
Bevezető

Kedves 7. osztályos tanuló!

Az irodalom varázslatos világa már kedves ismerős lehet számodra. Reméljük, az eddig olva-
sott művek között vannak olyanok, amelyekre mindig szívesen gondolsz vissza, amelyeket 
izgalmasnak, kedvesnek, humorosnak vagy épp elgondolkodtatónak találtál. Ilyen könyvekkel, 
történetekkel irodalomórán is találkoztál, emellett sok új ismerettel is gyarapodtál. 

Ebben az évben újabb műfajokkal ismerkedsz majd meg: olvashatsz epigrammát, elégiát 
és karcolatot is. Reméljük, megszereted a „nagy mesemondó”, Jókai Mór regényének hőseit, 
a három Baradlay fiút. Bízunk benne, hogy Mikszáth Kálmán regényének, a Szent Péter eser
nyőjé nek fordulatokban és szerelemben gazdag történetét is érdekesnek találod. 

De találkozhatsz olyan különleges kalandokkal is, amilyenekről Tasnádi István ír A kőmajmok 
háza című regényében. Jó szívvel választottunk Louis Sachar [luisz záhár] könyveiből is nek-
tek. Korunk egyik legnépszerűbb amerikai szerzője rólatok (kamasz iskolásokról) és egy ben 
nektek írja műveit.

A tanulásban ebben a tanévben is nagy segítségedre lesz a tankönyved. 
Most is minden fejezet elején találsz bevezetőt, amelyből megtudod, miről fogsz ta nul-

ni a következő órákon. A fejezeteket összefoglalás zárja, amely az ismétlést, a tanultak rend-
szerezését könnyíti meg. Hogy könnyebben eligazodj, minden fejezetnek más-más színe van.

A leckék végén a rózsaszínű háttérben olyan szövegeket (ismereteket és irodalmi alkotá-
sokat) találsz, amelyek segítik a művek még teljesebb megértését. A Kuckóban kiegészítő 
anya gokat ajánlunk neked. 

A tankönyvi kérdések és feladatok rendszerét a színek segítségével is könnyen áttekintheted:
Kék szövegdobozban a Feladatok, kérdések többnyire az olvasott művek cselekményére, 

helyére, idejére, illetve költői kifejezőeszközeire, verselésére kérdeznek rá. Sárga szö veg-
dobozban a Kapcsolódó feliratának a színe mindig az adott fejezet színéhez „kap csolódik”.  
Itt általában a véleményedre, a döntésedre vagyunk kíváncsiak.

 A műcímek fölött található kérdéseket is a fejezet színével írtuk. Ezeket a feladatokat  
a mű vek elolvasása előtt (időnként megismerésük során) oldd meg korábbi ismereteid, 
tapasztalataid, vagy a művel kapcsolatos várakozásaid alapján. 
Az 5.-es és 6.-os könyvedhez hasonlóan a feladatok előtt jeleket találsz, ezek alapján dol goz-
hatsz önállóan vagy 

 páros munkában, illetve

 csoportmunkában. 

A  ikont látva a füzetben dolgozz!

Az irodalomkönyvhöz munkafüzet is tartozik, melynek szerkezete pontosan követi a tankönyv 
felépítését, a fejezetcímek is megegyeznek egymással. A munkafüzetben minden leckéhez 
találsz közös gondolkodásra ösztönző feladatokat, megoldásukkal tovább bővítheted az  
is me  reteidet is.

Bízunk benne, hogy ebben a tanévben is hasznos útitársad lesz a tankönyved, és segíti 
majd irodalmi barangolásaidat.

Örömteli alkotómunkát, kitartó türelmet kívánunk!

A tankönyv készítői
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Szeretnénk a segítségedre lenni az elmúlt évben tanultak felidézésében. Ezen az oldalon  
a 6. osztályos könyvedből találsz néhány idézetet. A képek segítségével biztosan felismered, 
mely alkotásokból valók a részletek.

„Száll a madár, ágrul ágra,
Száll az ének, szájrul szájra; 
Fű kizöldül ó sirhanton,
Bajnok ébred hősi lanton.”

„Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton,
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.”

„Hajótörést szenvedtem egy szörnyű lakatlan 
szigeten, a menekülés minden reménye nél kül. 
[…] Egyedül vagyok, számkivetve az em beri 
társadalomból, minden társaság nél kül.”

„A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg  
egy leány. Nem illik tán, hogy együtt fü röd nek, 
de ők ezt nem tudják: a fiú alig hét esztendős, 
a leány két évvel fiatalabb. Az er dőben jártak, 
patakra találtak.”
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A könyv és az élet
„A könyv szeretetet ad és szeretni tanít.”

(Gárdonyi Géza: Égre néző lélek)
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A könyvek bűvöletében

•  Beszélgessetek nyári olvasmányélményeitekről! Idézzétek fel a számotokra legkedvesebb 
mű  veket!

Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány

Laci állandóan olvas. Nem szeret focizni, tár sa sozni, tévézni, számítógépes játékokkal ját
sza ni. Már elsőbe is úgy érkezett, hogy folyé ko nyan olvasott. Örült is Marika néni, hogy 
ilyen okos gyerek van az osztályában. An nál nagyobb volt a csalódása, amikor Laciból egy 
fia értelmes választ sem tudott kihúzni. Lacinak ugyanis mindegy, hogy matek, kör nye
zet vagy énekóra van, az ő gon dol atai az 
ép pen félbehagyott könyv körül forognak.  
[…] Nem is kell már Neked elma gya ráz 
nom, miért sápadt a fiú 10 hét vaká ció 
után. Talán nem sütött volna a nap idén 
nyáron? Sütött bizony, de nem Jó he gyi Laci 
sápadt arcára. S amikor nagymamája így 
sápítozott az elsö tétített gye rek szo bában:

– Kicsi szívem, drágaságom, egy kis nap
sütésre lenne szükséged! – mit csinált ez  
a gézengúz? Kaján vigyorral húzta elő az  
ágy alól az erre az esetre odakészített Arany 
Jánoskötetet, és homlokáról a kép zeletbeli 
izzadságcsöppeket töröl get ve fel olvasta:

– „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
 tikkadt szöcskenyájak legelésznek raj ta…”

– Elég lesz, Nagyika? Vagy folytassam? De akkor talán be kellene kenni magam valami 
naptejjel. 

Jóhegyi néni csak legyintett, mint az iskolaszünet kezdete óta már annyiszor, és sóhajtva 
kiment a konyhába. […] A sóhajtozás oka […] az volt, hogy imádott unokája még evés 
idejére sem teszi le a könyvet, s olvasás közben csak előre szeletelt kenyérből készült, 
háromszögletű szendvicset haj landó enni. Ezt tavaly vezette be, amikor a szendvics 
feltalálójáról, a 300 évvel ezelőtt élt Sandwich [szendvics] lordról olvasott. 

– Olyan sovány a kis szentem! – panaszkodott Vali néni a nagypapának. – Nem eszik 
semmit egész nyáron, csak párizsis szendvicset, szalámis szendvicset, sonkás szendvicset. 

– Mért nem teszel rendes ebédet a kenyér közé? – javasolta a nagypapa, aki igen gya kor
latias em ber, ezért azt is hozzátette: – Levessel a helyedben nem kísérleteznék. 

Attól a naptól kezdve (pontosabban másnaptól, július 14étől) Laci ilyesmiket ebédelt: 
krump li pürés, fasírtos szendvics, zöldbabfőzelékes, pörköltes szendvics, rizses húsos 
szend vics, hortobágyi palacsintás szendvics. Nem sorolom fel az egész étlapot, gondolom, 
érted már.

– Hogy én milyen boldog vagyok! – lelkendezett a nagymama ma reggel, amikor Laci fel  
vette az év végi ünneplőnadrágját, s az nem esett le róla. – Na ugye! – mondta büszkén Vili 
bácsinak, a nagy papának. – Csak sikerült felhizlalnom egy kicsit.
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Arról azért „elfelejtett” beszámolni, hogy egyszer Vili bácsi praktikus tanácsa ellenére 
meg pró bálkozott a csülkös bablevessel. Gondolta, ha kicsit sűrűbb a rántás, nem lesz baj 
belőle. Hát lett. Az volt az egyetlen ebéd, aminél feltűnt Lacinak, hogy nem a szokásos, 
sonkás, szalámis vagy pá rizsis szendvicset eszi olvasás közben. Persze akkor sem az ebéd íze 
lett gyanús a fiúnak, hanem az háborította fel, hogy a leves meg ráadásul az egyik csipetke 
rácsöppent, illetve rácsippent a köny vére.

– Mordizomadta! – slattyogott Laci az iskola felé. 
Mondd csak, veled is előfordult már, hogy slattyogtál? Ha igen, kérlek, idézd fel magadban, 

milyen is volt a kedved. Se rózsás, se tulipántos, sokkal inkább kaktuszos, igaz? Nos, Laci 
így bandukolt, baktatott ezen a verőfényes reggelen. Amikor az Augusztus cukrászda elé 
ért, savanyú ábrázattal nézett fel a cégtáblára, melyen ez állt: Augusztus-torta egész évben 
gusztusos!!!

– Augusztus! – mormogott Laci a nem létező bajsza alatt. – Hol van már augusztus! 
Szeptember van! Csókolom! – köszönt oda illendően Augusztin mesternek, aki éppen ki 
nézett cuk  rászműhelye ablakán. A mester intett, és felhangosította a kisrádiót, amit akku
rátusan1 a polchoz kötözve tartott, nehogy beleessen a csokikrémbe, tésztába. 

– Ez a mai nap slágere, igaz, öcsi? – kacsintott Augusztin úr. – De nehéz az iskolatáska… 
Jó kis dal. 

Laci biccentett és továbbvonszolódott. […]
– Mintha a táska súlya jelentené a tanuló számára a legnagyobb gondot!

(Részlet a regényből)

Jóhegyi Laci életében a könyv igazi kincset, szellemi táplálékot jelent. Olyannyira, hogy még  
a testet tápláló élelem elfogyasztására is sajnálja az értékes perceket. Nyilván nem véletlenül,  
hiszen hasonlóan gondolkodott minderről a történet írója is: „Jóhegyi Laci részben én vagyok.  
A fi  gurát egy fiúról, lányaim általános iskolai osztálytársáról mintáztam, de én voltam az, aki min
dig úgy ebédelt, hogy könyv volt előtte az asztalon. (Le is ettem magam mindennap, még nyol
cadikos koromban is.)” 2 

1 akkurátusan: körülményesen, aprólékosan, gondosan, pontosan
2 Csájiné Knézics Anikó – Gombos Péter szerk.: Tündérszalag. Celldömölk, 2012, Apáczai Kiadó, 25. oldal
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A regényben egyszerre van jelen mese és valóság: tanulókról, tanárokról, iskolai barátsá- 
gokról éppúgy olvashatsz benne, mint boszorkányokról, tündérekről, no meg varázserejű 
ka csintásokról. A Tündéri Könyvtárszabályzattal is megismerkedhetsz majd, amely a könyv- 
tá ros tündér legfontosabb feladatát is meghatározza: meg kell szerettetni a tanulókkal az olva-
sást. Jóhegyi Lacival biztosan nincs nehéz dolga. De mit gondolsz, könnyen boldogul majd  
a könyvtáros a többi gyerekkel is? 

Feladatok, kérdések
1.  Hogyan töltötte Laci a nyári szünetet? Milyen lenne egy (vagy inkább mindegyik) 

napjának a rendje, ha naplót vezetett volna a vele történt eseményekről? 
2.  Miként fogadták a nagyszülők, hogy unokájuk még ebédelni sem akart kijönni a gye-

rekszobából? Milyen tervet eszeltek ki? Bevált-e a számításuk?
3.  Olvasd el az alábbi, a regény kilencedik feje ze téből való részletet! Morcz Aranka, az isko- 

la könyvtárosa osztja meg benne örömét és bá natát Jóhegyi Lacival:
„Tudod, minden iskolai könyvtáros tündér. Vará zsos feladat az olvasni tanuló gyerekeket 
se gít eni abban, hogy rákapjanak a könyvekre. Boldog voltam, hogy ebben a gyönyörű, 
új is kolában én lehetek az első ezen a poszton. Minden rendben ment. A sok kis ne bu  ló  
öröm mel olvasott. A rádió feltalálása nem jelentett zavart. Bezzeg a televízió, a szá mít ó  
gép! A helyzet akkor kezdett válságosra fordulni, amikor sokaknak már színes tévéjük volt.  
Egyre kevesebben olvastak. A dolog pedig úgy áll, hogy a könyvtáros tündér csak ak kor  
maradhat fiatal, szép és egészséges, ha a rábízott iskolában minden gyerek jár a könyv
tárba, és olvas. Minél kevesebben jöttek, annál rosszabbul éreztem magam. El kezdett 
őszül ni a hajam, amikor alig múltam 130 éves. Öt évvel ezelőtt ez a bibircsók is megjelent  
az orromon. Néhányszor levarázsoltam, de hiába, 5 perc alatt visszanő. Fáj min den por
cikám. De legjobban a lelkem fáj.” 
a) Miért látogatják egyre kevesebben az iskola könyvtárát?
b) Meséld el, miért öregedett meg Aranka! 
c)  Értelmezd a könyvtáros – nem csak a mesebeli tündérekre vonatkozó – gondolatát: 

„minden iskolai könyvtáros tündér”!

Kapcsolódó

 1.  Mondjatok véleményt arról, hogy Laci „Nem szeret focizni, társasozni, tévézni, számítógépes 
játékokkal játszani”! Mit tanácsolnátok neki, mire fordítson még időt – az olvasáson kívül?

2.  A regény előszavában az írónő köszönti az olvasókat, a fiúkat és a lányokat, a kicsiket és  
a nagyokat, a nagymamákat, dédnagypapákat és az üknagynéniket.

 a) Érveljetek! Miért hasznos időtöltés minden korosztály számára az olvasás?
 b) Mit gondoltok, miért szeretik a meséket a gyerekek és az idősebbek is egyaránt? 

Bosnyák Viktória (1966–)
Író, műfordító, tanár. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl csészet tu dományi 
Karán szerzett angol–német szakos diplomát. 
Tündérboszorkány című regénye 2003-ban jelent meg. Az írónő szerint a mű 
azért lett ennyire sikeres, mert ikerlányai tanácsait is megfogadta alkotás közben.  
A Tündérboszorkány folytatásaként születtek meg Klott Gatya, ne fárassz! és Analfa 
visszatér című regényei. 
Művei közül néhány: A sirály a király?; Amikor kivirágzott a fánk fánk; Ezt ne vezem!; 
Elek, merre keresselek?
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„A vers tükör” 
„Nem elég egy verset kívülről mondani,

igazából belülről kéne tudni, érezni.”
(Békés Márta [1956–] költő, tanító:  

Vers a versmondó versenyről)
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Érzések, hangulatok, gondolatok – régen és ma

Sokszor elhangzott már, hogy a versek írója, a költő is szinte ugyanazt és ugyanúgy érzi, mint 
mi. Ő azonban arra is képes, hogy a lelkében lejátszódó folyamatokat szavakba öntve verssé 
formálja. 

Ebbe a fejezetbe is szavakba öntött érzelmekből és gondolatokból válogattunk egy cso-
korra valót – főként a régi magyar irodalom költeményeiből. Ezek közül először a 15. szá za di  
alkotó, Janus Pannonius [jánusz pannóniusz] egy versével ismerkedünk meg. Ő volt az első  
költőnk, aki már európai hírnévvel büszkélkedhetett. Később a 16. századi törökellenes harcok  
vitéz hadnagya, Balassi Bálint mutat nekünk példát bátorságból és önfeláldozó haza sze-
retetből. Mindketten a reneszánsz1 költészet jeles képviselői voltak. Ezután megis mer kedünk 
a több mint kétszáz évvel ezelőtt született poéta, Csokonai Vitéz Mihály két versével is. 
A művekkel való találkozásunk során felelevenítjük a költői nyelv jellemzőiről, az irodalmi 
műfajokról tanult ismereteinket, valamint újakkal is gazdagítjuk azokat.

Mindhárom alkotó több száz évvel ezelőtt élt. Bár kifejezésmódjuk, szóválasztásuk igen el-
té rő lehet a maitól, gondjaik és érzéseik sokszor nagyon hasonlóak a mieinkhez. Ezt bizo-
nyít ják azok a 20. századi és kortárs művek is, amelyek megismerésére, felfedezésére  
– a három alkotó versei mellett – hívunk most benneteket.

Feladatok, kérdések

 1.  Az elmúlt tanévben az „Egy dallam visz, de keresztezi száz” című tankönyvi feje-
zet ben lírai alkotásokkal ismerkedtetek meg. Vegyétek ismét elő a 6. évfolyamos 
irodalomkönyvet, és csoportonként válasszatok egyet-egyet a fejezet versei közül! 
a)  Bizonyítsátok, hogy a versben a lírai alany önmaga lelki folyamatairól, gondolatairól 

szól érzelmekkel teli és hangulatilag gazdag módon!
b)  Igaz-e, hogy a versben a megnyilatkozás egyes szám első személyű és monológ 

for májú? 
c)  Keressetek példákat a versben a költői nyelv fontos jellemzőire, a szóképekre és 

a nyelvi alakzatokra! Mutassatok rá, hogyan segítenek benneteket az olvasot tak 
elképzelésében, átélésében, illetve milyen szerepük van a hangulat megte rem té-
sében! 

d)  Elevenítsétek fel a Fogalomtár segítségével, mi adja a hangsúlyos, illetve az idő-
mér tékes verselés ritmusát! Mit tapasztaltatok, milyen verselésű az általatok vá-
lasz  tott vers?

e)  Állapítsátok meg, milyen sorvégi rímfajta jellemzi a verset! Találtok-e példát a bel-
ső rímre, illetve az alliterációra? 

2. a)  Melyik az a vers – az „Egy dallam visz, de keresztezi száz” című fejezet művei vagy 
más költemények közül –, amelyik a leginkább illik a jelenlegi hangulatodhoz, ér-
zé seidhez, gondolataidhoz? 

b)  Milyen érzés tölt el, ha olyan költeményt olvasol, amely a te gondolataiddal ha-
sonlókat fogalmaz meg?

1  reneszánsz: a 14–16. században ható korstílus. Elnevezése a francia renaissance: [röniszansz] ’újjászületés’ szóból szár
ma zik. A középkor felfogásával szemben az ókori görög–római eszméket követte. (Bővebben lásd a Fogalomtárban!)
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„Én és a világ”

„A vers tükör, melybe ha belenézek (beleolvasok), meglátom önmagam […]. A vers önkitárulko 
zás, önkifejezés, az Én árnyalatinak fölvillantása” 1 – így folytatódik a fejezet címé ben idézett 
gon  dolat. Önmagunk „meglátásához” és ki-
fe je zé séhez azon ban nagyon sok ta pasz-
talatra és vissza jelzésre van szük  ség. 
Márai Sándor2 így írt erről: „ön  magunk 
megismerése a leg na gyobb uta zás, 
a legfélelme sebb fel  fe de zés, a leg
tanulságosabb talál ko zás”.

Egy közel hatszázötven év-
vel ez előtt szü letett „ön meg-
hatá ro zás”  előtt is mer ked jünk 
meg egy 20. szá zadi költő ver-
sével! 

Weöres Sándor: Én és a világ

Énem:
Gömbalakú otthonom.
Ha kitekintek a résen,
A tarka világot láthatom
Örvénylésben.

    (1986) 

Feladatok, kérdések

 1. Készíts rajzot Weöres Sándor verse alapján!
 a)  A gömb belsejébe írd be: Én, mellé pedig azokat a szavakat, amelyekkel a legjobban 

meg tudod határozni önmagad (például tanuló, sportoló)!
 b)  Az „örvénylésbe” írd be azokat a dolgokat, amelyek a „tarka világból” a leginkább 

érintenek, foglalkoztatnak téged (például zene, foci, könyv)!
 2. Értelmezzétek Márai Sándor idézett szavait! 
 a)  Vajon mi teheti önmagunk megismerését tanulságossá, ugyanakkor félelmetessé?
 b)  Miként segíthetnek az irodalmi alkotások önmagunk megismerésében? Említsetek 

konkrét helyzeteket – akár a szereplők döntéseit, cselekedeteit, vallomásait –, ame-
lyek számotokra tanulságosak, megfontolandók, iránymutatók voltak!

1 Cseh Katalin (1961–): erdélyi magyar író, költő; az idézet a Szabad gondolatok a versről című írásában olvasható
2 Márai Sándor (1900–1989): író, költő, drámaíró, publicista; az idézet a Füveskönyvében olvasható
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• Következtessetek a cím alapján a vers témájára! 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

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

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

A vers sajátos reneszánsz jegye a költői ön
tu dat megfogalmazása. Az alkotó kilépett a 
név  telenségből, és már saját érzéseit, gon do la-
tait kívánja a versében megfogalmazni. Büsz kén 
hirdeti, hogy általa híres lehet a hazája, és ő hozza 
meg Magyarország számára az ismertséget. 

A vers műfaja epigramma.1 Az epigramma 
egyetlen fontos gondolatot, általános ér vé 
nyű tanítást, bölcsességet, példát megfogal
mazó költemény. Jellemzője a rövid ség és  
a tömörség. Két szerkezeti elemből épül fel: 
egy előkészítő részből és egy csat ta   nós le
zárásból. Az előkészítő rész tárgya lehet egy érzés, eszme, jelenség, személy stb.,  
a lezáró rész pedig egy ehhez kapcsolódó szellemes megállapítást fogalmaz meg.

Az epigramma időmértékes verselésű, gyakori verslába a daktilus és a spondeus. Hagyo-
mányos versformája a disztichon,2 melyben a páratlan sorok hat verslábból (hexa me
ter), a párosak öt verslábból (pentameter) állnak. (A pentameter sor két csonka vers lába 
alkot egy teljes verslábat.) A hexameter sor első négy verslába daktilus és spondeus is lehet, 
az ötödik mindig daktilus, a hatodik mindig spondeus.

Feladatok, kérdések

1.  Beszéljétek meg az előzetes kérdésre adott válaszaitokat!
 2.  Vedd elő Weöres Sándor Én és a világ című verséhez készült illusztrációdat! Képzeld 

most magad Janus Pannonius helyébe, és készíts úgy egy másik rajzot!
 a)  A Pannónia dicsérete című vers ismeretében írj a gömb belsejébe olyan szavakat, 

amelyekkel a költő önmagát határozná meg!
 b)  Janus Pannonius életrajza ismeretében írj kifejezéseket az „örvénylésbe”, immár  

a köl tő „tarka világából”!

1 epigramma (gör): rávésés, felirat
2 disztichon (gör): ’kétsoros’, időmértékes ritmusú sorpár

Orosz István: Janus Pannonius
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3.  Janus Pannoniust az egész Duna-vidék első humanista költőjeként tisztelték mind  a 
kortársak, mind az utókor. 

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

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

 4.  Másold le az epigrammát, és végezd el a verstani jelöléseket a minta alapján! 
(Előtte lapozz a tankönyv végére az összefoglaló táblázatokhoz, és ismételd át az 
időmértéken alapuló verselés szabályait!)
Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek,
–     ∪  ∪ |–∪∪ |–       – |     –        –  |  –          ∪   ∪ |  –          –       (hexameter)
S most Pannónia is ontja a szép dalokat.
          –         –  |    – ∪∪|–||–     ∪∪ |    –        ∪∪ | –       (pentameter)

5. Tanuld meg a verset!

Kapcsolódó
1.  Idézzétek fel történelmi tanulmányaitokból, ho-

gyan honosította meg Mátyás király a renes zánsz 
kultúrát Magyarországon!

2.  Fogalmazzátok meg, szerintetek milyen köteles-
sé gei van  nak a hazai művelődés terén egy olyan 
em ber nek, aki kül földön már hírnevet szerzett 
magának!

Janus Pannonius (1434–1472)
Kisnemesi családból szárma zott, 
va  ló színűleg Csez mi cén (mai Hor - 
vát ország) szü le  tett.
Édesapját korán elvesztette, ezért 
ne vel tetését anyai nagy bátyja, Vi-
téz Já nos (huma nista író, fő pap) 
vállalta magára. Váradon (Nagy-
várad) ta nult, majd tizenhárom 
éves korától több mint tíz évet 
töltött Itá liá ban. Itt is mer kedett meg a latin és a görög kultúrával is. Ő maga 
is la tinul írta verseit.
Huszonnégy évesen doktori címet szerzett. Vitéz János hívására 1458-ban 
hazatért, és Mátyás király szolgálatába szegődött. Királyi sze mély nök,1 pécsi 
püspök, főkincstartó, majd a királyné kancellárja volt. A sok megbízatása 

ellenére „barbár földön” nem érezte igazán jól magát. Helyzetét súlyos tüdő baja is nehezítette. 
Sorsát megpecsételte, hogy 1471-ben nagybátyjával és több főúrral együtt Mátyás ellen fordult. 
Az összeesküvők szerint az uralkodó el árulta a Hunyadi-hagyományt, és elhanyagolta a török el-
leni véde ke  zést. A zendülés lelepleződése után a költőnek menekülnie kellett. Az Itáliába való 
visszatérést már nem érhette meg, Medveváron (mai Hor vátország) halt meg harmincnyolc éves 
korában.

1  királyi személynök: a király személyének a képviselője, ha a király nincs jelen (főleg az igazságszolgáltatásban olyan 
ügyeknél, melyeket a király személyes bíráskodásának tartottak fenn)

Janus Pannonius 
feltételezett képmása 
(Andrea Mantegna 
[mantennya] festménye)

A királyi pár és a nápolyi király követe  
a Ransanus- [ránszánusz] corvinában
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Képek a mindennapi életből
•  Következtessetek a cím, valamint Orosz István grafikája alapján, melyik évszázad életképeiről 

olvastok majd a versben!

Balassi Bálint: Egy katonaének
In laudem confiniorum1 
Az Csak búbánat nótájára

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

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

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

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

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

Orosz István: Balassi Bálint
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5. Az jó hírért, névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak,
Emberségről példát, vitézségről formát mindeneknek ők adnak,
Midőn, mint jó sólymok, mezőn széllyel járók, vagdalkoznak, futtatnak.

6. Ellenséget látván örömmel kiáltván ők kopiákot törnek,
S ha súlyosan vagyon az dolog harcokon, szólítatlan1 megtérnek;
Sok vérben fertezvén2 arcul reá térvén űzőt sokszor megvernek.

7. Az nagy széles mező, az szép liget, erdő, sétáló palotájok,
Az utaknak lese, kemény harcok helye tanuló oskolájok,
Csatán való éhség, szomjúság, nagy hévség s fáradság: múlatságok.

8. Az éles szablyákban örvendeznek méltán, mert ők fejeket szednek;
Viadalhelyeken véresen, sebekben, halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója vitézűl holt testeknek.

9. Ó, végbelieknek, ifjú vitézeknek dicséretes serege!
Kiknek ez világon szerteszerént vagyon mindeneknél jó neve,
Mint sok fát gyümölccsel, sok jó szerencsékkel3 áldjon Isten mezőkbe!

 (1589)

Balassi többször is megpróbálta a végvári katonák nehéz, ám sok szabadságot adó életét élni. 
Élvezte a kockázatot, a bajtársias összetartozást, a közös mulatságokat és a nagy portyákat. 
Az Egy katonaének című költeményében Balassi a végvári katonák életét örökítette meg.

A vers szerkezete hárompilléres: az 1. (megszólítás), az 5. (dicsőítés) és a 9. (áldás) 
versszakon nyugszik. Ezt az építkezési formát hídszerkezetnek is nevezzük. A közöttük 
lévő háromhárom versszak színes, a vitézi életet bemutató életképek sora.

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

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

5. Dicsőítés, erkölcsi példaként állítja a vitézeket.

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

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

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

1 szólítatlan: panasz nélkül
2 fertezvén: fertőzve, bemocskolva, beszennyezve
3 sok jó szerencse (itt): a balszerencse kifejezés, azaz a sorozatos sikertelenség vagy megpróbáltatás fogalmak ellentéte
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Balassi-sor a a b
Vitézek, mi lehet || ez széles föld felett || szebb dolog az végeknél?
 6 6 7

Balassi-sor c c b
Holott kikeletkor || az sok szép madár szól, || kivel ember ugyan él;
 6 6  7

Balassi-sor d d b
Mező jó illatot, || az ég szép harmatot || ád, ki kedves mindennél.
 6 6 7

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

Feladatok, kérdések

 1.  Pontos volt-e az előzetes kér dés-
re adott válaszotok? Mi se gít ett  
(vagy épp tévesztett meg) ben-
neteket?

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

tyát, amelyekre olvasás köz-
ben lejegyzitek a strófák kulcs  -
sza vait! 

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

 c)  Vessétek össze a „közös” sza -
vakat a tankönyvi táb lázattal! 
Mit tapasztaltatok?

 3.  Vizsgáljátok meg a költeményt az alábbi szempontok alapján!
 a) Hogyan jelenik meg a reneszánszra oly jellemző jegy, a természet szeretete?
 b) Milyen költői kifejezőeszközökkel érzékelteti a vers a harcok mozgalmasságát?
 c)  Hogyan járulnak hozzá a hangutánzó és hangulatfestő szavak a dinamizmus és  

a nyugalom megteremtéséhez?
 d) Keressétek meg a versben a jelzőket! Vitassátok meg, melyek a legkifejezőbbek!
4.  Hol szól a lírai alany a vitézekhez többes szám második személyben, és hol beszél 

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

húzd alá a rímeket, és írd le a rímképletet!

Balassi Beteg lelkeknek című munkája. A költőnek életében egyetlen 
verse sem jelent meg nyomtatásban
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Kapcsolódó
 1.  Írj fogalmazást a vers alapján a végvári katonák életéről!
2.  Gyűjts a vitézi élettel kapcsolatos 16. századi műveket! Hasonlítsd össze azok képeit, han gu-

latát Balassi versével! 
3.  Búvárkodj az interneten! Nézz utána, mikor élt Balassi Krakkóban, mely években tekinthette 

meg „élőben” is az alsó képen látható épületeket!

Balassi Bálint (1554–1594)
Zólyom várában született, befolyásos nagybirtokos család-
ban. Apja, Balassi (vagy Balassa) János számos vitézi tettel 
büszkélkedhetett.
Tizenegy éves korában Nürnbergbe küldték tanulni és vi-
lágot látni. (Élete során nyolc idegen nyelvet sajátított el.) 
Családja egy hűtlenségi per miatt Lengyelországba me-
nekült, ahová Balassi tizenöt évesen követte őket. Később  
a császár megkegyelmezett nekik, és Balassi csatlakozha-
tott az Erdély ellen induló hadjárathoz. A harcok során 
meg sebesült, és a gyulafehérvári fe je delmi udvarba került.  
Az udvar itáliai műveltségű, re neszánsz légköre nagy ha-
tással volt rá. Itt ért köl tő vé, itt írta első verseit is.
Báthory István erdélyi fejedelmet 1576-ban lengyel királlyá 
választották, és Balassi követte őt Krakkóba.
Apja halálának a hírére hazatért, és anyagi gondjait elő-
nyös házassággal próbálta rendezni. Szerelme, Losonczi 
Anna férjes asszony volt, ezért a férfi unokatestvérét, Dobó 
Krisztinát vette el feleségül. A rokonság miatt házasságát 
hamarosan érvénytelenítették, és vagyona nagy részétől is 
megfosztották. Balassi Bálint elvált, Losonczi Anna közben 
megözvegyült, a férfi azonban hiába udvarolt ismét a 
nőnek, Anna máshoz ment feleségül. 
1594-ben, Esztergom várának ostromakor egy ágyúgolyó megsebesítette, röviddel azután belehalt 
sérüléseibe. 

Balassi Bálint (ismeretlen művész festménye 
a 17. századból)

Krakkó a 16–17. században
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•  Következtessetek a címből a vers témájára! Beszélgessetek arról is, vajon miért szerepel  
a cím ben Balassi neve!

Lackfi János: Plaza Balassi (részlet)

Tesókám, mi lehet a széles föld felett 
Szebb dolog a plazanál! 
Átléped küszöbét, hűs burkot sző köréd, 
Mintha jégen kószálnál. 
Nagy télben jó meleg, nagy nyárban enyhület 
Ruha gyanánt reád száll. 

Rossmann jó illatot, szökőkút harmatot 
Terjenget itt arcodra, 
Szintetikus a dal, vár vitéz diadal
Sétányokon harcolva. 
Akin nincs vértezet, az rosszkor érkezett, 
Belevész a habokba. 

Mert folyik a csata, kinek van csapata, 
Ki magányos vitéz csak. 
Itt mindegy, hogy ki vagy, ugyanaz a divat 
Diáknak és melósnak. 
Ha nem új a kabát, bámulnak rajtad át, 
Szinte nulla kiló vagy. […]

Régi a rendszered? Nem lehet tetszened! 
Nézz körül, mi a pálya! 
Laptopod tegnapi? Most kell dobbantani, 
Dobhatod a kukába! 
Vegyél nagyobb agyat, mert agyad csak agyag, 
Véges a gigabájtja. 

Színeknek temploma, felbúgó orgona, 
A plaza mint mennyország, 
Zabál füled, szemed: látványt, hangzást nyeled, 
Koponyád kivattázzák! 
Kiföstik arcodat, megvívják harcodat, 
Túlvilági vagányság! 

 (2011)

Lackfi János Három plazaetűd1 című írásának első darabja ez a vers, amely a költő Élő hal 
(2011) című kötetében jelent meg. Az alkotás a mintegy ötszáz évvel ezelőtt keletkezett vitézi 
éneknek, Balassi Bálint Egy katonaénekének a parafrázisa,2 átirata.

1 etűd: tanulmány, vázlat
2 parafrázis (gör–lat): valamilyen mű tartalmának saját szavakkal történő elmondása, értelmezése, magyarázata
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