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Mindannyian mások vagyunk, éppen úgy, ahogy ennek a könyvnek a szereplői. Mások 
az életkörülményeink, a lehetőségeink, a céljaink, az álmaink. Mindannyian másban 
vagyunk tehetségesek, másképp osztjuk be a szabadidőnket. Ám vannak találkozá-
sok, amikor felismerünk hasonlóságokat, azonosságokat egymásban, és ezek minden 
esetben örömteli alkalmak.

Olyan szándékkal készítettük számotokra ezt a könyvet, hogy találkozásotok az 
egyes alkotókkal eleven élménnyé váljon. Hogy minden egyes élettörténet közelebb 
hozzon egy embert, s minden egyes műben megalkotott világból megismerjetek vala-
mit az életből, az emberségből, hogy miért olyan titokzatos, vonzó és egyszerre nehéz 
embernek lenni.  

Ugyanis egyvalamiben nagyon hasonlítanak egymásra az alkotók. Szerették és tisz-
telték az életet, és keresték az igazságot. Nem mások kedvéért, hanem leginkább ön-
magukért. Ezért is válhat példává számunkra az életük, a történeteik, a verseik, mert 
komolyan vették magukat, tehetségüket, és a legtöbbet hozták ki abból a lehetőség-
ből, hogy embernek születtek.  

Örömteli és emlékezetes találkozásokat, felismeréseket és barátságokat kívánok 
Neked, kedves Könyvhasználó!

Czomba Magdolna
szerző

Európai Szociális
Alap

Bevezető

3
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A tanulás megkönnyítése érdekében az alábbi piktogramokat használtuk:

Olvassuk együtt! 
Az irodalmi művekre hangolódhatunk rá az itt található szövegek segítségével.

Beszélgessünk! 
Az olvasmányok után található feladatok segítségével beszélgethetünk a művekről.

Játék 
A témához kapcsolódó játék segítségével fejleszthetjük képességeinket.

Irodalom és zene 
A versek zenés feldolgozásai további élményekkel gazdagíthatnak bennünket. 

Irodalom és film 
Az irodalmi műveket gyakran megfilmesítik. Ebben a rovatban jó filmek megnézéséhez 
adunk ötleteket.

Tudod-e? 
Ismereteinket bővíthetjük a rovat segítségével.

Névjegy 
Még több alkotóval ismerkedhetsz meg, akiknek műveit a könyvtárból is kikölcsönözheted.

Rólad is szólhat!
Ebben a rovatban felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy a művek gyakran rólunk szólnak.

Légy kreatív! 
A művekhez kapcsolódóan kreatív tevékenységek teszik élvezetessé a tanórát.

Nézz utána! 
Az információt gyakran könyvtárban, interneten, szótárban, külső forrásokban is meg kell 
találnunk.

Csoportmunka 
Az itt található feladatokat csoportmunkában javasoljuk megoldani.

4
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Csokonai Vitéz Mihály – irodalmunk egyik leghányatottabb sorsú alakja – Debrecenben 
született. Szülei művelt, irodalomkedvelő emberek voltak. Jó anyagi hátteret biztosítot-
tak gyermeküknek, de az apa korai halála miatt elszegényedett a család. 

A Debreceni Református Kollégiumban korán felfigyeltek tehetségére tanárai. Köny-
nyedén írt verset, rendkívül tájékozott volt, több nyelven olvasott. 

Huszonegy évesen tanítói állást kapott. Szabadságvágya és mély igazságérzete nép-
szerűvé tette a diá kok körében, de kollégái egyre nehezebben viselték bátor kiállását.

Sárospatakra ment jogot tanulni, és hamar népszerű lett az ott tanuló diákok kö-
rében is. 1796-ban Pozsonyba érkezett az országgyűlésre. Itt abban biza kodott, hogy 
a honatyák támogatni fogják saját szerkesztésű lapját, a 
Diétai Magyar Múzsát, amelyben országgyűlési tudósítá-
sok mellett saját írásait, fordításait is közölte. 

1797-ben Komáromban ismerte meg Vajda Juliannát, 
akit verseiben Lillának nevezett. Bár szenvedélyesen sze-
rette, mégsem vehette feleségül, mivel a gazdag kereske-
dő családfő nem engedte meg, hogy lánya egy nincstelen 
költővel kösse össze az életét. 

Próbált megélni tanítóskodásból, írásból, míg végül 
úgy döntött, hogy visszatér édesanyjához Debrecenbe. 
Ott elvonultan, szinte csak az irodalomnak élt. Próbálko-
zott még állást szerezni Pesten, de sikertelenül, így lassan 
magányossá vált. 1802-ben a nagy debreceni tűzvészben 
házuk teljesen leégett, egyre inkább nélkülözött. 1805-ben 
kezeletlen tüdő gyulladása miatt halt meg 31 évesen.   

csoKonai Vitéz miHály (1773–1805)

WilHelm egger: Vajda jÚlia arcKépe(?) 
(1825)

Csokonai Vitéz Mihály

6

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
• Csokonai Vitéz Mihály mikor és hol élt,
• milyen életművet hagyott ránk, noha fiatalon meghalt,
• miért nem vehette el feleségül szerelmét, Lillát,
•  hogyan búcsúzott el Zsuzsi Jancsitól a Szegény Zsuzsi, 

a táborozáskor című versben.

Irodalom és zene Szegény Zsuzsi, a táborozáskor

Hallgassátok meg a Szegény Zsuzsi, a táborozáskor című vers megzenésített változatát Koncz 
Zsuzsa előadásában az internet segítségével! 

„Az oly madár igen ritka,
Melynek kedves a kalitka.” 

(A szabadság)
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Beszélgessünk!

• Miért volt szomorú Zsuzsi?
• Mit érezhetett Jancsi? 
• Miért kell elválniuk egymástól?

Olvassuk együtt!  Szegény Zsuzsi, a táborozáskor

Figyeljétek meg, ki meséli el az alábbi versben a történetet!

Játék

Állóképben mutassatok be egy búcsúzási jelenetet!

Szegény Zsuzsi, a táborozáskor

Estve jött a parancsolat
Viola-szín pecsét alatt,
Egy szép tavaszi éjszakán
Zörgettek Jancsim ablakán.

Éppen akkor vált el tőlem,
Vígan álmodott felőlem,
Kedvére pihent ágyában,
Engem ölelvén álmában:

Mikor bús trombitaszóra
Űlni kellett mindjárt lóra,
Elindúlván a törökre;
Jaj! talán elvált örökre!

Sírva mentem kvártélyjáig*
S onnan a kertek aljáig.
Indúlt nyelvem bús nótára,
Árva gerlice módjára.

Csákóját könnyel öntöztem,
Gyász pántlikám* rákötöztem;
Tíz rózsát hinték lovára,
Százannyi csókot magára.

A lelkem is sírt belőlem,
Mikor búcsút veve tőlem:
„Isten hozzád!” többet nem szólt,
Nyakamba borúlt s megcsókolt. 
(1802)

A *-gal jelölt szavak jelentését megtaláljátok a könyv végén található szótárban.
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Kölcsey Ferenc

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Kölcsey Ferenc milyen nehézségekkel küzdött gyermek-

korában, 
•  milyen nyelveken beszélt,
•  hogyan vett részt a nyelvújítási mozgalomban,
•  milyen tanácsokat, intelmeket adott unokaöccsének, 

Kölcsey Kálmánnak. 

Kölcsey Ferenc Szatmár megye egyik 
ősi, nemesi családjában, Sződeme-
teren született, négy testvére volt: 
Mária, Ádám, Péter és Sámuel. 
Szüleit korán elvesztette; apját hat -
évesen, anyját tizenegy évesen. 
A család régi, hű cselédje, Panna 
néni viselte gondját az árváknak, 
s ő vezette a háztartást is. Fél sze-
mére megvakult, mert bárányhim-
lője miatt a kemen céhez fektették, 
s egy szikra belepattant a szemé-
be. Hatéves korában megkezdte 
tanulmányait. 

A Debreceni Református Kollé-
giumban tanult tizennégy éven ke-
resztül. Gyenge fizikummal* rendelkezett, rendkívül zárkózott volt. Magányában olvasott, 
ezzel vigasztalódott, s ennek eredményeképpen páratlan műveltséget szerzett. Két nyel-
ven beszélt anyanyelvi biztonsággal: latinul és franciául. Később görögül és németül is 
megtanult.

1809–1812 között joggyakorlatot végzett Pesten, majd visszatért birtokaira, Csekére. 
Közben egyre többet foglalkozott irodalommal. Műveket, kritikákat írt, részt vett a ma-
gyar nyelv megújítását végző mozgalomban. 

1826-ban Pestre utazott, ahol egy barátjával folyóiratot alapított Élet és Literatura
címmel. Fontos írásai jelentek meg itt. Szeretett volna Pesten maradni, de öccse halá-
la miatt vissza kellett térnie vidékre, hogy az árván maradt gyerekekről gondoskodjon. 

Birtokaira visszavonulva egyre aktívabb szerepet vállalt a közéletben. 
Negyvennyolc évesen halt meg egy meghűlés következtében. Nemzeti himnuszunk 

költőjét Szatmárcsekén temették el. Nyughelyén fehér márványból készült síremlék áll.

Kölcsey Ferenc (1790–1838)

Kölcsey dolgozószobája szatmárcseKén

„Az élet csak úgy éri célját, 
ha tetteknek szenteltetik.” 

(Parainesis)
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Nézz utána!

Kölcsey Ferenc a Himnuszt 1823. január 22-én fejezte be. Rá emlékezve 1989 óta ezen a napon 
ünnepeljük a magyar kultúra napját. Memorizáld a költemény első szakaszát! Nézz utána ki 
zenésítette meg a verset!

Olvassuk együtt! Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

A Parainesis Kölcsey Kálmánhoz című művét Kölcsey unokaöccsének szánta szellemi irány-
mutatásként. Ám a kor irodalmárai úgy vélték, hogy ezt az írást mindenkinek ismernie kell, 
ezért a korszak rangos és közismert folyóiratában, az Athenaeumban közölték. Mit gondolsz, 
ma hol közölnek olyan tartalmat, amit szeretnének minél szélesebb körben nyilvánosságra 
hozni?

Tudod-e? Parainesis

A parainesis (ejtsd paraineszisz) szó görög eredetű, intelmet, bátorítást jelent.

Parainesis Kölcsey Kálmánhoz

A bölcsesség legnagyobb mestere az élet; azonban gyakran felkeresd a rég el-
hunytakat is, kik tanulások, vizsgálatok s tapasztalások által gyűjtött kincseiket 
a maradék számára könyveikbe letették. De jusson eszedbe: a könyvek száma 
végetlen, a te éveid pedig végesek; s óráidat s napjaidat oly sok egyéb foglalatos-
ság kívánja magának. Mint az üresbeszédű társalkodót: úgy kerüld a tartalmat-
lan könyvet. (…) Célt és véget nem tudó olvasás rest életnek vagy következménye 
vagy szerzője; nyavalya az, mely a való élet gyökereit elrágja; (…)
(1837)

Beszélgessünk!

• Milyen intelmekről olvastál a fenti szövegben? 
• Foglald össze röviden a saját szavaiddal!

Tudod-e? csónakos fejfás református temető

Szatmárcsekének nagyon különleges temetője van. Egy-
részt ott készítettek síremléket Kölcsey Ferencnek, másrészt 
„csónakos” temető. 
A hatoszlopos, kör alakú emlékhely méltó módon őrzi nem-
zeti imádságunk megalkotójának emlékét. A temető többi 
sírját csónak alakúra faragott fejfák jelölik. Ezek a fejfák 
azért is különlegesek, mert nemcsak a szokásos ada tait ol-
vashatjuk rajta az elhunytnak, hanem néhány soros versikét 
is, amely az adott ember életéről szól; szeretettel, olykor hu-
morral megírt sorok ezek. 

Kölcsey Ferenc síremléKe szatmárcseKén
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Vörösmarty Mihály

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Vörösmarty Mihály hogyan küzdött meg az anyagi gondokkal, 

hogy tanulhasson,
•  Névnapra című versében milyen jókívánságokat fogalmazott 

meg,
• miről szól a Szózat című verse, amit meg is zenésítettek,
• milyen hatással volt rá a szabadságharc bukása.

Vörösmarty Mihály Pusztanyéken szü-
letett, majd Székesfehérváron és Pes-
ten tanult. Mivel szülei nem voltak 
tehetősek, hamar felismerte, hogy ta-
nítással, korrepetálással boldogulhat, 
így kosztért* és szál lá sért dolgozott. 
17 éves volt, amikor apja meghalt, ez 
nagyban megnehezítette életét, mivel 
özvegy édesanyjának és fiatalabb test-
véreinek anyagi gondjai is őt nyomasz-
tották. 

1817-ben egyetemista lett, aminek 
költségeit úgy tudta fedezni, hogy egy 
jómódú család fiainak nevelője lett. Itt beleszeretett tanítványainak lánytestvérébe, akit 
a közöttük lévő anyagi különbségek miatt még megszólítani sem mert. Szabadidejét 
munkaadójának gazdag könyvtárában töltötte, rengeteget olvasott és írt. 

1823-ban felesküdött királyi táblajegyzőnek, a következő évben ügyvédi vizsgát tett. 
1825-ben jelent meg a Zalán futása című műve, ami országos elismertséget és hírnevet 
hozott neki. A „nemzet ébresztője” nevet kapta, s ekkor elhatározta, hogy íróként akar 
élni, így soha nem ügyvédkedett. Az írás mellett újságot szerkesztett, és megszerkesz-
tette a Magyar helyesírási szabályzat első kiadását is, ami 1832-ban jelent meg. Irodalmi 
társaságot alapított, felkarolt ifjú tehetségeket, többek között Petőfit.  

Későn nősült. 1843-ban vette feleségül Csajághy Laurát. Öt gyermekük született, ket-
tő kisgyermekkorában hunyt el. 

A szabadságharc bukása miatt mély depresszióba esett. Családjával bujkálnia kel-
lett, ezért elhagyta a fővárost. Meghalt az egyik lánya. Felhagyott az irodalmi munkával. 
Keveset írt, sokat betegeskedett. Közvetlenül halála előtt visszatért a fővárosba. 

Vörösmarty miHály (1800–1855) 

 „Az ember feljő, lelke fényfolyam,
A nagy mindenség benne tükrözik.”  

(Csongor és Tünde)

a Vörösmarty emléKHáz KápolnásnyéKen
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Olvassuk együtt! Szózat

A Szózat Vörösmarty Mihály legismertebb verse. Címének jelentése a „szó” alapszóból szár-
mazik, amely egy „-zat” képzőt vett fel, így ünnepélyesebb, hivatalosabb hangzásúvá tette  
az alapjául szolgáló kifejezést. A cím felhívást, kiáltványt, intelmet is jelenthet, azoknak  
a szavaknak az összességét, amelyekkel kifejezhetjük hazafias érzelmeinket. A költeményt 
Egressy Béni zenésítette meg 1843-ban. Tanuld meg az első két szakaszt kívülről!

Szózat

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
 
A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.
 
Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.
 
Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.
 
Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.
 
És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.
 
S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet hogy annyi szív
Hiában onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.
 
Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.
 
Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.
 
Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.
 
Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
 
A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
(1836)
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Olvassuk együtt! Névnapra

Miket kíván a vers beszélője a címzettnek névnapjára?

Névnapra

Ugy áldjon meg isten neved napján,
Hogy beérhesd vele minden órán.
Legyen élted mint a virágos fa:
Remény s öröm virágozzék rajta.
Mely sok szívnek keserű gyötrelem,
Legyen neked édes a szerelem.
Igaz legyen, s mindig hű, szeretőd,
Ki jobban szeressen, mint te szereted őt.
Bánat ha ér, legyen az rövid éj,
S utána hosszú boldog nap a kéj.
S bárhova visz tőlünk a szerencse,
Lépésidet emlékünk kövesse.
S rokon érzet tartson köztünk hidat:
Te se felejtsd távol barátidat.
(1842)

Beszélgessünk!

• Mivel szoktad megajándékozni a rokonaidat, barátaidat névnapjuk alkalmából? 
•  Ha nem tart igényt a házigazda semmiféle tárgyi dologra, akkor mivel tudnád megajándé- 

kozni? 
•  A versben dőlt betűvel szedett sorok a nyári napforduló eseményére utalnak. Ez általában 

június 21-re esik. Ilyenkor legrövidebb az éjszaka: 7 óra és 59 perc időtartamú. Számold ki, 
hogy mennyi a világosban tölthető órák száma ezen a napon!

•  A népi hagyomány néhány nappal későbbre teszi ezt a dátumot, június 24-re. Nézz utána  
a világhálón, hogy milyen névnapot ünnepelünk ezen a napon, és milyen hagyományok 
kapcsolódnak ehhez az időponthoz!

Tudod-e? Nomen est omen

A neveknek már az ókorban is különleges jelentőséget tulajdonítottak, ahogyan ezt a fent 
olvasott latin mondás is kifejezi: Nomen est omen. Azt jelenti, hogy a név kötelez vagy a név 
jelez. A te keresztneved mit jelent? Ha még nem tudod, akkor nézz utána az interneten!
2019-ben a szülők leggyakrabban a Hanna és a Bence neveket adták gyermekeiknek. 
A Hanna név jelentése: kegyelem. A Bence név jelentése: győztes.

Légy kreatív!

Készíts üdvözlőlapot barátodnak, ismerősödnek névnapjára! Írj néhány sor üzenetet, és raj-
zolj hozzá illusztrációt!
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Csokonai és Vörösmarty korához képest mára már sokat változtak az újságok, de az újságírást 
meghatározó alapelvek és célok szinte ugyanazok maradtak.

Az életben való tájékozódáshoz fontos, hogy időszerű, napi híreket halljunk a világról, 
ismerőseinkről. Ehhez a sajtó és különböző médiumok nyújtanak segítséget. Mivel nem  
lehetünk mindenütt jelen, ezért valamilyen közvetítő eszköz segítségével szerezhetjük meg 
az információt.  

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a médiatermékeket a technológiák fejlődésének 
megfelelően csoportosítottuk. Az egyes technológiákhoz köthető kiadványokat, termékeket 
egy-egy gyűjtőfogalomban vizsgáljuk meg. A gyűjtőfogalom neve: „galaxis”. A galaxis szót elő-
ször a Naprendszerre használták. A rengeteg csillagot tartalmazó rendszert megérthetővé, 
felfoghatóvá akarták tenni, és ezt a nevet kapta. A galaxis elnevezés azért is találó, mert itt is 
mérhetetlenül sok anyag keletkezik nap mint nap. 

A nyomtatott anyagokat összegyűjtő fogalom neve: Gutenberg-galaxis.

Napjainkban már az a furcsa, ha valaki nem tud 
olvasni. A nyomtatott anyagok megszámlálha-
tatlan mennyiségben vesznek körül bennün-
ket. Ahhoz, hogy megfelelő módon válasszunk 
a termékek közül, érdemes megvizsgálni, hogy 
milyen lapok, újságok találhatók az elárusítóhe-
lyeken.

Újságok árusításával foglalkozó standokat, 
üzleteket leginkább forgalmas helyeken talál-
hatunk. A városközpontokban, a pályaudvaro-
kon a színes címlapok rögtön magukra vonják 
a figyelmünket.

Névjegy Johannes Gutenberg (1400–1468)  

Johannes Gutenberg német származású ötvösmester, a nyom-
tatás feltalálója a 15. században élt. Találmánya, a ké z isajtó, 
amellyel mozgatható betűsorokkal képes volt az olda  lak sok-
szorosítására, forradalmasította az információ áram lását. 
Előtte évszázadokon keresztül csak kézzel írott könyveket le-
hetett olvasni, de azt is csak azoknak, akik ismer ték a betűket.  
A nyomtatás megjelené sével így könnyebben elérhetővé vált az 
információ, és ez is hatással volt arra, hogy az emberek megta-
nuljanak olvasni. 

A Gutenberg-galaxis

Újságárus
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Milyen hírek érdekelnek? 
Ha a környezetedben zajló eseményekről, helyi emberekről szeretnél tájékozódni, akkor azt  
a helyi lapokat olvasva teheted meg. Ezek a lapok hetente, havonta jelennek meg.

Regionális hírekről, azaz a megyében történt dolgokról a megyei, regionális lapok írnak.  
Az ilyen típusú újságok naponta friss hírekkel jelennek meg.

Országos terjesztésű lapokban azokról az emberekről és eseményekről találhatsz informá-
ciót, akik személyiségükkel, döntéseikkel hatással lehetnek egy egész ország sorsának alaku-
lására. Ezek a lapok naponta jelennek meg.

Milyen témák érdekelnek?
Szaklapok
Ha valamilyen témában szeretnél hosszabb ideig 
elmerülni, akkor szaklapot válassz! Szakembe-
rek, szakértők fogják veled megosztani tapasz-
talataikat részletesen. Ezeknek az írásoknak a 
megértéséhez feltétlenül rendelkezned kell a té-
mával kapcsolatos alapismeretekkel. De minő-
ségi sajtóterméket kell választanod akkor is, ha 
alaposabban szeretnél tájékozódni mondjuk a 
gazdasági kérdésekben vagy nemzetközi politikai 
döntésekben. Az ilyen típusú lapok havonta vagy 
negyedévente jelennek meg, mert a cikkek meg-
írásához, hitelesítéséhez* sok időre van szükség. 

Magazinok
Ha éppen fáradt vagy, és csak kikapcsolódás-
ként szeretnél olvasni, akkor a színes heti vagy 
havi magazinok fognak felfrissíteni. A változatos 
témákból szinte minden oldalra jut valami újdon-
ság, ami könnyed stílusának köszönhetően nem 
igényel elmélyült figyelmet. Ezeket az újságokat 
szoktuk egy utazás alatt átlapozni, böngészve  
a nagybetűs szalagcímek és az érdekes fotók kö-
zött. Az ilyen típusú sajtótermék a bulvár. Nevét 
a francia ’boulevard’ szóról kapta, ami azt jelen-
ti: körút. Az újságokat a körúton lehetett megvá-
sárolni.

helyi regionális országos

• helyi témák
• hetente/naponta

• az ország minden  
lakosát érintő témák, 
közismert személyek

• naponta

• a megyét érintő témák
• naponta

NT_98783_Irodalom_10.indd   14NT_98783_Irodalom_10.indd   14 2021. 04. 26.   20:142021. 04. 26.   20:14



15

A hír
A sajtótermékekben különböző típusú, műfajú szövegeket olvashatunk.

Az újságírás alapműfaja a hír. Akkor megfelelő a hír, ha a következő kérdésekre válaszol: 
Kivel/mivel? Hol? Mikor? Mi történt vagy mi fog történni? Miért? Hogyan?

A tájékoztató műfaj csoportjába olyan szövegek tartoznak, amelyek hiteles, vissza-ellenőriz-
hető információt adnak. Tárgyilagosan számolnak be az eseményekről, tartózkodnak az érzel-
mi ráhatástól. Ebbe a csoportba tartozik a közlemény, a tudósítás. Ha elolvasol egy ilyen szö-
veget, akkor egyértelmű állításokat kapsz. A szövegben nem lesz sem felkiáltó-, sem kérdőjel. 

A véleményközlő műfajokban a szöveg írójának a véleményét olvashatod, innen szárma-
zik az elnevezés. Az ilyen típusú szövegeknek is valóságos alapjuk van, de főleg érzelmein-
ken keresztül próbálják megragadni a figyelmünket. Gyakran humoros, csipkelődő vagy ép- 
pen gúnyos hangot választanak céljuk érdekében. Ezekben a szövegekben már találkozhatsz 
kérdő- és felkiáltójelekkel is.

Beszélgessünk!

•  Vajon milyen sajtóterméket olvasnak a képen látható személyek? 
•  Indokoljátok meg a véleményeteket!

tájékoztató

• közlemény
• tudósítás
• interjú
• riport

• cikk
• kommentár
• glossza*
• jegyzet
• nyílt levél
• olvasói levél
• kritika

HÍR

véleményközlő
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Petőfi  Sándor

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Petőfi Sándornak milyen izgalmas és megpróbáltatásokkal teli 

élete volt,
•  kihez írta a világ egyik legszebb szerelmes versét, a Szeptem-

ber végént,
•  miért gondolták sokan a verseiről azt, hogy népdalok,
•  hogyan próbált katonaként helytállni, hol esett el a harcban.

petŐFi sándor (1823–1849)

„Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!” 

(Sors, nyiss nekem tért…)

1. 
Petőfi Sándor édesapja Petrovics István, édesanyja Hrúz Mária volt, mindketten szlo-
vák származásúak. Költőnk a Petőfi nevet 1842-ban vette fel, miután országos lapokban 
is megjelentek költeményei. Petőfi Sándor születésének és elhalálozásának helye Kis-
kőrös és Fehéregyháza – mindkét helyszín csak feltételezett, mert eredeti bizonyítékok 
egyiknél sem állnak rendelkezésünkre. 

2.
Élete tizenkilenc éves koráig a tanulásról, a tapasztalatszerzésről szólt. Szülei anyagi 
gyarapodásának köszönhetően egyre jobb iskolákban tanulhatott, mígnem 1838-ban 
apját sorra anyagi csapások érték, szinte minden vagyonát elvesztette. 

Petőfi 1839 elején Pestre szökött, és a Pesti Magyar Színházban statisztaként* dolgo-
zott, majd házitanítóskodott, s később katonáskodott. Gyenge fizikuma* s gyakori be-
tegségei miatt 1841-ben leszerelték. Ekkor vándorszínésznek szegődött, majd egy évre 
ismét diák lehetett Pápán. 

3.
1842-től a színészkedés mellett másolásból és regényfordításból élt Pozsonyban, 
illetve Pesten, ahol kapcsolatba került az akkori irodalmi élet meghatározó alakjaival. 
Ekkor már jelentek meg versei. Sokat éhezett és fázott, de arra mindig szánt időt és 
energiát, hogy művelje magát. 

1844 februárjában végső elkeseredésében elindult Pestre, hogy kiadót keressen össze-
gyűjtött verseinek. Végül Vörösmartytól kért segítséget. Verseit kiadták, és Vahot Imre fel-
vette szerkesztőnek a Pesti Divatlaphoz, ami anyagi biztonságot nyújtott a költőnek. Nép-
szerűsége egyre nőtt az olvasók és a hölgyek körében, ami miatt irigyei megszaporodtak, 
és egyre több támadás érte. A rosszindulat és a gonoszkodás kissé lehangolta. 

4.
Petőfi termékeny alkotóvá vált, nemcsak verseket, de regényt és drámát is írt, sőt hat-
van költeményét német nyelvre is lefordították. A népszerűség és az elismertség bát-
rabbá tette az ifjú költőt, és barátaival összefogva megpróbáltak magasabb honorá-
riumot* kialkudni, ezért fiatal író, költő barátaival létrehozták érdekeik képviseletére 
a Tízek Társaságát. 

16
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5.
Szendrey Júliával való találkozása és szerelmük története 
legendássá* vált. Kétségtelenül az egyik legromantikusabb, 
legszenvedélyesebb történet az övék. 1846. szeptember 
8-án találkoztak, és napra pontosan egy évre rá összehá-
zasodtak, akármennyire is ellenezte frigyüket* Júlia apja. 
Nemcsak a magyar, de a világirodalom egyik legszebb verse  
(Szeptember végén) született meg a mézesheteik* idején.  
Petőfi alkotó ereje teljébe érkezett. 

Alkotásait magas díjazással honorálták, s emellett meg-
határozó szerepet töltött be a társasági és a politikai élet-
ben is. Majd elérkezett 1848. március 15-e, az a nap, amely 
mára összeforrt Petőfi nevével. Ezen a napon szavalta el 
először a Nemzeti dalt. 

6.
Katonaként is megpróbált helytállni, de hirtelen, szenvedélyes természete sokszor bajba 
sodorta feletteseivel szemben. Bem Józsefben találta meg hősét, a hadvezért, nagyon 
bensőséges, szinte apa-fiú kapcsolat alakult ki közöttük. Bem mindig különös gonddal 
óvta az ifjú költőt. Igyekezett megkímélni a csatákban, ha fizikailag leromlott az állapo-
ta, akkor elküldte nyugalmasabb helyszínekre.

1848. december 15-én megszületett fia, Zoltán, akit alig láthatott, fiatal feleségével 
keveset találkozott. Szülei 1849 tavaszán meghaltak. A csatatérre 1849 júliusában tért 
vissza. Bem 6000 fős serege július 31-én találkozott a 12 000 fős orosz haddal. Az egész 
napon át tartó csata a magyarok vereségével végződött, feltételezések szerint Petőfi itt 
lelte halálát. Holttestét nem tudták beazonosítani, valószínűleg egy tömegsírban he-
lyezték el földi maradványait.

Beszélgessünk!

•   Az alábbi alcímeket a Petőfi Sándorról szóló szöveg különböző bekezdéseihez illeszthetjük. 
Párosítsd az alcímeket a megszámozott szövegrészletekkel!

A költő tanulóévei 

„Ott esem el én, a harc mezején” 

A sokszínű tehetség

Sikereinek kezdete – nincsen siker irigy nélkül

Petrovicsból Petőfi

Szabadság és szerelem – akinek sikerült

17

Rólad is szólhat!
Látogass el a könyvtárba, és Petőfi Sándor kötetéből válassz egy verset, ami neked tetszik! 
Osszátok meg egymással az élményeiteket!
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Olvassuk együtt! Megy a juhász szamáron…

Petőfi hatalmas népszerűségre tett szert. Ezt főleg annak köszönhette, hogy a népdalokhoz 
hasonló felépítésű és hangzású verseket, úgynevezett népies műdalokat írt. Nemcsak a kriti-
kusok elismerését szerezte meg, de azt is elérte, hogy verseit a kevésbé iskolázott, egyszerű 
emberek is szívesen szavalták, énekelték. Olykor az is előfordult, hogy egy népdalpályázatra 
Petőfi műdalát küldték be, mert azt gondolták, hogy egy valódi népdallal van dolguk.
 

Megy a juhász szamáron…
 
Megy a juhász szamáron,
Földig ér a lába;
Nagy a legény, de nagyobb
Boldogtalansága.
 
Gyepes hanton furulyált,
Legelészett nyája.
Egyszercsak azt hallja, hogy
Haldoklik babája.
 
Fölpattan a szamárra,
Hazafelé vágtat;
De már későn érkezett,
Csak holttestet láthat.
 
Elkeseredésében
Mi telhetett tőle?
Nagyot ütött botjával
A szamár fejére. 
(1844)

Irodalom és zene

Ismered a Red Bull Pilvaker formációt? A mai magyar könnyűzenei előadók is szívesen hasz-
nálják inspirációnak* Petőfi költeményeit. Hallgasd meg a Szeptember végén című verset  
a YouTube-ról az ő feldolgozásukban!

Beszélgessünk!

•  Hogyan fejezte ki a bánatát a juhász? 
•  Vitassuk meg, indokolt volt-e a cselekvése! 
• Inkább vidám, vagy inkább szomorú ez a vers? Miért? 
 

Rólad is szólhat!
Hogyan lehet egy szomorú történetet vidáman elmesélni? Próbáld meg! És egy vidám törté-
netet szomorúan?
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Légy kreatív!

Szavald el ritmusosan a verset! Próbáld meg dalszövegként előadni!

Olvassuk együtt! Szeptember végén

A magyar irodalom egyik legszebb szerelmes verseként tartjuk számon Petőfi Sándor Szep-
tember végén című költeményét.

Szeptember végén

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 ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,*
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet…
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide!
Ki most fejedet kebelemre tevéd le,
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe?

Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre
Könnyezve borítasz-e szemfödelet?*
S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme,
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

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 könnyeden elfeledéd hivedet,
S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret!
(1847)

Beszélgessünk!

•  Kosztolányi Dezső azt írta a Szeptember végén című vers 9. soráról, hogy „soha dallamosabb 
sort nem olvastunk még.” 

•  Válasszatok egy sort a versből, amelyik a legjobban tetszik! Mondjátok el a többieknek, mi-
ért erre a sorra esett a választásotok!

•  Milyen alkalomból íródott a vers? Keressétek meg a választ az életrajzból!

 

19

NT_98783_Irodalom_10.indd   19NT_98783_Irodalom_10.indd   19 2021. 04. 26.   20:142021. 04. 26.   20:14



20

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Lesznai Annának miért teltek csodavilágban a gyermekévei, 
•  a versíráson kívül még mivel foglalkozott,
•  kik voltak a barátai, hogyan vélekedtek róla,
•  a Mese, mese mesd el című versében hogyan ír az emlékezésről.

Lesznai Anna, a huszadik század első felében alkotó művész Moscovitz Amália névvel 
született Alsókörtvélyesen, ami ma Szlovákia területén van. Ennek a helynek a közvetlen 
közelében található Leszna nevű településen nőtt fel, apja birtokán, ahol valóságos cso-
davilágban élte gyermekéveit. Szülei szeretete és gondoskodása úgy vette őt körül, mint 
az a varázslatos kert a kastélyt, ahol felnevelkedett. Az itt szerzett élmények kísérték 
végig egész életén. Édesanyja és a helyi lelkész tanította a tudományokra, míg a helyi 
parasztasszonyok a hímzésre. Mindent szeretettel fogadott és adott tovább.

Később iparművészként tanult Budapesten, Bécsben, Berlinben, majd Párizsban. Ko-
rán híressé vált gyermekkori kertélményéből táplálkozó gazdag hímzésű díszpárnáiról. 
Írt verseket, meséket és önéletrajzi regényt is. 

Lesznai Annának Hatvany Lajos volt az unokatestvére, akit a Nyugat című folyóirat 
alapítójaként tartunk számon. Ő vezette be Annát a folyóirat köré csoportosuló baráti 
társaságba, alkotói műhelybe, ahol hamar megkedvelték. Barátai, ismerősei rajongtak 
Annáért. Mindenkivel kedves és megértő volt. Egyikük 
így beszélt róla: „Máli tűzijátékát rendezte a szeretet-
nek. Ez a nő, olyan brutálisan gazdag, hogy muszáj sze-
retni.” Ady Endrét és Rippl-Rónai József festőművészt 
még a családi házból ismerte, hiszen apja rajongója 
volt ezeknek a művészeknek. Ady Endre így írt róla:
„Lesznai Anna nagyon cirógatja a szókat, azokat is, 
amelyek ezt a nagy becézést nem érdemlik meg. Még 
nem tudja, hogy 999 szót kell megölni, hogy az ezredik, 
az igazi megszülessen.”

Élt Budapesten, Bécsben és 1939-től New Yorkban 
egészen haláláig. Ragaszkodott ahhoz, hogy hamvait 
hazahozzák Magyarországra, és itt helyezzék örök nyu-
galomra. 

Lesznai Anna

lesznai anna (1885–1966)

ady endre (1915 KörÜl)

„S itt is, ott is, füben, fában, csillagban, szivben,
Felcsillannak boldog barátok.”

(Szerelmes vers)
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Mese-mese, mesd el

Este van már, este, csend az estek teste
Szürkülő határba lóg az eső lába.
Már a nyár is őszt vár, künn a mezőn csősz jár
Szőlőtőke reszket, rejti a gerezdet.
Dézsmáló madárnak seregei szállnak
Lejjebb párás völgyben, odvas törzsű tölgyben
Mókus karikázik, farkával cicázik.
Kemény makk is koppan, túró disznó toppan
Gyep harmatban ázik, késő virág fázik.
Árny fordul avarra, kanász jobbrul balra
Subájában alszik, hortyogása hallszik.
Még lejjebb a réten, bujdosó setéten
Ugat jó kutyája küllős karikára.
„Jaj, de mély az árok! Kocsis, merre jártok?
Leszna arra vagyon, hova vágyom nagyon.”
„Ne szólíts hiába, lóg az eső lába
Sárga villám lobban, hadd sietek jobban!”
„Állj meg kocsis, állj meg, hazatérőt várj meg!”
„Dörög már az ég is, utasom elég is.
Benn ülnek az ősök, búsan nevetősök
Benn ülnek a holtak, mind kik Lesznán voltak.
Viszünk sok cókmókot, mosolyt, könnyet, csókot,
Hét kosár emléket, nótákat, meséket
Legelső kérődet, feledt szeretődet
Régvolt játszótársod, sok elhalt pajtásod.
Viszünk érett múltat, derültet és dúltat
Sok lehántott éved szekerembe téved.
Holló száll magasba, nincsen hely a kasba
Lóg az eső lába, ne szólíts hiába!”
Este van már, este, csend az estek teste
Elhallgat az eb is, beheged a seb is.
Kit oly szépen kértem, visszatér majd értem –
Lóg az eső lába… szemem könnybe lábad. 

Olvassuk együtt!  Mese-mese, mesd el 

Ha költeményeket olvasunk, akkor úgy érezzük, mintha valaki beszélne belőle hozzánk. 
Ezt a hangot azonban nem azonosíthatjuk azzal a személlyel, aki megalkotta a költeményt. 
A hangot belülről halljuk, így mindenkinek egy kicsit más. Te milyen arcot tudsz elkép zelni 
a hanghoz a következő vers olvasásakor?  
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Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Karinthy Frigyesnek milyen volt a gyerekkora, 
•  kik voltak a barátai, szerelmei,
•  gazdag életművében a verseken kívül még mi mindent írt,
•  a Legenda a költőről című novellájában a főszereplő kikkel 

találkozik.

Karinthy Frigyes Budapesten született. Édesapja egyedül nevelte öt testvérével együtt, 
miután édesanyja meghalt. Írónk ekkor nyolcéves volt. Tizenévesen kezdett verseket 
írni, ám mivel megbukott a gimnáziumban, apja több mint ezer alkotását elégette. 
15 éves volt, amikor folytatásokban közölte Nászutazás a Föld középpontján keresztül
című regényét egy folyóirat. 

1906-ban ismerkedett meg Kosztolányi Dezsővel, akivel életre szóló barátságot kötött. 
1914-ben vette feleségül Judik Etel színésznőt, aki 1918-ban spanyolnáthában hunyt el. 
Majd Böhm Arankával házasodott össze 1920-ban. Rengeteget írt, s mellette egyetemi 
órákat látogatott. Rendkívül tájékozott volt 
mind az irodalomban, mind a természettu-
dományokban. Élénk érdeklődéssel figyelte 
a kor legmodernebb technikai vívmányait. 
Többek között a léghajó* és a film nagy ra-
jongója volt. Az 1930-as években utazott 
Zeppelinen, és rövid filmecske is készült 
róla, ahogyan a téli utcán hógolyózik fiával.

Gazdag életművet hagyott ránk: regé-
nyeket, novellákat, verseket, színműveket. 
Humorával és sajátos filozófiájával különle-
ges írói világot teremtett. Írásai értékes gondolatokat biztosítanak mindazoknak, akik 
kikapcsolódásra, és azoknak is, akik gondolkodásra vágynak. Különlegesen becsben 
tartott regénye Az utazás a koponyám körül. Ez saját agydaganatos betegségéről és az 
annak kezelésére végrehajtott agyműtétéről szól. Olyan pontosan és magával ragadó-
an mutatja be helyzetét, tapasztalatait, hogy még az orvosok is elismeréssel fogadták. 
Tulajdonképpen ugyanilyen hitelességgel adott pontos látleletet koráról és kortársairól 
legnépszerűbb paródiáiban,* hiszen ő volt az a magyar irodalomban, aki a humorban 
nem ismert tréfát.

Karinthy Frigyes

KarintHy Frigyes (1887–1938)

zeppelin

„Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél,
Mégis a legtöbb: ember, aki él.”

(Előszó)
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Olvassuk együtt! Legenda a költőről

•  Elemezzétek közösen a címet! Milyen tulajdonságokat, jellemzőket kapcsolsz a címben 
megjelenő főnevekhez? 

•  Fürtábrában gyűjtsétek össze ötleteiteket! A megbeszéltek alapján mit gondoltok, miről fog 
szólni a történet? 

•  Próbáljátok meghatározni a történet helyét, idejét! Képzeljétek el, hogy milyen a költő kiné-
zete, ruházata! Rögzítsétek benyomásaitokat a füzetben! 

•  Hangosan olvassátok fel a történet első szakaszát!

Beszélgessünk!

•  Az olvasottak alapján milyennek képzelitek el most a címszereplőt? 
•  Adjatok címet a történet első részének! 
•  Jellemezzétek a költőt a viselkedése, tettei alapján!
•  Mit gondoltok, hogyan folytatódik a történet? Folytassátok a szöveg felolvasását! 

Legenda a költőről 

A költő délután kiment a repülőtérre és beszélgetett a pilótával. Nagyon érdekelte a repü-
lőgép. Megnézte a motort, a fogantyúkat, a kifeszített szárnyakat. Be is ült a bőrrel kiszö-
gezett ülésbe, elegánsan hátradűlt, a haját egy kicsit előresimította a homlokára, és míg  
a fogantyúk közt babrált, a kezét nézte, hogy milyen szépen 
simul a villogó rezekre. A pilóta éppen figyelmeztetni akarta 
valamire, mikor a költő érezte, hogy a keze alatt lecsúszik az 
egyik emelő. A következő pillanatban rémülten kapaszkodott 
meg: a gép sivalkodva zúgni kezdett és nekilódult. Még látta a 
pilóta ijedt arcát, amint két kézzel utána kap… aztán csak vág-
tató sávokat látott… egy perc múlva, mire ki merte nyitni a sze-
meit, apró játékházakat látott maga előtt, a hangárok* voltak.

Percekig megkövülve ült, aztán letekintett, maga alá. Mé-
lyen alatta szürke háztenger hullámzott: köröskörül zöld 
mezők és rétek.

Ijesztő gyorsasággal zsugorodott össze minden: a háztenger egy kis folttá lett, a mezők 
körbeszaladtak, és egyszerre egy fényes sáv villant fel: a tenger. A sáv szétterült, a me-
zők összeszaladtak, aztán a végtelen vízlapot látta, középen egy kis szigettel. Aztán egy 
köralakú, szürke vízlapot látott, itt-ott szigetekkel tarkázva, ez  
a kör eleinte óriási volt, de aztán ez is kezdett összefutni. Min - 
dig kisebb lett a kör, fölötte, körülötte pedig hirtelen elsöté-
tedett az ég, és feltűntek a csillagok. Az a kör, amit az imént 
látott, most már akkora volt csak, mint egy tányér, és a költő 
megismerte a Földgolyót, úgy ahogy az iskolában tanulta.

Körülnézett és látta a sötétségben ragyogni a Napot és a 
bolygókat. Megismerte a Vénuszt és a Merkurt, hirtelen el-
határozással megfogta a kormányt és a vörösen világító Mars 
felé fordította, mert eszébe jutottak a csatornák és a feltevé-
sek, hogy ott kulturált embe rek laknak.
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A vörös korong nagyobbodni kezdett. Világosan látta a csatornákat: most már tengert is 
látott a Marson és nagy, zöldesvörös mezőket. Szétszaladtak a körvonalak, hegyek és völ-
gyek tűntek fel, majd egy négyszögletes, sima lapály.* A lapály szélén szabályos márvány-
épületek sorakoztak. Két perc múlva a gép csendesen leereszkedett az egyik márvány-
épület közelében és a költő puha, rozsdavörös fűre ugrott ki, néhány csodálatos, lantalakú 
fa árnyékában.

Beszélgessünk!

•  Pipáljátok ki a beigazolódott feltevéseiteket! 
•  Adjatok címet ennek a szakasznak is! 
•  Nézzetek utána, hogy milyen más bolygók vannak a Naprendszerben az említetteken kívül! 
•  Milyen jelzőket használ a szöveg, amikor első benyomásait rögzíti a Marson látottakról? 
•  Gyűjtsétek össze mindet! Milyen hangulatot keltenek ezek a jelzők? 
•  Hogyan folytatódik tovább a történet szerintetek? Rögzítsétek feltételezéseiteket a füzetben!

Beszélgessünk!

•  Jelöljétek, hogy beigazolódtak-e a feltevéseitek! 
•  Miben tért el a történet az elvárásaitokhoz képest? Adjatok címet ennek a szakasznak! 
•  Ti milyennek képzelitek a „marsbeli embereket”? Írjátok le szavakkal őket! 
•  Milyen témák jutnak eszébe a költőnek? 
•  Beszéljétek meg, hogy melyik híres embert ismeritek a felsorolásból! 
•  Hogyan folytatódik tovább a történet szerintetek? Rögzítsétek feltételezéseiteket a füzetben 

vagy a táblán!

Az épületből különös lények szaladtak elő, és lelkendezve integettek. Egészen gömb alakú 
fejük volt, és a szemek hosszú csápok végén ragyogtak. Két pár keze volt mindegyiknek: 
az egyik alatt, mint a denevérnél, repülő-hártya, a lábakon uszonyok. Aranyló, hajlékony 
fém-ruhát viseltek.

A költő zavartan emelt kalapot, és hebegve 
bemutatkozott. Azonnal tisztában volt vele, 
hogy a marsbeli emberekkel áll szemben. Za-
vartan beszélni kezdett hozzájuk, és azok felel-
tek –, nem értette, mit beszélnek, de néhány 
perc múlva álmélkodva rájött, hogy azok értik, 
amit ő beszél. Figyelmesen hallgatták és bólin-
gattak. Bevezették egy nagy vörös csarnokba, 
leültették és látta, hogy tanácskoznak.

Néhány perc múlva előkelő marsbeli állt 
meg előtte – nem szólt semmit, csak a fejére 
tette a kezét. És csudálatos! A költő egyszerre 
tisztán és szó szerint tudta, hogy mit akarnak 
tőle. Azt akarják, hogy ma este tartson felolva-
sást a Föld társadalmáról, az emberiségről – a marsbeliek nagyon érdeklődnek az új jöve-
vény iránt, tudják, hogy a Földről jött, és nagyon kíváncsiak, mi újat és szépet tud mondani 
hazájáról.
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Beszélgessünk!

•  Beszéljétek meg, hogy beigazolódtak-e a feltevéseitek! 
•  Adjatok címet ennek a szakasznak! 
•  Milyen jelzőkkel illeti a szöveg a hallgatóságot? 
•  Hogyan mutatja be a szöveg a költőt közvetlenül a felolvasás előtt? 
•  Hasonlítsd össze a költő cselekvését az első szakaszban olvasottakkal! Milyen hasonlóságot 

vettél észre? Milyen érzést keltenek benned ezek a hasonlóságok? 
•  Miért ezt a verset választotta a felkérésre a költő? Te gondolkodtál már azon, hogy milyen a 

lelked? Próbáld megfogalmazni gondolataidat! 
•  Véleményetek szerint befejezett, lezárt-e a történet? Indokoljátok meg állításaitokat!

A költőnek hat teljes órája volt készülni a felol-
vasásra. Agyában csak úgy forrongtak a gondola-
tok; majd megpattant a halántéka. Micsoda óriási, 
nagyszerű, kimeríthetetlen téma! Miről beszéljen, 
mivel kezdje? Beszéljen a rómaiakról és görögök-
ről? Beszéljen Caesarról* és Napóleonról*? Be-
széljen Edisonról* és Shakespeare-ről* – beszéljen  
a nagy művekről, melyek tömören s plasztikusan 
példázzák és jellemzik az embert – vagy beszéljen  
a nagy palotákról, a mozgóképekről – vagy beszél-
jen a nagy színésznőről, vagy az actiumi ütközet-
ről* – hogy kezdje, hol kezdje a nagyszerű témát?

Elérkezett a felolvasás órája. Az óriási, vöröskő 
csarnokban tolongtak a hallgatók: húszezer kíváncsi, izgatott marsbeli, férfiak és nők, 
akik mind őt jöttek meghallgatni.

Mikor a költő belépett, halálos csend lett az óriási csarnokban. A költő lassan és kis-
sé előrehajtott fejjel ment a felolvasó dobogó felé: még nem tudta, mi lesz. Fellépett, 
leült az asztal mellé – körülnézett. Előtte az első sorban főleg nők ültek. Megköszörül-
te a torkát – ivott egy pohárral az asztalra tett vízből, köhögött, egyik fürtjét besimította  
a homlokába – szenvedő arccal elmosolyodott – és halk, behízelgő hangján szavalni kezdte 
»Az én lelkem« című költeményét, ami tegnapelőtt jelent meg a »Besztercze és Vidéke« 
»Innen-Onnan« rovatában, elöl, fejcikknek.* 
(1912)

Csoportmunka

Alkossatok négy nagyobb csoportot! A tanárotoktól kapott leírások alapján egy-egy csoport 
jelenítsen meg állókép formájában egy jelenetet az elbeszélésből. Akinek a tanár megérinti a 
vállát, mondja el, hogy abban a pillanatban mit gondol mint a jelenet egyik szereplője. 

Légy kreatív!

Gondoltatok már arra, milyen lehet az űrutazás? Rögzítsétek ötleteiteket! Az olvasott szöveg 
alapján írjátok meg közösen kalandjaitokat!
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Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Márai Sándor hol született és milyen családban nőtt fel,
•  hogyan bontakoztatta ki a tehetségét,
•  miért hagyta el szeretett hazáját,
•  a Füves könyvében milyen témákkal nyújt lelki támogatást az 

olvasóknak. 

Márai Sándor 1900. április 11-én született Kassán 
Grosschmid vezetéknévvel. Ősei jómódú polgárok 
voltak, hivatalnokok, jogászok, köztisztviselők, kato-
natisztek. Szülei fontosnak tartották, hogy gyermeke-
ik nyelveket beszélő, zenélni tudó, olvasott, művelt 
emberek legyenek, ezért különös gondot fordítottak 
a tanulásra.

Az utazás, az új élmények befogadása is fontos él-
ménye volt a család életének. Ezért Márai számára 
természetes volt, hogy rengeteget utazzon. 

Már fiatalon, tizenhét évesen tudatára ébredt külön-
leges képességeinek, és megérezte, hogy művész lesz 
belőle. 

Első verseskötete 1918-ban jelent meg Budapes-
ten Emlékkönyv címmel, amit elismeréssel fogadtak 
a korszak jeles alkotói. A húszas évektől már komoly 
újságírónak számított. Rengeteget írt, sokat utazott. 
Nemcsak magyar nyelven, de németül is publikált. Külföldi szerzők műveit is fordította. 
Tehetségét itthon és külföldön egyaránt felismerték. 

1928-tól 1948-ig Budapesten élt feleségével. A korszak egyik népszerű és elismert alko-
tója volt. 

A második világháború kitörése lesújtotta. Budapest német megszállása után Leányfa-
lura költözött családjával. 

1948-ban döntött úgy, hogy elhagyja hazáját, és Olaszországba költözött a Magyaror-
szágon kialakult politikai helyzet miatt. Később New Yorkba mentek, majd az 56-os forra-
dalom hírére visszatért Európába, de Magyarországra már nem jöhetett vissza.

Ismét Olaszországban telepedtek le néhány évre, majd visszautaztak az USA-ba, és San 
Diegót választották utolsó lakóhelyüknek. Márai végül minden rokonát túlélte, s egyedül, 
magányban kellett meghalnia. Hamvait a Csendes-óceánba szórták, ez volt utolsó kíván-
sága.

Márai Sándor

márai sándor (1900–1989)

Kassa a 20. század elején

„A szavaknak igéző erejük van, egyszerre 
tudnak a múltba és a jövőbe világítani.”
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Olvassuk együtt! Füves könyv

A „füveskönyv” elnevezés még a középkorból származik. Olyan könyvekre használták ezt 
a kifejezést, amelyekben gyógynövényeket mutattak be, és azok gyógyító hatását sorol-
ták fel. Ezek a könyvek gyorsan elterjedtek, és hamar népszerűvé váltak szerte Európában.  
A 16. századtól azonban nemcsak a gyógyhatású növényeket bemutató könyveket nevezték 
így, hanem azokat a könyveket is, amelyek a lelki fájdalmak enyhítését szolgáló imádságo-
kat, énekeket, rövid tanácsadó szövegeket tartalmaztak. Márai Füves könyve ezt az irodalmi  
hagyományt követi, és 202 darab számozott, rövid írásával valódi lelki támogatást nyújt olva-
sóinak bárhol, bármikor.

Az állatokról (106)

Ne szégyelld te azt, ha szereted az állatokat. Ne röstelld, ha egy kutya közelebb van lel-
kedhez, mint a legtöbb ember, akit személyesen ismersz. Hazug próféták és otromba, 
komisz emberek azok, akik megrónak e vonzalom miatt, s ezt mondják: „Az emberektől 
lopja el az érzéseket, melyeket a kutyára pazarol! Önző, rideg fráter!” – ne törődj velük. 
Szeresd csak nyugodtan kutyádat, ezt a csillogó szemű, fáradhatatlan barátodat, aki nem 
kér barátságáért mást és többet, mint valamilyen szerény koncot és egy-egy simogatást. 
Ne hidd, hogy gyöngédség és önzés késztet az állatokat szeretni. Testvéreink ők, s ugyan-
abban a műhelyben készültek, mint az ember, s értelmük is van, néha bonyolultabb és 
finomabb, mint a legtöbb embernek. Mások nevezzék gyöngeségnek az állatszeretetet, 
gúnyoljanak ezért – te sétálj csak kutyáddal. Jó társaságban maradsz; s Isten tudja ezt.

Beszélgessünk!

•   Mit jelent számodra a kiemelt mondat? Beszélgessetek róla közösen! 
•  Van-e háziállatod? Ha nincs, milyet szeretnél? Beszéld meg padtársaddal! 
•  Miért pont a kutyát emeli ki a szöveg a háziállatok közül? 
•  Milyen tulajdonságai vannak a kutyának? 
•  Gyűjtsétek össze a jellemzőket közösen! Írjátok fel a táblára! 
•  Mit árul el a képen látható kutyák testbeszéde?
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A hétköznapokról és az ünnepekről (134)

Nézz utána, hogy minden napból, a legközönsége-
sebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pilla-
natokra is! Egy jóindulatú szóval. Méltányos cseleke-
dettel. Udvarias mozdulattal. Nem kell sok az emberi 
ünnephez. Minden napba belecsempészhetsz vala-
milyen varázslatos elemet, megajándékozhatod ma-
gad egy könyv igazságának negyedórás élményével, 
valamilyen homályos fogalom megismerésének ki-
elégülésével, környezeted vigasztalásával vagy felde-
rítésével. Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és em-
beribb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét 
a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az 
udvariassal; tehát az ünneppel.

Beszélgessünk!

•  Keressétek meg a szövegben azokat a cselekedeteket, amelyekkel ünnepeket lehet varázsolni. 
•  Mivel szeretnétek ünnepivé tenni a mai napotokat?

Arról, hogy tüzet gyújtani is nehéz (170)

Megfigyeltem, hogy már tüzet gyújtani is nehéz. Egy 
cserépkályhában, lobbantó forgáccsal, újságpapírral 
és száraz fahasábokkal olyan tüzet gyújtani, mely a hi-
deg kályhában lángra kap, eleven marad: már ehhez 
is ügyesség kell és gyakorlat. Azt hiszed, valamilyen 
egyszerű és alantas feladat ez, melyet minden szur-
tos szolgáló elvégez. De kíséreld csak meg, te, bölcs 
és gyakorlott kezeiddel, s tapasztalod majd, milyen 
ügyes-bajos feladat ez, mennyi tapasztalás és kéz-
ügyesség kell hozzá! Nem tudok begyújtani egy cse-
répkályhába, akárhogyan iparkodom is. S mennyi 
mindent nem tudok még: például zongorázni, csak 
úgy és annyira, mint egy szomorú zenei hivatalnok 
egy mulatóban; s mégis milyen avatottan és büszkén merek beszélni a zenéről! S nem 
tudok mozdonyt vezetni. S nem tudok egy leszakadt gombot felvarrni. De mindez a sok 
kis tudás is alkotja a világot. Tanulj tiszteletet minden emberi mozdulat és ügyesség iránt.

Beszélgessünk!

 •  Te miben vagy ügyes? 
•  Mi az a tevékenység, amit nagyon szeretsz csinálni, vagy amiben szeretnél fejlődni? 
•  A tűzgyújtás képessége miért volt fontos esemény az emberiség történetében? 
•  Mit jelképezhet még a tűzgyújtás?
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Arról, hogy sokat kell sétálni (174)

Természetesen mindig egyedül kell sétálni, legalább egy, de inkább másfél, s ha lehet 
két órán át napjában. A séta az élet legemberibb életütemét fejezi ki. Aki sétál, nem 
akar eljutni sehová, mert ha célzattal és úticéllal ered útnak, már nem sétál, csak köz-
lekedik. A sétáló útközben, minden pillanatban, megérkezett a séta céljához, mely 
soha nem egy ház vagy fatörzs, vagy szép kilátás, csak éppen ez a levegős és közvet-
len érintkezés a világgal. Egy ember, aki lassan elvegyül a tájjal, része lesz egy erdőnek 
vagy mezőnek, ütemesen átadja magát a természet nagy díszletei között az örök való-
ságnak, az időtlen világi térnek, minden pillanatban úgy érzi, hazatért séta közben.  
A séta a teljes magány. Egy szobában könyvek és tárgyak vannak körülötted, melyek éle-
ted feladataira és kötelességeire figyelmeztetnek, a munkára vagy a hivatásra. Aki sétál, 
megszabadul munkájától, egyedül van a világgal, lelkét és testét átadja az ősi elemeknek. 
Gondold meg, hogy a földön jársz és csillagok alatt sétálhatsz. Nagyszerű dolog ez.

Beszélgessünk!

•  Számoljuk meg, hányszor szerepel a séta szó, illetve a belőle képzett alakok a szövegben! 
•  Állapítsuk meg a szóalakok szófaját! 
•  Mikor sétáltál egyedül? Hogy érezted magad? 
•  Milyen volt az idő? Mire gondoltál séta közben? 
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Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  József Attilának milyen nyomorúságos gyermekkora volt,
•  hogyan próbált a verseiből, írásaiból megélni,
•  milyen elismeréseket kapott halála után,
•  a Kertész leszek című versében a világ pusztulásáról hogyan ír?  

József Jolán, Etelka és Attila, a három testvér Budapesten született. Apjuk 1908-ban 
elhagyta őket, és új családot alapított Romániában. Az anyjuk, Pőcze Borbála nehéz 
helyzetbe került, ezért 1910-ben Etelkát és Attilát Öcsödre adta nevelőszülőkhöz. Itt tör-
tént, hogy Attilát Pistának szólították, mert nem hitték el az emberek, hogy van ilyen 
név. Nagyon fájó sebet okoztak ezzel a kisgyermeknek. Két és fél év múlva tértek vissza 
anyjukhoz, és Attila ekkor kezdte el az iskolát. Sokat csavargott és csibészkedett, de az 
olvasás szenvedélyévé vált. 

1919-ben meghalt a mama, és mivel Jolán ebben az 
évben házasodott össze Makai Ödön ügyvéddel, ők gon-
doskodtak a kisebb testvérekről. Attila egyik iskolából a 
másikba került, míg 1923-ban leérettségizett. Nagy mű-
veltségre tett szert, és már verseit is közölték az irodalmi 
lapok. 1922-ben megjelent első kötete, a Szépség koldusa. 

1924-ben beiratkozott a Szegedi Tudományegyetemre. 
Innen egy verse miatt eltanácsolták, de tanulmányait foly-
tatta Bécsben, Párizsban, majd Budapesten. 

Magánéletében meglehetősen tétova volt. Kétségbeeset-
ten vágyott arra, hogy szeressék, ám nehezen boldogult 
szerelmi kapcsolataiban.  

Újságoknak írt, majd saját újságot is szerkesztett. Min-
denkiből kiváltott valamilyen érzelmet tájékozottságával 
és igazságérzetével. Sokszor barátai gondoskodtak róla, 
élelemmel és ruhákkal segítették, mivel nem volt állása. 
Verseiből, írásaiból próbált megélni, de nehezen boldogult, őszinteségével sokakat 
megbántott. A folyamatos nyomor idegeit is felőrölte, és máig tisztázatlan körülmények 
között 1937. december 3-án halálra gázolta egy tehervonat Balatonszárszón. Halálát 
követően számtalan elismerést és díjat kapott, köteteit azóta milliós nagyságrendben 
adják el, nevét világszerte ismerik. Hazánkban számtalan intézmény, emlékhely, szobor 
és utca, tér viseli nevét, hogy soha ne felejtsük el.

  

József Attila

józseF attila (1905–1937)

„Adj emberséget az embernek!”

józseF attila, józseF áronné 
és józseF etelKa 1919-ben
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Kertész leszek

Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton –
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.
(1925)

Olvassuk együtt!  Kertész leszek

József Attilát már egészen kisgyermekkorától munkára fogták. Amikor Öcsödre nevelőszü-
lőkhöz adták, ott disznókra kellett vigyáznia. Szinte folyamatosan alkalmi munkákat kellett 
vállalnia, hogy ne haljon éhen. Kukoricacsősz, mezei napszámos is volt az önéletrajza szerint. 
A Kertész leszek című versét 20 éves korában írta.

Irodalom és zene

József Attila verseiből sokat megzenésítettek. Ennek a versnek a legismertebb feldolgozását 
Koncz Zsuzsa előadásában találod meg a zenei csatornákon. Nézzétek meg közösen a videót!

Beszélgessünk!

• Milyen ellentéteket figyelhetünk meg a versben?
• Hányszor fordul elő a virág szó? Pozitív vagy negatív képek kapcsolódnak hozzá?
• A vers melyik szava hasonlít leginkább a virág szóhoz? Ez a szó hányszor fordul elő?
• A világ pusztulásáról hogyan ír a vers? 
•  Mit gondoltok, napjainkban mi veszélyezteti  leginkább a világunkat? Mit tudunk tenni ellene? 
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Örkény István

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Örkény István milyen szakmát választott, és hogyan lett író,
•  a történelmi események (a háború és az 1956-os forradalom) 

hogyan hatottak az életére,
•  mik azok az egyperces novellák,
•  mit jelent a groteszk szó, és hogyan jelenik meg a humorral 

együtt a szerző műveiben.

örKény istVán (1912–1979)

Örkény István jómódú családban született a XX. század eleji Budapesten. Édesapja 
patikus volt, ezért fiát is ebbe az irányba terelte. Örkény előbb gyógyszerészi, majd ve-
gyészmérnöki diplomát szerzett. Huszonöt évesen jelent meg első jelentős novellája 
a Szép Szó című folyóiratban. Ennek az irodalmi folyóiratnak József Attila volt a szer-
kesztője, így ő javította Örkény írását. 

Néhány évig Londonban és Párizsban alkal-
mi munkákból élt, majd visszatért Budapestre. 
Nem sokkal később elvitték munkaszolgálatra* 
a Donhoz.* 

1946-ban térhetett haza, s utána színházak-
ban és könyvkiadókban dolgozott. Az 56-os 
forradalom idején tanúsított magatartása mi-
att sokáig nem publikálhatott sehol. Hét év el-
teltével, 1963-ban jelenhettek meg újra írásai: 
kisregények, elbeszélések és drámák, de iga-
zán eredetit az „egyperceseiben” alkotott, eh-
hez kötjük mai napig Örkény István nevét. Ezek 
a szövegek rövid terjedelmükről kapták az el-
nevezésüket, mivel elolvasásukhoz legtöbb-
ször egyetlen perc is elegendő. Különlegessé-
güket az adja, hogy a néha ismerős szövegek 
is meglepő üzenetet tartogatnak számunkra, 
és ezt pusztán egy cím hozzáadásával éri el 
a szerző. A másik különlegessége ezeknek a szövegeknek, hogy jellegzetesen fanyar, 
meglepő humoruk van. Nemcsak Magyarországon, de Franciaországban is jól ismer-
tek voltak ezek a rövid, csattanós írások, és a közönség annyira megkedvelte őket, 
hogy 1970-ben Párizsban elnyerte a Fekete Humor Nagydíjat.  

„Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember? 
Most már tudom: az utolsó pillanatig.”

örKény istVán ottHonában FeleségéVel, 
radnóti zsuzsáVal (1971)
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Használati utasítás 

A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember 
időt spórol velük; mert nem igényelnek hosszú hetekre-hónapokra terjedő figyelmet. 
Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám (ha foglaltat jelez) jelentkezik, olvassunk el 
egy Egyperces Novellát. Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk 
őket ülve és állva, szélben és esőben vagy túlzsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbbje 
járkálás közben is élvezhető! Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre tö-
rekedett, nem adhatott hát semmitmondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, meg-
nézzük, milyen jelzésű a kocsi. E novelláknak éppily fontos tartozékuk a címe. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán a szöveg: 
ez az egyetlen helyes használati mód. Figyelem! Aki valamit nem ért, olvassa el újra  
a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba. Nincsenek buta emberek, csak 
rossz Egypercesek! 

Beszélgessünk!

•  Miben tér el egy irodalmi szöveg egy használati tárgytól? 
•  Miben hasonlít egy irodalmi szöveg egy használati tárgyra?

Beszélgessünk!

•  Kik a szereplői az alábbi történetnek? 
•  Az elvárásaid szerint viselkedtek? 
•  Melyik szereplő okozott meglepetést?

Olvassuk együtt!  Használati utasítás

Következtess a cím alapján arra, miről fog szólni az alábbi szöveg! Minek lehet használati 
utasítása?

Gondolatok a pincében

A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra. Az egyik gyerek,  
a házmesterék tizennégy éves kislánya, lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a 
fél lábát, s boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek. Az alagsorban félhomály terjen-
gett, de azért feltűnt neki, hogy egy sarokban megmozdult valami.

– Cicus! – szólt oda a falábú házmesterkislány. – Hát te hogy kerülsz ide, kiscicám? Föl-
kapta a labdát, s ahogy csak tudott, elsietett vele. Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány – őt 
nézték cicának – meghökkent. Így még nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták, szénnel 
hajigálták, vagy rémülten elmenekültek előle. Most jutott eszébe először, hogy milyen más 
lett volna minden, ha történetesen cicának születik. Sőt – mert ilyen telhetetlenek vagyunk! 
– mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Hát még ha falábú házmesterkislánynak születik? De ez 
már túlságosan szép volt. Ezt már el sem tudta képzelni.

Olvassuk együtt!  Gondolatok a pincében

Milyen gondolatok juthatnak eszünkbe a pincében?
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Örkény az 56-os forradalomban

1956. október 31-én, néhány nappal a forradalom kitörése után a Kossuth rádióban 
beolvasott egy általa megfogalmazott és azóta szállóigévé vált mondatot: „Hazudtunk 
éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullámhosszon.” Ez a mondat akkor és ott 
egy egész ország számára reményt adott. Ám ennek a bátor és őszinte cselekedetnek  
a következményeként hét évig nem publikálhatta  egyetlen írását sem, ezért tanult szak-
májában, vegyészmérnökként kellett elhelyezkednie, hogy el tudja tartani családját.

Beszélgessünk!

 •  Mit tudsz az 56-os forradalomról? 
•  Miért lehetett ilyen súlyos következménye Örkény tet tének? 
 •  Mire vonatkozott a szállóigévé vált mondat? 
•  Állapítsd meg az ige cselekvőinek személyét, számát! 
•  Miért a többes szám első személyű igealakot használja az író? 
 •  Szoktál-e rádiót hallgatni? Volt már olyan tapasztalatod, hogy a hallottak nem feleltek meg  

a valóságnak?
 •  Milyen szerepet töltött be a rádió abban az időszakban? 
•  Napjainkban melyik eszköznek van hasonló befolyása az életünkre?

Tudod-e?  Groteszk 

Mondd ki hangosan a szót: groteszk! Nem könnyű, ugye? A szó eleji és a szó végi mássalhangzó- 
torlódás idegen a mi nyelvünkben. A fogalomról sem könnyű beszélni, mert habár a humor 
egyik fajtájáról van szó, ami azt feltételezné, hogy nevetünk a groteszk dolgokon, még sincs így. 
Leginkább úgy lehet elmagyarázni a groteszket, hogy amikor kisgyerekként elestünk, és véresre  
horzsoltuk a térdünket, aminek következtében megijedtünk, s a fájdalomtól sírni kezdtünk, 
az apukánk vagy a nagypapánk csak mondott egy vicceset, megnevettetett bennünket, s már 
ment is tovább a játék. A groteszk szövegek is – mint például a Gondolatok a pincében – valami 
ilyesmit akarnak tanítani nekünk, hogy az életben nagyon sok megpróbáltatás és nehézség 
van, de ha humoros dolgokat vegyítünk bele, akkor mindent könnyebb megoldani. 

élet a pincében a Forradalom idején budapesten, Fotó: nagy gyula
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Beszélgessünk!

•  Mikor, hol, kivel, miért szoktatok rádiót hallgatni? 

Híreket, információkat nem csak a nyomtatott sajtó termékeiből szerezhetünk. A tévé, a rádió  
éppúgy életünk része, mint az újságok. A különbség a közvetítő közeg minőségéből fakad.  
A rádió és a tévé feltalálása gyorsabbá és hatékonyabbá tette az információ átadását. Minden 
olyan jelenséget, amelyek ezeken a közvetítő csatornákon (a rádión és a televízión ke-
resztül) jutnak el hozzánk, a Lumière-galaxis elemeinek tekintünk. 

Névjegy Lumière testvérek

A Lumière testvérek, Auguste (1862–1954) és Louis (1864–1948) a 19. szá-
zad második felében születtek Franciaországban. Ők találták fel a mozgó-
kép rögzítésére és kivetítésére használható eszközt, a kinematográfot. 
1895. december 28-án Párizsban levetítették a világ első rövid kisfilmjét. 
Ezt az eseményt tekintjük a mozi megszületésének. Ezért a mozgókép-
pel és hanggal közvetített információk összességét Lumière-galaxisnak 
nevezzük. 

A rádió  
A rádiós műfajok hanggal közvetítik az információt. A rádiózás az 1920-as években terjedt el 
Magyarországon.

Lumière-galaxis

A rádiócsatornákat fenntartójuk alapján három típusba sorolhatjuk. 
A közszolgálati rádiócsatornák fenntartója az állam. Ide tartoznak a következő csatornák: 
Kossuth, Petőfi, Bartók, Dankó, Nemzetiségi, Duna World, Parlamenti Rádió.   

A kereskedelmi adók reklámokból származó bevételükből tartják fenn magukat. Ilyen  
típusú adó a Retro Rádió, a Sláger Rádió. 

Kisebb közösségek is működtethetnek saját finanszírozású rádióadót, ezt társadalmi vagy 
civil rádióadónak nevezzük. Ilyen adó pl. az EPER – az Első Pesti Egyetemi Rádió, amely az 
ELTE Múzeum körúti épületében sugároz 2004 óta. Ezek az adók többnyire csak kisebb, helyi 
közösségek számára elérhetőek, nincs országos lefedettségük. 
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A sugárzott műsorok alapján beszélhetünk egyprofilú, illetve többprofilú rádióról. Az egy-
profilú rádió csak egy témakörben sugároz műsorokat, pl. könnyűzenét, híreket. A többprofilú 
rádió vegyíti a témaköröket műsorában. A többprofilú rádióban a következő műsortípusok 
jelenhetnek meg: 

A rádiós műsorokat megkülönböztethetjük aszerint, hogy írott anyagot (hír, jegyzet, levél) 
szólaltatnak meg, vagy kifejezetten a rádió számára készült hangos anyagot (interjú, tudósí-
tás, riport, vitaműsor, beszélgetés, játék) sugároznak. 

 A rádióban a hang, a beszéd közvetíti az információt, ezért a hallás utáni szövegértésünk 
elsőbbséget élvez. A rádió munkatársainak éppen ezért figyelniük kell a pontos, érthető be-
szédre, a tömör, de színes megfogalmazásra. 

Nézz utána!

Látogassatok el a https://mediaklikk.hu oldalra! Keressétek meg a rádiócsatornákat, és a mű-
soraik alapján csoportosítsátok, hogy egyprofilú, vagy többprofilú rádióadóról van szó!

Beszélgessünk!

•  Hol, mikor, kivel szoktatok televíziót nézni? 
•  Melyik a kedvenc televíziócsatornátok? 
•  Melyik a kedvenc tévéműsorotok? 
•  Mi az előnye és a hátránya a tévézésnek? 
• Indokoljátok állítá sai tokat!

A televízió 
A 20. század fontos csatornája a televízió, ami mára már veszített népszerűségéből, helyét az 
internet vette át. Ez a médium nemcsak hanggal, de képekkel is közvetíti az információt, emiatt  
a hatékony eszköze a hírközlésnek. „Egy kép többet mond ezer szónál” – bizonyára te is hal-
lottad már ezt a gondolatot. Mit is jelent ez? Tudományos vizsgálatokkal kimutatták, hogy  
a képi kommunikáció a tudatos döntéseinket is befolyásolhatja, mert az érzelmeinkre is hat.

zenei műsorok

beszélgetős műsorok

szolgáltatóműsorok

folytatásos műsorok

hír, információ, krónika, politikai jellegű műsorok

korosztályi, rétegműsorok (gyermek, ifjúsági, nyugdíjas)

szociálpolitikai (hátrányos helyzetűeknek szóló) műsorok

hirdetés, reklám

sportműsorok

magazinműsorok

kisebbségi, vallási műsorok

művészeti-irodalmi műsorok

tudományos-ismeretterjesztő műsorok

szórakoztató műsorok, vetélkedők
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Beszélgessünk!

• Beszélgessetek a képekről! Hol és mikor készülhettek a felvételek? 

Nézz utána!

Látogassatok el a https://mediaklikk.hu oldalra! A tv fül alatt feltüntetett csatornák műsorai 
alapján beszéljétek meg, hogy milyen típusú adókat ismertek fel!

A televíziós csatornákat ugyanolyan szempontok (fenntartó, lefedettség, tematika) szerint 
tudjuk csoportosítani, mint a rádiós csatornákat. 
A televíziós műsortípusok nagyon változatosak, és szinte folyamatosan bővülnek a nézői el-
várásokhoz igazodva. Azonban van egy szempont, ami alapján két fő csoportot különböztet-
hetünk meg. Ez nem más, mint a műsor felvétele és adásba bocsátásának ideje között eltelt 
idő. Ebből a szempontból vannak élő adások, és előre rögzített és megszerkesztett műso-
rok (úgynevezett konzervműsorok). A televíziózás varázsát mai napig az élő közvetítések ad-
ják. Gondolj bele, az ünnepi közvetítéseket, az izgalmas futballmeccseket, az olimpiai játékok 
közvetítését mindig „páholyból” és a legjobb helyről nézheted végig.
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Nemes Nagy Ágnes

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Nemes Nagy Ágnes hogyan szentelte életét az irodalomnak,
•  hogyan próbált a második világháború idején emberként 

helyt állni,
•  gyermekeknek írt verseire mi jellemző,
•  milyen hangulatot idéz meg a Tavaszi felhők és A galamb 

leszáll című versével. 

nemes nagy ágnes (1922–1991)

Nemes Nagy Ágnes Budapesten született, itt élt. Járt Rómában, Párizsban és az USA-
ban is alkotói ösztöndíjjal, majd Budapesten halt meg. Korán, még huszonévesen je-
lent meg első verseskötete, s hamar kapcsolatba került az irodalmi élet vezető alak-
jaival. Befogadták és támogatták a tapasztalt irodalmárok, hiszen közéjük tartozott. 
Költő volt. Emellett mással is foglalkozott, tanított, újságot szerkesztett, folyóiratot 
alapított, fordított, és tanulmányokat írt. Szorgalmas volt, alázatos és precíz. Egész 
életét az irodalomnak szentelte. 

A második világháború idején élte ifjúsága éveit, rengeteg szörnyűséget látott és át-
élt, de mindvégig megpróbált emberként helytállni. Férjével együtt zsidókat bújtattak 
és mentettek. Próbáltak Radnóti Miklósnak is papírokat szerezni, amely felmentette vol-
na a munkaszolgálat alól, de Radnóti visszautasította a segítséget. A háború után Újhold
címmel folyóiratot alapítottak férjével, de az akkori kultúrpolitika beszüntette. Másképp 
gondolkodása miatt sokáig nem jelentek meg versei felnőtteknek, csak gyerekeknek. 
Ezekből a versekből olvasunk el néhányat, melyekre pontosan annyira érvényes a pre-
cizitás és a gondosság, mint Nemes Nagy Ágnes bármelyik más költeményére.

Irodalom és film Tavaszi felhők 

A következő versnek az énekkari változata csendül fel a Mindenki! című Oscar-díjas rövidfilm 
végén. A versből Balázs Árpád írt kórusművet, és fia, Balázs Ádám használta fel a filmkészítés 
során. Balázs Árpád elmondása szerint a verset Nemes Nagy Ágnessel együtt írták egy balato-
ni nyaralás alkalmával. Ezt a filmet 2016-ban mutatták be, Deák Kristóf rendezte. A Wikipédia 
oldalán megtalálhatod, hogy honnan jött a film történetének alapötlete.

„Mesterségem, te gyönyörű, 
ki elhiteted: fontos élnem.”

(Mesterségemhez)

Nézz utána!

Látogass el a könyvtárba, és keresd meg, milyen művei jelentek meg Nemes Nagy Ágnesnek! 
Írj fel egy cédulára ezek közül ötöt!
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Tavaszi felhők

Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj, felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
  hullj le, te zápor,
  égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.

Beszélgessünk!

•  Milyen színeket idéz fel benned a vers? Milyen hangulatot kapcsolsz a költeményhez? 
•  Milyen alakzatot ismersz fel a vers formájából? 

Olvassuk együtt! A galamb leszáll 

Az alábbi vers képe egy tárgyat idéz elénk. Mielőtt elolvasnád a verset, találgass, mi lehet az!

Olvassuk együtt! Tavaszi felhők

Nemes Nagy Ágnes versében a tavaszi felhőket a bodzavirággal azonosítja. Mit gondolsz, mi 
hullhat a bodzavirág felhőkből?

A galamb leszáll

Mint a harang
nyelve a galamb

ide              –              oda
ide              –              oda

hintázik                            hintázik
amikor                            lefele

száll.

Lent van a földön: szép galamb,
fénylik a tolla: réz-harang,
fénylik a tolla, fénylik a csőre,
fénylik az út köve tőle.

Beszélgessünk!

•  Milyen mozgásokat idéz fel benned a vers képének látványa? 
•  Hány szerkezeti részre tudod bontani a költeményt? Indokold! 
•  Milyen hangulatot idéz fel benned a költemény? 

NT_98783_Irodalom_10.indd   39NT_98783_Irodalom_10.indd   39 2021. 04. 26.   20:142021. 04. 26.   20:14



40

Lázár Ervin

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Lázár Ervin hol született és hogyan nevezte el ezt a helyet 

később a műveiben,
•  kiknek írt és hol dolgozott,
•  hogyan boldogul a tizenkét testvér a Szegény Dzsoni és 

Árnika című meseregényben,
•  mit írt róla Csukás István a kurta mesében.

lázár erVin (1936–2006)

Lázár Ervin Alsó-Rácegrespusztán nevelkedett Tolna megyében. Gyermekkori élmény-
anyagát itt gyűjtötte, s később ezt a helyszínt Rácpácegresnek nevezte írásaiban. 
A környék településeire járt iskolába: Felsőrácegresre, Sárszentlőrincre, Székesfehér-
várra. Szekszárdon érettségizett, majd Budapestre került. Az ELTE bölcsészkarán ta -
nult újságíró szakon, és mellette már újságírással is foglalkozott. Gyakorlatát előbb 
Nyíregyházán, majd Pécsett töltötte. Itt 1961-ben szerezte meg magyartanári diplo-
máját. Különböző lapoknál, folyóiratoknál dolgozott szerkesztőként, majd később, 
1971-től szabadfoglalkozású íróként alkotásaiból élt. Három gyermeke született: Zsófia, 
Fruzsina és Zsigmond. 

Írásaiban keverednek a hétköznapi és a csodás elemek. Mesés novellái és regényei 
nagyon népszerűek a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt.

Írásmódja lehetővé tette, hogy történeteiből könnyen rendezzenek színpadi elő-
adásokat és játékfilmeket. 

Számos díjjal ismerték el művészetét, 1982-ben Andersen-diplomát kapott.

Tudod-e?  mese

Sokan úgy gondolják, hogy meséket csak gyerekeknek írnak, és csak gyerekek olvasnak. Ez 
egy elhamarkodott feltevés. Amióta emberek élnek a földön, folyamatosan mesélnek egy-
másnak. Vannak olyan régi mesék a köztudatban, amelyeknek a szerzőit sem is merjük, mert 
akkor keletkeztek, amikor még az emberek többsége írni-olvasni sem tudott. Ezeket a mesé-
ket népmeséknek, tündérmeséknek hívjuk. Olyan jellegzetes jegyekkel rendelkeznek, mint 
például a mesei számok (3, 7, 12, 77), jellegzetes szerep lői vannak (királylány, királyfi, leg-
kisebb testvér, boszorkány, sárkány stb.), és jellegzetes tárgyak is feltűnnek benne (korona, 
varázsköpeny, hétmérföldes csizma, aranyalma stb.). Azokat a meséket, amelyeknek már is-
merjük a szerzőit, műmesének nevezzük. Ezekben a történetekben is megtalálhatók a mesék 
jellegzetes jegyei, de a szereplőknek sokszor nagyon vicces nevük van. 

„Sohasem kötök nyakkendőt. Sőt a cipőmet sem tisztítom, 
csak hetente egyszer (…)  A szív az első… Értitek? A szív!”
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Szegény Dzsoni és Árnika

Bement szegény Dzsoni a házba, köszönt illendőképpen, s látja ám, hogy tizenegy mo-
gorva ember ül egy asztal körül. Nagyon hasonlított egymásra a tizenegy ember, a vak is 
láthatta, hogy ezek bizony testvérek. Már éppen mondani akarta szegény Dzsoni, hogy 
egy pohár vizet kér, amikor mind a tizenegy testvér fájdalmasan fölordított, és a lábai-
hoz kapott. De olyan egyszerre ám, mintha vezényszóra csinálták volna. Fölugrott mind 

a tizenegy az asztal mellől, ugráltak 
bal lábon, a jobb lábukat meg szoron-
gatták.

– Az ostoba! A fajankó! Az ügyetlen 
kétbalkezes! – kiabálták.

– Mi az, megbolondultatok? – nézte 
őket cso dálkozva szegény Dzsoni.

– Megbolondultunk?! Megbolon-
dultunk?! Ör dögöt bolondultunk meg! 
Csak ez a kétbalkezes a lábára ejtette 
a fát.

– Kicsoda?
– Hát a tizenkettedik testvérünk. Elment az erdőre fát vágni, és puff, ajaj, jaj de fáj a 

lábunk, a lábára ejtette a fát az ostoba.
– Honnan tudjátok? – kérdezte szegény Dzsoni.
– Hát te nem tudod, hogy átok ül rajtunk? Ami egyikünknek fáj, az fáj a többi tizenegy-

nek is, ajaj, rettenetes ez! Képzeld csak el, te vándorlegény, milyen szörnyű az életünk. 
A múltkor ez a nyavalyás beleesett a folyóba, és nem tud úszni, ott fuldokolt, küszködött 
az árral, mi meg valamennyien fuldokoltunk a parton.

– Éppen te beszélsz! Te meg tegnap telezabáltad magad, és egész éjjel fájt a gyom-
runk! Te lóbelű! Minek zabálsz annyit?!

– Neked csak ne járjon a szád, te meg eltévedtél a múltkor az erdőben, három napig 
fáztunk és éheztünk miattad, mert sose tudod megjegyezni az utat.

Már-már hajba kaptak a testvérek, szegény Dzsoni csak kapkodta a fejét, ugrált a te-
kintete a tizenegy testvéren. Azok meg nagy hirtelen abbahagyták a hajcihőzést, neki-
kezdtek nyögni.

– Hű, de nehéz! – mondták.
– Jaj, de nyomja a vállam! Haj, de göcsörtös ez a fa! Ej, ez a féleszű, a fenének cipel 

ilyen nehezet!
Nyögött, nyöszörgött a tizenegy testvér, hogy jobban se kellett.
– Most meg mi bajotok? – kérdezte szegény Dzsoni.
– Most hozza hazafelé a fát a tizenkettedik testvérünk. Azt, amelyiket az előbb a lá-

bára ejtett… Az őrült, pont ilyen nehezet választott. Jaj, de megvert bennünket az isten!

Olvassuk együtt! Szegény Dzsoni és Árnika

Lázár Ervin művéből csak egy fejezetet tudunk itt bemutatni, de ha mód van rá, a teljes mű 
elolvasását javasoljuk! 
Jósoljatok az alábbi képek alapján! Vajon miről szól ez a részlet?
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És ekkor megszólalt szegény Dzsoni hóna alatt Árnika:
– Szégyelljétek magatokat.
Fölkapták ám a fejüket a testvérek.
– Ezt meg ki mondta? A kacsád?
– Tud beszélni a kacsád?
– Tulajdonképpen nem kacsa. Királykisasszony – mondta szegény Dzsoni.
– Ugyan már! Nem hisszük – mondták a testvérek, és közben nagyokat nyögtek, meg 

tapogatták a vállukat fájdalmas arccal. Úgy látszik, a tizenkettedik testvér nagyban cipel te  
a fát.

– Könnyen bebizonyíthatom – mondta szegény Dzsoni. – Legyek én a kacsa, s Árnika 
az ember!

S hopp, ott állt Árnika a testvérek előtt, hóna alatt a kacsa.
Kerekre nyílt a szeme a tizenegy testvérnek.
– Hű, de szép lány vagy! – mondták, pedig Árnika igencsak haragosan nézett rájuk.
– És melyikőtöknek kell mondani, hogy változzatok át? – kérdezte az egyik testvér,  

s közben mind a tizenegyen megkönnyebbülten felsóhajtottak, mert a tizenkettedik test-
vér letette a fát, megállt pihenni.

– Mindig annak kell mondani, ame-
lyikünk az ember – válaszolt Árnika.

– S nem félsz, hogy egyszer az ott  
a hónod alatt, ha ő lesz ember, elhajít,  
s úgy otthagy, hogy azt se mondja, fapa - 
pucs? Aztán maradhatsz örökre kacsa.

– Na látjátok, ez a ti bajotok! – mond-
ta haragosan Árnika. (…)

– Ó, ti balgatagok – mondta Árnika –, 
inkább fuldokoltatok a parton, ahelyett 
hogy beugrottatok volna és kihúzzátok 
az úszni nem tudó testvéreteket a folyó-
ból! És inkább éheztetek és fáztatok három napig, ahelyett hogy megkerestétek volna az 
eltévedt testvéreteket. Ej, de balgatagok vagytok!

– Na éppen! Örökké egymásért fogunk majd ugrálni – mormogtak a test vérek.
– De hiszen a világ legboldogabb emberei lehetnétek – mondta nekik Árnika. – Akár-

melyikőtök beleesne a folyóba, biztos lehetne benne, hogy a többi tizenegy utánaugrik 
és kihúzza. Akármelyikőtök eltévedne, bízhatna benne, hogy máris keresik a többiek. 
Nagy bizalom és szeretet lehetne bennetek.

– Tényleg – mondta a legidősebb testvér, és valamennyien elkerekedett szemmel néz-
tek Árnikára. – Ez előbb is eszünkbe juthatott volna!

És hopp, felnyögött mind a tizenegy. A tizenkettedik testvér a vállára vette a fát.
Nosza, ugrottak is azonnal, futottak. Odaszaladtak a facipelő testvérükhöz, mind  

a tizenegyen segítettek neki. Tizenkettejüknek olyan könnyű volt a fa, hogy alig érezték 
a súlyát. Nem kellett már nyögni, nyöszörögni.

Vitték nagy boldogan a fát, és egyszer csak elkezdtek ám kiabálni:
– Hej, viszket a szemünk, melyikőtök sír?
– Én sírok – mondta a tizenkettedik testvér –, de örömömben.

(részlet)
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Beszélgessünk!

• Milyen mesei jegyeket tudtok beazonosítani az előbb olvasott szövegrészletben? 
• Milyen tulajdonságai vannak a szereplőknek? 

Játék

• Képzeljétek el, hogy hogyan mutatnátok be az olvasott jelenetet! 
• Tervezzétek meg hozzá a helyet, válasszátok ki a szereplőket és a kellékeket. 
• A jeleneteket párbeszédes formában vagy némajátékban is eljátszhatjátok. 

Beszélgessünk!

•  A kurta mese alapján jellemezd Lázár Ervint. Milyen külső és milyen belső tulajdonságait 
ismerted meg a szövegből?

Csukás István: Kurta* mese Lázár Ervinről

Talán kezdjük úgy e kurta mesét, hogy ballag az utcán egy nagy bajuszú, rozmárbajuszú, har-
csabajuszú, lelógó varjúszárnybajuszú férfi. Lassú medveléptekkel ballag. Vagyis súlyosan, 
de egy kissé lomhán is. Nem tudni, hova ballag, ő se igen tudja, de ez most nem érdekes. Már 
estefelé jár az idő, furcsa árnyékok nyújtózkodnak az utcán, s a nagy baju szú, rozmárbajuszú, 
harcsabajuszú, lelógó varjúszárnybajuszú férfi dünnyög az árnyé koknak. Ezt dünnyögi: „Te 
árnyék, te ott nagyon hasonlítasz valamire! Vagy valakire! Még nem tudom, hogy mire vagy 
kire, de mindjárt kitalálom. Mert író lennék, vagy mi a csuda? Ki is találtam, hogy kire ha-
sonlítasz! Énrám hasonlítasz, Lázár Ervinre! De hát úgy nem hívhat lak, úgy engem hívnak. 
Elnevezlek hát Tejbajszánnak! Vagy Szegény Dzsoni nak! Vagy inkább Berzsián szeretnél len-
ni? Nem, nem, legyél csak Tejbajszán, olyan tatáros képű alak vagy! És legközelebb megír-
lak az egyik könyvemben!” Úgy is tett a nagy bajuszú, rozmárbajuszú, harcsabajuszú, lelógó 
varjúszárnybajuszú író, aki el szokott beszélgetni nemcsak az árnyékokkal, hanem a mada-
rakkal, lovakkal, képzelődő kisfiúkkal, vagy saját képzelt teremtményeivel: Mikkamakkával 
és Berzsiánnal, Ló Szerafinnal és Aromóval. Séta után hazamegy, és megírja a beszélgetése-
ket. Így születtek gyönyörű mesekönyvei, mint például „A kisfiú meg az oroszlánok”, vagy a 
„Bikfi-bukfenc-bukferenc”, vagy a „Berzsián és Dideki”, és a „Gyere haza, Mikka makka” vagy 
a „Bab Berci”. Neki sok sétát, magunknak még sok könyvet kívánok! Itt a vége, fuss el véle!

Névjegy Csukás István (1936–2020)

Kisújszálláson született, egy kovácsmester kisebbik fiaként. Gyermekko-
rában hegedülni tanult, s mehetett volna a Zeneakadémiára is, de jogi 
egyetemre jelentkezett. Később átment a bölcsészkarra, de soha nem 
fejezte be. Már tizenhét évesen elhatározta, hogy költő lesz. 1960-tól írá-
saiból és irodalmi munkáiból, újságírásból élt, míg a hatvanas évek köze-
pén a Móra Könyvkiadóhoz került, és innentől fogva csak gyerekek nek írt.  
A közelmúlt legnépszerűbb meseírója ő. Olyan halhatatlan mese hősök 
megalkotója, mint Pom Pom, Mirr-Murr, a kandúr vagy Süsü, a sárkány. 

Irodalom és film Szegény Dzsoni és Árnika 

Lázár Ervin meseregényéből film is készült. Nézzétek meg együtt!
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Szabó Magda

szabó magda (1917–2007)

Szabó Magda szülővárosában, Debrecenben tanult, itt érettségizett, majd 1940-ben itt 
szerezte meg magyar–latin szakos diplomáját. Szülei művelt, tanult polgárok voltak. 
Édesapjától tanult latinul, édesanyjától tanulta el a mesélés mesterségét. Debrecenben, 
Hódmezővásárhelyen, majd Páhi (Bács-Kiskun megye) községben is tanított. 

1947-ben ismerkedett meg későbbi férjével, Szobotka Tiborral, akinek nemcsak ha-
láláig, 1982-ig, hanem saját haláláig hűséges, igaz társa volt. Így írt megismerkedésük 
pillanatáról a férjéről szóló regényében (Megmaradt Szobotkának): „Én sose hittem, 
hogy van ilyen, kinevettem, aki azt írta vagy állította, jöhet az életben olyan pillanat, ami-
kor egy másodperc töredékére megáll forgásában a világ, s hirtelen megváltozik minden 
– velem akkor ez történt. Csak álltam, néztem rá; és minden sejtem azt mondta, én erre 
az emberre vártam egész életemen át, miatta zavartam el Z.-t, hárítottam el a házassági 
ajánlatokat, küldtem vissza G. jegygyűrűjét, én ennek az ismeretlennek a kedvéért szület-
tem, ez a valaki az én világra jöttem indokolása.” 

1949-től 1958-ig nem publikálhatott, mert a fennálló rendszer elvárásainak nem felelt 
meg a származása. Ebben az időszak-
ban tanárként dolgozott Budapesten. 

Szabó Magda költőként indult, de 
1958 után már regény- és drámaíró-
ként mutatkozott be. Főleg önéletrajzi 
ihletésű regényeket írt, valamint a 20. 
század elejének Debrecenjét mutatja 
be. Sok írása foglalkozik női sorsokkal 
és kapcsolataikkal.

Az egyik legtöbbet fordított ma-
gyar író, regényei számos országban 
és nyelven megjelentek. Élete végéig 
aktívan tevékenykedett az irodalom-
ban. 2007. november 19-én, 90 éves 
korában kerepesi otthonában, olvasás 
közben érte a halál.

Ebből a leckéből megtudhatod, hogy
•  Szabó Magda hol élt, és gyermekkorában mit tanult a szüleitől,
•  milyen témákkal foglalkozott az írásaiban, 
•  miért varázslatos regény a Tündér Lala, 
•  a meséken kívül még milyen más műveket írt.

„A világ olyan gyönyörű, hogy egyre 
nagyobb felelősség embernek lenni.”

a tÜndér lala elŐadása az állami bábszínHázban (1969)
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Olvassuk együtt!  Tündér Lala

A Tündér Lala című meseregény különlegessége, hogy nemcsak a gyermekeknek, de a fel-
nőtteknek is érvényes, izgalmas üzenettel bír. Szabó Magda legnagyobb írói erénye ebben  
a szövegben is megmutatkozik. Érzékenyen és árnyaltan ábrázolja hőseinek belső világát,  
valamint pontos képet alkot az emberi kapcsolatokról. Ebben a fejezetben a történet szerep-
lői különböző módon reagálnak egy váratlanul és kiszámíthatatlanul bekövetkező eseményre. 

Tündér Lala

Ezen az éjszakán sok ablak mögött mozogtak nyugtalan 
árnyékok a tündérfővárosban.
(1)  Leghamarabb Gigi házikójában aludt el a fény; az 

arany egyszarvú elbúcsúzott ágyától, kedves búto-
raitól, megsimogatta edényeit is, s el-elmázolva a 
könnyeit, összekészített egy kofferra* való holmit, 
aztán Aterpater két kamarásának kíséretében ráállt  
a futárösvényre. A határőrök akkorra már megkap-
ták a hírt, hogy Gigit száműzték Tündérországból, kinyitották hát neki a sziklafalat, 
de előbb megcsókolták jobbról is, balról is, mert nagyon sajnálták a kis egyszarvút, és 
sehogy sem tudták feltételezni róla, hogy gonosz dolgokat művel. Gigi visszanézett a 
kapuhasadékon át, a felkelő hold megvilágította mindig olyan nevető s most boldog-
talan arcocskáját, még egyszer elbúcsúzott tekintetével hazájától, aztán nekiindult az 
ismeretlennek, s Gól és Atanáz becsukták mögötte a sziklafalat. „Dohánysodralék! – 
sziszegte keserűen Gól, ami nagyon csúnya szó volt, olyasmi, mintha az emberek vilá-
gában azt mondta volna valaki: »Kutyateringette!«, s amit egyetlen illedelmes tündér 
nem vett a szájára soha. – Mik történnek ebben az országban? Mi ütött a királynőbe?”

(2)  A lámpa Omikronnál is sokáig égett. Omikron előkereste iskolai feljegyzéseit, meg-
figyelési naplóját, mert a kis egyszarvú, mint min-
denki Tündérföldön, Omikronhoz járt iskolába, 
ám minden füzetben, kimutatásban csak azt olvas-
ta róla, hogy minden tündér örömére és szolgálatá-
ra él az igazmondó kis Gigi. Omikron nyögött, bor-
zasztó estéje volt, a felesége termofort* melegített 
a hasára, de ez nem segített Omikronon, mert nem 
a hasa fájt igazában, hanem a szíve.

(3)  Jusztin sem aludt el sokáig. Jusztin nagytakarítást 
rendelt el éjnek idején, s Diké, a fe lesége engedel-
mesen kirámolta az összes szekrényeket, fiókokat, 
ahogy a férje kí vánta. Ám nem volt a szemüveg se-
hol, úgy eltűnt, mintha elnyelte volna a föld. Jusz-
tin, a méltóságteljes, komoly Jusztin fel s alá sza-
ladgált idegességében, s ami sose fordult elő vele, 
mióta a világon volt, le se hunyta a szemét egész 
éjszaka. Gigi iszik, álhíreket terjeszt, a királynő úgy 
viselkedik, mint egy rosszul nevelt ember kislány,  
a vőlegénye Aterpater lesz, akit minden tudo má nya 
ellenére se tudott sosem igazán szívlelni, s tetejében  
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még tolvaj is van Tündérországban, mert hiszen 
csakis valami tolvaj vihette el a gondolatolvasó szem- 
 üveget!

(4)  Aterpater egyáltalán el sem oltotta a kandelábere-
it,* sőt minden termét, titkos szobáját is kivilágította 
örömében, fel s alá járt a palotájában, s vígan furu-
lyázott. Nagyon gonosz dalt játszott, mert míg billeg-
tetett a furulyáján, minden egyes lyukacskán fekete 
füst kunkorgott elő, s a Néma Hal táncolni kezdett  
a különös zenére. „Király leszek – gondolta Aterpa-
ter. – Rövidesen én leszek a tündérkirály. Írisz azt 
hiszi, beleszerettem, pedig fütyülök Íriszre, sosem érdekeltek a nők. Engem csak a ha-
talom érdekel, nekem nem a királynő kell, hanem a koronája. Azonnal meg fogom vál-
toztatni a törvényt, mihelyt megesküszünk. Írisz mondjon le, s szűnjék meg az a ren-
delkezés, hogy minden király megbízása csak ötszáz évig tarthat. Ugyan már! Ezentúl 
mindörökre egy király fog uralkodni, és az én leszek.”

(5)  A legkülönösebb éjszakát Csillék házában töltöt- 
ték. A patikusék vacsora után Wagner-hangver-
senyt hallgattak, s a koncert végeztével véletlenül 
nem csukták el a rádiót, pedig sem a bel-, sem a 
külpolitika nem érdekel te őket, és sose hallgattak 
híreket. Mikor a bemon dó az esti híradóban kö-
zölte, hogy a részeges Gigi délelőtti információja 
félrevezetés volt, a királynő ugyan valóban férjhez 
megy, de a vőlegé nye Aterpater, a rágalmazó egy-
szarvú pedig már el is hagyta az országot, Kence-
fice éppen béké sen horgolt, Csill meg az Opera-
kalauzát tanul má nyozta. Csillnét megdöbbentette 
a beje len tés, számított rá, hogy Csill is meglepődik, ám arra nem volt elkészülve, ami 
történt: a patikus ugyanis a szakállát kezdte tépdesni, s ami kis ideje maradt a kezének 
a szakállszagga tás tól, azalatt a fejét ütötte, de egyáltalán nem szelíden, hanem úgy, 
hogy csak úgy kongott. 

– Csill, jó férjem – sikoltott Kencefice –, mi bajod van? Hagyd azonnal abba!
Ám Csill nem válaszolt, csak nyögött, még szaporábban irtotta a szakállát, úgyhogy 

nemsokára színcsupasz lett az arca, ami nagyon különös volt, mert Csill is elmúlt 
már több százezer éves, és a férfitündérek egy bizonyos életkor betöltése után mind 
szakállt viselnek.

(6)  Írisz le se feküdt.
Aterpater, szerencsére, nem feszítette túl a húrt, ahogy felhúzta ujjára a fekete 

jegy gyűrűt, otthagyta végre, elment Jusztinnal és Omikronnal együtt. A királynő elő-
ször nem is a fiát kereste, hanem a gárdatisztek szobájába sietett, hátha még egyszer 
megláthatná a kapitányt, ám Meccs közölte, hogy Amalfi össze se csomagolt, fogta 
az áthelyezését, és tüstént elindult a futárösvényen, őt kérte meg, hogy új állomás-
helyére utána küldje a holmiját. Míg Meccs beszélt, Aterpater gyűrűje úgy szorította  
a királynő ujját, hogy Írisz azt hitte, feljajdul. „Persze, másra gondolok, nem őrá  
– jutott eszébe Aterpater jós lata –, megmondta előre, hogy ha másra merek gondolni, 
mint rá, szorítani fog.”
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(7)  „Ilyen lehet az emberek világában a súlyos betegség – gondolta a királynő, míg felván-
szorgott a kristálylépcsőn Lala hálószobájába –, alig tudok lépni, sosem éreztem ilyes-
mit. Ilyen lehet az emberek világában a katasztrófa, amiről olykor hallok, ha ember-
rádiót hallgatok. Most olyan boldogtalan vagyok, hogy nem tud megnyugtatni, csak 
az, ha meglátom őt, aki miatt erre a sok becstelenségre vetemedtem, ha meglátom  
a kisfiamat, akit azért mégiscsak megmentettem attól, hogy Tűzgagóvá kelljen len-
nie, és a föld alá kerüljön mindörökre.”

Lala ajtaja nem nyílt, a királyfi magára csukta a szobáját. Ez önmagában nem volt 
probléma, Írisz különb dolgokat is el tudott intézni, mint egy zár; az ajtó most is bor-
zasztóan megijedt, mikor rászólt, hogy azonnal nyíljék ki, fel is pattant tüstént, de 
mint jelenség olyan rosszul esett Írisznek, mint talán semmi ebben az iszonyú nap-
ban. Lala, aki miatt lemondott a szerelméről, aki miatt annyi rosszat cselekedett, ha-
zudott, csalt, Lala kicsukja őt a szobájából!

A kisfiú nem aludt, éjjelilámpája is égett, ült 
Lala az ágyban, karjait átfonta a térdén. Mikor 
anyja belépett, ráemelte a szemét, de nem szólt. 
Írisz leereszkedett az ágya szélére.

– Mért jöttél be hozzám? – kérdezte Lala. – Ta-
lán megbántad?

– Hogy beszélsz velem, kisfiam? – suttogta a 
királynő.

– Egyáltalán nem akarok veled beszélni – 
mondta Lala –, míg vissza nem hívod Amalfit, és 
bocsánatot nem kérsz tőle. Miféle hazudozás volt 
ez ma este? Veletek ebédeltem, láttalak, hogy ültél a kapitány mellett, hát hiszen sze-
reted! Nem vagyok én vak. És Gigi úgy részeges, ahogy én. Gigi igazat mondott, hogy 
száműzhetted szegényt? Csak nem képzeled, hogy elfogadom Aterpatert apámnak?

– Ha én elfogadom férjemnek – suttogta Írisz.
– Hát nekem nem kell! – Lala befordult, elol-

totta éjjelilámpáját. – Te se kellesz, anyám, mert 
ma rossz voltál. Majd ha mindent jóváteszel, ak-
kor gyere hozzám ismét.

– Lala!
Írisz sóhaja olyan volt, mint egy pici sikoltás.
– Jó éjszakát! – mondta a királyfi, és fejére húz-

ta a paplant.
Írisz visszament a maga lakosztályába, de rá 

se bírt nézni megvetett ágyára, csak járt fel s alá 
a szobájában, éppen úgy, mint más boldogtalan 
édesanyák.

(részlet)

Beszélgessünk!

•  Állapítsátok meg együtt, hogy milyen esemény miatt válnak a szereplők nyugtalanná! 
•  Írjatok névsort a szövegrészlet szereplőiről, azonosítsátok be, hogy mi a munkájuk, a felada-

tuk Tündérországban. Saját szavaitokkal fogalmazzátok meg, hogy milyen módon reagál-
nak a váratlanul bekövetkező eseményre!
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Játék állókép

•  A szövegrészlet alapján alkossatok állóképeket a jelenetekből! Segítségként beszámoztuk 
az egyes jeleneteket. 

•  Az állóképeket külön-külön rendezzétek meg, és törekedjetek arra, hogy mindenki részt ve-
gyen a játékban! Ha jónak látjátok, akkor készítsetek szereposztást!

•  Beszéljétek meg pontosan az esemény helyszínét, és próbáljátok ennek megfelelően hasz-
nálni a tanterem berendezési tárgyait! 

•  Figyeljetek arra, hogy egy jelenetben pontosan annyi szereplő legyen, amennyit a szöveg-
rész említ!

Légy kreatív!

A hetedik (7) jelenet a leghosszabb. Ebben a részben tudjuk meg, hogy mi váltotta ki a nyug-
talanságot a tündérfővárosban. A két szereplő a mű főszereplői: Tündér Lala és édesanyja, 

Írisz királynő.
1.  Dolgozzátok ki Írisz királynő figuráját! Ehhez segítségként válaszoljátok meg a következő 

kérdéseket!
• Hogyan, milyen állapotban jut el Írisz fia hálószobájához? 
• Milyen gondolatok kavarognak a fejében? Hogyan mutatkozik meg ez a mozgásában?
• Miért lepődik meg Írisz, hogy fia szobájának ajtaját zárva találja? 

2.  Gondolkodjatok Lala viselkedésén és szavain! Milyen testhelyzetben találja Írisz Lalát?
•  Olvassátok fel hangosan a Lala és Írisz között lejátszódó párbeszédet! Próbáljátok kö-

vetni azokat a jelzéseket, amelyeket a szöveg ad a párbeszéd leírása közben. 
• Ki és milyen hangerővel, hangsúllyal beszél?
• Hogyan értelmezitek a szereplők viselkedését? 

3. Játsszátok el ezt a jelenetet!
•  Mint minden mesében, itt is kiderül az igazság, és jól végződik a történet. Ehhez igazod-

va jelenítsétek meg, hogy Írisz és Lala kibékülnek egymással!  
•  Írjatok párbeszédet az eredeti szöveg alapján úgy, hogy Lala vádaskodásából köszönet 

legyen!

Tudod-e?  ambivalencia

Emberi kapcsolatok konfliktusok nélkül nem léteznek. Ha valakit nagyon szeretünk, akkor az 
érzelmeink erőssége miatt nagyon meg tudunk rá haragudni. Az érzelmeknek ez a kettőssége 
már régóta foglalkoztatja az embereket. Az írók megpróbálják a legérthetőbben kifejezni ezt 
a különös érzést, amit úgy nevezünk: ambivalencia. 
Catullus római költő így ír erről: „Gyűlölök és szeretek. Kérded tán, mért teszem én ezt. / Nem 
tudom, érzem csak: szerteszakít ez a kín.” Te megtapasztaltad már ezt az érzést?

NT_98783_Irodalom_10.indd   48NT_98783_Irodalom_10.indd   48 2021. 04. 26.   20:142021. 04. 26.   20:14



49

Neumann-galaxis 

A napjaink kommunikációját alapvetően a virtuális térben zajló digitális információcsere ha-
tározza meg. Minden olyan jelenséget, ami ebben a világban keletkezik, a Neumann-galaxis ré - 
szének tekintünk. 

A digitális eszközök használata sajátos igényeket támaszt velünk szemben. Egyrészt azt, 
hogy tudjunk kommunikálni az eszközeink segítségével. Az sms, a messenger, vagy éppen egy 
e-mail megírása egészen más elvárásokat támaszt velünk szemben. Másrészt a virtuális világ-
ban rengeteg veszély fenyeget bennünket. Sok ember csak azért gyárt tartalmat, hogy minél 
több kattintást szerezzen. Ezért meg kell tanulnunk válogatni a digitális tartalomban.

Névjegy Neumann János (1903–1957)

Neumann János magyar származású matematikus volt az, aki a 20. század-
ban megalkotta a számítógép elméleti alapjait, s ezzel elindított egy olyan 
folyamatot, amely a 2000-es évekre alapvetően megváltoztatta kommuniká-
ciós szokásainkat. Mára már az is általánossá vált, ha egy család minden tag-
ja saját számítógéppel rendelkezik.

Ellenőrizd a forrást!
Ne nyiss meg gyanús, idegen 
e-maileket!
Olyan honlapokról olvasd  
a híreket, amelyek megbízhatóak, 
mindenki által ismertek.
Nem minden igaz, amit leírnak, 
ezért próbálj több forrást  
megnézni ugyanarról a témáról!

Ellenőrizd a dátumot!
Gyakran előfordul, hogy elavult, 
régi cikkek újként kerülnek  
a szemünk elé. Mindig figyelj  
arra, hogy friss cikket olvass!

Az előítélet megtéveszt!
Azokat a híreket könnyebben 
elhisszük, amelyek számunkra 
pozitívak. Próbáld félretenni  
az előítéleteidet!

Kérdezz meg másokat!
Ha gyanús, amit olvasol,  
vagy bizonytalan vagy, mindig 
kérdezz meg valakit, akiben  
megbízol!

Vigyázz az adataidra!
Könnyen találkozhatsz csalókkal 
az interneten. Senkinek ne  
add ki az adataidat! Figyelj oda,  
hogy jelszavaidat ne lopják el!

A címsorok túlozhatnak!
A figyelemfelkeltés és  
a kattintások számának  
növelése érdekében gyakran 
túlzó, hamis címeket olvasunk. 
Mindig olvasd el a teljes  
cikket, és győződj meg  
az igazságtartalmáról!

HOGYAN ISMERD FEL AZ ÁLHÍREKET?
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Szótár
actiumi (ejtsd ákciumi) ütközet: tengeri össze-

csapás a Római Köztársaságban Kr. e. 31-ben
Caesar: római hadvezér
Don: a második világháború idején a Don-ka-

nyarban a magyar katonák közül sokan meg- 
haltak.

Edison: a mikrofon és az elektromos izzólám-
pa feltalálója

fejcikk: az újság elején elhelyezett, fontos té-
mával foglalkozó cikk

fizikum: testi adottság
frigy: szövetség; megállapodás két ember, 

szervezet vagy ország között
gárdatiszt: valamilyen katonai testülethez tar - 

tozó magas beosztású vezető
glossza: eredetileg rövid, pár soros kézzel írott 

jegyzetet jelölt, amelyet az olvasók a lap szé-
lére írtak olvasás közben; ma az újságírás-
ban egy véleményközlő műfaj elnevezése; 
rövid tömör írás, amely valamely esemény-
re, jelenségre utal, többnyire elmarasztaló 
hangnemben 

hangár: repülőgépek elhelyezésére használt 
hatalmas épület

hangverseny: komolyzenei előadás, ahol egy 
vagy több énekes, énekkar, szimfonikus ze-
nekar és karmester lép fel

hant: eredetileg kisebb méretű, füves földku-
pac megnevezése, de használhatjuk a frissen  
eltemetett halottak sírjának elnevezésére: 
sírhant

hitelesít: ellenőriz, valódinak talál, igazol; az 
a gesztus, amikor egy tekintélyes személy 
vagy mértékadó szerv elfogad, vagy elfogad-
tat egy eredményt, egy okiratot vagy éppen 
egy rendeletet

honorárium: illetmény, fizetés, tiszteletdíj
inspiráció: ihlet, sugallat. Olyan váratlan ese-

mény, érzés, amely valamilyen különleges 
te vékenység elvégzésére ösztönöz. Főleg 
művészi tevékenységek kiindulópontjaként 
tartják számon.

kandeláber: díszes utcai világítóoszlop
kikelet: tavasz; a természet újjáéledésének 

időszaka
koffer: utazótáska, útiláda

könyű: itt a könny szó egyik alakváltozatáról 
van szó

koszt: étkezés, élelem
kurta: rövid, kicsi
kvártély: bérelt szállás, lakás, éjszakai szállóhely
lapály: mélyen fekvő síkság
legendás: jól ismert, híres ember vagy történet
léghajó: repülő szerkezet, légi jármű, mely - 

nek óriási léggömbszerű zsákját forró leve-
gővel vagy a levegőnél könnyebb gázzal töl-
tik fel, hogy a magasba emelkedjen. Ilyen 
működési elven alapult a 20. század elején 
kifejlesztett Zeppelin típusú léghajó.

mesd: itt két jelentést is kapcsolhatunk a szó-
hoz: 1. a metsz szó egyik alakváltozata, va-
lamiből egy darabot levág jelentéssel; 2. a 
’meséld el’ kifejezés sajátos, költői formája

mézeshetek: egy fiatal pár közös életének első 
időszaka, amikor rajongva szeretik egymást. 
Általában ekkor utaznak nászútra.

munkaszolgálat: munkavégzéssel teljesített 
háborús szolgálat volt a második világhábo-
rú idején

nagyszerű: a Szózat című versben egyedi mó-
don a teljes, a nép egészére kiterjedő jelen-
téssel bíró szó

Napóleon: francia császár
paródia: tréfás jelenet, amely egy személy ti-
pikus mozdulatait, gesztusait túlozza el, és így 

nevetségessé teszi
Shakespeare (ejtsd sékszpír): angol költő, drá  - 

maíró
statiszta: a színházi előadások, filmek olyan 

szereplője, aki csak néhány jelenetben tű-
nik fel, és nincs elmondandó szövege. Néma 
szereplőnek is nevezik. 

termofort: különböző anyagból készült hő-
megtartó eszköz, például melegítőpárna

Tűzgagó: elképzelt személy, Szabó Magda Tün-
dér Lala című regényének egyik szerep lője. 
A tündéreknél a Tűzgagó tartott mele gen 
minden folyadékot, s föld alatti barlang-
jában magányo san, egyedül élve kezelte  
a forró vizet vagy a forró italokat szállító cső-
hálózatot.

Wagner: német zeneszerző a 19. században
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