei
1554ben született Zólyom várában, befolyásos nagybir
tokos családban. Apja, Balassi (vagy Balassa) János számos 
vitézi tettel büszkélkedhetett. Édesanyját Sulyok Annának 
hívták.
Gyermekkora, iskolái
A református vallású család Bornemisza Pétert (lelkész, író) 
fogadta a gyermek mellé nevelőnek, majd Balassit tizenegy 
éves korában Nürnbergbe küldték tanulni és világot látni. 
Mintegy három évet töltött német földön. (Élete során nyolc 
idegen nyelvet sajátított el, tudott németül, horvátul, latinul, 
olaszul, románul, szlovákul, törökül és lengyelül is.) 
A Habsburgoktól Báthory István udvaráig
Családja egy hűtlenségi per miatt Lengyelországba mene
kült, ahová Balassi tizenöt évesen követte őket. Később a 
császár megkegyelmezett nekik, és a fi atalember csatlakozhatott az Erdély ellen indu
ló hadjárathoz. A harcok során megsebesült, és 1575ben a gyulafehérvári fejedelmi ud
varba került. Az udvar itáliai műveltségű, reneszánsz légköre nagy hatással volt rá. Itt ért 
költővé, itt írta első verseit is. Báthory István erdélyi fejedelmet 1576ban lengyel királlyá 
választották, és Balassi kö vette őt Krakkóba.
Szerelem, házasság
Apja halálának a hírére 1577ben hazatért, és anyagi gondjait előnyös házassággal próbál
ta rendezni. Szerelme, Losonczi Anna férjes asszony volt, ezért a férfi  unokatestvérét, Do
bó Krisztinát vette el feleségül 1584ben. A rokonság miatt házasságát hamarosan érvény
telenítették, és vagyona nagy részétől is megfosztották. Balassi Bálint elvált, Losonczi Anna 
közben megözvegyült, a férfi  azonban hiába udvarolt ismét a nőnek, Anna máshoz ment 
feleségül.
Az utolsó évek, halála
1589 őszén Balassi Lengyelor
szágba ment, majd 1591ben 
Poroszországban járt. 1591 
őszén tért haza Magyaror
szágra. 1593ban ismét fegy
vert fogott, és beállt egy, a 
törökök ellen szerveződő se
regbe.
1594ben, Esztergom várának 
ostromakor egy ágyúgolyó 
megsebesítette, rö viddel az
után belehalt sérüléseibe.


  Balassi Bálint (ismeretlen művész 
festménye a 17. századból)


  Esztergom ostroma, 1594
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• Idézzétek fel, mit tanultatok Balassi Bálint Losonczi Annához fűződő kapcsolatáról!

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így köszöne neki
a török Gerekmez bu dünya sensiz1 nótájára

1. E világ sem kell már nekem
 Nálad nélkül, szép szerelmem,
 Ki állasz most énmellettem,
 Egészséggel, édes lelkem!

2. Én bús szívem vidámsága,
 Lelkem édes kívánsága,
 Te vagy minden boldogsága,
 Veled Isten áldomása.

3. Én drágalátos palotám,
 Jó illatú, piros rózsám,
 Gyönyörű szép kis violám,
 Élj sokáig, szép Juliám!

Az Egy katonaének című versében Balassi a vitézi életet dicsőíti, a most megismert költemé
nyének a szerelem a témája. Verseinek harmadik jellegzetes csoportját az istenes versek
alkotják, melyekben az esendő ember jelenik meg, aki bűnbocsánatért fohászkodik. 

Balassi Bálint teremtette meg irodalmunkban a reneszánsz szerelmi költészetet. A Hogy Ju-
liára talála, így köszöne neki című versét Losonczi Annához írta a költő. A nő az egri várkapi
tány (Ungnád Kristóf) felesége volt, 1578ban ismerkedett meg vele Balassi. A szeretett nőt 
– humanista szokás szerint – verseiben más néven hívta, Júliának nevezte.

1  Nem kell a világ nálad nélkül – ennek a török nótának a dallamára írta a verset Balassi. 


  Francesco del Cossa [fráncseszko del kosszá]: Vénusz diadala. A ferrarai Palazzo Schifanoia [pálácco szkifánojjá] 
freskórészlete

4. Feltámada napom fénye,
 Szemöldök fekete szénje,
 Két szemem világos fénye,
 Élj, élj, életem reménye!

5. Szerelmedben meggyúlt szívem
 Csak tégedet óhajt lelkem,
 Én szívem, lelkem, szerelmem,
 Üdvöz légy, én fejedelmem!

6. Juliámra hogy találék,
 Örömömben így köszönék,

 Térdetfejet neki hajték,
 Kin ő csak elmosolyodék.

(1588)
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A költemény elején a lírai alany boldog felkiáltással, a korabeli lovagi udvarló szertartás
sal köszönti szerelmét. A férfi  reménykedve, bizakodva fordul a szeretett nőhöz. A vers 
az érzelmek áradását metaforák halmozásával fejezi ki, ami az ötödik versszakban fo
kozással zárul: „szívem, lelkem, szerelmem, […] fejedelmem”.

A bókok sorozata azonban nem hódította meg Júliát, a nő csak „elmosolyodék” a neki 
„térdet-fejet” hajtó szerelmes férfi n. Az utolsó vershelyzet immár a lovagi szerelem tipikus 
helyzetképe. A jelen időt itt már az emlékezet múlt ideje váltja fel, amely arra utal, hogy 
a szerelmi vallomás a múltban hangzott el. 

A költemény szövegét egy török dallamra írta Balassi. Ha a dallamot nem ismerjük, akkor is  
érezhetjük a versből áradó erőteljes zeneiséget. 

A költemény műfaja szerelmi dal. A dal lírai műfaj, egyszerű érzelmeket, hangulato
kat és gondolatokat fejez ki közvetlen for má ban. Jellemzője a világos szerkezet, a ze
neiség, a költői kifejezőeszközök (meta fo rák, ellentétek, ismétlések, párhuzamok, túlzá
sok stb.) gazdag használata. A dal a népköltészeti és műköltészeti alkotások kedvelt műfaja.

A dalok között legnagyobb számban szerelmi dalokat találunk. Az egyik legfontosabb 
érzés fejeződik ki bennük, és mindaz az öröm, fájdalom, vágyakozás és csalódás, 
amely a szerelmes ember érzéseit kíséri.

Feladatok, kérdések
 1.  Bizonyítsátok vagy cáfoljátok a következő állítást a versből vett idézetek segítsé

gével! A Balassi Bálint versében megjelenített hódolat nagyon különbözik napjaink 
udvarlási szokásaitól. 

 2.  Szemléltesd a versben kifejtett érzelmeket a mű hangos felolvasásával! (Figyelj az 
utolsó strófa hangulati változásának kifejezésére!)

 3.  Keresd meg azokat a metaforákat, amelyekkel Júliát jellemzi a lírai alany! Értelmezd 
a metaforákat, mutass rá a közös jegyekre, majd jellemezd a hangulatukat is!

Kapcsolódó
 1.  Fűzz magyarázatot a következő szavak

hoz: „áldomás”, „drágalátos”, „szénje”!
 2.  Balassi Bálint piros rózsával és kis violával 

azonosítja Júliát a versében. Kit egy bok-
rétáról szerzett című köl te ményében így 
ír ezekről a virágokról:

  „Viola szép színe mutatja hívségét,
  Rózsa piros volta hozzám nagy szerelmét, 
  Fehér rózsa penig1 mondja tiszta éltét…”

  a)  Magyarázd meg a vers alapján, illetve a könyv tárban, interneten való kutatás 
után, mit jelképeznek ezek a virágok!

 b)  Keresd meg az interneten a virágének címszót! Magyarázd meg, miért illik vagy 
nem illik a kifejezés Balassi Bálint szerelmes verseire!

1 penig: pedig
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Részösszefoglalás

A reneszánsz irodalma című tankönyvi fejezet eddigi részeiben a reneszánszról, a humaniz
musról és a reformációról bővíthetted az ismereteidet. Az első részfejezetben epikai alko
tásokat olvastál, a Mátyás királyról szóló történetek segítségével felidézhetted a mese és 
a monda műfaji sajátosságairól tanultakat is. 

A reneszánsz világa a versekben című részben a reneszánsz kori magyar irodalom versei
ből válogattunk. A költemények segítségével régi korokba, napjainkra már elfeledett szoká
sokba és élethelyzetekbe nyerhettél betekintést. 

Ötödik osztályban már szóltunk arról, hogy az irodalmi alkotások nemcsak a vers írójáról 
és olvasójáról mutatnak tükröt, hanem arról a korról, arról a történelmi időszakról is, amikor 
az alkotás keletkezett: „A vers tükör, melybe ha belenézek (beleolvasok), meglátom önmagam, 
[…]. A vers önkitárulkozás, önkifejezés, az Én árnyalatinak fölvillantása.” (Cseh Katalin: Szabad 
gondolatok a versről)

Nem véletlen, hogy a 15. században élt költő, Janus Pannonius Pannónia dicsérete című 
versében a sajátos reneszánsz jegy, a költői öntudat megfogalmazása jelenik meg; a 16. szá
zadban élt költő, Balassi Bálint pedig a végvári vitézek életét örökítette meg Egy katona -
ének című művében. Megtapasztalhattad, hogy az adott kor, a történelmi időszak és a kor
stílus hatása a versek keletkezésére nagyon sokszor megkérdőjelezhetetlen.

Táblázatba foglaltuk, mely költeményekkel ismerkedtünk meg az elmúlt órákon, és le is 
jegyeztünk róluk néhány fontos ismertetőjegyet. Válaszoljatok a művekhez kapcsolódó kér
désekre, és összegezzétek a megszerzett ismereteket!

A szerző neve A mű címe Ismertetőjegy
Janus Pannonius Pannónia dicsérete epigramma, disztichon

Balassi Bálint Egy katonaének vitézi ének, 1589

Balassi Bálint Hogy Juliára talála, így köszöne neki dal, Losonczi Anna


  A török kori Esztergom látképe
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Feladatok, kérdések
 1. Készíts négyöt mondatos lényegre törő meghatározást az alábbi fogalmakról!

 2.  a)  Minden csoport húzzon egyegy címet a fejezetben megismert versek közül! 
Milyen gondolatok, képek, érzések és hangulatok jutnak eszetekbe, ha a mű cí
mét halljátok? Írjatok le közülük legalább ötöt!

  b)  Egészítsétek ki ezek alapján a táblázat hiányzó részeit is! Szerepele az általatok 
lejegyzett szavak között a táblázatban szereplő ismertetőjegy?

 3.  Párosítsd a meghatározásokat és az idézeteket a táblázatban olvasható verscímek
kel! (Egyegy meghatározás több vershez is illik.)

   a) időmértékes verselés,
  b) ütemhangsúlyos verselés, 
  c) pentameter, 
  d) verses forma jellemzi, 
  e) a költői öntudat megfogalmazása, 
  f) hárompilléres versszerkezet,

g)  „Sokra becsülnek már, a hazám is büszke le-
het rám”,

h)  „Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, hom-
lokán vér lecsordul”,

i)  „Térdet-fejet neki hajték, / Kin ő csak elmoso-
lyodék.”

 4.  A reneszánsz irodalma című tankönyvi fejezetben eddig epikai és a lírai műfajokkal 
ismerkedtél meg.

  a)  Lapozzatok először a tankönyv végére az Összefoglalás az irodalomelméleti 
ismeretekből részhez, és gyűjtsétek össze az epika és a líra műneméről, valamint 
műfajairól tanultakat!

  b)  Milyen műfajokra ismertek a mondattöredékekből? Adjatok róluk szóban pon
tos meghatározást a Fogalomtár segítségével!

   1. …  egyszerű érzelmeket, hangulatokat és gondolatokat fejez ki közvetlen …;
   2. … a végvári élet és a vitézi erények bemutatása …;
   3. … csodás, hihetetlen, valószerűtlen elemekkel átszőtt, kitalált történet …;
   4. …  valóságos elemekhez kapcsolódik. Ezek lehetnek helyszínek, szereplők, 

események …;
   5. …  egyetlen fontos gondolatot, általános érvényű tanítást, bölcsességet…
  c)  Mutassatok rá, miként azonosíthatók az adott műfaj sajátosságai a megismert 

alkotásokban!

Kapcsolódó
 1.  Képzeld magad Janus Pannonius, majd Balassi 

Bálint helyébe! Sorolj fel minél több jellemző dol
got, amely a költőket körbevette a saját korukban! 
Írd le, milyen világot, tájakat és embereket láthat
tak maguk körül! (Például Janus Pannonius eseté
ben: Mátyás király, itáliai táj. Balassi Bálint: Losonczi 
Anna, Krakkó, Esztergom.)

reneszánsz humanizmus reformáció
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A reneszánsz dráma – Shakespeare: Romeo és Júlia

A dráma műneméről

Az elmúlt években már megismerkedtél az epika és a líra fő sajátosságaival, a balladák olva
sása során pedig a dráma néhány jellegzetességéről is tanultál. Most az irodalom harmadik 
műneméről, a drámáról bővítheted az ismereteidet. 

A dráma legjellemzőbb szövegtípusa a párbeszéd, a dialógus. A kialakuló, jelen 
idejű cselekményt főleg a párbeszédek során ismerjük meg, amelyek a szereplők egymás
hoz fűződő viszonyait is megjelenítik. A párbeszédek mellett monológokkal is találkozunk, 
az egyszemélyes jelenetben a szereplő a gondolatait, érzéseit és belső vívódásait mondja
el. A dialógus és a monológ mellett fontos szerepe van a dőlt betűs, zárójelbe tett szerzői 
utasításoknak is. 

A dráma fontos eleme a konfl ik
tus, az egymással ellentétes érdekek 
és jellemek összeütközése. Ez a sze
replők szavakban és tettekben meg
nyilvánuló szembenállásában fejező 
dik ki. 

Fontos jellemzője a műnemnek a 
mozgalmas, feszültségekkel teli 
ábrázolásmód is, amelynek meg
határozó szerepe van a cselekmény 
felépítésében és a hősök megfor
málásában.

A drámai műveknek sajátos nyelvezete van. A drámai nyelv jellemzője a sajátos, sűrí
tett közlésforma, mely a helyzetekhez és a jellemekhez igazodik. A szöveget gyakran a rövid 
és tömör mondatok, a szűkszavúság és a szaggatottság jellemzi. Gyakoriak benne a felszó
lító és a kérdő mondatok, az indulatszavak és a megszólítások.

A műnemre jellemzőek a drámai szerepkörök, amelyek megadott cselekedetekkel 
és kapcsolatokkal járnak együtt. A drámai jellemek általában egy uralkodó jellemvonás 
(például fösvénység) megtestesítői. (A drámai szerepkörökről Shakespeare művének a meg
ismerése során még részletesen szólunk.) 

A legismertebb drámai műfajok a komédia és a tragédia. A komédia (vígjáték) fő 
elemei a félreértés, a személycsere, a meglepetés és a nyelvi komikum. A helyzetek 
és a jellemek formálása révén az emberi gyarlóságok nevetséges színben tűnnek fel, 
a konfl iktusok pedig szerencsésen végződnek.

A tragédia (szomorújáték) olyan drámai alkotás, melyben a valódi, igaznak tartott 
értékek megsemmisülése törvényszerű, a mű végkimenetele komor, megrendítő. 
A tragikus hős minden erőfeszítése ellenére elbukik. A tragédiában a tragikum a meg
határozó elem: egy jelentős érték – általában az ezt képviselő emberi élet – erőszakos pusz
tulása. A veszteség a befogadóban (olvasóban, nézőben) részvétet, fájdalmas érzést vált ki, 
mely a konfl iktusok feloldása után katarzist1 idéz elő.

1 katarzis (gör): lelki megtisztulás, feloldódás
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A RENESZÁNSZ DRÁMA VÁLTOZÁSAIRÓL, SHAKESPEARE MŰVEINEK ELŐZMÉNYEIRŐL

1 globe (ang): földgömb

A reneszánsz folyamán Itáliá
ban főként a vásári komédia, 
a népies rög tönzött színjáték, 
a commedia dell’ arte [komé dia 
del árte] volt népszerű előadási 
forma. A korai reneszánsz drá
mák még szorosan kötődtek 
a valláshoz, később a szerelmi 
történeteket színre vivő pász
torjátékok is kedveltté váltak.  
A reneszánsz drámák hőseinek 
cselekedeteit leginkább a szen
vedély határozta meg. Shakes
peare drámáira nem az antik 
görög tragédia, hanem a kö
zép kori színjátszás volt nagy hatással. Ő is követte az olasz commedia dell’ arte hagyomá
nyait. Ezeknek a színjátékoknak nem volt teljes egészében rögzített szövege, az előadáso
kon ugyanis a közönség is beleszólhatott az események alakulásába. A színészek munkáját 
kész sémák, előre megtanult részek, szövegvariációk segítették. 
A commedia dell' arte jellemzőit ismerhetjük fel Shakespeare vígjátékaiban, a Tévedések víg-
játéka és a Vízkereszt, vagy amit akartok című komédiáiban is.

WILLIAM SHAKESPEARE (1564–1616)
Egy vidéki angol kisvárosban született középosztálybeli csa
ládban. A helybeli latin iskolában elsajátította a humanista 
új tudomány alapjait, hogy a magasabb műveltséget majd 
Oxfordban szerezhesse meg. Erre azonban nem került sor 
a család elszegényedése miatt.
Shakespeare vándorszínésznek állt, és elhatározta, hogy 
híresen és gazdagon tér haza. Londonban telepedett le. 
Először színészként, majd szerzőként aratott sikereket: király
drámákat, rémdrámákat, komédiákat, költeményeket írt. 
Részt vett a Globe1 [glób] Színház építtetésében. 1610ben 
visszaköltözött szülővárosába – immár híresen és jómódúan 
–, ahol haláláig élt.
A Romeo és Júlia  című drámája valószínűleg 1594 és 1596 kö
zött keletkezett, majd 1597ben jelent meg nyomtatásban.
Tragédiáit és komédiáit a világ színházai évszázadok óta és 
napjainkban is műsorra tűzik.


  Olasz komédiások társulata. Ismeretlen festő műve 1580 körül


  William Shakespeare komédiái, 
történetei és tragédiái – az 1623-as 
kiadás borítója. A metszetet Martin 
Droeshout [drúsát] készítette.
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Milyen volt a Shakespeare korabeli színház?

A dráma és a színház, a mű és az előadás 
szorosan összefügg egymással. Minden 
színházi előadás egyben az írott szöveg új
raértelmezése a rendező és a nézők egyé
ni felfogása szerint. A drámai műnem fej
lődése szempontjából ezért is volt fontos 
mozzanat a színház megújítása Shakes
peare korában.

Az angol történelemben a 16. század má
sodik felét, I. Erzsébet angol királynő uralko
dását (1558–1603) a kultúra felvirágzása jel
lemzi. Igaz ez a szín házi kultúra fejlődésére 
is. Londonban 1576ig nem volt színház, a vándorló társulatok többnyire foga dókban tar
tottak előadásokat. A színházak építését a londoni városvezetés csak a városon kívül eső 
területeken engedélyezte – elsősorban a gyakori járványok miatt.

A nyilvános színházak hatalmas, fából készült, kör alakú építmények voltak, melyeken nem 
volt te tő , így az előadások a szabad ég alatt folytak. A közönség jó része az udvaron állt, 
a galérián a tehetősebbek ülhettek magasabb árú belépőjegyek ellenében. 

Az előadások kora délután kez dőd tek har sonaszóra, és még vilá gos  ban véget is értek. 
Nem volt sem függöny, sem díszlet, ezt a kö zönségnek kellett hozzáké pzelnie a darabhoz. 
A ruhák díszesek vol tak, és a női szerepeket is férfi ak játszották. A dráma cselekményét először 
né ma já ték kal, pantomimszerűen mutatták be, majd ezután kezdődött el a szö ve ges játék.

A kor leghíresebb színháza a Globe volt, mely Shakespeare társulatának adott ott hont, 
s amely másfél évtizeden keresztül a londoni közönség kedvence volt.

Kapcsolódó
 1.  Idézd fel, mit tanultál 5. osztályban 

történelemből az ókori görög szín
házakról!

  a)  Hová épültek a színházak? Milyen 
alakú volt a játéktér? Mit nevez
tek szkénének? 

  b)  Hány férőhelyes volt a Kr. e. 5. 
században az athéni színház? 

  c)  Férfi ak vagy nők játszották a sze
repeket? 

  d)  Mutasd be a színészek öltözetét! 
  e)  Milyen elismerésben részesült a győztes mű szerzője? 
 2.  A tankönyvi fotó és internetes kutatómunka után készíts kültéri és beltéri rajzot 

a Globe Színházról rajzlapra!
 3.  Nézz utána, és jegyezd le három olyan Shakespearemű címét, melyeket játszhat

tak a Globe színpadán!


  A korabeli Globe Színház


  A Globe Színház rekonstruált nézőtere és színpada 
Londonban 
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A Romeo és Júlia cselekménye és szerkezete

Első felvonás – az expozíció és a bonyodalom kezdete

Az Első felvonás egy júliusi napon játszódik. A Capulet [kapulet] és a Mon tague [monta
gu] család szolgálóinak utcai „kakaskodása” utal az expozícióra, alaphelyzetre. Nem ko
moly a viszály, inkább csak megszokásból viselkednek így, ám mielőtt a harcias Tybalt [tibált] 
miatt komolyabbra fordulna a dolog, közbelépnek a város polgárai és Verona hercege, 
Escalus [eszkálusz] is. Szavai súlyos ítélet kilátásba helyezéséről szólnak:

„Ha csak még egyszer összecsapni mertek,
 A rendbontásért fejetek fi zet!
 Ez egyszer még mindenki elmehet.”

A két családot szembefordító ősgyűlölség motívuma mellett megjelenik a tragédiát elő 
idéző másik motívum: az igazi, újszerű szerelem is. A Capuletház vasárnap esti báljára el
megy az álarcos Romeo barátaival együtt. Romeo táncol Júliával, és első látásra szenve
délyesen egymásba szeretnek. (Ez jelenti a bonyodalom kezdetét.)

Fontos mozzanat a cselekményben, hogy a herceg rokona, Páris [párisz] gróf megkéri a csa
   ládfőtől leánya, Júlia kezét.

Első felvonás 1. szín (részlet)
Tér Veronában. Sámson és Gergely, a Capulet ház fegyveresei jönnek

SÁmSon
 Kardot rántanak? Ezt nem nyeljük le szó nélkül!

GergelY
Nem is vagyunk kardnyelők.

SÁmSon
 Bolond beszéd! Azt mondom, hogy elhú zom a nótájukat.

GergelY
Te húzod a nótájukat – ők meg fütyülnek rá.

SÁmSon
 A Montaguekutyák! Csak ugassanak: fű be harapnak még!

GergelY
Amelyik kutya ugat, az nem harap.

SÁmSon
 Belém nem is, de fűbe igen. Ha csak egyet meglátok közülük, úgy fölindulok, hogy…

GergelY
  Megállj! Ne indulj te se föl, se le. Aki indul: odébbáll; aki vitéz: helytáll. […]

Jön Ábrahám és Baltazár
SÁmSon

 Ehol a meztelen pengém! Te támadj szembe, én meg tőrt vetek.1

1 tőrt vet: csapdát állít (szólás)
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GergelY
A tőrt is elveted, úgy szaladsz – mi?!

SÁmSon
Ne félts te engem!

GergelY
Csak attól félek, te félted magad!

SÁmSon
 Kezdjék csak ők: hadd legyen a törvény mi mellettünk.

GergelY
 Én rájuk vicsorítom a képem: értsék, ahogy akarják.

SÁmSon
 Értsék, ahogy merik! Én meg fügét mu ta tok: szégyelljék magukat, ha tűrik!

ÁBraHÁm
Nekünk mutatsz fügét, he?

SÁmSon
Hát – fügét, azt mutatok.

ÁBraHÁm
Nekünk mutatsz fügét?

SÁmSon
Mimellettünk lesz a törvény, ha ráhagyom?

GergelY
Nem a’!

SÁmSon
 Nem nektek mutatok fügét – csak úgy fü gét mutatok.

GergelY
Tán verekedhetnél?

ÁBraHÁm
Hogy verekedhetném? Azt nem.

SÁmSon
 Mert ha verekedhetnél: állok elébe! Van olyan úr az én gazdám, mint a tiétek!

ÁBraHÁm
Nem is különb!

SÁmSon
Jól van, no.

Jön Benvolio

GergelY
 Mondd, hogy „különb”; ahol jön urunk va lamelyik atyjafi a!

SÁmSon
Különb az, bizony!

ÁBraHÁm
Hazugság!

SÁmSon
 Kardot elő, aki férfi ! – Gergely, most lássuk azt a mestervágást!

Vívnak
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Feladatok, kérdések
 1. Olvasd el a Prológust, a mű előhangját (előszavát), és válaszolj a kérdésekre!

„A szép Veróna tárul itt elénk,
Hol két jeles család vetélkedett.
Ős gyűlölségük új csatákon ég,
És polgár-vér szennyez polgár-kezet.
Vad vérükből egy baljós pár fakadt:
Gonosz csillagzatok szülöttei.
E két szerelmes sírja lesz a hant,
Mely a csaták vasát elföldeli.
Szerelmük eljegyezte a halál,
Mert szüleikben lángol a harag
S le nem lohad, míg el nem vész a pár –
Erről regél e kétórás darab.
Néző, kérünk, hibákra most ne nézz!
Így lesz az is, mi csonka még: egész.”

  a)  Mit tudunk meg a Prológusból? Figyelj a következőkre: helyszín, időpont, szerep
lők, az alaphelyzet mozzanatai!

  b)  A Prológus összefoglalja a cselekményt, és előrevetíti a tragikus befejezést is. 
Vitassátok meg, mi lehetett a szerző célja ezzel a megoldással!

 2.  A szolgák találkozása jó alkalom arra, hogy a komikum is helyet kapjon a tragédiá
ban. Állapítsd meg, miért humoros a jelenet!

 3. a)  Shakespeare korában a szójátékok1 a komédia nélkülözhetetlen elemei voltak, 
és ma is a szellemesség megnyilvánulásainak tartjuk ezeket. Keress példákat 
erre a szol gák jelenetéből!

  b)  Mutasd be, mely nyelvi jelenségek a komikum forrásai!
 4.  Foglaljátok táblázatba az Első felvonás lényeges információit! Először írjátok be 

a sze replők nevét, majd azt is, mit tudtatok meg róluk!

Szereplők Mit csinált? Mi történt vele? Helyszín

Escalus herceg

 5.  Mutasd be az alaphelyzetet az Első felvonás alapján!
  a) Kik között alakul ki konfl iktus? Miért?
  b) Mit tartanak értéknek, illetve értéktelennek a szemben álló felek?
  c)  Milyen tragikus, illetve komikus motívumokra épül az Első felvonás? Hozz példá

kat ezekre! Például a halálmotívum megjelenése: „Fordulj meg és nézz szembe 
a ha lál lal!” (Tybalt), „Ki itt marad: halál fi a!” (Escalus).

 6.  Mondjátok el az Első felvonás szövege alapján, hogy a szereplők hogyan, hányféle
képpen értel me zik a szerelmet!

1 szójáték: azonos vagy hasonló hangzású, de különböző jelentésű szavak meglepő összekapcsolása


  Júlia „erkélye” és szobra Veronában
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Második felvonás – a bonyodalom

A Második felvonás is Prológussal kezdődik, vasárnap éjféltől hétfő délutánig játszódik. Ebben  
a részben már a két szerelmes belső világának, érzéseinek bemutatása a hang súlyos.

Az új szerelem érzésével a szívében Romeo magányra vágyik, és elszökik a barátaitól. A Ca
pu  letház kertjében fül tanúja lesz Júlia elsut to gott szerelmes szavainak, majd köl csönös val
lomásaikból megszületik a tragédia legis mer  tebb, legtöbbet idézett jelenete.

Második felvonás 2. szín (részlet)
Romeo előjön

Romeo
Sebet gunyol, kit seb nem ért soha.

Júlia megjelenik fent az ablakban

De csitt! mi fény tör át az ablakon?
Napkelte az – és napja: Júlia.
Kelj, tündöklő nap, öld meg már a holdat,
Mely rég irígyen sárgul, egyre sorvad,
Mert százszor szebb vagy szolgálója,1 te!
Ne szolgáld őt, ha rád irígykedik!
Mit ér sápadtzöld Vesztaszűz2 ruhája?
Bolond, ki hordja: vesd le színeit!
Ő az… valóban ő… az én szerelmem!
Ó, bár tudná, hogy az! –
Beszél… de nem hallom szavát… mi ez?
Szemével szólit: hadd feleljek én is! –
Én vakmerő! hisz nem hozzám beszél…
A nagy mennybolt két legszebb csillaga
Megkérte tán szemét, hogy fent ragyogjon,
Az ég mezőin, míg ők bujdokolnak.
Ha szeme égne fent, s a csillag arcán:
Tündöklő arca elsápasztaná
A csillagot, mint napvilág a mécsest;
S az égen napként sütne fel szeme,
Hogy minden madár hajnalt zengene. –
– Ni, hogy borúl le arccal két kezére!
Ó, bár lehetnék kesztyü a kezén,
Hogy érném azt az arcot!

Júlia
Jaj nekem!

1  szolgálója: a Holdnak, melyet a szűzi, női istenségekkel, nőalakokkal hoztak kapcsolatba. Romeo itt nyil-
vánvalóan a hold fénybe kilépő (ifjú, szűz, isteni szépségű) Júliára érti.

2  A Vesta-szüzek az ókori Rómában Vesta istennő papnői voltak, szüzességet fogadtak. Vesta az otthon és 
a család vé dő  istene volt.
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Romeo
Szól!
Szólj, fényes angyal! Úgy ragyogsz te ott
Az éj sötétjében fejem felett,
Akár az Isten szárnyas hírnöke,
Mikor döbbenten nézik a halandók,
Fehérlő szemmel égre kancsalítva –
Mig ő trónolva lomha fellegen,
A mennynek tükrén úszva, elvitorláz.

Júlia
Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
Tagadd meg atyád és dobd el neved!
S ha nem teszed: csak esküdj kedvesemmé –
S majd én nem leszek Capulet tovább!

Romeo
Hallgassak még? Vagy feleljek neki?

Júlia
Csak neved ellenségem, nem magad.
S te önmagad vagy és nem Montague.
Mi Montague? Se kéz; se láb, se kar,
Se arc, se test… Ó, válassz más nevet!
Eh, mi a név? Mit rózsának hivunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
Ha Romeót nem hívják Romeónak,
Szakasztott oly tökéletes marad
Akármi néven… Dobd el hát neved!
És egy élettelen szóért cserébe –
Tiéd az életem!

Romeo
Szavadnak állj!
Mondj szeretődnek, s újra megkeresztelsz:
Nem lesz a nevem többé Romeo.

Júlia
Ki vagy te, ki az éj fátylán keresztül
Kilested titkomat?

Romeo
Egy puszta név
Meg nem mondhatja néked, ki vagyok.
Én meggyülöltem tulajdon nevem,
Mert néked ellenséged, drága szent,
Ha írva volna, foszlányokra tépném.

Júlia
Még száz szavad sem nyelte el fülem,
S nyelved zenéje máris ismerős.
Nem Romeo vagy?… és nem – Montague?

Romeo
Egyik se, hogyha nem tetszik neked.
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Júlia
Hogyan jöttél be hozzánk, és miért?
A fal magas, megmászni oly nehéz,
S e hely, hol állasz, vesztőhely neked,
Ha rokonaim megpillantanak.

Romeo
Szerelmem könnyü szárnyán szálltam én.
A vágynak gátja kőfal nem lehet.
S míg van reménye, vakmerő a vágy:
Rokonaidtól meg nem torpanok.

Júlia
De felkoncolnak, hogyha itt találnak!

Romeo
Ó, több veszélyt rejt a te két szemed,
Mint húsz kivont kard! Nézz rám kedvesen
S haragjuk ellen talpig vértbe vonsz.

Júlia
Jaj, a világért meg ne lássanak!

Romeo
Az éj palástja elföd engemet.
S ha nem szeretsz: hadd leljenek reám!
Öljön meg inkább rögtön itt haragjuk,
Mint hogy teérted holtig sorvadozzam!

Júlia
De ki vezérelt balkonunk alá?

Romeo
Szerelmem hajtott szüntelen feléd:
 Ő volt a látnok, én csak puszta szem. –
Én nem vagyok hajós, de bárka volnál
Nagy messze, mint habszegte, vad sziget:
Tengerre szállnék ilyen áruért.

Júlia
Az éj álarca eltakarja arcom,
Másként szemérem pírja festené
Azért, amit kihallattál ma este.
Tudom, tudom, tagadni illenék
Minden kiejtett szót – de félre illem!
 Szeretsze? mondd! – Azt mondod rá: „Szeretlek” –
S hiszek neked… De bárhogy esküszöl,
Megszegheted: szerelmi hitszegésen
Csak jót mulat Zeus [Zeusz].1 – Jó Romeo,
Lelkedre mondd, ha csakugyan szeretsz!

1  Zeusz: a görög mitológia főistene, aki a hamis esküket megtorolta (kivéve a szerelmi esküdözést, amelyet 
a köl tők szerint nem vett túlságosan komolyan)
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S ha azt hiszed, könnyen meghóditottál:
Dacos leszek, s nemet mondok kacéran,
Hogy udvarolj még – ó, de csak azért!
Elárultam magam, szép Montague,
S most könnyüvérünek gondolsz talán;
De bízzál bennem, én hivebb leszek,
Mint az, ki kelletőn huzódozik.
Tartózkodóbb is lettem volna, lásd,
Ha szívem titkát észrevétlenül
Ki nem lesed. Bocsáss meg hát nekem:
S ne hidd aff éle csélcsap indulatnak
E vallomást, mit felfedett az éj.

Feladatok, kérdések
 1.  Romeo hallja a kertben Benvolio és Mercutio 

[mer kú ció] szavait a szerelemről és volt szerelmé
ről, Rózá ról (1. szín).

  a)  Mi a véleményetek Mercutio beszéd stíl u sáról? 
Miért tartja Benvolio sértőnek a szavait?

  b)  Romeo így válaszol barátai szavaira: „Sebet 
gunyol, kit seb nem ért soha.” Hogyan függ ösz
sze ez a megállapítás – előre utalás – Mercutio 
későbbi végzetével?

2.  Romeo és Júlia a lelkükben fellobbanó szerelem 
érzését a lírára jellemző szóképekkel fejezik ki. 
Gyűjts példákat a felsoroltakra a 2. színből!

  a) Nap motívumára épülő szókép.
  b) Csillag motívumára épülő szókép.
  c) Virág motívumára épülő szókép.
 3.  Júlia mindössze tizennégy éves, Romeo is csak alig 

idősebb nála, az egymás iránti mély érzelem még
is felnőtté avatja őket. Mutasd be, hogy sza vaik, vi
selkedésük hogyan igazolja ezt a meg ál la pítást!

Kapcsolódó
 1. a)  Válassz az erkélyjelenetből egy metaforát! (Lásd a részletre vonatkozó 2. feladatot!)

  b) Ábrázold a szóképet rajzzal!
 2.  Nem könnyű feladat, de nem is lehetetlen a híres jelenet szereplőit mai környe

zetbe „átültetni”.
  a) Válasszátok ki a rendezőt, a szereplőket! Nevezzétek meg a helyszínt!
  b) Írjátok meg a szereplők szövegét, a szerzői utasításokat és a mozgásteret!
  c) A próbák után keltsétek életre a megírt szöveget!


  A Romeo és Júlia című dráma 
legismertebb jelenete a nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház művészeinek 
előadásában 
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A fi atalok vallomásait gyors elhatározás követi: sorsukat örökre összekötik. Ehhez azonban 
Lőrinc barát és a dajka segítsége is szükséges. 

A piactéri jelenet – a dajka és Romeo barátainak vaskos tréfálkozása – újabb komikus elem, 
mely ellensúlyozza az erkélyjelenet líraiságát. Ismét a hétköznapok világában folytatódik 
a történet, majd a 6. színben megtörténik a titkos házasságkötés, s így törvényessé válik 
a pár kapcsolata.

A fi atalok az érzéseiket erősebbnek vélik családjaik viszályánál. Szerelmükért áldozatokat is 
képesek hozni, ha kell, akár a rokonaikkal is szembefordulnak.

Második felvonás 6. szín (részlet)

Romeo
Én Júliám! Ha szíved úgy repes,
Miként enyém, de szebben szól az ajkad;
Büvöld a levegőt lehelleteddel,
Hogy illatozva kapja szárnyra szód,
Mig üdvözültek nyelvén zenged el,
Hogy mindkettőnknek mit jelent e perc. 

Júlia
A mély érzés, mely szót alig talál,
Önnönmagára, nem diszére büszke.
Csak koldus tudja megszámolni kincsét;
Az én szivem szerelme temérdek,
Felényiről se tudnék számot adni.

LŐrinc
Gyertek velem! Megesketlek hamar; 
Mert értetek továbbra jót nem állok,
Amíg a szentegyház is meg nem áldott. 

Feladatok, kérdések
 1.  Miért áll Lőrinc barát a fi atalok oldalára? Vitas  sátok 

meg, helyesen döntötte!
 2.  Mondd el, miért vállalja a szerelmi közbenjáró sze

repét a dajka! (4. szín)
 3.  Beszéljétek meg, miért nem avatja be élete nagy 

titkába Romeo a barátait!
 4.  Vizsgáljátok meg, hogyan fejlődik a komikus vo  nal 

a felvonás so rán! Milyen ritmusban vál ta koz nak a 
komi kus elemek és a tra gikus elő re jelzések?

  Romeo és Júlia Lőrinc barát előtt (ismeretlen művész alkotása) 
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Harmadik felvonás – fordulópont, a bonyodalmak fokozódása

A hétfő délutántól kedd hajnalig tartó mozgalmas cselekményt a véletlenek és a balsze
ren csés események alakítják a felvonásban. A színhely újra a város piactere, ahol a titkos  
esküvőről érkező Romeót Tybalt párbajra hívja. Senki sem érti Romeo szerető szavait új  
rokona iránt, ezért Mercutio vív meg Tybalttal barátja becsületéért. Az ifjú Montague igyek
szik szét választani őket, de eközben Mercutio halálos sebet kap. Most már Romeo sem visz
szakozhat, és bosszút áll barátja haláláért. Tybalt halála eltávolítja a fiatal szerelmest Júlia 
család jától, és vis szafordíthatatlanná teszi az események menetét. Mercutio és Tybalt ha
lála a dráma fordulópontját jelenti.

Romeo is érzi ezt:
„E gyász sok órám gyászba vonja még;

 Ez itt a kezdet csak – de vár a vég.”
A Herceg Mantovába száműzi Romeót, mert ellenszegült a párbajra vonatkozó tilalomnak. 
Júlia a kertben várja boldogsága beteljesülését, amikor a dajka meghozza a gyászhírt: előbb 
megátkozza, majd megáldja gyilkos férjét, akit szeret.

Lőrinc barát a cellájába bújtatja el Romeót, és a dajkával együtt elérik, hogy az ifjú pár 
együtt tölthesse a frigyüket törvényesítő nászéjszakát.

Harmadik felvonás 5. szín (részlet)

Romeo elhúzza az ablakfüggönyt. Fent1 látható lesz Romeo és Júlia

Júlia
Már menni készülsz? Messze még a reggel.
Ne félj, szerelmem: nem pacsirta szól!
A csalogányunk csattog minden éjjel:
Amott tanyáz a gránátalmafán.
Hidd el, szivem, hogy csalogány dalol!

Romeo
Pacsirta szól, a reggel hírnöke.
Nem csalogány az! Nézd, Kelet felől
A felleget irígy sugár szegi;
Az égi gyertyák elfogytak; s az ormon
A hetyke nap lábujjhegyen lebeg.
Ott vár az élet, itt vár a halál.

Júlia
Az ott az égen nem hajnalsugár:
Egy üstökös csillag2 ragyog feléd,
Hogy fáklya módra kísérjen ma éjjel
És Mantováig fénybe vonja útad.
Maradj, szerelmem, nem kell még sietned!

1  A Shakespeare korabeli színpad kétszintes volt. A felső szinten rendezték be a szobabelsőket, egyéb ma-
gasabb helyszí neket.

2 Az üstökös feltűnését baljós előjelnek tekintették; ez Júlia megnyugtató szavainak másodlagos jelentést ad.
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Romeo
Hát fogjanak meg, öljenek meg inkább:
Mit bánom én, ha Júliám akarja!
Nem szürkület dereng, csak visszavillan
Hold istenasszony sápadt homloka;
Nem is pacsirta hangja zengeti
Fejünk felett a mennybolt íveit!
Maradni édes, elköszönni fáj.
Döntöttél rólam. – Üdvöz légy, Halál! –
Beszélj, szerelmem: hosszu még az éjjel!

Júlia
Dehogy, dehogy! Siess, csak most ne késs el!
Pacsirta hangja szól ilyen sikoltva,
Fületszivet tépőn, keservesen.
Miért mondják, hogy lágy az éneke,
Ha oly kemény, hogy tőled elszakít?
Mondják, szemet cserélt1 a rút varanggyal:
Mért nem cserélhet inkább éneket?
Letépi rólam édes karjaid
S nászunk felett zeng véres hallalit.2 –
Siess, ott fenn a fény, a fény kigyúl!

Romeo
A fény, a fény! – S rám vaksötét borúl.

A dajka jön

Dajka
Úrnőm!

Júlia
Tessék!

Dajka
Anyádasszony jön a szobádba mindjárt!
Hajnal hasad. Légy résen, édesem! (El)

Júlia
Tárulj, ablak! Zárulj le, életem!

Romeo
Isten veled! Egy csók – és vége van.

(Leereszkedik a hágcsón)

Júlia
Elmégy? Szerelmem, férjem, egyuram!
Üzenj nekem minden nap, minden órán:
Egy kurta perc – egy hosszu év nekem.
Jaj mennyimennyi év lesz vállamon,
Míg Romeómat újra láthatom!

1  A korabeli angol hiedelem szerint a pacsirta a saját (eredetileg szép) szemeit elcserélte a varangyos béka 
rút szemeire.

2 hallali: a vadászok (hajtók) kiáltásaira utal
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Romeo
Isten veled, szivem! Mihelyt lehet –
Akárkivel, de hírt adok neked.

Júlia
Azt gondolod, találkozunk mi még?

Romeo
Találkozunk! és mind e fájdalom
Egy szép napon csak édes tréfa lesz.

Júlia
Jaj, Istenem, egy sejtelem gyötör…
Amint ott lenn állsz, úgy nézel reám, 
Mint egy halott a kripta mélyiről.
Káprázom, vagy valóban oly fehér vagy?

Romeo
Hidd el, te is fehérnek látszol innen:
A bánat issza vérünk…1 Áldjon Isten! (El)

Feladatok, kérdések
 1.  Készítsetek gondolattérképet a házasság

szóhoz! 
2.  Fűzz magyarázatot a következő szólá

sokhoz!

  A szerelem vak. 
  A szerelem gyötrelem.
  Szerelem, uraság nem szenvednek társat.

 3. a)  A halálmotívum és a bánat egyre in
kább a sze replők érzéseinek, szavai
nak része lesz. Keress erre példákat 
a jelenetből!

  b)  Hogyan kapcsolódnak ezek a képek, 
motí vu mok egymáshoz?

 4.  Keress a szövegben előreutalásokat, 
amelyek kapcsolatban állnak a későbbi 
esemé nyekkel, illetve utalnak a végkifej
letre!

 5.  Fél nap alatt több olyan fontos esemény is tör tént a Harmadik felvonásban, amely 
Romeo és Júlia éle tét megváltoztatta. Vedd számba ezeket a táblázat folytatásával!

Esemény Következmény

Mercutio és Tybalt párbaja Mercutio halála

Mercutio halála

1 A korabeli felfogás szerint a sóhajok egy-egy csepp vért vontak el a szívből.


  Frank Dicksee [frenk diksi]: Rómeó és Júlia
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Negyedik felvonás – megkezdődik a félreértések és a tévedések sorozata

Romeo és Júlia hajnali búcsúzása után felgyorsulnak az események, és megkezdődik a fél
reértések és a tévedések sorozata, amelyek majd tragédiához vezetnek.

Júlia Lőrinc baráthoz megy, hogy segítséget kapjon a Párisszal kötendő házasság meg hiú
sí tásához. 

LŐrinc
Ha kész vagy a halállal szembenézni,
Én kész vagyok rajtad segíteni.

Júlia
Mindent inkább, mint azt az esküvőt!
[…] Bármit kérhetsz, mit fogvacogva félek –
S én szemrebbenés nélkül megteszem,
Ha Romeóhoz hű maradhatok!

Lőrinc barát egy tetszhalált előidéző álomitalt ad 
Júliá nak, amitől negyvenkét óra múlva majd ma gához 
tér. A barát levelet küld Mantovába, amelyben értesíti 
Romeót a kialakult helyzetről, és hazahívja a fi atalem
bert. A terv szerint a hazatérő Romeo a krip tában vár
ná ébredő feleségét, és Mantovába szök tetné Júliát. 

Júlia úgy tesz, mintha engedelmeskedne a szü
lői parancsnak, mire Capulet örömében egy nappal 
előrehozza az esküvőt. Éjjel Júlia megissza az álom
italt, és hajnalban „holtan” találnak rá. Ellenpontozá
sul itt még beiktat egy komikus jelenetet a szerző az 
esküvőre rendelt ze né szekkel (5. szín).

Feladatok, kérdések
1.  Hogyan udvaroltak, illetve házasodtak a korabeli Veronában? Keress erre vonat

kozó utalásokat a szövegben!
 2.  „…minden rendbe jön” – mondja Capulet. Fejtsd ki, hogy mit érthetett ez alatt 

Capu let, illetve Júlia és Páris!
 3.  Bizonyítsd be, hogy a dajka és Lőrinc barát korábban párhuzamos szerepe ellen

tétessé válik a történet során!
 4.  Az immár tetszhalott Júliát így látja Capulet:
  „Mutassátok! Uristen! Jéghideg…
   A vére meghűlt, teste megmeredt;
   Szederjes ajka régen nem lehel:
   Halál megülte, mint a kora dér,
   Minden mezők legédesebb virágát.” 
  a) Mely igék fejezik ki a halál hidegségét, a test mozdulatlanságát?
  b) Milyen költői kifejezőeszközökkel készíti elő ki a szerző a záró költői képet?
 5.  Az álomital, álompor mesei motívumok (5. szín). Mondj példákat az általad ol

vasott mesékből a szerepükre!


  Lőrinc barát átadja az álomitalt Júliának 
(a Veszprémi Petőfi  Színház művészeinek 
előadásában)
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Ötödik felvonás – szerencsétlen véletlenek és végzetes tévedések, végkifejlet

A dráma záró részében a szerencsétlen véletlenek és a végzetes tévedések alakítják a cse
lekményt szerda délutántól csütörtök hajnalig. Szerelme halálhíréről értesülve Romeo mér
get vásárol, és Veroná ba akar menni, hogy Júlia mellett fejezze be az életét. Lőrinc barát tervei 
meg hiúsulnak, mert János barát a pestis miatt el sem jut Mantovába. Ekkor a barát két ség
beesett lépésre szánja el magát: elhatározza, hogy a hamarosan ébredő Júliát elhozza a krip
tából, és a cellájában rejti el. Romeót ismét értesíteni akarja a fejleményekről. Az ifjú Montague 
azonban előbb érkezik, mint hogy a levelet megkapta volna. A kripta előtt találkozik a gyá
szoló Párisszal, aki rátámad. Páris meghal a párbajban. A kriptában történt események jelentik  
a mű tetőpontját. Romeo  megissza a gyorsan ölő mérget, mielőtt még Júlia magához térne. 
A kriptában Júlia felébred, s – a halott férjét maga mellett látva – Romeo tőrével végez ma
gával. A tragédia bekövetkezett: a hűséges ifjú szerelmesek életükkel fizettek a két családot 
megrontó vétségért, az ősi gyűlölködésért és a tervezett kényszerházasságért.

A katarzist, a megtisztító megrendülést a szerelmükért megpróbáltatásokat vállaló, gyer  
mekből felnőtté érő fiatalok tragikus, értelmetlen halála váltja ki. Romeo és Júlia halála döb
benti rá a szülőket a viszálykodásuk értelmetlen voltára: a Montague és a Capulet család kibé
kül egymással. A mű végkifejlete azonban nem hozhat igazi megoldást, hisz mindkét család 
elveszítette egyetlen gyermekét – és ez idővel majd a családok kipusztulásához vezet.

Ötödik felvonás, 3. szín (részlet)

Herceg
Ez a levél a frátert1 igazolja.
Szerelmük és haláluk – minden úgy volt.
Atyjának itt azt írja Romeo,
Hogy mérget vett egy patikáriustól
És jön meghalni Júliája keblén. – 
Hol vagytok, Montague és Capulet?
Lám, büntetésül gyűlöltségtekért
Az Ég bosszúja szerelemmel ölt.
Én is, ki elnéztem viszályotok,
Öcséim gyászolom. Betelt a sors.

Capulet
Add jobbodat, testvérem, Montague!
Ezt kérem lányom özvegydíjaként:
Többet nem kaphatok.

Montague 
De én adok!
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.

1 fráter: szerzetes, akit nem szenteltek fel pappá
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Herceg
Borús békével virrad ránk a reggel;
A gyászoló nap fönt ki sem tekint.
Jertek tanács elé e gyászesettel:
Itélünk, oldunk törvényünk szerint:
Mert könnyel jegyzi majd a krónika,
Hogy élt s halt Romeo és Júlia.

Feladatok, kérdések
 1.  Mely helyszíneken játszódik az Ötödik felvonás? Milyen fontos események történ

nek itt, amelyek a végkifejlethez vezetnek? Töltsd ki a táblázatot a minta alapján!

V. felvonás Helyszín Szereplők Esemény

1. szín

2. szín

3. szín

 2.  Sorold fel, milyen szerencsétlen véletlenek, illetve végzetes tévedések vezetnek 
a tragédiához!

 3.  Az utolsó felvonásból szinte teljesen kiszorul a komikum. Találunk azonban példát 
a tragi kus humorra. Melyek ezek?


  Romeo és Júlia a kriptában (a Budapesti Operettszínház művészeinek előadásában, Szegeden, a Dóm tér színpadán 
bemutatott musical [mjuzikel] egyik jelenetében)
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A Romeo és Júlia eredete és témája, 
szerepkörök és szereplők

A mű eredete és témája

Az ifj ú pár története a legismertebb és legnépsze
rűbb szerelmi história a világirodalomban. A tör
ténet eredete az ókorig nyúlik vissza, Shakespeare 
előtt már többen is feldolgozták. Az ókorban is jel
legzetes motívumok, így a kényszerházasság
és az álomital a középkorban kiegészültek a vi
szálykodó családokkal és a titkos házasságkö
tés elemeivel. 

A szerelmi történet elbeszélése során a szerző 
a végzet hatalmát is bemutatja. Még a szeren
csétlen véletlenek is a tragikus vég irányába mu
tatnak, főleg Romeo esetében. Az angol rene
szánsz irodalomban a Romeo és Júlia az első olyan 
tragédia, amelynek középpontjában a szerelem áll. 
A mű alapgondolata a szeretet és a gyűlölet 
szembenállása.

Shakespeare élt a kettős cselekményvezetés lehetőségével, bemutatta az élet tragikus 
voltát, ugyanakkor a komikus oldal is szerepet kapott a szolgák révén, akik csak gazdáik ked
véért mímelték az ellenségeskedést. Az élet vidáman folyt a reneszánsz kori Veronában, míg 
egy haláleset meg nem változtatta a helyzetet, és a mulatságból, virtuskodásból tragédia 
nem lett. A sűrített cselekmény mindössze négy nap alatt játszódik, s ez alatt a rövid idő 
alatt fellángol és beteljesül Romeo és Júlia szenvedélyes szerelmi drámája.

Szerepkörök, szereplők 

Már ötödik osztályban, a mesék jellemzőit tanulmányozva tapasztaltad, hogy hőseik külön
böző szerepköröket töltenek be, melyek a történetben elfoglalt helyükre és jellegzetes 
funkciójukra utalnak.

A tragédiákban az egyik fontos szerepkör például a hősszerelmesé, a másik a szerelmes 
naiváé, az ártatlan lányé, akiért a hősszerelmes lángol. A tragédiában is megjelennek a két
balkezes szolgák és a cselszövők is, akik lehetnek segítő szándékúak, de rosszindu latú 
bajkeverők is. A hősszerelmes mellett áll a segítő jóbarát, míg a bajkeverő akadá lyozza őt 
a célja elérésében.

Shakespeare tragédiájának főszereplői (címszereplői) a fi atal szerelmesek: Júlia, a tizen
négy éves nemes lány a Capulet családból, és Romeo, a tizenöt éves ifj ú Montague. A fi ata
lok lelkében a bál utáni éjszaka nagy küzdelem dúl: a szerelmükhöz vagy a családjukhoz ma
radjanake hűségesek. A szerelem hamar győzedelmeskedik, Romeo és Júlia szenvedélyes 
vallomását gyors elhatározás követi: titkos házasságkötéssel törvényesítik a kapcsolatukat. 
A véletleneknek és a tévedéseknek nagy szerepe lesz a két fi atal sorsának tragikus alakulá
sában, és a szerelmesek majd az életükkel fi zetnek a két család ősi gyűlölködéséért. 


  A Romeo és Júlia kiadásainak borítói 
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A feladatokban és a kérdésekben a szereplőkről és a szerepkörökről találtok néhány fontos 
ismertetőjegyet. Válaszoljatok a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre, és összegezzétek a meg
szerzett ismereteket!

Feladatok, kérdések
 1.  Húzzatok egyegy cetlit, melyre az alábbi személyek, események és tények vannak 

felírva! Körforgóval egészítsétek ki azokat minél több információval!

 2.  Készítsétek el a Romeo és Júlia című mű szereplőinek kapcsolati hálóját egy na
gyobb papíron vagy digitális táblán! 

  a)  Minden csoport egyegy szereplővel foglalkozzon részletesebben, és mutassa 
be a többi szereplőhöz fűződő kapcsolatát! Jelezzétek, ki milyen szerepkört tölt 
be, és azt is, hogy ez milyen cselekedetekkel jár együtt! (Például bajkeverő, 
segítő szándékú jóbarát, a tréfamester kebelbarát, a mindent tudó szolgáló, 
a hősszerelmes vetélytársa.)

  b)  Az elkészült lapokból állítsátok össze a szereplők kapcsolati hálóját osztályszin
ten! (A rokonokat azonos alapszínnel jelöljétek!)

  c)  Beszéljétek meg, hogy az egyes szereplők mennyire felelnek meg a szerepkö
rüknek, illetve az ahhoz fűződő elvárásoknak!

Montague, 
Montaguené

Romeo szülei. Montague 
kérleli a herceget, hogy ne 

végeztesse ki a Tybaltot 
megölő gyermekét. Miután 

Romeót száműzik, 
Montaguené belehal 
a fi a miatti bánatába.

Tybalt

Capuletné unokaöccse. 
Öldöklő gyűlölet fűti 

a Montaguek iránt. Miután 
párbajban megöli 

Mercutiót, Romeo keze 
által hal meg.

Páris

A herceg rokona, fi atal 
gróf, Júlia kérője. Capulet 
szavait követve először 
vár a lánykéréssel, majd 
joggal  bízik a mielőbbi 

házasságkötésben. Romeo 
végez vele a kriptában.

Capulet, 
Capuletné

Júlia szülei, akik maguk akar
ják kiválasztani lányuk férjét. 

Capulet lobbanékony 
természetű ember. 

Capuletné mindig követi 
férje utasításait.

Dajka

Régóta Júlia nevelője, 
a kezdetektől tud a fi atalok 

szerelméről és házasságáról.  
Miután Júliát a Párisszal való 

nászra biztatja, elveszíti 
a lány bizalmát. 

Escalus

Verona hercege, a közrend 
őre, aki a Capulet és 

a Montague család között 
próbálja csillapítani a viszályt. 

Páris és Mercutio rokona.
A párbaj miatt ő száműzi 

Mantovába Romeót.

Mercutio

Romeo és Benvolio barátja, 
a herceg rokona. 

Tréfamester, a szavak 
királya. Tybalt végez vele 

egy párbajban. Halála 
a mű fordulópontját 

jelenti.

Lőrinc barát

Szerzetes, Romeo sokszor 
fordul hozzá tanácsért. 

A barát abban bízik, hogy
 a két fi atal házassága majd 

véget vet családjaik
 ősi gyűlöletének. 

Titkos szert ad Júliának.

Benvolio

Mercutio és Romeo barát
ja, Montague unokaöccse. 

Nevének jelentése: 
’jóakaratú’, ’jószándékú’, 

’béketeremtő’ – a szereplőt 
is jellemzi.
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 3. a)  Rendezzetek állóképeket a szereplők beállításával, ami érzékelteti a közöttük 
lévő kapcsolatot, feszültséget és ellentétet! (Figyeljetek a tekintetekre is!) 

   Például Tybalt közli Capulettel, hogy az ifj ú Montague ott van a bálon, bár sen
ki sem hívta meg.

  b)  A többi csoport tagjai igyekezzenek kitalálni, hogy mi a jelenet témája, kik a sze
replők, mi jellemzi a szereplők lelkiállapotát! 

Kapcsolódó
 1.  Írj kedvcsináló könyvajánlást a tragédiához a művet még nem ismerők számára!
 2. A dráma története alapján fejezd be a következő mondatokat!

  a) A művet elolvasva az jutott az eszembe, hogy…
  b) Azt nem értettem, hogy…
  c) Júliának / Romeónak azt tanácsolnám, hogy…
  d)  Azt üzente számomra a mű, hogy…
 3.  Nézd meg a részfejezetet illusztráló festményeket és fotókat! 
  a)  Melyik hasonlít leginkább a gondolataidban élő Romeo és Júlia alakjához?
  b)  Illike az életkoruk, a megjelenésük és az alkatuk a szerephez? Indokold meg 

a válaszodat!
 4. a)  Gyűjtsétek össze, milyen, a Romeo és Júlia történetét idéző fi lmeket, zenés dara

bokat stb. ismertek!
  b)  Nézzetek utána, miben emlékeztet a fi atalok történetére a hazánkban Pomádé

címen vetített fi lm!
  c)  Milyen hasonlóságokat találtok a Shakespearedráma és a West Side Story [veszt 

szájd sztori] alaptörténete között?
  d)  Nézzetek meg néhány részletet interneten a Budapesti Operettszínházban 

2004 óta műsoron lévő Rómeó és Júlia című musicalből, zenés darabból! Hason
lítsátok össze, mennyire maradt hű az adott részlet a drámában megjelenített 
korhoz, helyszínekhez, cselekményhez és jellemekhez!

  e) Nézz utána, melyik orosz zeneszerző írt Shakespeare művéből balettet!


  Rómeó és Júlia a Győri Nemzeti Színház művészeinek előadásában
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Kuckó – Olvassuk és nézzük együtt! 
Romeo és Júlia a filmekben
Shakespeare drámájának tovább élését most a mű 
két fi lmes feldolgozásában, Franco Zeffi  relli1 [frán
ko ceffi  relli] Rómeó és Júlia (1968) és Baz Luhrmann2

[bez lúrmen] Rómeó + Júlia (1996) című fi lm jében kö
vetjük fi gyelemmel.

Feladatok, kérdések
 1.  Nézzétek meg mindkét fi lmből azt a rész le

tet, amelyben a Prológus elhangzik!
  a)  Hasonlítsátok össze a fi lmbeli szöveget a 

tankönyvben lévő részlettel!
  b)  Ki mondja el a Prológust az egyik (F. Z. 0:36),3

illetve a másik fi lmben (B. L. 0:30)? Milyen 
„csatornán” keresztül hangzanak el a szö
ve gek? Mikor lesz még ennek a „csa tor
nának” szerepe a fi lm(ek)ben? 

  c)  Miként utal az előszó fi lmes feldolgozá
sa arra, hogy a fi lmben bemutatott kor 
egye zik vagy eltér Shakespeare törté ne té
nek az idejétől? Említsetek legalább ötöt 
példát a fi lmekből a korra való uta lá sokra! 

 2.  Baz Luhrmann fi lmjének ismeretében vála
szoljatok a kérdésekre!

  a)  Shakespeare drámájának elején a „Sze-
mélyek” felsorolása és rövid ismertetésük 
olvas ható. Hogyan, milyen formában va
lósul ez meg a fi lmben? Miként tudha
tunk meg még többet a szereplőkről az expozícióból (B. L. 1:30)? 

  b)  Milyen képi megoldás érzékelteti az alaphelyzet meghatározó elemét, a két csa
lád közötti viszályt (B. L. 1:32)? Hogyan utal ez a történet tragikus befe je zésére?

1  Franco Zeffi  relli (1923–2019): olasz fi lmrendező, forgatókönyvíró. Az 1960-as évek második felétől forga-
tott rendszeresen mozifi lmeket. Filmjei közül néhány: Napfi vér, Holdnővér (1972); Végtelen szerelem 
(1981); Egy apáca szerelme (1993).

2  Baz Luhrmann (1962–): ausztrál fi lmrendező, forgatókönyvíró és fi lmproducer. Filmjei közül néhány: 
Moulin Rouge! [mulen rúzs] (2001); Ausztrália (2008); A nagy Gatsby [gecbi] (2013).

3  Az F. Z. rövidítés Franco Zeffi  relli, a B. L. rövidítés Baz Luhrmann fi lmjére utal. A zárójelben szereplő el-
ső szám az idé zett jelenet kezdő percét, a kettőspont utáni szám a másodpercet jelöli .


  Leonard Whiting [leonörd vájting] Rómeó és 
Olivia Hussey [ölivia haszi] Júlia szerepében 
(Rendezte: Franco Zeffi  relli, 1968)


   Leonardo DiCaprio [leonárdo dikáprió]
mint Rómeó és Claire Danes [kler dénsz]
mint Júlia Baz Luhrmann fi lmjében (1996)


 Erkélyjelenet Franco Zeffi  relli fi lmjéből
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 3.  Nézzétek meg, hogyan mutatja be a két család szolgálóinak viszálykodását Franco 
Zeffi  relli (F. Z. 1:20), illetve Baz Luhrmann (B. L. 4:00) fi lmje! 

  a)  Ki vet véget az egyik (F. Z. 5:45), illetve a másik fi lmben (B. L. 9:01) a vitának? Hogyan 
jelenik meg ebben a korra való utalás? 

  b)  Figyeljétek meg, hány beállításból áll a viszálykodást bemutató jelenet!
  c)  Milyen hatással van rátok, hogy a képkivágás (plán) egy ideig nem mutat tel

jes alakos képet Baz Luhrmann fi lmjében (B. L. 3:26), és a kocsiból kiszálló férfi 
nak csak a cipőjét látjuk? (Ez a westernfi lmek egyik jellegzetes vonása is.) Milyen 
többlet jelentéssel bír az említett képkivágás? Miként erősíti a hatást a fi lmzene? 

 4.  Franco Zeffi  relli fi lmje elválaszthatatlanul 
összeforrt Nino Rota1 zenéjével. Ugyan az a 
dallam másmás módon tér vissza többször 
is a fi lmben.

  a)  Melyik jelenetben hangzik fel először a 
dallam? Ki énekli el? Milyen hangulatot ad 
a zene a jelenetnek (F. Z. 29:30)? 

  b)  Az erkélyjelenet alatt (F. Z. 40:01) ismét 
hallható az ismerős dallam. Ki énekli el ek
kor? Hogyan és miért változik a hang ereje?

  c)  A templomban Lőrinc barát összeesketi 
a szerelmeseket (F. Z. 1:06:30) – ugyanaz 
a zene szól. Miért tűnik mégis másnak?  

  d)  Említs még olyan jeleneteket, képeket, ami
kor felhangzik a fi lmzene! Mi a szerepe? 

  e)  Igazold vagy cáfold, hogy a fi lm zenéje alap
vetően meghatározza a fi lm hangu latát!

 5.  Foglalkozzatok most a szereplőkkel! 
  a)  Beszélgessetek arról, mi lehetett a rendezői elképzelés! A drámabeli szerep kö

rüknek akarták megfeleltetni a szereplőket? Indokoljátok is meg a válaszotokat!
  b)  Nézzétek meg az erkélyjelenet fi lmes feldolgozását mindkét fi lmben (B. L. 36:30), 

(F. Z. 38:50)! Melyik változatban érzitek hitelesebbnek a „Rokonaidtól meg nem 
torpanok” mondatot? Miért?

  c)  Foglalkozzatok a szinkronhangokkal is! Mely szereplők hangjai illenek leginkább 
a ka rak terhez? Erősíti vagy gyengíti a szinkron a ké pi valóságot? 

 6.  Idézzétek fel, mi okozta a drámában a bonyo dalmat! Nézzétek meg mindkét fi lm
ben azo kat a jeleneteket, amelyek ezt beszélik el! 

  a)  Változtake a hely és időviszonyok a fi lmbeli feldolgozások során a drámához 
ké pest? 

   b)  Mennyire hagyta meg a feldolgozás az ere deti szöveget? Mely részek maradtak ki?
  c)  Milyen eszközökkel él még a fi lm, hogy hűen ábrázolja a bonyo dal mat?
 7.  Nézzétek meg mindkét fi lmben a cselek mény befejező részét, a lezárást! Feloldódik 

a fi lmbeli konfl iktus? Vagy nyitva maradt a történet? Érveljetek is a válaszotok mellett!

1  Nino Rota (1911–1979): Oscar-díjas olasz zeneszerző. Híres fi lmzenéi közül: Országúton (1954), Az édes 
élet (1960), A Keresztapa (1970).


  Erkélyjelenet Franco Zeffi  relli fi lmjéből


  Zárójelenet Franco Zeffi  relli fi lmjéből
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Összefoglalás

Az elmúlt órákon A reneszánsz irodalma című tankönyvi fejezetben a reneszánsszal, a 14–16. 
századokra jellemző művelődéstörténeti korszakkal és korstílussal ismerkedtél meg. A rene
szánszhoz kapcsolódva a humanizmusról és a reformációról is tanultál. 

A három részfejezetbe mindhárom műnem alkotásaiból válogattunk. A Mátyás királyról 
szóló mesék és mondák segítségével felidézhetted az epika műnemének a jellegzetessé
geit. Janus Pannonius és Balassi Bálint verseit olvasva lírai műfajokról, az epigrammáról, 
a vitézi énekről és a dalról bővíthetted az ismereteidet. 

Shakespeare Romeo és Júlia című alkotását olvasva a harmadik műnemmel, a drámával 
is megismerkedtél. Már azt is tudod, hogy a tragédia (szomorújáték) olyan drámai alkotás, 
melyben az értékek megsemmisülése törvényszerű, és a mű végkimenetele tragikus. Ez kö
vetkezett be Romeo és Júlia szerelmi történetében is. 

Feladatok, kérdések
 1. Soroljátok fel a műveket és a megismert kulcsfogalmakat a fejezetcímek szerint!

 2. I smerd fel, mely művekre illenek a meghatározások! Nevezd meg a szerzőt és az 
alkotás műfaját is! (Ha népköltészeti alkotás, akkor azt fűzd a cím mellé!) 

 a)  A 16. században keletkezett, a végvári katonák életét örökítette meg. Műfaja vitézi 
ének, a hárompilléres versszerkezet jellemzi. Ütemhangsúlyos verselésű alkotás.

 b)  A latin nyelven írt epigramma sajátos reneszánsz jegye a költői öntudat megfo
galmazása. Időmértékes verselésű, versformája disztichon, jellegzetes verslábai 
a daktilus és spondeus.  

  c)  Mesei és mondai elemei is vannak, azt az eseményt örökítette meg, amikor 
Szi lágyi Erzsébet levelet írt a fogságban sínylődő fi ának. Formája próza. 

  d)  Magyar nyelven írt költemény, műfaja dal. Műköltészeti alkotás, a versben a lírai 
beszélő a korabeli lovagi udvarló szertartás szerint köszönti szerelmét. 

  e)  A történetben sok a mesei elem, egy egyszerű parasztgyerek királlyá választá
sát beszéli el.

A magyar reneszánsz 
Mátyás idején, mesék 
és mondák a királyról

A reneszánsz világa 
a versekben

A reneszánsz dráma –
Shakespeare: 
Romeo és Júlia
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 3. a) Húzzatok egyegy cetlit, melyekre a következő szavak vannak felírva!

  b) Készítsetek ötsorost a cetlin kapott fogalomról a minta alapján!
_____________

név
_____________      _____________

2 tulajdonság
_____________      _____________      _____________

3 cselekvés
___________________________________________________

egy négyszavas mondat
_____________
szinonima a névhez

 4.  Érvelj Shakespeare művének ismeretében amellett, hogy az alkotás műfaja tragé
dia! Mutasd be, miként van jelen a műfaj legalább három ismertetőjegye a mű
ben!

5.  A Romeo és Júlia című mű eseményvázlata még sok kiegészítésre szorul.
  a)  Húzzatok egyegy cetlit, melyre az egyes felvonások száma van felírva. A már 

beírt szavak segítségével mondjátok el a felvonások fontosabb eseményeit!
  b)  Nevezzetek meg helyszíneket, szereplőket, említsetek a beírtakon kívül további 

eseményeket is!

A felvonás száma Események, jellemző idézetek

Első felvonás A Capuletház vasárnap esti álarcosbáljára Romeo is el
megy a barátaival.
„Egy ellenség van itt, egy Montague.”
„Szent ajkadtól megtisztul vétkes ajkam.”

Második felvonás A titkos házasságkötés után törvényessé válik a szerelmesek 
kapcsolata. 
„Ó, Romeo, mért vagy te Romeo? 
Tagadd meg atyád és dobd el neved!”

Harmadik felvonás Mercutio halálos sebet kap.
A Herceg Mantovába száműzi Romeót.
„Pokolra ezt a két famíliát!”

Negyedik felvonás Lőrinc barát egy tetszhalált előidéző álomitalt ad
Júliának.
„Te adj erőt, hatalmas Szerelem!”

Ötödik felvonás Romeo megissza a gyorsan ölő mérget, mielőtt még Júlia 
magához térne.
„Teérted, Júliám!”

drámareformáció

dal

reneszánsz humanizmus 

vitézi ének epigramma
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A barokk, irodalmunk
 a 17–18. században 

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

Ama nagy Szulimánnak hatalmas karját,
Az kinek Európa rettegte szablyáját.”

(Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem)


  Jan Osolsobie [ján oszolszobie]: Zrínyi Miklós vitéz halála Szigetvárnál, 1566. szeptember 8.
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A barokk – művelődéstörténeti korszak és korstílus

A reneszánsz világa című fejezetben már szóltunk arról, 
hogy a reneszánsz a középkor végétől az újkor kezde
téig tartó művelődéstörténeti korszak és korstílus. Már 
azt is tudod, hogy a reneszánsz első szakasza a 14. és 15. 
században bontakozott ki, második korszaka pedig a re
formáció idejére, a 16. századra esett. 

A reneszánszot követő új művelődéstörténeti 
korszak1 és korstílus a barokk volt. Elnevezése való
színűleg az olasz barocco [bárokko] ’nyakatekert okosko
dás’ szóból származik. A barocco kifejezést sokáig ne
gatív értelemben, gúnyos jelzőként használták, utalva 
a stílus bonyolultságára és túldíszítettségére. 

Már említettük, hogy az egyes korstílusoknak nin
csenek éles időbeli határai, és országonként más és 
más művészeti ágakban teljesedhetnek ki. Ez jellemezte 
a barokk megjelenését és letűnését is: az új stílus kiala
kulása idején még a reneszánsz jegyében is születtek al
kotások, a barokk megjelenése után mintegy százötven 
évvel pedig már egy új stílusirányzat, a rokokó jött létre 
a barokk mellett (vagy sok jegyében épp ellene). A rokokó elnevezés a rocaille [rokáj] ’kagyló’ 
szóból származik, utalva az irányzat jellegzetes díszítőelemére. Erről a játékosságot és kecses
séget kedvelő stílusirányzatról középiskolában fogsz részletesen tanulni. A 18. század második 
felében már a klasszicizmus is megjelenik, a barokkot követő új korstílus, amelynek a jellem
zőivel majd a következő tankönyvi fejezetben fogsz megismerkedni.

Melyek a barokk legfontosabb jellemzői? 

A korstílus jellemzőit vizsgálva először a barokkhoz kapcsolódó kérdésekre (Mikor? Hol? Miért 
alakult ki? stb.) keressük a választ a kulcsszavak segítségével: 

1  A művelődéstörténeti korszak helyett a művészettörténeti és a stílustörténeti korszak elnevezésekkel is 
találkozhatsz.

2  Latin-Amerika: az újlatin (főként spanyol és portugál) nyelvű országok összefoglaló neve, Kanada és az 
Amerikai Egyesült Államok kivételével szinte az egész amerikai kontinens.


  Peter Paul Rubens [rubensz]: A kereszt 
felállítása

Időszaka, időtartama

A reneszánszot követő 
korszak, mintegy kétszáz 
éven át, 1570 és 1770 
között volt meghatározó 
korstílus. Magyarorszá gon 
kb. 1600tól 1770ig volt 
jellemző.

Kialakulása, elterjedése

Itáliában és Spanyolor szág  
ban jelent meg először. Euró
pában (főként DélEuró pában 
és KözépEurópában), valamint 
LatinAmerikában2 volt meg
határozó stílus.

Történelmi háttere

Az ellenreformáció hatására 
jött létre, a mozgalom célja 
a katolikus egyház tekinté lyé 
nek a visszaszerzése, a refor 
 má  tus hívek visszatérítése 
(rekatolizáció) volt.
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A barokk irodalmának fő jellegzetességeivel a fejezetbe választott 
alkotások révén fogsz megismerkedni. Megfi gyelheted majd, hogy 
a barokk stílusra jellemző gazdag díszítettség és részletgazdagság 
jellemzőe az irodalmi alkotásokra is. Azt is megtudod, hogy a ba
rokk művek témái a reneszánsz stílus által kedvelt világi tartalmak
hoz (szerelem, barátság, az emberi test szépsége) állnake köze
lebb, vagy az ellenreformáció hatására a vallási témák kerülneke 
bennük előtérbe. 

A tankönyvi részben először Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem
című hőskölteményéből olvashatsz részleteket, a mű a magyar ba
rokk irodalom kiemelkedő alkotása. Zrínyi Miklós költő és hadvezér 
volt, a szigetvári hős, Zrínyi Miklós dédunokája. A 17. században ke
letkezett Szigeti veszedelem című eposza az 1566ban elhunyt szi
getvári hősöknek állított emléket. 

A fejezet folytatásában a 18. századi magyar prózairodalmunk jelentős alkotásából, Mikes 
Kelemen Törökországi levelek című írásából ismerhetsz meg részleteket. A korban az iro
dalmi levél kedvelt szépirodalmi műfaj volt, a társasági élethez is szorosan hozzátartozott 
a magánlevelezés. Mikes Kelemen 207 levélből álló gyűjteménye a Rákócziszabadságharc 
bukását követő emigrációban keletkezett, így az írások más szándékkal és más hangnem
ben íródtak, mint a korszak levélgyűjteményei.

Fejezetünk utolsó részében a kuruc kor irodalmával ismer kedsz meg, katonadalokból, to 
borzókból, bujdosóénekekből stb. olvashatsz szemel vé nyeket. A 17. század második felétől ke
letkezett alkotásokban a heves és szenvedé lyes Habsburgellenesség, a ha zaszeretet mély és 
őszinte érzése szólal meg. 


  Zrínyi Miklós várkapitány, 
Szigetvár védője (ismeretlen 
festő) 

  Georg Philipp Rugendas: Kuruc–labanc csatajelenet 

Stílusjegyei

Jellemzői a túldíszített ség, 
a részletgazdagság, a bo
nyolultság, a dinamiz mus, 
a pompa stb. A túlzás 
művészetének is nevezik.  
A művészek célja, hogy 
elragadtassák, ámulatba 
ejtsék az embereket.

Az alkotók közül néhány

Zeneszerzők: Antonio Vivaldi, 
Johann Sebastian Bach 
[johán szebásztián bah].
Festők: Rembrandt, Peter Paul 
Rubens [pól rubensz]
Szobrász: Giovanni [dzsovánni] 
Lorenzo Bernini.

Az alkotások közül néhány

Épületek: a jezsuita Il Gesù 
[dzsezu] templom Rómában, 
a fertődi Esterházykastély, 
a versaillesi [verszáji] kastély 
Franciaországban.
Zeneművek: Monteverdi Orfeo
című operája (az opera a kor 
kedvelt műfaja lett). 
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A TÖRTÉNELEM VIHARÁBAN

1490:  meghalt Mátyás király. Az uralkodó halála utáni évtizedekben az erős Magyar 
Királyság gazdasága, hadereje stb. válságos helyzetbe került. 

1526:  a mohácsi csata. A vereség után a török csapatok benyomultak az ország belsejébe,  
feldúlták és kifosztották az ország középső részét, nem kímélve Budát sem. 

1541:  a törökök elfoglalták Budát, az ország három részre szakadt. Az ország középső har
madát a Török Birodalomhoz csatolták (hódoltsági terület), a Magyar Királyságnak 
idegen (Habsburg) uralkodója lett. Az Erdélyi Fejedelemség őrizte a magyar függet
lenség eszméjét. 

1541–1556:  fontos végvári csaták, végvárak eleste, Eger dicsősége (1552), Szigetvár eleste 
(1566), majd másfél évszázados török uralom következett.

1604–1606: Bocskai István fejedelem Habsburgellenes harca.
1613–1629:  Bethlen Gábor fejedelemsége, Erdély aranykora.
1640–1664:  Zrínyi Miklós katonai sikerei és költői munkássága.
1682–1685: Thököly Imre fejedelemsége. 
1686:  Buda vára felszabadult a török uralom 

alól, a törököket kiűzték Magyarországról. 
1703–1711:  Rákócziszabadságharc, bukás, 

majd II. Rákóczi Ferenc emig
rációja. 

1740–1780:  Mária Terézia uralkodása, ismét 
Habsburguralkodó került a ma 
gyar trónra. 

Feladatok, kérdések
 1.  Idézzétek fel, mit tanultatok a barokkról! Készítsetek gondolattérképet a művelő

déstörténeti korszakhoz és korstílushoz kapcsolódóan! 
 2.  Igazold vagy cáfold az alábbi megállapításokat a tankönyv magyarázó szövege és 

a történelmi ismereteid alapján!
  a)  A barokk első szakaszát a humanizmus korszakának hívjuk, második szakaszát a 

reformáció korának is nevezhetjük. 
  b)  Magyarországon a barokk kb. 1600tól 1770ig volt jellemző korstílus. Jelentős 

késéssel bontakozott ki hazánkban, Itáliában ugyanis már az 1400as évektől 
jellemzőek a barokk stílus jegyei.

  c)   A barokk templomokba belépő embert lenyűgözi a monumentalitás, a mozgal
masság és a túldíszítettség. Szinte az épületek is azt üzenik az embereknek, 
hogy ne lázadjanak a katolikus egyház tanításai ellen.


  Franz Geff els: Budavár ostroma (1686)

Történelemórákon már sok isme re tet szereztél a Mátyás király halála utáni évszázadok ese
ményeiről, a 16–18. századi történelmünk sorsfordító időszakairól. A fejezet irodalmi alkotá
sainak az olvasása során visszalapozhatsz A történelem viharában című emlékeztetőhöz, és 
felidézheted a korábbi ismereteidet és olvasmányaidat is.
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Kapcsolódó
 1.  A magyar barokk irodalom jelentős képviselője volt Pázmány Péter (1570–1637) je

zsuita1 szerzetes, a katolikus megújulás vezetője. Nézzetek utá na, és fogalmazzátok 
meg néhány mondatban, hogyan kapcsolódik életéhez és munkásságához a Nagy
szombati Egyetem! 

 2.  Bizonyítsd Rubens festménye (tankönyv 66. oldal) és a római Szent Péterbazilikát 
ábrázoló kép segítségével, hogy a barokk művészet fontos feladata volt a katoli
kus hit megerősítése!

 3. a) Nevezd meg, a barokk stílus mely jellegzetességeit ismered fel a képeken!
  b)  Értelmezd „A barokk a túlzás művészete” megállapítást! Fogalmazd meg, a ba

rokk mely jegyei tükröződnek a kijelentésben! 
 c)  Igazold az épületek segítségével, hogy a barokkra illik vagy nem illik a „túlzás” ki

fejezés! 

1 jezsuita: római katolikus vallású, a Jézus Társaságának rendjéhez tartozó szerzetes

69


  Szent Péter-bazilika, Róma


  A fertődi Esterházy-kastély


  A Nagyszombati Egyetem


  Pázmány Péter portréja 
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A barokk eposz

•  Ismerkedjetek meg a műből vett részlettel szakaszonként, a versszakok melletti mozaikok 
segítségével!

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részlet)
Első ének

1.  Én az ki azelőtt ifi ú1 elmével
Játszottam szerelemnek édes versével,
Küszködtem Viola kegyetlenségével:2

Mastan3 immár Mársnak4 hangasabb versével5

2.  Fegyvert, s vitézt éneklek, török hatalmát,
Ki meg merte várni Szulimán6 haragját,
Ama nagy Szulimánnak hatalmas karját,
Az kinek Európa rettegte szablyáját.7

1  ifi ú: ifj ú
2  Küszködtem Viola kegyetlenségével: Zrínyi kezdetben szerelmi témájú verseket írt (pl. A vadász Violá-

hoz címmel), a szeretett nőt (későbbi feleségét) verseiben Violának nevezte. 
3 mastan: most
4 Márs: római hadisten
5 hangasabb (hangosabb) vers: a kifejezés magára az eposzra, a hőskölteményre utal 
6 Szulimán: I. Szulejmán (1494–1566) török szultán, aki Szigetváron halt meg
7 rettegte szablyáját: rettegett, félt a törökök fegyverétől, a török hadtól


  Id. Peter Kraff t: Zrínyi kirohanása (1825) Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 

Témamegjelölés 
(az 1. és a 2. versszak) 
Korábban a költő szerelmi témájú ver se ket 
írt, most egy jelentős hősi tettről fog szólni 
a költeménye: 
„Fegyvert, s vitézt éneklek”. 
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3.  Múzsa!1 te, ki nem rothadó zöld laurusbul2

Viseled koszorúdat,3 sem gyönge ágbul;
Hanem fényes mennyei szent csillagokbul,
Van kötve koronád holdból és szép napbul;

4.  Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat,
Az ki örökkén volt, s imádod fi adat
Úgy mint Istenedet és nagy monárchádat:4

Szentséges királyné! hívom irgalmadat.

5.  Adj pennámnak5 erőt, úgy írhassak, mint volt,
Arról, ki fi ad szent nevejért6 bátran holt,
Megvetvén világot, kiben sok java volt;
Kiért él szent lelke,7 ha teste meg is holt.

6.  Engedd meg, hogy neve, mely mast8 is köztünk él,
Bűvüljön jó hire,9 valahol nap járkél,
Lássák pogány ebek: az ki Istentől fél,
Soha meg nem halhat, hanem örökkén él.

7.  Az nagy Mindenható az földre tekinte,
Egy szembefordulásból világot megnézé:
De leginkább magyarokat eszben vette,10

Nem járnak az úton, kit Fia rendelte.

8.  Látá az magyarnak állhatatlanságát,11

Megvetvén az Istent hogy imádna bálvánt:12

Csak az,13 eresztené szájára az zablát,14

Csak az, engedné meg, tölthetné meg torkát;15

  1  múzsa: az epikus művekben gyakori, hogy a költemények elején megidézik a múzsát, aki az alkotó segítő-
társa, az igazság kimondója. Itt maga Szűz Mária, a görög mitológiában a múzsák a költészet, a zene, 
a tánc, a tudományok stb. istennői. 

  2 laurus: babér (örökzöld cserje)
  3 koszorú (babérkoszorú): a siker, a dicsőség, a győzelem jelképe
  4 monárcha (monarcha): (egyed)uralkodó, fejedelem
  5 penna: toll, írótoll
  6 nevejért: nevéért  
  7 Kiért él szent lelke: a kifejezés Jézus Krisztusra utal
  8 mast: most 
  9 Bűvüljön jó hire: minél többen megismerjék a hírét, a dicső tetteit
10 eszben vette: észrevette, észlelte
11 állhatatlan: ingatag, változékony
12 imádna bálvánt: az Isten helyett mást szeret, másért rajong
13 Csak az: csak az a kívánsága, vágya; csak azt akarja
14  eresztené szájára az zablát: a zabla nem fegyelmezi, nem fékezi a lovat. Itt azt jelenti, hogy a magyarság-

nak az a vágya, hogy mindent a kedvük szerint szabadon tehessenek, az Isten szavára ne hallgassanak, az 
ne fékezze őket.

15  Csak az, engedné meg, tölthetné meg torkát: csak azt kérik (a bálványuktól), hogy ehessenek, ihassanak

71


 Madonna és a Gyermek (1510), Giovanni 
Bellini műhelye, Th e Metropolitan Museum 
of Art, New York 

Segélykérés
(a 3.-tól a 6. versszakig)
A beszélő Szűz Máriától kér segítsé get, 
Jézus Krisztus édesanyjához fo hász ko dik. 
Kéri, hogy segítse műve meg írá sát. 

A magyarság bűneinek felsorolása 
(a 7.-től a 21. versszakig) 
állhatatlanság, bálványimádás, 
tiszteletlenség, erkölcstelenség stb.
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  9.  Hogy ű szent nevének nincsen tiszteleti,
Ártatlan Fia vérének böcsületi,
Jószágos1 cselekedetnek nincs keleti,2

Sem öreg embernek nincsen tiszteleti;

10.  De sok feslett erkölcs és nehéz káromlás,
Irigység, gyülölség és hamis tanácslás,
Fertelmes fajtalanság és rágalmazás,
Lopás, emberölés és örök tobzódás.

11.  Megindult ezekért méltán ű haragja;
Azért Mihály arkangyalt3 magához hivá,
És kemény haragjában így parancsolá,
Ű szentsége előtt arkangyal áll vala:

12.  „Nézd ama kemény nyakú és kevély sciták4

Jó magyaroktól mely igen elfajzottak,
Szép keresztyén hütöt lábok alá nyomtak,5

Gyönyörködnek külömb külömb vallásoknak.6

13.  Maga te tekints meg körösztyén7 világot,
Nem találsz azok közt, kivel tettem több jót:
Kihoztam Scitiábol mely nékik szűk volt,
Az én szent lelkem is ű reájok szállott.8

14.  Scitiából, azt mondom, kihoztam üket,
Miként Egyiptusbul9 az zsidó népeket,
Hatalmas karommal verém nemzeteket,
Mindenütt rontám, vesztém ellenségeket.

15.  Tejjelmézzel folyó szép Pannoniában,
Megtelepítém üket Magyarországban,
És meg is áldám minden állapatjában,
Meghallgatám, segitém minden dolgokban;

1 jószágos (itt): jóságos
2 nincs keleti: nincs keletje, nem szokásos
3 arkangyal: magasabb rangú angyal, főangyal; a keresztény vallás hét arkangyalt ismer
4  szkíták: más néven szittyák, nomád állattartással foglalkozó nép, akik a Fekete-tengertől északra éltek 

(Szkítia, Scitia). Egyes középkori krónikások őket vélték a magyarok őseinek.
5 keresztyén hütöt lábok alá nyomtak: a keresztény hitet megtagadták, eltaposták
6  Gyönyörködnek külömb külömb vallásoknak: utalás arra, hogy elhagyták a katolikus hitet, és a protes-

táns felekezetekhez csatlakoztak, ami széthúzáshoz vezet
7 körösztyén: keresztény 
8 Az én szent lelkem is ű reájok szállott: ők is felvették a keresztény vallást
9 Egyiptus: Egyiptom

A Mindenható Isten – látva a magyar-
ság bűneit – magához szólítja Mihály 
arkangyalt 
(a 11. versszaktól) 
A katolikus hagyomány szerint Szent 
Mihály a mennyei hadak vezére. A Biblia
elbeszélése szerint ő pusztította el az 
Istennel szembeforduló Sátánt is.


  Josse Lieferinxe [zsossz líferinx]:
Szent Mihály legyőzi a Sátánt 
(1493 és 1505 között)
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16.  Sőt vitéz szűvel1 is megáldottam üket,
Úgy hogy egy jó magyar tizet mást kergetett,
Sohul2 nem találtak oly nagy ellenséget,
Az ki, mint por szél előtt, el nem kerengett.3

17.  Szentséges lölkömet reájok szállattam,
Az körösztyén hütre fi am által hoztam,
Szent királyokkal is megajándékoztam,
Békességet, tisztességet nekik adtam.

18.  De ők ennyi jókért, ah, nehéz mondani! 
Ah, háládatlanok, és merték elhadni,
Nem szégyenlik Isteneket elárulni, 
Ellenemre minden gonoszban merülni.

19.  Ah, bánom, ennyi jót hogy üvélek töttem,4

Nemé viperákat keblemben neveltem?
De immár ideje velek esmertetnem:5

Én vagyok ama nagy bosszuálló Isten.

20.  Eredj azért, arkangyal, szállj le pokolban,
Válassz egyet az haragos furiákban,6

És küldjed el aztot7 szultán Szulimánban,
Juttassa magyarokra való haragban.

21.  Én penig8 töröknek adok oly hatalmat,
Hogy elrontja, veszti az rossz magyarokat,
Mindaddig töri iga kemény nyakokat,
Míg nem esmerik meg elhagyták urokat.9

A Szigeti veszedelem című alkotását valószínűleg 1645 végén kezdte el írni Zrínyi Miklós, 
majd a költeményt 1647–1648 telén fejezte be. A műben a költő dédapjának, az 1566ban 
Szigetvárt védő kapitánynak és a várvédőknek állított emléket. A dicső események
kel, az életüket feláldozó hősi cselekedetekkel ugyanakkor a kortársainak is üzent: a törö
kök kiűzése csak nemzeti összefogással valósulhat meg.

1 szűvel: szívvel
2 sohul: sehol 
3 el nem kerengett: el nem futott, el nem menekült (a magyarok elől) 
4 űvélek töttem: velük tettem
5 velek ismertetnem: velük megismertetnem, a tudomásukra hoznom
6 furiák: fúriák, a bosszúálló istennők
7 aztot: azt
8 penig: pedig
9  Míg nem esmerik meg elhagyták urokat: míg nem térnek vissza az általuk elhagyott úrhoz,  az Istenükhöz

A Mindenható megparancsolja Mi-
hály arkangyalnak, hogy szálljon le 
az alvilágba 
(a 20. versszaktól)
Ott keressen egy bosszúálló istennőt 
(fúriát), annak segítségével Szulejmánt 
indítsa a magyarok ellen. A szultán addig 
pusztítsa a magyarokat, míg vissza nem 
térnek a helyes útra, a keresztény hitre. 


  Tiziano Vecellio [ticiáno vecsellio]: 
I. Szulejmán

OH_MIR7TB.indd   73OH_MIR7TB.indd   73 2022. 06. 06.   22:072022. 06. 06.   22:07



74

Az irodalomkönyvedben egy 21 versszakos részletet olvashattál a mű Első énekéből, a tel
jes alkotás 15 énekből és 1566 versszakból áll. (A strófák száma magára a várostrom évére 
utal.) A részletből is meggyőződhettél arról, hogy a mű történetet mond el, cselekménye 
van. Műfaja eposz, mely a barokk stílus kedvelt műfaja volt. Az eposz olyan epikai 
alkotás, amelynek rendkívüli képességekkel rendelkező hőse – istenektől is támo
gatva – az egész közösség sorsára kiható tetteket hajt végre. A szerteágazó és ter
jedelmes elbeszélés egy központi hős köré formálódik. Az eposzt hőskölteménynek 
is nevezik. A műfajnak jellegzetes szerkezeti és stílusbeli elemei vannak, az állandó ele
meket eposzi kellékeknek nevezzük. 

A Szigeti veszedelem című alkotás most megismert részlete is bizonyítja, hogy Zrínyi 
eposzának sajátos szerkezeti jellemzői vannak. A hősköltemény témamegjelöléssel kezdő
dik, melyben az elbeszélő közli, hogy műve jelentős hősi tettről fog szólni: „Fegyvert, s vitézt 
éneklek, török hatalmát, / Ki meg merte várni Szulimán haragját”. Újabb eposzi kellék követke
zik majd a 3. versszaktól, a segélykérés: a beszélő Szűz Máriához fohászkodik, hogy műve 
méltó módon elkészülhessen. 

A hetedik versszaktól már a magyarság bűneinek a felsorolását olvashatjuk: a keresz
tény hit tanait már nem tisztelik az emberek („Hogy ű szent nevének nincsen tiszteleti”, „Szép 
keresztyén hütöt lábok alá nyomtak”), erkölcseik megromlottak és bűneik megsokasodtak 
(„Irigység, gyülölség és hamis tanácslás, / Fertelmes fajtalanság és rágalmazás, / Lopás, emberölés 
és örök tobzódás.”). Az eposz elbeszélője szerint a Mindenható az erkölcsi romlás miatt küldte 
a törököket a magyarokra. Szulejmán és hada mindaddig pusztítani fogja az országot, míg 
a magyarok fel nem hagynak a bűnös életmóddal, és vissza nem térnek a keresztény hitre.  

Ugyanez a motívum, a bűnök miatti büntetés gondolata tűnik fel Kölcsey Ferenc Himnusz
című költeményében is, amelyről a tanév során még részletesen fogsz tanulni: 

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

A Szigetvárt védők maroknyi 
csapata és dicső kapitánya az 
utolsó emberig odaveszett a tö
rök túlerővel szembeni harcban. 
Dicső magatartásukkal mégis ők vívták ki az erkölcsi győzelmet. Zrínyi Miklós hősköltemé
nyével azt üzente a kortársainak, hogy erős hittel és összefogással ki lehet űzni a törököket 
Magyarország területéről. Az utókornak pedig megmutatta az őszinte és mély hazaszeretet 
példáját a szigetvári hősök önfeláldozó magatartása által.

Már megismerted a barokk stílus néhány jellemző vonását, az épületek és a festmények 
láttán a korstílus gazdag díszítettségét és bonyolultságát is megtapasztalhattad. A Szigeti ve-
szedelem című alkotás is a barokk stílus jegyében született, a költemény néhány ba
rokk jellemzőjét szedtük pontokba a továbbiakban: 


  Székely Bertalan: Zrínyi kirohanása
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•  Meghatározó stílusjegye a monumentális kompozíció, amely mind terjedelme, mind 
szerteágazó cselekményvezetése tekintetében domináns vonása a műnek. 

•  A mű gazdag költői képekben, bonyolult körmondatokban. 
•  Sajátos barokk vonás az események vallásos, misztikus területekre emelése, melyet 

már a segélykérés és az isteni beavatkozás is jelez az olvasónak. 
•  Az emelkedett, szenvedélyes hang, a pátosz is jellegzetes barokk jegye Zrínyi művé

nek. Ezzel az ünnepélyes hanggal emelte a költő Szigetvár védelmét nemcsak a törökök 
és a magyarok hősies küzdelmévé, hanem a pogány világ és a keresztény Európa világ
méretű harcává is. 

Feladatok, kérdések
 1.  Olvassátok fel hangosan a témamegjelölés és a segélykérés részletét, majd az 

egész szöveget! 
  a)  Beszéljétek meg, változotte a hangerő, a tempó, a hangszín a kifejező olvasás 

során!
  b)  Mondjátok el, mi nehezítette a szöveg elolvasását! Térjetek ki arra is, miként köny

nyítette a műrészlet és a lábjegyzetek újbóli elolvasása a szöveg megértését!
 2. Fogalmazd meg, milyen céllal írta Zrínyi Miklós a művét! 
 3.  Vedd számba a műrészlet alapján, miként kell élniük a magyaroknak, hogy elkerül

jék a Mindenható büntetését!
 4. Döntsétek el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi megállapítások!

  a)  A Szigeti veszedelem című alkotás a szigetvári várvédelem után kétszáz évvel ke
letkezett. 

  b) Minden verssorban 12 szótag van, a költeményre a bokorrím (a a a a) jellemző. 
  c) A török támadással Isten a bűnei miatt sújtja a magyarságot.
  d)  Az eposzt a túldíszítettség és az aprólékosság jellemzi. A költemény monumen

talitása terjedelmében és cselekményében is megfi gyelhető. 
 5.  Keressetek a műből és olvassatok fel hasonlatokat és metaforákat! Mutassátok be, 

milyen szerepet töltenek be a költői kifejezőeszközök az eposzban!


  Szigetvár látképe, 1686
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Kapcsolódó
 1.  Olvassátok el a szövegrészleteket, és válaszoljatok a kérdé

sekre! 
 „Az egri kudarc után Szulejmán szultán úgy határozott, hogy 
a következő hadjáratban maga áll a sereg élére. A cél ismét 
Bécs elfoglalása volt. Egy magyar végvár, Szigetvár azonban 
megint megtorpanásra kényszerítette a törököt. A védők kapi-
tánya Zrínyi Miklós volt. A hosszú ostrom alatt a török ágyúk 
földig rombolták a falakat. A további ellenállás lehetetlenné 
vált. A védők elhatározták, hogy élve nem kerülnek török fog-
ságba. Zrínyi vezetésével, egy szál karddal a kézben rárontot-
tak a várból az ellenségre. Mindannyian hősi halált haltak. 
Az ostrom alatt az idős Szulejmán szultán is meghalt egy jár-
ványos betegségben. A vezér nélkül maradt török sereg nem 
folytatta a hadjáratot, hanem visszavonult. Bécs ismét meg-
menekült. […]

Az ostromlott Szigetvár kapitánya, Zrínyi Miklós így búcsú-
zott el vitézeitől: „Nem szökni és menekülni akarok Sziget-
ből. […] Menjünk […] és mint derék vitézek, mérkőzzünk meg 
az ellenséggel, verekedjünk meg velük, hogy halálunk és eles-
tünk után közülünk mindenki megszerezze az örök dicsőséget. 
Bízvást higgyétek el nekem, […] hogy nem foglak elhagyni benneteket mindhalálig.”1

  a)  Foglaljátok össze 8–10 mondatban Szigetvár 1566os ostromát! (A szövegből is 
idézhettek részleteket.)

  b)  Beszéljétek meg, hogyan befolyásolhatja a személyes példa, egyegy hősi tett 
az események alakulását!

  c)  Értelmezzétek a „nem foglak elhagyni benneteket mindhalálig” kijelentést! 
 2. a)  Keresd meg az interneten na

gyobb formátumban is a fel  
a dat melletti képet!

  b)  Fejtsd ki, miért volt kedvező 
elhelyezkedése a várnak! 

  c)  Gondolkodj el azon, és keress 
feleletet arra, vajon miért adták 
a várnak a Szigetvár nevet!

 3.  Gárdonyi Géza Egri csillagok cí mű 
regényéből is ismerős lehet szá
modra a vár neve, itt nevelke
dett a kis Bornemissza Gergő is. 
Idézd fel, melyik magyar nagyúr 
udvara volt Szigetváron! 

1  Forrás: Történelem – tankönyv 6. az általános iskolások számára. 62–63. o. https://www.tankonyvkatalo-
gus.hu/site/kiadvany/OH-TOR06TB. (A letöltés ideje: 2021. június 20.)


  Szulejmán seregei Szigetvár alatt. Török miniatúra


Barabás Miklós: 

Zrínyi Miklós (1842). 
Kiscelli Múzeum              
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ZRÍNYI MIKLÓS (1620–1664)

1 áfi um: ópium, kábítószer, utalva a török uralom miatti kábult, bódult állapotra

Születési ideje és helye, szülei
1620ban született befolyásos nagybirtokos családban a 
horvátországi Csáktornyán vagy Ozaly várában. Édesanyja 
korai halála (1621) után néhány évvel az édesapját is elvesz
tette (1626), ezért az uralkodó Pázmány Pétert bízta meg 
a nevelésével. 
Gyermekkora, iskolái
Habsburgokhoz hű, katolikus nevelésben részesült. Graz
ban tanult a jezsuita kollégiumban, majd a bécsi és a Nagy
szombati Egyetemen folytatta a tanulmányait. Nagy ha
tással volt rá az 1636os itáliai látogatása, melynek során 
Rómába, Nápolyba és Velencébe is eljutott. 
Hadvezér és költő
1637től Csáktornyán élt. Hazatérése után állandó harcot 
folytatott birtokai védelmében a törökök ellen, tettével a 
bécsi udvar rosszallását is kivívta maga ellen. 
1646ban megnősült, feleségét, Draskovich Mária Eusébiát verseiben Violának nevezte. 
Az asszony halálát követően 1652ben újra megházasodott, Löbl Mária Zsófi át vette fele
ségül.
1647ben horvát bánná nevezték ki. Felismerte, hogy a bécsi udvar politikája összeegyez
tethetetlen a magyarság érdekeivel, ezért a független nemzeti királyság megteremtésén 
fáradozott. Ennek érdekében az erdélyi és a felvidéki nemességgel is kapcsolatot épített 
ki. A törökök elleni összefogás, a fegyveres felkészülés határozta meg mindennapjait. 
1647–1648 telén fejezte be a Szigeti veszedelem című munkáját, mely az 1566ban elhunyt 
szigetvári hősöknek állított emléket. 
1655ben nádorrá szerette volna választatni magát, de az uralkodó megakadályozta ezt 
a szándékát. 
1656–1657 telén Mátyás király életéről való elmélkedések címmel írt tanulmányt, írásában az 
erős és független ország nemzeti uralkodójaként mutatta be Mátyást. 
1660–1661ben keletkezett Az török áfi um1 ellen való orvosság című írása, amelyben az ön
álló magyar hadsereg megszervezését sürgette. 
Az utolsó évek, halála
1663ban kinevezték a magyarországi hadak fővezérévé, a Bécs felé vonuló török sereg
gel sikeresen vette fel a harcot. 1664ben dicsőséges hadjáratot vezetett a Dunántúlon, 
a szentgotthárdi győzelme után azonban az uralkodó szégyenletes békét kötött a törö
kökkel, és újabb területeket engedett át nekik. Zrínyit a vasvári béke végképp a Habsbur
gok ellen fordította, és szervezkedésbe kezdett a bécsi udvar ellen.
1664ben következett be tragikus halála Csáktornya közelében, valószínűleg egy vadkan 
sebezte meg vadászat közben. 


  Jan Th omas: Zrínyi Miklós arcképe
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A költői levél

•  Idézzétek fel, mit tanultatok történelemórákon II. Rákóczi Ferencről és az általa vezetett 
szabadságharcról! 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek) 
1.
Gallipoliból,1 Anno2 1717. 10. octobris.3

Édes néném! Hálá légyen az Istennek, mi ideér keztünk 
ma szerencsésen, Franciaországból pedig 15. septembris4

indultunk meg. A fejdelmünk nek5 Istennek hálá jó egész
sége volna, hogyha a köszvény6 búcsút akarna tőlle venni, 
de reméljük, hogy itt a török áer7 elűzi. Édes néném, mi 
jó a földön járni! […] Itt a fejdelemnek jó szállást adtak, 
de mi ebül vagyunk szállva. De mégis jobban szeretem itt 
lenni, mintsem a hajóban. Édes néném, a kéd8 kedves le
velit vagyon már két esztendeje hogy vettem; igazat mon
dok, hogyha az esztendő egy holnapból állana. Remén
lem,9 édes néném, hogy már ezután, minthogy egy áerrel 
élünk, gyakrabban veszem kedves levelét. De mint hogy 
egynehány száz mélyfölddel10 közelebb vagyunk egymás
hoz, úgy tetszik, hogy már inkább is kell kédnek engemet 
szeretni. Én pedig ha igen szeretem is kédet, de többet 
nem írhatok, mert úgy tetszik, mintha a ház keringene 
velem, mintha most is a hajóban volnék.
37.
Rodostó, 28. maji11 1720.

Már mi itt derék házastüzes emberek vagyunk, és úgy szeretem már Rodostót,12 hogy 
el nem felejthetem Zágont.13 De tréfa nélkül, édes néném, mi itt igen szép kies14 helyt va
gyunk. A város elég nagy és elég szép, a tengerparton lévő kies és tágas oldalon fekszik. 

  1  Gallipoli: félsziget Törökország európai részén; a bujdosók első török tartózkodási helye, innen költöztek át 
Rodostóba

  2 anno: a számmal meghatározott évben, itt: 1717 évében
  3 octobris: október
  4 septembris: szeptember
  5 fejdelmünknek: fejedelmünknek
  6 köszvény: heves ízületi fájdalom
  7 áer: levegő
  8 kéd: kegyed, kend
  9 reménlem: remélem
10 mélyföld: mérföld, hosszmértek, 1609 méter (angol mérföld), 1852 méter (tengeri mérföld)
11 máji: május
12  Rodostó: város Törökországban, a Márvány-tenger partján, Isztambultól (Konstantinápoly) 120 kilométerre
13  Zágon: Mikes Kelemen születési helye Erdélyben; ma falu Romániában, Kovászna megyében
14 kies (itt): kellemes, szép


 Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc
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Az is való, hogy Európának éppen a szélyin1

vagyunk; lóháton innét Constancinápoly
ban két nap könnyen el lehet menni, tenge
ren pedig egy nap. […] Akármely felé men
jen az ember, mindenütt a szép mező, de nem 
puszta mező, mivel itt mindenütt a földet jól 
megmívelik.

[…] akármely szép házak légyenek itt a vá
rosokon, nem tetszhetnek szépeknek, mivel 
az utcára nem hadnak ablakokot, kivált a tö
rökök, azért hogy a feleségek ki ne láthassa
nak. Micsoda szép dolog az irigység! […] 

Már eleget beszéltem a városról és a földjé
ről, hanem már a mi házunknál lévő szokás
ról kell szólni, és az időtöltésről. A’ való, hogy egy klastromban2 nincsen nagyobb rend
tartás, mint a fejdelem házánál. Ezek pedig azok a rendtartások. Reggel hatodfél órakor3

a dobot megütik, akkor a cselédeknek fel kell kelni, és készen kell lenni hat órára. Hat 
órakor dobolnak, és akkor a fejdelem felöltözik, azután a kápolnában megyen, és mi
sét hallgat; mise után az ebédlőházban megyen, ott kávét iszunk és dohányozunk. Ami
kor az óra három fertály4 nyolcra, akkor elsőt dobolnak misére, nyolc órakor másodi
kát, és egy kis idő múlva harmadikot dobolnak. Akkor a fejdelem misére megyen, mise 
után a maga házában megyen, és kiki oda megyen, ahová tetszik. […] Vacsorára hetedfél 
órakor dobolnak. […] Azt pedig ne gondolja kéd, hogy legkisebb változás is legyen mind
ezekben, ha szinte a fejdelem beteg volna is, akkor is mind egyaránt folynak rendek. […]

Mindezekből megláthatja kéd, hogy micsoda városban telepíttettenek le bennünket, an
nak micsodás lakosi vannak, micsoda környéke, itt micsodást szokást tartunk. […] Alud
junk hát, édes néném. De az egészségre kell vigyázni, ha azt akarja kéd, hogy gyakran ír
jak. Másszor többet vagy kevesebbet.

112.
Rodostó, 8. aprilis 1735.

Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten árvaságra téve bennünket, és ki
vévé ma közüllünk a mi édes urunkot és atyánkot, három óra után reggel. […] Hullassuk 
bővséggel könyveinket,5 mert a keserűségnek ködje valóságoson reánk szállott. De ne azt 
a jó atyánkot sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési után a mennyei lakadalom
ban6 vitte, ahol a gyönyörűségnek és az örömnek pohárából itatja, hanem mi magunkot 
sirassuk, kik nagy árvaságra jutottunk. […] Tizenkét óra felé étszaka mindnyájan mel
lette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarjaé felvenni az utolsó kenetet? Intette szegény, 
hogy akarja. […] Végtire szegény, ma három óra után reggel, az Istennek adván lelkét […]. 
Ő szegény árvaságra hagya bennünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sírás, rívás va
gyon közöttünk. Az Isten vigasztaljon meg minket.

1 szélyin: szélén
2 klastrom: kolostor
3 hatodfél órakor: fél hatkor
4 fertály: negyed, három fertály nyolc: háromnegyed nyolc
5 könyveinket: könnyeinket
6  mennyei lakadalom (lakodalom): a kifejezés arra utal, hogy Rákóczi lelke a mennyországba, az örök bol-

dogság helyére került


  II. Rákóczi Ferenc-emlékház és múzeum Rodostóban
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207.
Rodostó, 20. decembris1 1758.

Kedves néném […]. Már most egyedül maradtam a bujdosók közül […]. Az első levelemet, 
amidőn a nénémnek írtam, huszonhét esztendős voltam, eztet pedig hatvankilencedikbe 
írom; ebből kiveszek 17 esztendőt, a többit haszontalan bujdosásba töltöttem. A haszon
talant nem kelletett volna mondanom, mert az Isten rendelésiben nincsen haszontalan
ság, mert ő mindent a maga dicsőségire rendel. Arra kell tehát vigyáznunk, hogy mi is ar
ra fordítsuk, és úgy minden irántunk való rendelése üdvességünkre válik. Ne kívánjunk 
tehát egyebet az Isten akaratjánál. Kérjük az üdvességes életet, a jó halált és az üdvességet, 
és azután megszűnünk a kéréstől, mind a bűntől, mind a bujdosástól, mind a telhetetlen 
kívánságtól. Amen.

Mikes Kelemen franciaországi tartózkodása idején ismerkedett meg a levél műfajával, mely 
a 17. és 18. században igen népszerű közlési forma volt. A törökországi Rodostóban kezdte 
el rendszeresen írni a leveleit, ahol 1717 őszétől egészen haláláig, 1761ig élt száműzetésben. 
Összesen 207 levelet írt, mindegyiket keltezéssel látta el: az első levél 1717. október 10én 
keletkezett még Gallipoliban, az utolsó írás 1758. december 20án kelt Rodostóban.

A Törökországi levelek címen ismert művében beszámolt a bujdo
sókkal és a vele magával történt eseményekről, az idegen földön töl
tött mindennapjaikról, környezetükről és saját érzéseiről is. Önmaga 
szórakoztatását is szolgálta a közel negyven éven át írt 207 levél. Ma
gyarországi rokonaival megszűnt a kapcsolata, ezért a leveleket egy 
nem létező rokonának címezte, akit az írásokban „Édes néném!” né
ven szólított meg. Műve tehát fi ktív (képzelt) levelek gyűjteménye, 
bennük egy nem létező személyhez szól.

Mikes Kelemen a költői levél megteremtője irodalmunkban.
A sok száz éves levelek megértését a könnyed társasági stílus is se
gíti, a szöveg ugyanakkor a székely nyelv szófordulataiban is bővel
kedik. A levél az írásbeli közlésnek az egyik formája. Formai 
előírásai (megszólítás, az olvasóval való kapcsolatteremtés és 
kapcsolattartás, elbúcsúzás, keltezés stb.) mellett a levél té
májára és tartalmára vonatkozóan nincsenek szigorú előírá
sok. A fi ktív (kitalált, képzelt) levélnek nincs valódi címzettje, 
írója többnyire az olvasóközönségnek szánja az írását.

A Törökországi levelek című gyűjtemény segítségével bepillanthatunk a Rákóczi fejede
lemmel száműzetést vállalók életébe és a szülőföldjüktől távolra bujdosó emberek érzései
be. A történelmi kornak, a 18. század első felének is fontos dokumentumai az írások. Mikes 
Kelemen művét ezért emlékiratnak is nevezzük. Az emlékirat (memoár) irodalmi mű
faj, amely különböző formákban (levél, napló, vallomás) keletkezhet. Az emlékira
tok egyrészt az adott történelmi kornak fontos dokumentumai, azokról forrásként 
szolgálnak; másrészt a művek személyes jellege, önéletrajzi vonatkozása is igen je
lentős. 

1 decembris: december


  A Törökországi levelek 
1794-es kiadásának 
címlapja
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Feladatok, kérdések
 1. a)  Keressétek meg a Földrajzi atlaszban vagy az interneten a következő földrajzi 

helyeket: Gallipoli, Rodostó, Zágon!
  b)  Fogalmazzátok meg egykét mondatban, hogyan kapcsolódnak a települések 

a szöveghez, II. Rákóczi Ferenchez és Mikes Kelemenhez! 
 2.  Fogalmazd meg az olvasottak alapján, milyen céllal írta Mikes Kelemen a Török-

országi levelek című munkáját! 
 3.  Keressetek és olvassatok fel szövegrészleteket az alábbi tartalmakra a levelekből! 

Ezek egyszerre is jelen lehetnek a részletekben, ezért emeljétek ki, melyik kap kö
zülük hangsúlyos szerepet!

 4. Válaszolj az 1. levél alapján a kérdésekre!
  a)  Sorold fel, hogy milyen, a levél műfajára jellemző fordulatokat találtál a szöveg

részletben!
  b)  Olvasd fel azokat a mondatokat, amelyek megmutatják, hogy Mikest megviselte 

a hosszú hajóút!
  c)  Igazold a szövegből vett részletekkel, hogy a levelet a humor és a könnyed hang 

jellemzi!
 5.  A 37. levél már mintegy két és fél évvel később keletkezett, mint Mikes első leve

le. A korai levelekben még az érződik, hogy a bujdosók nem tekintik végleges 
lakóhelyüknek Törökországot. Erre utalnak a 6. levél következő sorai is, melyet 1717. 
december 10én írt Drinápolyban: ,,nem azért jöttünk ide, hogy itt sok időt töltsünk, 
és csak a drinápolyi szép sík mezőn vadásszunk, hanem azért, hogy bujdosásunknak 
végit szakasszuk”.

  a)  Vizsgáld meg, érződike a 37. levélen a hazatérés reménye, a Törökországot el
hagyás gondolata!

 b)  Értelmezd a mondatot, következtess a beszélő hangulatára is! (Például: szomo
rú, vidám, közömbös.) „Már mi itt derék házas-tüzes emberek vagyunk, és úgy sze-
retem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.”

  c)  Sorold fel, mit tudtál meg a 37. levélből Rodostóról, a házakról, a földekről és a fe
jedelem időtöltéseiről! Bizonyítsd, hogy valóban szigorú rendtartás szerint éltek!

 6. Válaszolj a 112. levél alapján a kérdésekre!  
  a) Értelmezd a mondatot! „Amitől tartottunk, abban már benne vagyunk.”
  b)  A levél elején nem szerepel a megszokott „Édes néném!” megszólítás, a korábbi le

velekre jellemző egyéb kapcsolattartási formák is hiányoznak belőle. Indokold 
meg, miért hiányoznak a levélből a szokásos formulák!

  c)  A fejedelem halálával tovább erősödött a bujdosók számkivetettsége, az őket 
kínzó honvágy érzése. Olvasd fel az erre utaló sorokat!

 7.  A 207. levél volt Mikes Kelemen utolsó levele. Jellemezd a levélíró érzéseit a szö
vegrészlet alapján!

81

A tájat 
mutatja be.     

Eseményeket, szokásokat
 beszél el.     

Az érzéseiről ír 
a levélben. 
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Kapcsolódó
 1.  A levélrészleteket közölve sok szónak megadtuk a magyarázatát a lapok alján, 

a lábjegyzetekben. Írj még értelmezést azokhoz a kifejezésekhez, amelyek megér
tése gondot jelentett a számodra! Használhatod a Magyar értelmező kéziszótárt 
vagy az Idegen szavak és kifejezések szótárát is.

 2.  Nézd meg Mikes leveleinek a 1794es kiadásának címlapját a 80. oldalon! 
  a) Ki adta a leveleknek a ma ismert címet, a Törökországi levelek elnevezést? 
  b)  Értelmezd a Mikes Kelemen által adott címet! „Constantinapolyban Groff  P… E… 

írott levelei M… K…” Hívd segítségül az internetet, írd be a keresőbe a szavakat!
  c)  A b) pont válasza alapján értelmezd az 1. levél következő szavait: „Reménlem, 

édes néném, hogy már ezután, minthogy egy áerrel élünk, gyakrabban veszem ked-
ves levelét.”

MIKES KELEMEN (1690–1761)
Születési ideje és helye, családja
1690ben született Zágonban (Erdély), ősi székely köz
nemesi családban. Édesapját nagyon korán elvesztette 
(1691), a férfi  osztrák fogságban halt meg, a Thököly Imre 
fejedelem iránti hűsége miatt.
Gyermekkora, iskolái
Édesanyja újbóli házasságát követően a gyermek is áttért 
a katolikus hitre, majd 1700tól a kolozsvári jezsuita gim
náziumban tanult hét esztendeig. Élete során megtanult 
németül, franciául és törökül is.
Rákóczi szolgálatában
Tizenhét évesen II. Rákóczi Ferenc inasa (apródja) lett, 
később belső kamarásként szolgálta a fejedelmet. Élete 
végéig végtelen tisztelet, csodálat és hűség fűzte Rákó
czihoz. Elkísérte a fejedelmet külföldi útjaira, a szabad
ságharc idején (1703–1711) is szolgálta Rákóczit.
A kuruc szabadságharc bukása után a fejedelemmel együtt a száműzetést választotta: Len
gyelországba, Franciaországba, majd 1717ben Törökországba, Gallipoliba és Rodostóba 
kísérte el Rákóczit.
Törökországban kezdte el írni a leveleit, egy elképzelt női rokonának címezve azokat. 
(Későbbi kiadója adta a műveknek a Törökországi levelek címet.) 1759ben már engedé
lyezték neki, hogy erdélyi rokonaival levelezhessen, így a fi ktív levelek írása abbamaradt. 
1741ben Mária Teréziától kérvényezte a hazatérését, de nem kapott az uralkodótól kegyel
met. Élete végéig idegen földön kellett maradnia, negyvennégy évig élt szám űzetésben.
Halála, emlékezete
1761ben halt meg Rodostóban, huszonhat évvel a fejedelem halála után. Mindegyik buj
dosó társát túlélte, a Rákóczit száműzetésbe kísérők közül utolsóként hunyt el. Alakja a buj
dosó magyar irodalom, a hűség és az idegen elnyomás elleni szabadságharc jelké pévé vált. 


  Mikes Kelemen. Ismeretlen festő 
alkotása
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A kuruc kor irodalma 

•  Jósoljátok meg, melyek a kuruc kor irodalmának jellemző témái, milyen érzések szólalnak 
meg a költeményekben!  

A kuruc kor időszakát az 1600as évek utolsó harma
dától az 1700as évek első fe léig tehetjük, körülbelül az 
1670től 1750ig tartó évtizedeket nevezzük így. A kuruc szó 
valószínűleg a latin crux ’kereszt’ szóból ered. Dózsa György 
keresztes vitézeit már kurucoknak nevezték az 1510es évek
ben, majd az 1600as évek második felétől a Habsburgok
kal szemben álló bujdosókat hívták így, akik főként szökött 
jobbágyokból, egykori végvári vitézekből és elszegényedett 
kisnemesekből kerültek ki.

A kuruc költészet vitézi költészet volt. Már olvastál részle
teket Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című hőskölteményéből. 
Azt is tudod már, hogy a kezdetben osztrákokhoz hű hadvezér 
gondolkodásmódját idővel nemcsak a törökkel való szemben
állás, hanem a Habsburgellenesség is jellemezte. Az ő mun
kásságával közel egy időben bontakozott ki újra a vitézi költé
szet, melyet fokozódó Habsburgellenesség jellemzett. 

A kuruc vitézi költészet a Rákócziszabadságharc idején teljesedett ki. Az ekkor keletkezett 
alkotásokat témájuk alapján két fő csoportba soroljuk: egyrészt a győzelem lelkes érzése szólal 
meg bennük, másrészt a vereség panaszos fájdalmát sugározzák. A kuruc kor kedvelt műfajai vol

tak a katonadalok, a táncda
lok, a bujdosóénekek és a si
ratóénekek is. A katonadalok 
közé tartoznak a toborzóda
lok, me lyek ben a harcba so
rozó és a búcsúztató tartal
mak egyaránt megjelennek.
A ku ruc kor irodalmi alkotásait 
sokszor a szájhagyomány őriz
te meg, máskor kéziratos éne
keskönyvekben maradtak fenn 
a szövegváltozatok.

A kuruc kori táncdalok közül 
az egyik legismertebb a Csínom 
Palkó, Csínom Jankó kezdetű 
népdal. A 39 versszakos táncdal 
képeiből árad a kuruc lelkese
dés, valamint a Habsburgház
hoz hű császári kato nák, a la
bancok iránti heves indulat. 


  Kuruc lovaskatona (ismeretlen 
festő alkotása) 


  Veszprémi Endre: Rákóczi találkozása Esze Tamással és gyalogos 
jobbágykatonáival, a talpasokkal a magyar–lengyel határon
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Csínom Palkó, Csínom Jankó (részletek)

  1.  Csínom1 Palkó, Csínom Jankó,
Csontos kalabérom,2

Szép selymes lódingom,3

Dali4 pár pisztolyom.

  2.  Nosza rajta, jó katonák,
Igyunk egíszséggel!
Menjen táncba kiki köztünk
Az ő jegyesével!

  3.  Ne bánkódjék senki köztünk,
Menjünk az Alföldre,
Megrontatik kezünk által
Az labanc ereje! […] 

39.  Az labancság takarodjék
Nemes országunkból,
Hogy végtire szalagszíjat
Ne fogjunk hátakból!

A bujdosóénekek is a kuruc költészet jellegzetes alkotásai voltak. Történelmünk során egyegy 
sikertelen szabadságküzdelem után többször is bujdosni kényszerült a magyar. A bujdosó
énekek a hazájukat elhagyó katonák sorsát és érzelmeit bemutató dalok. Hangvéte
lük panaszos és bánatos. A hazától való elválás szomorúságát, a fájdalom és a reményvesz
tettség érzését sugározzák. Ilyen az Igen szép bujdosó legények éneke című dalunk is:

Igen szép bujdosó legények éneke (részletek)

1 Csínom: szépségem, ékességem
2 kalabér: karabély, a puskánál rövidebb csövű lőfegyver, főként a lovasságnál használták
3 lóding: lőporzacskó
4 dali: daliás
5 gyámola: segítője, támogatója, pártfogója
6 folyamodnám: segítségért fordulnék
7 szoros: szűk
8 esméretlen: ismeretlen
9 forgok sokféle próbákon: sokféle veszélyben forgok, sok veszély fenyeget engem

      […]
  8.  Igaz, teremtő jó atya,

Minden szegények gyámola5,
Vigyázz az szegény árvákra
Az idegen bujdosókra. […]

13.  Nincsen nékem atyám, anyám,
Akihez én folyamodnám;6

Isten az én atyám, anyám
Aki gondot visel reám! […]

15.  Bujdosó szoros7 utakon,
Esméretlen8 földhátakon,
Forgok sokféle próbákon9

És idegen országokon.

16.  Eluntam már az bujdosást
És az keserves vándorlást;
Istenem, mutass oly szállást,
Ahol találjak jó nyugvást!


  Id. Georg Philipp Rugendas: Kuruc–labanc lovas párbaj  
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A Rákóczinótát gyászdalnak is nevezik, közös siralomnak. A költemény a siralmas jelent, 
a veszteség érzését helyezi a középpontba, melyet a szabadságharc bukását kifejező indu
latszavak („Jaj”) is erősítenek a kezdő verssorokban. A dicső múlt képei („Voltál olyan szép”)
és a sanyarú jelen állapota („Megromlottál, mint cserép”) éles ellentétben állnak egymással, 
a múlt és a jelen összevetését majd Kölcsey Ferenc Himnuszának a megismerése során is 
megtapasztalhatod.

A Rákóczinótának fontos szerepe volt a hazafi as érzelmek ébren tartásában, a 18. század
ban a költemény a Habsburgelnyomásban élő magyarság titkos himnusza volt.

Feladatok, kérdések
 1. a)  Soroljátok fel, melyek a kuruc kori irodalmunk 

jellemző témái és meghatározó műfajai! 
  b)  Mondjátok el, milyen érzések szólalnak meg 

a meg ismert költeményekben! Térjetek ki 
arra is, mi jellemzi a művek hangulatát!

 2. a)  Hallgassátok meg a tankönyvben szereplő 
alkotásokat zenei kísérettel is az internetről!

  b)  Beszéljétek meg, hogyan erősíti a dallam a vers 
szövegét, miként adja vissza a zene a költe
mény hangulatát!
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A bujdosóénekekhez és a toborzódalokhoz is közel állnak a siratóénekek, melyeket sok
féle élethelyzetben mondtak (énekeltek): amikor valaki hosszú útra ment, ha a legé
nyek bevonultak katonának, vagy amikor halottat sirattak stb. Hangvételük fájdal
mas és bánatos.

A kuruc kor versei közül jelentős szerepet töltött be a Rákóczinóta, a költemény a szabad
ságharc bukása után keletkezhetett, a 18. század első felében. 

Rákóczi-nóta (részletek)

1.  Jaj, régi szép magyar nép!
Az ellenség téged mikép
Szaggat és tép!
Mire jutott állapotod,
Romlandó cserép.
Mint egy kedves eleven kép
Voltál olyan szép,
Magyar nép!
De a Sasnak körme között
Fonnyadsz mint a lép.
Szegény magyar nép,
Mikor lész már ép?
Megromlottál, mint cserép.
Jaj, hát szegény magyar nemzet
Jóra mikor lép? […]

6.  Nézz reánk, Úr, a mennybül!
Ments meg, kérünk, minket ily csúf
Ellenségtül,
Ki a híres magyaroknak
Vérébül épül.
Ne hagyd ily dühös ínségtül
Rút ellenségtül,
Némettül
Gyaláztatni, mocskoltatni
Az írigyektül.
Ily dölyfös néptül,
Kínzó eszköztül,
Megfosztatni nevétül,
Mindenkoron győzedelmes
Dicsőségétül!


  Rákóczi-címeres kuruc zászló
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Összefoglalás  

A tankönyvi fejezetbe a 17. és 18. századi magyar irodalom alkotásaiból válogattunk néhá
nyat. Először a 17. században keletkezett barokk eposszal, Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem
című alkotásával ismerkedtél meg. Mikes Kelemen Törökországi levelek című gyűjteménye 
segítségével bepillanthattál a Rákóczi fejedelemmel száműzetést vállalók életébe, a messze 
idegenbe bujdosó emberek érzéseibe. A kuruc kor irodalmából válogatott szemelvények 
segítségével az adott történelmi helyzetet is jobban megismerhetted: a kuruc lelkesedés 
és a heves Habsburgellenesség szenvedélyes hangja árad a művekből.

Megbizonyosodhattál arról is, hogy nemcsak a barokk képzőművészeti alkotásokat, ha
nem a barokk irodalmat is a túldíszítettség, a monumentalitás és a részletgazdagság jellemzi.

Mozaikokba foglaltuk, mely alkotásokkal ismerkedtél meg az elmúlt órákon. Válaszolja
tok a művekhez kapcsolódó kérdésekre, és összegezzétek a megszerzett ismereteket!

Feladatok, kérdések
 1. a) Soroljátok fel szóban a műveket és a megszerzett ismereteket a címek alapján! 

  b)  Fogalmazzatok meg néhány üzenetet a ma élő magyarok számára a megismert 
alkotások ismeretében!

 2.  Párosítsd szóban a meghatározásokat a fejezetben megismert művekkel! Egyegy 
meghatározás több alkotáshoz is illik.

A barokk eposz
Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem

A költői levél
Mikes Kelemen: 
Törökországi levelek

A kuruc kor irodalma
•  Csínom Palkó, 

Csínom Jankó
•  Igen szép bujdosó 

legények éneke
• Rákóczi-nóta

Gyászdal, közös siralom     Könnyed társalgási stílus   Túldíszítettség, monumentalitás      

BujdosóénekTémamegjelölés és segélykérés          „Édes néném!” Fiktív címzett   
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  A Nemzeti Múzeum a reformkorban 

A klasszicizmus és 
a romantika irodalma

„Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
(Kölcsey Ferenc: Huszt)
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Korok és portrék

Az elmúlt órákon már tanultál a román és a gótikus
stílus fő jellegzetességeiről, és a középkor irodalmá
ról is sok ismeretet szereztél. Janus Pannonius, Balassi 
Bálint és Zrínyi Miklós egyegy alkotásának a megis
merése során a reneszánsz és a barokk művésze
tébe is betekintést nyertél. 

A hetedikes tanulmányaid során eddig közel hétszáz 
év irodalmába – és egyben történelmébe – pillanthat
tál bele. Arról is megbizonyosodhattál, hogy az adott 
történelmi időszak az irodalmi alkotások keletkezésé
re is nagy hatással van: gondolj például a középkor irodalmára vagy a kuruc kor költészetére.

Ebben a fejezetben két korstílussal, a klasszicizmussal és a romantikával ismerkedsz meg. 
Elöljáróban magáról a korról, főként a 18. század végének és a 19. század első felének az idő
szakáról szólunk, kiemelve a felvilágosodás és a romantika korának legfontosabb jellemzőit.

A felvilágosodás – új művelődéstörténeti korszak, új gondolkodásmód 

A felvilágosodás nem stílusirányzat volt, nem korstílus, hanem egy új művelődéstörténeti 
korszak, egy új eszmerendszer. Bár előzményei a korábbi évszázadokra nyúltak vissza, döntő
en a 18. században volt jellemző az új gondolkodásmód. Angliában és Franciaországban 
jelent meg először, majd innen terjedt el Európában.

A felvilágosodás az ész szabadságát hirdette, ez a hitvallás az új világszemlélet jelmon
datában, a „Merj gondolkodni!” üzenetében is kifejeződött. A felvilágosodás képviselői a józan 
észben bízva az egyes embereket és a társadalmat is megváltoztathatónak vélték. Az új gon
dolkodásmód nemcsak a tudományokban és a művészetekben lett meghatározó, hanem az 
emberek mindennapjait is befolyásolta. 

A felvilágosodás korában több művészeti stílus is jellemző volt: a rokokó, a klasszicizmus és 
a szentimentalizmus jegyében is születtek alkotások. A rokokóról már szóltunk az előző fejezet
ben, a szentimentalizmus az érzelmeket és a lelki folyamatokat vizsgáló, az érzékeny
ség kultuszának is nevezett stílusirányzat volt. (A szentimentalizmus elnevezés a sensus 
[szenzusz] ’érzés, érzelem’ szóból származik.) A rokokó és a szentimentalizmus csak néhány 
művészeti ágban volt jelen, a felvilágosodás korának uralkodó stílusa a klasszicizmus volt.

A felvilágosodás Magyarországon

A felvilágosodás országonként más és más időben és különböző célokkal jelentkezett. 
Hazánkban a felvilágosodás eszméi a 18. század közepétől jelentek meg, irodalomtörténe
tünk az 1772es évhez, Bessenyei György színre lépéséhez kapcsolja az új korszak nyitányát. 
Magyarországon a polgárság nem volt meghatározó társadalmi réteg, ezért az új eszmék hir
detői a nemesség és az értelmiség soraiból kerültek ki. Legfontosabb céljaik között szerepelt
a gazdasági élet fejlesztése, a bécsi udvartól való függetlenedés és a magyar nyelv hi
vatalossá tétele.
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A magyar felvilágosodás kiemelkedő alakja volt Bessenyei György (1747–1811), akinek 
írásaiban a nyelvújítás gondolata és egy magyar tudós társaság szükségessége is megfo
galmazódott. A Magyarság című röpiratában1 az anyanyelv művelésének fontosságát hir
dette: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.”

A francia forradalom eszméinek lelkes híve volt a költő Batsányi János (1763–1845), aki 
Kazinczy Ferenccel és Baróti Szabó Dáviddal együtt 1787ben alapította meg az első ma
gyar irodalmi társaságot (Kassai Magyar Társaság) és az első irodalmi folyóiratot (Magyar 
Museum).

A magyar nyelvújító mozgalom vezéralakja Kazinczy Ferenc (1759–1831) volt, aki Szép
halomról irányította az irodalmi életet: költőkkel és írókkal levelezett, tanácsokat adott, és 
véleményezte mások műveit. Mindezek mellett ő maga is írt, az 1811ben megjelent ver
seskötetében (Tövisek és virágok) a nyelvújítással kapcsolatban is megfogalmazta a gondo
latait. A nyelvújítás a nyelv változtatásának olyan folyamata, melynek során a nyelvművelők 
céltudatos fejlesztéseket (szókincsbővítés, a nyelv egységesítése stb.) végeznek.

A magyar nyelvű kultúra és művelődés a reformkor idején

1825től 1848. március 15ig ível történelmünknek az a fejlődő szakasza, amelyet re form kor
nak nevezünk. Sajátos középeurópai helyzetünkből adódott, hogy a társadalmi rendet bé
kés eszközökkel – reformokkal – kívánták átalakítani, s ennek vezető erejévé a köznemes
ség vált.

A 19. század első évtizedeiben jelentős fejlődés ment végbe a kultúra és a művelődés 
területén, meghatározóvá vált az írók és a  költők jelenléte a közéletben. Míg a szá
zadfordulón többen közülük elszigetelten éltek és alkottak a családi bir to kon (mint Kazinczy 
Ferenc vagy Berzsenyi Dániel), az 1820as évekre már PestBuda lett az ország szel lemi 
köz pont ja.

Az 1820as években szerveződő írói csoportosulás vezetője Kisfaludy Károly (1788–1830) 
költő, drámaíró volt, aki 1821ben Aurora (’hajnal’) címmel éven ként megjelenő almanachot

1  röpirat: olyan írásmű, amely időszerű politikai vagy más közösségi ügyet tárgyal azzal a szándékkal, hogy 
az olvasóit meggyőzze; általában füzet formában terjesztették


  Cserna Károly: Bessenyei György  


  Friedrich Heinrich [frídrih 
hejnrih] Füger: Batsányi János


  Donát János: Kazinczy Ferenc
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(zsebkönyvet) indított. Az Aurorakör tagjai alapították 1836ban a később oly jelentős sze
repet betöltő Kisfaludy Társaságot. Ez a társaság szor galmazta többek között a népköl
tészeti alkotások összegyűjtését, melyek egyre nagyobb hatással voltak az írók, költők 
munkáira. 

A kor jelentős folyóirata volt a Tudo mányos Gyűjtemény, a Kritikai Lapok és az Athenaeum [até
neum]. Az irodalom fórumainak meg nyíl ásával és kö zön sé gének bővü lé sé vel lehetővé vált 
a pol gá ri jelle gű irodalom kialakítása az ol vasó kö zön ség igényeinek a fi gyelem bevételével. 
Az 1830as évek től angol mintára új típu sú folyóirat jelentkezett: a di vat lap. A szer  kesz tők, szerzők 
célja a magyar nyel vű iro dalom felvirágozta
tása mel lett az olvasók szó rakoztatása volt. 

A szépirodalmi és szórakoztató lapok mel 
lett tudományos igényű, isme ret  ter jesz tő fo 
lyó iratok is meg je lentek, mint a Tu do mánytár
vagy a Magyar Gazda. A po li ti kai tör té né
sek ről, az országgyűlés esemé nyeiről Kos
suth Lajos a kézira tos Ország gyűlési Tudó sí-
tá sokban tájé  koz  tat ta a megyéket. 1841ben 
 Kossuth szer kesztésében jelent meg az el
ső – mai értelem ben vett – politi kai napilap, 
a Pesti Hírlap, melynek ve zér cikkei fogalom
má váltak.

1802től működött a Széchényi Ferenc ál tal alapított Magyar Nemzeti Múzeum és 
Könyv tár. 1825ben Széchényi Ferenc fi a, Széchenyi István birtokainak egyévi jövedel 
mét ajánlotta fel egy magyar tudós társaság megalapítására. 1837ben nyitotta meg kapuit 
a Pesti Magyar Színház (a Nemzeti Színház nevet 1840től viselte). 

A reformmozgalom fontos politikai eredményeként 1844ben a magyar nyelv hiva
talos államnyelv lett. Szabályozták és egységesítették a magyar helyesírást, és egy úgy
nevezett Nagyszótárt adtak ki.

A reformkor tettvágytól égő, bizakodó közhangulata vezetett el a márciusi for ra   dalom 
hoz, az áhított átalakulások kez de té  hez.


  A korszak egyik divatlapjának a melléklete 


  A Pesti Magyar Színház. 1840-től Nemzeti Színház 
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Feladatok, kérdések
 1.  Következtess a röpirat címéből! Mi volt a fő gondolata Bessenyei György Egy ma-

gyar társaság iránt való jámbor szándék című írásának?
 2.  A magyar nyelvújító mozgalom közel száz esztendeig tartott: kezdetét Bessenyei 

György fellépéséhez (az 1770es évek elejéhez), végét a Magyar Nyelvőr folyóirat 
megjelenéséhez (1872) szokás kapcsolni.

  a)  Készítsetek háromnégy mondatos fogalommagyarázatot a neológus, illetve 
az ortológus szóhoz kapcsolódóan! 

  b)  Keressétek meg az interneten, kitől származik a következő idézet! Fogalmazzá
tok meg saját szavaitokkal, mit üzen nektek ez a gondolat! 

    „Újítani a nyelven csak annak szabad, a ki a maga 
nyelvét nem csak tudja, hanem tanulta is, a ki a ré-
gibb és újabb classikusok [klasszikusok] munkáival 
ismeretes…”

 3. a)  Olvassátok el Kazinczy Ferencnek A nagy titok 
című epigrammáját!

 b)  Érveljetek amellett, hogy a költő és nyelvújító 
e sorok parancsa szerint élt és alkotott!

   „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted,
   Szánts és vess; s hagyjad másnak az áldozatot’.”
 4.  a)  Melyik évben ajánlotta fel Széchenyi István bir

tokainak egyévi jövedelmét egy magyar tudós 
társaság (a későbbi Magyar Tudományos Akadé
mia) megalapítására?

  b)  Sorolj fel még legalább három olyan tevékenységet, ame lyek miatt Széchenyi 
Istvánt a „legnagyobb magyar” jelzővel tiszteljük meg!
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  Barabás Miklós: Széchenyi István 


  A Magyar Tudományos Akadémia épülete az 1850-es években 
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Két korstílus: a klasszicizmus és a romantika

A klasszicizmus és a romantika is korstílus volt, stílusjegyeik az adott korszak valamennyi mű
vészeti ágát meghatározták.

A klasszicista stílus jellemzői

A klasszicizmus a 18. század közepétől vált meghatározó 
korstílussá (kb. 1750 és 1830 között), de már korábban, 
a 17. századtól jelen volt Európa művészetében. 

Elnevezése a latin classis [klasszisz] ’osztály’ szóból szár
mazik. Az ókori művészetet tartotta példaképének,
mintának – mind forma, mind mondanivaló tekintetében. 

Meghatározó stílusjegyei: 
•  Az ókori görög és római művészet utánzását tekin

tette a legfontosabb feladatának. 
•  Saját kora problémáit általában kerülte, témáját leg

inkább az ókorból merítette. 
•  Az általános bemutatására törekedett, nem az 

egyedit ábrázolta.
•  A rációt, az értelmet helyezte a középpontba, és 

nem az érzelem, a szenvedély kapott hangsúlyos sze
repet. 

•  Az alkotásokat szigorú szerkezeti szabályok jellemezték, sok merev és áthághatatlan 
előírás korlátozta a művészi szabadságot.

•  Formai tökéletességre törekedett, azt hirdette, hogy az antik példákat követve meg
teremthető a tökéletes 
mű alkotás.

•  Az irodalmi alkotásokban 
a műnemek és a műfa
jok szigorúan elhatáro
lódtak egymástól, azok 
nem mosódtak össze.

•  Ismertetőjegyei az érthe
tőség, a vi lágosság és a
harmónia. A kompozíció
(felépítés) kiegyensúlyo
zot tsága és zártsága jel
lemezte.

•  A klasszicizmus művészei 
nemcsak gyönyörködtetni 
akartak az alkotásaikkal, ha
nem nevelni és tanítani is. 


  Ferenczy István: Pásztorlányka 


  Jacques-Louis [zsák lui] David: A Horatiusok esküje (1784)
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A romantikus stílus jellemzői

A romantika a 19. század legjelentősebb, legnagyobb hatású korstílusa: a 18. század 
végén alakult ki, és az 1870es évekig volt meghatározó, bár stílusjegyei még a századforduló
ig jelen voltak a művészetben. Elnevezése a francia roman, ’regény’ szóból származik. Európá
ban a polgárosodás volt a romantika kibontakozásának az alapja. Az egyre nagyobb számban 
megjelenő polgárok már a saját világuk történéseinek ábrázolását kívánták a művészektől. 

Meghatározó stílusjegyei: 
•  A jelen rideg valóságából a múltba tekintettek vissza: a saját nemzeti múltjukat kutat

ták és fedezték fel, többnyire a középkori lovagvilágba menekültek.
• Fontossá vált a népi kultúra, a népi hagyományok felfedezése.
•  A művészetben előtérbe került a személyiség, az egyéniség kultusza, ennek következ

tében az irodalomban központi szerepet töltött be a líra.
•  Eredeti művek létrehozására törekedtek a művészi szabadság jegyében.
• A felfokozott érzelmek és szenvedélyek ábrázolása is megjelent az alkotásokban.
•  Fontos szerepet kapott a meseszerűség, az álomszerű világ ábrázolása. 
•  Vonzódtak a titokzatosság, a távoli helyek világa iránt, kedvelték a borzongató, a külön

leges tartalmi elemeket.
•  A megszülető epikai és drámai művek cselekménye bővelkedett váratlan fordulatokban, 

különleges helyszínekben és szereplőkben.
•  Az irodalmi alkotások szereplőit a szélsőséges ellentétek jellemzik: a romantikus regé

nyek (drámák) szereplői általában vagy nagyon jók, vagy nagyon rosszak. 
•  A műnemek és a műfajok nem határolódtak el egymástól, átmeneti (kevert) műfa

jok is jellemzőek voltak (például a ballada). 

A klasszicizmus és a romantika irodalmának a fő 
jellegzetességeivel a fejezetbe választott alko
tások révén fogsz megismerkedni. 
1.  A tankönyvi fejezet első részegységé ben 

Csokonai Vitéz Mihály, Berzse nyi Dá niel, 
Kölcsey Ferenc, Vörös marty Mihály, Petőfi  
Sándor és Arany János írásaiból válogattunk 
néhányat. Szinte mindegyik verses formájú, 
lírai alkotás lesz, személyes érzelmek, han
gulatok és gondolatok fogalmazódnak meg 
bennük.

2.  A folytatásban prózai műveket, epikai alkotá
sokat olvashatsz: a részfejezetben Jókai Mór 
nak, a „nemzet mesemondójának” néhány alkotását ismered meg. A huszti be teg lát o -
gatók és A nagyenyedi két fűzfa című írását teljes egészében megtalálod a tankönyvedben, 
A kőszívű ember fi ai című regényéből pedig szemelvényeket olvashatsz a Kuckó – Olvassunk 
együtt! részben.

3.  A harmadik részfejezetbe Mikszáth Kálmán műveiből válogattunk. A néhai bárány és 
a Szent Péter esernyője című művek elolvasása során felelevenítheted a novelláról és a re
gényről szerzett tudásodat, majd egy új műfajjal, a karcolattal is megismerkedhetsz.  

93


   Id. Markó Károly: Pozsony
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Feladatok, kérdések
 1.  Míg a barokk stílust a túldíszítettség és a pompa jellemezte, addig a klasszicista 

építészetnek és képzőművészetnek a mértékletesség és az egyszerűség az ismer
tetőjegye. 

  a)  Lapozz vissza a tankönyv 66–69. 
oldalához! Hasonlítsd össze a ba
rokk és a klasszicista alkotásokat!

  b)  Keress még képeket klasszicista 
épületekről, festményekről, szob
rokról, és mutasd be azokon a stí
lus jellemző vonásait!

 2. a)  Keressetek a lexikonokban, a mű
vészeti kiadványokban vagy az 
interneten a romantikáról szóló 
ismertetőket!

  b)  Gyűjtsétek ki a korstílusra vonat
kozó kulcsszavakat a tankönyvi 
szöveg és a kiadványok alapján, 
és készítsetek gondolattérképet! 
(A füzetben vagy interaktív táb
lán dolgozzatok!)

 3.  Bizonyítsd a Pollack Mihály tervezte 
Magyar Nemzeti Múzeum épülete 
segítségével, hogy a klasszicizmus 
az antik példákat követte!

 4.  A romantika alkotói vonzódtak a ti
tokzatosság és a sejtelmesség iránt. 
Mondd el, miként jelennek meg 
ezek a sajátosságok a Két férfi  a Hol-
dat nézi című festményen!

 5.  A magyar romantikus irodalom két jeles alakjának, Petőfi  Sándornak és Arany Já
nosnak több költeményével már az elmúlt években megismerkedtél. 

  a) Elevenítsd fel az alkotásokat néhány jellegzetes ismertetőjegy megadásával! 
  b)  Melyek közülük azok a művek, amelyek a leginkább bizonyítják, hogy a romanti

ka korában fontossá vált a népi kultúra, a népi hagyományok felfedezése?


  Pollack Mihály: Magyar Nemzeti Múzeum


   Caspar David Friedrich [kaszpar dávid fridrih]: 
Két férfi  a Holdat nézi

Petőfi  Sándor: Az alföldPetőfi  Sándor: Füstbement terv

Arany János: Családi kör Arany János: Toldi

Petőfi  Sándor: János vitéz

Arany János: A walesi bárdok

Petőfi  Sándor: Magyar vagyok

Arany János: Mátyás anyja
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Csokonai Vitéz Mihály

•  Olvassátok el a költő életútját bemutató szöveget a 98. oldalról! Soroljatok fel olyan szava-
kat, melyek a leginkább jellemzik őt a vers keletkezésekor!

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

1 úntalan: minduntalan
2 Síma száddal: szép szavakkal
3 gyöngykoszorú: a népszokásban a győztes katona jutalma; itt a költői hírnév elismerése
4 hímetlen: sivár
5 kisűlt: a naptól kiégett

1. Földiekkel játszó
Égi tűnemény,

Istenségnek látszó
Csalfa, vak Remény!

Kit teremt magának
A boldogtalan,

S mint védangyalának,
Bókol úntalan.1 –

Síma száddal2 mit kecsegtetsz?
Mért nevetsz felém?

Kétes kedvet mért csepegtetsz
Még most is belém?

Csak maradj magadnak!
Biztatóm valál;

Hittem szép szavadnak:
Mégis megcsalál.

2. Kertem nárcisokkal
Végig űltetéd;

Csörgő patakokkal
Fáim éltetéd;

Rám ezer virággal
Szórtad a tavaszt,

S égi boldogsággal
Fűszerezted azt.

Gondolatim minden reggel,
Mint a fürge méh,

Repkedtek a friss meleggel
Rózsáim felé.

Egy híjját esmértem
Örömimnek még:

Lilla szívét kértem;
S megadá az ég.

3.  Jaj, de friss rózsáim
Elhervadtanak;

Forrásim, zőld fáim
Kiszáradtanak;

Tavaszom, vígságom
Téli búra vált;

Régi jó világom
Méltatlanra szállt.

Óh! csak Lillát hagytad volna
Csak magát nekem:

Most panaszra nem hajolna
Gyászos énekem.

Karja közt a búkat
Elfelejteném,

S a gyöngykoszorúkat3

Nem irígyleném.

4. Hagyj el, óh, Reménység!
Hagyj el engemet;

Mert ez a keménység
Úgyis eltemet.

Érzem: e kétségbe
Volt erőm elhágy,

Fáradt lelkem égbe,
Testem földbe vágy.

Nékem már a rét hímetlen,4

A mező kisűlt,5

A zengő liget kietlen,
A nap éjre dűlt. –

Bájoló lágy trillák!
Tarka képzetek!

Kedv! Remények! Lillák! –
Isten véletek!

  (1803)

95
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Csokonai Vitéz Mihály a felvilágosodás kori irodalmunk meghatározó alakja volt. Költésze
tét a műfaji gazdagság jellemezte, műveiben sokféle stílus jegyei ismerhetők fel. Erre a sok
színűségre utal Csokonai fi atalkori megnevezése is: Cimbalomnak hívták a diáktársai, utalva 
arra, hogy költészete sokféle hangon szólal meg, akár a húros hangszer. A most megismert 
versében is sok stílus vonásai jelennek meg: a klasszicizmus mellett a rokokó és a szen
timentalizmus jegyeit is felismerhetjük a költeményben. 

A Reményhez című versét akkor írta, amikor a Vajda Julianna  iránt érzett szerelem egy 
időre feledtette vele a keserű csalódásokat. Öröme csak rövid ideig tarthatott, a lány szülei 
ugyanis ellenezték a fi atalok kapcsolatát, és a szegény költő helyett egy gazdag kereskedő
höz adták a gyermeküket.

A vers első változata még 1795ben keletkezett. Csokonai 1803ban újra elővette a művet, 
és immár egész életének megpróbáltatásait összefoglaló költeménnyé írta át. 

A vers szerkezeti felépítése kiegyensúlyozott, harmonikus. A klasszicista költészet je
gyei, a szigorú szerkezeti szabályok és a formai tökéletességre törekvés jellemzi a művet. 
Az 1. és 4. versszak tar tal mi és érzelmi párhuzamot alkot, a 2. és 3. versszak hangulati ellenté
tet fejez ki.

Versszak Legfontosabb elemei Idő

1. megszólítás, csalódás, szemrehányás jelen

2. megidézett boldogság, szerelem;
a tavaszi virágoskert képei

távolabbi múlt

3. fájdalom; pusztuló, téli kert közelmúlt

4. lemondás, búcsú az élettől jelen

A versre a rokokó stílus vonásai is jellemzőek: ez 
tükröződik a költemény 2. versszakának idil li han
gulatában (a patak csörgedezése, a röp  kö dő méhek 
zümmögése), a formák kecses játé kosságában (dal
lamos versforma, rímek) és a játékos, vidám szavak
ban is. A rokokó jegyek mel lett azonban a szentimen
talizmus érzékenysége, a szerelmi csalódás fájdalma 
és szomo rúsága kap hangsúlyos szerepet a vers
ben; a költemény a teljes lemondás, a halál gon
dolatával zárul. 

Az alkotásban a kert nem csupán hát tér egy idilli 
képhez, hanem az emberi lét színtere. Ilyen értelem
ben metaforikus je len tése van. Az évszakok megjele
nése még tovább bővíti ezt a metaforát.

A vers műfaja elégia. Az elégia fáj dal mat, csaló
dást, gyászt megéneklő, bá na tos han gulatú lírai 
költemény. Az ó gö  rög irodalom első lírai műfajai közé 
tar tozott. Fuvo la kíséret tel előadott gyász dalt, de harc

ra buzdító éneket is jelen tett. Ké sőbb az emlékezés, a fáj dalom, az elmúlás szomorú hang
vételű lírai kife jezése lett. 

A vers szimultán verselésű, időmértékesen és ütemhang súlyosan is verselhető. 


   Wilhelm Egger: Vajda Júlia portréja (1825, 
Déri Múzeum, Debrecen)

OH_MIR7TB.indd   96OH_MIR7TB.indd   96 2022. 06. 06.   22:082022. 06. 06.   22:08



97

Feladatok, kérdések
 1.  Idézzétek fel a Fogalomtár segítségével, amit az allegóriáról tanultatok! Bizonyítsá

tok, hogy Csokonai versében az allegória mind  két formában jelen van!
2.  Milyen mondatfajtákat használ a lírai alany, amikor a Reményhez szól? Milyen érzel

me ket fejez ki velük?
 3. Vizsgáljátok meg a vers szerkezeti felépítését!

  a) Állítsátok párhuzamba az 1. és a 4. versszak képeit!
  b)  Milyen képek, érzések, hangulatok adják a 2. és 3. versszak ellentéteit? Melyik szó 

ve zeti be a fordulatot? 
 4.  Mondd el, hogyan illeszkednek a tavasz és a tél képei a lírai alany érzéseihez és 

gondolataihoz!
 5.  Másold le az első strófát, és végezd el a verstani jelöléseket! Melyik versláb gya kori 

még a trocheus mellett?
 6. Figyeld meg a költemény rímelését!

  a) Jelöld az összecsengő sorvégeket azonos betűvel! 
  b)  Mit tapasztaltál, hány sor után „váltják egymást” a rímek? Hány egység jön így lét re?
 7. Tanuld meg A Reményhez című verset!

Kapcsolódó
 1.  Hetedikes tanulmányaitok során sok 

költő és író munkásságával ismerked
tek még meg.

  a)  Az életútjuk megismerésekor térjetek 
majd ki arra, mely alkotók életében 
töltött be jelentős szerepet Debre
cen városa! 

  b)  Kik tanultak közülük a Debreceni Re
for má tus Kollégiumban? Mely költők 
vi sel hették a diákok jellegzetes egyen 
ruháját? 

 2.  Csokonai sokszínű és gazdag életművében sok humoros életképet és népies dalt 
találunk. 

  a)   Olvasd el a Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz című versének a részletét!
  b)   Sorold fel, milyen népies jegyeket ismersz fel a szövegben! 

  „Drága kincsem, galambocskám,
  Csikóbőrös kulacsocskám!
  Érted halok, érted élek,
  Száz leányért nem cseréllek. […]
  
  Bárcsak a feleségemmel
  Téged cserélhetnélek fel,
  Hogy fi akat, leányokat
  Szűlnél, apró kulacsokat”


   Jankó János: Csokonai a lakodalomban



   Debreceni református kollégiumi diákok 
egyenruhája (balról jobbra: 1624–1774, 1774-ben, 
1775-ben, 1803-ban)
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   Gustav Morelli: Csokonai 
Vitéz Mihály

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (1773–1805)
Születési ideje és helye, szülei
1773ban született Debrecenben, iparoscsalád gyermeke ként. 
Édesapja, Csokonai József a tudományok iránt érdeklő dő bor
bély és seborvos volt. A férfi  korán elhunyt (1786), Csokonai 
édesanyjának, Diószegi Sárának egyedül kellett gon doskodnia 
fi ai neveléséről. Az asszony a kollégiumi diákokat étkeztette, 
ún. kosztos diákokat vállalt.
Iskolái, első írásai, pártfogók keresése
Tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban kezdte, 
ahol hamar kitűnt éles eszével és költői tehetségével. Ekkor 
írta első közéleti témájú verseit és prózai alkotásait. 
Színpadra szánt műveket is szerzett, A méla Tempefői című írá
sában keserűen szólt a hazai költősorsról, a nemességnek a 
művészetek iránti közönyéről: „Az is bolond, aki poétává lesz 
Magyarországon.”
A gimnázium vezetése többször a szemére vetette, hogy az istentiszteletekről elmara
dozik, és az előadásait sem tartja meg. Miután a tanítóságból elmozdították, Csokonai 
1795ben Pestre ment, hogy verseit kiadassa.
1795–96ban a sárospataki kollégiumban tanult, majd Pozsonyba utazott az ország
gyűlésre, hogy pártfogót keressen. Terve csak részben valósult meg, mindössze néhány 
írását sikerült kiadatnia.
Szerelem, csalódás
Pozsony után 1797ben Komáromba ment. Bár reményei az anyagi helyzetét illetően 
most sem váltak valóra, a város mégis jelentős szerepet töltött be az életében: itt ismer
kedett meg Vajda Juliannával, egy gazdag kereskedő lányával. Verseiben Lillának nevez
te a szeretett nőt. A lány szülei ellenezték a fi atalok kapcsolatát, és más férjet választottak 
gyermeküknek. Az újabb csalódást követően Csokonai a 1798–99es tanévben a Somogy 
megyei Csurgón tanított.
Az utolsó évek, halála
1800tól újra Debrecenben élt, 
és szinte csak az írásnak szen
telte az idejét. Súlyos csapást 
jelentett számára, hogy a nagy 
debreceni tűzvész során (1802) 
elpusztult a házuk. 
1804 tavaszán Nagyváradra uta
zott, ahol egy temetésen mond
ta el az egyik, megrendelésre írt 
halotti versét. A búcsúztatón meg 
fázott, és beteg tüdejének az álla
pota tovább súlyosbodott. 
Harminckét éves korában, 1805
ben hunyt el Debrecenben.


   A Debreceni Református Kollégium épülete
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Berzsenyi Dániel

•  Következtessetek a címből a vers témájára! Értelmezzétek, mit jelenthet a levéltöredék
kifejezés!

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz
1. Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet, 
  S távolléted alatt kedvem miben lelem? 
 Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet,1
  Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.

2. Lefestem szüretem estvéli2 óráit, 
  Ha már cselédimet nyugodni eresztem, 
 És csak alig hallom a vígság lármáit, 
  Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem.

3. Leplembe burkolva könyökemre dűlök, 
  Kanócom3 pislogó lángjait szemlélem,
 A képzelet égi álmába merűlök, 
  S egy szebb lelki világ szent óráit élem.

4. Az őszibogárnak busongó hangjai 
  Felköltik lelkemnek minden érzéseit, 
 S az emlékezetnek repdező szárnyai 
  Visszahozzák éltem eltűnt örömeit. 

5. Életem képe ez. – Már elestvéledtem,4

  Béborúlt az élet vidám álorcája! 
 Még két mulatótárs van ébren mellettem: 
  A szelíd szerelem hamvadó szikrája 
 S bús melancholiám5 szomorgó6 nótája. 
 (1804–1808 között)

Berzsenyi Dániel költészetére két korstílus, a klasszicizmus és a romantika stílusje
gyei jellemzőek. A most megismert költemény formai elemei a klasszicizmus sajátos
ságait mutatják: a vers címe levéltöredékre utal, a költemény azonban egy zárt kompozíci
ójú, tökéletesen megszerkesztett alkotás. A versben megfogalmazott érzések és a nyelvi 
megformálás már a romantika szellemét tükrözik. 

A levelekhez hasonlóan a vers megszólítással kezdődik, a lírai alany megnevezi a tőle távol 
élő nőt („barátném”). Nem tudjuk meg, mikor vesztette el az „édes enyelgő”jét, az sem derül 
ki, mennyi ideje vannak távol egymástól.

1 enyelgőmet (itt): beszélgetőtársam, lelki társam
2 estvéli: esteli, esti
3 kanóc (itt): parázs
4 elestvéledtem (itt): eljárt felettem az idő, megöregedtem
5 melancholia: búskomor, lehangolt állapot, mélabú
6 szomorgó: gyakran szomorú


   Olvasó hölgy egy korabeli festményen
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A vers kezdetén a „Ne kérdezd” szókapcsolat arra utal, hogy az asszony a beszélő hogyléte 
felől érdeklődött, de ő nem kívánt erre felelni.  Mindezek ellenére a költemény a 2. versszak
tól már a lírai én élethelyzetét mutatja be: a beszélő fi gyelme nem egy másik személy 
felé irányul, hanem önmaga mindennapjait írja le. 

Szavaiból árad a szomorúság, a magány és a lelki társ hiányának a fájdalma. A köl
temény képei a lírai alany búskomor, lehangolt állapotáról árulkodnak. A fi atalkori lelkesedés 
eltűnt, a korábbi tűznek már csak a kanóca, a parázsa pislákol: „Már elestvélyedtem, / Béborúlt 
az élet vidám álorcája!” Az ősz a fi atalság elmúlását juttatja az eszébe, a falusi elvonultságá
ban magányosan töltött őszi este pedig az öregedést jelképezi. A beszélő szavait áthatja 
a fájdalmas, bánatos hangulat, a költemény műfaja elégia.

A vers a lírai alany egész életét festi le („Életem képe ez”), a költeményt létösszegző vers
nek nevezzük. 

Sokszor olvastad már a tankönyvben a versbeli beszélő és a lírai alany kifejezéseket. Azt is 
tudod már, hogy a lírai művekben a lírai én (lírai alany) szólal meg közvetlen formában, 
általában egyes szám első személyben. Személyes érzelmeit, gondolatait fejezi ki, 
saját lelki folyamatairól és gondolatairól szól érzelmekkel teli és hangulatilag gaz
dag módon. Ilyenkor nem a költő beszél hozzánk, a lírai én ugyanis egy elképzelt helyzet
ben szólal meg. Azt is tudod már, hogy a lírai én nem azonos magával a költővel, még 
akkor sem, ha nagyon sok életrajzi elem található a versben.

Feladatok, kérdések
 1. Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

  a) Értelmezzétek a vershelyzetet! Ki a versbeli megszólaló? Kihez intézi a szavait?
  b) Fogalmazzátok meg az egyes versszakok legfontosabb gondolatait!
  c)  Keressétek meg és olvassátok fel azokat a sorokat, amelyek a beszélő magányát 

festik le! 
 2. Berzsenyi Dánielt a „niklai remete” szókapcsolattal is jellemzik. 

 a) Magyarázd meg, mire utal a kifejezés! 
  b)  Mondd el, milyen hasonlóságot találsz Berzsenyi Dániel életpályája és a versbeli 

beszélő élethelyzete között!
 3.  Figyeld meg, mi idézi elő a verssorok 

összecsengését, mi adja ki a rímeket!
  a)  Másold le az egyik versszakot, és 

jelöld az összecsengő sorvégeket 
azonos betűkkel! Mit tapasztaltál?

  b)  Figyeld meg az azonos betűvel je
lölt sorvégeket! Megegyezneke a 
magán és a mássalhangzók? Asz
szonáncra vagy tiszta rímre ismersz 
a versben? (Segít a tankönyv Foga-
lomtára is.)

  c)  Lapozz a tankönyv 246. oldalához! A táblázat segítségével nevezd meg, melyik 
rímfajta jellemzi Berzsenyi Dániel versét!


   Nikla, Berzsenyi-emlékház
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Kapcsolódó
 1.  Berzsenyi Dániel 1815ben írta a Dukai Takács Judithoz című verset. Olvasd el a rész  

letet, és válaszolj a kérdésekre! 

   „Te megboszúlva méltóságtokat 
   Kihágsz nemednek szűk korlátiból, 
   Mellyekbe zárva tartja vad nemem”

  a) Értelmezd a sorokat! Mondd el, miként jellemzik a sorok a vers címzettjét és a kort!
  b)  Nézz utána az interneten és a könyvtárban, ki volt Dukai Takács Judit!
 2. Hallgassátok meg A közelítő tél című verset az interneten színművészek tolmácso

lásában! Hasonlítsátok össze a Levéltöredék barátnémhoz című verssel témája, han
gulata stb. tekintetében!

BERZSENYI DÁNIEL (1776–1836)
Születési ideje és helye 
1776ban született a Vas megyei Egyházashetyén, köznemesi család egyetlen gyermeke
ként. Édesapja jogi végzettséget szerzett, de főként gazdálkodással foglalkozott.
Gyermekkora, iskolái
Az édesapja tanította meg írni és olvasni, majd 1788tól a sop
roni evangélikus középiskola tanulója lett. A diákévek alatt so
kat olvasott, latinul és németül is megtanult. Versei arról árul
kodnak, hogy jól ismerte a görög és a római mitológiát. 
Az iskolai szabályokhoz nehezen alkalmazkodott, egy időre 
meg is szakította a tanulmányait, és beállt katonának. 
Házasság, gazdálkodás és írás
1799ben feleségül vette távoli rokonát, Dukai Takács Zsuzsan
nát. A fi atalok a kemenesaljai Sömjénben telepedtek le, majd 
Niklára költöztek, ahol a földbirtokuk jövedelméből éltek. 
Berzsenyi húszéves kora óta írt verseket, de mindezt titok
ban tette, még a családja elől is rejtegette az írásait. 1803ban 
Kis János, egyik gyermekének a keresztapja fedezte fel költői 
tehetségét. Három versét elküldte Kazinczy Ferencnek, aki 
lelkesen fogadta az ismeretlen költő műveit. 
Első verseskötete 1813ban jelent meg, második kötetét 1816ban adták ki. 
A niklai birtokot csak ritkán hagyta el. Az elszigeteltség mellett a gazdálkodás és a családi 
nehézségek is akadályozták az írásban. Hosszú időre visszavetette az alkotókedvét, hogy 
Kölcsey Ferenc kemény hangú bírálatot írt a verseiről. 
Az utolsó évek
1830ban beválasztották a Magyar Tudós Társaságba (későbbi nevén Magyar Tudományos 
Akadémia). Akadémiai székfoglalójában a klasszicizmus esztétikája mellett állt ki, hang
súlyozta, hogy a világ legfontosabb törvényszerűsége a harmónia. 
Élete utolsó éveiben sokat betegeskedett, 1836ban hunyt el Niklán.


   Barabás Miklós – Josef Axmann:
Berzsenyi Dániel arcképe
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Születési ideje és helye
1790. augusztus 8án született Sződeme teren (ma 
Ro má nia), jómódú középbirtokos családban.

1.

Gyermekévei, iskolái
Gyermek és ifj úkorát a Kölcsey család ősi birtokán, Ál mosdon töltötte. Életét 
megnehezítette, hogy ko rán ár va ságra jutott, ráadásul himlőben jobb szemé
re megvakult. 
A visszahúzódó, gyenge testalkatú, szelíd gyermek köny vek között nőtt fel 
a Deb receni Református Kol lé gium ban. Tizenhárom éven át – 1796 és 1809 kö
zött – volt az iskola diákja. A könyvtárban érezte igazán jól magát. A latin és 
a francia mellett görögül és németül is meg tanult. 1809 őszén befejezte a jogi 
tanulmányait Debrecenben, majd 1810 elején Pestre utazott, ahol a joggyakor
latát végezte. 

2.

Kölcsey Ferenc

•  Ismerkedjetek meg a költő életrajzával a számozás sorrendjében!

Mozaikok Kölcsey Ferenc életéből

Pályakezdése, a nyelvújítók között
Első verseivel elnyerte Kazinczy Ferenc megbecsülését és rokonszenvét, 
ami belépőt jelentett számára az irodalmi életbe. Részt vett a nyelvújítási 
mozgalomban. Véleménye szerint az idegen nyelvekből fordított művek is 
hozzájárulnak a magyar nyelv fejlődéséhez, de ebből a szempontból sok
kal fontosabb az eredeti, magyar nyelvű alkotások születése. 
Korai műveire még a klasszicizmus stílusjegyei voltak jellemzőek, majd a re 
formkor és a romantika szellemében születtek az alkotásai.

3.
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Gazdálkodás, politikusi pálya
1812től Álmosdon, majd Csekén (ma Szatmárcseke) gazdálkodott. Szere
tett volna Pestre költözni, de öccse halála után annak családjáról kellett 
gon doskodnia. 
1829től aljegyzőként, majd főjegyzőként, 1832–34ig országgyűlési kö vet
ként segítette a reformok ügyét. Szót emelt a jobbágyok terheinek csök ken
téséért. Kiváló szónokként tartották számon, s ekképp szolgálta a magyar 
nyelv hivatalossá tételének ügyét is. Közéleti tapasztalatait Országgyűlési 
Nap lójában összegezte.

Visszavonulása, halála
Az 1835ös választásokon a maradiak kerekedtek fe lül 
Szatmárban, ezért Kölcsey lemondott követi tiszt sé
gé ről. A Búcsú az országos rendektől című beszédé
ben hang zott el az azóta szállóigévé vált mondata: 
„Jel sza vaink valának: haza és haladás.”
Hazatérve továbbra is a gazdálkodás és az írás töltöt
te ki az idejét, de a politizálással sem hagyott fel tel
jesen. Amikor barátját, Wesselényi Miklóst felségsér
tési perbe fogták, elvállalta a védelmét.
Halála hirtelen és váratlanul következett be. Egy hiva
talos útján – szekéren utazva – viharba került, megfá
zott, és egyheti betegeskedés után, 1838. augusztus 
24én hunyt el Csekén.

4.


   Kölcsey Ferenc (Cserna Károly rajza)

5.
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Feladatok, kérdések
 1. a) Olvassátok el némán Kölcsey Ferenc életrajzát, majd csukjátok be a könyvet!

  b)  Olvassátok el ismét a szöveget, melyet előzőleg tanárotoktól külön borítékok
ban, részekre vágva kaptatok meg!

  c) Próbáljátok meg a szövegrészletekből összeállítani az életrajzot!
  d) Felolvasással ellenőrizzétek és javítsátok a megoldásokat!

 2.  Válaszd ki azt a szót vagy szókapcsolatot, amelyik igazzá teszi a Kölcsey Ferencről 
szóló állításokat! Írd le a kiegészített mondatokat!

  a)  Gyermekkorát a család ősi birtokán, Csekén / Sződemeteren / Álmosdon töltötte.
  b)  Kölcsey Ferenc Debrecenben kezdte meg a tanulmányait, mintegy hat / tíz / tizen-

három éven át tanult a Debreceni Református Kollégiumban.
 3. Találj ki jeleket azokhoz a településekhez, amelyek mellett nincs ikon a térképen!

Kapcsolódó
 1. Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten az alábbiaknak!

 a)  Mutasd be Kölcsey Ferenc és Berzsenyi Dániel kapcsolatát! Például: Hogyan 
vélekedtek egymásról? Milyen munkakapcsolat volt köztük? Stb.

  b)  Milyen rokoni kapcsolat fűzte Kölcsey Ferencet Kölcsey Péterhez?
 2. Képzelj el egy találkozást Kölcseyvel! Mit kérdeznél tőle?

A CSEKEI BIRTOK

Kölcsey Ferenc 1815ben – öccse halála miatt – hazatért csekei bir
tokára, hogy gondoskodjék testvére családjáról. Egy elha nya golt bir
tok és egy düledező udvarház fogadta. A házat sa ját tervei alapján 
újíttatta fel: fürdőszobát építtetett, és kü lön könyvtárszobát a maga 
számára, melyet egyszerű bú torokkal rendezett be. 
A konyha felszerelése – egy 1832es leltár szerint – többek kö zött 
élésládából, lisztesszekrényből, gyúródeszkából, ké  zi mán gorlóból, 
rézmozsárból, palacsintavasból, hurka töltőből és pá lin ka fő ző ből állt. 
•  Nézz utána, mi a kézi mángorló, és milyen háztartási munkát vé

geztek vele!  

  A Kölcsey család háza Álmosdon


  A Kölcsey család 
nemesi címere
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•  Mondjátok el, mely években segítette Kölcsey országgyűlési képviselőként a reformok 
ügyét! 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra

Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fi adnak
Hagyd örökűl, ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.

 (Pozsony, 1833. június 14.)

A reformkor időszakát áthatotta a hazafi as lelkesedés, a változtatás és a haladás szán
déka. Széchenyi István Hitel című műve így foglalta össze mindezeket: „Sokan azt gondolják: 
Magyarország – volt; – én azt szeretném hinni: lesz!” A gondolat később sokszor idézett kijelen
téssé, szállóigévé vált. A szállóige valamely irodalmi mű vagy híres személy kijelenté
séből származó, gyakran idézett és közismertté vált rövid részlet.

A régi dicsőség puszta felemlegetése helyett tettekre, cselekvésekre volt szükség az el
érendő cél megvalósításához. Ennek szolgálatában találta meg Kölcsey Ferenc is élete értel
mét, ezért fogalmazta meg az 1830as évek elején új programját.

A reformkorban kedveltté vált az epigrammaköltészet, amely segítette a hazafi as buz
dítások és a polgári eszmények rövid, jelszószerű megfogalmazását. Ezek közé tartozik 
Kölcsey Ferenc Emléklapra és Huszt című műve is, melyek a magyar epigrammaköltészet 
kiemelkedő alkotásai.

Feladatok, kérdések

1. Érvelj amellett, hogy a költő „A HAZA MINDEN ELŐTT” parancsa szerint élt!
 2.  Idézd fel a Fogalomtár segítségével az epigramma jellemzőit! Érvelj amellett, hogy 

Kölcsey Ferenc Emléklapra című költeménye epigramma!
 3. Tanuld meg a költeményt! 

Kapcsolódó
 1.  A haza fogalmát a Magyar értelmező kéziszótár így határozza meg: „Az az ország, az 

a népközösség, amelyhez tartozunk.” […] „Terület, hely, ahol vmely1 embercsoport élet-
lehetőségekre talál.” 

  a)  Keressetek olyan irodalmi alkotásokat, idézeteket, amelyekben a haza iránti kö
tődés gondolata fogalmazódik meg!

  b)  Hallgassátok meg Erkel Ferenc Bánk bán című operájából a Hazám, hazám kez
detű részt! Jellemezzétek az ária (szólóének) hangulatát! Válasszatok a felsorol
tak közül is: emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli, vidám, könnyed!

1 vmely: valamely
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•  Idézzétek fel a szóhangulatról tanultakat! Jósoljátok meg, milyen hangulatú versre számít-
hattok a „romvár”, a „rémalak” és a „régi kor árnya” kifejezések alapján!

Kölcsey Ferenc: Huszt
Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
  Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott1

  Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.
És mond: Honfi ,2 mit ér epedő kebel e romok ormán?
  Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan vess öszve3 jelenkort;
  Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
 (Cseke, 1831. december 29.)

Kölcsey Ferenc először 1825ben örökítette meg a Huszt várában tett látogatását, a köl
temény akkor a Régi várban címet kapta. Hat évvel később újra elővette a művet, és 1831. 
december 29én öntötte végleges formába az epigrammát Csekén.

Az előkészítő rész sejtelmesen romantikus környezete („romok”, „éjjeli hold”, „sír szele”, 
„rémalak”) teremti meg az alaphangulatot a lírai alany (honfi ) és a múlt árnya (szellem) 
„párbeszédéhez”. A honfi  érzelmeit, gondolatait a szellem közvetíti felénk, ő mondja ki 
a cselekvő hazaszeretet alapelveit a lezáró rész soraiban.

A versben a múlt, a jelen és a jövendő egyaránt jelen van („Régi kor”, „Messze jöven-
dővel”, „jelenkort”). A szellem a tétlenség, a múltba merülés ellen emel szót, és a jövőre irá
nyítja a fi gyelmet. A szebb jövő alapjait azonban a jelenben kell lerakni; az eljövendő dicsőbb 
kor a jelenkorban gyökerezik. Az utolsó sor az egyik legtöbbet idézett, szállóigévé vált
mondat („Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”), melynek első fele ellentmondást nem 
tűrő felszólítás, második fele biztatás minden hazafi  számára.

1 elontott: ledöntött
2 Honfi : hazafi 
3 öszve: össze

  Huszt vára (ismeretlen alkotó metszete)
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A Huszt című epigramma hagyományos versformája – akárcsak a korábban megismert 
Janus Pannoniusműnek, a Pannónia dicséretének is – a disztichon, amelyben egy hexame
ter sort egy pentameter követ:

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék;
   –     UU | – UU| –         –  |       –      –  |     – U    U|  –    –    (hexameter)

    Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.
         –         UU|   –   UU|–    | |  –       UU |  –UU |  –           (pentameter)

Feladatok, kérdések
 1. Vizsgáljátok meg a vers szerkezeti egységeit!

  a) Vegyétek számba, milyen romantikus motívumokra épül az előkészítő rész!
  b) Ki szólal meg a versben?
  c)  Hogyan állítja szembe a múltat, a jelent és a jövőt? Milyen értékek kapcsolódnak 

a jelenhez és a jövőhöz?
  d) A lezárásban a két kérdésre két felszólítás a válasz. Olvassátok fel ezeket!
  e) „Fordítsátok le” a mai nemzedék számára a „Hass, alkoss, gyarapíts” parancsát!

 2.  Elevenítsd fel az időmértékes verselésről tanultakat (hosszú és rövid szótag, vers
lábak, sormetszet)! Másold le az epigrammát, és végezd el a megfelelő verstani 
jelöléseket!

 3. Tanuld meg az epigrammát!

Kapcsolódó
 1.   a)  Keresd meg a térképen vagy az interneten Huszt várát! Melyik ország területéhez 

tartozik ma?
  b)  Igazold a megállapítást internetes és könyvtári kutatómunka alapján! Huszt vára 

a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok egyik sikeres helyszíne volt.
 2.  Hallgassátok meg Kodály Zol

tán Huszt című művét! Mi lyen 
eszközökkel érzékelteti a zene az 
egyes részek han gu latát (tempó, 
hangerő, hang szín stb.)? Hogyan 
emeli ki az epigramma lényeges 
gon do latát?

 3. a)  Készítsetek portrét gróf Szé
chenyi Istvánról! (Szár ma zása, 
munkássága, utóélete stb.)

  b)  Igazoljátok,  hogy a gróf is
„A HAZA MINDEN ELŐTT” és 
a „Hass, alkoss, gyarapíts” pa 
ran csa szerint élt!


   Széchenyi István felajánlja birtokai egyévi jövedelmét 
egy tudós társaság alapítására
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• Énekeljétek el az első versszakot! Milyen hangulatot erősít a zenei dallam? 

Kölcsey Ferenc: Himnusz
A magyar nép zivataros századaiból
1. Isten, áldd meg a magyart

Jó kedvvel,1 bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors2 akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendőt!

2. Őseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak3 vére.
S merre zúgnak habjai 4

Tiszának, Dunának,
Árpád hős magzatjai
Felvirágozának.

3. Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szőlővesszein
Nektárt  csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád5

Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

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

1 Jó kedvvel: megelégedéssel, örömmel
2 Bal sors: rossz sors, baljós jövő
3 Bendegúz: hun fejedelem, Attila és Buda atyja
4 habjai: hullámai
5 plántálád (lat): ültetted, kitűzted


  Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja
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5. Hányszor zengett ajkain
Ozman1 vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Győzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfi ad2

Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!3

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

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

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

 (Cseke, 1823. január 22.)

1 Ozman (másként Oszmán): 1281–1324 között alapította meg a Török Birodalmat
2 tenfi ad: régies alak; saját fi ad
3 hamvveder: a halottak porait befogadó urna

109


  Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása
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A Himnusz, a ma gyar nem zeti ro man
tika korai re mek műve 1823. ja nuár 22én 
nyer te el vég ső for má ját. Eredeti, teljes cí
me: Hymnus a ma gyar nép zivataros szá-
zadaiból; az al cím csak ké sőbb vált el a mai 
címtől.

A költeménynek nemcsak a cí me, de a 
műfaja is himnusz. A him nusz az óda mű
fajának egyik vál to zata, vallá sos jel legű, 
Istent, isteni ha tal makat vagy magasz
tos esz méket di cső í tő ima szerű ének.

A műfaj jellegéből követ kezik, hogy a 
megszólított Isten, akivel a vers lírai ala
nya teremt kapcsolatot, de nem a maga, 
hanem a nemzet, a ma gyarság nevében. 
A keret vers s za kok ban (1. és 8. versszak) 
a ma gyar ságról egyes szám harmadik sze
  mélyben szól a lírai alany – utalva ez zel a 
közvetítő szerepére. A 2. versszak  tól kezd
ve vált át többes szám első sze mélyre, ma
gát is beleértve ezáltal a nemzet közösségébe. A „víg esztendő” kérése (az új esz tendő kez de
tekor) nemcsak a nemzet, de saját maga számára is kívánatos. 

A 2–7. versszakban megismerjük a lírai alany történelemfelfogását. Eszerint a múltat 
a jó sors határozta meg (2–3. versszak), de az elkövetett bűnök miatt – Isten akaratából 
– balsors sújtotta a nemzetet sok évszázadon át. 

A hirtelen váltást a „Hajh” indulatszó vezeti be. Az elkövetett bűnt a 4. versszak első 
sorában vallja meg a lírai alany részletezés nélkül, majd négy versszakon keresztül idézi fel 
a büntetést, a súlyos sorscsapásokat: a rabló mongolokat, a török rabigát, a belső viszályo
kat és következményeit, az üldözöttek és a bujdosók keserves sorsát. A múlt idejű ige hasz
nálatot  itt már a jelen idejű váltja fel. 

A 7. versszakban az ellentétes képsorok (rabság – szabadság) erejével világít rá saját 
kora nemzetvesztő állapotára: a széthúzásra, az önpusztításra és a nemzeti egység hiányára. 
Emiatt a bűnösöknek bűnhődniük kell, de nem az egész nemzetnek. Azért kéri az isteni be
avatkozást, mert a nemzet ereje fogytán van, csak az isteni csoda segíthet rajta. 

A záró keretversszak nem egyszerű ismétlés: áldás helyett szánalomért könyörög a lírai 
alany a reménytelen helyzetben lévő magyarság számára.

A költemény szerkezetét leginkább a párhuzamok és az ellentétek sora jellemzi. A leg
több költői kép a virágzó és a haldokló haza szembeállítását szolgálja.

A Himnusz szimultán verselésű.  A 7 és 6 szótagos sorok trochaikus lejtésűek, ame lye
ket spondeusok lassítanak. De ebbe a ritmusba gyakran beleszövődik a kétütemű hetes (4/3) 
és a hatos (3/3) ütemezésű hangsúlyos sor.

Rímelése egyszerű, dísztelen a ragrímek gyakorisága miatt (például habjai – magzatjai), 
emellett többször előfordul asszonánc is (például miatt – villámidat). Az asszonánc olyan 
rímfajta, amelyben a magánhangzók legalább két szótagban azonosak, a más sal
hang zók pedig eltérnek. Rímfajtája keresztrím. Azt a fajta verselési módot, mely idő  mér
téken alapul, és amelyben a sorvégek is rímelnek, rímesidőmértékes verselésnek nevezzük.


  A Himnusz eredeti kéziratának részlete
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Feladatok, kérdések
 1. Mutasd be a vershelyzetet! 
  a) Ki a megszólított? Milyen kapcsolatot próbál vele teremteni a lírai alany?
  b) Kinek a nevében szól a lírai alany?

 2. a) Vizsgáljátok meg a vers felépítését a rövid vázlat alapján!
  
  
  
  
  
  
  

1. versszak keret

2–3. versszak a dicső múlt felidézése
történelmi tabló

4–6. versszak a tragikus múlt felidézése

7. versszak a sivár jelen

8. versszak keret

  b) Tanulmányozzátok a keretversszakokat!
• Olvassátok fel az ismétlődő sorokat az 1. és a 8. versszakból! Hogyan nevezzük 

ezt a nyelvi jelenséget?
• Melyik két felszólító módú ige nem ismétlődik meg? Mi kap nagyobb nyoma

tékot a változtatással?
  c) Figyeljétek meg a 2–3. versszakot!

• Írjátok le a nemzeti erény diadalára vonatkozó történelmi eseményeteket a ti 
megnevezéseitekkel (például honfoglalás)!

  d) Olvassátok el ismét a 4–7. versszakot!
• Mely eseményeket tartja a lírai alany a nemzeti bűnök következményének?
• Miért foglalkozik nagyobb terjedelemben a tragikus történelmi eseményekkel?
• Mi jelzi a fordulópontot? Hogyan tagolja ez a hangulatváltás a Himnuszt? 

 3. Keress példákat a túlzásra! Milyen hatást ér el segítségükkel a vers?
 4.  Gyűjtsd ki a költeményből azokat a költői és nyelvi eszközöket, amelyek az emel

kedett, fennkölt stílus kialakításában szerepet játszanak!
  5.  Készítsd el a Kölcsey által felsorolt földrajzi nevekből Magyarország térképét, és 

írd le mindegyik mellé a költő jellemző meghatározását (például Kárpátok – szent 
bércek)! Egészítsd ki a térképet újabb tájegységek bejelölésével, amelyekhez te al
koss jellemző kifejezéseket!

 6. Tanuld meg a verset! 

A HIMNUSZ MEGZENÉSÍTÉSE

Az egyik legismertebb magyar vers először az Aurora című iro
dalmi zseb könyvben jelent meg 1828ban, majd 1832ben a 
költő verseinek kia dá sá ban vált olvashatóvá. A Nemzeti Színház 
1844ben írt ki pályázatot a meg zenésítésére. Erkel Ferenc nyer
tes művét még abban az évben bemutatták, s bár közismert
té vált, a századfordulóig inkább a Szózatot tekintették nem zeti 
himnuszunknak. A megzenésített Himnusz fokozatosan vette át 
a helyét, és vált nemzeti összetartozásunk egyik jelképévé.


  Erkel Ferenc portréja
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•  Nézzetek utána az interneten vagy a lexikonokban, milyen kapcsolat fűzte egymáshoz 
Kölcsey Ferencet és Kölcsey Kálmánt!

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

Alig van ember, kinek kebelében a jó és szép magvai 
termé szet től hintve ne lennének. […] Azonban ismerni 
a jót könnyebb, mint követni […]. 

(Az erkölcsi ideálról)

Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek el
en ged he tet len feltétele. […] Szeresd a hazát! […] Haza
szeretet egyi  ke a kebel1 tiszteletre legméltóbb szenvedel
meinek;2 de sok kí ván tatik, míg annak tiszta birtokába 
juthatunk. […] Minden erény önáldozattal jár, felál
dozásával pilla n tat  nyi3 kényünknek, megtagadásával 
önhasznunknak, s nem ritkán hajlandóságunk vagy 
gyűlölségünk elnémításával: azonban minden áldozat 
kicsiny azokhoz képest, miket a hazá nak kívánni joga 
van. […] Mert tudd meg: e szóban – haza, fog laltatik az 
emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész öszvessége.

(Az ember- és a hazaszeretetről)
Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen fel
té tel. De erre még nem elég azon nyelvismeret, mely dajkánk karjai közt reánk ragadt; 
s azt hinni, hogy gyermekkori nyelvünkkel az élet és tudomány legmagosb s legtitkosb 
tárgyait is tisztán s erőben előadhatjuk, nevetséges elbízottság. Igyekezned kell nemcsak 
arra, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról; hanem arra is, hogy […] okaidnak s 
érzel meidnek akaratodtól függő tolmácsa lehessen.

Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – Mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól 
válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehe
zen fog. Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyelvét is, […] de soha ne feledd, miképpen 
idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségesig mívelni kötelesség.

(Az anyanyelvről)
Többször mondám: az élet fő célja – tett, 
s tenni magában vagy másokkal együtt sen
kinek nem lehetetlen. Tehát tégy! S tégy min
den jót, ami tőled telik, s mindenütt, hol al
kalom nyílik.

(Az élet céljáról)

1 kebel: mellkas, mell; itt: a lélek
2 szenvedelmeinek (régies alak): szenvedélyeinek
3 pillantatnyi: pillanatnyi


  Kölcsey Ferenc arcképe a nagykárolyi 
vármegyeháza tanácstermében

Csónakos fejfák a szatmárcsekei református temetőben;
hátul Kölcsey Ferenc márvány síremléke látható          
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Most pedig, szeretett gyermek, isten veled! Most még a gyermekkor bájos álmai kebeled
hez gondot férni nem engednek; de eljön egyszer az idő, s a tapasztalás égető nappala téged 
is felébreszt. Ha majd e felébredés kínos óráiban e lapokat előveended, jusson emlékezet
be: miképpen a fel ébredés kínos órájának gyötrelmeit én is teljes mértékben szenvedtem; 
azonban szerelmemet az emberiség s bizodalmamat az örök sors iránt híven megőrizni 
törekvém; s hidd el nekem, ki e kettőt bírja, az füstbe ment remények után sem fog vi gasz
talás nélkül maradni.

 (A búcsúzásról)

Kölcsey Parainesis Kölcsey Kálmán hoz című írása 1837ben
jelent meg az Athenaeumban. Unokaöccsét szó lí totta 
meg benne, de egy ben min den felnövekvő ifj út er
kölcsi és szellemi útravalóval látott el.

A magyar irodalmi hagyomány a 11. század elején ke
letkezett írást, a Szent István király intelmei Imre herceghez
című alkotást tekinti a parainesis műfaj első jelentős alko
tásának. 

Kölcsey Ferenc Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című mű
vét olvasva is megbizonyosodhattál arról, hogy a parai
nesis epikai műfaj, amely egy megnevezett személyhez 
– itt a költő unokaöccséhez – szólva erkölcsi kérdések
kel foglalkozik, nevelő célzatú tanácsokat fogalmaz meg. 
A részletben a hazaszeretetről, az anyanyelvről, az élet 
céljáról stb. olvashattál bölcsességeket. A parainesis for
mája levél, szónoki beszéd vagy végrendelet is lehet. 

Kölcsey Ferencet kiváló szónokként tartották számon, 
ez a képessége nemcsak az országgyűlési követi mun
káját jellemezte, hanem az irodalmi alkotásaiban, a most 
megismert tanácsaiban és bölcsességeiben is megmu
tatkozott. 

A szónokol és a szónoklat kifejezések már történelmi tanulmányaid során ismerősek lehet 
nek a számodra. A szónoklat nyilvánosan, élőszóban előadott, a hallgatóságot vala
mire rábeszélni, valamiről meggyőzni kívánó beszéd vagy prózai mű. Már tu dod, hogy 
Kölcsey Ferenc sok beszédének a sorai szállóigévé váltak, éppúgy, mint a Búcsú az orszá gos 
rendektől című írásának a gondolatai: „Jelszavaink valának: haza és haladás.”

Feladatok, kérdések
 1.  Keressetek olyan szavakat, kifejezéseket, részleteket, amelyek számotokra szokatla

nok vagy ismeretlenek, és beszéljétek meg a jelentésüket!
 2. Olvasd fel hangosan a részleteket! Ügyelj az ünnepélyes hangvételre! 

 3.  Mondjátok el egymásnak saját szavaitokkal a nektek leginkább tetsző intelmeket! 
Beszéljétek meg, miért fontosak azok szerint élni napjainkban is!

 4. Fogalmazzatok meg ma is hasznosítható tanácsokat a kortársaitok számára!

113


  Kölcsey síremléke a szatmárcsekei 
temetőben
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Pályája 
Pestre költözött, hogy költői tehetségéből élhessen meg. Első sikerét 
a Zalán futása (1825) című eposzával érte el. 
A pesti íróbarátok ajánlására 1828tól négy éven át a Tudományos Gyűj -
te mény szerkesztőjeként dolgozott. 1836ban a Kisfaludy Társaság egyik 
ala pító tagja lett. Nevéhez fűződik (Toldy Ferenc és Bajza József mellett) 
az Athenaeum és a Figyelmező című folyóiratok kiadása is. 
Vörösmarty Mihály a magyar romantika irodalmának meghatározó alakja 
volt. Verses epikai alkotásai közül: A buvár Kund, Szép Ilonka. A nemzeti sors
kérdéseket, a rendületlen hűség parancsát megfogalmazó művei: Szózat, 
Gondolatok a könyvtárban. Szerelmes versei: Ábránd, A merengőhöz stb.

Születési helye, ideje
Pusztanyéken (ma Kápolnásnyék) született 1800. de cem  ber 
1jén, elszegényedett nemesi családban. Apja gaz da tiszt
ként szolgált egy grófi  birtokon. 

1.

Tanulmányai
Pusztanyéken tanult, a gimnáziumi osztályokat Székesfe
hérváron, majd Pesten végezte. Apja halála után, 1817ben 
a Perczel családhoz ke rült nevelőnek. Tanítványaival, a ké
sőbbi legendás hon védtábornokokkal, Perczel Miklóssal 
és Mórral három évet töltött Pesten. A tanítóskodás mel
lett az egyetemen fi lo zó fi ai, majd magánúton jogi tanul
mányokat folytatott.
1820 végén a Perczel fi úkkal együtt visszatért azok csalá
di birtokára. Ekkor már egyre inkább az irodalom felé for
dult, itt szü lettek meg a soha be nem teljesedett szerelmé
hez, Perczel Etelkához írt versei. 
Két évig Görbőn szolgált ügyvédbojtárként, majd 1824ben 
ügyvédi oklevelet szerzett.

2.

3.
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 Vörösmarty Mihály

Vörösmarty Mihály

• Ismerkedjetek meg a költő életrajzával a számozás sorrendjében!

Mozaikok Vörösmarty Mihály életéből
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Politikai szerepvállalása, magánélete
A 40es években Wesselényi Miklós és Deák Ferenc barátjaként, valamint 
a Védegylet elnökségi tagjaként újságcikkeiben Kossuth mellé állt. 
Az Ellenzéki Kör egyik alapítója volt. Ez az irodalom és művészetpártoló 
egyesület adta ki Petőfi  verseit.
1843ban nősült meg, feleségül vette Csajághy Laurát, aki huszonöt évvel 
volt fi atalabb a költőnél.

 Részvétele az 1848–49es forradalomban 
és szabadságharcban

1848. március 15ét a Szabad sajtó című versével kö szön
tötte. Ebben az évben országgyűlési képviselő volt, majd 
a későbbiekben elkí sér  te a kormányt Debre cenbe, Sze
ged re és Aradra. 

5.

4.

Visszavonulása, halála
A világosi fegyverletétel után bujdosni kény szerült, majd 
feladta magát a hatóságoknál, de végül felmentették.
1850től családjával együtt földbérlőként tele  pedett le 
szülőhelye közelében. Anyagi gon dokkal, betegséggel, 
lelki fájdalommal küzdött. 
Lélekben meghasonlottan halt meg 1855ben. Temetése 
húszezer ember néma tüntetése volt az osztrák önkény
uralom ellen.

6.


  Csajághy Laura (A kép az asszony 
idős korában készült.)idős korában készült.)
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Feladatok, kérdések
 1. a)  Készítsétek el a füzetben vagy interaktív táblán a Vörösmarty Mihály életét be

mu tató gondolat térképet!

Iskolái

Vörösmarty Mihály
Pusztanyék

Születési helye

  b)  Ismertessétek az elkészült 
munkák alapján a költő élet
útját, majd véleményez zé tek 
egymás anyagát!

 2.  Csoportonként húzzatok egy 
cé dulát, melyre tanárotok elő
ző leg egy kérdést írt fel! Vála
szoljatok rá, de magát a kér
dést ne olvassátok fel! A töb bi 
csoport feladata annak a meg
fogal ma zása lesz.

3.  Olvasd el és értelmezd a költő 
Fóti dal  című versének sorait!

  „Törjön is mind ég felé az, / Ami gyöngy; / Hadd maradjon gyáva földön / A göröngy.”

 4. Találj ki jeleket azokhoz a településekhez, amelyek mellett nincs ikon a térképen!

A SOKOLDALÚ VÖRÖSMARTY

Vörösmarty Mihály akadémikusként helyes
írási szabályzatot, szótárt és nyelvtant állí
tott össze. A versek mellett írt történelmi 
drámákat és drámai költeményt Csongor 
és Tünde címmel, mely a Tündérszép Ilona 
és Árgyélus történetére épül. Nevezetesek 
színi kritikái és fordításai is. 
Ő volt az első költő Magyarországon, aki az 
irodalomból meg tudott élni, köszönhetően 
annak, hogy mun kássága ismertté válhatott 
kortársai előtt. Alkotásaiban teljesedett ki 
irodalmunkban a romantikus líra.
•  A Zalán futása című alkotás műfaja eposz. 

Idézd fel a műfaj ismertetőjegyeit!
•  Nézz utána, kinek a nevéhez fűződik még az Athenaeum című folyóirat kiadása!  


  Szemlér Mihály: Vörösmarty Mihály a Fóti dalt szavalja 
Fáy András szüretjén


  Vörösmarty Mihály 
Zalán futása című 
eposzának címlapja


  Az Athenaeum című 
folyóirat kiadása is a 
költő nevéhez fűződik 
1837 és 1843 között
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•  Idézzétek fel, mely strófák alkotják a Himnusz keretversszakait, és milyen eltérés van köztük! 
A Szózat megismerése közben fi gyeljétek meg, erre a versre is jellemző-e a keretes szerkezet!

Vörösmarty Mihály: Szózat

1 ápol: gondoz, éltet
2 eltakar (régies alak): eltemet
3 balszerencse: ugyanaz, mint a Himnuszban a „Bal sors”
4 nagyszerű: eredeti jelentése szerint hatalmas, nagy méretű
5 elbukál (régies alak): elesel, meghalsz

1.  Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol1 s eltakar.2

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

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

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

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

6. És annyi balszerencse3 közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

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

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

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

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

11.  Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű4 halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

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

13.  Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,5

Hantjával ez takar.

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

 (1836)
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Az 1830as évek közepén a bécsi udvar erőszakosan lépett fel a polgári haladás ma
gyar képviselőivel szemben. 1835ben Wesselényi Miklóst perbe fogták, egy év múlva pe
dig Kossuth Lajost is letartóztatták. A félelem és a csüggedés légkörében Vörösmarty 
úgy gondolta, szólni kell a magyarsághoz: hitet és erőt önteni az emberekbe a ha
zához való rendíthetetlen hűség felmutatásával. Ekkor írta ódai felhívását, szózatát
a néphez. A cím azt sugallja, hogy a költői szónoklat mindenkihez szól. Az első változat 
1835ben született, majd 1836ban alakította ki a végleges formát. A Szózat nemzeti éne
künk, a magyarság hazaszeretetének, történelmi és anyanyelvi összetartozásának a jelképe 
a Himnusszal, nemzeti imádságunkkal együtt.

A Szózat a Himnuszhoz hasonlóan keretes vers, felépítése a szónoklatra jellemző sajá
tosságokat mutat. Ilyen a felsoroló rámutatás („Ez a föld”, „Ez, melyhez” stb.), az ismétlés 
(„Még jőni kell, még jőni fog” stb.) és az ellentételezés (élethalál, áldásverés stb.). Vörösmar
ty alkalmazza a megszólítást is, az egyes szám második személyű forma bevonja az olvasót 
a vers be. 

A legfontosabb gondolatot a felütésben (verskezdetben) fogalmazza meg a lírai alany 
a ha  za iránti rendíthetetlen hűség parancsával. Csak egyetlen lehetőség van a címzett
(„oh magyar”) számára jó vagy rossz sorsban egyaránt: kötődni ehhez a hazához, munkál
kodni ezért a hazáért.

A második szerkezeti egység (3–7. versszak) történelmi tabló, mely a fennmaradásért, 
a szabadságért vívott küzdelmet mutatja be. A múlt szent nevei: Árpád, Hunyadi János és 
a szabadságért küzdő legnagyobb hősök tettei kötelezik és egyben buzdítják a reformkori 
nemzetet. Az öntudatra ébredés után, az ezredévnyi szenvedés és a létért folytatott küzde
lem jogán a nagyvilághoz lehet fordulnia a magyarságnak. 

A 8–12. versszakban a jövő esélyeit veszi számba. Kétféle jövőképet tár elénk: „egy jobb 
kor”ét, illetve „a nagyszerű halál”ét. „A nagyszerű halál” kifejezés Vörösmarty korában más je
lentéssel bírt, mint ma: a teljes, megsemmisítő pusztulást értették alatta. (A korabeli sajtóban 
azt olvashatjuk például, hogy „nagyszerű földrengés”.)

Az utolsó szerkezeti egység, a verszárlat (13–14. versszak) újra rendíthetetlen helyt
állást követel a nehéz helyzetben lévő magyaroktól, az egyes embertől éppúgy, mint az 
egész néptől. Ez a nyolc sor magán viseli az előző rész emelkedett hangját. Megváltozik az 
első versszak szórendje, élére kerül a buzdító, kérlelő „légy”, s a „rendületlenűl” szó is nyo ma
tékosabb lesz.

  Feszty Árpád: A magyarok bejövetele (A Feszty-körkép részlete)
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A Szózat állandó érzelmi hullámzásban tartja olvasóját. A lét vagy halál végleges lehe
tő  ségének szembeállítása szélsőséges érzelmeket mozgat meg. A szokatlan szavak
(„átoksúly”), a túlzó kifejezések („ezredévi szenvedés”), a félrímes (x a x a) versforma, va
lamint a nyolc és hat szótagos jambusi sorok váltakozása izgatottságot, zaklatott
ságot su gall. Az ünnepélyes hangvételű sorokban spondeusok lassítják a ritmust. Ezzel 
a rímesidő mé rtékes verselési formával már találkoztál Arany János A walesi bárdok versének 
a megismerése során.

A költemény műfaja: hazafi as óda. (Régi magyar neve: dicsének.) Az óda emelkedett 
han gú, magasztos tárgyú, rendszerint bonyolult ritmikájú és felépítésű, terje del me
sebb lírai költemény.

Feladatok, kérdések
 1.  Vizsgáljátok meg a cím jelentését és hangulati tartalmát! Hogyan viszonyul a vers 

egé  széhez?
 2. Hasonlítsátok össze, ki a vers megszólítottja a Himnuszban, illetve a Szózatban!

  a) Mit kérnek a lírai alanyok a megszólítottaktól?
  b) Milyen összefüggésben van ez a választott műfajjal?
 3.  A költő két évig küzdött a vers első két sorának méltó megfogalmazásával, míg 

sike rült megtalálnia a legmegfelelőbb kifejezést: „rendületlenűl”.
  a) Mi a „rendületlenűl” kifejezés értelme?

  b)  Alkossatok felszólító mondatokat! Fejezzétek ki az 1–2. sorban megfogalmazott 
ren dületlen parancsot saját megfogalmazásban!

 4.  Írj verselemzést a költeményről a tanárod által megjelölt szempontok alapján! Segít 
a tankönyvi vázlat és a magyarázó szöveg. 

I. Keret
(1–2. versszak)

megszólítás; 
a rendíthetetlen 
hűség parancsa 

felsoroló rámutatás: „Bölcsőd az”, 
„Mely”, „e kivűl”
ellentétezés: „Bölcsőd” – „sírod”, 
„élned” – „halnod”,  „Áldjon” – „verjen”

II. Történelmi 
visszapillantás
(3–7. versszak)

az ősök miatti büsz
keség; 
az öntudat, 
az erő érzékeltetése

tabló; felsoroló rámutatás: „Ez a föld”, 
„Ez, melyhez”, „Itt küzdtenek”, 
„Itt törtek össze”, „itten hordozák”
ellentétezés: „Megfogyva bár, 
de törve nem”, „éltet” – „halált”

III. A jövő esélyei
(8–12. versszak)

jobb kor elérése 
– érvek mellette – 
ellene ható erő;
nemzethalál: 
romantikus látomás

„ész, erő”, „szent akarat” – „átoksúly” (balsors)
ismétlés: „Az nem lehet”, „Még jőni kell, még 
jőni fog”
túlzó kifejezések: „Egy ország vérben áll”, „az 
ember millióinak”

IV. Keret
(13–14. versszak)

a rendíthetetlen 
helytállás megis
mételt parancsa

a szórend megváltoztatása;
ellentétezés: „éltetőd” – „ez takar”, 
„Áldjon” – „verjen”, „élned” –„halnod”

 5.  Egyén (egyes ember) – nemzet – emberiség. Foglaljátok mondatba a felsorolt sza
vak segítségével a Szózat üzenetét!
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 6. Foglalkozzatok a vers zeneiségét meghatározó tényezőkkel!
  a) Másoljátok le az 1–2. versszakot!
  b)  Jelöljétek be a rövid és a hosszú szótagokat, húzzátok be a verslábakat! Állapít

sátok meg a rímfajtát is!
7. Vizsgáljátok meg a szavak hangrendjét a „jobb kor”-ról, illetve a „nagyszerű halál”-

ról szóló részben! Mit tapasztaltatok?
 8. Tanuld meg a Szózatot!

Kapcsolódó
 1.  Olvassátok fel azokat a szakaszo

kat a versből, amelyek azt hirde
tik, hogy ak kor is rendületlenül 
ki kell tar tani, ha valamilyen tra
gikus ese mény miatt nehéz sors 
vár a ma gya rokra. (Gyermekei
nek ezek nél kül kel lett megtanul
niuk a köl te ményt.)

 2.  Válaszolj a kérdésekre Kovács 
Mihály Mohácsi temetés (1853) 
című festménye alapján! Nézz 
utána a válaszoknak az interne
ten is!

  a) Ki volt az a bátor asszony, aki eltemette az elesett katonákat?
  b) Hol helyezkedik el a képen?
  c) Jellemezd őt az ábrázolás alapján! (Segít a színek és a gesztusok értelmezése.)

1 integráns: szervesen hozzátartozó, nélkülözhetetlen

A SZÓZAT TÖRTÉNETE

A Nemzeti Színház 1843ban pályázatot írt ki a Szózat megzené
sítésére. A beérkezett 22 zeneműből Egressy Béni alkotása nyerte 
el az első díjat. Legnagyobb nemzeti ünnepeinken általában az ün
nepély zárásaként énekeljük el a művet.
A Szózatot sok nyelvre lefordították, hatott a fi nn nemzeti himnusz 
lét rejöttére is. A későbbi korok nagy költői is erőt merítet tek be lő le 
a nehéz történelmi időkben: „Csak a[z első] világhá bo rú után döb ben -
tem rá, hogy ennek a költészetnek, mint min den igazi köl té szet nek, a va-
lóság számára is jelentése és jelentősége van. […] Azt a ha zát, melyről 
a Szózat zeng, el nem veheti, és meg nem csonkíthatja senki. Az vissza-
vonhatatlanul hozzá tartozik. […] Ennek a hazának ’integráns1 része’ a Szózat is: nélküle csonka lenne 
a szellemi ország, s nem lenne többé magyar a magyar.” (Babits Mihály: A Szózat ünnepére; 1936)


 Kovács Mihály: Mohácsi temetés


 Egressy Béni (1814–1851)
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• Értelmezzétek a címet! Milyen hangulatú versre számítotok a cím alapján?

Vörösmarty Mihály: Ábránd

1.  Szerelmedért
Feldúlnám eszemet
És annak minden gondolatját,
S képzelmim édes tartományát;
Eltépném lelkemet
Szerelmedért.

2.  Szerelmedért
Fa lennék bérc fején,
Felölteném zöld lombozatját,
Eltűrném villám s vész haragját,
S meghalnék minden év telén
Szerelmedért.

3.  Szerelmedért
Lennék bércnyomta kő,
Ott égnék földalatti lánggal,
Kihalhatatlan fájdalommal
És némán szenvedő,
Szerelmedért.

4.  Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Dicsőbb erénnyel ékesítném
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért!

 (1843. március előtt)

Vörösmarty sokáig őrizte szívében Perczel Etelka emlékét. Már javakorabeli férfi  volt, amikor 
megismerte barátja, Bajza József sógornőjét, az alig tizenhat éves Csajághy Laurát. Az is
meretségből szerelem szövődött, majd barátai intése ellenére feleségül is vette a leányt.

Versekkel kedveskedett szerelmének, ezek közül való az Ábránd című is, amelyet még a há
zasságkötésük előtt írt Laurához. 

A költemény hangulatát egyrészt a kétség és a bizonytalanság érzése határozza meg, 
ugyanakkor a túlfűtött szenvedélyesség is jelen van. Fellelhetők benne a romantikus 
kép  alkotásra jellemző jegyek: a természet elemeinek beemelése, a túlzó kifejezések 
használata, valamint az alakzatok közül az ismétlés és a fokozás.

A költemény műfaja dal, ugyanakkor a versre az óda műfaji jegyei is jellemzőek. (Ilyen az 
emelkedett hang és a bonyolult rímtechnika is.)

Feladatok, kérdések
 1.  Beszéljétek meg, milyen szerepe van a vers hangulatának megteremtésében a fel

tételes módú igéknek!  
 2. Vizsgáljátok meg a vers szerkezeti felépítését!

   a) Hogyan kapcsolódik egymáshoz az 1. és a 4. versszak?
   b)  Mi a szerepe a 2. és a 3. versszaknak? Értelmezzétek a természeti jelenségek 

motí vu mait, a kialakult képek sorrendjét, kapcsolódását!
 3. a)  Elevenítsétek fel a dal műfaji sajátosságairól tanultakat! (Hívjátok segítségül a tan 

 könyv Fogalomtárát is!)
   b)  Írjatok példákat a dal és az óda műfaji sajátosságainak bemutatására (például a szó 

kincs, a kifejezésformák és a versforma tekintetében)!
 4. a) Keress példákat arra, hogy a mondat nem zárul le a sor végén! 
   b) Mondd el, miként fejezi ez ki az érzelmek áradását!
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Petőfi Sándor

•  Nézzétek meg a térképen bejelölt településneveket! Korábbi ismereteitek alapján fűzzetek 
néhányhoz eseményeket, évszámokat, személyeket stb.!

Petőfi Sándor életútja

Ötödik osztályban már megismerkedtél az egyik legis mer tebb ma
gyar költő, Petőfi  Sándor életével és halha tat lan hő sének, János vitéz
nek a történetével.

A részletesebb életrajzzal most még inkább kirajzolódik előtted a 
tragikusan rövid életű költő alakja, aki a magyar romantika irodalmá
nak meghatározó alkotója volt. 

Születési ideje és helye, szülei
Petőfi  Sándor 1823. január 1jén született Kiskőrö sön. Édes apja, 
Petrovics István vállalkozó szellemű mé szá ros mes ter és kocsmá
ros volt. Édesanyja, a szlovák anya  nyelvű Hrúz Mária házassága előtt 
cseléd lány ként dolgozott.

A család 1824ben Kiskunfélegyházára költözött. Petőfi  ver  seiben 
ezt a várost vallotta szülőföldjének. 

Iskolái
Jó anyagi kö rül mények között éltek, ezért a gondos apa egyre jobb iskolák ba járatta fi ait, Sán
dort és Istvánt. A költő Kiskun fél egyházán, Kecskeméten, Szabadszálláson, Sárszent
lőrincen, majd Pes ten és Aszódon tanult.
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 Orlai Petrich Soma: Petőfi  Sándor
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Később Selmecbányára került, itt érte a család elszegényedésének a híre – a jómódú fi ú  ból 
egyik napról a másikra szegény diák lett.

Vándorlás, színészélet, katonaság
1839ben elkezdődött vándorlásainak időszaka, megismerkedett a nélkülözéssel és a nyo
morral. 1839 februárjában gyalog indult el Pestre, ahol színházi „mindenes” és alkalmi 
statisz ta lett a Nemzeti Színház ban. Szülei kérésére a nyarat már Ostff yasszonyfán töltöt
te egyik ro ko  nuknál, aki megígérte, hogy taníttatja. Ebből azonban semmi sem lett, ezért 

Sop ron ban önként je lent   kezett katonának a császári hadsereg
be. A vékony tes talkatú fi ú azonban nem bírta a ke mény katonaéle
tet, és megbetegedett. Egy jó indulatú katonaorvos másfél év után, 
1841 február jában felmentette.

Leszerelése után folytatta vándorútját, és szinte min denütt 
megfordult az országban. Sopronból Pápára ment, ahol néhány hé
tig a gimnázium diákja is volt. Ezután fel csapott vándorszínésznek, de 
1841 októberében már ismét Pápán tanult. Itt ismerkedett meg 
Jókai Mórral, akivel később barátságot is kötött.

Pályakezdése
Az 1842es év hozta meg számára az első jelentő sebb irodal
mi sikert: A borozó című verse megjelent az Athe naeumban. (Itt 
még Petrovicsként írta alá a művet, de a Hazámban című versét már 
Petőfi ként jegyezte.) Ez év novemberében egy vándortár  su lat  hoz 

szegődött, 1843 tavaszán Pozsonyba ment, ahol az Országgyűlési Tudósítá  sok máso lá sá ból 
tartotta fenn magát. A hideg telet Debrecenben töltötte éhezve, fázva. Ekkor tett le vég
leg színészi ábrándjairól, és határozta el, hogy költő lesz. Mintegy nyolc van versét lemásol
ta, és 1844 februárjában Pestre indult, hogy kiadassa műveit. Fel kereste Vörösmarty 
Mi hályt, aki pártfogásába vette Petőfi t. Állást is kapott a kor egyik nép szerű képes folyóira
tánál, a Pesti Divat lapnál. Még ebben az évben megjelent első kötete Versek címmel. 1844 
őszén kezdte el írni Kukoricza Jancsi kalandjait. Az elbeszélő köl temény 1845. március 6án 
jelent meg a Pesti Divatlap hasábjain. A János vitéz sikere Petőfi t országo san ismert, ün
nepelt költővé avatta. 

1845 tavaszán indult el felvidéki körútjára. Útja diadalút volt: még fáklyás felvonulást is ren
deztek a tiszteletére. Élményeiről az Úti jegyzetekben számolt be. 

1846 tavaszán ismét Pestre költözött. Együtt lakott Tompa Mihállyal, akivel közö sen szer
vezték meg a Tízek Társaságát, a fi atal írók csoportját. A csoport tagjai – különösen Petőfi  –
a francia forradalom elkötelezett hívei voltak. 

Szerelem, házasság 
Erdélybe indult, ahol a nagykárolyi megyebálon megismerte a 18 éves Szendrey Júliát,
az erdődi jó szág igazgató leá nyát. A költő azonnal szenvedélyes sze relemre lobbant iránta. 
A lányt kezdetben csak Petőfi  hír neve ragadta meg, és nem volt biztos az érzelmeiben. Júlia 
édesapja, Szend rey Ignác nem nézte jó szemmel, hogy egy köl tő udvarol a leá nyá nak, ezért 
el lenez te a kap csolatot. A fi atalok 1847. szep tem be r 8án házasságot kö töttek Er dő dön.
A mé zes he teket gróf Teleki Sándor koltói kas té lyában töl töt ték. No  vem ber ben Pestre köl
töztek, ahol Jó kai Mór volt a társ bérlőjük. 


 Barabás Miklós: Szendrey Júlia
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Barátsága Arany Jánossal
Az 1847es év ajándékozta meg Petőfi t a köl tőtárs, Arany János igaz barátsá gá  val. A Toldi
megjelenése után Petőfi  Sándor prózai és verses levélben üdvözölte Aranyt, aki hasonlókép
pen válaszolt a már országosan ismert költőnek.

„TOLDI írójához elküldöm lelkemet / Meleg kézfogásra, forró ölelésre!…
Olvastam, költőtárs, olvastam művedet, / S nagy az én szivemnek ő gyönyörűsége.”

A forradalom és a szabadságharc vezéralakja
1848 elejétől Petőfi  már a forradalomvárás lázában égett. A februári párizsi ese mé
nyekről kapott hír hallatán március 13án megírta a Nemzeti dalt arra a nép  gyűlésre, ame
lyet március 19ére terveztek. Ám a bécsi forradalom híre cselekvésre késztette Petőfi éket.

A márciusi események után megdöbbenve látta, hogy a ma gyar kormány egyez kedik 
a csá szári udvarral a békés megoldás reményében. Már áprilisban kijelentette, hogy nem bí
zik a kormányban, ezért rágalomhadjárat indult ellene.

Ősszel – Jellasics betörését követően – Székelyföldre indult hadi kiküldetésbe, aho vá 
váran dós feleségét is magával vitte. Kisfi a, Zoltán születése után Bem seregébe kért beosz
tást, harcolni akart a hazájáért. 

Halála
1849. július 31én a segesvári csatában a több mint ötszörös túlerővel szemben alul ma
radtak a magyarok. Ebben a csatában tűnt el Petőfi  örökre. A fegyvertelenül me nekülő köl
tőt Fejér egyháza közelében látták utoljára, valószínűleg egy lovas ka to na szúrta le. Sírhelye, 
halálának pontos körülményei máig ismeret le nek.

Feladatok, kérdések

 1.  Készítsétek el a füzetben vagy in ter ak tív 
táb  lán a köl tő életét bemutató gon  do  lat  tér 
képet!

 2.  Válaszd ki azt a szót vagy szókapcsolatot, 
amelyik igazzá teszi a költőről szóló állításo
kat! Olvasd fel a kiegészített mondatokat!

  a)  Petőfi  Sándor édesanyját Hrúz Máriának / 
Szendrey Júliának hívták.

  b)  A János vitéz című költeménye 1844. / 1845. / 1846. március 6án jelent meg Pesten.
 c) Petőfi t Fejéregyháza / Kiskőrös közelében látták utoljára 1849. július 31én.

   3.  Találj ki jeleket azokhoz a telepü lésekhez, amelyek mellett nincs ikon a térké pen!

Kapcsolódó
 1.  Nézz utána a könyvtárban vagy az in terneten a következőknek!
  a)  Miről nevezetes a kiskun félegy házi Hattyúház?
  b)  Melyik iskolában nevezték el Pe tőfi t Könyves Sándornak?
  c)   Petőfi  halála után meg so ka so d ott azo knak a száma, akik utá nozták ver  seit. Hogy 

ne vez zük az ilyen köl tőket?


 Orlai Petrich Soma: Petőfi  Sándor szülei
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•  Az életút ismeretében fogalmazzátok meg, 
milyen szerepet töltött be a címben szereplő 
két szó a költő életében!

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!
Szabadság, szerelem!
E kettő kell nekem.
Szerelmemért föláldozom
Az életet,
Szabadságért föláldozom
Szerelmemet.

(Pest, 1847. január 1.)

A Szabadság, szerelem! című versét a költő mottónak, fontos gondolatnak szánta az 1847ben 
megjelent költeményei elé. Sorai azóta szállóigévé váltak, az azokban megfogalmazott gon
dolatok Petőfi  Sándor életét és költészetét is meghatározták. 

A költő politikai tárgyú, a nemzet sor
sával foglalkozó közéleti lírája 1846 
után bontakozott ki. Őszinte lelkesedés sel 
szól a nemzet nevében, és megfogalmazza 
a programját is: min den „rab szolga-nép” fel
szabadítását és a világszabadság kivívását. 

Az 1848–49ben írt versei szinte króni
kaszerűen örökítik meg a forradalom és 
szabadságharc eseményeit. Buzdítanak a 
harc folytatására, és hirdetik, hogy a haza 
megvédése az életünk nél is fontosabb. 
Legismertebb köz éle ti témájú versei kö
zé tartoznak az Egy gondolat bánt enge-
met… és a Nem zeti dal című költeményei.

A „Szerelmemért föláldozom / Az életet” sorok azt jelzik, hogy költészetében a szerelem is meg
határozó értékként volt jelen. Petőfi  Sándor teremtette meg irodalmunkban a hitvesi köl
tészetet, a Szendrey Júliához fűződő szerelem emlékét a kedveshez írt százhúsz verse őrzi. 
A Júliaversek közé tartoznak a Szeptember végén és a Reszket a bokor, mert… című költeményei is.

Feladatok, kérdések

 1.  Petőfi  Sándor Reszket a bokor, mert… című versével már 6. osztályos tanulmányaid 
során megismerkedtél. A művet 1846. november 20a után írta a költő, és az Élet-
képek című lapban jelent meg 1847 januárjában. 

  a) Nézz utána, milyen választ adott Szendrey Júlia a költemény alábbi soraira! 

   „Hogyha már nem szeretsz, / Az isten áldjon meg,
   De ha még szeretsz, úgy / Ezerszer áldjon meg!”

  b)  Idézd fel a verset! Sorold fel a költemény népdalokra jellemző ismertetőjegyeit!


  Petőfi , Egerváry Ágost 
festménye 


  Szendrey Júlia portréja. 
Ismeretlen művész 
festménye Barabás Miklós 
litográfi ája alapján


 Petőfi  Sándor kokárdája, Magyar Nemzeti Múzeum
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 2.  Petőfi  gyakran írt önmagáról, szívesen mutatta be verseiben saját költői és emberi 
magatartását. Életművében jó néhány ars poeticával [arsz poétika] találkozunk. 
Olyan alkotásokat értünk ezek alatt, amelyek a költészet céljával, a költői magatar
tással foglalkoznak, és szerepük szerint vallomásos vagy tanító jellegű költemények.

  a)  Hallgassátok meg A XIX. század költői című verset az interneten színművészek 
tolmácsolásában! Érveljetek amellett, hogy a vers ars poetica!

  b)  A lírai beszélő azt is megfogalmazza, melyek a feltételei annak, hogy egy jobb 
világ, a Kánaán eljöjjön. Keresd meg a versrészletben, milyen szókapcsolatokkal 
fejezi ki a lírai alany az alábbi célokat! 

 „Ha majd a bőség kosarából / Mindenki egyaránt vehet, 
 Ha majd a jognak asztalánál / Mind egyaránt foglal helyet,
 Ha majd a szellem napvilága / Ragyog minden ház ablakán:
 Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, / Mert itt van már a Kánaán!”

3.  Petőfi  Sándor sok művével ismerkedtetek meg az elmúlt években. 
  a)  Már 5. évfolyamon tanultatok Az alföld című költeményéről. A fenséges síkság 

adta meg számára a szabadság érzését, a hazatalálás és az otthonosság örö
mét. Igazoljátok ezt a versből vett példákkal!

  b)  Idézzétek fel az Egy estém otthon és a Füstbement terv című verseit! Mi jellemzi 
a költemények hangulatát? Milyen érzéseket, gondolatokat fogalmaz meg ben
nük a lírai beszélő? 

  c) J ellemezzétek néhány mondattal Petőfi  Sándor költészetét az alábbi témák sze
rint! Soroljatok fel verscímeket is hozzájuk! 

  d)  A fejezet megismerése során egészítsétek ki új ismeretekkel az elmondottakat!
 4. Tanuld meg a Szabadság, szerelem! című verset!

anyagi jólét törvény előtti egyenlőség szellemi felvilágosultság

Családi líra Tájköltészet Hitvesi költészet Közéleti líra


 Id. Markó Károly: Magyar alföldi táj gémeskúttal


 Orlai Petrich Soma: Petőfi  a szüleinél
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•   Mondjátok el, milyen érzések, gondolatok jutnak eszetekbe a szeptember vége kifejezésről!

Petőfi Sándor: Szeptember végén
1.  Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,

Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifj u szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

2.  Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem,1 űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsze sirom fölibe?
Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre2

Könnyezve borítasze szemfödelet?
S rábírhate majdan egy ifj u szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

3.  Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt,
Fejfámra sötét lobogóul akaszd,
Én feljövök érte a síri világból
Az éj közepén, s oda leviszem azt,
Letörleni véle könyűimet érted,
Ki könnyeden3 elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

 (Koltó, 1847. szeptember)

A szerelem fontos ihletője volt Petőfi  költészetének, külö
nösen igaz ez Szendrey Júlia sze mé lyére. A házasságköté
sük után született szerelmes versek jelentős részét – több 
mint húszat – 1847 szeptemberében, a koltói kastélyban 
eltöltött napok alatt írta. Közülük is a legismertebb a Szep-
tember végén című költeménye.

A költemény első versszaka szemlélődő beszédhely
zetre épül: a lírai alany a természet képeit állítja párhu
zamba és ellentétbe az emberi élet szakaszaival. (Lángo ló 
nyár – ifj úság, tél – elmúlás stb.) A négy évszak váltakozá
sának bemutatásában nagy szerepe van az időhatározó
szóknak: a „még” négyszer, a „már” háromszor jelenik meg. 

1 hitves: feleség
2 tetemimre: holttestemre
3 könnyeden (itt): gyorsan


 A koltói Teleki-kastély. Jókai Mór rajza
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A második versszaknak már csak az első sora idézi fel a természetet. Ez a sor örök életűvé 
vált a magyar irodalomban, Kosztolányi Dezső1 szerint a legszebb magyar verssor: „Elhull 
a virág, eliramlik az élet…” Minden mulandó. Az idő 
múlására fi gyelmeztető jelek a halál gon dolatát is 
előhívják. A lírai alany kérdések sorát intézi a fele
séghez, miközben az örök, a ha lá lon túli szerelem 
gondolata foglalkoztatja.

A harmadik versszak romantikus képe (a sír
ból az eldobott özvegyi fátyolért feljövő alak) ket
tős szerepet tölt be. Egyrészt intelmet fogalmaz 
meg a feleséghez, másrészt a lírai alany szerelmi 
vallomása árad szavaiból. A záró versszak fájdal
mas, elégikus hangulatú jelenet, ro man tikus költői 
kép: benne a sírból az özvegyi fátyolért visszatérő, 
a szerelmét örökre szerető beszélő alakja tűnik fel.

A versben a csalódás és a gyász képei is megje
lennek, a költemény hangulata fájdalmas, bánatos, 
műfaja elégia. 

A mű szimultán verselésű, meghatározó az erőteljes ana pesztusok lüktetése. Szabályo
san követik ben ne egymást a tizenkét és tizen egy szótagos sorok, válta ko zá sukat a ke
resztrímek (a b a b c d c d) is felerősítik. 

Feladatok, kérdések
1. Soroljátok fel, milyen gondolatok foglalkoztatják a versbeli beszélőt!
2.  Ismerkedjetek meg a vers felépítésével, kifejezőeszközeivel a vázlat alapján! Egé

szítsétek ki szóban további ismertetőjegyekkel a leírtakat!

I. Valóságos látvány
nyári virágok       JELEN     téli világ
zöldellő nyárfa         havas bérci tető
      ellentét
párhuzam        párhuzam

lángoló szív         őszülő haj
II. „Elhull a virág, eliramlik az élet…”

JELEN, JÖVŐ
meghitt összebújás        költői kérdések

       ellentét

III. Látomás
romantikus kép (temető, sírok, szellem)

JÖVŐ
az özvegy hűtlensége        a költő síron túli

ellentét szerelme

3. Érveljetek amellett, hogy a vers műfaja elégia!
 4. Tanuld meg a verset!

1 Kosztolányi Dezső (1885–1936): író, költő, műfordító


  A szerelmesek szobra a koltói kastély  udvarában
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•  Jósoljátok meg a vers tagolása és az oldalon látható képek alapján, milyen témájú és 
hangulatú verset fogtok olvasni!

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

 1. Egy gondolat bánt engemet:
 2. Ágyban, párnák közt halni meg!
 3. Lassan hervadni el, mint a virág,
 4. Amelyen titkos féreg foga rág;
 5. Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
 6. Mely elhagyott, üres szobában áll. 
 7. Ne ily halált adj, istenem,
 8. Ne ily halált adj énnekem!
 9. Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
10. Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
11. Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
12. Egetföldet rázó mennydörgés dönt le… –
13. Ha majd minden rabszolganép
14. Jármát megunva síkra lép
15. Pirosló arccal és piros zászlókkal
16. És a zászlókon eme szent jelszóval:
17. „Világszabadság!”
18. S ezt elharsogják,
19. Elharsogják kelettől nyúgatig,
20. S a zsarnokság velök megütközik:
21. Ott essem el én,
22. A harc mezején,
23. Ott folyjon az ifj ui vér ki szivembül,
24. S ha ajkam örömteli végszava zendül,
25. Hadd nyelje el azt az acéli zörej,
26. A trombita hangja, az ágyudörej,
27. S holttestemen át
28. Fújó paripák
29. Száguldjanak a kivivott diadalra,
30. S ott hagyjanak engemet összetiporva. –
31. Ott szedjék össze elszórt csontomat,
32. Ha jön majd a nagy temetési nap,
33. Hol ünnepélyes, lassu gyászzenével
34. És fátyolos zászlók kiséretével
35. A hősöket egy közös sírnak adják,
36. Kik érted haltak, szent világszabadság!

 (Pest, 1846. december)


 Révész Imre: Petőfi  a táborban
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A költészet egyik ága a közéleti líra. Petőfi  1844től kezdve jelentkezett a magyar nép sor
sával és meghatározó sze mé lyiségeinek szerepével foglalkozó ver seivel. Ezeknek a költemé
nyeknek az alaphelyzete gyakran a szó  no ki po zíció, amelyre a „szabadságvallás” hirde
tőjének az emelkedettség megteremtéséhez volt szüksége. Leg ismertebb példája en nek 
a Nemzeti dal, de idesorolható az Egy gondolat bánt enge met… című verse is.

A költemény műfaja rapszódia, mely az óda egyik válfaja. A rapszódia szen ve délyes 
hangú, felindult lelki ál la po tot tükröző, szaggatott szerke ze tű és gondolatmenetű, 
egyenet len ritmusú lírai költemény.

A költeményt a gondolati és ritmikai egy ségek alapján vizsgáljuk meg. Az el ső részt
(1–8. sor) a lassú halál elutasítását kifejező hasonlatok uralják, ritmusát a né gyes, ötös és az 
ötöd feles jambusokból álló sorok adják.

A második részt a 9–12. sor alkotja, amely a gyors halál metaforáiból épül fel, ritmu
sát pedig az ötödfeles jambusok határozzák meg. Az egység lezárását három pont mel lett 
egy gondolatjel is jelzi.

A harmadik rész (13–20. sor) felütésszerűen kezdődik: „Ha majd minden rabszolga-nép”, és 
ezzel a jelen időbe (az 1840es évekbe) érkezünk. A lírai alany re ménye szerint rövidesen 
elkezdődik a „rabszolga-népek” világméretű harca a zsarnokság ellen, a világszabadságért.
A ritmust itt is a jambusok teremtik meg.

A negyedik rész (21–30. sor) ritmi kai váltása (jambusok helyett anapesz tu sok) egybeesik 
egy újabb gondolatiér zel mi váltással. A lírai alany sze  mé lyes kí vánsága – hőssé válni –
fo gal ma zódik meg egy hatalmas, ro man tikus lá tomás ke retében.

Az ötödik részben (31–36. sor) ismét lelassul a tempó, és visszatér az első rész ritmusa. 
A kivívott diadal részeseként a dicső halállal a lírai alany egyike lesz a közös sírba temetett 
hősöknek.

A költemény jelentős versszervező erői az ellentét (aktív halál – passzív ha lál) és a foko
zás (villám sújtotta fa – szél től kicsavart fa – mennydörgés által le dön tött kőszirt). Az erő
tel jes színek (piros, fekete) és hangok (mennydörgés, har so gás, acéli zörej, ágyúdörej) is 
hozzá járul  nak ahhoz, hogy a lírai alany megfo gal mazza vágyait, félelmeit, majd egy roman
tikus záró képben láttassa a világ szabadságért életüket áldozók hősi halá lát és temetését. 

Feladatok, kérdések
 1. Alkossatok párokat, és válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

  a) Fogalmazzátok meg az egyes szerkezeti részek legfontosabb gondolatait!
  b)  Keressétek meg az első és a második rész hasonlatait és metaforáit, majd értel

mezzétek azokat!
  c)  A fokozás mellett az ismétlésnek is kiemelt szerepe van a költeményben. Hozza

tok példákat az ismétlések különböző fajtáira!
  d)  Keressétek meg a rapszódiára jel lem ző jegyeket:

• a különböző hangulatokat, vál to zó érzelmeket kifejező sza va kat;
• a zaklatottság kifejezőeszközeit (mondat és sorhosszúság)!

  e)  Három helyen belső rímek tör delik a tíz szótagos sorokat.
• Keressétek meg ezeket a rímeket!
• Mutassatok rá a szerepükre is!
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•  Idézzétek fel, milyen szerepet játszott Petőfi  Sándor az 1848–49-es eseményekben! 
Miért tekinthetjük a forradalom és a szabadságharc vezéralakjának? 

•  Foglaljátok össze a refrénről tanultakat! Figyeljétek meg, milyen szerepe van a refrénnek 
a költeményben!

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

1.  Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

2.  Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltekhaltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
 Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!


  Th orma János: Talpra magyar!

3.  Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

4.  Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

5.  A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi, nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

6.  Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

 (Pest, 1848. március 13.)
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1848 első hónapjaiban beköszöntött a „népek tavasza” Európában. Először Itáliában lán
gol tak fel forradalmak (január 12én Palermóban, 27én Nápolyban, majd március 18án 
Milá nó ban) az egységes olasz állam megteremtéséért. Párizst február 22én gyújtotta fel 
a forradalom lángja.

Március 6án a Pozsonyban ülésező országgyűlés elfogadta a jobbágyfelszabadítást.
Már cius 13án kitört a bécsi forradalom, és ez adta a végső lökést a pesti ifjak cselekvéséhez. 

Elkészült a magyar nép követeléseit meg fogalmazó Tizenkét pont. A meghirdetett nép
gyűlésre Petőfi  megírta a forradalmi cselekvés indulóját, a „Talpra magyar”t. A bécsi ese
mények hatására azonban már március 15én reggel a Pilvax ká véházban, a gyüleke ző 
ifjúság előtt felolvasta Petőfi  a Nem zeti dalt, kérve a hallgatóságot, hogy kap csolódjon be 
az előadásba. „Elszavaltam… azután az orvosi egyetemen, az után a sze minárium terén…, végre 
a nyom da előtt, me lyet erőszakkal elfoglaltunk a Hatvani ut cában” – írta a Nemzeti dal egyik 
kéziratára. Este a Nemzeti Színházban szintén ezt a verset követelte a közönség, és kí ván
ságára a kor egyik leg híresebb színésze, Egressy Gábor szavalta el. 

A Nemzeti dal lelkesítő induló és versbe foglalt, mozgósító erejű kiáltvány a nem zethez. 
Már a versfelütésben feltűnik a leg fontosabb gondolat: „Talpra magyar, hí a haza!” 
és az indító kér dés: „Rabok legyünk, vagy szabadok?” A kérdésre adott válasz egyér telmű: 
a sza badságot kell választani. A tettre buzdítás és a szabadság melletti érvek felsorakozta
tása az egész költeményen végigvonul. A refrén négy sora adja meg a választ az indító 
kérdésre: „Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!” Ez a szerkezeti megoldás arra biztatja 
a hallgatót, hogy maga is mondja, kiáltsa a refrént.

A második és harmadik versszak a múlt és a jelen kapcsolatát mutatja be. Az ős
apák még szabadon élhettek, de nyugodni már nem tudnak a magyar földben, hiszen az 
„szolgaföld” lett. A jelenben az ősökért (a múltért) is harcolni kell, a haza becsületének
a helyreállítása minden
nél fontosabb.

A negyedik versszak a 
költemény csúcs pontja: 
a láncok eldobásának és a 
fegyverbe hí vásnak, a buz
dításnak a képe.

Az ötödik és hatodik 
vers szakban a jövő tör  té
nelmi képeit és az utó kor 
erkölcsi ítéletét fogal
maz za meg a lírai alany: a 
hazájukért ál do zókat mind
örökké szentként tiszte lik 
majd az utódok.

A Nemzeti dal a közé le ti 
témájú magyar líra kiemel
kedő alkotása, amely köz
vetlen politikai cselekvésre, 
a forradalom kivívására sar
kallta a magyarságot. 

  Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt 1848. március 15-én
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Feladatok, kérdések
1. A vers címe egyben a műfajának a meghatározása is.

  a)  Elevenítsétek fel a dal műfaji sajátosságairól tanultakat! Milyen ismertetőjegyei
vel találkoztatok a versben?

  b) Mondjátok el, milyen ódai vonásokra ismertek a költeményben!
 2.  Vizsgáld meg, ki a vers megszólítottja! Milyen a viszony a lírai alany és a megszólí

tott között?
3. Elemezzétek közösen a verset!
 a)  Jegyezzétek le az egyes szakaszok leglényegesebb szavait, és állapítsátok meg 

a köztük lévő viszonyt (például ellentét, párhuzam stb.)!
  b) Hogyan szolgálja a vers gondolatmenete a buzdító, mozgósító szándékot?
  c) Fogalmazzátok meg, milyen jövőképet vetít előre a lírai beszélő!

4.  Fejtsétek ki, milyen jelkép utal a rabság-szabadság motívumra! Melyik versszakban 
találtátok meg? A vers melyik korábbi részére vonatkozik még?

5. Vizsgáljátok meg a Nemzeti dal verselését!
 a)  Másoljátok le az első versszakot, és végezzétek el a jelöléseket! Milyen sorfajtákra 

ismertek?
  b) Hol törik meg ez a verselés az egyes versszakokban? Mi a szerepe ennek?
 6. Tanuld meg a verset! 

Kapcsolódó
 1.  Hallgassátok meg a Föltámadott a tenger című verset az interneten színművészek 

tolmácsolásában, és válaszoljatok a kérdésekre!
  a)  A háborgó tenger a népek mozgalmát és szabadságküzdelmeit jelképezi. Mire 

vagy kire utal a hánykolódó hajók képe? 
  b) Fogalmazzátok meg a részlet alapján, mi az „örök tanúság”!

„Jegyezd vele az égre / Örök tanúságúl:
Habár fölül a gálya, / S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!”

 2.  Hallgassátok meg a 
Tolcsvay László ze n e 
  szerző által megzené
sített Nemzeti dalt!

3.  Keressetek idézete
ket, verseket, műve
ket egy március 15i 
ünnep séghez! Közö
sen állítsátok össze 
ezekből egy műsor 
forgatókönyvét! 

  A Pilvax kávéház belső tere a reformkorban, Preiszler József 
színezett tollrajza
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Arany János

•  Fejezzétek be a mondatot többféleképpen! Már azt is tudjuk Arany Jánosról… (A folytatás-
ban például események, művek, személyek, évszámok is szerepelhetnek.)

Arany János életútja

Hatodik osztályos korodban a Mozaikok Arany János 
életéből című részben már röviden megismerkedtél 
a köl tő életútjával. Most felelevenítjük a korábban ta 
nul takat, és újabb ismeretekkel is kiegészítjük a ma  
gyar nyelv egyik legnagyobb művelőjének, a magyar 
romantika kiemelkedő alakjának az élet   rajzát. 

Születési ideje és helye, szülei, gyermekkora 
Arany János 1817. március 2án született Nagy
szalontán. Szülei, Arany György és Megyeri Sára az 
„öregség minden vonzalmával” 1 szerették ké sőn jött, 
tizedik gyermeküket. Mégsem népes csa lád ba ér
kezett a legkisebb, hiszen a szülőknek csak egyet
len gyermekük maradt életben. A kis János szü let é
sekor nővére, Sára már a huszonötödik évé ben járt, 
rég férjhez ment, sőt gyermeke is szü letett. 

A szülők szerény körülmények között éltek, mind össze egy kis házból és kevéske föld
ből állt a va gyonuk. Hívő reformátusok voltak, akik egyetlen, ké sei fi úgyermekükben látták 
időskoruk minden re  mény ségét. Féltő gonddal óvták, gyön géd sze re  tet tel nevelték a 
kisfi út, akinek tehetsége és ta nu lé kony sága hamar meg mu tatkozott. Alig múlt há romnégy 
éves, amikor édesapja hamuba írt be tűk segít ségével megtanította olvasni. Mire az iskolába 
került, már némi olvasottságra is szert tett, sok bibliai történetet és éneket is mert. 

Iskolái
Arany János 1823tól 1833ig a nagyszalontai is kolában tanult, ahol tizennégy éves ko
rától – szü lei terheinek könnyítésére – segédtanítói fel ada to kat is vállalt. Már több nyelven 
ol vasott, amikor 1833 őszén a Debreceni Református Kollégiumba került. A tandíj meg
fi zetése ko moly gondot jelentett a családnak, ezért egy időre abba is hagy ta a ta nulmányait. 
1834ben Kisújszállásra ment tanítani, majd egy év múlva ismét visszatért Debrecenbe. A ta
nulás mellett ma gántanítványokat vállalt, hogy szűkös anyagi hely zetén javítson. Kisebb sze
repeket is el ját szott a szín társulatban, kitűnő hangja miatt az énekkar tagja lett.

Vándorlás és hazatérés
1836ban végleg otthagyta a kol légiumot, fes tő vagy szobrász szeretett volna lenni. Egy 
időre a „hi vatásos” színészettel is megpró bál kozott, és el szegődött egy vándortársulathoz. 
Idős szülei miatt azonban folyamatos lelki is meretfurdalás gyötörte, akik nem mű vésznek, 

1 Arany János: Önéletrajz; 1855. június 7., Nagykőrös.


 Barabás Miklós: Arany János
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hanem papnak szán ták fi u  kat. Arany hamaro san feladta mű
vészi pró bálkozásait, és fél év múlva haza tért Nagyszalon
tára. Tanítói fela datokat vállalt, majd 1840ben „kis nótárius” 
(al jegy ző) lett. Ezzel a hivatallal lakás és jó fi  ze tés is járt, így fe
leségül vehette szíve választott ját, Ercsey Juliannát. Két gyer
me kük született: Juliska és László. 

A Kisfaludy Társaság felhívása, pályakezdése
Az 1846os év fordulatot jelentett a pálya fu tásában.
A Kisfaludy Társaság felhívására megírta a Toldit, amellyel 
megnyerte a pályázatot. A pálya díjon és az országos ismert
ségen felül Arany egy iga zi, hűséges barátra is talált Petőfi  
Sándor sze mélyében. Ettől kezdve állandó kapcsolatban áll
tak egymással, Petőfi  többször járt Aranyéknál Nagy sza lontán. 

A következő években, 1847–48ban a költőnek több epi
kus alkotása is született, köztük a Toldi es té je, a tervezett Toldi-
triló gia1 újabb része. 

Nemzetőr, szerkesztő, tanár
1848ban, a forradalom győzelme után egy ideig Aradon volt nemzetőr, és a Nép Barátja cí mű 
lapot szerkesztette. A világosi fegyverletétel után bujdosni kényszerült, lakását, jegyzői állá sát 
is elvesztette. Ne héz helyzete miatt fél évig Geszten, a Tisza csa lád nál volt házi tanító (1851). 

Arany János anyagi gondjai 1851 őszén ren deződ tek, ugyanis a nagykőrösi reformá tus 
egy ház kinevezte tanárnak újjászerveződött fő gimnáziumába. A költő 1860ig, közel egy 
év ti zedig maradt Nagykőrösön, magyart és latint tanított a gimnáziumban. A tanári 
mun ka sok idejét lefog lalta, még a tankönyveket is maga írta. A nagykőrösi évek alatt szü
lettek meg a költő nevezetes balladái, köztük az V. László, a Szondi két apródja és az Ágnes 
asszony című alkotásai is. Emellett – bár Arany az epikus alkotá sait becsülte többre – jelentős 
lírai műveket is írt, így a Családi kör, a Letészem a lantot és a Kertben című verseit. 

1  trilógia: három, önmagában is kerek, de tárgyánál fogva egymással szervesen összefüggő irodalmi, szín-
padi vagy zenei mű

135


  Ercsey Julianna (Petőfi  Irodalmi 
Múzeum, Budapest)


 Arany János lakóháza Nagykőrösön
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A Kisfaludy Társaság igazgatója, az Akadémia titkára
Az újabb és jelentős fordulatot az újjászerveződött Kisfaludy Társaság ajánlata jelentette az 
életében. Bár nem fogadta el azonnal a felkínált igazgatói állást, később mégis elvál lalta, 
és 1860ban végleg Pesten telepedett le. A megváltozott, kedvező politikai légkörben 
mun kakedve is visszatért, folyóiratokat indított Szépirodalmi Figyelő és Koszorú címmel. 

1865ben megválasztották a Ma gyar Tu do
má nyos Akadémia titká rá nak, majd 1870 ben 
főtitkárának. A hivatali mun ka azonban nagyon 
le  ter helte, nem ma radt elég ide je az írás ra. Arany 
továbbra is visszavágyott szü lő földjére, szeretett 
volna egy Nagysza lon tához közeli birtokot vásá
rolni. Leánya, Juliska ha lála azonban meghiúsította 
a tervét. Újabb betegsége, lelki fájdal ma miatt kö 
zel egy évtizedig nem írt ver seket, el hallgatott 
benne a költő. Ám az írást nem hagyta abba: szív
ügye volt a magyar nyelv tudomány, a verstan, az 
iro da lom tör té net – mindegyik területen jelentős ta
nul  mányai születtek. 

Betegségei miatt többször is ausztriai és csehországi gyógykezelésre utazott, aho vá fi a is 
elkísérte. Arany László (1844–1898) sok tekintetben hasonlított az édesapjához, köl tőként, 
irodalomtudósként és népköltészeti gyűjtőként vált ismertté.

Az utolsó évek
Arany 1876ban lemondott akadémiai főtitkári állásáról. Lemondását csak 1879ben fogad
ták el, fi zetését és lakását azonban megtarthatta. A költő csak a lakást fogadta el, a hátralévő 
rövid időre – mint mondta – már nem akart költözködni. 

1877 nyarán a Margitsziget tölgyfái alatt töltötte idejének nagy részét Kapcsos könyvével, 
amelybe titokban írta meg az Őszikéket, megrendítően szép öregkori lírai verseit és balladá
it. 1879ben még befejezte a Tolditrilógia utolsó részét, a Toldi szerelmét. A költő egyre töb
bet betegeskedett, megfáradt, öreg embernek tűnt. 

Arany János hatvanöt évesen, 1882. október 22én halt meg Budapesten.
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 Arany János családja körében
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Anekdota Arany Jánosról

Az anekdota görög eredetű szó, jelentése: ’kiadatlan’ (kezdetben ugyanis csak szóban terjed
tek ezek az alkotások). Idővel le is jegyezték a történeteket, és az anekdota az irodalom ked
velt kisepikai műfajává vált. 

Az anekdota olyan tréfás, humoros, csattanóval vég
ződő történet, amely közismert emberekről vagy jeles 
történelmi eseményekről szól. Lehet valós vagy akár ki
talált is, de mindenképpen a hitelesség erejével hat. 

Az alábbiakban Arany Jánosról olvashatsz egy történetet, 
címe: Ha Arany János nagyon megharagszik…

Amikor Arany János Nagyszalontán jegyzősködött, egy ta
nácsbeli egyszer azt kérdezte tőle:

– Hogy lehet az, hogy a nemzetes1 jegyző úr szájából soha 
egy „adta teremtettét” sem hallunk?

Arany kurtán és nyugodtan válaszolt:
– Nem szokásom.
– Hát ha nagyon megharagszik? – fi rtatá2 a tanácsbeli.
– Akkor hallgatok – feleli Arany.
– De ha nagyon, de nagyon megharagszik?
–  Akkor még jobban hallgatok – mondja Arany, s ezzel be is érte a tanácsbeli.

(Gyöngyösy László: Arany János ifj úsága című művének részlete nyomán)

Feladatok, kérdések
 1.  A 136. oldali térképen Arany János életéhez kapcsolódó településeket jelöltünk be. 

Nevezd meg egyegy mondattal, hogyan kapcsolódnak a helységek a költő éle
téhez!

2.  Az elmúlt években Arany János több költeményével is megismerkedtetek. Idézzé
tek fel a műveket a táblázat kitöltésével! 

A mű címe Témája Műfaja Amit még fontosnak tartunk 
lejegyezni a műről

életkép
új hazába vezető állat

Toldi

ballada időmértékes verselésű
Mátyás anyja

 3. Találj ki jeleket azokhoz a településekhez, amelyek mellett nincs ikon a térképen!

1  nemzetes: a jegyzők és az intézők szokásos megnevezése Arany János korában, azt megelőzően tekintetes 
és nagyságos jelentése is volt

2 fi rtat: kérdezősködik, kíváncsian tudakol


  Barabás Miklós: Arany János
(Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest)
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• Próbáljátok meg kitalálni a költeményt illusztráló rajzokból, miről szólhat a történet!

Arany János: A fülemile
Hajdanában, amikor még
Így beszélt a magyar ember:
Ha per, úgymond, hadd legyen per!
(Ami nem volt épen oly rég) –
Valahol a Tiszaháton 
Élt egy gazda: Pál barátom,
S Péter, annak tőszomszédja;
Rólok szól e rövid példa.

  Péter és Pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyü nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
Hanem a mi PéterPálunk
Háza körűl mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,1
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nemigen jó barátok.

  Ha a Pál kéménye füstöl, 
Péter attól mindjár’ tüszköl;
Ellenben a Péter tyukja
Ha kapargál,
A szegény Pál
Háza falát majd kirugja;

1 patvar: veszekedés
2 összehorgolnak: összevesznek, összekapnak, összeszólalkoznak

Ebből aztán lesz haddelhadd,
Mely a kert alá is elhat!
Ez sem enged, az se hagyja,
S a két ház kicsínye, nagyja
Összehorgolnak2 keményen,
Mint kutyájok a sövényen
Innen és túl összeugat
S eszi mérgében a lyukat.

  De, hogy a dologra térjek,
Emberemlékezet óta
Állott egy magas diófa,
Díszeűl a Pál kertjének.
A szomszédba nyult egy ága,
Melyet Péter, minthogy róla
A dió is odahulla,
Bölcsen eltűrt, le nem vága.
Történt pedig egy vasárnap,
Hogy a fentírt fülemile
Ép, a közös galyra üle,
Azt szemelvén ki oltárnak,
Honnan Istent jókor reggel
Magasztalja szép énekkel:
Megköszönve a napot,
Melyre, im, felvirradott.
A szellőt és illatot;
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A fát, melynek lombja zöld,
A fészket, hol párja költ,
Az örömet, mely teli
Szivecskéjét elteli;1
Szóval, ami benne él
S mit körében2 lát, szemlél,
Azt a pompát, fényt és szint,
Mely dicsőség
– Semmi kétség –
Ő érte
Jött létre
Csupán ő érette mind!
Elannyira,3 hogy Pál gazda,
Ki gyönyörrel ott hallgatta,
Így kiáltott örömében:
„Istenem uram,
Beh szépen
Fütyöl ez az én madaram!”

  „Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a…”
Hangzik által a sövényen
Egy goromba szó keményen.
„Hát kié – pattogja Pál –
Mikor az én fámra száll?”
„De az én portámon zengett:

1 elteli: eltölti
2 körében: környezetében
3 elannyira: oly nagy mértékben, addig a következményig
4 jus (juss): tulajdonjog
5 tallér: régi ezüstpénz

Hogy illetné a fütty kendet!”
Pál nem hagyja: őtet uccse!
Péter ordít: ő meg úgyse!
Többrül többre, szórul szóra,
Majd szitokra, majd karóra,
Majd mogorván
Átugorván
Ölre mennek, hajba kapnak;
Örömére a szent napnak
Egymást ugyan vérbefagyba, –
Hanem a just4 mégsem hagyva.

  Pál azonban bosszut forral,
És ahogy van, véres orral
Megy panaszra, bírót búsit,
S melyet a vérszenny tanúsit,
A bántalmat előadja.
Jogát, úgymond, ő nem hagyja.
Inkább fölmegy a királyig
Térden csúszva: de a füttyöt,
Mely az ős diófárul jött,
Nem engedi, nem! halálig.
Nyomatékul egy tallért5 dob
Az igazság mérlegébe,
Mit a bíró csúsztat a jobb
Oldalon levő zsebébe.
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  Pétert sem hagyá pihenni
A nagy ártatlan igazság:
Nem rest a biróhoz menni,
Hogy panaszát meghallgassák.
Így s úgy történt, – elbeszéli,
Ővé a fütty, ő azt véli:
Nincs vármegye,
Ki elvegye,
Nincsen törvény, nem lehet per,
Hisz azt látja Isten, ember! –
De, hogy a beszédet össze
Annál jobb rendben illessze,
Az ütlegből sokat elvesz
És a joghoz egy tallért tesz,
Mely is a birói zsebben
Bal felől, a szív iránt
Meghuzódik a legszebben.

  Felderűle a kivánt
Nap, mely a vitát eldöntse,
Hogy a fülemilepörben
Kinek szolgál a szerencse.
Ámde a birót most cserben
Hagyja minden tudománya,
És ámbátor
Két prókátor1

Minden könyvét összehányja,
S minden írást széjjeltúr is:
Ilyen ügyről,
Madárfüttyről,
Mit sem tud a corpus juris;

1 prókátor (lat): ügyvéd 
2 osztály (itt): osztozkodás, tulajdon esetén megegyezés

Mignem a biró, haraggal
Ráütvén a két zsebére
S rámutatván a két félre,
Törvényt monda e szavakkal
A szegény fülemilére:
Hallja kendtek!
Se ide nem, se oda nem
Fütyöl a madárka, hanem
(Jobb felől üt) nekem fütyöl,
(Bal felől üt) s nekem fütyöl:
Elmehetnek.
                           *

  Milyen szép dolog, hogy már ma
Nem történik ilyes lárma,
Össze a szomszéd se zördül,
A rokonság
Csupa jóság,
Magyar ember fél a pörtül…
Nincsen osztály,2 nincs egyesség
Hogy szépszóval meg ne essék,
A testvérek
Összeférnek,
Felebarát
Mind jó barát:
Semmiségért megpörölni,
Vagy megenni, vagy megölni
Egymást korántsem akarja:
De hol is akadna ügyvéd
Ki a fülemile füttyét
Mai napság felvállalja!?

  (1854)
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A költemény 1854ben keletkezett Nagykőrösön, amikor a költő a város gimnáziumában 
tanított. 

Arany János műve egy régi, mulatságos, ugyanakkor igen tanulságos anekdotát elevení
tett fel. A költő a civakodó szomszédok történetével szerette volna felhívni az olvasók fi gyel
mét arra, hogy két ostoba ember perlekedéséből rendszerint egy harmadiknak lesz haszna. 

Arany János korában a Péter és a Pál név igen gyakorinak számított. Ez az általánosítás is 
hozzájárult ahhoz, hogy az olvasó magára ismerhetett a történetben. Ezt erősítette a „hajda-
nában” kifejezés is: talán így akarta a költő az olvasók tudtára adni, hogy sok helyen és időben 
éltek – és élnek – az apróságokon marakodó emberek. Őket teszi nevetségessé Arany a jel
lemvonásaik felnagyításával, a túlzás művészi eszközével. 

A történetmondás során a jóízű, bölcs humorral találkozunk. A humor szellemes meg
fogalmazást, ábrázolásmódot jelent, amely elnéző derűvel, jóakarattal tekint a torz, 
visszás, helytelen jellemvonásokra vagy körülményekre. 

A költeményben az utolsó (a csillag utáni) rész ironikus1 hangvételű, rejtett gúnyt tartalmaz: 
a beszélő nem azt mondja el, amit valójában gondol, hanem épp az ellenkezőjét.

Az alkotás műfaja szatíra. A szatíra a valóságot komikusan, a visszás helyzeteket de
rűsen ábrázolja, miközben az irónia, a szellemes és rejtett gúny is jellemző rá. A sza
tíra lehet műfaj és ábrázolásmód is.

Feladatok, kérdések
1. A szerkezeti vázlat alapján meséljétek el a mű történetét!

Előkészítés Hajdanában a Tiszaháton élt egy Péter és egy Pál nevű gazda.

Bonyodalom Leszállt egy fülemüle a „közös” ágra.

A cselekmény 
kibontakozása

Péter és Pál összeveszett.

Tetőpont A két gazda elment a bíróhoz. 

Megoldás A bíró döntése.

 2. Jellemezd a szereplőket! Milyen viszonyban vannak egymással?
3. Mondjátok el a véleményeteket a bíró viselkedéséről, döntéséről!

 4.  Sorold fel, mi a humor forrása a mű cselekményében és a szereplők jel le mében!
 5.  Igazold a költemény népiességét tárgya, szereplői, nyelvezete és verselése alapján!

Kapcsolódó
 1.  Értelmezd a következő szavakat: Tiszahát, tőszomszéd, fentírt, kendé, által, uccse!

 2. Nézz utána, mit jelent a „Rossz szomszédság: török átok” kifejezés!
 3.  Lapozz vissza a 15. oldalhoz, és add meg a Corpus Juris Hungarici kifejezés magya

rázatát!
4.  Időszerűnek, aktuálisnak érziteke a költemény üzenetét? Vannake napjainkban 

olyan jelen téktelen okok, amelyek kiváltói lehetnek egy perlekedésnek?

1  irónia (gör–lat): többnyire dicsérő és elismerő szavakba burkolt keserű, de szellemes és fi nom gúny
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• Idézzétek fel, mit tanultatok történelemórákon Drégely váráról és Szondi Györgyről!

Kuckó – Olvassunk együtt!
Arany János: Szondi két apródja

1.  Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, 
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa1 napja; 
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegyorom, 
  Tetején lobogós hadi kopja.2

2.  Két ifiu térdel, kezökben a lant, 
A kopja tövén, mintha volna feszűlet.3 
Zsibongva hadával a völgyben alant4 
  Ali győzelemünnepet űlet.

3.  „Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért? 
Bülbülszavu5 rózsák két mennyei bokra? 
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba füzért, 
  Odaillőt egy huri6 nyakra!”

4.  „Ott zöldel az ormó,7 fenn zöldel a hant8 
Zászlós kopiával a gyaur9 basa sírján: 
Ott térdel a gyöngypár, kezében a lant, 
  És pengeti, pengeti, sírván:”

5.  …s hogy feljöve Márton, az oroszi pap, 
Kevély üzenettel a bősz Ali küldte: 
Add meg kegyelemre, jó Szondi, magad! 
  Meg nem marad itt anyaszülte.

1 tusa: küzdelem, harc, viadal
2 kopja: lándzsa, dárda
3 feszűlet (itt): kereszt, sírkereszt
4 alant: lent
5 Bülbül-szavu (itt): édes beszédű
6 huri: örökifjú nő a mohamedán paradicsomban
7 ormó: (hegy) orom
8 hant: a síron emelt földhányás
9 gyaur: hitetlen

 Zichy Mihály illusztrációja a műhöz
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6.  „Szép úrfiak! immár e puszta halom, 
E kopja tövén nincs mér’ zengeni többet: 
Jertek velem, ottlenn áll nagy vigalom, 
  Odalenn vár mézizü sörbet.1 –”

7.  Mondjad neki, Márton, im ezt felelem: 
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi, 
Jézusa kezében kész a kegyelem: 
  Egyenest oda fog folyamodni.

8.  „Serbet,2 füge, pálma, sok déli gyümölcs, 
Mit csak terem a nagy szultán birodalma, 
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs… 
  Ali győzelemünnepe van ma!”

9.  Hadd zúgjon az álgyu!3 pogány Ali mond, 
És pattog a bomba, és röpked a gránát; 
Minden tüzes ördög népet, falat ont: 
  Töri Drégel sziklai várát.

10.  „Szép úrfiak! a nap nyugvóra hajolt, 
Immár födi vállát bíborszinü kaftán, 
Szél zendül az erdőn, – ott leskel4 a hold: 
  Idekinn hideg éj sziszeg aztán!”

11.  A vár piacára ezüstöt, aranyt, 
Sok nagybecsü marhát máglyába kihordat; 
Harcos paripái nyihognak alant: 
  Szügyeikben5 tőrt keze forgat.

12.  „Aztán – no, hisz úgy volt! aztán elesett! 
Zászlós kopiával hős Ali temette; 
Itt nyugszik a halmon, – rövid az eset –; 
  Zengjétek Alit ma helyette!”

13.  Két dalnoka is volt, két árva fiú: 
Öltözteti cifrán bársonyba, puhába: 
Nem hagyta cselédit – ezért öli bú – 
  Vele halni meg, ócska ruhába’!

14.  „S küldött Alihoz… Ali dús, Ali jó; 
Lányarcotok’ a nap meg nem süti nála; 
Sátrában alusztok, a széltül is ó:6 
  Fiaim, hozzá köt a hála!”

1 sörbet: jégbe hűtött sűrű gyümölcsszörp
2 serbet: lásd sörbet
3 álgyu: ágyú
4 leskel: leskelődik
5 szügy: nagyobb állat, (különösen) ló törzsének a két mellső láb közti része
6 ó: óv, védelmez, oltalmaz

OH_MIR7TB.indd   143OH_MIR7TB.indd   143 2022. 06. 06.   22:142022. 06. 06.   22:14



144


 Zichy Mihály illusztrációja a műhöz

15.  Hogy vítt ezerekkel! hogy vítt egyedűl!
Mint bástya, feszült meg romlott1 torony alján:
Jó kardja előtt a had rendre ledűl,
  Kelevéze2 ragyog vala balján.

16.  „Rusztem3 maga volt ő!… s hogy harcola még,
Bár álgyugolyótul megtört ina, térde!
Én láttam e harcot!… Azonban elég:
  Ali majd haragunni fog érte.”

17.  Mint hulla a hulla! veszett a pogány,
Kő módra befolyván a hegy menedékét:
Ő álla halála vérmosta fokán,
  Diadallal várta be végét.

18.  „Eh! vége mikor lesz? kifogytoke már
Dícséretiből az otromba gyaurnak?
Eb a hite kölykei! vesszeje vár
  És börtöne kész Ali úrnak.”

19.  Apadjon el a szem, mely célba vevé,
Száradjon el a kar, mely őt lefejezte;
Irgalmad, oh Isten, ne légyen övé,
  Ki miatt lőn ily kora veszte!

 (1856. június)

1 romlott: lerombolt
2 kelevéz: szúrófegyver, dárda
3 Rusztem: a perzsa és török regék ünnepelt hőse
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A Szondi két apródja című művét Nagykőrösön írta Arany János. A vers hét évvel a szabad
ságharc leverése után, 1856ban keletkezett. A törökellenes végvári harcok egyikének, 
Drégely védőinek a példájával (1552) Arany a költőtársaknak is üzent: a zsarnokot, 
a haza el lenségét igaz költő nem szolgálhatja.

A költemény műfaja történelmi ballada, egyike az úgynevezett kétszólamú balladáknak. 
Történetmondással kezdődik (1–2. versszak), amelyből kibontakozik az alaphelyzet: a rom 
várral szemközti hegy tetején (fent) két apród térdel egy friss sírhant mellett. A völgyben (lent) 
Ali basa a győzelmét ünnepli. A két helyszín (fent és lent) két magatartásformát állít szembe: 
a bátor, önfeláldozó hazafi ságét, illetve a zsákmányra éhes, barbár hódítóét. A 3–4. versszak
ban Ali és egyik szolgájának a párbeszédét olvashatjuk: a basa türelmetle nül várja, hogy 
az apródok az ő dicsőségét zengjék. Mindez a vár elestének a napján, alkonyatkor történik.

Az ötödik versszaktól a ballada cselekménye kétszólamú, két szálból szövődik: a pá rat
lan versszakokban az apródok dalolják el Szondi sírjánál az ostrom lefolyását, miközben 
a páros versszakokban Ali szolgája csábítja őket a basa oldalára. Az apródok a múlt (az
aznap) szomorú krónikáját dalolják, a követ szavai pedig a jelenben hangzanak el: ígéretei
vel az idegen úr szolgálatára próbálja rábírni az ifj akat. Az apródok azonban vá lasz ra sem mél
tatják, egyre csak Szondi hőstetteit zengik. Ezért a követ keleties hízelgése, simulékonysága 
egyre inkább fenyegetésbe csap át. A két különböző erkölcsi felfogás „küz delméből” a hűsé
get, a hazaszeretetet és a hősiességet képviselő apródok kerülnek ki győz tesen. A költeményt 
hármas átok zárja, amely Arany hite szerint minden kor zsarnokát és el nyomóját – így Ferenc 
Józsefet is – megtalálja, és lesújt rájuk.

A versforma és a verselés is nyugtalanságot, zaklatottságot sugall, az eltérő szótagszá
mú, ezáltal különböző hosszúságú verssorok feszült hangulatot árasztanak. A költemény 
szimultán verselésű; az első három sor közepén sormetszetet találunk, majd a ne gyedik 
sor anapesztusai ismét egybefogják a szakaszt, és egyben felgyorsítják a ritmust, fenntartva 
a ballada feszültségét. 

Feladatok, kérdések
1.  Idézzetek a költeményből szavakat, verssorokat a ballada kettős bevezetésének, 

valamint két szólamának az igazolására! 

Kettős bevezetés

1–2.  versszak: a hegy tetején két apród térdel egy friss sírhant mellett.
A völgyben Ali a győzelmét ünnepli.

3–4.  versszak: Ali és egyik szolgájának a párbeszéde: a basa a dicsőségét kívánja Szondi 
apródjaival éltetni.

Az egyik szólam:
Az apródok beszélik el a vár ostromát. 
A múltat idézik.

A másik szólam:
A török követ próbálja rábeszélni 
az apródokat, hogy Alit szolgálják. 
A jelenről beszél.

5.  versszak: Ali megadásra szólítja fel Szondit 
(Márton pap által)

6. versszak: hízeleg

7.  versszak: Szondi megüzeni: sohasem adja 
meg magát

8. versszak: minden jót és szépet ígér
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Az egyik szólam:
Az apródok beszélik el a vár ostromát. 
A múltat idézik.

A másik szólam:
A török követ próbálja rábeszélni 
az apródokat, hogy Alit szolgálják. 
A jelenről beszél.

  9. versszak: elkezdődik az ostrom 10.  versszak: a hideg (félelmetes) éjszakával 
ijesztgeti a dalnokokat

11.  versszak: a várkapitány minden értéket 
megsemmisít, nehogy a törököké legyen

12.  versszak: a török követ egyre türelmet
lenebb lesz, sürgeti Ali dicsőítését 

13.  versszak: Szondi két apródját szép ruhá
ba öltözteti

14.  versszak: Szondi végakaratára emlékez
teti az apródokat 

15.  versszak: a várkapitány hősiesen harcolt a 
végső rohamban

16.  versszak: a várkapitányt dicséri, és Rusz
temmel, az ünnepelt hőssel azonosítja 

17.  versszak: hulltak a törökök; Szondira dicső 
halál vár

18.  versszak: dühösen közli az apródokkal, 
milyen sors vár rájuk 

19.  versszak: az apródok megátkozzák azt, aki 
megölte urukat

 2. Vizsgáld meg az apródok és a követ beszédmódját!
  a) Jellemezd a versbeli apródok beszédstílusát! 
  b)  Hogyan változott meg a követ beszédmódja, magatartása az ígéretet, sürgetést, 

fenyegetést kifejező versszakokban?
 3. a) Másold le a ballada első versszakát, és folytasd a verstani jelöléseket a minta alapján! 

  Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
   –   – |U  U   – | – |  –     –|UU–

  b)  Mondd el hangosan az 1. versszakot, és a nagyobb nyomatékkal ejtett szótagoknál 
tapsolj! Figyeld meg, hány ütem található egyegy sorban!

Kapcsolódó
 1.  Idézzétek fel történelmi ismereteitek alapján, mi jellemezte a három részre szakadt 

Ma gyar országot!
 2.  Kik voltak az apródok? Mutasd be a szerepüket  a 16. századi társadalomban!

1 tarack: rövid csövű, kis méretű bronzágyú

DRÉGELY VESZEDELME

Két kapitánya volt Drégely várának: Szondi György és Béke falusi Gergely. Egyik sem gon
dolta, hogy már közel jár a török, Béke falusi Gergely még a várat is elhagyta, hazalátoga
tott, hadd lássa az övéit. 

Ezalatt Ali basa tízezer katonával, négy nagy ágyú val és hat tarackkal1 úgy körülvette 
Drégelyt, hogy oda még a madár sem re pül hetett be. De nemcsak körülvette, lövetni is 
kezdte: éjjelnappal szóltak az ágyúk. 

Szondi György pedig megesküdött, hogy a vá rat élete fogytáig védelmezi. 
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Amikor a falakon már nagy rések voltak, a to
rony is összedőlt, amely a vár kapuja fölött állott, 
mindenki a rohamot várta. 

De Ali basa kímélte a katonáit, nem kívánta Szon
di halálát sem, ezért magához szólította Márton pa
pot, az oroszfalvi lelkészt, és azt mondta neki:

– Eredj el Szondi várkapitányhoz, mondd meg 
neki, ezt üzenem: adja fel a várat, szabad elvonu
lást engedek neki is, vitézeinek is! 

Felment Márton pap, kezdte kérlelni Szondit:
– Lásd, itt hiába áldozod fel az életedet. Kár vol

na ilyen nagy vitéznek a romok alá temetkez ni. 
Fogadd el a basa ajánlatát, őrizd meg az életedet, őrizd meg a vitézeket! Mit szól a csalá
dod, mit szól az ő család juk, ha itt elvesztek? Fogadjátok el a basa ajánlatát!

De Szondi nem hallgatott a papra. Azt mondta neki: 
– Nem várom meg, míg Ali basa csalárd1 módon szol gaságba hurcol. Az én nyakamba 

nem vet lán cot. Inkább akarok becsülettel meghalni, mint szé gyen nel életben maradni. 
Szondi készen állott a halálra, készen állottak vitéz társai is, de sajnálták a két énekes apró

dot, akik énekkel és lantpengetéssel sokszor elűzték a gon dot, elfeledtették a veszedelmet. 
Hogy lehetne ezeket megmenteni? Szondi ennek is kieszelte a módját. 

Előhozatott két fi atal török foglyot, szép gyapjúruhával megajándékozta őket, aztán mel
léjük adta az énekes apródokat, és azt üzente a basának: 

– Ezt a két apródot neveld jó vitéznek, az én emlékezetemre! Megholt testemet pedig 
temesd el tisztességgel! 

Márton pap elvezette a két apródot, el a török ifj akat is a basa táborába, át is adta Szon
di György végső üzenetét.

Azt mondta erre a basa: 
– Úgy lesz, ahogy kívánta. 
Szondi György ezalatt minden katonai felszerelést, ezüst és aranytárgyat összehordatott 

a vár előcsarnokába, és meggyújtott fáklyával lángot vetett alája. Azután az istállóba ment, 
ott legjobb harci paripáit lándzsával leszúrta, ne kerüljenek az ellenség kezébe. Ezután ösz
szehívta a vitézeket, és azt mondta nekik:

– Jó vitézek, most búcsút veszünk egymástól. A szégyenletes fogság helyett a vitézhez 
illő halált választjuk. Az utolsó harcban bátran verekedjetek, mutassátok meg, mi a magyar 
becsület! Utánam, vitézek! 

Azzal Szondi György maroknyi népével kirohant a várból, és vágta, aprította a törököt. 
Egyszerre egy golyó a térdébe fúródott, ekkor fél térdre rogyott, de tovább vívott. Végül 
távolról, puskagolyóval pusztították el: a janicsárok sortüzet adtak rá, s ekkor több golyó
tól találva hátrarogyott. 

Ali basa megtartotta az ígéretét. Szondi György holttestét felkerestette, és ahogy Tinódi 
Sebes tyén2 versében írta: „Mint oly vitéz embört, nagy szépen temetteté.”

(Lengyel Dénes feldolgozása Istvánff y Miklós írása nyomán)
• Igazold a műfaji sajátosságok felsorolásával, hogy mondát olvastál!

1 csalárd: álnok, kétszínű, csaló szándékú
2  Tinódi Sebestyén (kb. 1505–1556): költő, énekmondó, később íródeák Szigetváron


 Drégelypalánk látképe

OH_MIR7TB.indd   147OH_MIR7TB.indd   147 2022. 06. 06.   22:142022. 06. 06.   22:14



148

• Jósoljátok meg a cím és annak magyarázata alapján, miről szól a vers!

Arany János: Epilógus1

1 epilógus (gör–lat): utóhang, utószó; eseménysort befejező, lezáró mozzanat
2 bak: kocsiülés
3 lócsiszár: ló adásvételével foglalkozó kereskedő
4 métely: betegség, kór
5  Nessus vére: Nessus (Nesszosz) a görög mitológia híres kentaurja (félig ember, félig ló alakú lény) volt, akit 

Héraklész ölt meg, mert elrabolta a feleségét. A hős ingét átitatta Nessus mérgező vére, amely egyfolytá-
ban égette és perzselte Héraklész testét. Az inget nem lehetett levenni, így az Héraklész végzetét okozta.

6 olt (itt): növényt úgy nemesít, hogy vesszejébe más, nemes növény hajtását illeszti
7 kalit: kalitka

1.   Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
  Gyalog bizon’…
Legfölebb ha omnibuszon.

2.  Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:2

  S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

3.  Nem törődtem bennülővel,
Hetyke úrral, cifra nővel:
  Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

4.  Ha egy úri lócsiszárral3

Találkoztam s bevert sárral:
  Nem pöröltem, –
Félreálltam, letöröltem.

5.  Hiszen az útfélen ittott
Egy kis virág nekem nyitott:
  Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

6.  Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
  Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

7.  Ada címet, bár nem kértem,
S több a hírnév, mint az érdem:
  Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

8.  Kik hiúnak és kevélynek –
Tudom, boldognak is vélnek:
  S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

  9.  Bárha engem titkos métely4

Fölemészt: az örök kétely;
  S pályám bére
Égető, mint Nessus vére.5

10.  Mily temérdek munka várt még!…
Mily kevés, amit beválték
  Félbe’szerbe’,
S hány reményem hagyott cserbe’!…

11.  Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
  Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.

12.  Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
  Kértem kérve:
S ő halasztá évrülévre.

13.  Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám elelvárnám,
  Mely sajátom;
Benne én és kis családom.

14. Munkás, vídám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget…
  Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.6

15.  Most, ha adná is már, késő:
Egy nyugalom vár, a végső:
  Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja7 már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?

 (1877. július 6.)
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Arany János 1856 augusztusában egy kulccsal zárha
tó em lék könyvet kapott ajándékba ba rátjától, Gyulai 
Páltól.1 Több mint húsz év múlva, 1877 nyarán ennek, 
az utókor által Kap csos könyvnek nevezett könyv lap
jaira jegyez te le öreg kori lírai költeményeit. A verscik
lust2 maga Arany ne vezte el egy késő ősszel nyíló ki
kericsfajról Őszikéknek, köl tészete utolsó virágainak. 

Az Epilógus című költeményét 1877ben, a Margit
sziget tölgyfái alatt írta Arany János. Már a vers címe 
is utal arra, hogy a mű az Őszikék utolsó, befejező da
rabja. De nem csupán a ciklus zárásának szánta a költő az Epilógust, hanem az egész életét 
summázó létösszegző költeménynek. 

„Az életet már megjártam” és „Az életet, ím, megjártam” verssorok három részre osztják 
a költeményt. Az első rész (1–5. versszak) a múltat idézi meg egy szemléletes metaforá
val: az országúton való uta zást az emberi élet megélésével azonosítja a lírai alany. A külön
böző közlekedési eszkö zö kön („kevély fogaton”, „omnibuszon”) való utazás, illetve a gyalogo
san megtett út az élet megélésének különböző módjaira utal. A múlt megidézése látszólag 
nyugodt és de rűs, ugyanakkor a felszín alatt „visszafojtott indulatok és keserűségek húzódnak 
meg”.3 Erre utal nak a „kevély”, „cifra” jelzők és a „bevert sárral” szókapcsolat is.

A második rész (6–10. versszak) a múltban gyökerező jelent mutatja be. Az első rész 
derűs hangja megváltozik, az elégedetlenség, az önvád veszi át a helyét. A lírai alany 
nagy őszinteséggel beszél a címeiről, amelyekre valójában soha nem áhítozott. Ugyanilyen 
kendőzetlenül fogalmazza meg az örök kételyt: tehetségével rászolgálte a hírnévre, meg
érdemeltee az elismeréseket? A versben feltárul a be nem fejezett, a „félbe-szerbe” hagyott 
munkái miatti aggodalma is.

A harmadik rész (11–15. versszak) 
idősíkja a múltban megálmodott, 
de meg nem va ló sult jövő. A „füg-
getlen nyugalom” későn ér kezett 
a lírai alany számára, ugyanis be
tegségei, valamint a halál közelsé
ge megakadályozták a munkában. 
A reményte lenség, a meg nem va
lósult vágyak hatására az utolsó 
vers szak az eddi gi négysoros kere
tet is szétfeszíti, és öt soros lesz.

Az időszembesítő és létösszeg
ző költemény műfaja elégia. 

Verselése ütem hangsúlyos, fe le
ző nyolcas. A sorvégek páros rím
ben csendülnek össze.

1 Gyulai Pál (1826–1909): irodalomtörténész, költő, író
2 versciklus: tartalmilag, hangulatilag összefüggő verseknek gyakran külön címmel ellátott sorozata
3  Mohácsy Károly: Irodalom a középiskolák II. évfolyama számára. Budapest, 1994, Korona Kiadó, 290. oldal


  Arany János Kapcsos könyve


 Arany Jánosék háza Nagyszalontán
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Feladatok, kérdések
 1.  Sorold fel Arany „címeit”, megbízatásait, amelyek elvették tőle a „független nyu gal mat”!
 2.  Bizonyítsd, hogy „Az életet már megjártam” és „Az életet, ím, megjártam” sorok há

rom részre osztják a költeményt!
 3.  Keresd meg a versben a még, már, most időhatározószókat! Mutass rá, mi a szere

pük a műben! 
4.  A költemény mely részeire – az 1. (1–5. versszak), a 2. (6–10. versszak) vagy a 3. (11–15. 

versszak) részre – jel lemzőek az alábbi megállapítások?
  • a meg nem valósult jövő képei
  • a nem várt, nem áhított címek 
  • a rab madár metaforája
  • képei szinte derűsek, humorosak

 5.  Olvasd fel, milyen öregkort képzelt el a lírai alany magának! Megvalósultake vágyai 
a múltban, vagy megvalósulhatnake még a jövőben? 

 6.  Miért tartod találónak, hogy Arany János Őszikéknek nevezte el az öregkorában írt 
vers ciklusát?

 Arany János síremléke a tölgyek alatt
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Részösszefoglalás

A klasszicizmus és a romantika irodalma című tankönyvi fejezet első részegységében megis
merkedtél a magyar felvilágosodás és romantika korának legfontosabb jellemzőivel. Sok új 
ismeretet szereztél a reformkor időszakáról, a nemzeti nyelvű kultúra és művelődés számos 
új vívmányáról is.

Azt is tudod már, hogy a 19. században fontossá vált a népi kultúra felfedezése. A művé
szeti élet képviselői és a közügyekkel foglalkozók törekvései nyomán mind többen ismer
ték meg népünk hagyományait, és keresték abban az önazonosságukat. Számos kezdemé
nyezés született arra is, hogy ez a kulturális örökség mind szélesebb körben váljon ismertté. 
Gondolj például a Kisfaludy Társaság azon törekvésére, mely a népköltészeti alkotások össze
gyűjtését szorgalmazta. De idézhetjük azt az 1846ban meghirdetett pályázatukat is, mely 
nyomán Arany János megírta a Toldi című elbeszélő költeményét.

A népi kultúra felé fordulás a közösségi (kollektív) emlékezetet is erősítette. Maga 
az emlékezet szó a megőrzött emlékképek összességét jelenti, a közösségi emlékezet ki
fejezés pedig arra utal, hogy az adott emlék az egész közösség számára nagy jelen
tőséggel bír. A fentebb említett önazonosság kifejezés sem ismeretlen már a számodra. 
Az önazonosság egy személy vagy csoport saját magával kapcsolatos tudását jelen
ti, amely segítségére van jellemvonásaik és feladataik megfogalmazásában.

A népi hagyományok tudatos ápolása mellett íróink és költőink még számtalan fontos 
feladatot fogalmaztak meg. Gondolj például Kölcsey Ferenc „Jelszavaink valának: haza és 
hala dás” kinyilatkozására vagy a „Hass, alkoss, gyarapíts” parancsára. De Petőfi  Sándornak, a vi
lágszabadságért életét is feláldozni kész költőnek a szavait is idézhetjük, aki a népet „láng-
oszlop”-ként vezetve „A néppel tűzön-vízen át” gondolatát hirdette meg.

A fejezetben főként lírai alkotásokat olvashattál, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, 
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi  Sándor és Arany János írásaiból válogattunk né
hányat. 


 Csokonai Vitéz Mihály 


 Vörösmarty Mihály


 Berzsenyi Dániel


 Petőfi  Sándor


 Kölcsey Ferenc 


 Arany János 

 Arany János síremléke a tölgyek alatt
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Az elmúlt órákon nagyon sok lírai költeményt olvastál, és műfaji szempontból is sokféle alko
tással ismerkedtél meg: volt közöttük epigramma, elégia, dal, óda és himnusz is.

Olvasásuk során arról is megbizonyosodhattál, hogy a lírai alany nem azonos a költővel, 
a szerzővel. Azt is láthattad, hogy a lírai én a versben önmaga lelki folyamatairól és gondo
latairól szól – érzelmekkel teli és hangulatilag gazdag módon. A versekben megszólaló be
szélő többféle módon is megnyilvánulhat, és az is előfordul, hogy egy alkotásra az alábbiak 
közül egyszerre több is jellemző.

A versekben megszólaló személy, a lírai alany megnyilvánulása alapján beszélhetünk: 
• személyes líráról, amelyre a közvetlen önkifejezés jellemző; 
•  szereplíráról, amikor a beszélő belehelyezkedik egy másik ember személyiségébe, ma

gatartásába, és így nyilvánul meg;
•  közösségi líráról, amikor a beszélő azonosul a közösséggel, és az emberek nagyobb 

csoportjának érzelmeit és gondolatait fogalmazza meg.

A lírai alany személyes érzései, a szubjektív tartalom alapján beszélhetünk:
•  hangulati líráról, melyet a bensőséges megszólalás és a zeneiség jellemez;
•  gondolati líráról, mely fi lozófi ai (bölcseleti) problémákat, gondolati tartalmakat fogal

maz meg; 
•  érzelmi líráról, melyet az érzelmek erőteljes megnyilvánulása jellemez.

Azt is megfi gyelhetted, hogy az alkotók kifejezésmódja, stílusa gyakran sajátosan egyéni: 
csak rájuk jellemző, és semmi mással össze nem téveszthető. A versbeli megnyilatkozásukat 
olvasva ismét megtapasztalhattad, hogy az adott történelmi időszak és a korstílus hatása 
a művek keletkezésére nagyon sokszor megkérdőjelezhetetlen. A költeményeket meg
ismerve az alkotók lelkivilágáról is sokat megtudhattál, és – a korábbiakban már említett 
„A vers tükör” gondolatot idézve – talán önmagad megismeréséhez is közelebb juthattál.

Feladatok, kérdések
 1.  Készíts négyöt mondatos, lényegre törő meghatározást az alábbi fogalmakról!

2. Minden csoport húzzon egyegy nevet a fejezetben megismert alkotók közül! 
  a)  Milyen gondolatok, képek, érzések és hangulatok jutnak eszetekbe, ha a költő 

nevét halljátok? Írjatok le közülük legalább ötöt!
  b)  Soroljátok fel az alkotónak – a korábbi évek során és a fejezetben – megismert 

műveit is! Válasszatok ki az írásai közül egyet, és készítsetek róla háromnégy 
mondatos bemutatót! Olvassátok fel azokat a többi csoportnak a cím elhangzá
sa nélkül! Ők találják ki, melyik műre gondoltatok! 

  c)  Nevezzétek meg, mely költőkhöz kapcsolódnak a következő fogalmak, címek: 
cimbalom, niklai remete, Szabadság, szerelem!, Búcsú az országos rendektől, Ábránd, 
Epilógus!

felvilágosodás reformkor romantikaklasszicizmus
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 3. a)  Lapozz a tankönyv 246. oldalához, és ismételd át a rímfajtáról tanultakat! 
  b) Állapítsd meg és jegyezd le, milyen rímfajta jellemzi a következő alkotásokat! 

 4.   A fejezetben felidézhettétek és gazdagíthattátok a költői kifejezőeszközökről szer
zett tudásotokat is. 

  a)  Tegyetek fel egymásnak kérdéseket a szóképekkel kapcsolatban! Segítségetek
re lehet a tankönyv Fogalomtára is.

  b)  Ismerjétek fel, milyen szóképek és nyelvi alakzatok találhatók az idézetekben! 
(Egyegy részletben több költői kifejezőeszközt is találhattok.) Beszéljétek meg, 
hogyan segítenek titeket az olvasottak elképzelésében!

A)  „Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?
Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra?”

(Arany János: Szondi két apródja)

D)  „Hagyj el, óh, Reménység!
Hagyj el engemet”

(Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez)

B) „Tán csodállak, ámde nem szeretlek”
(Petőfi  Sándor: Az alföld)

E)  „Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál”
(Petőfi  Sándor: Egy gondolat bánt engemet…)

C)  „Vár állott, most kőhalom,
Kedv s öröm röpkedtek”

(Kölcsey Ferenc: Himnusz)

F)  „Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!”

(Petőfi  Sándor: Nemzeti dal)

 5.  Említs olyan tevékenységeket, műveket, amelyek azt bizonyítják, hogy a 18. és a 
19. század folyamán fontos célkitűzés volt a népi kultúra és a népi hagyományok 
mind teljesebb megismerése! Gondolj például a Kisfaludy Társaság felhívásaira is! 

Berzsenyi Dániel: 
Levéltöredék barátnémhoz

Vörösmarty Mihály: 
Szózat

Csokonai Vitéz Mihály: 
A Reményhez

Kölcsey Ferenc: 
Himnusz 

Petőfi  Sándor: 
Szeptember végén

Arany János: 
Szondi két apródja


 Jankó János: A népdal születése


 Barabás Miklós: A menyasszony érkezése
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Jókai Mór

• Ismerkedjetek meg az író életrajzával a számozás sorrendjében!

Mozaikok Jókai Mór életéből


 Jókai Mór

Pályakezdése, életútja 1849ig 
Első regénye, a Hétköznapok (1846) sikere után véglegesen eldöntötte, hogy 
író lesz. 1847től az Életképek című folyóiratot szerkesztette. 
A Pilvaxkör tagjaként, a forradalom egyik vezéreként olvasta fel a Tizenkét 
pontot 1848. március 15én. A  Nemzeti Színház esti előadásán ismerkedett 
meg a kor ünnepelt színésznőjével, Laborfalvi Rózával, akit később feleségül 
is vett. A szabadságharc alatt újságíróként dolgozott, és elkísérte Kossuthot 
toborzó körútjára. 

Születési ideje és helye
1825. február 18án született Komáromban. Nemesi szár  ma
zású családja a Jókay nevet viselte, a gyermeket Ásvay Jókay 
Móricz néven anyakönyvezték. Sokat kö szön hetett szülővá
rosának, a forgalmas dunai kikötőnek, mely pezsgő életé
vel, a legkülönfélébb emberekkel (kereskedők, hajó sok, ipa
rosok, katonatisztek) mintákat szolgáltatott ké sőb bi írásaihoz.

1.

Gyermekévei, iskolái
Az elemi iskolát Komáromban kezdte. A  gyenge, fé lénk 
kisfi út csodagyermeknek tartották, mert kitű nő en rajzolt, 
és igen fi atalon a versei is megjelentek. Tizenkét éves korá
ban veszítette el édesapját, ami nagy testilelki megráz
kód tatással járt számára.
Tanult a Pápai Református Kollégiumban, ahol az iro da lom 
iránti érdeklődése az önképzőkörbe vitte. Ké sőbb Kecs ke
méten volt joghallgató. Itt kötött szoros barátságot Petőfi  
Sándorral. 

2.

3.

154
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Irodalmi és közéleti tevékenysége 1850től
A szabadságharc leverése után Sajó álnéven bujdosott a Bükk hegységben és a borsodi 
Tardonán, majd a felesége által kijárt menlevéllel büntetlenül visszatérhetett Pestre. Ettől 
kezdve igen sokat és gyorsan írt, ő lett a „nemzet mesemondója”. Írásait a német és a fran
cia fordítások révén külföldön is megismerték. (Olvasói között tudhatta Ferenc József csá
szárt és Erzsébet királynét is.)
Bekapcsolódott a politikai életbe, és országgyűlési képviselőként tevékenykedett közel 
harminc évig. A Petőfi  Társaság elnöke lett, és a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai 
közé választotta. 
Sokfelé megfordult az országban, néhányszor külföldön is járt. Az utazásai során szerzett 
élményei fontos szerepet játszottak a munkásságában, azokat írásaiban is megörökítette.

Elismerése, magánélete
1894ben ünnepelte az ország Jókai ötvenéves alkotói ju
bi leumát. Műveit százkötetes díszkiadásban je len tet ték 
meg, százezer forint „nemzeti ajándékot” ka pott, és dok tori 
címmel tüntették ki. 
Felesége halála után tizenhárom évvel, 1899ben újból 
megnősült, feleségül vette a húszéves Nagy Bella színész
nőt.
Az író 1904. május 5én hunyt el Budapesten. Ezrek kísér
ték el utolsó útjára.


 Laborfalvi Róza

5.

4.
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Feladatok, kérdések
 1. a)  Válaszoljátok meg, milyen tör té nel mi korsza

kokat élt át az író 1825 és 1904 között!
  b)  Mutassátok be időrendben e korsza kok leg

fon tosabb ese mé nyeit!
 2.  Az életrajz feldolgozásához a cso port tagjai 

kap  janak A, B, C, D és E jelet! Az azonos je
lekkel ren delkezők az öt rész re osztott szöveg 
egyegy rész  le tével fog lal koz zanak!

  a)  Először olvassa el mindenki a szá mára kije
lölt szakaszt némán!

  b)  Az azonos betűjelűek üljenek össze, beszéljék meg az olvasottakat, majd írjanak 
közösen váz latpontokat az olvasott szöveg alapján!

  c)  Menjen vissza mindenki a saját cso portjába, és tanítsa meg a csoport többi tagjának 
a feldolgozott anyagot!

 3.  Kutass az interneten vagy a könyv tárban! Válassz ki egy neked tetsző rö vid részletet 
a Jókai Mór életéről és munkásságáról szóló írásokból, és olvasd fel a többieknek!

 4. Találj ki jeleket azokhoz a településekhez, amelyek mellett nincs ikon a térképen!

Kapcsolódó
 1. A Magyar nagylexikon segítségével válaszold meg a következő kérdéseket!
  a)  Jókai melyik műve kapott dicséretet 1843ban a Magyar Tudós Társaság pályázatán?
  b)  Jókai külföldön a legnépszerűbb és a legismertebb regényírónk. A  regényírás 

mellett mi lyen műfajokban alkotott még?

JÓKAI MÓR OLVASÁSRA AJÁNLOTT MŰVEI

Jókai Mór széles olvasó kö zönség ízlé sét formálta írá 
sai val, és nem ze ti vé tette a re gény műfaját. Je len   tős 
sze repe volt az irodalmi nyelv kia lakítása mel   lett a 
tár salgási nyelv meg re formálásában is. 
Tö rök témájú történelmi regényei: Erdély aranykora 
(1852), Törökvilág Magyarországon (1853), A jani csárok 
végnapjai (1854). A reformkor küzdelmeit megörökí
tő regényei: Egy magyar nábob (1853–54), Kárpáthy 
Zoltán (1854–1855). A szabadságharc eseményeit fel
dolgozó művei: For ra dalmi és csataképek (1848–49, 
elbeszélések, no vel lák); Egy bujdosó naplója (1851, 
novellaciklus), A kőszívű ember fi ai (1869).
Romantikus kalandregénye: Szegény gazdagok (1860).
Az idilli boldogság regénye: Az arany ember (1873).


 Jókai szülőháza Komáromban


 Jókai a dolgozószobájában
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 Jókai szülőháza Komáromban

•  Mutassátok be a 157. és 161. oldali képek alapján a kuruc, illetve a labanc katonák felszere-
lését és fegyverzetét!

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók

Tallósy uram labanc részen volt, s Huszt várának vala kapitánya.
Huszt várát akkor erős fészeknek tarták, s a kuruc vezér igen szerette volna, ha Rédey 

Ferenc uram azt valahogy szépszerével bevette volna.
Ostrommal azonban ez igen sokáig 

ment volna, mivelhogy ostromágyúi 
Ré dey nek nem is igen valának, ellen
ben Talló sy olyasfélével nagyon is jól 
el vala lát va.

Azután meg hadserege sem igen mér 
kőz hetett volna a labanc kapitá nyéval, 
mivelhogy ő csupa lovassággal rendel
kezett, emez pedig elegendő muskétást1

tudott kiállítani a falakra.
Pénzzel megint nem remélheté meg

vesz  tegetni a labanc vezért, mert az na
gyon is gazdag ember volt, őneki pedig 
an nál szűkebben csorgott az olajos kor
sója.

Márpedig a várat akármi módon, de el kelle tőle venni.
Egyszer híre futamodik a környékben, hogy Tallósy uram nagybeteg, valami szörnyű 

ragadós nyavalya2 ütött ki rajta; senki sem mer az ágyához közelíteni.
– No, ha senki sem mer, hát majd merek én – mondta Rédey, s befogatva négylovas ko

csijába, egyedül egy hajdú kíséretében áthajtott Huszt várába.
Természetesen beeresztették. Ki tartott volna tőle, mikor egyedül jő? Kérdezősködék 

a beteg felől, fölvezették hozzá, bement, ott találta az ágyon fekve, odament hozzá, leült az 
ágya mellé, mondá neki, hogy hallotta nagybeteg voltát, s nem állhatta meg, hogy félretéve 
minden pártvillongást, atyafi ságos érzelemből el ne jöjjön hozzá beteglátogatóba.

A beteg ember azt rebegte rá, hogy az Isten áldja meg érte, bizony nagy jót cselekedett vele.
Rédey uram kikérdezé, hogyan van, mi baja van. A beteg elpanaszlá sorba.
– Ki gyógyítja?
– Bizony senki sincs itt közelben. Üzentem a szatmári felcsernek,3 de az azt üzente visz

sza, hogy éppen most kezdődik a bölényvadászat, várjak egy kicsit a nyavalyámmal.
– No, majd elhozatom én kegyelmednek a magam doktorát Kállóból. Engedje meg, 

hogy egypár sort írjak a fi amnak érte.
– Az Úristen is megáldja érte kegyelmedet!
Rédey uram tehát ír a fi ának, hogy jöjjön szaporán utána Husztra, hozza magával a dok

tort is. De két kocsival jöjjenek.
Másnap ott volt Rédey fi a és az orvos.
Az orvos mély tudományú férfi  volt, megvizsgálta a beteget, kitanulta a kór állapotját, ren

delt neki orvosságot, ha nem hogy még akkor nem volt ám minden városban gyógyszertár,

1 muskétás: olyan katona, akinek rövid, állványos puska a fegyvere
2 ragadós nyavalya: fertőző betegség
3 felcser: gyógyítással is foglalkozó borbély, tábori orvos, sebész

157


 Kuruc–labanc összecsapás (ismeretlen festő alkotása)
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el kellett a szerekért futtatni Deb
recenbe; onnan hozta azokat el 
Rédey uramnak egy ismerőse, 
aki ismét kocsissal, hajdúval ér
kezett meg.

Tallósy uram betegsége azért 
csak ment a maga útján. Tudjuk 
azt, hogy a beteg ember nyug
hatatlan, s ilyenkor akármi szert 
tanácsolnak neki, azokat mind 
meg akarja magán próbálni. Ré
dey uram pedig kifogyhatatlan 
volt a jótanácsadásban. Mintha 
valami kuruzsló asszonynál lett 
volna két esztendeig inaskodásban, úgy tudott ajánlani mindenféle tetemtoldót, ínnyúj
tót, angyalrúgta, ördögharapta gyökereket, kenőcsöket, liktáriumokat,1 hólyaghúzókat, 
az pedig, valahány, annyifelé lakó sógornál, komájánál, keresztfi ánál volt expresse2 kap
ható, azokat az illetők mind maguk siettek elhozni, és személyesen gratulálni hozzájuk 
a beteg úrnak.

A beteg úr pedig kezdte már magában számolgatni, hogy Rédey uram egy, a fi a kettő, az 
orvos három, öccse, bátyja, sógora, komája, keresztfi a nyolc; annak mindegyiknek kocsisa, 
hajdúja, az huszonnégy; idestova a beteglátogatók többen lesznek, mint maga a várőrség.

Szeretett volna már nem feküdni az ágyban. Úgy tetszett neki, hogy nincs is már egyéb ba
ja, mint hogy elrontotta a gyomrát. De szíves ápolói meg nem engedték, hogy fölkeljen. Meg
rontaná magát, a visszaesés veszedelmes; csak hozasson még több italt a diákkonyhából.3

Egyszer már aztán csak kifúrta Tallósy uramnak az oldalát.
– Hallják kegyelmetek, én úgy veszem észre, hogy kegyelmetek már nagyon sokan lesz

nek itt a várban.
Rédey elmosolyodott.
– Én pedig azt hiszem, hogy már sokan is vagyunk. Nem megyünk mi innen el töb

bet, uram.
Tallósy még tréfának akarta venni a dolgot.
– Csak nem remélik mégis kegyelmetek annyiadmagukkal legyőzhetni az én várőr sé

gemet?
– De igenis, hogy reméljük, mert valahányszor egyféle orvosságért elküldtünk egyet 

a ke gyelmed csatlósai4 közül, azt mindig ott fogták az illető helyen, s magunkfélét küld
tek vissza helyette. Az igazi labancok közül csak úgy csillengbilleng egynéhány a mieink 
kö zött.

Tallósy uram látta, hogy szépen rá van szedve. Ijedtében úgy meggyógyult egyszerre, 
hogy felugrott az ágyból, s felrántotta csizmáit segítség nélkül, pedig azelőtt azt képzelte, 
hogy csont van a hasában.

Valójában Huszt várát beteglátogatás örve5 alatt szépen elfoglalták tőle.

1 liktárium (lat): kotyvalék
2 expresse [ekszpressz] (lat): gyorsan, azonnal
3 diákkonyha: gyógyszertár
4 csatlós: 1. fegyverhordozó, testőr, 2. követő
5 örv (itt): ürügy, ok
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– Most hát legalább annyit tegyenek meg kegyelmetek, hogy küldjenek be innen Szat
márba.

Azt meg is tették vele, mégpedig tulajdon négylovas hintaján.
Ott aztán azzal csúfolta minden ember, hogy kikúrálták Huszt várából.

A mű cselekménye a kuruc–labanc időkben játszódik,  amikor egyegy vár birtoklása eldön
tötte a hozzá tartozó nagyobb terület sorsát is. A szemben álló felek közül a magyarok voltak 
nehezebb helyzetben, ezért minden leleményükre, furfangjukra szükségük volt az osztrák 
és az őket segítő magyar labancok túl erejének ellensúlyozására. Amint a történtekből kide
rül, ebben nem volt hiány.

Jókai Mór nemcsak jól ismerte a kort, amelyről írt, művében az olvasóval is átélhetővé tet
te azt. Az író a történelmi témákat feldolgozó írásaival enyhíteni szerette volna a szabad
ságharc bukása miatt érzett nemzeti fájdalmat. Műveiben a dicső múltat, a nagyszerű küz
delmek időszakát örökítette meg. 

Az alkotás műfaja novella. A novella cselekménye általában egyetlen eseménysorra 
épül. Középpontjában valamilyen konfl iktus (összecsapás, összeütközés) áll. A cselek
mény egyenletesen halad a tetőpontig, és legtöbbször meglepő, csattanószerű fordu
lattal zárul. Általában kevés szereplője van, a cselekménye rövid idő alatt játszódik.

Feladatok, kérdések
1.  Határozzátok meg a kuruc–labanc időszakként emlegetett kor pontos idejét, és 

idézzé tek fel a korszak legfontosabb eseményeit, történelmi alakjait!
 2.  Foglald össze háromnégy mondatban a történetet!
3.  Olvassátok fel a szövegből azokat a mondatokat, ahol a cselekmény újabb for du

lat hoz érkezik!
4.  Elemezzétek a két ellenfél magatartását!

  a) Milyen tulajdonságok, érzelmek, cselekedetek jellemzik őket?
  b) Ki képviseli a számotokra rokonszenves magatartást? Miért?

5.  Fogalmazzatok a történet hangnemében! Keressetek példákat a humoros hangvé
telre és az élőbeszédre jellemző fordulatokra!

6.  Készítsétek el a történet szerkezeti vázlatának a folytatását (cselekmény kibontako
zása, tetőpont, megoldás) a példa alapján!

I. Expozíció 
(Előkészítés)

Helyszín: Huszt vára
Szereplők: a labanc Tallósy várkapitány 
és a kuruc Rédey Ferenc kapitány
Kiindulási helyzet: A szemben álló erők 
leírása szerint a vár bevehetetlen 
a kuru cok szá  mára.

II. Bonyodalom

Sem fegyveres erőkkel, sem pénzzel 
nem tudták volna bevenni a kurucok 
a labanc kézen lévő Huszt várát. 
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•  Ismerkedjetek meg részenként a történettel! Egy-egy rész elolvasása után válaszoljatok 
a kérdésekre!

Jókai Mór: A nagyenyedi1 két fűzfa
Beszély2

1.  Felvinc3 és Enyed között egy kis bér
ci4 patak vágja keresztül az utat, me
lyen most tartós kőhíd van építve. 
A híd mellett kétfelől a patak olda
lában emelkedik két roppant5 fűzfa, 
és ezen két fűzfának históriai6 emlé
ke van. Hét emberivadék7 látta azo
kat felnőni, s ivadékról ivadékra 
szállt a történet, s máig is úgy em
lékeznek arra, mintha csak a mi éle
tünkben történt volna…

…Éppen száz és ötven esztende
je8 annak, hogy a kuruclabanc világ 
legszebb divatjában vala; ma a kuruc, 
holnap a labanc osztott törvényeket 
Enyednek; mikor az egyik kiment az 
egyik városvégén, a másik bejött a má
sikon.

A jó enyediek váltig jobb sze rették 
volna, ha e derék em berek, ahelyett, 
hogy őket lá to gatják, inkább egymást keresnék fel; de ezek bölcs urak voltak, és hallot
tak valamit azon stratégiai fogásokról, miszerint az ellenséget azáltal is meg lehet verni, 
ha a környéket élelmiszereiből kipusztítják. Ők ezt vevék gyakorlatba.9

Mert míg a fejedelem10 rendes hadai, a fényes, hatalmas nemesi bandériumok,11 a szép 
daliás, farkasbőrkacagányos12 huszárok, a válogatott hajdúk,13 a veres és kék darabontok14

  1 Nagyenyed: város Romániában, Erdélyben
  2  beszély: így nevezték a 19. században a novellánál hosszabb, de a regénynél rövidebb terjedelmű elbe-

szélő művet 
  3 Felvinc: település Romániában, Erdélyben, Nagyenyedtől mintegy 16 kilométerre
  4 bérc: magasba meredő sziklacsúcs, hegycsúcs; magas hegység
  5 roppant: nagy, hatalmas  
  6 históriai: történelmi  
  7 emberivadék (itt): emberi nemzedék, generáció
  8 száz és ötven esztendeje: az esemény 1704-ben történhetett, ugyanis az alkotást 1853-ban írta Jókai
  9 ezt vevék gyakorlatba: ezt vették gyakorlatba, ez volt a gyakorlatuk
10 fejedelem: II. Rákóczi Ferenc (1676–1735), aki az 1704 és 1711 közötti években volt fejedelem
11  bandérium: saját zászló alatt harcoló kisebb alakulat, a főurak, a vármegyék saját költségükön kiállított 

katonai csapata
12 kacagány: állatbőrből készült férfi -felsőruházat, (bal) vállra vetve hordták 
13  hajdú: szegénylegényekből szerveződő fegyveresek, a 16. századtól a szarvasmarhacsordákat őrizték. 

Bocskai István Habsburg-ellenes harca mellé álltak, aki hálából letelepítette őket
14 darabont: gyalogos (zsoldos) katona
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rendes csatákat harcoltak künn Magyarországon a birodalmi derékhadakkal,1 mik fé
nyes, páncélos, tarajos lovasokból, hímzett bivalybőröket viselő dragonyosokból2 s cél
balövő muskétásokból3 állottak; addig szanaszét az országban őgyelgő kalandornép csa
vargott alá s fel, szemrefőre egymáshoz annyira hasonlatos, hogy máig is fennmaradt 
róla az adoma,4 miszerint a jámbor felvidéki5 tót6 nem tudott köztük különbséget tenni: 
melyik a kuruc, melyik a labanc.

Nagyobbrészint7 oly emberek, kiket magukat is elpusztított a háború, s kétségbeesés, 
nyomor és bosszúvágyból nem hagyott nekik más választást, mint kaszát, csákányt ra
gadni, s felcsapni kurucnak vagy labancnak, aszerint, amint egyik vagy másik fél kato
nái pusztították el.

Ezek azután falkánkint8 jártak városról városra, zsarolva, harácsolva, ahol engedé
keny népre akadtak; gyújtogatva, ahol megharagudtak, s szétszaladva, ahol megijedtek. 
Nem is igen nagy szenvedéllyel folytatták a harcot; a vesztes fél rendesen átállt a győz
teshez, úgyhogy Cserei Mihály9 bizonyítása szerint akadt ember, aki négyszerötször 
volt kuruc, ugyanannyiszor labanc.

Ezen sűrű változandósága a minéműségnek10 nagy akadályára lehetett a dicsőség után 
törekvésnek, mert ha valaki nagy hírt, nevet szerzett magának, mindig attól tarthatott, 
hogy ha holnap véletlenül egész serege áttér az ellenséghez, az valamennyinek megke
gyelmez, csupán őtet akasztja fel, mint akire legjobban feni a fogát.

Úgy segítettek azonban 
magukon, hogy neveiket 
rendesen elváltoztatták, 
ami legsűrűbben előfor
dult a labancoknál, kik 
iparkodtak maguknak 
olyan neveket adni, amit a 
bolond kuruc ki ne tudjon 
mondani, hacsak ki nem 
töri benne a nyelvét, több
nyire elrontott német sza
vakat, amiket ők maguk 
sem értettek.

A kuruc basák11 ellen
ben iparkodtak maguk
nak oláh12 neveket adni.

  1 birodalmi derékhad: a császári katonaság, a Habsburg-sereg elnevezése
  2 dragonyos: díszes tarajos sisakot hordó lovas katona
  3 muskétás: lőfegyveres gyalogos katona, muskéta: elöltöltős puska
  4 adoma: rövid csattanós történet, amely élőszóban terjed
  5 Felvidék: történelmi eredetű tájnév, a mai Szlovákia területén található
  6 tót: szlovák, Magyarország északi (felső) részén lakó
  7 nagyobbrészint: nagyobb részében, többségében
  8 falkánkint: csoportokban, csapatokban
  9 Cserei Mihály (1667–1756): történetíró, jelentős alkotása az Erdély históriája, amelyre a szöveg is utal
10 mineműség (itt): hova tartozik, kit támogat, kinek a pártján áll
11 basa (itt): vezér, vezető
12 oláh: román


  Georg Philipp Rugendas: Kurucok és labancok csatája
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Feladatok, kérdések
 1.  Mondd el, hogy mikor, melyik történelmi időszakban játszódik a mű cselekménye! 

(Segítenek a tankönyv lábjegyzetei is.)
 2.  a)  Hol állt a címben szereplő két fűzfa? Nevezd meg a településen kívül a fák pon

tos helyét is! 
 b) Mutasd meg a térképen Felvincet és Enyedet!

 3.  Jókai Mórnak A huszti beteglátogatók című novelláját már olvastad, és a kuruc kor 
irodalmáról is tanultál a tanév során. Mondd el, kik voltak a kurucok, és kiket nevez
tek  labancoknak! 

 4. a)  Olvasd fel azokat a sorokat, amelyek Rákóczi Ferenc hadait mutatják be!
  b)  Hasonlítsd össze, milyen volt a fejedelem serege, és milyen az „országban őgyelgő 

kalandornép”!
 5.  Magyarázd meg, mi vette rá az embereket arra, hogy egyszer kurucnak, másszor la

bancnak álljanak („akadt ember, aki négyszer-ötször volt kuruc, ugyanannyiszor labanc”)!

2.  Ez időben tehát legkegyetlenebb veszedelme volt 
Enyednek és a körülfekvő városoknak egyfelől 
Balika, a kurucvezér, aki lakott a Tordahasadék1

egyik barlangjában, melyet máig is Balikavárnak 
neveznek, és másfelől a Mezőségen2 tanyázó két 
labancfőnök, akik közül az egyiknek az a furcsa 
neve volt, hogy „Trajtzigfritzig”, a másik pedig ily 
regényesen hangzott: „Bórembukk”.

Amilyenek voltak választott neveik, olyanok vol
tak azoknak viselői is; majd ügyetlen, majd kegyet
len, félig tréfás, félig véres alakok, kikről éppen any
nyi nevetségest tudott regélni a közhír, mint amennyi irtózatost, s neveikkel egyfelől a dajkák 
ijesztgették síró gyermekeiket, másfelől az enyedi diákok csúfolták egymást pajkosságból.

Ezek a diákok, ó, ezek a nagyenyedi diákok sajátságos fi úk voltak. 
Amint annyira vitte a kálvinista3 gyerek, hogy lúdtollból kalamust4 tudott faragni, 

telerakott az anyja pogácsával egy tarisznyát, az apja vett neki egypár fejelés csizmát,5

azzal elvitte Enyedre, letette a kollégium udvarán, pofonüté, megáldotta s otthagyta, 
rábízván, hogy legyen belőle pap, professzor, királybíró, főkapitány vagy tanácsúr. 
Azontúl nem is volt rá gondja többet. A fi ú megnőtt, megszakállasodott, megtömték, 
meghízlalták étellel és tudománnyal, elzárták hermetice6 minden világi kísértetektől,7

gondot viseltek testére, lelkére, felnevelték hitben és egészségben, csináltak belőle pa
pot, professzort, királybírót, főkapitányt vagy tanácsurat, amire esze és szerencséje volt, 
anélkül, hogy apjaanyja törte volna rajta a fejét; a kollégium volt nekik édesanyjuk.

1 Torda-hasadék: Tordai-hasadék, mészkőhasadék a Torockói-hegységben, Erdélyben
2 Mezőség: dombvidék Erdély középső részén
3 kálvinista: református vallású
4 kalamus: írótoll, nádszárból, majd madártollból készült
5 fejelés csizma: megfejelt, új fejjel ellátott, megjavított csizma
6 hermetice (lat): hermetikusan elzárt, hozzáférhetetlen
7 kísértet (itt): kísértés, csábítás


 A Tordai-hasadék
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 A Tordai-hasadék

Öthatszáz fogadott fi a volt a tisztes matróná
nak,1 s több százezer forintra menő jövedelme 
ennyi szép fi ú felnevelésére; legtudósabb pro
fesszorai, kiket a külföld akadémiái műveltek, 
világhírű könyvtára s mindenféle benefi cumai,2

mik egyfelől amíg szorgalomra ösztönözék az 
ifj úságot, másfelől jó eleve hozzászoktaták azon 
jótékony öntudathoz, miszerint bármi szűken, 
de saját érdemük után tanultak megélni. 

Vala pedig ezen időszerint a nagyenyedi kol
légium rektor professzora,3 nagytiszteletű tu
dós Tordai Szabó Gerzson uram, a tudomá
nyoknak nagy művelője, rendkívül békeszerető 
férfi ú és a jó erkölcsök fáradhatlan oltalmazója. 

Mert ha bevette magát iszonyú fóliánsai4 közé, azokba annyira el tudott veszni, hogy 
gyakorta kénytelen volt feleségétől megkérdezni, ha vajjon ebédelte ő ma már, vagy sem? 
Tanítványai előtt pedig akként szólott, mint egy orákulum.5 Csak a csendes, békessé
ges tudományokat kedvelé, mint a csillagászat és mechanika, nem szereté pedig a histó
riát,6 mint amely, az ő szavaiként, nem tanít egyebet, mint azoknak neveit, akik embe
rek agyonverésében tüntették ki magukat, s hősi tetteit énekli bűnös, vérengző, kegyetlen 
embereknek, és hazudik véghetlen7 kiterjedésben, ahelyett, hogy a jámborok, jótékony és 
bölcs elmék példájával javítaná az utóvilágot.8

Annyira vivé pedig az ellenszenvét a derék úr a neki nem tetsző históriai személyek el
len, hogy tanítványai lelki üdvére képes volt a történetet meghamisítani, ráparancsolván 
a históriaprofesszorra, hogy Cleopatrát9 [kleopátra], Semiramist10 [szemirámisz] s más 
aff éle szemtelen asszonyi személyeket úgy fesse tanítványai előtt, mint rút, útálatos ször
nyetegeket, akikre gondolni is irtózat.

És soha női alakra azoknak szemeiket nem volt szabad vetni, tánc, hegedűszó s más 
hívságos dolgok örökre száműzve valának e körből; még a templomban is, nehogy a leá
nyokra kacsintgathassanak, hátul valamennyi pad mögött volt a nagyobb diákok szá
mára egy külön hely rekesztve, ahol ott faragott fenyőszálakon ültek, hogy így fel ne 
érhessék fejeikkel az előttük álló padok karzatát. Mert kősziklára épült11 elve volt a nagy
tiszteletű úrnak, hogy fi atalembernek addig, míg meg nem házasodhatik, tehát míg is
koláit nem végezte és amíg nincs mit aprítania a tejbe, nem szükséges fehérszemélyeket12

ismerni, és minden, ami addig történik, csak hivalkodás és nem vezet jóra. 
Persze, hogy ez a legnépszerűtlenebb világnézet, amit csak a közjó kedvéért kimon

dani lehet, s hogy e nézetnek legkevesebb pártolói akadtak maguk az érdekelt felek, 
  

  1 matróna: idős nő, családanya. Itt az iskola óvó, nevelő jellegére utal.
  2 benefi cium (itt): ösztöndíj
  3 rektor professzor: az iskola vezetője, igazgatója, az iskolát vezető professzor  
  4 fóliáns: régi, nagy alakú könyv
  5 orákulum: bölcs, mindenható, csalhatatlan tekintélyű személy; a szónak jóshely jelentése is van
  6 história: történelem  
  7 véghetlen: végtelen
  8 utóvilág: utókor
  9 Cleopatra (Kleopátra): ókori uralkodó, Egyiptom királynője 
10 Semiramis (Szemirámisz): asszír-babiloni királynő, a mítosz szerint Babilon felépíttetője 
11 kősziklára épült (itt): sziklaszilárd, megmásíthatatlan
12 fehérszemély: nő, asszony, lány


  A nagyenyedi kollégium egy 1858-ból származó 
rajzon
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a nagyenyedi diákok között, az magától értetődik. Az 
csak mégis lehetetlen, hogy az ember egyszermásszor 
női alakot ne lásson, s tizennégyéves korától húszig az 
ember minden asszonyt szépnek talál. 

Különösen nehezíté pedig Gerzson úrnak nevelési ma
ximáját1 azon körülmény, miszerint őneki is volt egy leá
nya, az az egy pedig olyan szép volt, hogyha az ember fél 
esztendeig válogatott volna a városban, megint csak ő 
hozzá tért volna vissza.

Valahány diák meglátta a leányt, az mind szerelmes 
lett bele; de hiába lett szerelmes, mert könnyebb egy el
kárhozott léleknek a Styxen2 [sztüx] visszaszökni, mint 
volt egy diáknak húsz lépésnyire juthatni Klárikához – 
ahogy a szép leányt nevezték. 

Gerzson úrnak emeletes háza lévén a kollégium tövé
ben, ő maga a földszinten lakott, leánya pedig az emele
ten, és a lépcső rácsosajtóval volt elzárva; tehát még csak az sem történhetett meg, hogy 
valami ifj ú ember a professzor urat keresve tévedjen Klárika elé; aki elé különben is 
hiába tévedt volna, mert a jó leányka oly istenfélő és diákfélő elvekben nevelkedett, hogy 
bizonyosan elszaladt volna előle. 

Feladatok, kérdések
 1.  Mondd el, hogy a kuruc vagy a labanc sereg vezérei voltake a következő szerep

lők: Balika, Trajtzigfritzig, Bórembukk!
 2.  Nevezd meg, kit vagy mit nevez az elbeszélő „tisztes matrónának”!   

 3.  Beszéljétek meg, mit tudtatok meg a nagyenyedi kollégiumról! (Hány diákja volt? 
Mennyi időt töltöttek a fi úk a kollégiumban? Mi jellemezte a tanárokat? Stb.) 

 4.  Jellemezd öthat mondatban a nagyenyedi kollégium vezetőjét, Tordai Szabó Ger
zsont! Térj ki arra is, mi volt a professzor „kősziklára épült elve”, ismertesd a „nevelési 
maximáját” is!

 5.  Sorold fel, mit tudtál meg a professzor lányáról, Tordai Szabó Klárikáról!  

3.  Nem is volt pedig minden bolond embernek bejárata a tudós professzor úrhoz, hanem 
kipróbált egyéniségeknek megnyitá háza ajtaját.

Ilyen két kipróbált egyéniség volt: humanissime3 [humanisszime] Zetelaky József és 
humanissime Karassiay Áron.

Az első szép, ártatlan, leányarcú, tizenhétéves ifj ú, Gerzson úr különös kegyence, aki
ről azt hivé, hogy lelkét sokkal inkább bezárta a tudományok könyvei közé, mintha 
tömlöcbe vagy spirituszba4 volna téve, örökké első eminens5 volt, mindenféle verseket 

1 maxima: irányelv, alapszabály, tétel
2  Styx (Sztüx): folyó, amely az élők és a holtak birodalmát választja el. Az alvilág révésze, Kharón viszi át rajta 

a holtak lelkét.
3 humanissime: felsőbb osztályos
4 spiritusz: szesz, tartósításra használt alkoholféle; a szónak ész, szellemesség jelentése is van
5 eminens: kitűnő, kiváló


  Korabeli kollégiumi diákviselet 
Csokonai József naplójából
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  Korabeli kollégiumi diákviselet  
Csokonai József naplójából

írt akármely témáról, neki mindegy volt: hexameter, pentameter, sapphicus [szaffikusz], 
alkaikus, alexandrinus vagy anakreoni;1 magától értetődik, hogy ezek között szerelmes 
vers nem találtaték, hanem a télről, tavaszról, aratásról, villámlásról és tengeri zivatarról  
s más efféle erényes tárgyakról; emellett görögül, diákul,2 zsidóul és franciául folyvást3  
beszélt, a csillagokat az égen s a virágokat a földön szemenkint ismerte,4 kémiai és fizikai 
experimentumoknál5 ő volt Gerzson úr segédje, s emellett oly jámbor érzelmű ifjú ember 
vala, hogy mikor a mitológiából azon istenasszonyt érdeklő6 paragrafust7 kellett felelnie, 
aki kevés öltözetet szokott magán hordani, elpirult és lesütötte a szemeit. 

A másik humanissime, Karassiay egy kissé nehézfejű ember vala, hat esztendős tógás8 
diák,9 igen hallgatag és csendesvérű ifjú, akit azért kedvele Gerzson úr, mert soha sem
mi ivásnál, verekedésnél az ő neve elő nem fordult, amiből nagy baj lett volna, ha előfor
dul, mert a humanissime oly karokkal és vállakkal volt megáldva a természettől, hogy ha 
azokat mások vesztére mozgásba akarta volna hozni, azok sokat beszélhettek volna róla.  
Ő azonban rettentő erejét csupán a fúrásfaragás békés mesterségeiben fárasztotta, készít
ve mindenféle fizikai eszközöket a tanár úr számára s csupán olyankor adva tanújelét kar
jai egyéb mozgásának, midőn a nagy vakáció alatt az ifjúság a nagyteremben mitológiai 
drámai előadásokat tartott – természetesen férfiszemélyzettel, férfihallgatóság előtt, ami
dőn Karassiay játszá Herkulest,10 Zetelaky pedig Dejanirát,11 amidőn Józsefről senki sem 
mondta volna, hogy nem valósággal leány, Áront pedig csupa gyönyörűség volt nézni  
a kentauruszokkal12 való harcban, hogy vert egymaga harminc pogány félistent a földhöz.

Éppen a közvizsgálatok13 közelgének, nagytiszteletű Tordai Szabó Gerzson uram rette
netes készületekkel volt természettani mutatványaihoz, mint lesz a vízből levegő? mint 
ragad össze a kiszivattyúzott két félgolyó a levegőnyomástól? hogy lehet a levegőt meg 
gyújtani? s a villanygép alatt papirosembereket táncoltatni? amik akkor még mind cso
daszámba mentek. Evégett átadá a fizikum múzeum14 kulcsait kiválasztottjainak, hogy 
ott működjenek nagy szorgalommal, és tapasztalá is, hogy a két jeles ifjú már korán reg
gel ott van a múzeumban, s csak késő estve választja el őket onnan. Dicséretes, szor
galmas ifjak, mondá Gerzson úr, vegyetek rólok példát ti többiek, istentelen, hivalkodó, 
csizmakoptató korhelyek,15 hogy legyetek olyanok, mint ők. 

Lássuk tehát, mit művelnek az ifjaink ott a fizikum múzeumban? Ennek a múzeum
nak van egy elsötétíthető ablaka, optikai16 kísérletek előhozatalára, és ez az ablak éppen 
a nagytiszteletű úr udvarára nyílik; a mi két szorgalmas ifjúnk nagy figyelemmel áll  
 

  1 sapphicus, alkaikus, alexandrinus, anakreoni: az időmértékes verselés sorfajtái
  2 diákul: latinul
  3 folyvást: folyékonyan
  4 szemenkint ismerte (itt): mindegyiket név szerint ismerte
  5 experimentum: kísérlet, próba  
  6 érdeklő (itt): arra vonatkozó, azt érintő
  7 paragrafus (itt): szövegrészlet, bekezdés
  8  tóga: ruha, lepel; palástszerű, bő felsőruha, mely a 19. század közepéig a református kollégiumok bennlakó 

idősebb diákjainak a jellegzetes viselete volt
  9 hat esztendős tógás diák: felsőbb évfolyamos diák
10 Herkules: Héraklész, a görög mitológia nagy erejű hőse
11 Dejanira: Deianeira, Héraklész felesége a görög mitológiában
12 kentaurusz: kentaur, félig ember, félig ló alakú lények a görög mitológiában
13 közvizsgálat: a közösség előtti vizsga, nyilvános vizsga
14 fizikum múzeum: fizikaszertár
15 korhely: mulatozó, léha, iszákos ember
16 optika: fénytan
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az ablak előtt, s éppen egy roppant kerekes látcsövet alkalmazva az ablak gömbölyű nyí
lásába, azon keresztül látszik valamit nézni. Tán csillagot vizsgálnak? Igen, de akkor ne 
irányoznák lefelé a látcsövet… Most éppen József néz bele nagy áhítatosan… „Ó, Iste
nem, milyen gyönyörű” – sóhajt, nem bírva magával… Talán mégis csillag?… – „Most 
éppen egy rózsát szakít le, be szeretnék én az a rózsa lenni!” De ez már mégsem csillag! 

A mi derék ifj aink azon ürügy alatt, hogy csillagokat vizsgálnak, naphosszat azzal fog
lalatoskodnak, hogy a szép Klárikát nézik távcsöveken keresztül; amíg Gerzson úr azt hi
szi, hogy szemeiket az ég csodáin fárasztják, ők azzal mulatják magukat, hogy a kedves le
ánykát mindenüvé távcsővel kísérik, kertbe, szobába, konyhába és benne gyönyörködnek. 

A jó Áronra nézve csak tréfa volt ez a mulatság, de József egészen odalett belé; nem bírt 
megválni a látcsőtől, s ha sokáig nem láthatá a leányt, nem evett, nem aludt, nem volt 
kedve semmihez, csak sóhajtozott és mindent elfelejtett, amit olvasott, sőt Gerzson úr 
nagy megütközésére még az ő felolvasásaira sem fi gyelt, akkor is a kis rózsalugasos ker
ten járt az esze és a szép leánykán, aki a nyílt rózsaleveleket kicsi kötényébe szedi pici, 
fehér kezeivel. 

Az experimentumoknál is egyik ügyetlenséget a másikkal tetézte; tört, zúzott, ami 
a kezébe akadt, a foszforral való kísérletekhez oxigén helyett hidrogént adott: majd meg
lőtte vele az egész classist1 [klasszis]. 

Gerzson úr el nem tudta gondolni, mi lelhette a fi út? Kutatott, fürkészett – nem talált sem
mit; mire ő a hosszú folyosón végigkopogott, akkorra a múzeumban minden ismét a maga 
helyén volt, a teleszkópiumok2 ég felé fordítva, s munkában a görebek3 és légszivattyúk.

Feladatok, kérdések
 1.  Zetelaky József és Karassiay Áron a tudós Tordai professzor kiváltságos diákjai vol

tak. Melyikükre illenek az alábbi tulajdonságok?
  a)  Női szerepet játszott az előadáson, tizenhét éves, szép arcú ifj ú volt.  
  b)  Mindenféle témában írt verseket, egyedül a szerelmes költeményeket kerülte.
  c) I gen „hallgatag” volt, keveset beszélt, „hatalmas karokkal és vállakkal volt megáldva”.
  d)  Ha csak tehette, Klárikát nézte a látcsövön, nem bírta levenni a szemét a leányról. 
  e)  Felsőbb évfolyamba járt, ő már „hat esztendős tógás diák” volt.
 2. a)  Mondd el, miért engedte be a professzor a két diákot a házába! Gondolj az 

experimentum, ’kísérlet’ szóra! 
  b)  Térj ki arra is, mivel töltötte József és Áron az idejét! Segít a teleszkópium, ’lát cső’ 

szó. 
 3.  A mű cselekményének a kibontakozását hosszú előkészítő rész vezeti be. Keres

sétek meg, mely szövegrészletekben olvastatok az alábbiakról!  

1 classis: osztály
2 teleszkópium: teleszkóp, látcső
3 göreb: kémiai kísérletekhez használt körte alakú üvegedény

A történelmi időszak 
bemutatása

A kollégium, a diákság 
életének jellemzése

József ébredező 
szerelmének ábrázolása

Előkészítés
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4.  József pedig folyvást növekedni érzé szíve fájdalmait; a csalóka távcső oly közel hozta 
olykor az imádott leánykát, hogy ámulatában kezeit nyújtá ki utána, s csak akkor ijedt 
meg, mikor körmeit az ablakba megüté, amin Áron kétakkorát nevetett. 

E kínjai közepett annyira vivé a gonosz kísértő a jámbor ifj út, hogy egy délután leüle az 
asztalhoz s ijedség kimondani, szerelmes verset írt! A vers sapphicusokból állott és tele 
volt minden széppel, ami a nap alatt terem. Midőn felolvasta Áronnak, ez megesküvék, 
hogy soha életében szebb versnek még csak hírét sem hallotta. 

Egy estve a holdvilágban elbámulva könyökölt a két ifj ú a múzeum ablakában, s be
szélgetett egymás között:

– Ha Klárika ezt a verset elolvashatná! – mondá Áron.
– Hm! – felele rá József. (Nem volt ez akkor olyan könnyű, mert nem volt még hét di

vatlap, ahol az ember kinyomathatta volna.)
– Már ha én neked volnék, csak a kezébe juttatnám.
– De hogyan?
– Ledobnám innen a kertbe.
– Le ám, de hátha a szél félreviszi s az ud

varra esik, s a nagytiszteletű úr kapja meg?
Most Áronon volt a sor azt mondani, hogy 

„hm”. 
– Úgy kellene azt, szólt sóhajtva József, 

szépen összehajtogatva elrejteni a nyíló róz
sák közé, hogy amint korán reggel kijő a ró
zsaleveleket megszedni, egyedül ő lelje meg 
és olvassa el. 

– Hát hiszen az könnyű – felelt Áron. 
– Innen az ablakból le lehet ereszkedni egy 
kötélen a kert faláig, onnan könnyű beugra
ni az ásott földbe, visszafelé aztán fel lehet 
kapaszkodni a bodzafán s a kötélen megint 
feljönni. 

– Mit gondolsz? – szörnyedt el József, – én bocsátkozzam le kötélen a kollégium abla
kából? én másszam át idegen kerítésen éjszaka?…

Áron maga is megijedt e szóra. 
– Hisz én nem mondtam, hogy te cselekedd azt, én csak azt mondtam, hogy könnyű 

volna megtenni…
József elhallgatott egy ideig. Egyszer csak megszólalt. 
– Nem tudsz itt valahol egy hosszú kötelet? 
– Tudok biz én, a régi csengettyűkötél1 itt van a padláson. 
– Hozd elő. 
Áron elment a kötélért, egy gerundiumból2 nyerget csinált a végén, melybe Józsefet be

leültette, s a kötelet az ablak keresztfája köré csavarítva, izmos tenyereivel belekapasz
kodva, szép csendesen lebocsátá Józsefet a kőfalig, ki egy percig sem látszott azon ag
gódni, hogy ha társa kezéből kicsúszik a kötél, ő rögtön nyakát szegheti; ha volt amitől 
rettegett, ez azon egy dolog lehete, hogy ha meg találja valaki látni. 

Senki sem látta meg. Átmászhatott a falon, elrejthette a verset a rózsák közé, s Áron 
markában újra felemelkedék a kötélen a múzeum ablakáig szerencsésen; a két ifj ú csak 
akkor bámult el egymáson, hogy milyen bolondot cselekvének.

1 csengettyűkötél: erős kötél, amellyel csengőt vagy harangot szólaltatnak meg
2 gerundium: hosszú, vastag kampós bot; tűzoltásra használták


  József szerelmes verset ír Klárikának, Tordai 
professzor lányának. Jelenet A nagyenyedi két fűzfa 
című fi lmből (1979, rendező: Bán Róbert, NFI – 
Filmarchívum)
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Másnap nem is mertek egymásra nézni, annál kevésbé a látcsőbe. Mint aki valamely 
nagy gonosz, gyilkos dolgot követett el, még a bűnös helyet is félve kerülték, s dobogó 
szívvel hallák reggel a nagytiszteletű úr csizmáit a folyosón végigkopogni. 

Belépett. Sem József, sem Áron nem mert rá felpillantani, azt hivé mindegyik, hogy az 
orrukról le fogja olvasni az éjszakai merényletet. 

– Jöjjön egy szóra félre, humanissime. 
Zetelaky inkább halott volt, mint élő. A világért rá nem nézett volna a tanárra, ki ke

gyetlen hallgatással tekinte rajta hosszasan végig.
– Csak azt akartam mondani, humanissime – szólt végre száraz hangon, – hogyha 

máskor verset akar hozni, ne a kerítésen jöjjön be vele, hanem az ajtón, mert mind össze
gázolta a tulipánágyakat. Különben nem 
rossz vers, amit írt, csakhogy egy helyen az 
adonicus [adonikusz] sántít.1

S ezzel markába nyomta a kérdéses verset. 
József nem bánta volna, ha e percben a kol
légium vele együtt elsüllyed. 

Klárika megtalálta ugyan a kérdéses he
lyen a verset, de mint aff éle jól nevelt leány, 
első kötelességének tartá az apjának denun
ciálni,2 egyúttal az elgázolt tulipánágyakért 
is panaszt téve. Az öreg úr rögtön ráismert 
az írásra s vége volt előtte József turpisságá
nak. Többé sem experimentumokat nem bí
zott rá, sem a fi zikum múzeumba nem küldé 
dolgozni. 

Feladatok, kérdések
 1.  József szerelmes verset írt Klárikának, de nem tudta, miként juttassa el azt a lányhoz. 
  a) Mondd el, milyen tervet eszeltek ki Áronnal, hová rejtették az írást! 
  b) Hogyan került a vers Tordai professszorhoz? Mi lett a levélírás következménye?

  c)  Sorolj fel legalább tíz szót, amelyek szerinted benne voltak a lánynak írt versben!
 2. Válassz a két lehetőség közül, és írd meg a költeményt!

  a)  Képzeld magad József helyébe, és írj verset a professzor lányának az időmérté
kes verselés szabályai szerint!

  b) Klárika helyében válaszolj Józsefnek, írj verset vagy prózai levelet az ő nevében!

5.  Ezenközben hol egyszer, hol másszor megtörtént, hogy a tanulóifj úság nem csupán azon 
dolgokról hallott, amik könyvekben vannak megírva, hanem hírt vett gyakorta az or
szágban szerteszét történő eseményekről is, s éppen nem iparkodék elrejtegetni rokon és 
ellenszenveit, miket a kuruclabanc világban vagy egy, vagy más irányban érzett, sőt né
ha leckék3 kezdete előtt, mikor kétháromszáz tanuló össze volt egy teremben gyülekezve, 

1 adonikus sántít: nem jól jön ki a verselés, nem szabályos az időmérték
2 denunciál (itt): elárul, elmond
3 lecke (itt): tanóra


  Klárika megtalálja a rózsák közé rejtett levelet 
(jelenet a fi lmből)
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lehete1 olyforma hajlandóságokat is tapasztalni, mintha e tisztes testület, ha birokra ke
rülne a dolog, aligha lenne tétlen nézője a mulatságnak.

Erre ugyan nemsokára kívánt alkalom is kínálkozék; egy napon Trajtzigfritzig és Bó
rembukk uraim ő kegyelmességeik beizenének a városba, hogy nekik száz darab vágó
marhát, ötven mázsa szalonnát, ezer kenyeret és tizenkét bendő2 túrót azonnal helybe 
küldjenek, borról sem feledkezvén meg, amely ne legyen több, mint kétszáz akó.3

A jó nagyenyediek már ekkor annyira meg voltak fogyatkozva élelmiszerekben, hogy 
csak végső megszorítás mellett bírták összerakni a kívánt mennyiséget, s midőn mind
azt szekerekre raknák, megtudja a dolgot Balika, előjön a maga lyukából, s elveszi tőlük 
az egész szállítmányt, és elviszi Torda hasadékába.

A jó enyediek mit csináljanak most? Mond 
hatták ők Trajtzigfritzignek, hogy Ba lika 
elvitte az enniinnivalót, menjen utá na és 
vegye el tőle, a labancvezér haragra gerje
detten felülteté a maga hadait és megeskü
vék, hogy porrá égeti Enyedet, s bor helyett 
a vérét issza meg az egész lakosságnak. 

A szegény nép nagyon megijedt e kegyet
len fenyegetőzésre; eleget tenni a legjobb 
akarat mellett sem lehetett. Trajtzigfritzig 
és csordája pedig már Marosújvár4 körül 
járt, s ahogy a közbeeső falukkal bánt, ab
ból Enyed is elgondolhatta, mi vár rá. 

Ilyen ínséges eset megszokott állapot vala 
már Enyeden, a lakosság a labancok jötté
nek hírére hirtelen elhagyá házait, ami fél
tője volt, azt elásta a pincékbe, asztagok5 alá 
a földbe, az asszonyokat, gyermekeket, öre
geket felküldték a hegyekbe az erdők kö
zé, a hajadon leányokat begyűjték a refor
mátus templomba, maguk a fegyverfogható 
férfi ak pedig helyet foglalának ugyanott 
a templom udvarán, mely, amint most is 
látszik, erős, magas kőfallal volt bekerítve, 
s többrendbeli bástyatoronnyal ellátva, mely 
tornyokat a helybeli céhek építették: egyet 
a becsületes csizmadia céh, mást a becsü
letes takács céh, külön egyet a szűrszabó 
céh, együtt a tímár és varga céh egy negye
diket, ötödiket a gombkötők és aranyművesek, hatodik volt a kovácsok és lakatosoké. 
Itt tartattak a céhládák, s nagy veszedelem idején ide gyűltek a céhbeli mesterek legénye
ikkel együtt, s ők képezék az Isten várának őrségét. 

Átellenben állt a kollégium, roppant háromemeletes négyszárnyú épület, melyben hét
száz diák tanyázott, egy egész hadsereg, ha arra került a sor. 

1 lehete: lehetett
2 bendő (itt): nagy, hasas cserépedény
3 akó: kb. ötven liter, régi űrmérték
4 Marosújvár: város Romániában, Erdélyben
5 asztag: a learatott gabona kévéiből (összekötött nyalábjaiból) magasra rakott halom


  Balika, a kuruc rablóvezér is fosztogatta a békés 
polgárokat (jelenet a fi lmből) 


  A két labancfőnök, Bórembukk és Trajtzigfritzig 
(jelenet a fi lmből)  
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Amint a városon szétfutó hír eljutott a kollégiumba is, lángot vetett a diákok szívé
ben az ifjúi vér: „nem hagyjuk magunkat, nem hagyjuk a várost!” – szóltak lelkesülten, s 
másnap reggel a kémiai leckén azt vette észre nagytiszteletű Szabó Gerzson uram, hogy 
tanítványai kardokkal és kopjákkal felfegyverkezve jelennek meg a hallgatóteremben, s 
hallani sem akarnak egyébről, mint hogy őket professzoraik a labancok ellen vezessék. 

No, ez szép kívánság volt nagytiszteletű Szabó Gerzson úrtól, hogy ő valakit a hábo
rúba vezessen! 

– Megbódultatoke, dilectissimi1 [dilektisszimi]? – szólt elszörnyedve a jó úr – men
jetek, igyatok „purgantes pectora succos”2 [purgantesz pektora szukkosz]. Hát Ajáx3 
vagyoke én, avagy a megveszett Achilles,4 hogy engem harcba akarjatok vinni? avagy 
mirmidonokat5 nevelteme én bennetek, hogy ily vérengző gondolatokat tápláltok ma
gatokban? Kiknek kezeiben könyv forgott, most kezeitekben dárda forog? Kik csak éne
kelni tanultatok, ím harci ordításra ferdítitek ajkaitokat? Azért ruháztam én reátok any
nyi bölcsességet és tudományt, hogy bitangul6 elhulljatok barbár ellenség csapásai alatt, 
mint bármely tudatlan katona, aki azért született, hogy meghaljon? 

E beszéd közben észrevevé Gerzson úr, hogy még Zetelaky is valami fringiát7 takargat 
a tógája alá, s iszonyúan ráförmedt: 

– Még kend is fegyvert visel, kend? (Mikor valakit per „kend”8 nevezett, már akkor 
nagyon haragudott.) Felbomlott a világ tisztes rende! Hát volt rá eset valaha, hogy poé
ták, a múzsák választottai, a szent berkek lakói, a Pieridák9 barátai fegyvert emelgettek 
volna kezeikben? – No, szóljon kend! Kend nagy histórikus, mondjon nekem erre ese
tet, ha tud. 

A faggatott diák végre megszólalt: 
– Igenis, volt rá eset: mikor Pán10 tanítványai botra kaptak a Helikont11 pusztító gallu

sok12 [galluszok] ellen, s agyonverték őket.13 
Gerzson úr hátrakapta a fejét e szóra, mert meg volt neki felelve. Ez még dühösebbé tevé. 
– És ha én megtiltom tinektek, hogy fegyvert merjetek fogni, midőn a nemes város  

békés alkudozásokkal törekszik a veszedelmet elhárítani magáról! Kendnek pedig,  
humanissime Zetelaky, annyit mondok, hogy nem szükség minden kérdésre felelni.  
– Most pedig parancsolom tinektek, hogy e percben lerakjatok minden fegyvert kezei
tekből, és aki ellenkezőleg cselekszik, az e pillanatban kitiltatik e kollégium küszöbé
ről, és soha annak ez életben tagja többé nem leend!… Clarissimi domini,14 [klarisszimi  
domini] jurátu sok,15 húzassák meg a repedt harangot! 

  1 dilectissimi (lat): kedveseim
  2 purgantes pectora succos (lat): olyan ital, amitől kijózanodnak
  3 Ajáx: görög mitológiai hős
  4 Achilles: Akhilleusz, görög mitológiai hős
  5 mirmidonok: ókori mitikus népcsoport
  6 bitangul: gazdátlan jószág módjára, vezető nélkül
  7 fringia: finom acélból készült szablya, kard
  8 per kend: kendnek, kendként
  9 Pieridák: a múzsák elnevezése
10  Pán: a görög mitológiában a pásztorok istene, félig kecske, félig ember alakú. Nevéből ered a páni félelem 

kifejezés, valamint a pánik szavunk.
11  Helikon: a múzsák lakhelye, görög hegy
12 gallus: gallok, ókori nép
13  agyonverték őket: Kr. e. 278-ban történt, amikor a gallok azt gondolták, hogy ellenség ütött rajtuk, és az 

éj sötétjében egymást öldösték
14 Clarissimi domini: tisztelt uraim
15 jurátus: joggyakornok, joghallgató

OH_MIR7TB.indd   170OH_MIR7TB.indd   170 2022. 06. 06.   22:172022. 06. 06.   22:17



Ezt a repedt harangot olyankor volt szokás meghúzatni, midőn valaki a kollégiumból 
ünnepélyesen kitiltatott. 

A rektor szavait mély csend követé, melyet csak a repedt harang recsegő kongása szag
gatott félbe. Az ifj ak, kik képesek lettek volna náluknál hatszorta nagyobb sereggel meg
küzdeni, professzoruk szavára megjuhászodva rakták le fegyvereiket mind; a repedt 
harang elhallgatott, a diákok helyeikre ültek, elővették könyveiket, a nagytiszteletű úr 
pedig vevé kézikönyvét és praelegált,1 mintha semmi sem történt volna, míg az órát 
nem csengették; akkor elbocsátá tanítványait, az elszedett kardokat és dárdákat pedig 
szekérre rakatá, s elzáratá a templom alatti boltozatba, hogy még csak hozzájuk se le
hessen férni. 

Éjszaka azonban a diákok magukhoz térve az ijedségből, melyet a rektor szavai okoz
tak bennük, újra összebeszélének, s miután fegyvereik elszedettek, másnap korán reggel, 
amint a kapuk megnyittattak, kimentek a Maros partjára, ott jó friss fűzfákat találván, 
azokról vágott magának kiki egy husángot, s azokat a tóga alá rejtve, észrevétlenül be
szállíták a kollégiumba, és elrejték a faraktárba szépen. Gondolák, hogy ez is jó fegyver, 
ha jó ember fogja a végit. 

Feladatok, kérdések
 1. a)  Soroljátok fel, mit követelt a várostól a két labancvezér, Trajtzigfritzig és Bórembukk! 

  b)  Fogalmazzátok meg, miért volt ez a kérés nagyon nehezen teljesíthető az enye
diek számára! Térjetek ki arra is, mi volt ezzel a labancok szándéka!

  c)  Kihez került a város által összegyűjtött élelmiszerszállítmány? Milyen következ
ménye volt mindennek? 

 2.  Mondjátok el körforgóban, hogyan készült fel a város a labanc támadásra! 
  a) Hová rejtették az értékeiket? 
  b)  Hol helyezték védelembe az asszonyokat, a gyerekeket, az öregeket és a hajadon 

lányokat? 
  c)  Miként készültek a harcra a diákok? Hogyan fogadta mindezt a professzoruk? 
 3.  A címben szereplő fűzfa az olvasott szövegrészletben is feltűnik. Olvasd fel az 

erre vonatkozó szavakat! 
 4. Fejezd be a mondatokat az olvasottaknak megfelelően!

  a)  Az enyediek azért nem adták át a labancoknak az összeállított élelmiszerrako
mányt, mert…

  b)  A lakosság már annyira félt a labancoktól, hogy nemcsak a házaikat hagyták el, 
hanem…

 5.  Tanultátok már, hogy a bonyodalom az elbeszélő művek azon része, amelyben 
a mű alaphelyzete megváltozik. Beszéljétek meg, lehete az alábbi két esemény 
a mű bonyodalma! Indokoljátok is meg a válaszotokat!

1 praelegál (prelegál): előadást tart, felolvas

A professzor kezébe
 került a szerelmes levél

A labancok 
követelése a várostól

Bonyodalom

171
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6.  Még aznap délben megjelent a város alatt Trajtzigfritzig háromezer főre menő labanc né
pével; a nemes város a főbírót, a kollégiumi testület a nagy tiszteletű rektor professzort 
választá ki, hogy deputációba1 menjenek eléje.

Trajtzigfritzig lóháton ülve fogadta a küldöttséget; a többi sereg mind gyalog járt, ki
véve három faágyút, melyeket bivalyok vontak. Nagyon gyanús kérdés volt azonban, ha 
vajon el lehete ezen ágyúkat sütni anélkül, hogy az ember a körülállók életét veszélyez
tesse? Még egy negyedik ágyújok is volt rézből, melyet valamely csata alkalmával vala
melyik fél beszegezett2 és otthagyott, ők pedig kifúrták a szeget onnan, úgyhogy most, 
ha elsütötték az ágyút, a gyújtólyukon jött ki mind a töltés, a golyó pedig bennmaradt.

Maga a had gyönyörű népség volt; iga
zán ráillett a válogatott cím, mert az ország 
minden népeiből volt az összeválogatva; 
magyar, oláh, belga, marodeur3 [marodőr], 
rác4 és oláhcigány egy csoportban, egyik 
mezítláb és sisak a fején, a másik a szűrin át 
kötötte a kardot, némelyik nagy puskát ci
pelt, melynek nem volt már sem kulcsa, sem 
kereke,5 s mind valamennyi nyírott bajusz
szal volt, hogy összekeveredés esetén még
is csak megkülönböztethessék egymást a 
hasonló elemekből szerkesztett kurucok
tól, kik hosszú hajat s fülig kent bajuszt vi
seltek. A legnagyobb rész bocskorban járt, 
csupán azoknak jutott saru, akik valamely 
tisztségben voltak, azokra sarkantyú is volt 
ütve jobbára, de minthogy lovuk nem volt, 
az a sarkantyú nem szolgált egyébre, mint
hogy legyen nekik miben elesni, ha futni 
akarnak. 

Ily ármádiának6 volt vezére Trajtzigfritzig; 
de nagyon csalatkoznék, aki azt hinné, hogy 
ő is hasonló volt rongyos seregéhez; lova leg
szebb angol mén volt, ő maga ezüstcsillagos, 
láncszemből font páncélinget viselt arany
sujtásos, meggyszín bársonydolmány7 felett, 
homlokát kecsegehátú rézsisak borítá, s 
páncélpikkelyes kesztyűkbe dugott kezeit 
széles, egyenes kardja markolatán nyugtatá. 

Széles, tunya képéből s nemtelen vonásaiból ugyan kirítt, hogy e pompához sem szü
letése, sem érdemei nem juttatták; s ahány csojtár,8 ahány darab öltöny volt rajta, azon 

1 deputáció: küldöttség, követség
2 beszegezett: úgy teszik alkalmatlanná az ágyút, hogy a gyújtólyukát beszegezik, szeggel beütik
3 marodeur: a csatatér hiénája, semmirekellő emberek csapata
4 rác: a szerbek korábbi elnevezése
5 a puskának nem volt sem kulcsa, sem kereke: lövésre alkalmatlan, rossz elsütőszerkezetű fegyver
6 ármádia: haderő, hadsereg
7 dolmány: testhezálló zsinóros férfi felsőruha, mely térdig vagy combközépig ér 
8 csojtár (csótár): díszes nyeregtakaró


  Enyed városa a főbírót és Tordai Szabó Gerzsont 
küldte követségbe a labancokhoz (jelenet a fi lmből)  


  A labanc vezérek fogadják Enyed városának 
a küldöttségét (jelenet a fi lmből) 
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mind más név kezdőbetűi voltak hímezve; de ő azért elég méltóságot tulajdoníta magá
nak, ha lovon ült, azokhoz, akik gyalog járnak, lenézőleg beszélhetni. 

Alvezére, Bórembukk, egy nagy, trabális1 mészároslegény volt, szőretlen csontos po
fával; ki egész ellenkezőleg különösen nagy gondot látszott arra fordítani, hogy mentül 
piszkosabb lehessen. Bőrködmöne csillogott a szennytől, s orcája bátran dicsekedhetett 
vele, hogy záporesőn kívül más vizet sohasem érzett. 

Minden fegyvere egy hatalmas taglóból2 állott, mellyel egy csapásra le bírta fél kézzel 
ütni a tulkot.3 

Ez érdemes férfiak elé járula a két tagból álló küldöttség nagy tisztelettel és kalaplevéve,  
s nagyobb megtiszteltetés okáért Gerzson úr egy igen szép diák4 perorációt5 tartott a 
két vezér előtt. 

Trajtzigfritzig Bórembukkra nézett, ez viszont őreá; egyikök sem tudott egy szót is  
deá kul, hanem azért mégis úgy tettek, mintha mindent értenének. 

– Értettem jól, amit kend mondott – szólt a vezér, amint észrevette, hogy Gerzson nem 
fog már többet beszélni, s leereszkedőleg vállára veregetett. – Kinek híjják kendet? 

– Én vagyok Tordai Szabó Gerzson, a nagytiszteletű kollégium rektor professzora, tár
sam ő kegyelme pedig nemzetes Tóth János uram, a nemes város főbírája. 

– Hát a csizmadia céhmester hol maradt? 
– Az nem látta célirányosnak közénk elegyedni. 
– No, pedig annak is itt kellene lenni, mert háromezer csizmára van szüksége a sereg

nek, aminek három nap alatt elő kell teremtődni, különben esküszöm ősi kardomra (va
lahol lopta azt a kardot), hogy minden csizmadiát eltörlök a föld színéről! 

Ennél merészebb fogadást, úgy hiszem, senki sem tett még. 
Gerzson úr meghajtá fejét, s most a főbíró szólalt meg magyarul: 
– Majd tudtára adandjuk6 a becsületes céhmesternek akaratodat, méltóságos úr, és ő 

minden lehetségest el fog követni; kérünk azonban az egész város nevében, hogy érde
mes hadaiddal légy kegyes a városon kívül maradni, mert mi ámbátor a legjobb vélemény
nyel vagyunk is felőled, a buta népség annyira fél a fegyveres néptől, hogy közeledéstek
nek hírére mind szétszaladának az erdőkbe, részint elzárkóztak a templomokba; úgyhogy 
ha bejönnétek, sem találnátok egyebet üres házaknál, nekünk pedig lehetetlenné tennétek, 
hogy kívánságaitoknak megfelelhessünk, nem lévén senki, akitől azokat behajtsuk. 

Trajtzigfritzig Bórembukk fülébe súgott valamit, s azzal rosszul rejtve ravasz mosoly
gását, így szólt: 

– Becsületes szolgák. Minthogy félvén és minthogy bolondok lévén, mink sem kíván
ván, hogy házaitokat üresen hagyván, abban senkit sem találván; tehát hazamenvén és 
megmondjátok a népnek, hogy mi eltakarodjunk, ha ők hazajöjjenek, és azután pediglen 
kiváltképpen csakhogy éppenséggel azonnal mindgyárt itt a város mellett ezer lépésnyi
re sátort üssünk; ti pedig minden háznál gyertyát gyújtsatok, hogy lássuk, hogy mind
nyájan otthon vagynak, különben pedig, ha egy vagy más, így vagy amúgy talál lenni, 
hát majd meglátjátok azt az egyet, hogy! 

1 trabális (drabális): idomtalanul tagbaszakadt, jól megtermett, vaskos, erős
2 tagló: hosszú nyelű csatabárd; súlyos fejsze, mellyel a mészáros a szarvasmarhát leüti 
3  tulok: nagytestű, a szarvasmarhával rokon, vadon élő állat; népies, régies szóhasználatban: ökör; átvitt ér-

telemben: tökfilkó
4 diák (deák): latin nyelvű
5 peroráció: szónoki beszéd zárórésze, záróbeszéd
6 adandjuk: adjuk
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Ilyen ékesen szólással tudtára adván a vezér a maga ultimátumát1 a küldöttségnek, 
visszabocsátá őket a városba, ő pedig a maga seregével mintegy ezer lépésnyire letelepe
dett a mezőn, búzakévékből csinálván kiki magának sátorokat. 

A visszatért küldöttség pedig tudtul adá a lakosságnak, hogy kiki menjen haza a maga 
lakásába, s éjszakára tegyen gyertyát az ablakába, s ami szegénységétől kitelik, hordja ösz
sze, hogy a labanc urakat kielégíthessék vele. 

Úgyis történt, a céhek szépen hazaoszladoztak, az erdőre kimenekült asszonyok és vé
nek visszahívattak, s késő estig nem szűnt meg az egész város sütnifőzni az érdemes la
bancok számára. Csupán a templomban elhelyezett ifj ú hajadonok nevében könyörgött 
azon kegyért a szép Klárika, hogy őket hagyják meg azon éjjel az Isten házának oltalma 
alatt, s e kérelmet a többi szüzek is támogatván, a nemes tanács és a professzori kar vég
re beleegyezett. 

Feladatok, kérdések
 1. a)  Mutasd be, milyen volt a háromezer fős labanc sereg! Válogass a következő sza

vak közül is: válogatott, sarkantyús, díszes, rongyos!  
  b)  Mit tudtál meg a szövegrészletből a sereg vezéréről és alvezéréről? Mutasd be 

Trajtzigfritziget és Bórembukkot!  
 2.  Játsszátok el a város elöljáróinak és a két vezérnek a találkozását szavak nélkül, csak 

a testbeszéd elemeit használva! 
 3.  Foglaljátok össze, mit kértek a tárgyalás során a labanc vezetők a város küldöttsé

gétől!

7.  Szép holdvilágos éjszaka következék, csendes volt az egész vidék, a város elöljárói nyu
godtan aludtak mennyezetes nyoszolyáikban,2 elgondolva, hogy mily bölcsen elháríták 
városuk felől a nagy veszélyt; háromszázötven szűz nyugodott Isten szent árnyéka alatt 
a templomban, amidőn Klárikának úgy tetszék álmában, mintha valami alak felköltené 
őt, hogy ne alugyék, hanem menjen fel a toronyba. 

Ő azon félálmosan felment a lépcsőkön, hol a szent eklézsia3 ötvenkét mázsás harang
ja állott, s amint kitekinte a torony magas ablakán a holdvilágos éjbe, úgy tetszék neki, 
mintha valami nagy, sötét foltot látna lassan a város felé hömpölygeni; s nemsokára ki
vehetővé lőn előtte, hogy az egy nagy embercsoport, melynek sötét tömegéből kaszák és 
kopják vasai villognak elő a holdvilágban.  

Egyszerre világos lőn előtte minden: a labancok csak azt várták, hogy a népség házai
ban, szétoszolva lefeküdjék, hogy orozva4 rajta üssenek… Klárika egy percet sem akart 
veszteni, nem ment vissza a templomba, hogy társnéit felköltse, hanem hirtelen áthatva 
a mentőgondolattól, belekapaszkodék az ötvenkét mázsás harang kötelébe, hogy azt 
meghúzva, jelt adjon az egész városnak. 

Gyönge volt a leány karja, de erőt adott neki a vész, fehér kezeivel a durva kötélbe 
fogódz va, meglóbálta a nehéz harangot, melyet máskor alig bírt meghúzni két férfi , s mi
előtt a csoport a várost elérhette volna, egyszerre megkondult a vészharang a város fölött, 

1 ultimátum: követelés teljesítésére az utolsó felszólítás
2 mennyezetes nyoszolya: olyan ágy, amelynek a tetejét oszlopok tartják
3 eklézsia: protestáns gyülekezet, egyházközség
4 orozva: alattomban

OH_MIR7TB.indd   174OH_MIR7TB.indd   174 2022. 06. 06.   22:172022. 06. 06.   22:17



175

s azon pillanatban talpon volt minden ember, s mintegy összebeszélésre az asszonyok és 
öregek ismét futottak ki az erdőkre, a férfi ak a templom bástyái közé, úgyhogy mire a la
bancok a városba értek, ismét üresen találtak minden házat. 

Trajtzigfritzig nagy dühbe jött e kijátszásra, s parancsot adott, hogy rögtön tizenkét 
helyen fel kell gyújtani a várost. 

De alig fogtak emberei e kárhozatos munkához, midőn olyan zápor kerekedett, hogy 
rögtön eloltott minden égést: a labancvezér káromolt Istent és ördögöt e bosszúságért. 

Reggelre virradva, ismét kijöttek eléje a nagytiszteletű rektor és a városbíró. A vezér 
szólni sem engedte őket. Rájuk fogta, hogy mindnyájan csalárd hazug kutyák, akik rá
szedik a becsületes embereket, és erősen esküvék, hogy négy ágyújával porrá lövi az egész 
várost, a templomot és kollégiumot, kardélre hányatja a lakosokat, és a hajadonokat ki
osztja katonái közt, hacsak ő neki azt az egyet ki nem adják, aki a harangot meghúzta. 

– Azon egy éppen az én leányom, kegyelmes úr, – felelt leverten Gerzson úr –, de ha az 
ő élete árán megvásárolhatom városunk szabadulását, bizonyára átadom őt néked, csupán 
azon kegyelemért kérlek, hogy üttesd el az én fejemet elébb, mintsem szemeim az ő balsor
sát meglátnák. 

– Azt megkapod! – vígasztalá őt Trajtzigfritzig, s e biztatással egyszerre elrendelé, 
hogy a csapatok minden oldalról tóduljanak a városba. Ő maga nagybüszkén lován ül
ve, kötőfékjét1 a főbíró kezébe adá, s úgy vezetteté magát az utcán végig, míg Bórembukk 
a professzor nyakába ült fel, s nevetséges iszonyattal viteté magát a piacig, sarkantyúival 
illetve a tisztességes ősz férfi ú oldalait. 

A diákok mindezt látták a kollégiumból, mert a menet éppen előttük állapodott meg; 
de be voltak zárva, a kapukulcsot maga Gerzson úr tette be a zsebébe. 

Később azt is látniok kellett, mint adják ki a templom ajtaján a félholt leányzót, a rek
tor leányát, Klárikát, s mint emeli azt nyergébe Trajtzigfritzig. 

De már ez mégiscsak több volt, mint amennyit diákszívvel el lehet viselni. 
– Megölöm az egész világot! – ordítá Zetelaky magánkívül –, megölöm egymagam 

valamennyit, – s hanyatthomlok rohant le a lépcsőkön; utána Áron és utána a többiek 
mind; egy perc alatt ki volt sarkából vetve a bezárt kapu, s a másik percben mint a boly
gatott méhköpű2 raja, ömlött ki a diákság a templom körét elfoglalt labancokra. 

Nem volt kezökben egyéb, mint fűz
fadorongok, de amíg a labancok kanó
cos puskáit haszonvehetlenné3 tette a sű
rű zápor, az ő kezeikben súlyossá tette a 
fustélyt4 a fellázadt harag. Egy perc alatt 
a falnak lett szorítva a labancsereg, s az 
első ordításra vérszemet kapott csizma
diák köveket kezdtek fejeikre hajigálni. 

A megszorult két vezér nem vette tré
fára a dolgot; amint meglátták, hogy la
bancaik ugyancsak dülöngnek a diákok 
csapásai alatt, hátat fordítának a csa
tatérnek, s iparkodtak a városból kife
lé. Trajtzigfritzig átkarolta az ölébe tett 

1 kötőfék: kantárszerű eszköz, amelynek száránál fogva vezetik, illetve megkötik az állatot
2 méhköpű: méhkaptár
3 haszonvehetetlen: használhatatlan
4 fustély: furkósbot


  „Futott Felvinc felé a két csapatvezér, nyomukban 
mindenütt egy csoport diák” (jelenet a fi lmből) 
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leánykát, s vitte magával, szemeivel majd felfalva annak martalékul esett bájait. Bórem
bukk pedig galléron ragadá Gerzson urat, s úgy hurcolta őt magával, roppant lábait fu
tásnak eresztve. 

Az elmondott szónál rövidebb idő alatt szét volt verve a világ minden részei felé a la
bancsereg; alig harmincad magával futott Felvinc felé a két csapatvezér, nyomukban 
mindenütt egy csoport diák, felgyűrt ökleikben nyers fűzfadorongok, hosszú fekete tó
gáik öveikbe akasztva; nagy dorongjaikon akkorát szöktek, mint egy angol paripa.

Mindig fogyott, mindig kevesebb lett az üldöző és üldözött csapat, egyegy párjára ta
lált a futásban, s elmaradt magára tülekedni, végre ketten maradtak egymásnak, elöl 
Trajtzigfritzig és Bórembukk, sarkukban József és Áron. Az elsőbbek egyike lovon járt, 
másik hosszú lábaiban bízott, de a kettős teher alatt kifáradt a ló, s amint az említett kis 
patakhoz értek, akkor látták, hogy ott nem lehet átmenni, mert a fellegszakadás árja 
elhordta a hidat, s a víz túlömlik a parton. 

– No, labanc! – kiáltá Áron utolérve az 
egyiket – itt a világ vége. 

Bórembukk látva, hogy itt csakugyan 
meg kell állni, elereszté Gerzson úr gallér
ját s tenyerébe kapva a taglót, úgy odavá
gott Áronhoz, hogy ha félre nem ugrik, 
derekában vágja ketté; de visszavágott 
a diák a doronggal,1 s úgy talált a labanc 
körmére ütni, hogy rögtön kiesett a ke
zéből a tagló; erre a labanc vadállati düh
vel ugrott neki puszta kézzel az ifj únak, 
s bár az olyat vágott a husánggal a fe
jén keresztül, hogy meghajolt bele a bot, 
s a labanc feje egyszerre cipóvá dagadt: 
mintha nem is neki szólt volna az, megkapá Áron kezében a fütyköst, s ki akarta azt 
abból csavarni; de Áron is jól megfogá azt két kézzel, s ilyenformán nagyokat rántot
tak egymáson, elhuzakodtak egy ideig, míg mind a kettő kifáradt, s akkor farkasszemet 
kezdtek nézni.

– No, diák, – szólt fogcsikorgatva a labanc –, most akadtál emberedre: tudode, hogy 
most ki fogott meg? az én nevem Bórembukk! 

– De annál még az én nevem is cifrább – felelt Áron –, az én nevem pedig Karassiay! 
– Karassiay! – kiálta fel elszörnyűlködve a labanc; – no iszen hát akkor jaj neked is, 

nekem is: s azzal egyet rántott ellenfelén, mire mind a ketten úgy estek bele a magas part
ról a megáradt patakba, hogy mindkettőjük felett összecsapott a víz. 

Ezalatt József is utolérte Klárika rablóját; a lovag átlátva, hogy nincs menekülés, leszál
la lováról, s kihúzva kardját, nekifordult Józsefnek, ki szótlan dühvel közeledett feléje. 

– Mégy haza anyádhoz szopni, te fattyú! – kiáltá a pelyhetlen állú ifj oncra – vagy ke
zedlábad vagdaljam el? 

Zetelaky nem felelt, csak megnyálazta tenyerét, s közepén fogva a botot, merészen oda
lépett a vasba öltözött, ijesztő arcú vezér elé. 

– Ejnye! nem mégy el innen? – ordítá az magánkívül, s kardjával hozzávágott ször
nyen. De József kezében megpördült a husáng, s az egyik végével úgy csapta félre a kar
dot, hogy csak úgy pendült, a másikkal pedig olyat ütött a sisakra, hogy csak úgy kon
dult! 

1 dorong: legallyazott, vastagabb, karó hosszúságú faág


  Klárika elrablását látva József üldözőbe veszi 
a labanc vezért (jelenet a fi lmből)
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Megbódult az agya Trajtzigfritzignek ez ütésre, csak úgy bámult szanaszét, mintha ke
resné, hogy honnan ütötték meg? Pedig nem kellett azt keresni, mert József most kétkéz
re fogta a botot, s úgy vágta derékon ellenfelét, hogy az csak végignyúlt a földön, a kard 
kiesett kezéből; meredt szemmel iparkodott még lováig vánszorogni, mire Zetelaky azt 
gondolva, hogy tán aléltan a lóhoz kötözött kedvesét akarja meggyilkolni, reárohant s lá
bával reágázolva, egy végcsapással leüté. 

Csak ekkor tekinte szét társai után. Azok mind szétmaradoztak, csak egy, a bokrokon 
fennakadt tóga szárnya mutatá, hogy oda alant is van valaki. Hirtelen odafutott, s a tó
gánál fogva kihúzá a vízbe esett Karassiayt. Még akkor is fogták egymást Bórembukkal, 
csakhogy a diák még élt, de a labanc meg volt halva.

Feladatok, kérdések
 1. a) Mondd el, mi volt Bórembukk terve, hogyan akarta a várost kirabolni! 
  b)  Miként akadályozta meg ezt Klárika a templom harangjának a megszólaltatásával? 
 2.  Trajtzigfritzig hiába adta ki a parancsot, a várost nem sikerült felégetniük a laban

coknak. 
  a) Mi hiúsította meg a tervüket? 
  b) Mondd el, mi volt ezután a labancok követelése! 
 3. Meséld el a harc menetét! Térj ki arra is, mi váltotta ki a diákok heves támadását! 
 4. Jósold meg, hogyan fejeződik be a történet! 

8.  Ekkor Gerzson úr segélyével fello
csolván Klárikát, magához téríték 
szép szavakkal ájultából, s akkor 
mind a négyen térdenállva hálákat 
adának az Úrnak a megszabadulá
sért. 

Azon két fűzfadorongot pedig, 
mellyel a két ellenséget leverték, az 
esetnek emlékére letűzték a patak 
medrébe, és Gerzson úr áldást mon
da azokra mint szintén József sze
relmére is, kinek nem kellett többé 
perspektíván1 keresztül néznie Klá
rikát, ha látni akarta. 

És ezen történetnek száz és ötven esztendeje immár, s a két fűzfa folyvást zöldül a víz 
medrében. Hajdan a kollégium kényelmes mulatólakot építtete e fűzfákhoz, hova kijár
tak szép nyári napokban a tanulók, elmondva egymásnak a regét a két fűzfáról s eléne
kelve, hogy: „Erős várunk nekünk az Isten!”2

1 perspektíva (itt): távcső
2 a XLVI. zsoltár egy részlete, hálaadás az oltalmazásért, Luther Márton éneke


  Tordai professzor áldását adta a fi atalok szerelmére 
(jelenet a fi lmből) 
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Jókai Mór az 1848–49es szabadságharc bukása után néhány évvel, 1853ban írta meg 
A nagyenyedi két fűzfa című alkotását. Az írás alcíme beszély, az 1800as években így hívták 
azokat a műveket, amelyeket ma elbeszélésnek nevezünk. Az elbeszélés prózában írt, 
a novellánál hosszabb terjedelmű epikai alkotás. Általában egy eseménysorra épül, 
de a műfajt a novellához képest több cselekménybeli fordulat, idő és helyszínvál
tások jellemzik. Mindezek a történetben részletesen vannak elbeszélve, és ennek 
során megismerhetjük a szereplők jellemét és környezetét is.

A mű cselekménye 1704ben, a Rákócziszabadságharc kezdeti időszakában játszó
dik. Az elbeszélés megtörtént eseményekre épül: a szabadságharc idején Enyedet osztrák 
csapatok támadták meg, akik ellen a kollégium diáksága és a város férfi lakossága fegy vert fo
gott. A valós történelmi esemény mellett az író hiteles személyről, Pápai Páriz Ferencről (1649–
1716) mintázta a kollégium rektor professzorának, Tordai Szabó Gerzsonnak az alakját.

Jókai művében nem 
a kuruc–labanc ellentét 
bemutatása kap hang
súlyos szerepet, hanem 
a város lakosságának 
és az őket fosztogató 
hadaknak a küzdelme.
Enyed városának „legke-
gyetlenebb veszedelme”
egyfelől a kurucok vezé
re, Balika volt, másfelől 
a két labanc vezető, Traj
tzigfritzig és Bórembukk. 
Mindkét had fosztogatta 
a várost mindaddig, míg 
az enyediek – a diákokkal 
az élen – meg nem elé
gelték a zsarnokságot, és a labancokat dorongokkal ki nem kergették Nagyenyedről. A város 
és a fosztogató hadak küzdelme mellett az elbeszélésnek egy másik cselekményszála 
is van: Józsefnek (a kollégium diákjának) és Klárikának (Tordai professzor lányának) a ro
mantikus, nyiladozó szerelme. 

Feladatok, kérdések
 1. a)  Keress példákat a szövegből a következő írói közlésmódokra: elbeszélés, leírás, 

párbeszéd, jellemzés! 
  b)  Figyeld meg, találhatóe szabályosság az elbeszélő és a leíró részek egymásutá

niságában!
  c)  Keress párbeszédes részeket az elbeszélésben! Állapítsd meg, miként teszik 

a dialógusok jelenetszerűvé az elbeszélést! 
  d)  Olvass fel példákat a szövegből a következő jellemzési módokra: az elbeszélő 

maga mutatja be a szereplőt; beszélteti; cselekedteti; a külsejét mutatja be!

178


  A nagyenyedi kollégium
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 2. Az elbeszélés eseményvázlata még sok kiegészítésre szorul. 
  a)  Húzzatok egyegy cetlit, amelyre az egyes szerkezeti elemek neve van felírva. A már 

beírt szavak segítségével mondjátok el az egyes részek fontosabb eseményeit!
  b)  Nevezzetek meg helyszíneket, szereplőket, említsetek még a leírtakon kívül to

vábbi fontos eseményeket is!

Szerkezeti elem neve Események 

Előkészítés Az elbeszélő bemutatja a történelmi időszakot, a kollégiumi életet, 
valamint József ébredező szerelméről is értesülünk.

Bonyodalom A diák szerelmes verse Tordai professzor kezébe kerül, József lelep
leződik. 
A labancok nagy élelmiszerszállítmányt követelnek a várostól. 

A cselekmény 
kibontakozása

Balika, a kurucok vezére útközben elrabolja a labancoknak összeál
lított élelmiszerrakományt. 
A város küldöttséget indít a város alatt felsorakozó labancokhoz.
Klárika meghúzza a harangot, így Nagyenyed városa megmenekül 
a labancok rajtaütésétől.
A professzor megszégyenítése és a lány elrablása tovább növeli 
a kollégisták dühét.

Tetőpont A diákok és a városlakók harca a labancok ellen. Ennek során az ellen
séget kiűzik a városból, Tordai professzort és Klárikát kiszabadítják. 

Megoldás A város és a kollégium megmenekül.
Tordai professzor áldását adja a fiatalok szerelmére.

 3. Igazold vagy cáfold a megállapítást a műből vett részletekkel! 
  a) Az elbeszélés hangnemére, szóhasználatára a humor mellett a gúny is jellemző.
  b)  A szereplők jellemzése során az író gyakran él az egymással ellentétes tulajdon

ságok felsorakoztatásával: míg Józsefnek fi nom arcvonásai voltak, addig Áron 
erős testalkatú, vállas fi atalember volt.

 4.  Húzzatok egyegy cetlit, melyre az alábbi személyek, események és tények vannak 
felírva! Egészítsétek ki azokat minél több információval!

Tordai Szabó Gerzson

A nagyenyedi kollégium 
rektor professzora, Klári ka 

édesapja. Szigorú nevelési 
elvei vannak. 

Zetelaky József

Enyedi kollégista, 
a professzor kedves diákja,

„szép, ártatlan, leányarcú, 
tizenhét éves ifjú”.

Karassiay Áron 

Enyedi diák, felsőbb 
osztályos humanissime. 
József tanulótársa, erős 
testalkatú fiatalember.

Tordai Szabó Klárika

A professzor leánya, 
„istenfélő és diákfélő 

elvekben nevelkedett”. 
Átadja apjának a rózsabo

korban ta lált levelet. 

Trajtzigfritzig, 
Bórembukk

A labancok vezérei. 
Ke gyet len, zsákmányéhes 

rablók, akiket nevetségessé 
tesz a műveletlenségük. 

Balika

Rabló kurucvezér, a Tordai
hasadék egyik barlangjá

ban lakik. Ő veszi el a 
la  ban coknak szánt élelmi

szerszállítmányt. 
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Kuckó ‒ Olvassunk együtt!
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

A mű keletkezése, műfaja

Jókai az 1860as évektől kezdve fo ko za tosan visz
szatért az irodalmi és a po li ti kai életbe. Elle nezte 
a Habs bur gok kal való kiegyezést, mely szerin
te a ’48as esz mék elárulását je len tette. Úgy gon
dolta, elér ke zett az idő, hogy meg írja azoknak 
a férfi aknak és nőknek a „hős  köl temé nyét”, akik 
életüket adták a független Magyarországért ví
vott harcban. 

A mű 1869ben jelent meg, a Hon cí mű folyó
irat folytatásokban közölte.

Az alkotás műfaja regény, melynek több tí
pusa lehet. A mű leginkább a romantikus hő
si regény jellemző jegyeit mutatja, amely a 19. 
század egyik kedvelt regényműfaja volt. A  ro
mantikus hősi regény nagyobb terjedelmű 
mű, amely bonyolult eseménysort, többnyi
re hosszabb időt felölelő történetet ábrázol. 
A cselekmény ben fontos szerepet kapnak a sokszínű, izgalmakban bővelkedő kalan
dok. Általában egy jelentős történelmi eseményt vagy időszakot idéz meg. A regénytí
pusra a fő és mellékszereplők nagy száma jellemző. Az egymással szemben álló jó és 
rossz emberek különleges helyzetekben kiemelkedő cselekedeteket hajtanak végre.

Ugyanakkor fellelhetők benne a családregényre jellemző vonások is. A családregény 
nagyobb terjedelmű, általában többkötetes mű, melynek középpontjában egy csa
lád több nemzedékének élete áll. Ábrázolja a nemzedékek közötti szemléletbeli kü
lönbségeket, valamint a társadalmi folyamatokat is. Jókai regényének első és má sodik 
kötetében egy nemzedék sorsa tárul elénk, viszonylag rövidebb időszak történéseiben.

Feladatok, kérdések
 1.  Az író először az Anya örökké címet adta a regénynek.
  a) Mondd el a véleményed erről, illetve a későbbi címről!
  b) Melyiket érzed jobb választásnak? Indokold meg a döntésedet!

 2.  A fejezetcímek utalnak az egyes részek tartalmára és a regény egészében betöl
tött sze repére. Ezért is fontos a jelentésük ismerete. Most négy cím magyarázatát 
készítsé tek el! (Az értelmezéseket a lexikonokban vagy olyan kiadásokban találjá
tok meg, ame lyekben külön szótár található a könyv végén.)

a) Zenit b) Ephialtész [efi altész] c) Perihélia d) Nadír
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A regény cselekménye és szerkezete

A kőszívű ember, Baradlay Kazimir élete utolsó óráján tollba mondja feleségének, Máriának 
a végakaratát. Eszerint olyan életpályákat jelöl ki mindhárom fi a számára, amelyek a Habs
burgház dicsőségének szolgálatát jelentik – távol a hazától. Felesége jövőjét pedig annak 
az embernek az oldalán képzeli el, aki szavai szerint „nyomdokomba lépni leginkább érdemes”.

Baradlayné azonban esküt tesz, hogy mindenben férje kívánsága ellen cselekszik. Ödön 
fi át hazahívja a cári udvarból, Richárdért és Jenőért maga megy Bécsbe. Richárd huszárcsa
pata rengeteg viszontagság és megpróbáltatás során ér haza Magyarországra, és a huszá
rok beállnak a magyar honvédseregbe. Jenőt a szíve Bécshez köti, édesanyja azonban őt is 
meggyőzi, hogy a „lélekcserélő időkben” otthon a helye.

Amikor a szabadságharc elbukik, Jenő az önfeláldozás megindító példáját adja: családos 
bátyja helyett ő megy a vérpadra. Így válik a mű a három Baradlay fi ú sorsának megrajzolásá
val a példaértékű hazaszeretet és a jó ügy érdekében vállalt áldozatkészség regényévé. 

A cselekmény alapvetően egyenes vonalú. A csaknem egy időben játszódó, egyen 
ran gú cselekményszálakat az elbeszélő csak helyszínváltásokkal (a fi lmkészítésben hasz 
nált vágásokra emlékeztető megoldásokkal) tudja elbeszélni, majd az események cso
mópontjában a szereplők és a szálak találkoznak. Így a feszültséget nemcsak az izgalmas 
történet tartja ébren, hanem a szerkesztési mód is.

A regény két részből (kötetből) és negyvenkilenc fejezetből áll.

Az előkészítés (expozíció)

Az előkészítés a Hatvan perc! és
A te metési ima című fejezetek, ame 
lyek előre jelzik az új idők kö ze
ledtét. 

A következő részlet a regény el
ső fejezetéből való. Az események 
helyszíne Nemesdomb, a Baradlay
kastély, ahol a haldokló családfő 
közli végakaratát a feleségével. 
Az orvos elmondása szerint a férfi  
hamarosan befejezi földi életútját, 
mindössze hatvanpercnyi ideje van 
hátra.

– Írja ön végszavaimat! Más ne lássa, ne hallja e szókat, csak ön. Egy nagy művet alkottam, 
melynek nem szabad velem együtt összeroskadni. A föld ne mozogjon, hanem álljon. […]

Három fi am, mind nagyon fi atal még arra, hogy a helyemet elfoglalhassa. Előbb járják 
ők ki az élet iskoláit; önnek nem szabad őket addig látni. Ne sóhajtson ön, Marie [marí]! 
Nagy gyerekek már; nem hordozhatók ölben. 

Legidősebb fi am, Ödön, maradjon a szentpétervári udvarnál. Most még csak követségi 
titkár, idővel magasabbra lesz hivatva. Az a hely jó iskola lesz neki. […].  Ott majd elfásul 


  A három Baradlay fi ú képe a regényből 1964-ben készült fi lm 
egyik jelenetében (rendezte: Várkonyi Zoltán)
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 Baradlayné férje halálos ágyánál (jelenet a fi lmből)

rajongása, s midőn visszatér, mint egész ember veheti kezébe a kormányrudat, amit én el
bocsátok kezemből. Adjon ön mindig elég pénzt neki, hogy versenyezhessen az orosz ud
var nemes ifj aival. Hagyja neki fenékig üríteni az élvezetek poharait. Nézze el túlcsapongó 
szeszélyeit, ezeket át kell élni annak, ki a közöny magaslatára akar jutni. 

A beszélő az órára tekinte; az sietteté. Rövid az idő, oly sok mondanivaló van még.
– Azt a leányt – folytatá halkan a beteg –, ki miatt el kellett neki hagynia e házat, igye

kezzék ön férjhez adni. Ne kíméljen semmi költséget. Hozzá való férj hiszen termett elég. 
[…]

A nő csendesen írta a rábízottakat.
– Második fi am, Richárd, még egy évig marad a királyi testőrségnél. De ez nem élet

pálya. Kezdetnek jó. Innen lépjen át a lovassághoz; ott szolgáljon ismét egy évig, s akkor 
igyekezzék a táborkarba bejutni. Ügyesség, vitézség és hűség három nagy lépcső a magas
ba jutáshoz. Mind a hármat a gyakorlat hozza meg. Ott egy egész meghódítatlan régió áll 
előttünk. Csak a lábunkat kellene rátennünk, hogy a mienk legyen. Az oktalan dölyf nem 
engedi. Az én fi am törjön utat mások előtt. Lesz Európának háborúja, ha egyszer megkez
dődik a földindulás. Eddig nem is mozduló rugók fogják egymás ellen lökni az országokat. 
Egy Baradlay Richárd számára azokban sok végeznivaló lesz. Dicsősége mindnyájunkra 
fog világítani! Richárd ne nősüljön soha. Az asszony csak útjában volna neki. Az ő feladata 
legyen: emelni testvéreit. Milyen dicső ajánlólevél egy testvér, ki a csatában elesett!… Ma
rie, ön nem ír? Csak nem sír ön talán? Kérem, Marie, ne legyen most gyönge; csak negyven 
perc még az idő, s nekem annyi mondanivalóm van még. Írja ön le, amit eléje mondtam.

A nő nem merte mutatni fájdalmát, és írt csendesen.
– Harmadik fi am, a legifj abb, Jenő: az én kedvencem. Nem tagadom, hogy a legjobban 

szerettem őt mind a három között. Ő nem fogja azt soha tudni. Mert hiszen úgy bántam 
vele, mintha mostohája volnék. Tovább is úgy bánjék ön vele. Maradjon Bécsben, és szol
gáljon a hivatalban, és tanulja magát fokrul fokra felküzdeni. Ez a küzdelem neveli őt si
mának, okosnak és eszesnek. Tanuljon minden lépést ésszel és kedéllyel mások előtt el
nyerni. Legyen mindig kényszerítve arra, hogy kedvében járjon azoknak, akiket ismét 
mint lépcsőket fog felhasználni, hogy magasabbra emelkedjék. […] Egy diplomata – egy 
katona – egy hivatalnok. […]

Önnek még boldognak kell lenni az életben.
A nő zokogása tiltakozott e szó ellen.
– Én úgy akarom – szólt a férfi , és elrántot

ta tőle kezét. – Térjen ön az asztalhoz vissza, és 
írja. Végakaratom ez. Nőm hat hét múlva ha
lálom után adja kezét Rideghváry Bencének, ki 
nyomdokomba lépni leginkább érdemes. Így 
leend nyugtom a föld alatt és üdvöm az égben. 
Leírtae ön, amit eléje mondtam, Marie? 

A nő kezéből kihullott a toll, két kezét homlokára tette, és hallgatott. […]
A nő pedig, midőn látta, hogy a végső perc betölt, s férje halva van, odarogyott térdre az 

íróasztal mellé, s két összekulcsolt kezét a teleírt papírra fektetve rebegé:
– Halld meg, Uramisten, és úgy bocsásd színed elé árva lelkét! És úgy légy neki irgal

mas a túlvilágon, ahogy én fogadom és esküszöm előtted, hogy mindezen rossznak, amit 
ő vég leheletével parancsolt, az ellenkezőjét fogom teljesíteni Teelőtted! Úgy segíts meg en
gem, véghetetlen hatalmasságú Isten!…

Egy emberen túli, egy elképzelhetetlen borzadályú kiáltás hangzott fel a csendben.
A felriadt nő rettenve tekinte az ágyán fekvő halottra.
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És íme, annak elébb lezárt ajkai most nyitva voltak, lecsukott szemei elmeredve és mellén ösz-
szefogott két keze közül a jobb feje fölé emelve.

Talán az elköltöző lélek összetalálkozott az égben az utána küldött fogadással, s még egyszer 
visszafordulva az ég kapujából, a csillagok útjából, megtért porhüvelyéhez, hogy egy halál utáni 
kiáltással kijelentse végső, tiltakozó vasakaratát.

(Részlet a Hatvan perc! című fejezetből)

Feladatok, kérdések
 1.  a)  Beszéljétek meg,  milyen sorsot szán Baradlay Ka zimir feleségének és három fi á

nak, Ödönnek, Richárdnak és Jenőnek!
  b)  Miért esküszik a feleség úgy, hogy „mindezen rossznak, amit ő vég ren de letével pa-

rancsolt, az ellenkezőjét fogom teljesíteni Teelőtted”?
  c)  Milyen csodás elemet sző a jelenetbe az író? Beszéljétek meg, milyen hatása le

het ennek az olvasóra!
 2.  A halotti torról szóló rész (a Tallérossy Zebulon című fejezet) epizód a cselekmény

ben. Ebben hangzik el Rideghváry Bence jóslata: „Lesz az után a pap után még 
majd több üres szék is nemsokára.”

  a) Milyen büntetést szánnak az urak Lánghy Bertalan tiszteletesnek?
  b)  Tallérossy Zebulon is elmondja a véleményét: „Meglesz neki büntetise anak; pap-

nak, gonosznak. Fogunk ütet elcsapatni parokiábul […], lesz neki tömlöc ilete hoszuig 
[…].”  Mire gondolt Zebulon?

A bonyodalom, a cselekmény kibontakozása

Baradlayné férje halottas ágyánál megfogadja, hogy mindenben a végakarattal ellentéte
sen cselekszik. Az asszony fogadalma egyben a bonyodalom kezdete is. Ezzel a mű alap
helyzete megváltozik, a nő döntése a történet további eseményeinek a kiindulópontja lesz. 

Az első kötet központi motívuma: a családegyesítés. A cselekmény kibontakozása
során az édesanya hívó szavára a három fi ú, Ödön, Richárd és Jenő hazaindul. A regény cse
lekménye így több szálon folytatódik: Nemesdomb mellett Bécsben és Szentpéterváron, il
letve az onnan hazavezető hosszú úton, majd a Kárpátokban.

Az író gyakran él a cselekmény bonyolítása 
során kedvelt írói fogásával, a meglepetéssel,
mely csattanószerűen zár le egyegy jelene
tet. (Ilyen például Ödön váratlan megjelenése 
a megyegyűlésen.)

Jókai ugyancsak alkalmazza azt az eljárásmó
dot, amikor egyegy jelenet izgalmas, fe szült
ségekkel teli csúcspontján hirtelen megszakít
ja a történetet, és egy másik cselekmény szállal 
folytatja. Ez történik akkor is, amikor Leonin ki
menti Ödönt a jég alól. Nem tudjuk meg, ho
gyan gyógyul fel, mert hirtelen Bécsben találjuk 
magunkat.


  A legidősebb Baradlay fi ú, Ödön és menyasszonya, 
Lánghy Aranka a regény fi lmváltozatában 
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Az Ödön (Edmund) sorsát bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

Két jó barát Farkaskaland, a jég fogságából való megmenekülés.

Az aláhúzott sorok Hazaérkezés, találkozás Lánghy Arankával.

A kézfogó napja „Meglepetés” a kézfogón, Ödön nagylelkű felajánlása a népiskolának; 
Rideghváry jóslata.

Az első lépcső „ama”
 magaslathoz

A haladók és a maradiak összecsapása a megyegyűlésen; Ödön várat
lan megjelenése és megválasztása főispánnak.

Édesanyja hívó szavára hazaindul Oroszországból a legidősebb Baradlay fi ú, Ödön. Az ő sor
sát bemutató események közül a farkasokkal vívott küzdelméből olvashatsz egy részletet.

Ödön ordított dühében, midőn a fenevadat barátjára rohanni látta. Minden erejét meg
feszíté, hogy elvágja útját a dúvadnak. Az pedig fejét folyvást felé fordítva, rohant biztos 
zsákmánya irányában.

Csak egy szökés még a farkas részéről, csak egy lökés még a korcsolyával, és a követ
kező pil lanatban Leonintól félölnyi távolban egy összegubancolt tömeg hentereg a jégen; 
itt egy láb, ott egy bozontos fark, itt egy kesztyűs kéz, ott egy vérben csattogó száj, mind 
a ketten átestek egymáson, ki hol érte ellenfelét, ott vágva, harapva, ragadva – késsel, fog
gal, körömmel s hemperegve, hol fel, hol alul.

Hanem aki végre fölkelt, az Ödön volt; handzsárja1 markolatig véres; bőrbekecse2 ösz
sze vissza hasogatva. A farkas ott nyúlt el a jégen, összeszúrva, vágva, s tajtékzó fogait csat
togatta össze végvonaglásában.

– Hopp! Ez megvan! – kiálta Ödön korcsolyáira állva.
– Ez is megvan! – felelt rá Leonin. Újra fel volt csatolva korcsolyája. – Köszönöm, bajtárs.
Azzal kezeiket nyújtják egymásnak, s ismét együtt sikamlottak tova a jégen, a távolban 

látott füstoszlop felé.
Egyszer Ödön háta mögé tekintett.
– Nézd, a csorda elmaradt mögöttünk.
Leonin is hátranézett.
– Igazán.
A nagy farkascsoport tétovázva maradozott el mögöttük a havon, s úgy látszott, mintha 

visszatérésről gondolkoznék.
– Ezek eszükre tértek – mondta Ödön.
– Nem éppen – szólt Leonin. – Hanem érzed azt a keserű füstszagot? Ott, ahol a füstöt 

látod, nyers farkasbőrt tettek a tűzre; azt a farkas nem szívelheti, attul maradoznak el ró
lunk. Most már nyugodtan haladhatunk odább. Ott kozák3 őrtanya lesz a parton.

Ettől fogva a két ifj ú egész nyugalommal folytatá korcsolyaútját a folyam mentében. 
A fenevadak még egyes üvöltő kardalt bocsátottak utánuk; de felhagytak az üldözéssel. 
A két úrfi  nevetve biztatta egymást: „Ez mulatságos egy nap volt!”

(Részlet a Két jó barát című fejezetből)
1 handzsár: erősen ívelt, hegye felé szélesedő kard
2 bekecs: rövid báránybőr kabát; ködmön
3 kozák: orosz eredetű katonai jellegű törzs; népcsoport Oroszországban és Ukrajnában
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Feladatok, kérdések
 1. a)  Mondjátok el röviden a farkasokkal vívott harc menetét! Térjetek ki rész le te

sebben arra, hogyan küzdött a vén ordas a harc vég ső szakaszában!
  b) Milyen stíluseszközöket alkalmaz az elbeszélő a feszültség megteremtésére?

 c) Milyen vonásokkal gazdagodott a küzdelem során Ödön és Leonin jelleme?
 2.  A vérpadmotívum végig jelen van a Ba radlay család életében. 
  a)  Olvasd el A kézfogó napja című feje zetből az utolsó bekezdést! Mit tar tal maz 

Rideghváry jós la ta?
  b)  Ki, hol és miért lép fel „ama” magas  lat első lépcsőfokára?

A Richárd sorsát bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

A másik kettő Éli a huszártisztek léha életét Bécsben.

Mindenféle emberek Megismerkedik Liedenwall [lídenvall] Edittel, megszereti, és fogadal
mat tesz.

A bak� s Plankenhorst Alfonsine [plankenhorszt alfonzin] felsül tervével, 
Richárd megkéri Edit kezét.

A zsibárus Richárd újabb fegyverrel gyarapítja gyűjteményét.

Az érem másik oldala A népfelkelés huszáraival megvédi a csőcseléktől a Brigittaszüzek 
kolostorát, de megkíméli a diákokat.

Akik igazán szeretnek Baradlayné Richárd táborhelyére megy Edittel, anyja hívó szavára 
Richárd kiadja az új jelszót: „Nyergelj, fordulj!”

Elöl víz, hátul tűz Hazatérésük a Kárpátokon át.

A következő részlet megmutatja, milyen nehézségek árán jut vissza magyar földre Richárd 
és huszárcsapata.

– No, fi úk! – monda Richárd, maga körül gyűjtve legényeit –, most rátérünk arra az útra, 
amelyiken vagy hazajutunk, vagy a pokolba. Jól tudjátok magatok is, de azért én is elmon
dom, hogy amit csak ember va laha kiszenvedett, az mind előttünk áll sor ban, néhol cso
portban is. Futnunk kell éj jel és nappal, úsznunk vad és szelíd vize ken keresztül, hegye
ket megmásznunk, szemünket le nem hunynunk, koplalnunk, vere kednünk; amelyikünk 
kidűl, az elve szett; ha elfognak bennünket, főbe lőnek. Én tehát nem mondom senkinek, 
hogy jöj jön velem, hanem megyek előre. Nem nézek hátra, nem számlálom meg, hányan 
jönnek velem abból a kétszázhúszból, akiből a szá zad állt még tegnap este. Nem esküdte
tek meg senkit. Sötét van; aki másra gondolta magát, elmaradhat, visszatérhet. Hanem ha 
egyszer a nap feljön, akkor azután, aki odáig velem jött, az készen legyen rá, hogy a csa
tatér törvénye alatt áll, és megtesz mindent, amit én parancsolok, zúgolódás, morgolódás 
nélkül. Most tehát utánam, akinek tetszik! Jön az első próba! […]
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A  csapatrend végképp felbomlott már; két óra járásnyira vannak elszórva egymástól 
a menekülők. Richárd az elejével messze elöl töri az utat a mély hóban; Pál vitéz az utó
had dal a nyomában gázol.

Csodával határos, hogy még tart az erejük.
A ruha csonttá fagyva testükön, a kard maga is nehéz már. A lovak körme letöredezve, 

patkóik lemaradozva; hasuk nincs már, a nyeregszorítónak nincs mit szorítani. És még ki 
tudja, hol a végcél! […]

Mégsem vesztik el lelküket. Zivatarban, iszonyatban melegíti még valami kebleiket.
Már közeledik ismét az est.
Richárd azt veszi észre, hogy az út egy idő óta folyton lefelé halad.
Egyszer nagy szálerdőbe jut. Még a fenyves is üdvözölt menedék most.
A zivatar zúg a sudarak között, mint egy borzasztó orgonán; de e rémzenén keresztül 

meg kapja Richárd fi gyelmét egy hang, mely a borzalmak közepett vigaszt önt szívébe. Az 
egy fejszecsapás hangja.

Itt emberrel találkozunk!
Ó, milyen örvendetes lesz egy új em

berarcot látni! Tudni azt, hogy itt már 
megszűnt a ha lál országa!

Richárd és nehány kísérője odasiettek 
e hang után, s ott találtak egy bocsko ros 
embert, ki egy ledöntött szálfát csonká
zott.

Richárd megszólítá azt morva1 nyel
ven.

Mire a megszólított magyarul monda:
– Dicsértessék az Úrjézus!
Nem is hogy ölelték, nem is hogy csó

kolták, de majd meg nem ették azért a 
szóért a bocs koros embert a bujdosó 
hadfi ak.

– Hát te magyar vagy? Hát ez már magyar föld? – S leborultak arra a hideg havas földre 
arccal.

– Bizony, dicsértessék! Mindörökkön örökké! Ámen!
(Részlet az Elöl víz, hátul tűz című fejezetből)

Feladatok, kérdések
 1.  A Palvicz Ottó vasasai elől való menekülés közben a huszárcsapat a fejezetcímben 

szereplő mindkét őselemmel (tűz, víz) megküzd az életben maradásért. Beszéljetek 
arról, mi volt az első próba (víz), a második próba (víz – cseh földön), a huszárcsel 
(a köd segítségével), a felhők között (tűz), és mi várt rájuk a jég birodalmában!

 2.  A regény főszereplőire igen jellemző, hogy egyegy fontos döntésüket esküként,
fogadalomként fogalmazzák meg. Olvassátok fel Richárd fogadalmát az Elöl víz, há-
tul tűz és a Mindenféle emberek című fejezetekből!

1 morva: cseh nyelvjárású népcsoport


 Hazatérés a Kárpátokon át
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A Jenő (Eugen) sorsát bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

A másik kettő Jenő megosztja az édesanyjától kapott pénzét Richárddal, aki cseré be 
megígéri, hogy elmegy a Plankenhorstház estélyére.

Mindenféle emberek Rajong Alfonsineért, és igyekszik Richárd modortalanságait tompítani.

Tavaszi napok Magával ragadja a forradalmi tömeg, lélekben azonban nem tud azo
nosulni a forradalmárokkal. 

Az a harmadik Elfogadja a követségi titkári kinevezést Rideghváry Bencétől, és elnyeri 
Alfonsine kezét. Baradlayné azonban felnyitja a szemét, ezért hazaindul 
vele.

Baradlaynénak és legkisebb fi ának, Jenőnek a beszélgetését olvashatod a következő részlet
ben. Az édesanya azután keresi fel a fi át Bécsben, hogy Jenő már megkérte Plankenhorst Al
fonsine kezét, és elfogadta a követségi titkári kinevezést.

Jenő leülteté anyját maga mellé a pamlagra,1 és átölelte vállait.
– Hogyne jöttem volna vissza, hogy még egyszer lássalak utoljára az életben.
– Ó, ne mondd azt!
– Messze fogsz menni tőlünk, s jaj ne künk, mikor ismét visszatérsz. A büszke em be rek 

már sorakoztak, és kifőzték, ho gyan álljanak bosszút az anyjukon, aki őket megfenyítette.
– Kik azok?
– A te barátaid. A te pártfogóid. Nem szi dalmazom őket, ne félj. Ők jobbat akar nak ve

led, mint én. Én elvesztenélek, ők meg  mentenek. Én sötét, zord, örömtelen életet készíte
nék számodra; ők neked boldog sze relmet, fényes pályát adnak. Job ban szeret nek, mint én. 
Nem versengek ve lük. Nem, fi am! Igazad van neked és ne kik. Mi őr jön gők vagyunk, kik 
egy semmiért, egy gondolatért, egy álomképért mindenünket odaadjuk; megkínozzuk ma
gunkat, és meghalunk: Ne érts meg bennünket soha! Légy boldog ember! Eredj azokkal, 
kik most elindulandnak a minden oroszok birodalmába szövetséget keresni felháborodott 
hazájuk ellen. Mind magyarok ők, s bizonyosan 
mindannyinak úgy fáj a szíve, mint neked, midőn 
legfélelmesebb ellenségüket meghívják tulajdon 
anyjuk, tulajdon testvéreik ellen. És mégis meg
teszik, mert erős meg győződésük, hogy az anyát, 
a testvért meg kell hódítani. A  Baradlaycímeren 
két nagy folt esett. Ödön és Richárd nevei. A  te 
neved be fogja azt aranyozni. Minő fényes cáfolat 
lesz az a világ előtt, ha hirdetni fogják: a két hűte
len Baradlay ellen tulajdon testvérük, a harmadik 
indult el meghívni a nagy hatalmú szövetségest.

Jenő arca sápadt lett, mint a szobor; merev te
kintettel bámult maga elé. Ezt neki nem mondták 
elébb. Pedig bizony magátul is rájöhetett volna.

1 pamlag: bútorszövettel bevont ülő- és fekvőbútor


  Jenő és édesanyja találkozása Bécsben 
a fi lm egyik jelenetében
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– A kimenetel nem kétséges, bizonyos – folytatá Jenő anyja, látnoki tekintettel bámul
va a gyertya világába. – Mi el fogunk veszni. […]

– És majd akkor, midőn gazdag és hatalmas fogsz lenni, midőn egyedül fogod bírni 
mindazt, amit most együtt bírunk veled; midőn boldogságod fényében úszni fogsz, fi am, 
emlékezzél ez órára, anyád könyörgő szavára; fi am, bátyád gyermekeit koldulni ne engedd!

– Anyám! – kiálta fel magánkívül, keservtől agyonkínozva a legkisebb testvér, s oda ro
hant íróasztalához, kirántotta fi ókjából kinevezési oklevelét, s darabokra szaggatva szór ta 
azt el maga körül.

S aztán sírva borult anyja ölébe.
(Részlet Az a harmadik című fejezetből)

Feladatok, kérdések
 1.  „A rendkívüli idők sok rendkívüli helyzetet tesznek megmagyarázhatóvá.”

  Vegyétek számba az alábbiakat!
  a) Milyen történelmi helyzetre vonatkozik a megállapítás?
  b)  Hogyan és mennyiben vonatkoztatható Jenő helyzetére? (Lásd Az a harmadik

című fejezet  bevezető részét!)
 2. Rideghváry Bence ajánlata választási lehetőséget kínál Jenő számára.
  a)  Miért fogadja el a kinevezést? Hogyan alakulhatna a sorsa? Idézzetek édesanyja 

szavaiból!
  b) Milyen életet ajánl fel Jenőnek az édesanyja? Miért ezt fogadja el?

A kibontakozás fő cselekményszála a sza bad ság harc ese ményeinek bemu tatásá ból 
épül fel, mely át meg át szövi a Baradlay család életét is.

Ezek a fejezetek igazán gazdagok a roman tikus ábrázolásmódra jellemző jegyekben. 
Ilyen például:
•   a patetikus,1 képekben gazdag előadás mód, mely szélsőséges jelentésű szavak, éles 

el lentétek kitartó halmozásával vagy nagyarányú fokozásával érzékelteti a beszélő vagy 
a szereplő személyes elkötelezettségét tárgya iránt.

„Hat-hétezer lovag egymással összekeveredve, ki-ki ellenét keresve; ágaskodó paripák tom-
bo lásai, villogó kardok találkozása; veres csákók, ércsisakok, szegletes süvegek egymás mel-
lett, egymás ellen.” (A Királyerdőben)

• a szenvedélyek merész ábrázolása.
„A szép fúria pedig rózsapiros ajkait felhúzva szép fehér fogsorairól, s villogó nagy szemeit ke-
rekre felnyitva, e szókat súgá rokona fülébe:

– Egyet már megöltem! […] Én! – S öklével keblére ütött, arra a csodaszép kebelre, melyben 
egy mennyország lakhatnék, tele angyalokkal.” (Az első tőrdöfés)

•  a romantikus értékrend (a szülőföld, a haza, a család és a barátság) iránti mély el kö te
le zettség.
„– Lélekcserélő idők járnak, fi am! – mondta Baradlayné. – Mindnyájan más emberek lettünk. 
Minden kőnek szíve van most, és fáj. Azt akarták, hogy annak, aki fegyvert visel, ne legyen. 
A szuronyerdőnek anyja van, akit úgy hívnak, hogy haza.” (Akik igazán szeretnek)

• a festői és zenei hatásokra való törekvés.
„A nap nyugovóra jár, előtte a vérvörös felhőkkel borított ég.

1 patetikus (gör–lat): szenvedélyes, fenséges, magasztos érzelmekkel teli
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Mintha egy óceán hömpölyögne odafenn izzó lávából. A skarlát1 felhők tűzszegélyei között 
csak egy darabka folton látszik ki az ég.” (A vérveres alkony)

„A kartácsgolyók a házak falain pattogtak végig; a kávéház előtt egy csoport kíváncsi vendég 
nézte a halálos játékot, azoknak a fejeik felett süvöltöttek el a golyók.” (Párharc menny kövekkel)

•  az ellentétezés: például a végletesen rossz és az angyalian jó jellemek felvonultatása. 
Ilyenek például Plankenhorst Alfonsine (végletesen rossz) és Liedenwall Edit (angyalian jó) 
alakjának az ábrázolása, illetve Plankenhorstné és Baradlayné ellentétes jelleme is. 

A szabadságharcot bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

Egy nemzeti hadsereg A hadsereg megszerveződésének folyamata.

Az első tandíj A magyar honvédsereg veresége Kassa mellett.

A Királyerdőben Magyar győzelem; Baradlay Richárd és Palvitz Ottó utolsó párviadala.

Párharc mennykövekkel Budavár ostroma és visszafoglalása.

Zenit, Perihélia Az orosz seregek betörése a Kárpátmedencébe.

Feladatok, kérdések
1.  Válaszoljátok meg a kérdéseket az Egy nemzeti 

hadsereg című fejezet alapján!
  a) Kik álltak a zászlók alá?
  b)  Milyen fegyverzete volt a honvédseregnek?
  c)  Hogyan segítette a lakosság a honvé dokat?
  d) Miből tartották fenn a sereget?
  e)  Olvassátok fel az elbeszélő szavait a nem

zeti összefogás nyomán létrejött hadsereg 
nagyszerűségéről!

 2.  Hosszú ideje tart Budavár ostroma. Az utolsó 
napi harc előtt az elbeszélő lerója tiszteletét a 
harcoló felek előtt. „Tisztelet, becsület mindkét fél 
hőseinek. […] Szemtől szembe állnak már. […] A rés vívható. […] Egyikre a két küzdő gigász 
közül több nap nem virrad!”

  a)  Meséljétek el – egymásnak adva a szót – az utolsó roham történetét a vázlat alapján!

Éjfél      áltámadás      visszavonulás

Hajnali 3 óra      általános roham
• a legveszélyesebb helyeken sok ezer önkéntes jelentkezik
• Ödön és Richárd „párbaja”
• kísérlet a Lánchíd felrobbantására

Reggel 6 óra     győzelem
• Ödön és Richárd megmenekülése
• a Lánchíd jelképes jelentőségű épen maradása

  b)  Mondjátok el, miért győztek a magyarok! (Gondoljatok Dobó István egri várka
pitány szavaira: „a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében”.)

1 skarlát (itt): mélyvörös


  Ödön és Richárd Budavár ostrománál 
(jelenet a fi lmből)

OH_MIR7TB.indd   189OH_MIR7TB.indd   189 2022. 06. 06.   22:172022. 06. 06.   22:17



190

A Baradlay család életét Nemesdombon
és a Körösszigeten bemutató cselekményszál

A fejezet címe Események

Napfény és holdfény A kolera miatt Ödön felesége és gyermekei Jenővel együtt idilli kö
rül mények között élnek a nyári lakban; Baradlayné kórházat rendez 
be a kastélyban a sebesültek számára. 

Nadír Ödön Boksa Gergő betyár segítségével hazajut a családjához, 
és feladja magát az ellenségnek.

A nem mutatott levél Baradlay Eugen kormánybiztos úr idézést kap a hadbíróságra.

Az Eugen és az Edmund, a Jenő és az Ödön nevek összecserélése meghatározó szerepet ját
szik a regény cselekményében. Erről olvashatsz a következő részletben is.  

Nap nap után múlt, és még nem jött semmi felelet.
Egy délután, midőn ismét megérkezett a körösszigeti kastélyba a posta, a hozott levelek 

közt volt egy, melyen a cím németül volt fölírva.
„Herrn1 Eugen von Baradlay.”
Eugen = Jenő.
A levelet átadták Jenőnek.
Jenő felbontotta, elolvasta azt, és aztán keblébe tevé.
Az egész család jelen volt.
Anyja kérdezé tőle, honnan jött e levél, s mi van benne írva.
Jenő azt felelte rá:
– El kell innen mennem!
Anyja azt kérdezé:
– Hová és miért?
Jenő arra elszánta magát, és előállt vele.
– Én nem nézhetem ezt így tovább. A Baradlayház összeomlik, s rászakad családunk 

fejére. El van veszítve minden, és ti nem tudtok többé segíteni. Számítástok rosszul ütött ki. 
Erőfeszítéstek kárunkra vált. Elveitek le vannak tiporva. Én nem nézhetem ezt a kínt to
vább. Egyik bátyámról nem tudok semmit, másik bátyám napról napra várja befogatását.
Anyámnak egész nap egy szavát nem hallani. Ángyom2 az őrüléshez közel. Engemet ez az 
élet megöl. Ti elvégeztétek, nem tehettek többet magatokért semmit. Most következem én, 
majd én tenni fogok. […] 

– Kitaláljam gondolatodat?
– Nem hagyom azt.
– Én olvasok lelkedben. Hiszen csecsemőkorodtul fogva tanulmányoztalak. Könyv vol

tál, melynek minden fejezetét tanultam. Te e percben arra gondolsz, hogy elhagyj ben
nünket, s visszatérj régi összeköttetéseidet megújítani, előbbi befolyásodat a mi ellensége
inknél visszanyerni. […]

Jenő nem szólt rá semmit, csak szomorúan mosolygott, és távozni készült.
(Részlet a Nem mutatott levél című fejezetből)

1 Herrn: úrnak
2 ángy: vér szerinti férfi rokon felesége
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Feladatok, kérdések
1. a)  Nézzetek utána a Magyar utónévkönyvben vagy az interneten az Ödön – Edmund, 

illetve a Jenő – Eugen nevek eredetének!
  b) Miért cserélhető össze a két név?
 2.  Rendkívül feszült a helyzet a nyári lakban, hiszen ahogy Baradlayné mondja: „Két 

fi amnak a feje a bárd alatt”. Minden percben megérkezhet a hadbíróság idézése 
Ödön számára. Ez be is következik. 

  a) Milyen névre érkezik az idézés?
  b) Hogyan reagál a tartalmára Jenő? Mit ért az „én tenni fogok” kifejezés alatt?
  c) Mire gondol ennek hallatán az édesanyja?
  d) Miért nem mutatja meg Jenő a levelet az édesanyjának?

A tetőpont

A három Baradlay fi ú közül Jenő volt a legbékésebb, legszelídebb, legengedékenyebb ter
mészetű. Nem vágyott hírnévre, hadi sikerekre, az általa oly nagyon áhított családi bol dog
ság álma is végérvényesen szertefoszlott számára. A „lélekcserélő idők” azonban rá is hatot 
tak, férfi vá érett. A testvére iránt érzett szeretete és a családja iránti kötelezettségvál la  lása 
hős sé magasztosította: az életét áldozta értük. A következő részletben Jenő hadbíróság 
előtti magatartásáról olvashatsz, mely megpecsételte a fi atalember sorsát.

Baradlay Jenő megjelent pontosan a hívás szerint a hadbíró előtt az Újépület IIik pa vi
lon jában.

Csak két dolgot kellett bebizonyítania. Azt, hogy ő valóban Baradlay Eugen, és hogy Ba
radlay Eugen idézve van. A többi jött magátul.

Bezárták.
Ott azután várhatott, míg a sor reá kerül.
Nem soká kellett várnia. Neve az első sorban állt. […] 
– Ön Baradlay Eugen? – kérdezé a hadbíró.
– Én vagyok az!
– Nős, gyermekes?
– Van nőm és két fi am.
– Ön kormánybiztos volt a felkelő seregnél?
– Az voltam végig!
– Ön ugyanazon Baradlay Eugen, ki megyéje adminisztrátorát erőhatalommal elűzte 

elnöki székéből?
– Ugyanaz vagyok!
– Ön a márciusi mozgalmakban a magyar küldöttség élén megjelent Bécsben, s ott iz

gató beszédeket tartott a nép előtt.
– Nem tagadhatom.
– Ráemlékszike ön, hogy ezen itt feljegyzett szavakat mondta akkor?
A hadbíró egy tárcából kiszakasztott lapot adott kezébe, hogy olvassa, ami azokon van 

írva plajbásszal.1

1 plajbász: ceruza

OH_MIR7TB.indd   191OH_MIR7TB.indd   191 2022. 06. 06.   22:172022. 06. 06.   22:17



192

Hogyne emlékezett volna azon sza
vakra Jenő? Hisz Alfonsine írta azokat 
fel amaz emlékezetes erkély alatt, midőn 
testvére szónoklatát hallgatták együtt. 
Az ő vállára tevé tárcáját, jegyezgeté fel 
e nevezetes mondásokat – albuma szá
mára.

És őrajta hideg borzadály futott akkor 
végig. Valami azt susogta akkor lelké
ben, hogy e nap ragyogásáért valakinek 
még meg kell egykor fi zetni.

Az a valaki most itt áll.
Amaz erkély volt a második lépcső 

azon megjósolt magaslathoz. Az utolsó 
lépcsőfokon áll – Jenő. […]

Folytattatott.
– Önnek egy testvére volt a gárdánál, később a huszároknál, azt egész csapatjával együtt 

ön bírta rá a hadsereg elhagyására. […]
Jenő sietett felelni rá: 
– Igen, én tettem azt.
Oly mohón válaszolt, hogy feltűnt a vallatónak.
– Önnek volt egy másik testvére is, Edmund vagy Jenő?
– Igen. Magyarul Jenő, németül Edmund.
– Nem megfordítva van? Eugen a Jenő, Edmund az Ödön? Efölött hallottam vitatkozni.
– Ezt mi jobban tudjuk. Úgy van, ahogy mondtam.
[…]
Jenő feleletei többet árultak el, mint kellett volna. Nemcsak nyu galmat, hidegvért, de 

élet unt sá got, önelhagyást.
A hadbíró próbára tette. Talán gya núja volt.
Keresgélt a félretett vádiratok között. Talált egyet.
– Itt az mondatik, hogy ön a bá nyavárosi hadjárat alatt az állam pénzverdéiből minden 

érckészletet elkobzott, s azt magának tartotta.
Most már a harag pírja lepte el az ifj ú arcát. Indulatosan kiálta fel:
– Az nem igaz! Az rút rágalom! Azt egy Baradlay nem tette!
E felindulás pecsételte meg halá lát.

(Részlet az Egy ember, akit még eddig nem ismertünk című fejezetből)

Feladatok, kérdések
 1. a)  Mutasd be, milyen volt a helyzet az országban a szabadságharc leverése után!
  b) Mely szavak, kifejezések fejezik ki leghatásosabban az állapotokat?
 2.  Az „azon megjósolt magaslat” említésével előreutal az író a várható ítéletre. Idézd 

fel a megelőző lépcsőfokokat!
 3. a) Mutasd be, hogyan viselkedett Jenő a bírái előtt! Milyen magatartást tanúsított? 
  b) Mi volt számára a legfájdalmasabb felismerés? 


  Baradlay Jenő a hadbíróság előtt (jelenet a fi lmből)
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A mű lezárása 

Tanultad már, hogy az epikai művekben 
a megoldás a cselekmény befejező része, 
a történet lezárása. A műnek ez a végki
fejlete, amely során a konfl iktus megoldó
dik, a mű lezárul.

A regény lezárásában – a végzetes név
csere révén – Baradlay Ödön megmene
kül. Testvére, Richárd kegyelmet kap, és 
Bécsbe utazik Editért, akivel hamarosan 
összeházasodnak.

„Történetünk be van fejezve, csak a szám-
adás van hátra” – olvashatjuk a regény 
Húsz év múlva című fejezetében. Itt érte
sülünk arról is, hogy Plankenhorst Alfon
sine elnyeri méltó büntetését: fi a, Palvitz Károly megtagadja, és Amerikába menekül az anyja 
elől. Az asszony szegényházba kerül, és ott is csak Baradlayné nagylelkűsége révén ma
radhat. 

A regény utolsó soraiban az elbeszélő bizakodó szavait olvashatjuk arról, hogy az idő re
ményteli jövőt hoz majd a magyar nemzetnek.

Nagy idő múlt a nagy harc óta! – Húsz év. – Egy század ötöde: egy ifj úkor.
Új sarjadék képezi az emberiség tavaszkorát, mely minden találkozásnál tudatja velünk, 

amit oly nehezen akarunk elhinni, hogy már megvénültünk.
A budai várkertben buja zöldben nő a fű – s a zöld füvön, az arany verőfényen fehér bá

ránykával játszik mosolygó arcú kisgyermek – s kék és fehér mezővirágokból koszorút fon 
a fehér bárányka nyakába…

Jó az Isten! – Zöld füvet ad a harcáztatta földnek, fehér bárányt a zöld fűnek, ártatlan, 
szelíd angyalkát játszótársul a báránynak – feledés írját1  a mély sebnek – jobb idők remé
nyét a szegény magyar nemzetnek.

(A regény Végszó című fejezete)

Feladatok, kérdések
 1.  A véletlennek fontos szerepe van az egyéni sorsok alakulásában. Vegyétek szám

ba, mi a szerepük a három fi ú életének végső elrendezésében! 
 2.  A mesei elemek beépítése is „beleszól” a szereplők életébe, az író szívesen él ezek

kel is. Gyűjtsetek példákat a Plankenhorst Alfonsine, illetve Liedenwall Edit sorsát 
alakító mesei elemekre!

 3.  A Végszóban egy allegorikus képpel fogalmazza meg az író a jövőbe vetett hitét. 
  Értelmezzétek a kép motívumait, és fogalmazzátok meg az író hitvallását!

1 ír: gyógykenőcs; gyógyító, enyhítő hatás


  Haynau, a teljhatalmú kormányzó (jelenet a fi lmből)
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A történet ideje, helyszínei és szereplői

A történet idejéről és helyszíneiről

A regény cselekménye az 1848–49es forradalom és szabadságharc ide jén játszó
dik, és olyan eseményeket mutat be, ame lyek jó része a való ság ban is megtörtént. Az író 
maga is tanúja volt az 1848. március 13án fel kelő bécsi nép hősies küzdelmének, az isa
szegi csa  tának és Budavár vissza foglalásának, vagy a világosi fegyverletétel után me ne kü lő 
szabad ságharcosok keserű meg pró báltatásainak.

A regény utolsó két fejezete, a Húsz év múlva és a Végszó című részek már 1869ben, a re
gény megírásának az idején játszódnak.

 1.  Az első helyszín, mely a későbbiek során is újra és újra fontos szerepet tölt be: a Körös
vidéki birtok és központja, Nemesdomb.

 2. Ödön állomáshelye az Orosz Birodalom fővárosa, Szentpétervár. 
 3. Hazafelé tartó útja során Ödön majdnem végzetes balesetet szenved a Dnyeper jegén.
 4.  A két másik testvér, Richárd és Jenő Bécsben él, a Habsburg Birodalom fővárosában. Itt 

élnek a Plankenhorstház lakói is, s e házban fontos szereplők találkoznak, és fontos 
események történnek. A város a helyszíne a március 13i népmozgalomnak is.

 5.  Richárd és huszárezrede a Kárpátokon keresztül tér haza megannyi viszontagság 
árán. Később ugyancsak itt, a hegység egyik magaslatán gyűlnek össze az ellenséggel 
össze játszó hazaárulók.

 6.  A Kassa mellett vereséget szenvedő Ödön és csapata életét a váratlanul megjelenő 
test vére menti meg.

 7.  Isaszeg, Királyerdő a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik győztes csatájának helyszíne,  
„nem harc, nem ütközet volt itt, hanem párbaj gyalog és lóháton, golyóval és szuronnyal, 
karddal és puskaaggyal, kövekkel, puszta kézzel”. 

 8.  A Körössziget a Baradlaybirtok része, „egy elzárt kis paradicsom”, ide mentette Barad
layné Arankát és a két gyermeket, Jenő gondjaira bízva.

 9.  Különös helyszín Tallérossy Zebulon és Mindenváró Ádám ősi lakja, mindkettő a 
maradiság megtestesítője.

10.  Pest városa is megszenvedte Budavár ostromát. Hentzi tábornok, a várparancsnok bos  z
szúból két órán keresztül ágyúztatta a Dunaparton álló pestieket és az épületeket. A meg
torlás idején az Újépületben ítélkeztek a győztesek, és itt is végezték ki az elítélteket.

 11.  Két fejezetet is szentel az író 
Budavár visszafoglalásának. 
A  három hétig tartó ostrom 
a ti tá nok harca volt „a hazának 
lüktető szívéért”.

 12.  Lélekbe markoló események 
helyszíne a világosvári úri lak.
Itt szembesül Ödön a barát ból 
ellenséggé vált Ramiroff  kö
nyör telenségével.

Szentpétervár

Orsa Szmolenszk

Dnyeper

KÁRPÁTO
K

Kassa
Eperjes

Buda Pest

Bécs

Isaszeg
Nemesdomb

Körössziget
Gyapjú

Világos
KÁRPÁTÁTÁ O

K

NemesdombNemesdomb
Körössziget

  Európa a 19. század elején  
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Szentpétervár

Orsa Szmolenszk

Dnyeper

KÁRPÁTO
K

Kassa
Eperjes

Buda Pest

Bécs

Isaszeg
Nemesdomb

Körössziget
Gyapjú

Világos
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A regény szereplőiről

A regény fő és mellékszereplők sokaságát vonultatja fel. A történet főszereplői a Ba
radlay család tagjai, akik visszatérnek Magyarországra édesanyjuk – a haza – hívó szavá
ra. A mellékszereplők egyik csoportja, az úgynevezett epizódszereplők csak rövid időre 
bukkannak fel a történetben, ekkor fontos szerepet is betölthetnek, de sorsukat nem is
merjük meg. Ilyen szerepet tölt be például Mindenváró Ádám és Mihály mester a műben.

A  regény szereplőit aszerint is csoportosíthatjuk, hogy a forradalom és a szabadság
harc ügye mellett állnake, vagy ellene lépnek fel. Baradlayné, Ödön vagy akár Mausmann 
[mausz mann] erős meggyőződéssel állnak a szabadságharc ügye mellett, míg Alfonsine és 
Rideg h váry a szabadságharc ellen küzdenek.

Jókai nem minden szereplőt jellemez azonosan. Az első, akinek jellemét meg ismerjük, 
a végrendelkező Baradlay, akiről épp a testamentuma árulkodik a legjobban. A sok szor el
hangzó „akarom” vall erős egyéniségéről. Akaratának legnagyobb ellenfele éppen fele
sége, Mária (Marie) asszony. Alakja jelképpé nő a műben, a haza megtestesítője lesz. 

A három fi ú, Ödön, Richárd és Jenő különböző jellemek, jellemzésük is eltérő. Ödön a leg
eszményítettebb fi gura, érzelmeibe nem látunk annyira bele, mint öccséébe, Richárdéba. 
A legkisebb fi ú, Jenő vívódó jellem, aki anyja akaratával és érzelmeivel nem tud szembeszállni.

Feladatok, kérdések
1. a)  Válasszatok egyet a felsorolt helyszínek közül, és keressétek meg a leírását a re

gényben!
  b) Készítsetek rajzot a helyszínről! Hasonlítsátok össze az elkészített munkákat!

2.  a)  Húzzatok egyegy cetlit, melyre az alábbi személyek és tények vannak felírva! 
  b)  Egészítsétek ki azokat minél több információval! Térjetek ki arra is, hogy a sze

replők hívei vagy ellenségei a haladásnak és a szabadságharcnak!

Jenő
császári hivatalnok

Plankenhorst Alfonsine
Jenő szerelme

Plankenhorst Antoinette
bécsi úrhölgy, 

Alfonsine anyja

Baradlayné, Mária (Marie)
a felesége

Ödön
császári követ, ispán,

kormánybiztos

Lánghy Aranka
Ödön menyasszonya, 

később a felesége

Lánghy Bertalan
lelkész

Richárd
királyi gárdatiszt,

honvédtiszt 

Liedenwall Edit
árva lány, később 
Richárd felesége

Pál úr
tisztiszolga

Baradlay Kazimir
Nemesdomb ura, 

vármegyei örökös főispán

gyermekeik
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Részösszefoglalás

A tankönyvi részfejezetbe a „nemzet mesemondójának” műveiből válogattunk néhányat: 
egy novellájával, egy elbeszélésével és egy regényével ismerkedtél meg. Jókai Mór gazdag 
életműve a mai napig számtalan élményt nyújt az olvasók számára, A kőszívű ember fi ai című 
alkotása idehaza és külföldön is a legismertebb regénye az írónak. 

Megbizonyosodhattál arról, hogy Jókai művei a romantikus 
stílus jegyében születtek, a meseszerűségre, a fordulatos cse
lekményre, a szélsőséges jellemekre és a látomásszerű leírás
ra számtalan példát találtál bennük. Azt is megfi gyelhetted a 
regény megismerése során, hogy az alkotás cselekményszálait 
gyakran megszakítja egyegy kaland, bensőséges életkép, egy 
humoros anekdota vagy épp egy mese. Azt is megtapasztal
hattad, hogy az író műveinek fontos ismertetőjegye a sokszínű 
hangnem: a témának megfelelően egyszer a patetikus szóhasz
nálat, másszor az ironikus vagy épp a humoros ábrázolás jellem
zi az írásait. 

A klasszicizmus és a romantika irodalma című tankönyvi fejezet 
első nagy részegységében főként lírai alkotásokból válogattunk. 
A fejezet folytatásában – Jókai Mór írásait olvasva – epikai mű
vekkel ismerkedtél meg. Már tudod, hogy az epika a három irodalmi műnem egyike, és azt 
is megtapasztalhattad, hogy az epikai művekben az elbeszélő egy eseménysort, törté
netet mond el a cselekmény, a szereplők és a környezet bemutatásával.

Az elmúlt években már olvastál mesét, mondát, novellát és elbeszélést is. Ezeket a műfa
jokat a kisepika műfajai közé soroljuk. A kisepikai műfajok történetmondása általában 
egy eseménysorra épül, cselekménye rövid idő alatt játszódik, és rendszerint kevés 
szereplője van.

Jókai Mór A kőszívű ember fi ai című műve – Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéhez 
hasonlóan – nagyepikai alkotás. A nagyepikai alkotásoknak több szálon futó, bonyo
lult cselekménye van, a főszereplők mellett megjelenő mellékszereplők rendszere, 
a sok helyszín, a hosszabb időtartam és a nagy terjedelem jellemzi. Nagyepikai mű
faj a regény mellett az eposz is. (Lásd például Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzát.)  

Mozaikokba foglaltuk, mely alkotásokkal ismerkedtél meg az elmúlt órákon. Válaszoljatok 
a művekhez kapcsolódó kérdésekre, és összegezzétek a megszerzett ismereteket!

novella
A huszti beteglátogatók

elbeszélés
A nagyenyedi két fűzfa

regény
A kőszívű ember fi ai


   Jókai Mór
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Feladatok, kérdések
1.  Párosítsátok szóban a meghatározásokat a fejezetben megismert művekkel! (Egyegy

meghatározás több alkotáshoz is illik.)

2.  Ki vagyok én a megismert művekben? Keltsétek életre az általatok választott ala kot 
a be szédmódja, egyegy jel lem ző tette, va la mint külsejének és eset leg egy hozzá 
kap csol ható tárgy nak a be mutatásával! A töb bi  cso  port tag jainak a fel adata az alak 
meg ne ve zé se lesz.

3.  Jókai regényei közül töb bet is meg fi lmesítettek a 20. szá zad ban. Kö zü lük A kőszívű 
ember fi ai című regénynek  az adap tá ció ja a legismertebb, ezt mu tat ták be a leg
többször. Készítsetek rövid fi lm aján lót az internet segítségével! 

4.  Válasszatok egyet a fejezetben megismert Jókaiművek közül, és mutassátok be 
digitális tablón a megadott szempontok szerint! 

Hatvan 
perc!

Az 1848–49-es 
évek

Kuruc–labanc 
idők

Tallósy uram 
és Rédey Ferenc

Trajtzigfritzig 
és Bórembukk

Nemesdomb, 
Baradlay-kastély

Romantikus 
szerelem

 A nem mutatott 
levél

Tordai Szabó Gerzson 
és Klárika

A mű
•   A mű cselekménye (pél dául 

értelmező történet mon dás sal, 
egy szereplő elbe szé lé sével). 

•   A mű szereplői, kapcsolataik, 
jellemzésük (például ábrával, 
interjúval).

Egy jelenet a műből
•   Hol helyezkedik el a cselek-

mény ben? Milyen szerepet tölt 
be a műben? (Például a je lenet 
elő adásával, ren de zői uta sí tá-
sok megfo gal ma zá sá val.)

Képek
•    Mit ábrázolnak, honnan szár-

maz nak? 
•   Miért éppen ezek kerültek a 

tabló ra?

 A mű fő konfl iktusai,
  problémái

•   Kik között milyen konfl iktusok 
feszülnek, illetve alakulnak ki?

•   Mi az „összecsapások” tétje? 
Stb.

Ajánlás
•   Ki(k)nek ajánlanátok a mű vet? 

Indokoljátok is meg a válas zo-
tokat! Stb.

A mű utóélete
•   Fordítások, nevezetes előadá-

sok, feldolgozások keresése.
•   Kritikák, értelmezések gyűjté se 

a műről, leg jel lem zőbb gon  do-
la taik kiemelése. Stb.

A mű címe
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Mikszáth Kálmán

• Ismerkedjetek meg az író életrajzával a számozás sorrendjében!

Mozaikok Mikszáth Kálmán életéből

Pályakezdése, házassága 
Balassagyarmatra visszatérve elszegődött tiszteletbeli esküdtnek Mauks 
Mátyás szolgabíró mellé. Itt ismerkedett meg Mauks Ilonával – főnöke 
lányával –, akivel titokban kötötték össze az életüket (az édesapa ugyan
is ellenezte a szerelmesek kapcsolatát). Nyomorúságos anyagi helyzetük 
miatt a fi ataloknak két év múlva el kellett válniuk egymástól.

Születési helye és ideje, szülei
1847. január 16án született Szklabonyán, Nógrád me gyé
ben. (A falu ma Szlovákiához tartozik.)
Édesapja, Mikszáth János bérlő és kisbirtokos volt; édes  
anyja, Veres Mária családja jeles evangélikus lelkészekkel 
büszkélkedhetett.

1.

Gyermekévei, iskolái
Mikszáth tízéves koráig szülőfalujában élt, boldog gyer
mekkorának emlékei egész életét végigkísérték.
Iskoláit Szklabonyán kezdte, majd a rimaszombati és sel
mecbányai gim ná ziumban folytatta. Érettségi után Győr
be, később Pest re ment jogot tanulni. Az élettelen jogi 
szövegek azonban idegenek voltak számára, ekkor már 
az irodalom, az írás vonzotta.

2.

3.


 Mikszáth Kálmán
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Az első irodalmi sikerek
A  kilátástalan helyzetből a kiutat a Szegedi Napló ajánlata jelentette az író számára 
1878ban. Meghatározó volt Mikszáth életében az itt eltöltött három esztendő.
1881től újra Pesten élt, és a Pesti Hírlap munkatársa lett és maradt évtizedeken át. 
Az irodalmi életbe a Tót atyafi ak (1881) és A  jó palócok (1882) című novelláskötetei
vel robbant be. Ekkor már mind a kritika, mind az olvasóközönség a kegyeibe fogadta. 
1882 végén Mikszáth újra feleségül vehette szerelmét, Mauks Ilonát.

Író, országgyűlési képviselő, tisztségek
Az író napjai megszokott rendben teltek: délelőttjeit és 
délutánjait többnyire az írásnak szentelte, délben be né 
 zett a Parlamentbe, ahol közel húsz évig képviselte 
a fogarasi területet. 
Termékeny időszak volt ez számára: regényeket, politikai 
cikkeket írt, amelyekben humoros formában fogalmazta 
meg a félfeudális Magyarország kritikáját. 
Az elismerés jeleként tagja lett a Petőfi  és a Kisfaludy Tár
sa ságnak, majd a Magyar Tudományos Akadémia is so
rai ba választotta.

5.

Vidéki csend, az utolsó évek
Az 1890es évek derekára belefáradt a politikai küzdel mek
be. Vidéki csendre, nyugalomra vágyott, ezért megvette 
a horpácsi birtokot, rajta egy szép udvarházzal. 
Utolsó műveit, köztük A Noszty fi ú esete Tóth Marival
(1906–1907) és A fekete város (1908–1910) című regényeit 
már súlyos betegen írta, állandó asztma és gégehurut kí
nozta. 
1910. május 28án hunyt el Budapesten.

6.

4.


 Mauks Ilona
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  Mikszáth Kálmán bronzszobra Horpácson, 
az emlékház előtti parkban

Feladatok, kérdések
 1.  Fogalmazd meg egyegy mondat ban, ho

gyan kapcsolódnak Mikszáth Kál mán hoz 
a térképen feltüntetett te le pülések!

2.  Döntsétek el, hogy igazake vagy ha mi
sak az alábbi állítások! A hamis meg hatá ro
zásokat javítsátok ki szóban!

  a)  Mikszáth Kálmán hatvan évvel ké sőbb 
született, mint Arany János.

  b)  Középiskoláit Selmecen kezdte el, majd 
Ri ma szombaton folytatta.

  c)  Az első irodalmi sikereket a Tót atya  fi ak 
és A jó palócok című novelláskötetei hoz ták meg számára. 

 3. Találj ki jeleket azokhoz a településekhez, amelyek mellett nincs ikon a térképen!

   1  etnikai (gör): nemzetiségi; egy nép, népcsoport néprajzi, 
kulturális jellemzői

MIKSZÁTH, A „NAGY PALÓC”
A  Mikszáth szülőhelyén élő szlovák anya nyel vű 
em bereket tótoknak, a ma gyar ajkúa kat pa ló   cok
nak nevezték. A palócság sa já tos etnikai1 egy  sé
get jelentett, melyet gyö nyö rű nép vi se le tük, gaz
 dag me se és hie de lemvi lá guk, ba bo nák, vala 
mint sajátos nyelvjárásuk jellemez: az a hang 
nyílt, ajakkerekítés nélküli ejté se. Mik száth anyjá
tól ezt a nyelv já rást tanulta, ezért barátai, írótársai 
később a „nagy pa lócként” em legették.

•  Nézz utána, milyen népszokásokat ele vení  
te   nek fel a Hollókőn megtartott hagyo mány
őrző ren dez vé nyek!   


  Mikszáth Kálmán-emlékház Horpácson, 
a Mikszáth-kúriában


  Hollókői népviseletbe öltözött asszonyok 
és lányok. Hollókő, a Nógrád megyei palóc 
falu 1987-től a világörökség része
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Mikszáth írói munkássága – a novellák

Mikszáth számára két novelláskötete, a Tót atyafi ak és A jó palócok hozta meg az irodalmi 
sikert. Ezekben talált rá egyéni hangjára: a történetekben gyakran az élőbeszéd for du
la tait, közbevetéseit utánozza, és legszívesebben a gyermekkorában megismert falu
si mesemondó szerepébe bújik, aki elidőzik egyegy mozzanatnál, és a szándékos 
kés leltetés után hirtelen fordulattal jut el a tetőpontig, majd a csattanószerű lezá
rásig. 

A jó palócok tizenöt írásának néhány szereplője novelláról novellára visszatér, sorsuk össze
kapcsolódik, személyes ismerőseinkké válnak. Ebben a világban szigorú erkölcsi törvények 
ural kodnak, csak egyszer lehet vétkezni. Mikszáth novelláiban – akár a népmesékben – a jók el
nyerik a jutalmukat, a rosszak pedig megbűnhődnek. Ez történik A néhai bárány szereplői vel is.

• Próbáljátok meg kitalálni a címből és a rajzokból, miről szólhat a történet!

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

Az napról kezdem, mikor a felhők elé harangoztak Bodokon. Szegény Csuri Jóskának 
egész hólyagos lett a tenyere, míg elkergette a határból Isten fekete haragját, melyet a vil
lámok keskeny pántlikával hiába igyekeztek beszegni pirosnak.

Minden érezte az Isten közeledő látogatását, a libák felriadtak éji fekhelyeiken és fel
repülve gágogtak, a fák recsegve hajladoztak, a szél összesöpörte az utak porát, s hara go
san csapkodta fölfelé. A Csökéné asszonyom sárga kakasa fölszállt a házfedélre és on nan 
kukoríkolt, a lovak nyerítettek az istállóban, a juhok pedig egy csomóba verődve ria doz
tak az udvarokon.

Hanem a harangszó, mely fönségesen rez 
gett a viharban, egy kis eső híján, s az is inkább 
használt, mint ártott, elfordította a veszedelmet. 
A kísértetiesen szaladó bú zavetések és kukori
caszárak megállottak, lassankint kitisztult az ég, 
s csak a meg dagadt Bágy hömpölygő vize, mely 
szilajan, zúgva vágtatott a kertek alatt, mutat
ta, hogy odafönn Majornok, Csoltó környékén 
nagy jégeső volt, vagy talán felhőszakadás.

No, ha most az egyszer ki nem csap az a 
patak, s ki nem önti a bodokiakat, mint az 
ürgét, akkor mégis jó dolog keresztény ka tolikus 
falunak lenni – lutheránus1 vidé ken.

Megnépesült a part, s ittott megvillant egy
egy ásó vagy kapa.

Az öreg Sós Pál még csáklyát2 is ho zott. A gaz
dák barázdákban eresztették a folyóba az esővi
zet. Csak aztán vissza ne térjen, többedmagával!

1 lutheránus: Luther Márton tanait követő protestáns vallás, egyház; evangélikus
2 csáklya: horgas vasheggyel ellátott hosszú rúd
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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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Piszkosan hömpölygött alá az ár, s a partok tömött fűzbokrairól nemcsak a leveleket tép
delte le alul, de a kérget is lehámozta, ittott kirepedt az olvadékony földből egy darab, s el
mállott 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 csu
da, milyen szépen ül ott a tetején egy picike bárány.

Az ám, most, hogy ím a partnak hozza a szél, TótPernye 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 szerethet
te valahol valaki!

Olyan türelmesen ül az ideoda billenő jószágon, mintha jószántából hajókáznék, s ha 
mekken is néha, csak azért, mert éhes. Pedig itt még ehetik is, ha a láda bolondjában utol
éri a petrencét. Nincs valami messze… amott fordul ni, a Périék pajtájánál!5 Nosza, sza
ladj 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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Ámbátor, ha már szóba jött az a bárány, mégis furcsa eset, hogy míg a felső végen min
denki tud róla, Sós Pálék kertjénél egyszerre nyoma vész, az alsóvégiek közül már nem 
látta senki.

Amennyi itt a rossz nyelv, még mindjárt másnap, ott a hálaadó misén is csak addig pi
hentek, míg az imádságoskönyvek leveleit1 nyálazták, ahol pedig az Úr kímélő kegyelmét 
kellett volna inkább megköszönni, amiért nem sújtotta a falut… de amennyi itt a rossz 
nyelv, százan is kinyújtják lapátnak, hogy a mások becsületét hordják el rajta.

Nyomban nekiestek a gyanúsítással Sós Pálnak: csak ő húzhatta ki, senki más, a ládát! 
Hanem ’iszen, az isten nem alszik, rossz tűz el nem alszik, nem marad ez annyiban. Kerül 
annak gazdája akárhonnan!

Súgtak, búgtak, hogy (ugyan, ki szopja az ilyeneket az ujjából?) ennyi meg annyi tömér
dek régi ezüsttallér volt a ládában.

Ami igaz, igaz, lehet az öregnek is tarka macskája,2 mert a „nagyitalú” Mócsik György,  
a gózoni szűcs3 olyasfélét mondott a minap itt jártában, hogy ebben a dologban, ha nem 
volna lakat az ő száján… Ki tudhatja hát? De az már egyszer mégis bolond beszéd, az 
ezüsttallérokról.

Nem volt abban a ládában egy veszett garas sem, hanem (ma már tudjuk) benne volt  
a szép majornoki Baló Ágnes kelengyéje:4 három perkálszoknya,5 négy szélből6 az egyik, 
hat olajos kendő,7 nyakba való kettő, ezüstcsatos mellény, tíz patyolat8 ingváll9 s azon felül 
a mente,10 meg egy rámás csizma,11 újdonatúj, még a patkó se volt ráverve. Szegény Baló  
Ágnes, benne volt abban a ládában mindene!

Hogy az ár elmosta a csőszházat, elmosta a házasságot is. Gúnya nélkül nem léphet az  
oltárhoz szégyenszemre. Már mindene megvolt, pedig beh keservesen mint cseléd sze  
rezte, minden ruhadarabot egyenként. Szüretre lett volna meg a dolog, legalább úgy mond
ta az utolsó szombaton maga a vőlegény – de most már vagy lesz valamikor, vagy sem.

Bezzeg a búbánat venné fel a Baló Mihály házát, ha a ház megvolna, s ha nem éppen 
amiatt venné fel, mert a víz felvette. Ágnes majd kisírja a két ragyogó szemét, pedig leg
alább ő vigasztalná azt a szegény Borcsa gyereket, kinek a báránya veszett el gonoszul,  
a tarka Cukri bárányka, akivel együtt játszott, együtt hált… Jó, hogy a cudar Bágy elön
tötte a rétet is… úgy sincs már, aki selyemfüvét megegye, mert a kedves, az édes Cukri bá
rány odalett…

Milyen szépen rázogatta a farkát még az utolsó nap, ugrándozott ott künn a verőfényen, 
Borcsa picike tenyerét hogy megnyalogatta, jámbor szemeivel nyájasan bámulta, mintha 
érezné, hogy utoljára látja!

De hátha megkerül, hátha visszahozzák?
Jött is hetek múlva valami nesze az úszó ládának, amelyiken egy bárány ült, makacsul, 

mintha őrizné. Látták Csoltón, sőt még Bodokon is, körülbelül éjfélre vitte odáig a hara
gos folyó.

  1 leveleit: lapjait
  2 lehet az öregnek is tarka macskája: van benne valami (igazság)
  3 szűcs: mesterember, iparos, aki a kikészített szőrméből ruhadarabokat varr
  4 kelengye: a férjhez menő lány ruhaneműből, fehérneműből álló hozománya
  5 perkál: nyomott mintás, pamutvászon ruhaanyag
  6 szél: a vászon szövési szélessége; régi hosszmérték
  7 olajos kendő: piros, olajos mintás kartonkendő, később különféle rózsás kasmírkendő
  8 patyolat: finom, fehér lenvászon  
  9 ingváll: bő, fodros ujjú, hímzett vállú női ruhadarab
10 mente: prémes, bélelt, zsinóros, régi magyaros felsőkabát
11 rámás csizma: kemény szárú, bokában szabályosan ráncolt csizma
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No ez, ha úgy igaz, nem lehetett más, mint a Baló lányok kincse!  
El is indult Baló Mihály azonnal. Majd kideríti ő a lányai igaz jószágát,1 ha térdig kopik 

is a lába.
S így esett meg a csúfság Bodokon, hogy a legmódosabb ember házát kikutatták. Iste

nem, de csak nagy úr is a törvény! Maga volt ott a bíró meg a tizedes,2 mert Baló Mihály 
a pletyka után indulva, a hatalomhoz fordult.

De nem volt foganatja: semmit sem találtak a Sósportán. Bosszúsan indult haza Baló, 
lányai egész a határig eleibe jöttek, ha vásárba lett vón, se várhatnák jobban.

– Megvane a bárány? – kérdé Ágnes fojtott hangon. Jaj, dehogy is merné a ládát kér
dezni előbb! Még tán el is ájulna, ha hirtelen azt hallaná, hogy megvan.

– Se a bárány, se a láda. Pedig mindent kikutatott a bíró annál az embernél, akire gya
nakszom.

Apróra elbeszélte, amit tudott. Ágnes a 
szép fejét rosszallóan csóválta.

– Kend, az erős, a hatalommal ment el
lene, most én megyek, a gyenge – szólt da
cosan –, és a furfang lesz a fegyverem.

Csak a gyermek nem szólt. Pedig még ő is 
ott volt: a leggyengébb.

Egy hétig járt oda Ágnes, kutatott, für
ké szett, fűtfát kikérdezett, Gózonban is 
meg  fordult, hol egy leánya van férjnél Sós 
Pálnak, hátha ott lesz a ruha? De nem ment 
semmire, sőt még a tetejébe meg is betege
dett, kocsin kellett érte menni Bo dok ra.

Hát lám, hiába volt az Ágnes útja is. Nem 
segített sem a hatalom, sem a furfang. A go
no szok ereje nagyobb ezeknél.

Hanem ha tán elindult volna az igazság, 
nem álruhában, nem kerülő úton, nem pal
lossal, hanem csak puszta kézzel?…

Le kellett most már mondani a reményről 
is. Kár volt akár egy szalmaszálat is ke resz
tültenni ebben a dologban: mert csak rosz
szab bra fordul.

Nemcsak a hozománya van oda szegény 
Ágnesnek, hanem most már az egészsége is.

Ahogy érte mentek, vánkost3 és dunyhát4 téve a kocsiülésbe, Boriskát is magával vitte az 
öreg, hadd lásson egy kis világot ő is. Nyolcéves innenonnan, s még nem volt ki soha a fa
luból, nagyon anyás… vagy mit is beszélek, hiszen régen nincsen már anyja szegénynek!

Nagyobb volt az ijedelem, mint a betegség, amint, nehogy a kocsi megrázza, gyalog men
tek mind a hárman a kövezett nagy utcán keresztül, hogy a haranglábnál5 majd felülnek, 
Ágnes olyan könnyedén lépdelt, hogy akár hazáig kibírná. Bizony Isten, kár volt a kocsiért!

1 jószág (itt): tulajdon
2 tizedes: hajdú, azaz a megyei karhatalmat képviselő fegyveres katona
3 vánkos: párna
4 dunyha (dunna): pehelytollal töltött, széles, vastag takaró
5 harangláb: kisebb ácsolt építmény, amelyben harang függ
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Hát amint a Csorba Gergelyéktől befordulnak, a Kocsipálék csűre1 mögül egyszer csak 
szembe jön az egész elöljáróság, meg a főemberek, köztük Sós Pál uram is, ünnepiesen fel
öltözve, újdonatúj ködmönben,2 mely panyókára3 fogva lógott a válláról. Igaz biz’a – az új 
templomot szentelték itt föl a mai napon.

– Nézd, Boriskám! Nézd meg jól azt a hosszú hajú magas embert – súgja kishúgának 
Ágnes –, az vitte el a Cukrit.

Éppen a községházához értek őkegyelmeik, s minthogy SántaRadó Ferenc uram azt 
ta lálta megjegyezni a födélre, hogy új zsúp kellene rá, megállottak a falu hatalmasai, 
s mű értőleg nézegették az ócska eszterhajat.4 Már csak különös az, hogy minden kopik 
a világon, még a községháza is!

Borcsa félénken nézte meg azt az embert, nagy kék szemei tele lettek könnyel.
– Ne rángass hát! – förmedt rá Ágnes, s eleresztette a kezét.
– Nem én… csak megrezzentem… Mintha Cukrit láttam volna felém szaladni a leve

gőben.
Eközben ők is odaértek a faluházához. Baló Mihály uram dicsértesséket mondott és to

vábbment, Ágnes nemkülönben. De nini, az a bolond gyerek, a’ bizony odamegy egész kö
zel, s még meg is szólítja azt a hatalmas embert. Ejnye no, mire való az!

– Bácsi! – szólt csengő, szelíd hangon. – Adja vissza a bárányomat!
A tanácsbeliek összenéztek. Kié vajon ez a szép, szomorú arcú leányka?
– Adja vissza a bárányomat! – ismétlé, s a vé kony gyermeki hang úgy süvített a le

vegőben, mint a parittyakő.
Sós Pál odanézett fanyarul, azután meg iga zí totta hátul palócosan fésűre fogott, deres 

ha ját, s nyájasan kérdé: 
– Miféle bárányodat, fi acskám?
– Az én Cukri bárányomat, a két fekete folt

tal a hátán, piros pántlikával a nyakában. De 
hiszen tudja maga nagyon jól…

– Nem láttam én a te bárányodat soha – szólt 
szemlátomást kedvetlenedve. – Ta ka rodj in nen, 
azt mondom…

Aztán odafordult a tanácsbeliekhez:
– Biz ez már régi fedél, bíró uram, be csu rog 

biz ezen…
– Be ám – de a kelmed fedelén is nagyon be

csu rog, úgy nézem. Alighanem lyukas az vala
hol, Sós Pál uram.

Fülig vörösödött őkigyelme a bíró gúnyos 
vádjára.

– Esküszöm, bíró uram, ebben a báránydo
logban…

A gyermek bámészan nézte a jelenetet, amint 
ingerülten hátrább taszítá ködmönét, s kezét 
elő vonván alóla felemelte két húsos ujját az égre.

1 csűr: takarmány és termény raktározására szolgáló szellős gazdasági épület
2 ködmön: általában rövid birkabőr kabát, prémjével befelé varrva
3 panyókára: vállra vetve
4 eszterhaj (eszterhéj): nádból vagy szalmából rakott háztető
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– Esküszöm kendtek előtt, itt a szabad ég alatt, az egy élő Istenre…
A gallérzsinór megereszkedvén a rántásban, magától oldózott, s a nehéz új ködmön kez

dett lassanlassan lefelé csúszni, mígnem a csípőktől egyszerre lecsapódott a földre.
Boriska sikoltva egy szökéssel ter

mett a le esett ruhadarabnál.
Mindenki ránézett. Még a vén Sós 

Pál szá jában is ott akadt a követke
ző esküszó. Jó is, hogy ott akadt.

– Cukri! Kis báránykám! – kiál
tott fel a leányka fájdalmasan.

Lehajolt. Fejecskéjét odaszorítot
ta, ahol a bélésen két barna folt lát
szott…

Ügyes szűcsmunka és szép tisz
tára mosott báránybőrből volt az 
egész bélés, hanem az ismerős kö
zepe mégis a legkülönb.

A kis Baló Borcsa könnyhullatá
sával még tisztábbra mosta.

Mikszáth Kálmán elbeszélő művészetének egyik legjellemzőbb darabja A néhai bárány című 
novellája, amely A jó palócok című kötetben jelent meg.

Az író a népi mesemondó hangnemében beszéli el a vihar közeledtét és a nyomában 
támadt bodoki riadalmat. A hosszú, késleltetésben bővelkedő előkészítésből megtudjuk, 
hogy a Bágy megáradt vize egész házakat mosott el Majornok és Csoltó környékén. A ha
rangszó nyomán azonban elmúlik a veszély, és az emberek mentik, ami még menthető. 
Az elbeszélő már ekkor jelzi, hogy a megáradt patakon úszó ládának és a rajta ülő bá
ránykának fon tos szerepe lesz a történetben. Éppen ezek titokzatos eltűnése okoz
za majd a bo nyodalmat.

A csáklyát is hozó Sós Pál egy re gyanúsabbá válik, nem csoda, hogy el is indul a pletyka a falu 
ban. A cselekmény ki bon ta ko zása során egy részt a gyanú ki alakulását, más részt az 
eltűnt va gyonka ke resé sét kísérhet jük fi  gye lem mel. A cselek ményveze tés ben sok a né
pies és a me  sei motívum, szinte me sei próbák sora ve  zet a megoldáshoz. Hár  man in dul nak 
el a pici bárány és a ho zományt rejtő láda kere sésére, mind annyian másmás esz  közökkel. De 
a kutatásban sem a tör vény segítségül hí vá sa, sem a nagyobbik leány fur fangja nem használ. 
A legkisebb és a leggyengébb, a kis Borcsa jár csak szerencsével az igazság ki de rítésében.

A novella tetőpontján, Sós Pál és Boriska találkozásakor ismét Bodokon vagyunk, ami
kor a kislány a báránykáját kéri vissza a tekintélyes hivatalt betöltő elöljárótól.

A megoldást a véletlen hozza: a hamis eskü közben lecsúszik a ködmön Sós Pál vállá ról, 
és a tolvaj lelepleződik. A két barna folt mindent elárul. Jelképes erejű, hogy éppen temp
lomszenteléskor, eskü közben derül fény a történtekre.

A novella elején az elbeszélő úgy mondja el az eseményeket, mint aki maga is átélte azo
kat. Máskor pedig épp a kívülálló szemével láttatja a történéseket, és azt is leírja, mit érez, 
mit gondol egyegy ember. Így alakul ki a falusi történetmondókra jellemző sajátos elbeszé
lői szerep. 
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Feladatok, kérdések
 1.  Olvasd el újra a bevezető részt, és igazold a kö 

 vet kező megállapításokat! 
  a)  Az elbeszélő népi mesemondóként beszéli el 

a vihar kö zeledtét. 
  b)  A történetmondó közvetlen hangja meg hit té 

teszi az elbeszélő és az olvasó közti viszonyt.
2.  A  novellát hosszú előkészítő rész vezeti be, 

amely a közelgő vihar érzékletes be mu ta tása. 
  a)  Beszéljétek meg, hogyan hat „Isten közele-

dő lá to gatása” az emberekre, az állatokra és 
a tájra! 

  b)  Milyen hangulatteremtő stíluseszközökkel 
él az író?

 3.  Olvasd el újra a legfontosabb eseményeket 
elbe szélő mondatokat, majd ezek alapján ké
szítsd el a novella cselekményvázlatát!

 4.  Sorold fel a történet meghatározó szereplőit! Gyűjtsd össze a legfontosabb jellem
vonásaikat!

 5.  Magyarázd meg, miért jelképes erejű, hogy ép pen temp lomszenteléskor, eskü 
köz ben leple ző dik le a tolvaj!

 6.  Több költői kép is színesíti a történetet. Ke resd meg őket, és fogalmazd meg, mi a sze 
repük a mű ben!

 7.  Bizonyítsd a műfaj ismertetőjegyeinek felsoro lásával, hogy novellát olvastál! (Segít
sé ged re lehet a tankönyv végén található Fogalomtár is.)


  Malonyai Dezső: A noszvaji templom 


  Malonyai Dezső: Palóc falu egykori utcaképe
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Kapcsolódó
 1.  Magyarázd meg, mit jelent a címben a 

néhai szó! Gyűjts hasonló jelentésű ki
fe je zéseket, majd indokold meg, miért 
ezt válasz totta az író!

 2.  Nézz utána, milyen népi hiedelmen 
alap szik a „felhők elé harangoztak Bo-
dokon” kifejezés!

 3.  Mondd el a novella történetét Bodok 
egyik lakója nevében!

4.  Az elbeszélő nem szól Sós Pál bünte
téséről. 

  a)  Vitassátok meg, milyen büntetést 
ér de mel! 

  b)  Sorakoztassatok fel érveket és ellen
ér veket véleményetek igazolására!

 5.  Szerb Antal1 Magyar irodalomtörténetében így ír a novella műfajáról: „Legnagyobb 
mű  fajtörvénye, hogy egy sorsfordulatot kell bemutat nia, és semmi mást.” Indokold 
meg, igaze ez a megállapítás Mikszáth novel lá jára!

 6.  Sorold fel a tankönyvi kép alapján a palóc menyecske öltözetéhez tartozó darabo
kat! Hívd segítségül az internetet és a Magyar néprajzi lexikont is! 

 7.  Az egyik tankönyvi rajzon Baló Ágnest és a gózoni szűcsöt látod, pedig kettejük 
találkozásáról nem szól a novella. Keresd meg azokat a sorokat, amelyek mégis azt 
bizonyítják, hogy a lány és Mócsik György találkozhattak!

1 Szerb Antal (1901–1945): író, irodalomtörténész   Hollókői utcarészlet


  Malonyai Dezső: Palóc menyecske népvise letben 
és nagyhangonyi palóc legény
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Mikszáth írói munkássága – a karcolatok

Az írónak sok műve megírásához azok az élményei adtak ötletet, amelyekről bíróságokon, 
megyegyűléseken, kaszinókban, a parlamenti folyosókon vagy épp a kártyapartikon szer
zett tudomást. 

Mikszáth több írásában állítja pellengérre az emberek megvesztegethetőségét és a köz
igazgatás visszásságait. Nem a múltba fordul, nem onnan keres eszményeket, hanem saját 
kora embereit mutatja be objektíven.1 Nem egy rendkívüli képességű ember kivételes 
tetteit ábrázolja, hanem a megfi gyelései nyomán a szereplők egyegy típus tulajdonsá
gait jelenítik meg. Ezekre a művekre legtöbbször a humorosironikus hangvétel a jel
lemző. 

Mikszáth műveiben gyakran szerepelnek nemesemberek, birtokukat vesztett dzsentrik 
– róluk olvashatsz a következő történetben is. 

•  Idézzétek fel, mit tanultatok történelemórán a dzsentrikről! Milyen pályákra kényszerültek 
a birtokukat vesztett nemesek?

Kuckó – Olvassunk együtt! 
Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium2

Ősapák, akik ott lógtok kardosan, buzogányosan az antikvárius3 boltok limlomja között, 
mindennap nézlek, ha arra járok, de azt sem tudom, kinek az apái vagytok.

Cédula van akasztva a medveprémes mente valamelyik sarkán vagy a kalpag fölé, hogy 
„ára négy forint”, némelyiken hat forint, aszerint, amennyit megértek, vitézlő ősapák!

Nem ismerünk, és mégsem vagytok idegenek. Maga a kalmár is, aki árul, kézdörzsölve 
morogja, ha vértől elborult szeme rátok esik: Ejnye, be ösmerős arc, mintha már lettünk 
volna üzleti összeköttetésben valamikor.

Nono, öreg kurucok, értsük meg egymást, nem kegyelmetek csinálták az üzleteket, de 
a kegyelmetek unokái, akik a földjeiket és arcvonásaikat örökölték.

Bizonyság ez arra, hogy az örökségnek megvan még a fele: az arcvonások.
Hanem a domíniumok bizony elmentek.
Ha úgy megelevenednének kegyelmetek, és meghallgatnának, be szívem szerint monda

nám el, miként futott el az a föld lábaik alól.
Ott van példának okáért minálunk a Balóthynemzetség.
Apámtól hallottam, hogy az öreg Balóthy Boldizsár, aki most hordszéken4 jár, öt szilaj 

lovon járt; s négyezer holdat szántott.
Áldott kövér föld volt, mind a négyezer hold egy darabban. S ez az egy darab olyan, 

mintha az egész világ oda volna teremtve kicsiben. Volt ott folyó végig a hosszú, széles ré
ten, folyó hátán malom, hegy s hegy hátán szőlő, ott volt erdő, ősvadon a fele, szelíd gesz
tenyékből a másik fele. Körülbelül ilyen lehet a paradicsom, ha nagyon szép.

Balóthy Boldizsár büszke arccal mutogatta vendégeinek a birtokát.

1 objektív (lat): pártatlan, részrehajlás nélküli, tárgyilagos, elfogulatlan
2 domínium (lat): nagy kiterjedésű földbirtok, uradalom
3 antikvárius (lat): használt könyveket vásárló és árusító kereskedő, itt régiségeket áruló (bolt)
4 hordszék (itt): beteg szállítására alkalmas eszköz
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– Pompás fekete agyag – szólt ilyenkor, és 
meghasította a kampós botjával. – Kenyérre 
lehetne kenni, mint a vajat.

Igaz is, hogy príma klasszis1 talaj volt. Egy
szer arra jártak a földkóstolók, s az egyik ek
képp nyilatkozott:

– Mikor az Úristen a Bánátust2 te rem tette, 
hát egy darab kiesett a kezéből, s ide csöp
pent…

Ez a mondás nagyon megtetszett Boldi zsár 
úrnak, és tovább szőtte:

– S valamelyik Balóthy éppen erre ment, és beleült.
Ebből aztán látszik, milyen régi ek  nek kép zelte Boldizsár úr a Ba ló thyakat, s mi lyen ré

gen övék a bir tok.
Napjában négyszerötször is el beszélte dicsekedve: 
– Első foglalás! Ez nem olyan hitvány birtok ám, mint a többi! Ezt nem a királyok ad

ták a Balóthyaknak!
Valami előérzete lehetett, hogy annyira kevesellte a királyokat.
Mert nem ők adták a birtokot, az igaz, hanem megharagudtak, és ők vitték el. (Tudniil

lik azok a bizonyos négy királyok.)
Az öreg Boldizsár szenvedélyesen szeretett kártyázni, s annyi adós sá got csinált, hogy 

a birtoknak el úszott a fele. Kétezer holdat kény telen volt eladni. A másik két ezer holdat is 
csak úgy lehe tett meg menteni, hogy a fi a, Balóthy István elvett egy gazdag polgárleányt 
(be dobta a kútba az unokák elől az aranykulcsot); a pol gár ipa3 pénze tette lehetővé, hogy 
a kétezer hold megmaradjon az István nevén.

István egész életét arra áldozta, hogy karriert csináljon, s ez úton az elveszett birtokrészt 
visszaszerezze.

Megpróbált mindent, hanem mindezt a szokott hazai formában cselekedte.
Az pedig nagyon rossz forma (az ember elkölt harmincezer forintot, hogy egy három évig 

tartó kétezer forintos állást kapjon, s ezt nevezik Magyarországon karriernek), mert nem
hogy visszaszerezte volna az ősi birtok felét, hanem még az a másik fele is majdnem elolvadt.

Mikor István elhalt ezelőtt tíz esztendő
vel, fi ára, Balóthy Antalra nem maradt csak 
két száz hold meg a kidűltbedűlt kastély.

Antal tanult az ősöktől, se nem kár tyá
zott, se nem poli ti zált, ha nem valamit csak 
kel lett csinálnia: ivott. Mégis nagy ha la dás 
az apja után, ol csóbb inni, mint itatni.

A kétszáz holdacskához azon ban elég egy 
gége. A bir tokot nem sokára el lici tálták.4

A Ba lóthy csa lád elpusztult a vidékünkről, 
csak az emléke maradt meg.

1 príma klasszis: legjobb minőségű, első osztályú
2  Bánátus: Bánát vagy Bánság, a Kárpát-medence délkeleti részén fekvő tájegység, melynek kiváló minő-

ségűek a földjei
3 ipa: apósa
4 ellicitálták: elárverezték
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Pestre mentek lakni, nem mentettek meg egyebet, csak a bútoraikat.
Valahol a Zöldfa utcában vettek egy szegényes harmademeleti lakást. Ott lakott az öreg 

nagyapa, az unoka és fi atal neje. Éppen áldott állapotban volt az asszonyka, s mikor a kis 
Gábor megszületett (a XXIIIik Balóthy Gábor a családfán), akkorra már nem maradt az 
ősi földből semmi.

…De igen… az ablakban volt még egy virágcserép… egy szívós rezedavirág, mely dacá
ra a fűtetlen szobának, nem fagyott ki a télen át. Ebben a cserépben még a porhanyós ott
honi agyag barnállott. Az adott életet a virág gyökereinek… Balóthy Boldizsár be sokszor 
el nézte a kis virágot elborult homlokkal…

Egyszer a kis Gáborral játszott az ablaknál.
Eleven fi úcska volt XXIII. Gábor, s 

amint ott vickándozott kis ingecskéjé
ben a szépapa karján, kis kövér lábával 
úgy meg találta rúgni azt a cserepet, hogy 
a nyitott ablakon át leesett a magasból, 
diribdarabra tört a kövezeten, s földje el 
szóródott a levegőben. Össze nem szedi 
azt soha senki többé.

Ez volt a legeslegutolsó föld a Balóthy
domíniumból.

Az öreg szeméből egy könnycsepp esett 
ki, ahogy utána hajlott a lefelé röpülő cse
répnek…

Azután szelíden, szomorúan si mo gat
ta meg a kis unokát, aki va lami bolond
ságot gagyo gott össze vissza.

– Látod, látod, neked is jutott még az ősök földjéből pazarolnivaló.

A nagybirtokos családok elszegényedése nem volt egyedi eset Mikszáth korában, sok ne
mesi család életét megpecsételte az ősi vagyon elvesztése. Jól példázza ezt a részlet is, 
amely az antikváriusbolt zsúfolásig megtelt polcait és az ősatyáktól maradt tárgyakat – im
már limlomokat – írja le. 

A Balóthydomínium területének csökkenését, a földbirtok elherdálását lépésről lépésre 
mutatja be a történet. Megismerjük a felelőtlen okozókat és a költséges okokat is, amelyek 
végül a család anyagi romlásához vezettek. A mű csattanója egyszerre keserű és fáj dalmas: 
a nagyapa szavainak könnyed iróniája sem tudja feledtetni a hajdan volt négyezer hol das 
földbirtok végső pusztulását. 

A megismert alkotás műfaja karcolat (régies elnevezéssel: karc, rajz). A karcolat egyetlen 
problémát (jelenséget, élethelyzetet, jellemet) bemutató rövid, szellemes kisepikai 
mű  faj. Ismertetőjegyei: a bíráló szándék, a kritika, a humor és a csattanószerű le zá
rás. A karcolat általában megtörtént eseményekből ragad ki egyegy epizódot, vi
rág  zását a modern sajtó (napi és hetilapok, irodalmi folyóiratok) elterjedésének kö
szön heti.

A magyar irodalomban Mikszáth Kálmán parlamenti karcolatai a legismertebbek. A műfaj 
korabeli nagy népszerűségét bizonyítja, hogy 1882től rendszeresen jelentek meg Mikszáth 
írásai a Pesti Hírlap hasábjain Országgyűlési karcolatok címmel. 
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Feladatok, kérdések
 1. Fogalmazd meg röviden az olvasott mű témáját!
 2.  Olvasd el újra az első három bekezdést! Hogyan sejteti az antikváriusbolt képe, 

hogy a folytatásban valaminek a pusztulásáról fogunk olvasni? 
 3.  Keresd meg azokat a sorokat, amelyek bizonyítják, hogy az ősi földtulajdon elher

dálása nem volt egyedi eset, és nem csupán a Balóthy családot jellemezte!
 4.  Kövesd végig a földterület fogyatkozásának a lépcsőfokait! Kiknek „köszönhetően”, 

milyen okok miatt veszett el az ősi birtok?

Örökölt terület Név A vagyonvesztés oka
Négyezer hold Balóthy Boldizsár
Kétezer hold
Kétszáz hold
Egy cserép virágföld

 5. Mutasd be Balóthy Boldizsár nevében
  a)  fi atalkorának helyszínét, amint épp szilaj lovain szemléli a hatalmas birtokot;
  b)  pesti lakását, amikor hordszékében ülve körülnéz a szobában!

6. Megmosolyogtatott vagy inkább elszomorítotte benneteket a történet? 
  a)  Keressetek olyan részeket, amelyeket humorosnak találtok!
  b)  Olvassátok fel azokat a gondolatokat, ahol az elbeszélő a fi nom, szellemes iró

niá jának ad hangot! 
 7. a)  Mi a történet csattanója? 

  b)  Válasszátok ki a felsorolt jelzők közül azokat, amelyek a leginkább illenek a tör
ténet be fejezésére!

vidám, szomorú, keserű, humoros, lemondó, fájdalmas
 8. Fogalmazd meg, mit üzen számodra a karcolat!

Kapcsolódó
 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezéseket!

  „bedobta a kútba az unokák elől az aranykulcsot”; „azok a bizonyos négy királyok”
 2.  Értelmezd az alábbi szólásokat, közmondásokat, majd indokold meg, miért illenek 

a most olvasott történetre!
  a) Kifolyik a pénz az ujjai között. b) Ha egy pénz a jövedelmed, kettőt ne költs!
  c) Elfogy a vagyon, ha rá nem keresnek. d) A kártya az ördög bibliája.

3.  Húzzatok az alábbi címek közül! Írjatok hozzájuk párbeszédes jelenetet, és adjátok 
is elő azo kat az osztályban!

  •  Balóthy Boldizsár elmondja a feleségének, hogy kártyaadósságai miatt el kellett 
adnia a bir tok felét.

  • A gazdag polgár ipa pénzt ad a vejének, hogy a férfi  megmenthesse a birtokát.
   •  A már felnőtt XXIII. Gábor elmondja a menyasszonyának, hogy az ő nagyapja 

valaha gazdag földbirtokos volt. 
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Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője

Mikszáth Kálmán 1895ben fejezte be a Szent Péter esernyője című regényét. Az író novel
láival, karcolataival és regényeivel ekkor már az olvasóközönség kedvence volt. Az 1895ig 
megjelent regényei közül néhány: A két koldusdiák (1885), A beszélő köntös (1889), A kis prímás 
(1891), Beszterce ostroma (1894).

A Szent Péter esernyője című regényében új oldaláról ismerhetjük meg az írót, aki a tót és 
palóc falvak, valamint az elszegényedett földbirtokosok után immár a kisvárosi élet világát 
is bemutatja olvasóinak. 

A regény születése

Mikszáth szívesen töltötte a nyara kat kü lön böző fürdő
helyeken, több ször megfor  dult a stájeror szági1 Glei
chen berg ben [glej  hem berg] is. Itt töltötte az 1894. évi 
nya rat, és ekkor kezdett hozzá a regény megírásához. 
A Szent Pé ter esernyője először az Új Idők he ti lap hasáb
jain jelent meg foly ta   tásokban. Alig fejeződött be a 
rész letek közlése, rögtön megjelent az írás könyv alak
ban is, 1895ben. 

A regényt az író a legkedvesebb alkotásá nak tartot
ta: „Odaadtam a lelkemet, szívemet eh hez a mun kához, 
írtam egyfolytában, amíg csak el nem készültem vele.” 

A  regény megjelenésekor Mikszáth már nép  szerű 
író volt, akinek új műveit nagy é r dek  lődéssel fogadták. 
A regény nemzet kö zi si kerét bizonyítja, hogy az 1907
ben Magyarországra látogató Roosevelt [rózevelt] el
nök kife jezett kívánsága volt, hogy a Szent Péter eser-
nyője írójával találkozzon.

1 Stájerország: Ausztria egyik tartománya

A REGÉNY NEMZETKÖZI SIKERÉRŐL

Theodore [teodór] Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok akkori 
elnöke euró pai körútjának budapesti állomásán a következőket mond
ta Mik száth nak: „Olvastam az ön regényét, a Szent Péter esernyőjét, 
s mond hatom: azóta ön az én kedvenc íróm.”
Az elnök szavai tanúsítják, hogy angol nyelvre már igen hamar 
lefor dí  tották a művet. De az olasz fordítás sem váratott sokáig ma
gára, 1906ban megjelent a regény Olaszországban is. 

•  Búvárkodj a könyvtárban és az interneten! Milyen nyelvekre for
dították még le a regényt? 
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A regény cselekménye és szerkezete

Első rész; A legenda

A Szent Péter esernyője olyan romantikus regény, amely két anekdotikus cselekményszál 
késleltetett össze kap csolására épül. Az egyik egy sze gény pap és faluja csodálatos 
meggazdagodásának a története. Ez a cselekményszál a regény Első részében indul, fő
hőse Bélyi János, a glogovai pap és kétéves kishúga, Veronka.

A regény kezdetén fájdalmas események történnek a faluban: halálról, árvaságról, a sze
gény pap megélhetési nehézségeiről olvashatunk. Az író egy csodával és az ennek követ
keztében kialakult legendával zárja le ezt a cselekményszálat az Első részben. 

A következő részletek megmutatják, miért vált fontossá a kopott esernyő a Glogován és 
a környékén élő emberek számára.

A babona keresi a ködöt, a köd vonzza a ba bo
nát. Ezek ket ten osztoztak meg a prédán, a ro
zoga esernyőn. […] A népszerű Szent Pétert, a 
mennyország kapusát látni vélik, amint el hoz za 
az esernyőt, hogy a pap húgocskája meg ne áz
zék. Vajon hogy ereszkedett le az öreg az égből? 
Bizonyosan ráült valami felhőre, az le hozta szé
pen, s valamelyik hegyre letette. […]

Aztán elbeszélik az esernyő csodás erejét, hogy 
a holt ember felkelt, amint megpillantotta, és így 
száll a legenda mindig tovább, tovább, magá
val hömpölygetve a glogovai pap alakját és a kis 
hú gáét. […] S ha módos ember hal meg, még 
a tizedik faluba is elhozzák János papot a teme
tésre a dalmatikával1 és a szent esernyő vel, amely 
immár ereklye2 lett. De nemcsak a temeté  sekre 
viszik, hanem gyóntatni is nehéz, re mény  telen 
nyavalyásokat, néha kétnapi járóföld  re, az zal a 
kikötéssel, hogy a Szent Péter eser  nyőjét borítsa 
a beteg fölé, amíg az gyón. Le hetetlen az, hogy 
ne használjon, vagy meg gyó gyul az ilyen beteg, 
vagy ha meg nem gyó gyul, hát leg alább üdvözül.

A házasuló párok is, ha nagy parádét akarnak 
kifejteni, pedig azok mindig akarnak, azonfe
lül, hogy otthon a saját papjuk összeesketi őket, 
még ráadásul elzarándokolnak a glogovai pa
rókiára, hogy ott az esernyő alatt még egyszer 
egymáséba kapcsolják a kezöket.

(Részletek a regény Első részéből)

1 dalmatika (lat): a katolikus papok ünnepi szertartási ruhája
2  ereklye: a szentek földi maradványai (például csontjai), valamint olyan tárgyak, amelyek a szentekkel kap-

csolatban álltak


  Bélyi János a Szent Péter esernyője fi lmváltoza-
tában (1958, rendezte: Bán Frigyes, Vladislav 
Pavlović [vládiszláv pavlovics])


  Srankó János visszatért a halál országából 
(jelenet a fi lmből)
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Feladatok, kérdések
 1.  A kis Bélyi Veronka Glogovára érkezése után rendkívüli dolgok történtek a faluban. 
  a) Kövesd nyomon a legendaképződés állomásait! 
  b) Miként járult hozzá ez a legenda Bélyi János meggazdagodásához?

 2.  Mennyi idő történéseit beszélik el 
az egyes részek? Miből következ
tetsz az idő mú lására? Készíts fel
jegyzéseket olvasás közben! Pél
dául: Első rész: Néhány év alatt 
tör ténnek az események. „De nem -
csak a papnak vált javára az eser-
nyő, ki csakhamar igavonó barmo-
kat szer zett be s nagy gaz dasá got 
kez dett mű velni, né hány év múl -
va pedig csi  nos kő házat épít tetett.” 

 3.  A regény olvasása köz ben je gyezd le a leg fon  tosabb hely színeket! Fűzz mind egyik
hez né hány jellemző ese  ményt, tör ténést! 

Rész Helyszín Esemény, történés

Első rész
A legenda

Haláp
Meghalt az özvegy tanítóné, a kis Veronka árván maradt. 

Glogova
Bélyi János a faluba került papnak. 

Második rész

SZENT PÉTER APOSTOL

Péter (Kr. e. 1.? – Kr. u. 67 táján) a tizenkét apostol egyike, Jézus ta
nít ványa. Eredeti neve Simon volt, és halászként kereste a kenyerét. 
Jézus adta neki a Péter nevet, amelynek jelentése: ’kőszikla’.
Péter az apostolok között a legjelentősebb alak, nevét minden 
írás először említi a tanítványok közül. A hagyomány szerint neki 
adta Jézus Krisztus a mennyország kapuinak a kulcsait. A Meg
váltó halála után ő került a keresztény vallás élére. 
A hagyomány szerint Péter volt Róma első püspöke, Kr. u. 33tól 
egészen a haláláig. Mártírhalált szenvedett, utolsó kívánsága sze
rint fejjel lefelé feszítették meg. Ezzel akarta kifejezni, hogy ő nem 
méltó arra, hogy a Megváltóhoz hasonlóan haljon meg. 
A katolikus egyház Pétert tekinti a pápák, a halászok és Róma vé
dő szentjének.

(Kristin E. White: Szentek kislexikona című műve nyomán)

•  Nézz utána, miért épp a kőszikla nevet kapta az apostol!


  Peter Paul Rubens 
műhelye (ismeretlen 
alkotó): Szent Péter, 
1617 k.
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OH_MIR7TB.indd   215OH_MIR7TB.indd   215 2022. 06. 06.   22:202022. 06. 06.   22:20



216

Második rész; A Gregoricsok

A  regény másik – anekdoták so rá 
ból álló – cse lekményszála Gre go rics 
Pál életének és örök ha gyá sának
tör ténetét beszéli el.

Gregoricsot – minden igyekezete 
ellenére – nem fogadja be Besz ter
cebánya társadalma. Hiába le gyes
kedik a lányok és a menyecs kék kö
rül, nősü lési terveit sorra meghiúsítják 
a testvérei. A  magyarázat egysze rű: 
nem akarják, hogy más örökölje a férfi  
vagyonát. 

Telnek az évek, az évtizedek, és Gregorics Pál egy  re több időt tölt otthon. Egyetlen örö
mét a ház    vezetőnőjétől, Wibra Annától született fi ában, Gyu  ri ban leli. A kisfi út a rá jel lem ző 
„túlzásokba” esve félti és szereti. Közben pedig egyre az fog lal  koztatja, ho gyan játszhatná ki 
a testvéreit, és miként hagyhatná a gyerekre minden vagyo nát. 

A következő részletek hűen példázzák, hogyan fogadja (illetve nem fogadja be) a külvilág 
Gregorics Pált, és miként utasítja el a férfi  minden próbálkozását. 

Élt évekkel ezelőtt (tudniillik tör té  
netünk kezdete előtt) Besz ter ce  bá  nya 
szabad ki rályi vá rosában egy Gre go 
rics Pál nevű ember, akit kö zön sé ge
sen tapintatlannak  nevez   tek, pedig 
egész élete arra volt bazí roz  va,1 hogy 
másoknak tessék. Gre go rics Pál min
dig a Népszerűség után fut kosott, 
aki csinos ka cér leány, s min denütt 
a Kri tikával találkozott, aki mér ges 
arcú, vas villa szemű bo szorkány.

Gregorics Pál az apja halála után 
szü letett, mégpedig a teme té si nap 
tól szá mítva kilenc hónapra, s már 
ez zel is bizonyos tapintat lan ságot 
kö vetett el a ma mája iránt, aki különben igen tisztességes asszony volt. Ha néhány héttel 
hamarább születik, sok kellemetlen pletykának ejti kútba a magvát. De erről végre is nem 
tehetett semmit Gregorics Pál; nagyobb baj volt az a többi élő Gregoricsnak, hogy egyál
talán született, az örökség most már többfelé ment. […]

Gregorics Pálnak szeplős arcot és veres hajat adott a természet, amivel az a megkü lön
böztetés jár az emberi szájakon, hogy a veres ember egy se jó. No, hát majd bebizonyítja 
Gregorics Pál, hogy ő jó lesz. A közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész 
nemzedékek főztek. Egyet ezekből a fazekakból Gregorics Pál is összetör. Olyan jó lesz, 
mint a falat kenyér. Olyan puha lesz, mint a vaj, amely egyformán engedi magát rákenni 
fehér és fekete kenyérre.

1 bazíroz (fr–ném): alapoz, épít


 Besztercebánya főtere napjainkban


 Gregorics Pál a regény filmváltozatában
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Elhatározta lelkében, hogy nagyon jó lesz, hogy nagyon szeretetreméltó lesz, és egész 
életcélja abban állott, hogy szeressék az emberek.

És ő jó is volt, léptennyomon, de mit ért, ha valami gonosz dzsin,1 aki előtte járt, mindig 
úgy igazította fel az emberek eszét, hogy azok félszegen ítéljék meg a cselekedeteit. 

Mikor hazajött Pestről (ahol a jogi tudományokat frekventálta2), amint először meg
jelent a piacon, és bement egy trafi kba fi nom havannaszivarokat vásárolni, mindjárt 
megindul tak a besztercei nyelvek.

– A fi ckó harmincöt krajcáros szivart szí. Ohó! Hát így vagyunk? Hiszen ez egy kolosz
szális3 tékozló! Majd meglássátok, hogy a szegények házában fog meghalni! Ó, ha a szegény 
apja felkelhetne a sírjából, és azt látná, hogy harmincöt krajcáros szivart szí. Uramisten! 
Az öreg szárított krumplileveleket kevert a dohánya közé, hogy több legyen, s kávéaljjal lo
csolgatta, hogy lassabban égjen.

Gregorics Pálnak a fülébe jutott, hogy a drága szivarjai megbotránkoztató feltűnést kel
tettek a városkában, mire rögtön rátért a rövid, kétkrajcáros szivarokra.

Az embereknek ez se tetszett.
– Ez a Gregorics Pali voltaképpen egy közönséges knikker.4 Nagyobb kutya lesz ez még 

az apjánál is. Pfuj, de utálatos a fösvénység!
(Részletek a regény Második részéből)

Feladatok, kérdések
1.  Értelmezzétek a szövegrészlet második mondatát! Nevezzétek meg a metaforák 

elemeit, mutassatok rá a közös jegyekre!
 2.  Hogyan próbálta Gregorics Pál eloszlatni a felé irányuló előítéleteket? Sikerülte 

a pró bálkozása? 
 3.  Meséld el, mit láthattak évek múltán a Gregoricsház kulcslyukán beleső kíván csis

kodók! Ki volt a lovacska, és ki az önfeledten játszó kisfi ú?
 4.  Mindenki azt hitte, Gregorics elveszi Wibra Annát, és adoptálja (a nevére íratja) a kis 

Gyurit. Nevezd meg azt a két nyomós okot, ami miatt a férfi  mégis elállt ettől 
a szán dékától!

 5. Ismertesd, mit tartalmazott Gregorics Pál végrendelete! 
  a)  Mit hagyott az őt kikosarazó „nőszemélyekre”? Miért vették ezt a nők sértésnek 

az ismét „tapintatlan” férfi tól? 
  b)  Miért csodálkoztak el vagy inkább háborodtak fel a végrendeleten a rokonok?

Kapcsolódó
 1.  Értelmezd a mondatot! „A  közmondások is csak öreg fazekak, amikben már egész 

nemzedékek főztek.”
 2. Volte már olyan eset, amikor a te szándékaidat, szavaidat is félreértették?
  a) Mikor, hol történt? Idézd fel a helyzetet!
  b) Mit gondolsz, mi lehetett a félreértés oka? 

1 dzsin: keleti mesékben gonosz vagy pajkos szellem
2 frekventál (lat): látogat, eljár
3 kolosszális (gör–lat): óriási, rendkívüli
4 knikker (ném): fösvény, zsugori ember
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Harmadik rész; A nyomok

A Második részben elkezdődött cse lek mény
szál A nyomok című feje zet ben is folytatódik, 
de az ese mé nyek főszereplője immár Gre
gorics Pál tör vény  telen fi a, Wibra Gyuri.

A  kis Gyuriból Wibra György köz és vál
tóügyvéd lesz; a csinos és eszes férfi  sok 
leány zó szívét meg do bog tatja. A fi atal ügy
véd pályája szeren csésen indul, a férfi  azon
ban mégsem boldog, a „lelke valahol má-
sutt” jár. Anyja szavain („Át akart neked adni 
va la mit”) és a sorra felbukkanó nyo mokon és 
emlékeken felbuzdulva el indul megkeres
ni az esernyőt és abban a saját vagyonát.

Bábaszéken találkozik a kis Veronkával, aki immár tizenhét éves, és szemrevaló, bájos 
„bakfi s”. A két fi atal találkozásával immár a re gény két anekdotikus cselekményszála 
is összekapcsolódik.

A nyomok című fejezetben is a legendák és a hiedelmek, az előítéletek és a babonák játsz
szák a főszerepet, amelyhez jól illik a pletykálkodó előadásmód. A cselekményben halmo
zódnak az elképzelhetetlen véletle nek (pél dául Veronka éppen Bábaszéken van, amikor 
Gyuri odamegy; a férfi  – és nem más – találja meg a lány fülbevalóját a tér porában, holott 
nem is keresi; stb.).

Az alábbi részlet azt a jelenetet mutatja be, amelyben „Az esernyő kibukkan”. A megszer
zett információk fontos szerepet játszanak Gyuri útra kelésében, majd a férfi  Veronkával va
ló találkozásában is.

Mert legenda volt az másoknak, de őneki majdnem valóság, mely fénylik előtte, mint 
a lidércfény: nem bírja sem elhagyni, sem elérni. Fut, fut utána a köznapi vágányból ki
terelve, fut izgatottan, szakadatlanul, eléje botlik mindenünnen, üldözi ébren, álmában, 
egy hang kiált ki a falakból, az utcakövekből: „Hiszen te milliomos vagy.” Mikor a nyo
mo rult öt és tízforintos kereseteket írja, egyszerre csak rávigyorognak a kacskaringós be
tűk: Csapd le a tollat, Wibra Gyuri, van teneked elég kincsed, Isten tudja, mennyi kin
csed. Hagyott az apád, mert a te apád volt, neked gyűjtötte, a te jogos örökséged. Nagy úr 
vagy te, Gyuri, és nem egy szegény kezdő prókátor! Dobd a pokolba azokat az aktákat, és 
láss a kincseid után. Hogy hol keresd? Persze, hogy hol? Hiszen éppen ez az, amiben meg 
lehet bolondulni. Meglehet, rajta ülsz, mikor fáradtan leheveredel valahova, meglehet, 
éppen melegszenek a tenyeredtől, mikor a kezedet megtámasztod valamiben, és az sincs 
kizárva, hogy sohasem találod meg. Pedig milyen úr tudnál lenni! Mennyit tehetnél 
azzal a pénzzel. Négy lovon járhatnál, pezsgőt innál, inasokat tartanál. Más világ, más élet 
nyílnék meg számodra. Címeres ajtóknak ezüstkulcsa megcsikordulna a lépteid neszére. 
És hogy ez így legyen, csak egy kis eltalálás dolga. Az elmének egy szerencsés villanatja 
kell hozzá… […]

Valóságos szerencsétlenség volt őrá nézve az eltűnt vagyon tudata. Maga is érezte ezt, 
és sokszor óhajtotta, hogy bárcsak sohase hallott volna felőle. Sokért nem adná, ha egy 


 Wibra György a regény filmváltozatában
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olyan részlet találna kibukkanni a homályból, mely kétségessé, sőt valószínűtlenné tenné 
az örökség létezését. […]

Egyszer ez fecseg, másszor amaz. A mama, a jó öreg mama, aki már mankón jár, fölem
legeti a régi jó időket, bizalmasan, őszintén, meleg kandalló mellett. Régen volt, mindegy 
már. Kikivallogatja, hogy mikor a jó Gregorics Pál haldoklott, sürgöny útján kívánta vol
na Gyurit az ágyához.

– Jaj, de nehezen várt, meghalni se tudott, míg te nem jössz. De én voltam a hibás.
– És miért várt olyan nehezen? Nem mondta?
– De bizony mondta. Át akart neked adni valamit. 
Hogy világosodik, hogy szürkül a homály. Apró fehér pontok keletkeznek ittott. A bécsi 

kocsigyáros előadásából megállapítható, hogy bankutalványban kellett lennie a Gre gorics 
Pál vagyonának. Az öreg mama szavából kitetszik, hogy őneki, fiának, akarta átadni az 
utalványt. Tehát nála volt. De hát hová lett? Melyik bankra szólt? Hát lehet ezt nem kutatni?  
Lehet ebbe megnyugodni, józanul, higgadtan elfelejteni örökre?

Nem, nem. Nem veszhet el végképp, nyomtalanul. Hiszen egy búzaszem is, ha elesik, 
árok szélére vagy bárhová, egyszer csak előbúvik váratlanul, még a kabátzsebből is kicsí
rázik. Hát még egy ilyen dolog! Egy szó fölszakítja, egy szikra meg világítja…

Nem is kellett sokáig várnia. Egy nap a haldokló pol gár mes terhez, Krikovszky Tamáshoz 
hít ták Gyurit, vég rendeletet csi nálni. Jelen volt a városi fő jegy ző és néhány szenátor,1 aki ket 
szin tén hívatott utolsó órájához.

A város feje (ez a makacs, pa rancsoló fej) bágyadtan, sár gán fe küdt a vánkosokon, de 
még most is volt benne egy ün ne pé lyes dikció,2 amellyel elbú csú zott a tisztikartól, szívök
re kötvén a nemes város további gondozását, aztán kihúzván feje alól a város hivatalos pe
csétjét, egy mély sóhajjal nyújtá a főjegyzőnek:

– Húsz évig nyomtam vele az igazságot.
Majd a végrendeletét diktálta le a Gyuri tolla alá, miközben mintegy áttekintvén egész 

éle tén, forradalmi emlékeiről kez dett beszélni.
– Teringette, milyen idők voltak azok! – szólt, a szavait Gyurihoz intézve. – Az ön apjá

nak volt egy vörös esernyője, amelyiknek a nyele ki volt fúrva. Abban az esernyőlyukban 
hordta a legtitkosabb értesítéseket tábortól táborhoz.

– Úgy? Az esernyő – dadogta Wibra György, és a szemei megvillantak.
Villám gyanánt ütött fejébe a gondolat. Ó, jaj! Ebben az esernyőben volt a bankutalvány! 

Vére sebesen kezdett nyargalni ereiben, halántékairól izzadság csurgott, s elméje tomboló 
diadalmassággal nyomult előre a bizonyosság felé.

Ott volt, ott volt, biztos, hogy ott volt! Egyszerre eléje toppant a tiszai jelenet, mikor az 
er nyő leesett a csónakról a szép szőke vízbe, hogy elrémült az öreg, hogy ígért nagy ju tal
mat az esernyőért.

Ah, biztos, biztos! Meg is csendültek fülében a Gregorics akkori szavai: „ha egy szer majd 
hozzád kerül az esernyő, jó lesz a felhők, esők ellen”, megcsendültek  és kongtakbongtak, 
mintha most frissen jönnének a másvilágról. […]

Wibra Gyuri pedig ezalatt hazaérkezve, lázban, izgalomban szaladgált föl s alá irodá
jában. Szíve majd mámorosan ugrált az örömtől: „Megvan a kincs, megvan”, majd ösz
szeszorult reménytelenül: „Azaz megvolna, ha az esernyő kéznél lenne. De hol van?”

Se enni, se inni, se aludni nem tudott addig, míg ennek a végére nem jár.
(Részletek a regény Harmadik részéből)

1 szenátor (lat): városi tanácsos
2 dikció (lat): beszéd, szónoklat, előadás
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Feladatok, kérdések
 1.  A nyomok Müncz Jónáshoz vezettek, aki az árverési jegyzőkönyv szerint Gregorics 

Pál hasznavehetetlen tárgyait megvette. 
  a) Mondd el, mi lett a fehér zsidóval!
  b)  Írd le Müncz Jónás külsejét! Miért gondolták a férfi  láttán a glogovaiak, hogy ő 

nem más, mint Szent Péter?
 2. A mi Rozálink
  a) Kik büszkélkedhettek a fenti elnevezéssel? Kire / mire voltak büszkék?
  b) Miért költözött át az asszony Besztercebányáról Bábaszékre? 
  c)  Miért kereste fel Wibra György Rozáli asszonyt? Hogyan végződött a lá togatás?

 3.  Wibra György egyre több információt tudott meg a piros esernyőről, és a múlt 
„nyo mai” lassan napvilágra kerültek. Kiknek a szavai vitték egyre közelebb az elve
szett va gyonához? Párosítsd az idézeteket a megszólalókkal! 

  a)  „Jaj, de nehezen várt, meghalni se tudott, míg te nem jössz. […] Át akart neked adni valamit.” 
  b)  „Az ön apjának volt egy vörös esernyője, amelyiknek a nyele ki volt fúrva. Abban az eser-

nyőlyukban hordta a legtitkosabb értesítéseket tábortól táborhoz.”
  c)  „…így szólt előttem egy ízben, midőn a vételárat kifi zettem: »egy utalványra teszem be 

a pénzt valamely bankba«, s kérdezgette tőlem az utalványok és csekkek természetét.”
  1. Wibra Anna mondta, amikor Gyuri az apja halála felől érdeklődött. 
  2. A Gregorics Pál bécsi házát megvásárló gazdag kocsigyáros mondta.
  3.  Krikovszky Tamás, Besztercebánya polgármestere mondta, miközben a vég ren

deletét diktálta a fi atal ügyvédnek. 

AZ ESERNYŐ TÖRTÉNETE

Az esernyőt kezdetben napernyőként hasz
nálták. Há rom  ezer év vel ezelőtt az ókori 
Egyiptomban, Babi lon ban és  Kínában legin
kább a vallási vezetők vitték magukkal, hogy 
védekezzenek a nap per zse lő sugarai ellen. 
Az „előesernyő” Periklész korában, a Kr. e. 5. 
században tűnt fel új ra a görögöknél, főképp 
rabszolgák kezében: az előkelő nők fölé tartot
ták a luxuscikknek számító tárgyat, hogy hajuk 
ne ned ve sed jen át az esőben, és a bőrük se 
barnuljon le nagyon. 
Ókori ábrázolások bizonyítják, hogy az eser
nyőt a rómaiak is is mer  ték és használták. Arra 
vonatkozóan nin csenek feljegyzések, hogy a középkorban is használták volna.
Az esernyő a 15. században bukkant fel újra Francia or szág ban, de még luxuscikknek számí
tott. Az 1800as évek végén kissé for mát vál tott, és könnyű fémszerkezet került rá. Azóta egy
re el ter jed tebb, és számtalan változata jött létre színben, formában és mé ret   ben egyaránt. 

(Kalmár Csaba Az esernyő lenyűgöző története című írása nyomán)


  A Szent Péter esernyője című vígjáték a Karinthy 
Színház művészeinek előadásában
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Negyedik rész; A bábaszéki intelligencia

A Negyedik rész címe a Bábaszék polgármesterénél vacsorázó vendégekre utal, akik Veron
ka és Gyuri tiszteletére gyűlnek össze Mravucsánéknál. Az önfeledt társalgás közben Gyuri 
tudomást szerez a kis Veronka csodás történetéről. A férfi  nem „fújja szét” a legendát, nem 
árulja el, hogy az esernyőt az öreg Müncz Jónás tette Veronka fölé. 

Gyuri már csak egy karnyújtásnyira van a vagyontól. Még egy nap, és megbizonyosodhat 
arról, mit rejt az esernyő nyele.

Az alábbi részletből megtudhatod, ki jelenik meg a férfi nak ál mában, és milyen tanácsot 
kap tőle a fi atal ügyvéd. 

A verejték csurgott a Gyuri homlokáról, a vánkosát harapta dühében. Ilyen közel lenni az 
örökségéhez, és mégis olyan mérhetetlen távolban tőle!

…Fekete éjszaka, adj tanácsot!
És az éjszakához érdemes folya modni. Jól tette Gyuri, hogy őtőle kért tanácsot. A tépe

lődők és gon dolkozók jó barátja ő. […]
„Ön Wibra úr?” – kérdé az ag gastyán.
„Igen, és ön?”
„Én Szent Péter vagyok.”
„Mi tetszik?”
„Egy nyilatkozatot akarok aláírni az ön javára.”
„Az én javamra?”
„Értesültem, hogy nem juthat az eser nyőjéhez, Gregorics barátom meg kért, hogy segít

sem ki. Tehát szí vesen írok alá egy nyilatkozatot, hogy az esernyőt nem én adtam a kisasz
szonynak.”

„Szép öntől, de itten se papírom, se tintám. Gyerünk vissza a faluba!”
„Az nem lehet, nincs annyi időm. Tudhatja, hogy én a kapunál állok strázsát, mennem 

kell.”
„De hát akkor én mit csináljak? Miképp jussak az esernyőmhöz?”
Szent Péter vállat vonva visszaindult a szederindás ösvényen. Egy irdatlan nagy cserfá

nál1 mégis megállt, és intett Gyurinak, hogy jöjjön közelebb.
Gyuri szót fogadott.
„Tudja mit, barátom uram, ne 

okoskodjék sokat, vegye el a Ve 
ro n kát feleségül, s vele együtt ma
gáé lesz az esernyő.”

„Jöjjön! – mondá Gyuri, és meg
fogta erősen a szent palástját. – Kér 
je meg a számomra!”

Húzta, húzta Gyuri, de ebben a 
percben mintha valami erőszakos 
kéz megragadta volna hátulról, és 
rettentő erővel magával rántaná – 
fölébredett.
(Részletek a regény Negyedik részéből)

1 cserfa: az egyik tölgyfajta, csertölgy


 Veronka, Gyuri és Szent Péter az álombéli jelenetben
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Feladatok, kérdések
1.  Gyuri alig tudott elaludni, álmában is az esernyő körül jártak a gondolatai. Milyen 

tanácsot kapott a férfi  Szent Pétertől? Miért juthat könnyebben az esernyőhöz, ha 
megfogadja a szavait?

 2.  Kikről szólnak a meghatározások, kikhez fűződnek a mondások és a cselekvések? 
Párosítsd a betűjeleket a megfelelő szereplővel! Segítségükkel meséld el a Mravu
csánék vacsoráján történteket! 

  a)  Sem a báránypaprikást, sem a túrós metéltet nem tudta megenni. 
  b) Tótul nem tudott, ezért nem értette a „közönségesebb társalgást”.
  c)  Folyamatosan aggódott az ura egészségéért, pedig a férfi  még soha nem volt 

beteg. 
  d)  „Csúnya asszonytól ne kérjen az ember csókot és szegénytől kölcsönt, mert mindjárt 

eldicsekszik vele.”
  e)  Nem értette, hogyan tud ják az 

abroszra folyt bor ból megjó
solni a keresz telőt. 

  f)  A kutyák öngyilkosságáról be 
szélt az asztaltársa ság nak. 

  g)  Egész este le nem vette a sze
mét az új ruhájáról.

  h) A lepkékről beszélgettek.
  1. Madame Kriszbay
  2. Mravucsánné
  3. Szliminszky Wladinné
  4. Veronka
  5. Klempa Teofi l 
  6. Mokry
  7. Wibra Gyuri 

3.  A képen a vacsora egyik jelenete látható a regény fi lmváltozatából. Nézzétek meg 
órán a Veronka tiszteletére adott vendégfogadás teljes jelenetét, majd vá la szol
jatok az alábbi kérdésekre!

  a) Találtatoke olyan részleteket, amelyekben jelentősen eltér a fi lm az olvasottaktól?
  b)  Hiteles volte a Veronkát játszó színésznő alakítása, hűen adtae vissza a bakfi s

lány szemérmességét? Milyen tulajdonságai, illetve gesztusai segítették (vagy 
épp gá tolták) ebben?

  c)  Megfelelte a Wibra Györgyöt játszó színész kora, megjelenése, alkata a szerep
hez? Indokoljátok is meg a válaszaitokat!

  d)  Hűen adtáke vissza Wladinné, valamint Mravucsánné jellemvonásait az őket 
meg formáló színésznők? Milyen fontos rendezői utasításokat adtatok volna ne
kik a forgatás előtt? 

Kapcsolódó
 1.  Keresd meg a Magyar értelmező kéziszótárban az intelligencia szó jelentését! Meny

nyiben felel meg ennek a meghatározásnak Bábaszék elöljárósága? 


  A bábaszéki intelligencia Mravucsánék vacsoráján 
(jelenet a fi lmből)
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Ötödik rész; A harmadik ördög

A Bábaszékről Glogovára vezető úthoz, a tájhoz és az épületekhez is legendák fűződnek. 
Az utazás sem szűkölködik véletlenekben: épp annak a hasadéknak a közelében törik el a ko
csi tengelye, ahol János pap bajba kerül. 

Az események gyorsan követik egymást, a leánykérés sem várat sokat magára. Az utolsó 
részben olvashatunk a fi atalok összeveszéséről és kibéküléséről, a vagyon elvesztése miatti 
elkeseredésről, majd a férfi  felismeréséről is: Veronka mindennél fontosabb a számára.

A regény Harmadik részében a történet két cselekményszála már összekapcsoló
dott. Az utolsó fejezetben pedig a fi atalok élete is összefonódik, és a mű a szerelme
sek há zas ságkötésével zárul a glogovai templomban. Erről olvashatsz az alábbi részletben. 

A legenda a glogovai Szent Péterfé le eser
nyő ről mai napig is él azon a környéken. 
Szto larik révén ugyan, aki szerette el be
szélni min den felé, hogyan aján dé kozta 
meg az öreg Müncz zsidó a keresz ténységet 
egy szent erek lyével, kiszi vár  gott a mez te 
len igazság is, de a hit az igaz ság  nál is erő
sebb, s apránkint le te perte azt egész alul
ra. Én bi zony nem ásom többé kijjebb. Az 
eddi giért is bocsánatot ké rek. Mert ta gad
hatat la nul van va lami misz ti kus a do log
ban. A szent esernyő mér hetet len á ldást és 
szerencsét hozott minden ki re, még Gyuri
ra is, ki a világ leg bájosabb asszonykájához 

ju tott álta la, az elbeszélt eseményeket követő har madik vasárnapon. 
Sohase látott még olyan esküvőt Glogova. Veronkának az a szeszélye támadt, hogy 

a Mra vucsánék va cso ráján volt összes vendégeket meg kell hívni; akik ott voltak az első 
meg ösmerkedésnél, hadd legyenek ott a lakodalomban is. […]

Jézus Mária, mennyi úri nép – men nyi posz
tó azokon! Kettesével lépkedtek, egy asszony, egy 
férfi , egy kisasszony, egy legény. Elöl a menyasz
szony jött fehér koszorúval, fehér ru hában. (Oh, 
de gyönyörű volt – kár, hogy valamikor ő is meg
öregszik.)

De a vőlegény se alávalóbb, érdemes volt meg
nézni, szakasztott olyan ruhában volt, mi nő ben 
a királyt festik. Bársonytokos aranyos kardja 
csak úgy csörömpölt a templom kövein… Az em
bernek a lelke emelkedett, ameddig nézte. 

Aztán megálltak félkaréjban az oltár körül, 
az a sok asszony, mindeniknek egy vi rágbok  
réta a ke zében, s azonfelül drága vi zek kel meg lo csolva a hajuk. Olyan sza gos volt tőlük 
a templom, mint  egy patika. Egy ki  csit hűs is volt. A tiszttar tókis asszonyok, a nyava lyások, 
összeösszebor zong tak a tüll  ben, de egyébként minden szépen ment… cso  dálatos szépen.

(Részletek a regény Ötödik részéből)


  Madame Kriszbay és Veronka (jelenet a fi lmből)


  „Elöl a menyasszony jött fehér koszorúval”
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Feladatok, kérdések
 1.  Hogyan követték egymást a re gény Ötö-

dik részében az alábbi ese mé nyek? Írd le 
a be tűjelüket a megfelelő sor rend ben!

  a)  Veronka az éléskamrában kihallgatta 
a fér  fi akat. 

  b)  Sztolarik törvényszéki elnök – Gyuri 
gyám  ja – meghozta a jegygyűrűket 
Besz   ter céről.

  c)  Veronka lehúzta a gyűrűt az ujjáról, és 
messzire dobta a réten. 

  d)  Adameczné elmesélte, miért égette el az esernyő nyelét.
  e)  Sztolarik parancsára Kvapka Pál félre verte a harangokat. 
 2.  A regény utolsó részéből idézünk részleteket. Válaszolj a hozzájuk kapcsolódó kér

dé   sekre!
  a) „Hanem az a kérdés, megkérted volna-e, ha nincs az az esernyőhistória? Felelj őszintén!”

   • Kik a beszélgetők? 
   • Hol beszélgetnek? Melyik településen, kinek a házában? 
   • Mi volt a felelet a kérdésre? 
  b)  „Hát egy ezüstnyelet csináltatott nálunk a község egy ócska esernyőre, melyet ők 

a temp lomban őriznek.”
   •  Az aranyműveshez betérő Sztolarik úr nagyon fontos információkhoz jutott. 

Ki nek a megbízásából, és miért tért be a boltba? 
   •  Kinek beszélt azután Sztolarik az ezüst esernyőnyélről? Mit tett az az ember a hír 

hallatán? 
  c)  „Ó, gyámatyám, higgye meg, hogy most szinte kicsiségnek tetszik előttem az örök  ség 

elpusztulása.”
   • Kik beszélgetnek? 
   • Mi volt az a nagy veszteség, ami még az örökségnél is jelentősebb volt? 

3. Írj a műhöz egy másik befejezést!

Kapcsolódó
 1.  A későbbi pályatárs, Kosztolányi Dezső így látta Mikszáthot: „Ő a boldog író. Mikor 

ünnepelték Szegeden, azzal hárította el a tapsokat, hogy ő nem dolgozott, csak mula-
tott, játszott, mint a gyerek. Könyveket játszott, irodalmat és halhatatlanságot. Játék köz-
ben elveszítjük az időérzetünket. Az évekből napok lesznek, a percekből századok, és a 
tér is kitolódik, kitágul vagy összezsugorodik, játékaink magasba nőnek, és az ég lehajlik 
a szobánkra. Negyven év múlt el? Vagy negyven nap? Vagy talán csak negyven óra? Nem 
tudni. Hol játszottunk? Egy szoba pad lóján? Egy ország homokporondján, vagy a végte-
lenben? Bajos eldönteni.”

 •  Értelmezzétek tanári segítséggel a Mikszáthról szóló gondolatokat, és mondjátok 
el a véle ményeteket róla!


  Gyuri és Veronka (jelenet a fi lmből)
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A regény történetének ideje és helyszínei

Az író az események kezdetének idejéről pontosan tájékoztat bennünket: 1873ban indul 
a regény Első részének (A  legenda) a története. A kétéves, árva Bélyi Veronka ekkor kerül a 
test véréhez Glogovára.

A  Második rész, A  Gregoricsok című fejezet korábban történt eseményekkel kezdődik, 
a hely szín immár Besztercebánya. Gregorics Pál élete történetéből megtudjuk, hogy a férfi  
az 1848–49es forradalom és szabadságharc alatt kém volt. A fejezet több évtized esemé
nyeit beszéli el, és a Gregorics halála utáni tízéves pereskedést is említi. Emellett az elbeszé
lő Deák Ferenc haláláról is ír a történetben (1876).

A regény Harmadik részében (A nyomok) mintegy tizenöt év elteltével találkozunk ismét 
Veronkával Bábaszéken. Ekkor, feltehetőleg 1888ban ismerkedik össze a két fi atal, Wibra 
György és Bélyi Veronka. A regény ezután néhány hét eseményeit beszéli el: rövid (egynapi) 
ismeretség után Gyuri megkéri a lány kezét, majd a történet a fi atalok esküvőjével ér véget 
az „elbeszélt eseményeket követő harmadik vasárnap”.

Mikszáth a regény lapjain ifj úkorának színhelyeire tért vissza – Bábaszékre, Pel
s őcre –, talán ezért is vallotta a művet a legkedvesebb írásának. A  regény külön érdekes 
sége a fel vidé ki táj, a Besztercebánya és Selmecbánya között fekvő vadregényes vidék jel
legzetes színeinek a meg jelenítése. 

Glogova, a történet fő helyszíne nem valós, csak kitalált falu, nevének hangzása mégis jel
legzetes hangulatot teremt a helységnek. Az író ráérősen anekdotázik regénye elején, ami
kor a táj festői, de meddő földjét mutatja be. „Szegénység, nyomor van itt, és mégis valami 
báj, valami édes poézis. A csúnya viskókat megszépítik a hatalmas sziklák, amelyek rájok néznek.” 
Az események ebből a faluból indulnak el, és a történet végén ide is térnek vissza.

Feladatok, kérdések
1.  Beszéljétek meg, mikor játszódó történéseket mondanak el a regény egymás után 

el beszélt fejezetei!
  a) Hol tér el az elbeszélés rendje a történés sorrendjétől? 
  b) Mi az elbeszélő célja a sajátos időszerkezettel?
 2.  A bábaszékiek városnak tartják a településüket. Említs olyan eseményeket, ame

lyek azt mutatják, hogy a bábaszékiek büszkék a lakóhelyükre! 
 3.  Mely településekhez kötődnek az alábbi események? Jegyezd le az összeillő pá

rok betűjelét és számát!
   a) Özvegy tanítóné halt meg, kétéves leánygyermek maradt utána. b) Bélyi Veron

ka ezen a településen nevelkedett. c) Itt esett bele az esernyő a Tiszába. d) Erre 
a te  lepülésre vezettek a „nyomok” Müncznéhez. e) Itt éltek a Gregoricsok, itt ügy
vé des kedett Gyuri is. 

  1. Haláp, 2. Glogova, 3. Bábaszék, 4. Szeged, 5. Besztercebánya
 4. A regény cselekménye az író szülőföldjén játszódik. 
  a) Keresd meg ezt a tájat a térképen, és jellemezd eddigi ismereteid alapján! 

  b) Vesd össze az általad bemutatott palóc tájat Mikszáth leírásával! 

225
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Szereplők, jellemek

Az író jól ismeri az általa bemutatott táj 
embereit. „A  lelkembe vannak nőve alak-
jai egytől egyig. Hosszú időn keresztül szív tam 
ezekkel az emberekkel együtt egy le vegőt. Ennek 
a regénynek az alakjai majd nem mind élő em-
berek.”

A  regény szereplői közül mégis ke vés a 
sokoldalúan bemutatott alak. A szerep lőknek 
csak néhány jellemző vonását emeli ki az író. 

Bélyi János vagyontalanul kerül Glo go
vá ra. A  pap az esernyőnek köszönheti gaz
dagságát és ismertségét. Gondjai ezzel egy 
csapásra megszűnnek, sza kácsné, majd ne
velőnő is segíti test vére felnevelésében.

Bélyi Veronka, a kis árva alig kétéves, ami
kor Glogovára viszik, és csak mintegy tizenöt 
évvel később látjuk ismét. A kis „bakfi s” gond
talanul él, szenvedélyesen gyűjti a lepkéket, 
és nagyon szeret ol vasni. Szemérmes leány, 
aki még a macs ka előtt is szégyell átöltözni. 

Wibra Annának is csak néhány vo ná sát is
merjük meg. Gregorics Pál sza kácsnéja, akinek 
szép hangja megtetszik a férfi nak. Gre gorics 
végül nem veszi feleségül, és közös gyerme
küket, a kis Gyurit sem íratja a nevére. Attól fél, 
hogy a testvérei bosszút állnának rajtuk. 

Gregorics Pál három féltestvéréről, Boldizsárról, Gáspárról és Eszmeraldáról keve
set tudunk meg. A legfontosabb jellemvonásuk, hogy szinte egész életü ket – és a pereske
dés során vagyonukat is – arra áldozzák, hogy testvérük va gyo nát megkaparintsák.

A regényben Gregorics Pálról és tör vénytelen fi áról, Wibra Gyuriról kapunk részlete sebb 
jellemzést. Az ő életüket hosszabb ideig kísérhetjük fi gyelemmel, ezzel módunk nyí lik jelle
mük alaposabb megismerésére is.

Gregorics Pál Mikszáth különc fi guráinak egyike. Előnytelen külsőt adott neki a termé
szet, nem is volt népszerű a nők körében. Pedig tanult ember volt, jogi végzettséget szer
zett, rá a dásul nagy vagyont örökölt az édesanyjától. Mégis minden kísérlete kudarcba fulladt, 
nem tudott beilleszkedni az őt körülvevő világba. Egy idő után már kerülte az embereket, 
és egyetlen örömét a fi ában lelte. 

A másik részletesen jellemzett szereplő Wibra Gyuri, a jóképű fi atalember, akin sok leány
zó szeme megakadt. A sikeres ügyvédet azonban nem hagyta nyugodni eltűnt örök sé ge. 
Nemcsak a férfi  külsejéről szól az elbeszélő, hanem álmait és gondolatait is megis merhetjük. 
Öröksége miatt indult útnak, helyette szerelemre és feleségre lelt. A történet végére sikerült 
megszabadulnia az illúziók és az ábrándvilág nyomasztó súlyától.


 Wibra Anna és Gregorics Pál (jelenet a filmből)


  Veronka és testvére, Bélyi János a film jeleneteiben
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 Srankóné a glogovai papnál (jelenet a fi lmből)


   Bélyi János észreveszi, hogy Veronka fölé 

valaki egy esernyőt tett (jelenet a fi lmből) 

Feladatok, kérdések
 1.  Csoportosítsd a szereplőket a követ kező 

szempontok szerint!
  a)  Főalakok, fontos mellékalakok vagy epi

zódszereplők?
  b)  Rokonszenvesek, közömbösek vagy el

lenszenvesek? 
 2.  Kövesd nyomon Wibra Gyuri jelle mé nek 

fejlődését! 
  a)  Keresd meg és olvasd fel a re gény ből, 

melyek voltak útra kelésének indítékai!
  b)  Mondd el, milyen mesébe illő for dulattal 

zárult az útja!
3. Jellemezzétek Gregorics Pált!

  a)  Miért lett különc, és miben állt a kü   lönc
sége? Említsetek olyan jel le m vonásokat, 
amelyek miatt jog gal kap hatta ezt a jel
zőt! Melyek voltak a legfurcsább tettei?

  b)  Jellemezzétek a Wibra Gyurival és a Gre
goricsokkal való kapcsolatát!

  c)  Meséljétek el, milyen tervet eszelt ki, hogy 
egyetlen fi ára hagyja vagyo nát, és kizár
ja a Gregoricsokat az örökségéből! 

 4.  Melyik szereplő írhatta a következő so rokat? 
  a)  Az edényeimet is átvittem a paplakba, szeretnék jó szakácsnéjuk lenni. Hogy mit 

tudok az ernyőről? A két szememmel láttam, amint alászállt az égből. 
  b)  Nem hagyhattam, hogy az én uram temetésén ne legyen ott az esernyő. Meg is lett 

az eredménye, hisz életre kelt a lelkem! Ezt is Szent Péter tette!
  c)  Először nem akartam elhinni, hogy az esernyő isteni eredetű. De még iscsak az én 

imádságomra érke zett. Azóta semmiben sem szűköl ködünk. 
 5. Válassz egyet a regény szereplői közül!

  a) Fogalmazd meg az olvasottak alapján, milyen kérdések, problémák foglalkoztatják őt!
  b)  Megoldódtake a gondjai a történet során? Ha igen, kinek, illetve minek a se gít sé

gé vel?
6.  Rendezzetek békítő tárgyalást a regény szereplői között! Ki kivel béküljön ki, miért 

haragszanak egymásra?

Kapcsolódó
 1.  Magyarázd meg a Magyar értelmező kéziszótár és az Idegen szavak és kifejezések 

szótára segít ségével, milyen ember az, aki kenderhajú, gyehennára való, imponáló, 
nábob, korrekt, eminens, melankolikus!

 2. Értelmezzétek a Gregorics Pálra utaló mondást: „a túlzások képezték alapjellemét”!
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Összefoglalás

Az elmúlt órákon megismerkedtél Mikszáth Kálmán életútjával és írói munkásságának né
hány jellemzőjével. Ebben a részfejezetben is epikai műveket olvastál: egy novellát, egy kar
colatot és egy regényt ismertél meg.

A klasszicizmus és a romantika irodalma című fejezetünknek a végére értünk. Középisko
lai tanulmányaid során részletesebben is megismerheted a tankönyvben szereplő költők és 
írók művészetét. Mi azonban arra biztatunk, hogy már addig is olvasd el az alkotók más mű
veit, és ismerd meg őket úgy, ahogy Mikszáth Kálmán kéri tőlünk: „Egy írót kitüntetni nem le-
het sem diadalkapuval, sem koszorúkkal úgy, mint azzal, ha őt műveiben megismerik: ez a legna-
gyobb jutalma.”

Feladatok, kérdések
 1.  A fejezetben nagyon sok verses és prózai alkotással ismerkedtél meg. Nevezd meg  

a mű  veket szóban az alkotók szerint!

 2.  Készíts portrét a fejezetben megismert egyik alkotóról! (Származása, munkássága, 
utóélete stb.)

3.  a)  Lapozzatok először a tankönyv végére az Összefoglalás az irodalomelméleti isme-
retekből részhez, és soroljatok fel az epika és a líra műneméről, valamint az aláb
bi műfajokról tanultakat!

epigramma, elégia, óda, dal, novella, elbeszélés

  b)  Nevezzétek meg, a fejezetben megismert műcímek közül melyek párosíthatók 
a műfajokhoz!

  c)  Mutassatok rá, miként azonosíthatók az adott műfaj sajátosságai a megismert 
művekben!

4.  Válasszatok ki egy olyan epikus alkotást, amiből szívesen készítenétek képregényt! 
(Lehet egy részlete is.)

  a) Figyeljetek rá, hogy csak a lényeges elemek szerepeljenek a képeken!
  b)  Felváltva készítsetek távoli, félközeli és közeli képeket aszerint, hogy mit mutat

tok be: több szereplőt, párbeszédet vagy érzelmeket a szereplők arcán!
 5. Keress részleteket az olvasott művekből a következő írói közlésmódokra!

  a) elbeszélés b) tájleírás c) jellemzés d) párbeszéd

 6.  Írj kedvcsináló ajánlót egy hatodikos tanulónak a fejezetben olvasott egyik alko
táshoz!

Csokonai Vitéz 
Mihály

Vörösmarty 
Mihály

Berzsenyi 
Dániel

Kölcsey 
Ferenc

Petőfi 
Sándor

Arany 
János

Jókai 
Mór

Mikszáth 
Kálmán
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Regények bűvöletében
„Felírva minden a világon,

nyilván ezen nem múlik már,
hanem csupán az olvasáson…

Ki mit talál, mit nem talál.”
(Lászlóff y Aladár: Jelképek)
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Regények, történetek, elbeszélések

Az elmúlt években több regénnyel ismerkedtél meg. Bízunk benne, hogy az eddig olvasott 
művek között vannak olyanok, amelyekre mindig szívesen gondolsz vissza, amelyeket érde
kesnek és izgalmasnak találtál.

Ötödikes korodban A Pál utcai fi úk című regény olvasásakor részese lehettél két gyerekcsa
pat életének, a grundért folytatott hősi küzdelmének. Gárdonyi Géza Egri csillagok című mű
ve arról is példát mutatott, hogyan győzedelmeskedhet a hatalmas túlerővel szemben a ha
zájukat védők maroknyi csapata.

Arról is meggyőződtél a művek olvasása során, hogy az epikai (elbeszélő) alkotások 
cselekményét az események összefüggő sora alkotja. A cselekményszál kifejezést is 
sokszor hallottad már, gondolj például Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regé
nyére, ahol a két cselekményszál késleltetett összekapcsolása csak a Harmadik részben kö
vetkezik be. (Ekkor találkozik Wibra György és Bélyi Veronka Bábaszéken.) A késleltetés 
a cselekménybonyolítás egyik módszere, általa az író a feszültséget fokozza, ugyan
is a konfl iktus megoldását, a végkifejletet későbbre halasztja.

Az epikus művekben sokszor találkoztál már epizódokkal is. Már azt is tudod, hogy 
az epizód a nagyobb terjedelmű epikai művek része. Olyan önálló esemény, amely 
rövid időre megszakítja, késlelteti a történetet. Általában a szereplők jellemzésében, 
a kor, a körülmények bemutatásában van fontos szerepe. Erre példa Toldi Miklósnak 
a farkasokkal vívott küzdelme, vagy akár Baradlay Ödönnek a fenevadakkal vívott élethalál 
harca is. 

A történet és az elbeszélés szavak szorosan összekapcsolódnak. Te is megbizonyosod
hattál már arról, hogy egy általad átélt eseményt többféleképpen lehet elbeszélni, törté
netté formálni. De ugyanezt tapasztalhatjuk egy irodalmi alkotás feldolgozásainál is, hiszen 
mindegyikük másként beszéli el ugyanazt a történetet. Az elbeszélés egyfajta közlésmód
(szövegtípus), mint ahogy az a leírás, a jellemzés és a párbeszéd is. Míg a leírásban az élő
lények, a tárgyak, a tájak és a természeti jelenségek bemutatása kap hangsúlyos 
szerepet, addig az elbeszélésben a történet elmondása a fontos. A történet maga 
az írásban vagy szóban elbeszélt eseményt (eseménysort) jelenti. Azt már tudod, 
hogy a történet lehet kitalált vagy valóságos is. 

Az epikus művekben – de akár a mindennapi beszédben is – gyakran találkozhatsz előre 
és visszautalásokkal: ezzel az eljárással egy korábbi (már ismert), illetve egy későb
bi (még nem említett, ismeretlen) szövegrészre, eseményre, információra stb. utal 
az elbeszélő. Ezáltal a történet egysége, az epikus mű részeinek az összetartozása még 
inkább megvalósul. 

A cselekménnyel, a történettel és az elbeszéléssel kapcsolatban még sok ismeretet sze
rezhetsz a fejezetbe választott művek feldolgozása során is. Először Csukás István Vakáció 
a halott utcában című regényével ismerkedsz meg részletesebben, majd a Kuckóban Jules 
Verne [zsül vern]1 Kétévi vakáció című művébe nyújtunk egy rövidke betekintést. Bízunk ben
ne, hogy ezek az alkotások is kedvesek és emlékezetesek lesznek számodra, és általuk is ked
vet kapsz az olvasáshoz. 

1 Az író 20. század elején magyarosított neve: Verne Gyula.
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Csukás István: Vakáció a halott utcában

Miről árulkodik a regény címe?

A Vakáció a halott utcában című alkotás 1976ban keletke
zett. A regény azóta számtalan kiadást élt meg, 1979ben 
fi lm is készült belőle.

Csukás István írásának a műfaja regény. Ifj úsági regény
nek is nevezzük, éppúgy, mint Molnár Ferenc A Pál utcai 
fi úk című alkotását. Az ifj úsági regénynek gyakran fi atalok, 
gyerekek a szereplői, ezért elsősorban az ő érdeklődésükre 
számít az író a mű elolvasásakor.

Már a regény címe is „beszédes”, szavai szinte előzetes is
mertetőt adnak a műről:

Vakáció: hosszabb iskolai szünetet jelent, főként a gyerekek, a tanulók nyári pihenőidejét 
nevezik így.
VakációÁrulkodik a mű cselekményének az idejéről és a szereplőkről is. A re
gény cselekménye valóban a nyári szünetben játszódik, egy unalmasan induló júniusi nap 
kezdődik a mű története. A fontosabb szereplők valóban gyerekek, akik nemrég költöztek 
be ugyanabba a tízemeletes házba. 

Halott utca: a jelzős szókapcsolatban a halott szónak ’sivár, kihalt’ jelentése van.
Halott utcaÁrulkodik a mű cselekményének a helyszínéről. A regény története 
csakugyan egy kietlen, lebontásra váró utcában játszódik. Az aprócska házak lakói mind el
költöztek már, a régi épületek pedig egyegy ottfelejtett tárggyal, cégtáblával várják a vég
napjaikat. 

1   animáció: fi lmkészítési technika, amely mozdulatlan rajzok, tárgyak életszerű mozgását teremti meg

CSUKÁS ISTVÁN (1936–2020)
Költő, író, a magyar ifj úsági és gyerekirodalom kiemelkedő alakja. 
Az 1960as évektől sorra láttak napvilágot mesekönyvei és re
gényei. Száznál több kötete jelent meg hazánkban és külföl
dön. Gyerekek milliói nőttek fel az írásain és az azokból készített 
animá ciós1 fi lmeken.   
Meseregényeinek alakjai sokak számára jól ismertek. Süsü, a sár
kány nevét hallva fülünkbe cseng a fi lmbeli dalszöveg is: „Én va-
gyok a híres egyfejű, / a nevem is ennyi, csak Süsü.” Számos alkotását, köztük a Pom Pom me-
séi című írását még népszerűbbé tette a televíziós rajzfi lmsorozat. Így lett a fa ágain ülő 
kis pamutbojt kérdése felejthetetlenné: „Picúr, megvárhatlak?”
Művei közül néhány: Keménykalap és krumpliorr, Szegény Gombóc Artúr, A radírpók, A Nagy 
Ho-ho-ho-horgász, A legkisebb Ugrifüles, Sün Balázs.
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A történet idejéről és helyéről

A történet a nyári szünidőben, júniusban játszódik, a regény középpontjában álló nyomo
zás csupán néhány nap, pár hét eseményeit beszéli el. A cselekmény idejének pontos évét 
nem tudjuk meg, a nagy panelházak építésének időszaka és a mű keletkezési ideje alapján 
a regény története 1970 körül játszódhat. 

Az elbeszélő a mű cselekményét napról napra beszéli el, az események ismertetése egye
nes időrendben halad a végkifejletig. A múltbeli történéseket majd a régi lakók elbeszélései
ből ismerjük meg. A nyomozás során a rejtélyes bűnesetre is fény derül, a múltbéli szálak 
a néhány évtizeddel korábbi időkbe vezetnek.

A mű cselekményének legfontosabb helyszíne a ki
halt Bab utca, Óbuda egyik lebontásra váró területe. 
Amint Gergő megpillantotta az utcát, érezte, hogy „nem 
egészen veszett el a nyár”, és bizakodhat az újabb kalandok
ban. Az utcáról szemléletes leírást kapunk a regényben: 
a „bal oldalon három ház van, jobb oldalon kettő és egy üres 
telek. Az üres telek az utca alsó végén állt.” […] „Mind egyik 
háznak kőkerítéssel körülvett udvara volt, sovány ecetfák nyúl -
tak a kerítés fölé. Némelyik ablakban virágzott az ottfelejtett 
muskátli, az ablakok alatt sötétlő pinceablakokon távolról is 
szinte érezhető nyirkos szag dőlt ki.”

Szemléletesen mutatja be az elbeszélő a Bab utcai kis detektívek új lakóhelyét is, ahol 
a kész házak mellett folyamatosan épülnek az újak is: „óriási fehér csontvázukon parányi 
emberek nyüzsögtek, hegesztő kék fénye villogott a magasban”. Maga az „új lakótelep olyan volt, 
mint valami óriási galambdúc. A vastag betonlábakon tízemeletes házak imbolyogtak – Gergő 
határozottan úgy érezte, hogy imbolyognak, mikor nyakát megfeszítve felnézett rájuk. Bár elein-
te érdekesnek ígérkeztek a lábon álló felhőkarcolók, de hamar kiderült, hogy túlságosan új és túl-
ságosan tiszta itt minden.” 

A fi úk a nyomozás során felkeresik a Bab utca egykori lakóit is – immár a szép új lakásuk
ban. Az ő lakóhelyükön kívül a hangjátékíró és a dramaturgíró lakása, valamint a rendőrség 
épülete is szerepel a regény helyszínei között. Mindezekről csak keveset tudunk meg, hang
súlyos szerepet csak a kihalt utca és az új lakótelep leírása kap a műben.

Feladatok, kérdések
 1. a) Állapítsd meg, mennyi idő történéseit mondják el az egyes fejezetek!
  b)  Említs olyan eseményeket, tényeket, amelyek segítenek megállapítani, kb. mikor 

játszódhat a történet! Ne pontos évszámon gondolkodj!
 2. a) Olvasd el a regény alábbi részleteit! 
  b) Nevezd meg, melyik helyszínhez kapcsolódnak az idézetek!


  Óbuda, épülő és bontásra váró házak 
a Vörösvári útnál 

1.  „mint egy műtő: csillogó, halk és hű-
vös. Az ember szinte fi zikai kényszert 
érzett, hogy lábujjhegyen lépkedjen, 
és suttogva beszéljen.”

2.  „az egyik pinceablakból egy kócos 
macska ugrott ki rémülten, s eltűnt 
a kőkerítés mögött, mint egy puha 
árnyék.”
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A regény cselekményéről és a szereplőkről 
I. – A kezdetektől a rejtélyes bűnügy felfedezéséig

A történet a kis nyomozók vezetőjének, Gergőnek reggeli ébredésével indul. „Az idei június 
olyan bágyadt volt […] mikor nem sikerül semmi, tömény kedélytelenség terjeng mindenhol, az 
ember agya mintha ólomból lenne, és még kilátás sincs rá, hogy valami érdekes dolog bukkanjon 
fel a láthatáron. Az ilyen hónapot legjobb lenne átaludni, mint a medve. Gergő egészen világosan 
látta, hogy ez az idei június ilyen hónap lesz. Először is: lőttek a nyaralásnak. A nyaralás szóba se 
került. Minden tervezgetést félresöpört a költözködés.”

A fi ú lehangoltsága hamar elmúlik, amikor 
felfedezi a kihalt utcát. A Bab utcában há
rom ismeretlen fi úval találkozik: Jácint Vin
cével, Karikó Károllyal és Csomborral. Ők 
már korábban is barátok voltak, mindhár
man ugyanabból a házból költöztek az új 
lakótelepre. „Éppen ezért teljes jogot formál-
tak a halott utcára.”

A fi úk hamar társukká fogadják az éles 
eszű Gergőt, és immár négyen kezdenek 
bele egy izgalmas játékba: mindegyikük be
költözik egyegy kihalt házba, és azzal fogla
latoskodnak majd, amivel egykor a ház gaz
dája. Így lesz Karikó úri szabó, Jácint Vince 
állatkereskedő, Csombor portás, Gergő pe
dig magánnyomozó. Erről olvashatsz a kö
vetkező részletben is. 

Visszamentek a kertbe, elhelyezkedtek a hűvös tornácon, s várakozóan néztek Gergőre.
– Mi lenne, ha… – kezdte Gergő. Végignézett a tornácon hűsölő társaságon.
– Mikor mi lenne? – érdeklődött Karikó álmos hangon.
– Ott kezdem, hogy itt van ez a halott utca. Na most, nem vitás, hogy a miénk.
– Nem vitás – szúrta közbe Jácint Vince komoly képpel.
– Vagyis? – húzta fel a szemöldökét Karikó. – Elmondod, vagy előbb fessem ki maga

mat töröknek?
– Elmondom. Az jutott eszembe, hogy ha már a miénk, játszhatnánk egy jó játékot. 

Várj! – emelte fel a kezét Gergő, mikor látta, hogy Karikó egy újabb aranyköpést akar köz
beszúrni. – Mi lenne, ha mindenki választana magának egy foglalkozást?

Gergő elhallgatott, nézte a csodálkozó társaságot, hogy értike.
– Foglalkozást, foglalkozást… – mormogott Karikó. Majd felrikkantott. – Aha! Pedzem 

már! Úgy érted, hogy itt ez az utca, valódi házakkal, sőt üzlethelyiségekkel. Mozog benne 
valami! Határozottan mozog!

Csombor bólogatott a nagy fejével, az aranybetűs sapka méltóságteljesen ingott a leve
gőben.

– Barátom! Itt feküdt a lábunk előtt az ötlet! A nagy ötlet!
Jácint Vince a többiek nevében is gratulált Gergőnek, szertartásosan kezet nyújtott.
– Örülök, hogy bevettünk. Bár egynapos késésben voltál, de most ledolgoztad a hátrányt.

233


  A lakótelep mellett egy lebontásra váró utca fogadta 
a gyerekeket. Jelenet a Vakáció a halott utcában című 
fi lmből (1979, rendező: Palásthy György,  NFI)

OH_MIR7TB.indd   233OH_MIR7TB.indd   233 2022. 06. 06.   22:202022. 06. 06.   22:20



234

Az ötlet kétségtelenül jó volt, abból is látszott, hogy rögtön továbbfejlesztették. Jácint 
Vince kezdte a fejlesztést.

– Legjobb lenne, ha alkalmazkodnánk az utcához – jelentette ki. – Itt vannak, ugye, 
ezek a remek cégtáblák.

Gergő szerényen mosolygott, ő is erre gondolt először, illetve a cégtáblákról jutott eszé
be az ötlet.

Jácint Vince tovább folytatta lelkesen:
– Nekem például az állatkereskedés tetszik a legjobban. Úgy érzem, hogy született 

állatkereskedő vagyok. Valahogy fekszik nekem ez az állatkereskedés.
Senki sem ellenkezett, s a született állatkereskedő álmodozva szőtte tovább a gondola

tait.
– Most már csak állatokat kell szerezni. Legjobb lenne a nyúl nevű állat. Az szapora, 

és ahhoz értek is. A pincében fogom őket tenyészteni, ott jó hűvös van. Ismeritek Jácint 
Vincét, aki szereti a pincét? – mutatott magára boldogan vigyorogva.

– Honnan veszel nyulakat? – kérdezte Gergő.
– Nem probléma – legyintett Jácint Vince. – A nagyapámtól.
A szót Karikó vette át, lustán, merengve jelentette ki:
– Én pedig úri szabó szeretnék lenni. Úgy értem, hogy ahhoz lenne tehetségem. Vagyis 

hogy az nekem való foglalkozás. Jó ízlés kell hozzá és fantázia meg tű meg szövet. Meg egy 
kis babakrém. Jó ízlés van, fantázia van, szövet van, tűt szerzek. Babakrém nincs.

– Cégtábla sincs több – mondta Jácint Vince, és Csomborra meg Gergőre nézett.
Csombor lágyan ingatta a fejét, vele ingott a sapka.
– Nem érdekes. Sapka van. Itt van a fejemen. Egyszerű: portás leszek!
Mindnyájan Gergőre néztek.
– És te mi leszel? – kérdezte Jácint Vince.
Gergő előhúzta a névjegyet.
– Sasszem! Magánnyomozó!
Csillogó szemmel mosolyogtak egymásra; ez a játék nagyszerűnek ígérkezett, a halott 

utca meg remek búvóhelynek, a nyár pediglen, a nyár egyszerre végtelennek, fénnyel és
 izgalommal telinek tűnt!

(Részlet a regény Első fejezetéből)

Az epikus művek történetét egy elbeszélő 
mondja el nekünk, aki lehet a cselekmény 
egyik résztvevője, de akár kívülálló is. Az 
utóbbi elbeszélői nézőponttal találkozhatsz 
Csukás István regényében is. 

Azt is megtapasztalhattad már az irodal
mi alkotások olvasása során, hogy az elbe
szélő a rokonszenvét is kifejezheti a hősével 
szemben. (Lásd például a Toldi és a Lúdas 
Matyi című műveket.) Ezt az elbeszélői ma
gatartást érezhetjük most is, hisz az elbeszé
lő többször is a rokonszenvét fejezi ki Ger
gő iránt.


  A mogorva újságárus, Kakula Zé (jelenet a fi lmből)

OH_MIR7TB.indd   234OH_MIR7TB.indd   234 2022. 06. 06.   22:202022. 06. 06.   22:20



235

A regény Második fejezetében újabb szereplőket ismerünk meg: Gajzágó Istvánt, a Magyar 
Rádió hangjátékíróját és Laska Dénest, a férfi  dramaturgját.1 Gajzágónak minél hamarabb le 
kellene adnia új műve kéziratát, a dramaturg is állandóan sürgeti emiatt. Az elfelejtett sétabot
című darab végül nem készül el, az események ugyanis másképp alakulnak. Nagy szerepe 
van ebben a hangjátékíró és a dramaturg mesterkedésének is.

Már tudod, hogy a fi úk minden korábbi tervét meghiúsítja a döbbenetes felfedezés: egy 
ismeretlen holttestet találnak a szabóműhelyben. A gyerekek a kezdetektől gyanakodva 
fi gyelik az újságárust, aki a halott utca közelében kínálja a portékáit. A mogorva alakot 
Ka kula Zének hívják. A történet folytatásából majd az is kiderül, hogy beigazolódike a fi úk 
gyanúja az újságárus iránt.

Feladatok, kérdések
1. a)  Milyen foglalkozást választottak maguknak a fi úk? Párosítsátok a szereplőket a te 

vékenységükkel! 
  b) Beszéljétek meg, vajon miért épp arra a szakmára esett a választásuk! 
  c)  A regény megismerése során fűzzetek még további ismertetőjegyeket, cselek

véseket a szereplőkhöz! 

 2.  Hogyan kapcsolódnak a regényhez a következő szavak, szókapcsolatok? Magya
rázd meg egykét mondatban azokat az olvasottaknak megfelelően! 

 a) „TOEROEK HUGO BAB UTCA.” 
  b) Egy „belga óriást tartott fülénél fogva.”
  c) „Lecsapta. Rendben van. Kimegyek az életbe.”
  d)  „Nekem is van két fi am. Értem én. Ők is imádják az izgalmat. A többit meg majd 

valahogy elintézem…”
  e) „JOLÁN, ESTE 8-KOR INDULUNK! NÁNDOR.”
  f)  „A sarokban feküdt a falnak fordulva.”

 3.  A halott utcába érkező táviraton pontos dátumot olvashatunk: június 4én szeretné 
azt kézbesíteni a táviratkihordó. Mondjátok el, kinek szól a sürgős üzenet! 

 4.  Olvass fel olyan részeket a regényből, amelyek az elbeszélő rokonszenvét fejezik ki 
Gergő iránt!

 5. a) Mutass rá, mi a késleltetés szerepe az epikus művekben! 
  b) Találkoztále késleltetéssel az események elbeszélése során? 

6.  Készítsetek maketteket a halott utcáról és Kakula Zé bódéjáról! Mutassátok be se
gítségükkel a nyomozás fontosabb eseményeit! 

1 dramaturg (itt): a műveket előadásra előkészítő rádiós szakember

Kiss Gergő
éles eszű fi ú, 

a nyomozás vezetője.

ÚRI SZABÓ

Karikó Károly
sokszor emlegeti 

a „babakrém” szót. 

SZÁLLODAPORTÁS

Jácint Vince
kedveli a szegekkel 

díszített farmeringét.

ÁLLATKERESKEDŐ

Csombor
lelkesen gyűjti 

a q betűs szavakat.

MAGÁNNYOMOZÓ  
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A regény cselekményéről és a szereplőkről  
II. – A nyomozás elindulásától a mű lezárásáig 

A regény eseményei akkor telnek meg izgalommal, amikor a fiúk megtalálják a halott férfit. 
Az események ezzel más fordulatot vesznek, a szereplőkre pedig újabb és újabb izgalmas 
felfedezések várnak majd. 

Gajzágó elmegy a rendőrségre, de az alezredes néhány szóval kitessékeli az irodájából:  
„A halott ismeretlen, a tettes szintén.” Egy nyomozó hadnagytól azonban segítséget kap, a férfi 
egy szakkönyvet ad neki. A Kriminalisztika1 című könyv segítségével Gajzágó végre hozzá
kezd az íráshoz: „új papírt vett elő, szeretettel végigsimította, s nagy betűkkel felírta a papír tete-
jére a címet: 

BŰNTÉNY A HALOTT UTCÁBAN.

Gyönyörködve nézte, s világosan érezte, hogy igen, ebből lesz valami. Még azt is érezte, hogy ez 
lesz a legizgalmasabb hangjáték, amit valaha is írtak a világon”. Közben egy második bűneset 
is történik, ugyanabban a házban újabb ismeretlen holttestet találnak a fiúk. (Később per 
sze az első és a második áldozatról is rejtélyes dolgok derülnek ki, és a baj is sokkal kisebb, 
mint amilyennek először látszott.)

A fiúk azonnal nyomozásba kezdenek. Az óbudai helyismereti szakkör tagjainak adják ki 
magukat, megszerzik a régi lakók címét, és felkeresik az utca egykori lakóit. (A szöveg sze
rint ők az „őslakosok”.) Ennek során a régi időkre is fény derül, és a gyerekek egyre közelebb 
kerülnek a bűnesetek felderítéséhez. A nyomozás elindulásáról olvashatsz a következő rész
letben.

Jácint Vince megjött a füzetekkel, szétosztotta. Hozott négy golyóstollat is, azt is szétosz
totta, majd bevasalta a füzet és a golyóstoll árát mindenkitől. Senkinek se jutott eszébe, 
hogy morogjon a különkiadás miatt, hiszen ez a nyomozás izgalmasabb két mozijegynél 
is. Ennyibe került ugyanis a segédnyomozói felszerelés.

Mindenki felírta nyomtatott nagybetűkkel a füzet fedelére, hogy
ÓBUDAI HELYISMERETI SZAKKÖR, 

majd várakozóan néztek Gergőre.
Gergő kinyitotta a füzetet, a többiek is kinyitották.
– Most pedig kidolgozzuk a kérdéseket. Legfelülre írjuk fel, hogy a Bab utca története – 

mondta Gergő, s felírták ezt is.                                        
– Első kérdés – folytatta Gergő, s rögtön írta is a füzetbe. – Tudomása szerint melyik  

a legrégibb ház a Bab utcában? Tudomása szerint hány éves? Második kérdés: mióta lakik  
a Bab utcában? Harmadik kérdés: milyen foglalkozások fordultak elő a Bab utcában?

Karikó megállt az írásban.
– Ezt tudjuk. Ott a cégtábla.
De Csombor leintette.
– Nem baj, hogy tudjuk. Ezek olyan elaltató kérdések. Hogy ne fogjon gyanút az illető. 

– Majd Gergőhöz fordult. – Ide becsempészhetnénk a mi kérdésünket is.
Gergő bólintott.
– Helyes. Negyedik kérdés: milyen női és férfikeresztnevek voltak a Bab utcában?
Csombor csendesen helyeselt:

1 kriminalisztika: a nyomozás tudománya
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– Jó kérdés. Még egyet idecsempészhe
tünk. Például azt, hogy kik voltak jóba, és 
kik voltak rosszba?

Gergő egy pillanatig mérlegelte, értékel
te a kérdést.

– Helyes. Ez az ötödik kérdés. A hato
dik megint egy elterelő kérdés: milyen hí
res emberek éltek vagy kerültek el a Bab ut
cából?

Karikó megint okvetetlenkedett:
– Egy ilyen rövid utcában?
De megint leintették, ma nem volt jó 

napja Karikónak.
– Tell Vilmos is rövid utcában született 

– magyarázta Csombor. – Mégis világhí
rű lett.

– Tell Vilmos nem is élt, csak egy operában találták ki – makacskodott Karikó.
– Hogyne élt volna? Hiszen lelőtte az almát a fi a fejéről! Annyira élt, hogy fi a is volt! – 

háborodott fel Csombor. – Ezt mindenki tudja. Aki egy kicsit is intelligens.
Gergő elvágta az elmérgesedő vitát:
– Inkább a hetedik kérdésen gondolkozzunk!
Jácint Vince mocorgott a padon, majd megszólalt:
– Vegyük be a nyúltenyésztőket!
– De hogyan vegyük be? – kérdezte Csombor. – És mit akarsz a nyúltenyésztőkkel? 

Nyomozni megyünk, nem ismerkedési délutánra!
Jácint Vince sértődötten motyogott:
– Én is tudom, hogy hova megyünk. De nem Gergő mondta, hogy az utcából kell kiin

dulni? Márpedig az utcában nyulakat is tenyésztettek. Ez is egy nyom.
Számonkérően nézett Gergőre, Gergő eltűnődött Jácint Vince ötletén.
– Igazad van – mondta végül. – Minden lehetséges nyomot számításba kell venni. Le

het, hogy éppen a nyulak fognak helyes nyomra vezetni.
Karikó úgy érezte, hogy ez az ő pillanata, mikor végre elhelyezhet egy jó mondást; rög

tön bele is kotyogott:
– A nyulak nem tudnak nyomozni. A nyúlnak nincs is szaglása.
És elégedetten nézett körül, de hiába, ez nem volt a Karikó napja!
– A nyúlnak igenis van szaglása! Nagyon fi nom orra van! Nem engedem sértegetni a 

nyulakat! – állt keményen a nyulak pártjára Jácint Vince.   
Gergő ezt a vitát is elvágta.
– Hetedik kérdés: milyen állatok fordultak elő a Bab utcában? Például nyúl, kutya, 

macska stb.
Orrhosszal győztek a nyulak, ahogy a lóversenyen mondják; bekerültek a kérdésekbe, 

Jácint Vince nagy büszkeségére.
– Nyolcadik kérdés: milyen ritkább betegségek fordultak elő a Bab utcában? Például 

tüdővész, elmebaj stb.
Ezt a kérdést nem értették, csodálkozva néztek Gergőre.
– Minek ezt tudni? – kérdezte Csombor.
– Mert hátha beszámíthatatlan volt a tettes – jelentette ki Gergő magabiztosan. – Min

denre gondolnunk kell.


  A Bab utcai detektívek (jelenet a fi lmből) 
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Ezt elismerték, Csombor komolyan ingatta nagy fejét.
– A nyomozás jó kezekben van – mondta. – Megállapítom, hogy jó kezekben van.
– Kilencedik kérdés – siklott el Gergő a dicséret felett. – Meglátogattae az elköltözés 

óta a Bab utcát? Vagyis: visszahúzzáke az emlékek?
Ezt a kérdést értették, nagyon jó kérdés volt, ügyesen el volt rejtve benne egy zseniális 

csapda. Hiszen ártatlanul nem kevesebbet kérdeztek, hogy lehete az illető a tettes, mivel 
a tettesnek feltétlenül járnia kellett a Bab utcában.

– Tizedik kérdés: milyen érdekes történetet tudna mesélni a Bab utcáról? Például vala
ki hirtelen meggazdagodott, vagy furcsán viselkedett, vagy hőstettet hajtott végre, vagy 
szerelmes lett.

A tizedik kérdést is beírták a füzetbe. Gergő még egyszer átfutotta a kérdéseket, hogy 
nem felejtetteke ki valamit. De a kérdések hibátlanok voltak, ravaszak és mindenre kiter
jedők. Büszke volt a kérdésekre. „Ebbe a hálóba feltétlenül bele kell esni valakinek – gon
dolta. – Ha egy kis szerencsénk van, akkor a tettes esik bele.”

Majd a segédnyomozókra nézett.
– Minden választ pontosan be kell írni a füzetbe. A kérdezgetés után találkozunk a ha

lott utcában, és egyeztetjük a válaszokat. Most pedig szétosztom a címeket. Magamnak 
kettőt tartok meg, mivel öt cím van. […]

– Ne felejtsétek el, hogy az óbudai helyismereti szakkör tagjai vagytok! Mindig ehhez 
tartsátok magatokat! Bármi történjék is! És nem tudtok semmiről semmit!

Némán bólintottak, s elindultak a füzettel és a golyóstollal felfegyverkezve.
(Részlet a regény Ötödik fejezetéből)

A regény cselekménye az Ötödik fejezettől már leginkább a nyomozás egyes jeleneteiből 
és az ezeket követő tanácskozó megbeszélésekből bontakozik ki. Ilyen jelenet például az is, 
amikor Gergő felkeresi az egykori Bab utcai lakost, Sasszem magánnyomozót az új lakásá
ban. Ennek a jelenetnek egy adott helyszíne van, meghatározott ideje és szereplői. Az iro
dalmi alkotásokban jelenetnek nevezzük az egy térben és / vagy egy időben zajló ese
ménysort. A fi lmekben is sokszor találkoztál már a jelenet kifejezéssel. Ha fi lmes példára 
gondolsz, akkor a jelenet olyan szerkezeti egység, amikor a mozgóképi elbeszélésben nin
csenek nagyobb tér és / vagy időugrások.

A regény olvasása során arról is meggyőződhetsz, hogy az elbeszélés sok jelenetét ho
mály fedi. Ezek közé tartoznak például a rádiós hangjáték dramaturgjának és a nyomozó 
hadnagynak a titkos telefonbeszélgetései. Csak a történet végén derül ki, kik között folytak 
a megbeszélések, ugyanis a párbeszédes részekben nem volt feltüntetve a beszélők neve.

A kihagyásos részek növelik a feszültséget és az olva
sás izgalmát, általuk szinte mi is a nyomozás részesei le
hetünk. 

A mű végén mindenre fény derül: sokkal kevesebb az 
áldozat, és nem is történt súlyos bűneset, mint azt ko
rábban hittük.

A kihagyás a cselekmény bonyolításának a mód
szere, amikor a történet elbeszélése során hiányzó 
(cselekmény)elemek, részek stb. vannak, melyek a 
szöveg egészéből kikövetkeztethetők, így a meg
értést nem akadályozzák.


  Az utca megfi gyelése fontos feladata volt 
a gyerekeknek (jelenet a fi lmből)
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Feladatok, kérdések
 1. Mondd el a véleményedet arról, hogyan segítették a kérdések a nyomozást! 

2. Gergő a noteszébe leírta a gyanúsítottak nevét:1

  a)  Milyen kapcsolat fűzte a csikósokat a Bab utcához és Csomborhoz? 
  b)  A történet folyamán az is kiderül, hogy ki adta fel a táviratot, és azt is megtudjuk, 

ki Török Hugó. Nevezzétek meg, kik az említett személyek!
  c)  A táviratkihordó azért vált gyanússá, mert más ügyben is visszatért az utcá

ba. Ahogy Gergő a társainak megjegyezte: „a tettes mindig visszatér a tetthelyre”.
Mondjátok el, milyen okkal jelent meg ismét a táviratkihordó az utcában!

  d)  A hangjátékíró mindent megtett azért, hogy Kakula Zét szembesítse az utca egy
kori lakójával, Stefi  nénivel. Még azt is elintézte, hogy mindkettőt felvegyék sta
tisztának egy fi lmbe. Játsszátok el a szembesítés jelenetét! (Beszéljétek meg előt
te a helyszínre, az időre és az eseményekre stb. vonatkozó tényeket!) 

  e)  Fejezzétek be a mondatot az olvasottak alapján! Laska Dénes a hangjáték sikere 
érdekében még arra is képes volt, hogy a szabóműhelyben… .

  f)  Kakula Zéről kiderül, hogy a valódi neve Tóth Krisztián. Beszéljétek meg, hogy bű
nöse vagy ártatlan az újságárus!

 3.  Négy fenyegető levél érkezik a gyerekekhez, az írójukról semmit sem tudnak a fi úk. 
Az első levél így hangzik:

    Első figyelmeztetés!
     Azt ajánlom a saját érdeketekben, hogy azonnal hagyjatok fel mindenféle 

kíváncsiskodással! Vagyis ne üssétek az orrotokat semmibe! Ne kutas sa tok semmi után, 
mert különben leszámolok veletek!!

  X, az ismeretlen Fekete Kéz

  a) Ki írta a leveleket? Mondd el, milyen céllal! 
  b)  Ki juttatja el az írásokat a gyerekekhez? Mi volt ezért a jutalma? 

 4.  Mindegyik fi ú azt a lakót kereste fel, akinek a házába beköltözött, és a cégtábla alap
ján a foglalkozását űzte. Ismertesd a felfedezéseiket néhány jellegzetes vonás felso
rolásával! Mondd el, mit tudtál meg az „őslakosokról”! 

1 Ha gondot okoz a bejegyzés olvasása, vesd össze a regény szövegével!

239

„Som Pál, Som József csikósok.
Táviratkihordó (nem tudom a nevét).
Toeroek Hugo (a távirat címzettje).
Gajzágó István hangjátékíró.
Laska Dénes dramaturg.

Kakula Zé újságárus.
Jácint Vince állatkereskedő,
Karikó úri szabó,
Csombor portás (gyerekek).
Nándor, Jolán (régi nevek a falon).”


  Az utca megfi gyelése fontos feladata volt 
a gyerekeknek (jelenet a fi lmből)
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Kuckó – Olvassunk együtt!
Jules Verne: Kétévi vakáció

Verne Gyula írásába most csak egy rövidke betekintést nyúj
tunk. Reméljük, kedvet kapsz majd ahhoz, hogy a közelgő 
nyári szünetben a teljes művel megismerkedj. 

A Kétévi vakáció című alkotás 1888ban jelent meg, műfa
ja regény. Kalandregénynek is nevezzük, éppen úgy, mint 
a hatodik osztályban megismert művet, Daniel Defoe Robin-
son Crusoe című alkotását. A kalandregény a regény egyik tí
pusa, amelynek hősére (hőseire) különleges próbatételek, ese
mények várnak. Cselekménye rendszerint változó helyszíneken 
játszódik, és a hőst (hősöket) általában ellenfelek, illetve segí
tőtársak veszik körül. A kalandregény izgalmas és fordulatos 
cselekményével szeretné „megmozgatni” az olvasó képzele
tét, hogy ezáltal szórakoztató és érdekes olvasmány legyen.

A mű szereplői tizenéves fi atalok, csakúgy, mint Csukás István Vakáció a halott utcában
című írásának gyerekszereplői. Verne hősei azonban az életükért küzdenek, az élelmük meg
szerzéséért, és azért, hogy ne fagyjanak meg a hosszú és hideg téli napokon. Kétévi vakáció
juk nem derűs szünidő, nem gondtalan semmittevés, hanem a túlélésükért folytatott harc. 
Mindezt olyan példás szervezettséggel és kitartással teszik, hogy a tizenkét–tizennégy éves 
fi úk küzdelmes napjai (évei) minden felnőttnek a becsületére válhatnának.

A fi úkkal történt események mintegy százhatvan évvel ezelőtt, 1860ban kezdődnek, 
amikor szkúnerük1 elszabadul a Csendesóceán egyik kikötőjéből, majd közel egy 
hónapig tartó hánykolódás után zátonyra fut egy lakatlan szigeten. A gyerekek nem 
reménykedhetnek a gyors szabadulásban, ezért hozzáfognak új életük megszervezéséhez. 
A kis hajótöröttek egyre találékonyabbak, bátrabbak és ügyesebbek lesznek: leleményessé
güknek köszönhetően soha nem szűkölködnek ennivalóban, még azt is kitalálják, hogyan 
szerezzenek olajat a mécsesükbe. Olvasnak, tanulnak, pontosan követik az idő múlását, gon
dosan ügyelnek az egészségükre, hiszen egyszer majd el kell hagyniuk a szigetet – vagy ta
lán itt kell maradniuk örökre. Persze közöttük is vannak versengések és összeütközések, ame
lyekre a következő oldalakon lévő részletből is fény derül.

1 szkúner: a vitorlás hajók egyik típusa, amelynek legalább két árbóca van

JULES VERNE (1828–1905)
Francia író, a tudományosfantasztikus irodalom kiemelkedő alakja. 
Az írásaiban megálmodott tervek és találmányok nagy része nap
jainkra már megvalósult, ahogy azt az író is előre megjósolta. Ha tá
sa irodalmunkban is érződik, többek között Jókai Mór regényeiben. 
Verne műveit nagyon sok országban ismerik és szeretik, regényeit 
eddig közel száz ötven nyelv re fordították le. 
Számos műve közül néhány: Nyolcvan nap alatt a Föld körül, Nemo ka -
pitány, Grant kapitány gyermekei, Sándor Mátyás, A tizenöt éves kapitány.
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Május 25én, tehát néhány nappal előbb, mint a múlt évben, megjelent a legelső hó. A me
leg ruhákat már néhány hét előtt kiosztották és Gordon [górdn] őrködött az egészségügyi 
rendszabályok szigorú megtartása felett.

Ezen utóbbi időszak alatt a Franciabarlangban titkos izgalom uralkodott, amely a ke
délyeket nagy feszültségben tartotta. Az év, amelynek tartamára Gordon a Chairmanszi
get [csermen] főnökéül megválasztatott, június 10én le fog járni.

E körülmény titkos tanácskozásra, érte kezletekre, sőt mondhatjuk, cselszövények re is 
szolgáltatott alkalmat, amelyek e kis világot komoly izgatottságban tartották. Gor don 
semleges akart maradni. Briantnak [brian], francia származású lévén, eszébe se jutott 
a gyarmatot kormányozni, amely nek tagjai közt az angolok nagy többségben voltak.

Voltaképpen a közelgő választás iránt legin kább Doniphan [danifen] érdeklődött, anél kül 
azonban, hogy érdeklődését nagyon mu tatta volna. A közepesnél magasabb ér tel miségével 
és kétségbevonhatatlan bá tor sá gá val bizonyára jelentékeny kilátásai lettek volna, ha gőgös 
jelleme, uralomvágya és irigy ter mészetének hibái nem csökkentik az esélyeit.

Azonban akár azért, mert bizonyosnak hit te, hogy ő lesz Gordon utóda, akár azért, 
mert a hiúsága nem engedte, hogy szavazatokat kolduljon, a mozgalmaktól tüntetőleg tá
vol tartotta magát. Egyébiránt, amit ő nem tett nyíltan, a társai megtették helyette. Wilcox 
[vilkoksz], Webb [veb] és Cross [krossz] titokban igyekeztek rábeszélni társaikat, főleg a ki 
csinyeket, akiknek támogatása nagyon becses volt, hogy Doniphanra szavazzanak. Miután 
pedig más jelöltségről nem beszélt senki, Doniphan némi joggal biztosnak tarthatta a 
megválasztását.

Elérkezett június 10ike.
A szavazás délutánra volt kitűzve. Mindenkinek egy cédulára kellett felírnia azon társa 

nevét, akit főnökül óhajtott. A szavazatok többsége döntött. Miután a gyarmat tizennégy 
tagból állt, […] a főnöki cím elnyeréséhez nyolc szavazat kellett.

A szavazás Gordon elnöklete alatt két órakor kezdődött és azon komolysággal ment vég
hez, amellyel az angolszász faj jogait gyakorolni szokta.

A szavazatok összeszámlálása a következő eredményt tüntette fel:
Briant 8 szavazat 
Doniphan 3 szavazat 
Gordon 1 szavazat

Gordon és Doniphan nem akartak részt venni a szavazásban, Briant Gordonra szavazott.
Doniphan az eredmény kihirdetésének hallatára nem volt képes elpalástolni csalódását, 

sem ingerültségét.

  Szkúner a viharos tengeren
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Briant nagyon meg volt lepetve afelett,1 hogy elnyerte a szavazatok többségét és az első 
pillanatban vissza akarta utasítani a megtiszteltetést. De kétségkívül valami gondolata tá
madt, mert miután Jakab öccsére tekintett, így szólt:

– Köszönöm, barátaim, elfogadom.
E naptól fogva Briant egy évig a Chairmansziget telepítvényeseinek főnöke volt. […] 

Midőn Briantt a társai megválasztották, ezáltal csak elismeréssel akartak adózni szolgá
latkész jellemének, bátorságának és fáradhatatlan odaadásainak, melyet tanúsított közös 
érdekeikért attól a naptól fogva, mikor ÚjZélandból a Chairmanszigetre való átkelés al
kalmával úgyszólván átvette a Sloughi2 [szlúgi] parancsnokságát, sohase hátrált meg sem
miféle veszély vagy fáradság elől. Noha más nemzetből származott, mégis mindnyájan 
szerették, nagyok és kicsinyek – főleg az utóbbiak, akikkel mindig oly szeretetteljesen fog
lalatoskodott, hogy mindnyájan egyhangúlag rászavaztak. […]

A téli életmód tekintetében a múlt évi program lépett ismét életbe. Briant szigorúan őr
ködött a betartására, anélkül hogy fölényét valahol éreztette volna. Egyébiránt készsége
sen engedelmeskedtek neki és Gordon lényegesen megkönnyítette feladatát azzal, hogy az 
engedelmességben mindenkor ő maga járt elöl jó példával.

A napok hosszúak voltak. A nagy hideg miatt ki sem mozdulhattak és a csarnokban 
kellett veszteg maradniuk. Szorgalmasan tanultak és Jenkins [dzsenkinsz], Iverson [íver
szon], Dole [dól] és Costar [koszter] észrevehető előmeneteleket is tettek. A nagyok oktat
ták a kicsinyeket és közben maguk is tanultak. […]

Augusztus első felében négy rendkívüli hideg nap volt. Briant aggódva látta, hogy a hőmé
rő harminc fokra a fagypont alá szállott. A légkör páratlanul tiszta volt, és amint a hőmérsék
let ily nagy csökkenéseinél gyakran tapasztalható, még a legcsekélyebb szellő se lengedezett.

Nem lehetett kimenni a Franciabarlangból anélkül, hogy az ember még a velőt is a csont
jaiban megfagyni ne érezte volna. A kicsinyeknek egy pillanatra sem volt szabad kilépni 
a levegőre és a nagyok is csak feltétlen szükség esetén mentek ki, főleg azért, hogy a fészer 
és a baromfi ól tűzhelyein a tűz ki ne aludjék se éjjel, se nappal. […]

Augusztus második fele tűrhetőbb volt. Briant a szabadban újból elkezdhette a munká
kat, a halászat kivételével, mert a folyót és a tavat még mindig vastag jég borította. Gyak
ran megtekintették a vermeket, hurkokat és hálókat, amelyekkel sok madarat fogtak. Szó
val az éléskamra sohase volt híjával a friss vadnak.

(Részletek a regény Tizennyolcadik és Tizenkilencedik fejezetéből; Huszár Imre fordítása)

Feladatok, kérdések
1.  Beszéljétek meg, hasonlíte Chairman nevelőintézet tanulóinak története Robin

sonéhoz! Ha igen, miben?
 2.  Az új kormányzó megválasztása kissé megzavarta a fi úk életét, és még élesebben 

rámutatott a közöttük feszülő ellentétekre.
  a) Mennyi időre választottak a szigetlakók elnököt?
  b)  Hogyan hívták a leköszönő vezetőt, és kit választottak meg új kormányzónak? 

Miben különbözött a két fi ú elképzelése a szigeten maradás kérdésében?
  c)  Ismertesd a szavazás eredményét! Milyen konfl iktusok, csoportosulások buk

kantak napvilágra a választáskor?
  d) Kiknek és minek köszönhette az új vezető a győzelmét?

1 meg volt lepetve afelett: meglepődött amiatt
2 Sloughi: a hajó neve
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3.  A fi úk munkaterve – amint azt a regényben olvashatjuk – az angolszász nevelés 
elveinek megfelelően készült: „Valahányszor valamitől irtózol, tedd meg. Sohase mu-
laszd el az alkalmat a lehető legnagyobb erőfeszítésre. Ne vess meg semmiféle fárad-
ságot, mert nincs haszontalan fáradság. Ezen elvek gyakorlati alkalmazása megedzi 
a testet és a lelket is.”

  a) Értelmezzétek a munkaterv pontjait!
  b)  Említsetek példákat a saját életetekből, mikor cselekedtetek a fi úk elvei szerint, 

illetve mikor szegtétek meg azokat! Hogyan viselkednétek ma az általatok em
lített esetekben? 

Kapcsolódó
1.  Idézzétek fel az elmúlt tanévben megismert regényt, Daniel Defoe Robinson 

Crusoe című alkotását! Milyen nehézségekkel kellett megküzdenie Robinsonnak? 
Soroljatok fel közülük legalább ötöt! 

 2.  Könyvtári és internetes kutatómunka után adj egyegy címet a regényhez készí
tett illusztrációknak! Szerepeljenek benne a következő szavak is: ÚjZéland, kikötő, 
vihar, tizenöt, lakatlan sziget, élelem, tutaj, megmenekülés!


  Léon Bennett illusztrációi a regényhez
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Összefoglalás

Ebbe a tankönyvi fejezetbe olyan műveket válogattunk, amelyek szinte veled egykorú fi ata
lokról szólnak. A regények megismerése során nemcsak barátságokról és nagy kalandok
ról olvashattál, hanem fi atal emberek kortársaikkal és önmagukkal vívott küzdelmeiről is. 
A Kuckó szemelvényében arra is példát mutattunk, mit kell tennünk azért, hogy a reményte
lennek tűnő helyzeteken is úrrá tudjunk lenni. 

A művek olvasása során együttérezhettél – és sokszor egyet is érthettél – a szereplőkkel. 
Ha olykor el is utasítottad a viselkedésüket, az ő hibáik és kudarcaik talán segítenek majd 
a rád váró helyes döntések meghozatalában.

A fejezetbe választott mindkét regény címében szerepel a vakáció szó: az egyik alkotás 
fi ataljai egy kihalt utcában töltötték a nyári szünidejüket, a másik regény gyermekszereplőit 
egy lakatlan sziget marasztalta két évig tartó vakációra. Hamarosan rád is a nyári pihenés vár, 
a 7.es irodalomkönyved olvasmányainak a végére értél. Bízunk benne, hogy a most meg
ismert alkotások is emlékezetesek maradnak a számodra, és általuk is kedvet kapsz az olva
sáshoz a rád váró nyári szünetben. 

Feladatok, kérdések 
 1.  A művek megismerése során a regény műfajáról is bővíthetted a tudásodat, a cse

lekmény, a történet és az elbeszélés fogalmáról is sok ismeretet szerezhettél.
  a) Húzzatok egyegy cetlit, melyekre a következő szavak vannak felírva!
  b) Készítsetek a kifejezésekhez fogalommagyarázatot!

 2.  Keress részleteket az olvasott művekből a következő írói közlésmódokra (szöveg
típusokra)! 

  a) elbeszélés b) tájleírás c) jellemzés d) párbeszéd
 3.  Érvelj Csukás István művének ismeretében amellett, hogy az alkotás műfaja re

gény! Mutasd be, miként van jelen a műfaj legalább három ismertetőjegye a Va-
káció a halott utcában című műben!

Kapcsolódó
 1.  Írj kedvcsináló könyvajánlást az egyik regényhez a művet még nem ismerők szá

mára!
2.  Készítsetek túlélőcsomagot a Kétévi vakáció című regény gyerekeinek a megsegí

tésére! Jól gondoljátok át, melyek azok a – 19. században is meglévő – legfonto
sabb eszközök, tárgyak, amelyek a fi úk hasznára lehetnek!

 3.  Vonj le tanulságokat Verne Gyula regényéből a magad számára! (Például az alap
ján, melyeket tartod a fi úk legfontosabb tetteinek.)

történet késleltetéselbeszélés cselekmény

kihagyás epizód jelenet leírás
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Összefoglalás az irodalomelméleti ismeretekből

1. Irodalmi műnemek

Epika Líra Dráma

• az elbeszélő egy történetet 
mond el a cselekmény, 
a szereplők és a kör nye zet 
be muta tásával

• formája főleg próza

• a lírai én személyes ér zel
meit, hangulatait, gon
do latait fejezi ki, leg gyak
rab ban egyes szám első 
személyben

• formája (szinte mindig) vers
• ritmus, rím jellemzi

• cselekménye sűrítve, 
párbe szé des formában jele
nik meg

• gyakori vo   ná sa a főhős és 
ellen fe lei kö zötti konfl  iktus 
(össze ütközés)

• a drámai jellemek általában 
egy ural kodó jellemvonás 
megtes tesítői

2. Epikai, lírai és drámai műfajok

Epika Líra Dráma

• mese, verses mese
• novella
• elbeszélés
• regény
• elbeszélő költemény
• monda
• rege
• mítosz
• legenda
• anekdota
• karcolat
• parainesis
• eposz

• dal
• életkép
• tájleíró költemény
• epigramma
• elégia 
• óda
• himnusz
• rapszódia

• komédia (vígjáték)
• tragédia (szomorújáték)

• ballada

3. Eredet szerint

Népköltészeti alkotás Műköltészeti alkotás

• közösségi alkotás
• szájhagyomány útján terjed
• szövege változik

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

4. Forma szerint

Vers Próza

• kötött ritmusú
• verssorokra, versszakokra tagolódik
• gyakran rímel

• kötetlen ritmusú
• bekezdésekre, fejezetekre tagolódik 
• írásképe folyamatos
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5. Írói közlésmódok (szövegtípusok)

Elbeszélés Az események előadása

Leírás A szereplők, helyszínek, tárgyak, jelenségek bemutatása

Párbeszéd A szereplők egymáshoz intézett közlései

Jellemzés A szereplők külső és belső tulajdonságainak bemutatása

Monológ A szereplők belső beszéde, gondolatai

6. Az elbeszélő művek szerkezete és cselekménye

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

Bonyodalom Az alaphelyzetet megváltoztató fordulat, a történet további 
eseményeinek a kiindulópontja.

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

Tetőpont A cselekmény leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja.
Megoldás A cselekmény befejező része, a történet lezárása.

7. Rímfajták
• Sorvégi rímfajták

A rímfajta neve Rímképlet A rímek elhelyezkedésének módja

páros rím a a b b Az egymást követő verssorok párosával rímelnek.

keresztrím a b a b A verssorok keresztben rímelnek egymással, az első a harma
dikkal, a második a negyedikkel.

bokorrím a a a a Több, egymás utáni sor rímel egymással.

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

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

• Kezdő rím (alliteráció): „s hökken a hó a hideg havason” (Áprily Lajos: Március)
• Belső rím: „S mind, ami bor pezsegve forr” (Arany János: A walesi bárdok)
• Asszonánc: „miatt” – „villámidat” (Kölcsey Ferenc: Himnusz)
• Tiszta rím: „ellenség” – „jelenség” (Arany János: Toldi)

8. Költői kifejezőeszközök
a) Szóképek

Hasonlat „Mint komor bikáé, olyan a járása”
                        (Arany János: Toldi)

Metafora „Te a nagy világnak  / Legnagyobb gyémántja!”
                            (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)

Megszemélyesítés „Reszket a bokor”
                             (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)

Allegória álomallegória (Arany János: Toldi;  Negyedik ének)
reményallegória (Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez) 
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b) Nyelvi alakzatok

Megszólítás „Ó, végbelieknek, ifj ú vitézeknek dicséretes serege”
                           (Balassi Bálint: Egy katonaének)

Felkiáltás „Átok és hazudság minden ige szádban!”
                        (Arany János: Toldi)

Kérdés „Rabok legyünk, vagy szabadok?”
                       (Petőfi  Sándor: Nemzeti dal)

Ismétlés „Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!”
                       (Petőfi  Sándor: Szeptember végén)
„Elindula sírva az ő kicsi fi a,
Elindula sírva magos Déva várra”
                       (Kőmíves Kelemenné)

Szótőismétlés „Lelkemből lelkezett gyönyörű magzatom”
                       (Arany János: Toldi)

Felsorolás „Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul.”  
                       (Balassi Bálint: Egy katonaének)

Párhuzam „Elhull a virág, eliramlik az élet…”
                       (Petőfi  Sándor: Szeptember végén)

Ellentét „Vár állott, most kőhalom”
                      (Kölcsey Ferenc: Himnusz)
„Akkor meleg nyár volt, / Most tél van, hideg tél.”
                       (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)

Fokozás „Te a nagy világnak / Legnagyobb gyémántja!”
                       (Petőfi  Sándor: Reszket a bokor, mert…)

Túlzás „Hárman sem birnátok súlyos buzogányát”
                       (Arany János: Toldi)
„S az ember millióinak / Szemében gyászköny űl.”
                       (Vörösmarty Mihály: Szózat)

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

9. Útmutató az időmértékes verseléshez 

Rövid a szótag: ha rövid benne a magánhangzó, és csak egy mássalhangzó áll utána. Jele: U

Hosszú a szótag: ha hosszú benne a magánhangzó. De akkor is hosszú, ha két vagy több 
mássalhangzó áll a rövid magánhangzó után. Jele: –

A szótagok időtartamát (rövid, hosszú) befolyásolják még:
• a kétjegyű betűk (cs, ty, ly stb.), mert egy mássalhangzónak számítanak;
• a határozott névelő (a, az) lehet rövid, de hosszú is;
• a sor utolsó szótagját a szünet hosszúvá teheti;
• néhány kötőszó (például az is) egyaránt lehet rövid és hosszú.

A magyar költészetben használt leggyakoribb verslábak:
    U –          jambus                                – U         trocheus                         – –           spondeus   
    UU        pirrichius                             – UU     daktilus                          UU  –      anapesztus
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allegória: 1. Szókép. Egy elvont fogalom vagy 
eszme megszemélyesítése, érzékelhető formá
ban történő megjelenítése. A megszemélyesí
tés, metafora sorozata több soron, versszakon 
vagy az egész művön át tart. A képsor minden 
részlete mögött a gondolat megfelelő részlete 
található. 2. Elvont fogalmak, erkölcsi tulajdon
ságok, eszmék, lelki jelenségek megjelenítése, 
megszemélyesítése. A költők többnyire nagy 
kezdőbetűvel emelik ki műveikben.

alliteráció (kezdő rím): ritmusképző elem. Két 
vagy több, általában egymást követő szó szó
kezdő hang jának ismétlődése, összecsengése.

anekdota: olyan tréfás, humoros, csattanóval 
vég ződő történet, amely közismert emberek
ről vagy jeles történelmi eseményekről szól. 
A történet lehet valós vagy akár kitalált is, de 
mindenképpen a hitelesség erejével hat.

asszonánc: olyan rímfajta, amelyben a magán
hangzók legalább két szótagban azonosak, 
a mássalhangzók pedig eltérnek.

ballada: verses kisepikai műfaj, amely lírai és drá
mai elemeket is tartalmaz. A sűrített cselek
mény a szereplők párbeszédéből és az elbeszé
lői szövegből bontakozik ki. A történet gyakran 
tragikusan végződik. Elő adásmódja szaggatott, 
szűkszavú. Szerzője szerint megkülönböztetünk 
népballadát és műballadát.

balladai homály: az a jelenség, amikor kiha gyá
sok vannak a történetmondásban, a hiányos ré
szek a szöveg egészéből következtethe tők ki.

barokk: a 16–18. századokra jellemző művelő
déstörténeti korszak és korstílus. Elnevezése az 
olasz barocco [bárokko] ’nyakatekert okosko
dás’ szóból származik. Az ellenreformáció ha
tására jött létre, célja a katolikus egyház tekin
télyének a visszaszerzése volt. Jellemzői közül: 
túldíszítettség, részletgazdagság, bonyolultság, 
dinamizmus és pompa. A túlzás művészetének 
is nevezik.

belső rím: rímfajta, amelyben egy soron belül he
lyezkednek el az összecsengő szavak.

bonyodalom: az elbeszélő művek azon része, 
amely ben a mű alaphelyzete megváltozik, a tör
ténet további eseményeinek a kiindulópontja.

bujdosóének: a hazájukat elhagyó katonák sor
sát és érzelmeit bemutató dalok. Hangvételük 
panaszos és bánatos. A hazától való elválás szo
morúságát, a fájdalom és a reményvesztettség 
érzését sugározzák. A kuruc kor irodalmának ked 
velt műfaja volt.

cselekmény: az elbeszélő művekben végbeme
nő események összefüggő sora. A cselekmény
szál meghatározott szereplő(k)höz, helyszínhez, 
időszakhoz stb. kapcsolódó események soroza
ta, amely a mű cselekményének a részét képezi. 
A több szálon futó cselekmény esetén az egyes 
szálak elválhatnak és össze is kapcsolódhatnak 
a mű ben.

cselekmény kibontakozása: a bonyodalom tól 
a tetőpontig terjedő rész, az események össze
függő sora. Kalandok, próbatételek, fordulatok 
a (fő)szereplő életében.

dal: lírai műfaj, egyszerű érzelmeket, hangula
tokat és gondolatokat fejez ki közvetlen formá
ban. Jellemzője a világos szerkezet, a ze nei ség, 
a költői kifejezőeszközök gazdag hasz nálata.

dráma: az epika és a líra mellett a harmadik iro
dalmi műnem. A drámai műnem al ko tá sai ban 
a cselekmény sűrítve, párbeszé des for mában 
jelenik meg. A drámai cse lek mény gyakori vo
nása a főhős és ellenfelei közötti konfl iktus (ösz
szeütközés). A drámai jellemek általában egy 
uralkodó jellemvonás megtestesítői.

egyházi kultúra: a keresztény egyház által létre
hozott értékek összessége, mely az oktatásra, 
a művészetekre és az élet szinte minden terüle
tére nagy hatással volt.

elbeszélés: 1. Műfaj. Prózában írt, hosszabb ter
jedelmű epikai alkotás. Általában egy esemény
sorra épül, de több cselekménybeli for dulat, 
idő és helyszínváltások jellemzik, me lyek során 
megismerhetjük a szereplők jellemét és kör
nyezetét is. 2. Közlésmód (szövegtípus), benne 
a történet elmondása kap hangsúlyos szerepet.

elbeszélő: az epikai művek történetét elmon dó 
személy, aki lehet a cselekmény résztvevője, de 
lehet kívülálló is.

elbeszélő költemény: verses formában írt, ese
ményeket, történeteket elmondó hosszabb ter
jedelmű mű, amelyet átszőnek a lírai elemek is. 

Fogalomtár
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elégia: fájdalmat, csalódást, gyászt megéneklő, 
bánatos hangulatú lírai költemény. Az ógörög 
irodalom első lírai műfajai közé tartozott. Fu vo la
kísérettel előadott gyászdalt, de harcra buzdító 
éneket is jelentett. Később az emlékezés, a fájda 
lom, az elmúlás szomorú hangvételű lírai kifeje
zése lett.

életkép: a mindennapi élet valamely jellemző 
helyzetét vagy alakját ábrázoló, sokszor lírai és 
epikai elemeket egyaránt magában foglaló ver
ses vagy prózai alkotás.

ellentét: szavak, gondolatok, képek szembeállí
tása, alkalmazásával a mondanivaló még kifeje
zőbbé válik.

előkészítés (expozíció): az elbeszélő művek be 
vezető része. Megismerjük belőle az események 
idejét, helyszínét és a szereplőket, valamint a ki
induló (alap) helyzetet. 

előre- és visszautalás: az elbeszélő a történet
mondás során egy korábbi (már ismert), illetve 
egy későbbi (még nem említett, ismeretlen) szö 
vegrészre, eseményre, információra stb. utal.

emlékirat: irodalmi műfaj, amely különböző for
mákban (levél, napló, vallomás) keletkezhet. 
Az emlékiratok (memoárok) az adott történelmi 
kor fontos dokumentumai, azokról forrásként 
szolgálnak; ugyanakkor a művek személyes jel
lege, önéletrajzi vonatkozása is igen jelentős.

epigramma: egyetlen fontos gondolatot, általá
nos érvényű tanítást, bölcsességet, példát meg
fogalmazó lírai költemény. Jellemzője a rövid
ség és a tömörség. Két szerkezeti elemből épül 
fel: egy előkészítő részből és egy csattanós le
zárásból.

epika: irodalmi műnem. Az elbeszélő egy ese
mény sort, történetet mond el a cselekmény, a 
szereplők és a környezet bemutatásával. Az epi
kai művek formája főleg próza.

epikus művek szerkezete: I. előkészítés, II. bo
nyodalom, III. cselekmény kibontakozása, IV. te
tőpont, V. megoldás.

epizód: nagyobb terjedelmű epikai művek része. 
Önálló esemény, amely rövid időre megszakítja, 
késlelteti a történetet. Általában a szereplők jel
lemzésében, a kor, a körülmények bemutatásá
ban van szerepe. 

eposz: olyan epikai műfaj, amelynek rendkívüli 
képességekkel rendelkező hőse – istenektől is 
támogatva – az egész közösség sorsára kiható 
tetteket hajt végre. A szerteágazó és terjedel
mes elbeszélés egy központi hős köré formá
lódik, ezért hőskölteménynek is nevezik. Jelleg 

zetes szerkezeti és stílusbeli elemeit (állandó 
elemek) eposzi kellékeknek nevezzük. A barokk 
stílus kedvelt műfaja volt.

felkiáltás: erős érzelmeket, indulatokat fejez ki. 
felsorolás: tartalmi erősítés, hangsúlyozás céljá

ból szavak, fogalmak listázása meghatározott 
szempont szerint.

fokozás: a mondanivaló nyomatékosítása cél
jából nyelvi elemek, fogalmak stb. felsorakozta
tása, sajátos elrendezése. A hatáskeltés és a fe
szültségteremtés egyik eszköze.

fordulópont (fordulat): a cselekmény fontos 
mozzanata, amely a hős sorsának változását 
idé zi elő. 

főszereplő: a szereplők közül a legfontosabb, köz 
ponti alak. Cselekvéseinek döntő hatása van az 
események alakulására.

gótika (gótikus stílus): a 13–15. századokra jel
lemző képzőművészeti irányzat. Jellemzői közül: 
magas, vékony falak, csúcsíves formák, nagy és 
színes üvegablakok, bordás keresztboltozatok.

hangsúlyos (ütemhangsúlyos vagy magya-
ros) verselés: a versritmus egyik fajtája, amely
ben a ritmust a hangsúlyos és a hangsúlytalan 
szótagok szabályos váltakozása teremti meg. 
Alapegysége az ütem. 

hasonlat: két dolog (személy, tárgy, jelenség, ese
mény) összehasonlítása közös tulajdonság vagy 
hangulati hasonlóság alapján.

hazaszeretet: az embernek a hazája, a népe, 
a nemzete iránti odaadása és ragaszkodása.

helyszín: a művekben az események tere, ahol 
a cselekmény játszódik.

helyzet: olyan szerkezeti egység az epikai mű
vek ben, amelyekben a hős cselekszik vagy cse
lekedni kénytelen.

hexameter: az időmértékes verselés egyik sor
fajtája, amely hat verslábból áll. Az első négy 
versláb daktilus és spondeus is lehet, az ötödik 
vers láb mindig daktilus, a hatodik pedig min
dig spondeus (ezért kötött verssor).

himnusz: vallásos jellegű, Istent, isteni hatalma
kat vagy magasztos eszméket dicsőítő imaszerű 
ének. Az ódaműfaj egyik változata.

humanizmus: a reneszánsz kor emberének élet
szemlélete, gondolkodásmódja, világnézete, 
mely az evilági élet fontosságát hirdette. Tudós 
magatartást, klasszikus műveltséget is jelentett. 

humor: szellemes megfogalmazás, ábrázolás
mód, mely elnéző derűvel, jóakarattal tekint 
a torz, visszás, helytelen jellemvonásokra vagy 
körülményekre.
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időmértékes verselés: a versritmus egyik fajtá
ja, amelyben a ritmust a rövid és a hosszú szó
tagok szabályos váltakozása teremti meg. Rövid  
a szótag, ha rövid a magánhangzó benne, és 
a következő magánhangzóig csak egy mással
hangzó követi. Jele: U. Hosszú a szótag, ha hosz 
szú a magánhangzó a szótagban, vagy a rövid  
magánhangzót a következő magánhangzóig  
két vagy több mássalhangzó követi (tehát akkor  
is, ha a szótagon belül csak egy mássalhangzó 
van a magánhangzó után, de a következő szó
tag mássalhangzóval kezdődik). Jele: –.

időszerkezet: az epikus művekben az esemé
nyek, történések időbeli sorrendje hozza létre; 
művenként különböző.

ifjúsági regény: a regény alfajtája. Gyakran fia
talok, gyerekek a szereplői, ezért elsősorban az 
ő érdeklődésükre számít az író a mű elolvasá
sakor.

iniciálé: a kódex egyes fejezeteinek vagy a bekez
déseinek nagy méretű, díszes kezdőbetűje.

intelem (parainesis): epikai műfaj, amely egy 
megnevezett személyhez szólva erkölcsi kérdé
sekkel foglalkozik, nevelő célzatú tanácsokat és 
bölcsességeket fogalmaz meg.

inverzió (szórendcsere): szokatlan szórend, a ki  
emelés eszköze.

ismétlés: alakzat; szavak, szókapcsolatok újbóli 
alkalmazása nyomatékosítás céljából.

ismétlődő motívum: olyan mozzanat, amely a 
műben többször visszatér; a nyomatékosí tás 
eszköze.

jelenet: az egy térben és / vagy egy időben zajló 
eseménysor. A filmekben a jelenet olyan szerke
zeti egység, amikor a mozgóképi elbeszélésben 
nincsenek nagyobb tér és / vagy időugrások.

jellem: a szereplő külső és belső tulajdonságai al
kotják.

jellemzés: a szereplők külső és belső tulajdonsá
gainak a bemutatása. 

kaland: az irodalom egyik leggyakoribb témá ja. 
Megjelenik benne az ember megis merési vá
gya, harca a természettel, el len ségeivel, vala
mint küzdelme az igazságtalanság ellen. 

kalandregény: a regény egyik típusa, hősé re  
különleges események, próbatételek vár nak. 
Cselekménye rendszerint változó helyszíne
ken játszódik, a főhőst ellenfelek és segítőtár
sak sora veheti körül.

kérdés: szerepe a tájékozódás, tudakozódás, ér
deklődés.

késleltetés: a cselekmény bonyolításának a mód
szere, a feszültséget fokozza azáltal, hogy a meg  
oldást későbbre halasztja. 

kihagyás: a cselekmény bonyolításának a mód
szere, amikor a történet elbeszélése során hiány
zó (cselekmény)elemek, részek stb. vannak, me
lyek a szöveg egészéből kikövetkeztethetők, így 
a megértést nem akadályozzák. 

kisepika: azoknak az elbeszélő műveknek a cso
portja, amelyek történetmondása általában egy 
eseménysorra épül, cselekménye rövid idő alatt  
játszódik, és rendszerint kevés szereplője van. 
Műfajai közül: mese, monda, novella, elbeszélés.

klasszicizmus: a 17–19. századokban jelentke
ző, de főként az 1750 és 1830 közötti időszak
ra jellemző korstílus. Elnevezése a latin classis  
[klasszisz] ’osztály’ szóból származik. Az óko
ri művészetet tartotta példaképének forma és 
mondanivaló tekintetében. Jellemzői közül: szi
gorú szerkezeti szabályok, formai tökéletességre 
való törekvés, az értelem hangsúlyozása, az álta
lános bemutatása. 

kódex: kézzel írt, iniciálékkal és miniatúrákkal 
gazdagon díszített könyv, mely a könyvnyom
tatás elterjedése előtti időkből származik.  

korstílus: az adott korszak mindegyik művészeti 
ágában (irodalom, zene, képzőművészet, építé
szet stb.) érvényesülő stilisztikai jegyek, esztéti
kai célkitűzések és elvárások együttese.

könyvnyomtatás: gépesített eljárás, mely a szö
vegek és a képek nagy példányszámban törté
nő sokszorosítását teszi lehetővé.

középkor: a történelmi középkor az ókor és az 
újkor közötti időszak, a Nyugatrómai Biroda
lom bukásától (476tól) Amerika felfedezéséig 
(1492ig) tartott. A művészettörténeti középkor 
a 2 –3. századtól a reneszánsz stílus megjelené
séig (kb. a 14. század végéig, a 15. század elejé
ig) tartó időszak.

közösségi emlékezet: a közösség (kollektíva) 
által megőrzött emlékképek összessége, amely 
akkor jöhet létre, ha az adott emlék az egész kö
zösség számára nagy jelentőséggel bír. Lásd  
a 18–19. század törekvéseit, amely révén a népi 
kultúra és a népi hagyományok újbóli felfede
zése a közösségi emlékezetet erősítette.

kuruc kor: az 1600as évek utolsó harmadától az 
1700as évek első feléig (kb. 1670től 1750ig) 
tartó időszak. A kor irodalmában a Habsburgel
lenesség kap központi szerepet. Kedvelt műfa
jai voltak: katonadalok, táncdalok, bujdosóéne
kek, siratóénekek stb.
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legenda: epikai műfaj, vallási szempontból jelen
tős személyről, bibliai alakról, nevezetes hely
ről vagy ünnepről szóló tanulságos történet.  
A szentekről szóló legendákban nagy szerepük 
van a csodáknak és a csodatételeknek.

leírás: az élőlények, tárgyak, tájak, természeti je
lenségek szemléletes bemutatása. Lehet önálló 
mű vagy egy hosszabb terjedelmű alkotás ré
sze. Egyik típusa a tájleírás.

levél: az írásbeli közlésnek az egyik formája. For
mai előírásai (megszólítás, az olvasóval való kap 
csolatteremtés és kapcsolattartás, elbúcsúzás, 
keltezés stb.) mellett a levél témájára és tartal
mára vonatkozóan nincsenek szigorú előírások. 
A fiktív (kitalált, képzelt) levélnek nincs valódi 
címzettje, írója többnyire az olvasóközönség
nek szánja az írását.

líra: irodalmi műnem. A lírai én személyes ér
zelmeit, hangulatait, gondolatait fejezi ki, leg
gyakrabban egyes szám első személyben. For
mája (szinte mindig) vers, ritmus, rím jellemzi.

lírai alany (lírai én): aki a versben önmaga lel
ki folyamatairól, gondolatairól szól érzelmekkel 
teli és hangulatilag gazdag módon. A megnyi
latkozás leggyakrabban egyes szám első sze
mélyű. Nem azonos a költővel, a szerzővel.

lovag: olyan nemes ember, aki katonai szolgá
lata és hűsége jutalmaként birtokhoz jutott  
a középkori NyugatEurópában.

lovagi erények: azok a tulajdonságok és köte  
lességek, amelyeket a lovagoktól elvártak. Ilyen 
a keresztény Isten szolgálata, a hívő keresztény 
életmód, a keresztény hit vé delme a hitetlenek
kel szemben, a hűség, a gyengék segítése, a nők, 
a gyerekek, az idősek és a gyámoltalanok védel
mezése, a vitézség, a bátorság, a becsületesség, 
az erkölcsi tisztaság, a mértékletesség, az állha
tatosság, a bőkezűség és az igazságosság stb. is. 

lovagi kultúra: a középkor jellegzetes világi, ud
vari kultúrája. A főúri és uralkodói udvarokban 
alakult ki, és élte virágkorát. A lovagi irodalom 
jellegzetes műfajai: lovageposz, lovagregény 
stb. Lásd még a trubadúr címszót is. 

megoldás: a művek cselekményének befe je ző 
része, a történet lezárása, végkifejle te. A konf
liktus megszűnését eredményezi.

megszemélyesítés: költői kép. Természeti je
lenségek, élettelen tárgyak felruházása em beri 
tulajdonságokkal.

megszólítás: szerepe a kapcsolatteremtés, de 
árulkodik a szereplők kapcsolatáról is. 

mellékszereplő: kisebb, kevésbé fontos szere
pet játszik a műben.

mese: epikus műfaj. Csodás, hihetetlen, valósze
rűtlen elemekkel átszőtt, kitalált történet. Ere
dete szerint lehet népmese és műmese.

metafora: költői kép. Két dolognak az azonosí
tása valamilyen külső vagy belső tulajdonság, 
hangulati egyezőség alapján.

miniatűr kép (miniatúra): olyan kép, mely a 
kódexet illusztrálja. Lehet kisebb formátumú, 
az iniciáléhoz kapcsolódó, de a képek nagyobb 
méretben akár az egész lapot is kitölthetik.

monda: elbeszélő műfaj. Szájhagyomány útján 
megőrzött, majd később lejegyzett történet, 
amely valóságos elemekhez kapcsolódik. Ezek 
lehetnek például helyszínek, szereplők, ese
mények vagy szokások. A mondát csodás, me
seszerű elemek is színesíthetik.

motívum: egy adott műben visszatérő elem, 
kép, mely a mű értelmezésének egyik kulcsa.

mottó: rövid idézet a mű (műrészlet) elején, 
amely fontos gondolatot tartalmaz, így segíti  
a mű megértését. 

műballada: olyan ballada, amelynek szerzőjét is
merjük; írásban rögzített alkotás, melynek nin
csenek szövegváltozatai.

műfaj: a műalkotások rendszerezése, csopor to
sítása közös jellemvonások alapján. Ha gyo má
nyosan megkülönböztetünk lírai (pél dául dal, 
tájleíró költemény), drámai (pél dául tragédia, 
ko média) és epikus (például regény, novella) 
műfajokat.

műnem: az irodalom alapvető csoportjai: líra, 
epika, dráma.

nemzeti hagyomány: a nemzet közösségében 
tovább élő, tudatosan ápolt szokás, ízlés, felfo
gás, illetve szellemi  örökség.

nemzeti kultúra: az adott nemzet által létreho
zott anyagi és szellemi termékek összessége.

népdal: népköltészeti alkotás, lírai műfaj. A mű
dalhoz hasonlóan egyszerű érzelmeket, han
gulatokat és gondolatokat fejez ki közvetlen 
formában. Jellemzői az egysze rűség, a népies 
kifejezések használata, a madár és a virágmotí
vumok. Gyakran ter mészeti képpel kezdődnek.

nézőpont: az elbeszélés felépítésének, szerke
zetének meghatározó eleme, amely az elbe
szélő szereplőkhöz való hozzáállásának irányát, 
a szereplők egymáshoz viszonyított helyzetét 
határozza meg.

OH_MIR7TB.indd   251OH_MIR7TB.indd   251 2022. 06. 06.   22:202022. 06. 06.   22:20



252

novella: cselekménye általában egy esemény
sorra épül. Középpontjában valamilyen konflik
tus (összecsapás, összeütközés) áll. A cselek 
mény egyenletesen halad a tetőpontig, és leg   
többször meglepő, csattanószerű fordulattal 
zárul. Általában kevés szereplője van, a cselek
ménye rövid idő alatt játszódik.

óda: emelkedett hangú, magasztos tárgyú, rend
szerint bonyolult ritmikájú és felépítésű, ter
jedelmesebb lírai költemény. Az óda válfajai  
a himnusz és a rapszódia.

önazonosság: egy személy vagy egy csoport sa 
ját magával kapcsolatos tudásán alapul,  amely 
segítségükre van a jellemvonásaik és a feladata
ik megfogalmazásában is. Az önazonos ember 
érzései, meggyőződései, döntései és viselkedé
se összhangban van.

párhuzam: szavak, gondolatok, képek egymás 
mellé állítása, amely a hangulati, érzelmi stb. 
hasonlóságot szemléletesebbé teszi.

próbatétel: olyan nehéz helyzet, feladat, amely 
során a főszereplőnek (hősnek) leggyakrabban 
a fizikai erejét, ügyességét, rátermettségét kell 
bizonyítania. Emellett erkölcsi kérdésekben is 
állást kell foglalnia.

próza: az irodalmi nyelvhasználat egyik alapfor
mája. Ritmikailag kötetlen nyelvi közlés.

rapszódia: szenvedélyes hangú, felindult lelkiál
lapotot tükröző, szaggatott szerkezetű és gon
dolatmenetű, egyenetlen ritmusú lírai költe
mény. Az óda egyik válfaja.

reformáció: elnevezése a latin reformatio [refor
máció] ’megújítás’, ’újjászervezés’ szóból ered. 
A 16. században kibontakozó szellemi irányzat, 
mely a nemzeti nyelvű irodalom kibontakozá
sát eredményezte. Másrészt hitújító mozgalom 
is, mely az egyház és a katolikus vallás megújí
tására irányult. 

refrén: alakzat; a vers többször visszatérő egy
sége, amely leggyakrabban egyegy vers szak 
végén fordul elő.

regény: nagy terjedelmű, általában prózai formá
ban megírt mű. Elbeszélő (epikai) műfaj, amely
nek cselekménye van, eseménysort, történetet 
mond el. Általában egy vagy több hős életének 
hosszabb szakaszát foglalja össze. A legtöbb re
génynek több szálon futó, bonyolult cselek
ménye van, a főszereplők mellett meg jelenő 
mellékszereplők rendszere, a sok hely szín és a 
hosszú időtartam jellemzi.

reneszánsz: a 14–16. századokra jellemző műve
lődéstörténeti korszak és korstílus. Elnevezése 
a francia renaissance [röneszansz] ’újjászületés’ 
szóból származik. Az ókori görögrómai eszmé
ket követte, azok újjászületése, újbóli felfedezé
se valósult meg általa. Az egyoldalú vallásosság 
és a túlvilág élet fontossága helyett az ember, 
a földi élet került előtérbe. Jellemzői közül: em
berközpontúság, a világi témák elterjedése, 
egyéni hangú líra, a harmónia, az arányosság és 
a szépség keresése. 

rím: a vers egyik jellemzője, az azonos vagy rokon 
hangzású szavak, szótagok meghatározott he
lyen történő összecsengése.

rímszerkezet: a rímek elhelyezkedési sorrendje 
a verssorok egymásutánjában.

ritmus: azonos vagy hasonló jelenségek szabá
lyos ismétlődése.

rokokó: a 17–18. századra jellemző stílusirány
zat. Elnevezése a francia rocaille [rokájj] ’kagyló’ 
szóból származik, utalva az irányzat jellegzetes 
díszítőelemére. Jellemzői közül: játékosság, ke
csesség, idilli hangulat és csengő rímek.  

román stílus (romanika): a 11–12. századokra jel
lemző stílusirányzat Európában. Elnevezése arra 
utal, hogy követői az ókori Róma művészetét te
kintették irányadónak, azt fejlesztették tovább. 
Az épületek jellemzői közül: vastag falak, kicsi és 
félköríves ablakok, félköríves mennyezetek.

romantika: a 18–19. századokra jellemző kor
stílus. Elnevezése a francia roman ’regény’ szó
ból származik. Európában a polgárosodás volt 
az alapja a kibontakozásának. Jellemzői közül:  
a né pi kultúra és a népi hagyományok felfede
zése, a személyiség és az egyéniség kultusza, 
eredeti művek létrehozása, a művészi szabad
ság hirdetése, az elképzelt és álomszerű világ 
ábrázolása. 

siratóének: a kuruc kor irodalmának jellegzetes 
műfaja. Sokféle élethelyzetben mondták (éne
kelték): amikor valaki hosszú útra ment, ha a 
legények bevonultak katonának, vagy amikor 
halottat sirattak stb. Hangvételük fájdalmas és 
bánatos. 

sormetszet: felezi a verssort, a szünetet jelöli.
stílusirányzat: az adott korszak több művésze

ti ágában érvényesülő stilisztikai jegyek, eszté
tikai célkitűzések és elvárások  együttese. (A stí
lusirányzat tehát nem egyetemes jellegű, nem 
érvényesül az adott korszak minden művésze
ti ágában.) Ilyen a román stílus és a gótika is.
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szállóige: valamely irodalmi mű vagy híres sze
mély kijelentéséből származó, gyakran idézett 
és közismertté vált rövid részlet.

szatíra: a valóságot komikusan, a visszás hely
zeteket derűsen ábrázolja, miközben az irónia,  
a szellemes és rejtett gúny is jellemző rá. Lehet 
műfaj és ábrázolásmód is.

személyesség: az egyéni, a személyes érzelmek 
kifejezése, megvallása, amely főleg a lírai mű
vekben kap hangsúlyos szerepet.

szentimentalizmus: a 17–18. századokra jellem
ző stílusirányzat, amely főként az irodalom ban 
jelentkezett. Elnevezése a sensus [szen zusz] ’ér
zés, érzelem’ szóból származik, az ér zé  kenység 
kultuszának is nevezik. Jellemzői kö zül: az érzel
mek szabadságának a hangsúlyo zása, a lelki fo
lyamatok vizsgálata, az elégikus fájdalom, a csa
lódás és a szomorúság kifejezése. 

szimultán verselés: amikor a költemény időmér
tékesen és ütemhangsúlyosan is verselhető.

szónoklat: nyilvánosan, élőszóban előadott,  
a hallgatóságot valamire rábeszélni, valamiről 
meg győzni kívánó beszéd vagy prózai mű.

szótőismétlés: az azonos tövű szavak egymás 
mellé helyezése. Zenei hatásán túl erősítő, fo
kozó szerepe is van.

téma: a művek alapjául szolgáló gondolat.
tetőpont: az irodalmi művek cselekményének 

leglényegesebb fordulópontja, csúcspontja.
toborzódal: a katonadalok egyik válfaja, mely

ben a harcba sorozó és a búcsúztató tartalmak 
egyaránt megjelennek. Hangvételük általában 
buzdító, lelkesítő. A kuruc kor irodalmának ked
velt műfaja volt.

történelmi regény: a regény egyik típusa. Az író 
hiteles források alapján mutatja be az adott kort 
és annak alakjait. Szereplői lehetnek történelmi 
személyek és kitalált alakok is. 

történet: az írásban vagy szóban elbeszélt ese
mény (eseménysor), mely lehet kitalált vagy va
lóságos is.

tragédia (szomorújáték): drámai műfaj, mely
ben a valódi, igaznak tartott értékek megsem
misülése törvényszerű. A tragikus hős minden 
erőfeszítése ellenére elbukik, a mű végkimene
tele komor, megrendítő.

trubadúr: középkori francia lovagi költő, aki leg
inkább a szerelemről és a hősi tettekről verselt.

túlzás: a tartalmi erősítés egyik fajtája, amely a je
lenség mértékének tudatos felnagyításával fo
kozza a megállapítást. 

ütem: verstani fogalom. A hangsúlyos verselés 
alapegysége, melyben egy hangsúlyos szóta
got meghatározott számú hangsúlytalan szó
tag követ. Köznapi jelentése is van.

végkifejlet: a művek befejező része, a konfl ik tus 
megoldása. 

vers: az irodalmi nyelvhasználat egyik formája, 
többnyire ritmikus és rímes.

verses epika: azokat a műfajokat soroljuk ide, 
amelyeknek a formája vers, és eseménysort, 
történetet mondanak el. Ilyen pl. az elbeszélő 
költemény.

versláb: az időmértékes verselés alapegysége. 
verssor: a vers egységnyi része, amelyek szabá

lyos elrendezéséből jön létre maga a költe
mény, a ritmus.

vígjáték (komédia): drámai műfaj, legfonto
sabb elemei a félreértés, a személycsere, a meg  
lepetés és a nyelvi komikum. A helyzetek és  
a jellemek formálása révén az emberi gyarlósá
gok nevetséges színben tűnnek fel, a konfliktu
sok szerencsésen végződnek.

vitézi élet: maga a katonáskodás, főként a vég
vári katonák élete. Lásd még a vitézi ének cím
szót is. 

vitézi ének: a katonák életéről, harci tevékenysé
géről szóló költemény. A végvári élet és a vitézi 
erények bemutatása során a lírai alany szemé
lyes érzelmeit, hangulatait, gondolatait is meg
ismerjük.
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148. o.  Arany János: Epilógus. In: Arany János összes költeményei, Arcanum, 1998, Bp. https://mek.oszk.hu/00500/00597/

html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
157–159. o. Jókai Mór: A huszti beteglátogatók. In: Jókai Mór: A huszti beteglátogatók. Történelmi elbeszélések. Móra Kiadó, 

1975, Bp.
160–161., 162–164., 164–166., 167–168., 168–171., 172–174., 174–177., 177. o. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa. In: Jókai Mór:

Válogatott elbeszélések I–III. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1955, Bp.
201–206. o. Mikszáth Kálmán: A néhai bárány. In: Mikszáth Kálmán: Tót atyafi ak, A jó palócok. Móra Ferenc Ifj úsági Könyv

kiadó, 1978, Bp.
209–211. o. Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium. (In: Arcanum Kézikönyvtár, Mikszáth összes műve, Elbeszélések 

36. kötet: https://www.arcanum.com/hu/onlinekiadvanyok/Mikszathmikszathosszesmuve2A85B/elbeszelesek
2741kotet37D19/abalothydominium188436kotet3DFB3/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
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Részletek

  4. o.  Kőmíves Kelemenné (népballada, részlet). (In: Arcanum kézikönyvtár, Szépirodalom, Szöveggyűjtemény, A kuruc 
kor irodalma, Népballadák, vitézi énekek: https://www.arcanum.com/hu/onlinekiadvanyok/Szoveggyujte
menyszoveggyujtemeny1/akuruckorirodalmaA2A/nepballadakvitezienekekAF4/komiveskelemen
neafalbaepitettasszonyAF5/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)

  4. o.  Gárdonyi Géza: Egri csillagok (részlet). (https://mek.oszk.hu/00600/00656/html/index.htm Letöltés ideje: 2022. 
02. 14.)

  4. o.  Arany János: Toldi (részlet). In: Arany János összes költeményei II. Osiris Kiadó, 2003, Bp.
  4. o. J ézus születése (Máté evangéliuma 1. fejezet, részlet https://szentiras.hu/RUF/Mt1,1825 Magyar Bibliatársulat új

fordítású Bibliája. Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
  4. o.  Petőfi Sándor: Honfidal (részlet). In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974, Bp. (https://

mek.oszk.hu/01000/01006/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
  4. o.  Arany János: A walesi bárdok (részlet). In: Arany János összes költeményei I. Osiris Kiadó, 2003, Bp.
  4., 74., 153. o. Kölcsey Ferenc: Himnusz (részlet). In: Kölcsey Ferenc összes művei I–III., Szépirodalmi Kiadó, 1960, Bp.
  4. o. Vörösmarty Mihály: Szózat (részlet). In: Vörösmarty Mihály összes költeményei, Osiris Kiadó, 1998, Bp.
  4. o.  Csörsz árka (részlet). (népmonda nyomán; részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák című könyvéből, Móra 

Könyvkiadó, 1985, Bp., 49–50. o.)
  4. o.  Lehel kürtje (részlet). (A Képes krónika nyomán, részlet Lengyel Dénes Régi magyar mondák című könyvéből, Mó

ra Könyvkiadó, 1985, Bp., 78–80. o.)
  5., 13–14., 17. o. Szent István király intelmei (részlet). In: Szent István király intelmei (Kurcz Ágnes fordítása), Magvető, 

1982, Bp. (http://mek.niif.hu/00400/00446/00446.htm Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
 16. o. Szent Imre hercegről. (A Magyar Kurír Szent Imre herceg című írása nyomán https://www.magyarkurir.hu/hirek/

szentimreherceg Letöltés ideje: 2022. 02. 14.) 
 19. o.  Janus Pannonius: Pannonia dicsérete (részlet). In: Janus Pannonius összes munkái. Tankönyvkiadó, 1987, Bp. (htt

ps://mek.oszk.hu/06700/06722/06722.htm Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
 39. o.  Cseh Katalin: Szabad gondolatok a versről (részlet). (http://magyarutca.org/nyeomszsz/orszavak/pdf/CsehGon

dolatok.pdf Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
 44–45., 46., 47–50., 51., 52–54., 55., 56–57., 64. o. William Shakespeare: Romeo és Júlia (részletek). In: William Shakes

peare: Romeo és Júlia (Mészöly Dezső fordítása). PannonKlett, Matúra klasszikusok, 1997, Bp.
 65., 70–73. o. Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek). Európa Könyvkiadó, 2001, Bp.
 76. o.  A török háborúk hősei (részlet). In: Tóth Attila (tananyagfejlesztő): Történelem tankönyv 6. az általános iskolá-

sok számára 62–63. o. https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OHTOR06TB (A letöltés ideje: 2021.  
június 20.)

 78–80., 81., 82. o. Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részletek). In: Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1990, Bp.

  84. o.  Igen szép bujdosó legények éneke (kuruc bujdosóének, részletek). (In: Arcanum kézikönyvtár, Szépirodalom,  
Szöveggyűjtemény, A kuruc kor irodalma, Népballadák, vitézi énekek: https://www.arcanum.com/hu/online 
kiadvanyok/Szoveggyujtemenyszoveggyujtemeny1/akuruckorirodalmaA2A/nepballadakvitezi 
enekekAF4/igenszepbujdosolegenyekenekeB39/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)

  85. o. Rákóczi-nóta (részletek). In: A kuruc kor költészete I–II., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990, Bp.
  87., 151. o. Kölcsey Ferenc: Huszt (részlet). In: Kölcsey Ferenc összes művei I–III., Szépirodalmi Kiadó, 1960, Bp.
  97. o.  Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (részlet). In: Csokonai Vitéz Mihály összes versei, 1–2. 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967, Bp.
101. o. Berzsenyi Dániel: Dukai Takács Judithoz (részlet). In: Berzsenyi Dániel művei, Osiris Kiadó, 1999, Bp. 
103., 151. o. Kölcsey Ferenc: Búcsú az országos rendektől (részlet). In: Kölcsey Ferenc összes művei I–III., Szépirodalmi Kiadó,  

1960, Bp.
105. o. haza szócikk (részlet) – Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó, 2003, Bp. 
112–113. o. Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek). In: Kölcsey Ferenc összes művei I–III., Szépirodalmi 

Kiadó, 1960, Bp.
116. o. Vörösmarty Mihály: Fóti dal (részlet). In: Vörösmarty Mihály összes költeményei, Osiris Kiadó, 1998, Bp.
120. o.  Babits Mihály: A Szózat ünnepére (részlet). In: Nyugat / 1936 / 1936. 7. szám. (http://epa.oszk.hu/00000/00022/ 

00606/19187.htm Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
124. o.  Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz (részlet). In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974, Bp. 

(https://mek.oszk.hu/01000/01006/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
125. o.  Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… (részlet). In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, 

1974, Bp. (https://mek.oszk.hu/01000/01006/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
126., 151. o. Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet). In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, 

1974, Bp. (https://mek.oszk.hu/01000/01006/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
132. o.  Petőfi Sándor: Petőfi sorai a Nemzeti dal egyik kéziratán (részlet). In: Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése,  

Szépirodalmi Kiadó, 1974, Bp. (https://mek.oszk.hu/05900/05911/05911.htm#122 Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
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133. o.  Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger (részlet). In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974, 
Bp. (https://mek.oszk.hu/01000/01006/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)

137. o.  Ha Arany János nagyon megharagszik (anekdota nyomán; részlet Gyöngyösy László Arany János ifjúsága című 
művéből, Singer–Wolfner, 1897, Bp., 70–71. o. http://mekoszk.uz.ua/19300/19314/19314.pdf Letöltés ideje: 
2022. 02. 14.)

147. o.   Drégely veszedelme. (Istvánffy Miklós nyomán; részlet Lengyel Dénes Magyar mondák a török világból és a kuruc 
korból című könyvéből. Móra Könyvkiadó, 1975, Bp., 129–130. o.)

153. o.  Arany János: Szondi két apródja (részlet). In: Arany János összes költeményei, Arcanum, 1998, Bp. https://mek.oszk.
hu/00500/00597/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)

153. o.  Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez (részlet). In: Csokonai Vitéz Mihály összes versei, 1–2. Szépirodalmi Könyv
kiadó, 1967, Bp.

153. o.  Petőfi Sándor: Az alföld (részlet). In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974, Bp. (https://
mek.oszk.hu/01000/01006/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)

153. o.  Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet… (részlet). In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyv
kiadó, 1974, Bp. (https://mek.oszk.hu/01000/01006/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)

153. o.  Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet). In: Petőfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974, Bp. (https:// 
mek.oszk.hu/01000/01006/html/ Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)

181–183., 184., 185–186., 187–188., 190., 191–192., 193. o. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (részletek). Akadémiai Kiadó, 1964, Bp.
214., 216–217., 218–219., 221., 223. o. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője (részletek). Mikszáth Kálmán összes művei 7. 

Akadémiai Kiadó, 1957, Bp.
215. o.  Szent Péter apostol. (Szent Péter apostol szócikk nyomán; In: Kristin E. White: Szentek kislexikona. SzuhayHavas 

Ervin fordítása, Maecenas Könyvkiadó, 1993, Bp., 202. o.)
220. o.  Az esernyő története. (Kalmár Csaba: Az esernyő lenyűgöző története című írása nyomán; https://www.origo.hu/ 

itthon/20030902azesernyo.html Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
224. o.  Kosztolányi Dezső: Mikszáth Kálmán (részlet). (https://mukpress.hu/kosztolanyidezsomikszathkalman/ Le

töltés ideje: 2022. 02. 14.)
229. o. Lászlóffy Aladár: Jelképek (részlet). (https://mek.oszk.hu/kiallitas/erdelyi/laszloff.htm Letöltés ideje: 2022. 02. 14.)
232., 233–234., 236–238., 239. o. Csukás István: Vakáció a halott utcában. Móra Ferenc Könyvkiadó, 1976, Bp.
241–242. o. Jules Verne: Kétévi vakáció (részletek, Huszár Imre fordítása). Alexandra Kiadó, 1996, Pécs

Képjegyzék
Illusztrációk
Pattantyús Márton Flórián

Térképek
Megyeriné Kovács Katalin

Fotók
Borítókép: műtárgy alkotója: Molnár József (1821–1899); műtárgy címe/neve: Calvin-tér, 1885, vászon, olaj, 100x150,5 cm, 

ltsz.: 1312., j. j. l.: Molnár József Calvin-tér című festményének (1885) digitális másolata; fotós neve: Bakos Ágnes,  
Tihanyi Bence; BTM, Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

  5. o. Krónikaíró ábrázolása a Képes krónikában, 14. század, OSZK, Budapest
  7. o. Sassetta (Stefano di Giovanni): Aquinói Szent Tamás imája, 15. század, Szépművészeti Múzeum, Budapest
  7. o. Freskórészlet a Szent Lászlólegendából: Szent László lovagkirály alakja, Székelyderzs, Unitárius Plépániatemplom
  8. o. Miniatúrák és iniciálék a Képes krónikából a magyarok bejöveteléről Pannóniába, 14. század, OSZK, Budapest
  9. o. Kódexíró szerzetes. Iniciálé, Trapezuntius-kódex, 15. század, OSZK, Budapest
  9. o. Részlet a Képes krónikából, 14. század, OSZK, Budapest
 10. o. A tihanyi apátság alapítólevele, 1055, Pannonhalmi Bencés Főapátság, Főapátsági Levéltár
 11. o. Középkori trubadúr és szíve hölgye, Manesse-kódex, 14. század, UniversitätsBibliothek Heidelberg, public domain
 11. o.  Párviadal után a győztes lovag átveszi a koszorút szíve hölgyétől, Manesse-kódex, 14. század, UniversitätsBibliothek  

Heidelberg, Public domain
 11. o. Egy angol lovas és egy szaracén lovas harca, Luttrell Psalter, 14. század, British Library, London
 12. o.  Középkori oktatás illusztrációja, 14. század, La Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits Médiévaux, Institut de recherche  

et d’histoire des textes, Castres, Franciaország
 13. o. Róth Miksa Árpádházi Szent István mozaikjának rekonstrukciója (19501960 körül), Szent Jobb kápolna, Balaton almádi
 15. o.  Zichy Mihály: Szent Imre, Szent István és Szent Gellért, 1800as évek második fele, Mátyástemplom, Budapest, fotós:  

Thaler Tamás
 16. o.  Szent István király aláírása a pannonhalmi apátság alapító oklevelén, Pannonhalmi Bencés Főapátság, Főapátsági  

Levéltár, Pannonhalma
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 16. o. Simone Martini: Szent Imre (freskórészlet), 14. század, Assisi, Szent Ferencbazilika 
 17. o.  Szent Imre éjszakai imája és a herceg a pannon szerzetesek körében, 14. század, Magyar Anjou Legendárium,  

Biblioteca Apostolica Vaticana 
 18. o. John Duncan: Trisztán és Izolda, 1912, Museums & Galleries Edinburgh – City of Edinburgh Council
 19. o. Sandro Botticelli: Vénusz születése (részlet), 1482, © CULTiRiS / AKGImages / Rabatti – Domingie
 20. o. Sandro Botticelli: Vénusz születése, 1482, © CULTiRiS / AKGImages / Rabatti – Domingie
 23. o. Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora, Santa Maria delle Grazie kolostor, Milánó, public domain
 24. o. A királyi pár és a nápolyi király követe a Ransanus-corvinában, 15. sz., OSZK, Budapest 
 25. o. Hunyadi Mátyás, Chronica Hungarorum, 15. sz. OSZK, Budapest
 26. o. Benczúr Gyula: A diadalmas Mátyás (Mátyás bevonulása Budára), 1919, MNG, Budapest
 27. o. Hunyadi János hollós címere, Madboy74, Public Domain
 27. o. Hunyadi Mátyás hollós címere, Madboy74, Public Domain 
 27. o.  Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix országainak címerei Thuróczy János krónikájának első oldalán másolata, 

Madboy74, CC BYSA 4.0
 28. o. Lotz Károly: Hunyadi Mátyás, Pannonhalmi Főapátsági Múzeum, Pannonhalma
 29. o. Andrea Mantegna: Mátyás király 16. századi portrémásolata, MNG, Budapest
 31. o. Orosz István: Janus Pannonius
 32. o. Janus Pannonius feltételezett képmása, Andrea Mantegna, 1450 k. padovai Eremitani templom, Ovetari kápolna
 33. o. Orosz István: Balassi Bálint
 36. o. Balassi Bálint, ismeretlen festő, Keresztény Múzeum, Esztergom, ©CULTiRiS / Mudrák Attila 
 36. o. Esztergom ostroma, 1594, OSZK, Régi Nyomtatványok Tára
 37. o.  Francesco del Cossa: Vénusz diadala. A ferrarai Palazzo Schifanoia freskórészlete, 15. század, © CULTiRiS / Bridge

man Art Library
 39. o. Georg Hoefnagel: Esztergom látképe, 16. sz., Szépművészeti Múzeum, Budapest
 42. o.  French School, (16. sz.), Musee de la Ville de Paris, Musee Carnavalet, Paris, France, © CULTiRiS / Bridgeman Art 

Library
 42. o.  William Shakespeare komédiái, történetei és tragédiái, 1623 (Title page of the First Folio, 1623), nyomtatta: Isaac 

Iaggard és Ed. Blount, akgimages / British Library
 43. o. The Globe, alkotó: English School, Private Collection, © CULTiRiS / Bridgeman Art Library
 50. o.  Rómeó és Júlia erkélyjelenet, Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Színház, 2010, MTI Fotó: Balázs Attila. „Nyíregyhá

za, 2010. szeptember 23.  Budai Zsófi (j) Júlia és Nagy Péter (j) Rómeo szerepében játszik Shakespeare: Rómeo  
és Júlia című drámájában, amelyet Bagó Bertalan rendezésében szeptember 25én mutat be a nyíregyházi  
Móricz Zsigmond Színház társulata.”

 51. o. Romeo és Júlia Lőrinc baráttal, © CULTiRiS / INTERFOTO / Sammlung Rauch
 54. o. Sir Frank Dicksee: Romeo és Júlia, 1884, Southampton City Art Gallery, Hampshire, UK, © CULTiRiS / ROY MILES.
 55. o.  Júlia és Lőrinc barát, Romeo és Júlia előadás, 2007, Veszprém, MTI Fotó: Nagy Lajos. „Veszprém, 2007. október 24. 

Dobra Mária Júlia és Benczédi Sándor Lőrinc barát szerepében William Shakespeare: Rómeó és Júlia című tragé 
diá jában, amelyet október 26án mutatnak be a Veszprémi Petőfi Színházban, Kőváry Katalin rendezésében.”

 57. o.  Romeo és Júlia a Szegedi Szabadtéri Játékokon, 2005, MTI Fotó: Németh György. „Szeged, 2005. augusztus 11. 
Dolhai Attila Rómeó és Szinetár Dóra Júlia szerepében. A Szegedi Szabadtéri Játékok és a Budapesti Operett
színház koprodukcióban mutatja be Gérard Presgurvic: Rómeó és Júlia, Budapesten 100 előadást megért nagy 
hírű musicaljét Kerényi Miklós Gábor rendezésében Szegeden a Dóm tér színpadán.”

 58. o.  Könyvborító, William Shakespeare, Gimesi Dóra, Jeli Viktória: Regényes Shakespeare – Makrancos Kata, Romeo és 
Júlia, 2021, Pagony Könyvkiadó

 58. o. Könyvborító, William Shakespeare: Romeo és Júlia, General Press, Budapest, 2007
 58. o. Könyvborító, William Shakespeare: Romeo and Juliet, Sterling Signature, 2012
 58. o.  Könyvborító, Romeo and Juliet (BARNES & NOBLE SHAKESPEARE) By David Scott Kastan (Introduction), Mario 

DiGangi (Editor), William Shakespeare (Author)
 60. o.  MTI Fotó: Krizsán Csaba, „Győr, 2016. október 7. A címszereplő Berzéki Melinda és Daichi Uematsu a Győri Balett 

Rómeó és Júlia című balettelőadásának főpróbáján a Győri Nemzeti Színházban 2016. október 6án. A darabot  
Vámos György koreografálásában október 8án mutat be. Győr, 2016. október 7.”

 61–62. o. Romeo and Juliet (Giuletta e Romeo) (Italy/GB 1967; Director: Franco Zeffirelli, Scene with Olivia Hussey, Leo
nard Whiting, © CULTiRiS / AKGImages 

 61. o.  középső kép: William Shakespare`s, Romeo and Juliet, USA 1996, director: Baz Luhrman, scene with: Claire Danes 
and Leonardo DiCaprio, © CULTiRiS / INTERFOTO / NG Collection 

 63. o. Hunyadi Mátyás ábrázolása, Chronica Hungarorum, 1473, OSZK, Budapest
 63. o. Janus Pannonius feltételezett képmása, Andrea Mantegna, 1450 k. padovai Eremitani templom, Ovetari kápolna
 63. o. Balassi Bálint, ismeretlen festő, Keresztény Múzeum, Esztergom, ©CULTiRiS / Mudrák Attila
 63. o. Sir Frank Dicksee: Romeo és Júlia, 1884, Southampton City Art Gallery, Hampshire, UK, © CULTiRiS / ROY MILES
 65. o.  Osolsobie, J., Eduard Gurk: Zrínyi Miklós vitéz halála Szigetvárnál, 1566. szeptember 8., 1830, kiadta: Ferdinánd  

Tomala, Prints, Drawings and Watercolors from the Anne S.K. Brown Military Collection, Brown Digital Reposi
tory, Brown University Library
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 66. o. Peter Paul Rubens: A kereszt felállítása, 1610, Miasszonyunkkatedrális, Antwerpen, Belgium 
 67. o. Zrínyi Miklós várkapitány, Szigetvár védője, © CULTiRiS / INTERFOTO / Sammlung Rauch
 67. o. Georg Philipp Rugendas: Kuruc–labanc csatajelenet, 18. század eleje, MNM, Budapest
 68. o. Franz Goeffels: Budavár ostroma, 1686, MNM, Budapest
 69. o. A Nagyszombati Egyetem, OSZK, Budapest
 69. o.  Pázmány Péter-portré az egykori Pozsonyi Jezsuita Kollégiumból, Rugendas, Jeremias Gottlieb metszete (1742) 

nyomán, Fotó: Kardos Judit, 2009, MNM, Budapest
 70. o. Peter Krafft: Zrínyi kirohanása, 1825, MNG, Budapest
 71. o.  Madonna és a gyermek, Giovanni Bellini műhelye, 1510 k., The Metropolitan Museum of Art, New York, public 

domain
 72. o.  Josse Lieferinxe: Szent Mihály legyőzi a Sátánt, 1500 k., Musée Calvet – Avignon, musée du Petit Palais, ©Photo –

RMN – R. G. Ojeda
 73. o. Tiziano: I. Szulejmán, © CULTiRiS / AKGImages / Erich Lessing
 74. o. Székely Bertalan: Zrínyi kirohanása, 1880. k., Déri Múzeum, Debrecen
 75. o. Szigetvár látképe, public domain
 76. o.  Műtárgy alkotója: Barabás Miklós (1810–1898); műtárgy címe/neve: A „Zrínyi kirohanása”cégér, 1842, vászon, 

olaj, 242x99 cm, ltsz.: 13464., j. b. l.: M B M / 1842 (karcolva); fotós neve: Bakos Ágnes, Tihanyi Bence, Kiscelli Mú
zeum, Budapest

 76. o. Szulejmán seregei Szigetvár alatt, török miniatúra, Topkapı Palace, Isztambul
 77. o. Jan Thomas: Zrínyi Miklós arcképe, 1660 k., Lobkowicz Collections, Lobkowicz Palace, Prága
 80. o. Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc, 18. század eleje, MNM, fotós: Kardos Judit, Régi Magyar Gyűjtemény, Budapest
 80. o. Mikes Kelemen: Törökországi levelek 1794es kiadásának címlapja, OSZK, Budapest
 82. o. Ismeretlen művész munkája: Mikes Kelemen, public domain
 83. o. Kuruc lovaskatona, ismeretlen festő alkotása, Hungart
 83. o.  Veszprémi Endre: Rákóczi találkozása Esze Tamással és gyalogos jobbágykatonáival, a talpasokkal a magyar–lengyel  

határon, Hungart
 84. o. Kuruc–labanc csatajelenet, Hungart
 85. o. Rákóczicímeres kuruc zászló, OSZK, Budapest
 86. o. Jan Thomas: Zrínyi Miklós arcképe, 1660 k., Lobkowicz Collections, Lobkowicz Palace, Prága 
 86. o. Ismeretlen művész munkája: Mikes Kelemen, public domain 
 86. o. Kuruc lovaskatona, ismeretlen festő alkotása, Hungart  
 87. o.  műtárgy alkotója: Molnár József (1821–1899); műtárgy címe/neve: Calvin-tér, 1885, vászon, olaj, 100x150,5 cm,  

ltsz.: 1312., j. j. l.: Molnár József Calvin-tér című festményének (1885)  digitális másolata; fotós neve: Bakos Ágnes,  
Tihanyi Bence; BTM,  Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár

 89. o. Cserna Károly: Bessenyei György és ősei, Vasárnapi Újság, OSZK, Budapest
 89. o. Friedrich Heinrich Füger: Batsányi János, 1808, MNM, Budapest
 89. o. Donát János: Kazinczy Ferenc, 1812, MNM, Budapest
 90. o.  Melléklet a „Nővilág”hoz, kiadta Heckenast Gusztáv, nyomtatta Rohn Alajos Pesten, 1860, Klein Károly divatter

méből, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, http://hdl.handle.net/2437/324897
 90. o. Alt Rudolf: A régi pesti Nemzeti Színház, MNM, Budapest
 95. o. Barabás Miklós: Széchenyi István, 1848, MNM, Budapest
 91. o. Hermann Lüders után Christian Steinicken: A Magyar Tudományos Akadémia palotája, MNM, Budapest
 92. o. Ferenczy István: Pásztorlányka, 1820–1822, Szépművészeti Múzeum – MNG, Budapest
 92. o. JacquesLouis David: A Horatiusok esküje, 1784, © CULTiRiS / AKGImages / Erich Lessing
 93. o. Id. Markó Károly: Pozsony, 1827, KOGART / Kovács Gábor Gyűjtemény / Kovács Gábor Art Collection
 94. o. Caspar David Friedrich: Két férfi a Holdat nézi, 1830 k., The Metropolitan Museum of Art, New York, public domain
 96. o. Wilhelm Egger: Vajda Júlia portréja, 1825, Déri Múzeum, Debrecen
 97. o.  Debreceni református kollégiumi diákok egyenruhái, Vasárnapi Újság 19. évfolyam 1872. január 21. 3. szám 28. 

oldal, Debreceni Református Kollégium
 97. o. Jankó János: Csokonai a lakodalomban, 1869, Déri Múzeum, Debrecen
 98. o. Gustav Morelli: Csokonai Vitéz Mihály, OSZK, Budapest
 98. o. Debreceni Református Kollégium épülete, ©CULTiRiS / Magyar Tudománytörténeti Intézet
 99. o. William Wood: An Interesting Story (Miss Ray), 1806, The Metropolitan Museum of Art, New York, public domain
100. o. Berzsenyi Dánielemlékmúzeum, volt Berzsenyikúria, Niklán, ©CULTiRiS / Bagosi Zoltán
101. o. Barabás Miklós – Josef Axmann: Berzsenyi Dániel arcképe, 1959, MNM, Budapest
103. o. Cserna Károly: Kölcsey Ferenc arcképe, Arcanum Digitális Tudománytár
104. o. A Kölcsey család címere, Madboy74, public domain
104. o. A Kölcseykúria Álmosdon, ©CULTiRiS / Lazányi István
106. o. Huszt vára, ismeretlen alkotó metszete, OSZK, Budapest
107. o.  Széchenyi István gróf felajánlja egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására, OSZK, Budapest
108. o. Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja, 1866, Szépművészeti Múzeum – MNG, Budapest
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109. o. Wágner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása, 1859, Szépművészeti Múzeum – MNG, Budapest
111. o. GyörgyiGiergl Alajos: Erkel Ferenc képmása, MNM, Budapest
112. o. Anton Einsle – Franz Eybl: Kölcsey Ferenc portréja, MNM, Budapest
113. o.  Szatmárcseke, 2014. június 6. Kölcsey Ferenc síremléke a szatmárcsekei kopjafás temetőben 2014. június 5én.  

A világörökség részének ajánlja a nemzetközi temetkezési kultúrával foglalkozó világszervezet (FIATIFTA) a ma
gyar kopjafejfás temetőket; erről a szervezet közgyűlése döntött a németországi Düsseldorfban megtartott ülé
sén. MTI Fotó: Balázs Attila

116. o. A Himnusz eredeti kéziratának részlete, 1823, OSZK, Budapest
119. o. Szatmárcseke, 2006. szeptember 24. Kölcsey 1938ban emelt síremléke, MTI Zrt. / Bizományosi: Dr. Makleit László
114. o. Barabás Miklós, Axmann József: Vörösmarty Mihály, MNM, Budapest
115. o. Ismeretlen grafikus: Csajághy Laura arcképe, MNM, Budapest
116. o.  Szemlér Mihály: Vörösmarty Mihály elszavalja a „Fóthi dal”t, 1872, MNM, Budapest, fotó: Kardos Judit, MNM, Buda

pest
116. o. Vörösmarty Mihály: Zalán futása címlap, 1825, OSZK, Budapest
116. o. Az Athenaeum című folyóirat címlapja, OSZK, Budapest
118. o. Feszty Árpád: Magyarok bejövetele (Fesztykörkép, részlet), Nemzeti Történeti Emlékpark, Ópusztaszer
120. o. Kovács Mihály: Mohácsi temetés, 1853, OSZK, Budapest
120. o. Barabás Miklós: Egressy Béni, MNM, Budapest
122. o. Orlai Petrich Soma: Petőfi Sándor, 1840es évek, MNM, Budapest
123. o. Barabás Miklós: Petőfi Sándorné Szendrey Júlia képmása, 1848, PIM, Budapest
124. o. Orlai Petrich Soma: Petrovics István, Petrovicsné Hrúz Mária portréja, PIM, Budapest
125. o. Petőfi kokárdája, Fotó: Rosta József, MNM, Budapest
125. o. Egerváry Ágost: Petőfi Sándor arcképe, Kieselbach Galéria, Budapest
125. o. Ismeretlen művész: Szendrey Júlia portréja, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös
126. o. Id. Markó Károly: Magyar alföldi táj gémeskúttal, 1853, MNG, Budapest
126. o. Orlai Petrich Soma: Petőfi a szüleinél, Keresztény Múzeum, Esztergom
127. o. Jókai Mór rajza a koltói kastélyról, OSZK, Budapest
128. o. Pogány Gábor Benő: A Szeptember végén-szoborcsoport Koltón (1998), ©CULTiRiS / Kocsis András Sándor
129. o. Révész Imre: Petőfi a táborban, PIM, Budapest
131. o. Thorma János: Talpra magyar! (1898), Thorma János Múzeum, Kiskunhalas
132. o. Petőfi a Nemzeti dalt szavalja a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 1848. március 15én, MNM, Budapest
133. o. Preiszler József: A Pilvax kávéház a forradalom napjaiban, OSZK, Budapest
134. o.  Barabás Miklós: Arany János portréja, 1884 Olaj, vászon, 157 x 115 cm, jelezve balra lent: „Barabás M. 1884.” MTA 

Művészeti Gyűjtemény ltsz. 13. fotó: MTA és Magyar Képek Kiadói Kft. (Szelényi Károly) tulajdona
135. o. Ellinger Ede: Ercsey Julianna portréja, 1880, PIM, Budapest
135. o. Arany János lakása Nagy-Kőrösön, OSZK, Budapest
136. o.  Ismeretlen szerző: Arany János családja körében 1863 (a Vasárnapi Újság illusztrációja, 1914), Arcanum Digitális 

Tudo mánytár
137. o. Barabás Miklós: Arany János, 1848, MNG, Budapest
144. o. Zichy Mihály illusztrációja Arany János: Szondi két apródja műhöz, OSZK, Budapest
144. o. Zichy Mihály illusztrációja Arany János: Szondi két apródja műhöz, OSZK, Budapest
147. o. Hogenberg, Abraham, Hoefnagel, Joris, Drégelypalánk látképe, OSZK, Régi Nyomtatványok Tára, Budapest
149. o. Arany János Kapcsos könyve, OSZK, Budapest
149. o.  Nagyszalonta, 2017. március 3. Tájház a partiumi Nagyszalontán Arany János születésének 200. évfordulóján, 

2017. március 2án. Az épület a költő szülőházának rekonstrukciója. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt
151. o. Gustav Morelli: Csokonai Vitéz Mihály, OSZK, Budapest
151. o. Barabás Miklós – Josef Axmann: Berzsenyi Dániel arcképe, 1959, MNM, Budapest
151. o. Cserna Károly: Kölcsey Ferenc arcképe, Arcanum Digitális Tudománytár
151. o. Barabás Miklós, Axmann József: Vörösmarty Mihály, MNM, Budapest
151. o. Barabás Miklós után Tyroler József: Petőfi Sándor, 19. sz. közepe, MNM, Budapest
151. o. Barabás Miklós: Arany János, 1848, MNG, Budapest
153. o. Jankó János: A népdal születése, 1860, MNG, Budapest
153. o. Barabás Miklós: A menyasszony érkezése, 1856, MNG, Budapest
154. o.  Jókai Mór, Barabás Miklós litográfiája, 1854, ELTE Digitális Intézményi Tudástár, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levél

tár (Egyetemi Könyvtár, KEP06472)
155. o. Barabás Miklós: Jókainé Laborfalvi Róza, PIM, Budapest
156. o. Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai: Jókai szülőháza Komáromban, OSZK, Budapest
156. o. Jókai Mór dolgozószobájában, fotós: Erdélyi Mór, 1892 előtt, PIM, Budapest
157. o. Kurucok és labancok csatája, ismeretlen festő, public domain, Hungart
161. o. Georg Philipp Rugendas: Kurucok és labancok csatája, MNM, Budapest
163. o. A nagyenyedi kollégium egy 1858ból származó rajzon (Vasárnapi Ujság 1858/14 p. 161), OSZK, Budapest
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166. o. Csokonai József naplója a korabeli kollégiumi diákviselettel, Déri Múzeum, Debrecen
167. o.  Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa című filmből, rendező: Bán Róbert, filmkocka, 1979, MTVA, József szerepében: 

Józsa Imre
171. o. J ókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa című filmből, rendező: Bán Róber, filmkocka, 1979, MTVA, Klárika szerepében: 

Málnay Zsuzsa
169. o. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa, rendező: Bán Róbert, filmkocka, 1979, MTVA
169. o.  Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa, rendező: Bán Róbert, színészek: Kézdy György, Bencze Ferenc, filmkocka, 1979, 

MTVA
172. o.  Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa, rendező: Bán Róbert, színészek: Dánffy Sándor, Szoboszlai Sándor, Kézdy 

György, Bencze Ferenc, filmkockák, 1979, MTVA
175. o. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa, rendező: Bán Róbert, filmkocka, 1979, MTVA
176. o. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa, rendező: Bán Róbert, színészek: Józsa Imre, filmkocka, 1979, MTVA
177. o. Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa, rendező: Bán Róbert, színészek: Józsa Imre, Málnay Zsuzsa, filmkocka, 1979, MTVA
178. o.  A nagyenyedi fűzfák halhatatlanok feliratú képeslap, Thúry György Múzeum – Múzeum Történeti Dokumentá

ciós Tár – Képeslap Gyűjtemény, Nagykanizsa
180. o. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai borítója, 2012, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
180. o. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai borítója, 2012, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
180. o. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai borítója, 2006, Talentum Diákkönyvtár, grafika: Vida Győző, Akkord Kiadó
180. o. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai borítója, 2020, Európa Könyvkiadó
181. o. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, filmkocka, 1965, NFIFilmarchívum
182. o.  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, színészek: Sulyok Mária, Major Tamás, filmkocka, 1965, 

NFI–Filmarchívum
183. o.  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, színészek: Bitskey Tibor, Nádasi Myrtill, filmkocka, 1965, 

NFI–Filmarchívum
186. o. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, filmkocka, 1965, NFI–Filmarchívum
187. o.  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, színészek: Sulyok Mária, Tordy Géza, filmkocka, 1965, 

NFI–Filmarchívum
189. o.  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, színészek: Bitskey Tibor, Mécs Károly, filmkocka, 1965, 

NFI–Filmarchívum
192. o. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, filmkockák, 1965, NFI–Filmarchívum
193. o.  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, színész: Várkonyi Zoltán, filmkockák, 1965, NFI–Film

archívum
196. o. Adolf Dauthage: Jókai Mór, litográfia, Österreiche National Bibliotek
196. o.  A nagyenyedi fűzfák halhatatlanok feliratú képeslap, Thúry György Múzeum – Múzeum Történeti Dokumentá

ciós Tár – Képeslap Gyűjtemény, Nagykanizsa
196. o.  Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, rendezte: Várkonyi Zoltán, színészek: Bitskey Tibor, Mécs Károly, Tordy Géza, film

kocka, 1965, NFI–Filmarchívum
198. o. Koller Károly: Mikszáth Kálmán portréja, 1880 körül, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
199. o. Mayler Ede: Mauks Ilona, MTA KIK Konferenciaterme;  Wikimedia közkincs; Fotó: Szilas, Budapest
200. o. Mikszáth dolgozószobája Horpácson, MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán
200. o. Mikszáth Kálmán bronzszobra Horpácson az emlékház előtti parkban, MTI Fotó: Komka Péter
207. o. Malonyai Dezső: A noszvaji templom (Borsod) (XIV. tb.), OSZK, Budapest
207. o.  Palóc falu utcaképe, Malonyai Dezső: A magyar nép művészete. V. kötet. A palócok művészete., Franklin Társulat,  

Budapest, 1922, 15. tábla., OSZK, Budapest
208. o.  Nagyhangonyi palóc legény viselete, Malonyai Dezső: A magyar nép művészete V. Kötet, Arcanum Digitális Tudo

mánytár
210. o.  Palóc menyecske népviseletben, Malonyai Dezső: A magyar nép művészete V. Kötet, Arcanum Digitális Tudo

mánytár
213. o. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője borítója, 2021, Helikon Kiadó
213. o. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője borítója, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó
213. o. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője borítója, Forgotten Books
213. o. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője borítója, Jarrold & Sons
213. o. Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője borítója, Forgotten Books
214. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, filmkockák, színészek: Pécsi Sándor, 

1958, MOKÉP, NFI–Filmarchívum
215. o. Peter Paul Rubens műhelye: Szent Péter, National Gallery of Art, Washington, Public domain
216. o. Besztercebánya főtere napjainkban, MTI / Komka Péter
216. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, filmkockák, színészek: Rajz János,  

1958, MOKÉP, NFI–Filmarchívum
218. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, filmkockák, színészek: Karol  

Machata, 1958, MOKÉP, NFI–Filmarchívum
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220. o.  Budapest, 2011. december 14. Lázár Balázs (fent a lépcsőn) Majzik glogovai tanító, Lippai László (elöl b) Szlávik, 
glogovai egyházfi, mellette Tóth Zoltán (b2) Gongoly, glogovai paraszt, Balázs Andrea (k) Lonka, a lánya, Puszta
szeri Kornél (j2) Bélyi János, glogovai pap és Egri Kati (j) Adameczné, glogovai parasztasszony szerepében játszik 
Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című vígjátékban a Karinthy Színházban. A színdarabot december 16án 
mutatják be Karinthy Márton rendezésében. MTI Fotó: Soós Lajos

221. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, filmkockák, színészek: Törőcsik 
Mari, Karol Machata, Karol L. Zachar, 1958, MOKÉP, NFIFilmarchívum

222. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, filmkockák, 1958, MOKÉP, NFI–
Film archívum

223. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, filmkockák, színészek: Törőcsik 
Mari, Psota Irén, 1958, MOKÉP, NFI–Filmarchívum

224. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, filmkockák, színészek: Törőcsik 
Mari, Karol Machata, 1958, MOKÉP, NFI–Filmarchívum

228. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, filmkockák, színészek: Törőcsik 
Mari, Pécsi Sándor, Rajz János, 1958, MOKÉP, NFI–Filmarchívum

227. o.  Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; rendezte: Bán Frigyes, Vladislav Pavlovic, színészek: Csala Zsuzsa, Pécsi 
Sándor, filmkockák, 1958, MOKÉP, NFI–Filmarchívum

231. o. Csukás István: Vakáció a halott utcában borítója, 2015, Könyvmolyképző Kiadó
231. o. Csukás István: Pom Pom újabb meséi borítója, 2017, Könyvmolyképző Kiadó
231. o. Csukás István: Keménykalap és krumpliorr borítója, 2018, Könyvmolyképző Kiadó
231. o. Csukás István: Süsü, a sárkány borítója, 2012, Könyvmolyképző Kiadó
231. o. Csukás István portréja, CC4.0/Takkk
232. o. Vörösvári úti épülő, illetve bontásra váró házak a Gyenes utcánál, 1970, Fortepan/Óbudai Múzeum
233. o. Csukás István: Vakáció a halott utcában, rendező: Palásthy György, 1979, MTV, MTVA
234. o. Csukás István: Vakáció a halott utcában, rendező: Palásthy György, 1979, MTV, MTVA
237. o. Csukás István: Vakáció a halott utcában, rendező: Palásthy György, 1979, MTV, MTVA
238. o. Csukás István: Vakáció a halott utcában, rendező: Palásthy György, 1979, MTV, MTVA
240. o. Jules Verne: Kétévi vakáció borítója, Móra Kiadó
240. o. Jules Verne: Kétévi vakáció borítója, Holnap Kiadó
240. o. Jules Verne: Kétévi vakáció borítója, Kreatív Kiadó, 2021
240. o. Jules Verne: Kétévi vakáció borítója, Móra Kiadó
240. o. Félix Nadar: Jules Verne portréja, Rijksmuseum, Amszterdam, public domain
241. o. William John Huggins: The East Indiaman Asia, National Maritime Museum, Greenwich, London
243. o. Léon Bennett: Kétévi vakáció-illusztrációk, public domain
254. o. Krónikaíró ábrázolása a Képes krónikában, 14. század, OSZK, Budapest
254. o. Benczúr Gyula: A diadalmas Mátyás (Mátyás bevonulása Budára), 1919, MNG, Budapest
254. o.  Színezett rézmetszet Abraham Hogenberg, Jakob Hoefnagel, Joris Hoefnagel munkája után: Esztergom az 1595-ös  

ostroma után, public domain
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255. o.  Képeslap, kiadó: Székely Egyetemi és Főiskolai hallgatók Egyesülete, közreműködő: Klösz, Thúry György Múzeum – 
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