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BEVEZETŐ 

A tanári kézikönyv a magyar nyelv és irodalom tantárgyat az általános iskola 7–8. évfolyamán 

tanító pedagógusok munkájához szeretne segítséget nyújtani. A kézikönyv tartalmazza a 

tananyagfejlesztés céljait, segíti az egyes témakörök feldolgozását, megkönnyítve ezzel a 

tanórára való felkészülést. A kiadvány figyelembe veszi a taneszközökhöz kapcsolódó normál 

és a rugalmas tanmenetek ajánlásait. 

A kézikönyv négy nagy fejezetből áll: 

I. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési céljainak megvalósulása  

II. A tankönyv felépítése, témakörök bemutatása (II.1. A tanítás és tanulás 

eredményességét elősegítő eszközök és megoldások; II.2. A tankönyvek nagy 

témakörei) 

III. A tankönyvek eredményes használatának feltételei és lehetőségei  

IV. A munkafüzetek 
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

I.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

I.1.1. Tudomány- és művészetpedagógia 

Az Irodalom 7. és Irodalom 8. újgenerációs tankönyvek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

munkafüzetek a hetedik és nyolcadik osztályos diákok számára készültek. Az újgenerációs 

iskolai segédanyagok fejlesztési céljai között kiemelkedő szerepet kapott a korszerű és az 

adott korosztály számára közérthetően megfogalmazott műveltségkép, a legfrissebb 

irodalomtörténeti és irodalomelméleti ismeretek átadása a hagyományos és a modern 

tanulási és tanítási stratégiák figyelembevételével. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési 

célja, hogy a modern kor elvárásainak megfelelően, a diákok korosztályi sajátosságaihoz 

igazodóan a mindennapi életbe ágyazódó és ott felhasználható tudáshoz segítse a tanulókat 

– egyúttal élményszerűvé téve a megszerzendő ismeretek elsajátítását.  

A tankönyvi ismeretközlő szövegek megfogalmazása és a leckék elején felvetett 

kérdések abban segítenek, hogy olyan problémákra, kérdésfelvetésekre irányítsák a 

figyelmet, amelyek tanórai és otthoni feldolgozása lehetőséget teremt a diákok 

tapasztalataihoz, mindennapi életéhez kötni az új ismereteket.  

A kerettanterv elvárásaihoz igazodva a tankönyvek nemcsak a nemzeti kultúra 

kanonizált alkotásait mutatják be, de előtérbe helyeznek olyan, a mai korhoz közel álló 

alkotókat és műveket is, amelyek nyelvi-formai sajátosságaik és témájuk alapján a fiatal 

olvasók érdeklődésére is számíthatnak. Kovács András Ferenc, Szálinger Balázs, Csukás 

István, Mándy Iván, Kányádi Sándor, Lázár Ervin, Lackfi János, Jónás Tamás vagy Kukorelly 

Endre alkotásai a mai befogadó ízlésvilágához állhatnak közelebb, ezáltal is hangsúlyozva, 

hogy az irodalom nem a múlt valamely megtanulásra szánt öröksége, hanem ma is élő 

hagyomány, sokszínű és változatos folyamat. A feldolgozásra kiválasztott modern alkotások 

mellett helyet kapnak olyan olvasmányajánlók (regény- és könyvajánlások) is, amelyek a 

diákokat az iskolán kívüli olvasásra, hasznos és élményekben gazdag időtöltésre buzdítják (pl. 

Mark Twain, Gárdonyi Géza, Fekete István, Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István – 

Vészits Andrea, James Fenimore Cooper, Jókai Mór, Tamási Áron, Luca Cognolato – Silvia Del 

Francia, William Golding művei).  

A modern kor irodalmi, pszichológiai, néprajzi, életrajzi, természettudományos 

ismeretei és szemléletformái jelennek meg gyakran az adott művek értelmezését segítő, azt 

kiegészítő szövegértési feladatokban, a Szövegértés című fejezetekben is. Igyekeztünk olyan 

szövegeket válogatni, amelyeket bevonhatunk az oktatási folyamatba úgy is, mint a 

szövegértelmezést segítő, az elemzési szempontokat gyakoroltató kiegészítőket.  
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I.1.2. A diákok számára releváns tudás kiválasztása 

A tankönyv fejlesztői arra törekedtek, hogy a diákok számára közérthető módon fogalmazzák 

meg az elsajátítandó tananyagot, és reflektáljanak annak megjelenésére a mindennapok 

valóságában, illetve a tanulók korábbi ismereteiben. A leckék, a hagyományosabb, absztrakt 

megfogalmazásoktól eltérve, kapcsolatot alakítanak ki az olvasóval, a figyelem fenntartását 

nem csupán az egyszerűbb megszólalással, de kérdésekkel (pl. Szerinted lehet-e a Wibra 

beszélő név? Vajon miért?), a tanulók megszólításával (pl. Figyeld meg…) is igyekeznek 

elősegíteni. A leckék a korosztály számára új vagy bonyolultabb tananyag kapcsán annak a 

hétköznapokban is megjelenő előfordulását, alkalmazási körét is bemutatják. Így például a 

Szent Péter esernyője kapcsán: „Nem a származás, a vagyon, a múlt öröksége fontos az 

életben, hanem az, amit az ember a saját erejéből ér el. A legértékesebb talán az lehet, ha 

képességei, szorgalma és tehetsége birtokában, a munkájában vagy a magánéletében 

megtalálja a boldogságát. Egyetértesz ezzel a gondolattal? Szerinted mi teheti boldoggá az 

ember életét?” 

A feladatok is folyamatosan kapcsolatot teremtenek a tananyag és a diákok által 

tapasztalt jelenségek, problémák között. Ezekben igyekeztünk olyan életszerű kérdéseket 

megfogalmazni, amelyek problémafelvetése az iskolai és az iskolán kívüli világ helyzeteire is 

vonatkoztathatók – nem feledkezve meg a való élet konfliktushelyzeteiről, etikai 

kérdésfelvetéseiről sem. A felvetődő kérdések a diákok személyiségének, világnézetének 

erkölcsi elemeit mozgathatják meg: „Gyűjts érveket, hétköznapi vagy csodálatos dolog-e a 

versben, ahogy a kedves átmegy az utcán! Szerinted mi tudja csodálatossá tenni a 

mindennapi eseményeket?” – kérdezzük például József Attila verse kapcsán. 

I.1.3. A lényeget megragadó tananyagtervezés 

A tankönyv különös figyelmet fordít arra, hogy a diákok számára kiemelje és rendszerezze a 

legfontosabb ismereteket. Az alapvető ismeretanyag és kulcsfogalmak megtanításán túl a 

tananyag elrendezésében érvényesíti azt az elvet, hogy a megszerzett ismereteket 

rendszerbe ágyazza, majd újabb és újabb kontextusban elhelyezve gyakoroltassa azokat. Ez 

szolgálja az ismeretanyag elmélyítését, és egyúttal ahhoz újabb és újabb ismeretek 

hozzárendelését.  

A korszerű műveltségkép adaptív és alkalmazható tudást vár el a diákoktól. Ennek 

megfelelően a tankönyv kiemeli az irodalomóra témakörein átnyúló diszciplináris 

sajátosságokat (hasonlóságokat vagy éppen különbségeket) is.  

A tananyagot oly módon ágyaztuk struktúrába, hogy a különböző ismeretelemek, 

fogalmak egy-egy gondolati csomópont köré szerveződjenek. Az ötödik-hatodik osztályban 

megismert jel és nézőpont fogalmai, az epikai és lírai művek elemzési és szövegalkotási 

szempontjai hetedik és nyolcadik osztályokban már lényegesen szélesebb körben kerülnek 
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felhasználásra. Az alsóbb évfolyamok tananyagát már nemcsak felismerés szintjén várjuk el a 

diákoktól, hanem azok szélesebb körű alkalmazását, jelentésteremtő szerepét is 

hangsúlyozzuk. 

A lírai, epikai művek kapcsán megszerzett ismeretek tovább bővülnek a drámai 

művek feltárásával, és a korábban tanultakat újabb és újabb ismeretelemekkel bővítjük, pl. 

műfajok, stíluseszközök tekintetében. Hetedik és nyolcadik osztályban az a legfontosabb 

változás, hogy a tematikai vagy műfaji osztályozást irodalomtörténeti szemponttal egészítjük 

ki, stílustörténeti szempontból is vizsgálva az egyes alkotásokat. Hetedik osztályban a 19. 

század és a romantika, míg nyolcadik osztályban a 20. század és az ahhoz kapcsolódó 

stílusirányzatok kapnak hangsúlyosabb szerepet. 

I.2. Tanuló- és tanulásközpontú, kutatásalapú tananyag-feldolgozás 

Az újgenerációs tankönyvek egyik legfontosabb fejlesztési célja a tanuló- és tanulásközpontú 

tananyag-feldolgozás.  

A tanulóközpontú oktatás olyan szemléletforma, amely a diákok aktív tanulási 

tevékenységére fekteti a hangsúlyt, egyúttal kiemelve a tanárok tanulást támogató 

tevékenységét is. Ebben a szemléletben nagy szerepet kap a tanulói érdeklődés és 

érdekeltség felkeltése, a tanulási folyamatban megjelenő önállóság, a tanulói aktivitás, az 

ismeretek együttműködésen alapuló megszerzése, azok későbbiek folyamán is előhívható és 

alkalmazható volta. 

Mindennek érdekében az egyes leckék úgy épülnek fel, hogy azok először 

kapcsolatokat teremtenek a tanulók előzetes tudásával, felkeltik érdeklődésüket, vagy éppen 

olyan problémát vetnek fel, amelynek megoldásában a tanulók aktívan részt vehetnek. Az új 

ismeretek jól érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendeződnek, az előzetes 

ismeretekhez hozzákapcsolódva. A tanulóközpontú oktatás lehetőséget biztosít a diákok 

számára az önálló reflektálásra, konklúzióalkotásra és véleménynyilvánításra is, majd az így 

elsajátított ismeretek kiterjesztésére, új kontextusban történő alkalmazására.  

A tanulás folyamán a tankönyv lehetőséget biztosít éppen ezért arra is, hogy a diákok 

egyéni tehetségüket és kreativitásukat kibontakoztatva a rajzolás, a kreatív írás vagy éppen a 

színjátszás terén szerezzék meg vagy alkalmazzák tudásukat.  

Az újgenerációs tankönyvek kiemelten támogatják a tanárok hatékony 

tanulásszervező tevékenységét is. A tankönyv segítséget biztosít a tanulók közötti 

kooperáción alapuló, csoportmunkában végezhető tanórai feladatok megtervezéséhez és 

megvalósításához. Ezek a feladatok nagyobb hangsúlyt fektetnek a mindennapi életvitelhez 

szükséges ismeretek és problémamegoldások megtanítására. Elősegítik, hogy a tanulók már 

az új ismeretek megszerzése során aktív szerepet kapjanak. Ösztönző feltételeket 

teremtenek a munkáltató, a problémamegoldó óraszervezéshez, a projekttanításhoz. A 
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tankönyvi kérdések nemcsak az ismeretek felidézését, hanem azok továbbgondolását és 

alkalmazását is megkövetelik a tanulóktól. Lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanulók 

kapcsolatokat találjanak a tanultak és a saját tapasztalataik, élményeik között. Ösztönzést 

adnak ahhoz, hogy a tanulók arra, amiről éppen tanulnak, folyamatosan reflektáljanak: 

elmondhatják személyes véleményüket, tapasztalataikat, vagy kérdezhetnek és 

vitatkozhatnak róla. A tankönyvbe kerülő képek és ábrák nemcsak illusztrációul szolgálnak, 

hanem többféle pedagógiai funkciót is betölthetnek: gondolkodtatásra ösztönöznek, a 

rendszerezést segítik, a problémák megértését mozdítják elő.  

A tankönyvben szereplő leckék, fejezetek úgy épülnek föl, hogy a kutatásalapú 

tanulást ösztönözzék. A leckék élén álló kérdéssor egy-egy problémára, a diákok életében is 

szerepet játszó kérdéskörre irányítja a figyelmet, majd a problémafelvetéshez társulnak azok 

a szövegek, amelyek alkalmasak a téma kutatására: információk keresésére, adatok 

gyűjtésére. A tanórának alkalmat kell teremtenie arra is, hogy a diákok kutatásuk 

eredményét, következtetéseiket bemutassák, majd a kiinduló kérdésekre adott válaszokat 

megvitassák, értékeljék. Minden esetben hasznos lehet a feladat elvégzésének folyamatát is 

megvitatni és értékelni.  

I.3. A szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése 

Az irodalomóra elsődleges feladata a szövegértés és szövegalkotás képességének minél 

hatékonyabb fejlesztése. A tanóra és a tankönyv feladata, hogy ezt minden eszközzel 

támogassák.  

A leckék élén álló kérdések (Idézd fel!) a tanulók korábbi ismereteit mozgósítják, a 

való élet egy-egy problémáját helyezik előtérbe, motiválttá téve a diákokat. A tankönyvi 

szövegek az új ismeretekből annyit és úgy mutatnak be, hogy azok megértése a tanulók 

számára megoldható kihívás legyen. Ez jelenti egyfelől a tankönyvi szövegek diákbarát, a 

korosztály nyelvi igényeihez jobban illeszkedő beszédmód megteremtését, és egyben az új 

ismeretek, fogalmak lényegre törő, megtanulható definiálását. A hatékony szövegértést, 

kiemelést és rendszerezést segítheti a tankönyvben található grafikai szervezők (a tananyaghoz 

csatolható képek, illusztrációk, ábrák) minél szélesebb körű alkalmazása is. A szövegekhez 

tartozó kérdések és feladatok annak feltételeit teremtik meg, hogy a diákok az új ismeretek 

megszerzése során aktív, problémamegoldó módon kerüljenek közelebb a tananyaghoz, és a 

kérdések az ismeretek továbbgondolását és alkalmazását segítsék elő. A tankönyvi 

leckéknek, feladatoknak és a tanórát tartó pedagógusnak törekednie kell a fokozatosság 

megteremtésére is.  
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I.4. A digitális műveltség fejlesztése 

Az újgenerációs tankönyv megtervezésében és fejlesztésében fontos szerepet játszott a 

digitális műveltség kialakítása is. Az új taneszköz lehetőséget teremt és ösztönzést nyújt a 

korszerű kommunikációs technológiák tanításban és tanulásban való alkalmazásához, a 

tanítási-tanulási folyamatok személyre szabott támogatásához.  

A tankönyvhöz készült digitális taneszközök alkalmazása a tanítás és a tanulás 

hasznos ismeretforrásai. A modern IKT-szolgáltatások szervesen kapcsolódnak a 

tankönyvhöz, és hatékony kiegészítői lehetnek az oktatási folyamatnak. 

Mindemellett a nyomtatott tankönyv támogatást nyújt a pedagógusok és diákok 

részére az internetes tudástár felhasználásában, tanórai vagy órán kívüli alkalmazásában. A 

tankönyv elején található Kutass a könyvtárban és a világhálón! című rész olyan internetes 

honlapok ajánlásait tartalmazza, amelyek segítséget nyújthatnak a hatékony 

tudáselsajátításhoz is.  

I.5. Az iskolai kipróbálás fontosabb tapasztalatai  

A 7. és 8. osztályos irodalomtankönyv az újgenerációs tankönyvcsalád harmadik és negyedik 

kötete, amely az elkészített kísérleti tankönyvet kipróbáló pedagógusok tapasztalatait, 

javaslatait figyelembe véve készült. A kiadványok átdolgozása során tekintetbe vettük az 

iskolákból érkező visszajelzéseket, a kipróbáló tanárok, diákok, a szakértők és a szélesebb 

nyilvánosság véleményét, javaslatait.  

A kipróbálás során a pedagógusok munkanaplókat vezettek leckénként, interjúkon 

osztották meg tapasztalataikat a fejlesztőkkel. A fejlesztésben résztvevők meglátásai, 

véleményei, gyakorlati tapasztalatai közvetlenül is érvényesülhettek a tankönyvek 

tartalmának és feladatainak kialakításában. Ezeknek a meglátásoknak és véleményeknek a 

felhasználásával készültek el az átdolgozott tankönyvek. 

A pedagógusok elismerően nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy a tankönyv 

megjelenésében, nyelvezetében és különböző feladattípusaiban érvényesült az a törekvés, 

hogy a tantárgyat a tanulókhoz közelítsék, és alapvetően a diákok készségeinek, 

képességeinek fejlesztésére helyezzék a hangsúlyt. Többen megfogalmazták ugyanakkor, 

hogy a tankönyv által érvényesített szemléletváltás alkalmazása még több gyakorlati 

segítséget igényel.  

A tankönyv irodalmi szemelvényei többségükben tetszést arattak mind a tanárok, 

mind a diákok körében. A kipróbálók többsége a szemelvényeket jól érthetőnek, a korosztály 

érettségének, szókincsének megfelelőnek tartotta. A túl nehéznek minősülő szemelvényeket 

kivettük (pl. Nemes Nagy Ágnes: Mesterségemhez, Ottlik Géza: Uszodai tolvaj) vagy a 

visszajelzések tekintetében dolgoztuk át. (Pl. az Irodalmi barangolások című rovatban 



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

10 

szereplő Adyhoz kapcsolódó Schöpflin Aladár-részletet a kipróbálás során nem az életkornak 

megfelelő szövegválasztásnak minősítették, ezért a korosztályhoz közelebb álló szöveggel 

cseréltük ki. A Tolkien-regény részletét feldolgozó lecke kimaradt, helyette a Ráadás című 

fejezetbe illesztettünk egy, a regényhez kapcsolódó projektmunkát.) A tankönyv irodalmi 

szemelvényeiben és az egyéb szövegekben szereplő ismeretlen szavak jelentését az első 

kiadásban is lábjegyzetben adtuk meg. Az átdolgozás első lépéseként bővítettük ezek körét. 

Ezenkívül a lábjegyzeteket nem fejezetenként, hanem leckénként számoztuk újra. Ugyanígy a 

munkafüzetben szereplő ismeretlen szavakat átírtuk vagy magyarázattal láttuk el. 

A kipróbáló tanárok a legtöbb kritikát az elméleti részekkel kapcsolatban fogalmazták 

meg (bonyolult megfogalmazás, hiányoznak a pontos definíciók). A fejlesztés során a 

gyakorlati tapasztalatok abban is segítették a szerkesztőket, hogy a tankönyv elméleti részeit 

a korosztály számára emészthetőbb formába rendezzék, nyelvileg és tartalmilag a diákok és 

a szaktanárok jelzéseit figyelembe véve alakítsák. Az elméleti részek ennek következtében 

egyszerűsödtek, a tanulási folyamatot pedig még inkább segítettük a definíciók kiemelésével, 

pontos megfogalmazásával, valamint a Fogalomtárban szereplő definíciókat is 

kiegészítettük, és új fogalmakkal (pl. antológia, folyóirat, naturalizmus) bővítettük. A 

tankönyvi szövegeket a bekezdések tartalmát összefoglaló, beépített címekkel tagoltuk, 

áttekinthetőbbé tettük. 

Fontos visszajelzés volt, hogy a tankönyvi fejezetek tartalmi felépítését a válaszadók 

logikusnak és gondolatilag is követhetőnek ítélték meg. Úgy látták, hogy a kialakított 

struktúra lehetővé teszi az ismeretek egymásra épülését. 

A tanárok közül sokan a tankönyv erősségei között említették a kérdések és feladatok 

sokszínűségét, mivel ezáltal lehetőségük nyílt a különféle tanulási módszerek, 

tevékenységformák alkalmazására és a differenciált óraszervezésre. Úgy gondolták, hogy 

ezek hozzájárulnak az önálló munkavégzés megtanulásához is. A pedagógusok viszonylag 

magasra értékelték a könyvet a tanulók közötti kommunikáció elősegítése, a 

kulcskompetenciák, illetve a kooperációs képesség fejlesztése tekintetében is.  

A tankönyvhöz tartozó tanmenet megvalósításával kapcsolatos észrevételek annak 

időbeli feszességére, a fejlesztési célok határozottabb kijelölésére vonatkoztak. Ezen 

észrevételek figyelembevételével változtattunk a tanmeneten, illetve készült el a tanmenet 

rugalmas verziója, amely további segítséget nyújt azon csoportok részére, amelyek haladása 

jobban megköveteli a képességfejlesztést. 

A tankönyvhöz kapcsolódó munkafüzet tekintetében is érkeztek kritikák. A 

javaslatoknak megfelelően a munkafüzetben bővítettük a grafikus szervezők és a hozzájuk 

kapcsolódó feladatok körét. Ezek segítik az ismeretanyag rendszerezését, áttekintését, 

egyben elsajátítását is. A kipróbálók kérése volt az is, hogy mindegyik tankönyvi leckéhez 

kapcsolódjon egy-egy feladatsor a munkafüzetben. Az átdolgozás során pótoltuk a hiányzó 

feladatsorokat, és ellenőriztük a tankönyv és a munkafüzet feladatainak összhangját. 

Ügyeltünk arra, hogy elegendő legyen a hely a munkafüzetben a feladatok megoldására. A 

kipróbálók és a szaktanácsadók javaslatai alapján több lecke feladatsorát kiegészítettük. 
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II. A TANKÖNYVEK FELÉPÍTÉSE, TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

II.1.1. A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése 

A tankönyvcsalád hetedik és nyolcadik osztályos tanulók számára készült részei tizenhárom 

nagy tartalmi egység, témakör megtanítását várják el a két év oktatási tevékenységétől. A 

diákok által feldolgozandó és elsajátítandó ismeretanyag elrendezése az aktuális 

kerettantervi elvárások és a fentebb ismertetett elméleti megfontolások alapján valósult 

meg. Az elsajátítandó tananyag tartalmai jól átlátható struktúrába rendeződnek, és annak 

egyes témakörei a tanulói korosztály képességeihez, tudásához és motivációjához igazodnak. 

Az egyes fejezetek szervesen illeszkednek egymáshoz: a korábbi fejezet ismeretanyaga 

általában nélkülözhetetlen a továbbhaladáshoz. A fejezetek tanításakor éppen ezért 

elvárásként is megfogalmazódik az oktatási tevékenységgel kapcsolatban az, hogy az új 

ismeretek megtanulása mellett azokat a diákok a tartalomhoz kötve alkalmazzák és a 

későbbiek folyamán is gyakorolják. A 7‒8. évfolyamon az epika, líra és dráma műnemével, 

illetve az ezekhez kapcsolódó műfajokkal, a különféle stílusirányzatokkal, korszakokkal 

foglalkozunk úgy, hogy az egyes tanórákon az irodalmi műveken keresztül tárgyaljuk meg a 

korosztályt érintő, érdeklő problémákat és kérdéseket is. 

A 7. évfolyamos tankönyv felépítése 

 Kutass a könyvtárban és a világhálón!  

Év eleji ismétlés 

A MAGYAR 

ROMANTIKA 

IRODALMÁBÓL 

Bevezetés 

A romantika és a reformkor 

A reformkori sajtó 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

Kölcsey Ferenc: Hymnus 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 

Petőfi Sándor: Csokonai 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Arany János: Szondi két apródja 

Összefoglalás 
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LÍRAI MŰFAJOK Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

Vajda János: Nádas tavon 

József Attila: Két hexameter 

József Attila: Mikor az uccán átment a kedves 

Radnóti Miklós: Tétova óda 

Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz 

Kovács András Ferenc: Szénaillat 

Szálinger Balázs: Szúnyog, szúnyog 

Összefoglalás 

REGÉNYRÉSZLETEK Alexandre Dumas: A három testőr (részlet) 

Mándy Iván: Csutak és a szürke ló (részlet) 

Csukás István: Vakáció a halott utcában (részlet) 

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár 1. A körző 

titka (részlet) 

Összefoglalás 

JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ 

EMBER FIAI 

Bevezetés 

Jókai Mór életpályája és művei 

Két jó barát (részlet) 

Akik igazán szeretnek (részlet) 

Zenit (részlet) 

Összefoglalás 

MIKSZÁTH KÁLMÁN: 

SZENT PÉTER 

ESERNYŐJE 

Mikszáth Kálmán életpályája és művei 

Az esernyő és Szent Péter (részlet) 

A fülbevaló (részlet) 

Három üszög (részlet) 

Összefoglalás 

KISEPIKAI ALKOTÁSOK Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Kilencedik fejezet 

Kányádi Sándor: Az igazi sportember 

Heinrich Böll: A Balke család mérlege 

DRÁMAI MŰFAJOK Molière: A fösvény (részlet) 

 Életrajzi vázlatok 

Fogalomtár 

RÁADÁS Arany János: Epilogus 

Anne Frank naplója (részlet) 

Projektmunka – Jókai Mór: A cigánybáró 
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A hetedik osztályos tananyag első nagy tartalmi egysége A magyar romantika 

irodalmából című fejezet, amelyben a diákok először ismerkednek meg egy jellegzetes 

korstílussal, a romantikával, és ebben a fejezetben kiemelt jelentőséget kap a líra műneme 

is.  

A könyv második fejezetében a lírai alkotásokkal, műfajokkal foglalkozunk.  

A Regényrészletek című fejezetben áttekintjük az epika fontosabb ismérveit, valamint 

a regényhez kapcsolódó ismeretanyagot: a műfaji jegyeket és a regény altípusait. Ezzel, a 

mintegy bevezetésül szolgáló tudásanyaggal és eszközkészlettel kerül tárgyalásra a 

romantika stílusirányzatához is kapcsolva Jókai Mór A kőszívű ember fiai és Mikszáth Kálmán 

Szent Péter esernyője című regénye. A következő fejezetben a kisepika világába kalauzoljuk a 

hetedikes olvasókat. 

A diákok hetedik osztályban foglalkoznak tételesen is először a dráma műnemével. A 

tankönyvet záró fejezetben Molière A fösvény című komédiáját értelmezzük, egyúttal 

elsajátítva a drámára vonatkozó ismereteket is. 

A 8. évfolyamos tankönyv felépítése 

 Kutass a könyvtárban és a világhálón! 

 Év eleji ismétlés 
MAGYAR IRODALOM A 

20. SZÁZAD ELSŐ 

FELÉBEN 

A Nyugat 
Ady Endre költészete 
Ady Endre: A magyar Ugaron, Párisban járt az Ősz 
Ady Endre: Héja-nász az avaron, Őrizem a szemed 

Babits Mihály: Petőfi koszorúi (kiegészítő tananyag) 
Juhász Gyula: Tiszai csönd 
Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal 
Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 
József Attila költészete 

József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra 
József Attila: A Dunánál (kiegészítő tananyag) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 
Radnóti Miklós: Nem tudhatom 
Összefoglalás 

MAGYAR IRODALOM A 

20. SZÁZAD MÁSODIK 

FELÉBEN ÉS 

NAPJAINKBAN 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 
Weöres Sándor: Hazatérés 
Pilinszky János: Egy szenvedély margójára 
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet (kiegészítő tananyag) 
Lackfi János: Lavina-dal 

Kovács András Ferenc: Erdélyi töredék 

Jónás Tamás: Lassuló zuhanás 

Kukorelly Endre: 1956 
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Összefoglalás 

REGÉNYEK Szabó Magda: Abigél (részlet) 

Szabó Magda: Abigél (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet 

Kertész Imre: Sorstalanság (részlet) 

Kertész Imre: Sorstalanság (részlet) 

Rejtő Jenő: Az előretolt helyőrség (részlet) (kiegészítő 

tananyag) Összefoglalás 

KISEPIKAI ALKOTÁSOK Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) 

Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról (kiegészítő 

tananyag) 

Sławomir Mrożek: Az őrangyal 

Lázár Ervin: A szökés 

Összefoglalás 

DRÁMAI MŰFAJOK William Shakespeare 

William Shakespeare: Romeo és Júlia (Második felvonás, 

részlet) William Shakespeare: Romeo és Júlia (Harmadik felvonás, 

részlet) William Shakespeare: Romeo és Júlia (Ötödik felvonás, részlet) 

Összefoglalás 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS 

MÉDIAISMERET 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

A médiaszövegek rendszerezése 1. 

A médiaszövegek rendszerezése 2. 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Összefoglalás 

RÁADÁS Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (részlet) 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (részlet) 

A romák Magyarországon 

Projektmunka – J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura 

 Életrajzi vázlatok 

Fogalomtár 

Nyolcadik osztályban a hetedikes tananyag elrendezéséhez hasonló struktúrába 

ágyazva sajátítjuk el a tananyagot. Itt elsősorban a 20. század világa kap jelentős szerepet. 

A tankönyv első két fejezetének témája a 20. századi líra. Először a Nyugat írói 

világát, a klasszikus modernséghez kapcsolódó stílusirányzatokat ismerjük meg, majd ezt 

követően a kései modernség, a posztmodern alkotók egy-egy versével foglalkozunk. 

A következő két fejezetben megismerkedünk – a tanár által kijelölt 

regények/regényrészletek mentén – a nagyepikával, majd számba vesszük a kisepikai 

alkotásokat, kiemelve azok tematikus, formai és stilisztikai sokszínűségét. 



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

15 

A dráma műnemével Shakespeare Romeo és Júlia című örökérvényű műve 

segítségével foglalkozunk, bemutatva a hetedik osztályban tanult komédia mellett a tragédia 

fontosabb műfaji jegyeit is. 

Így a két évfolyam végére a diákok olyan struktúrában sajátítják el a tananyagot, 

amelynek egymásra épülését egyfajta fokozatosság és irodalomtörténeti szempontokkal 

kiegészülő időbeli egymásutániság teremti meg. A tankönyv szerzői figyelembe vették azt a 

tudást, amely az előzményekből fakadóan illeszkedik a megtanulandó új ismerethez, és az új 

ismeretet tartalmazó fejezetet követő anyagrészt is, amelynek támasza és alapja lehet a 

megelőző részek tartalma. Ily módon a fejezetek alkalmazott ismeretköre koncentrikusan 

bővül az újabb és újabb fejezetekkel, és ezen ismeretek újabb és újabb kontextusba 

helyeződve épülnek be a diákok tudásába. Ugyanakkor jól látható az is, hogy a szerkezetben 

érvényesülő fokozatosság mellett kisebb lépésekben előrehaladva nehezednek a művek által 

felvethető kérdések is.  

II.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei 

A leckék szerkezete 

A tankönyvcsalád egyik újdonsága, hogy jól strukturált, könnyen áttekinthető. A tananyagot 

rövid terjedelmű leckékre bontottuk, az egyes leckék moduljai és a hozzájuk tartozó vizuális 

rendezők (kevés kivételtől eltekintve) ismétlődnek: 

 Idézd fel! (ráhangoló, bevezető kérdések) 

 Szépirodalmi szemelvény  

 Kérdések, feladatok (az irodalmi mű feldolgozását segítik) 

 Az irodalmi szöveghez kapcsolódó új ismeretek (e rész címe egy kiemelten fontos 

fogalom) 

 Irodalmi barangolások (nem minden leckében szerepel) 

 Szövegértés (az Irodalmi barangolások szövegéhez kapcsolódóan) 

 Képek és irodalomKutass a világhálón! 

A leckéket a tananyagegység címe nyitja. Ezt az Idézd fel! modul követi, amelyet vizuálisan is 

elkülönítettünk az utána következő irodalmi műtől. Az Idézd fel! általában olyan kérdést 

tartalmaz, amely a diákok személyes élményeihez vagy valamely korábban tanult ismerethez 

kapcsolja az új tananyagot.  

Az Idézd fel! után következik az irodalmi szemelvény, amelynek feldolgozását az 

utána következő Kérdések, feladatok modul segíti. 

Az ismeretközlő szöveg tartalmazza az irodalmi műhöz kapcsolódó új ismereteket. A 

tankönyvi ismeretközlés a fogalmakat nem egyenként, egymástól elszigetelten tárgyalja, 

hanem egyetlen gondolatfolyamba ágyazza. E gondolatmenet hetedik osztályban elsősorban 
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a romantika és a műnemek, míg nyolcadik osztályban a 20. század és a műnemek 

megismerésére épül. A főszöveget bekezdésekkel tagoltuk, a bekezdések elején szereplő 

beépített címeket és a legfontosabb információkat félkövérrel kiemeltük, hogy könnyebben 

feldolgozhatóvá tegyük az új ismereteket. A lecke témájához tartozó illusztráció is segíti a 

tananyag elsajátítását.  

Az Irodalmi barangolások modulban közölt olvasmány arra ösztönzi a tanulókat, hogy 

a megismert irodalmi műhöz minél többféle ismeretet kapcsoljanak. Az olvasmányt követő 

szövegértelmezési feladatok tanórai és otthoni munkára egyaránt alkalmasak.  

A leckék végén található Képek és irodalom feladattípus vizuális eszközzel fejleszti a 

tanulók gondolkodását és problémamegoldó képességét. A leckék a Kutass a világhálón! 

című önálló internetes kutatómunkára ösztönöző feladatokkal zárulnak. 

Kérdések, feladatok 

A könyv a hagyományos kérdéskultúrát megújítja, s előtérbe helyezi a problémamegoldó 

készség fejlesztését, bevonva a vizuális kommunikáció lehetőségeit is. Elkülöníti az 

alapismeretek megszerzéséhez szükséges magyarázatokat, a gondolkodtató és vitára 

késztető feladatokat, valamint a szövegértés fejlesztését segítő kérdéseket. Minden típusnál 

arra törekedtünk, hogy a kiemelt fontosságú kulcskompetenciákat fejlesszük. 

Jól elkülönülnek egymástól a tananyag elmélyítését segítő, a problémamegoldó és a 

rendszerezésre alkalmas, összefoglaló feladatok. A kiadvány kérdései és feladatai 

lehetőséget teremtenek a különféle tanulási módszerek, tevékenységformák alkalmazására 

és a differenciált óraszervezésre.  

A munkafüzet 

A tankönyvhöz munkafüzet is készült, amely tematikus rendben követi a tankönyv 

gondolatmenetét. A munkafüzet összeállításakor szintén a kerettanterv volt irányadó.  

A munkafüzet a fokozatosság elvét alkalmazza: az egyszerűtől a bonyolultabb felé 

haladva egyre összetettebb ismereteket ad, gyakoroltat. Fontos szerepet szán az 

ismétléseknek, a korábban tanultak felidézésének. A munkafüzet lehetőséget nyújt arra, 

hogy rejtvényeivel, játékaival, önálló problémamegoldásra ösztönző feladataival elmélyítse a 

tananyag fogalmi rendszerét, azaz képessé tegye a tanulókat a szépirodalmi szövegek 

megértésére.  

A kiadvány tipográfiai megoldásai – a tagolt, levegős tördelés, a táblázatok, 

keresztrejtvények egyértelmű utasításai, kérdései – hozzájárulnak a tananyag 

elmélyítéséhez.  
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II.1.3. A tankönyv feladattípusai és grafikai eszközei 

Ahhoz, hogy valóban korszerű műveltség birtokába juttassuk a diákokat, a tananyag 

feldolgozása valóban tanuló- és tanulásközpontú legyen, elsősorban olyan oktatási 

környezetet kell teremteni, amelyben eredményesen bontakoztathatják ki képességeiket, 

készségeiket és ismereteiket. A tanároknak építeniük kell diákjaik aktivitására és 

részvételére. Elsősorban segíteniük és szervezniük kell a tanulás folyamatát annak 

érdekében, hogy a diákokat életszerű, gyakorlatorientált tudáshoz juttassák, a feladatok 

segítségével a kulcskompetenciákat hatékonyan fejlesszék, a tanulói tevékenységekre 

építsék a tanórát, és a hatékony tanulási stratégiákat gyakoroltassák. A tanóráknak az 

ismeretek közlésén túl azok alkalmazását, releváns problémák, problémahelyzetek 

elemzését, a problémamegoldás képességének elsajátítását, a tanulási módszerek és 

gondolkodási eljárások elsajátítását, a szociális viszonyok, magatartásformák tanulását is 

tartalmazniuk kell. 

Ezt segítik a tankönyvben szereplő feladattípusok és a változatos tanulási technikák, 

módszerek is. 

 Állókép: Az állókép egy történet, gondolat, érzés, műrészlet stb. vizuális 

megjelenítése a testbeszéd segítségével. Állóképet, szoborkompozíciót a feladat 

jellegétől függően alkothatnak a diákok egyénileg, párban és csoportban is. A 

műértés, a kifejezőerő sokrétű fejlesztő feladata. 

 Asztalterítő: A csoport dinamizálását szervező eszköz. Egy csomagolópapír közepére 

felírjuk a problémát, kérdést, témát stb., amellyel a diákoknak foglalkozniuk kell. A 

csomagolópapíron vonalakkal elkülönítünk négy részt, amelyen a diákoknak külön-

külön kell foglalkozniuk a feladattal. Ezt követően közös megbeszélés és közzététel 

következik.  

 Fürtábra: A pókhálóábrához hasonló grafikai szervező azzal a lényeges különbséggel, 

hogy a központi fogalomhoz, kifejezéshez kapcsolódó fogalmak, asszociációk stb. 

között összefüggéseket teremt, és ezeket csoportosítja. Használhatjuk a szabad 

asszociációk összegyűjtésére vagy rendszerezésre is. A tanulási folyamat elején 

alkalmazott fürtábra később újra elővehető, és a tanulás folyamán megismert újabb 

elemekkel bővíthető. Ily módon alkalmazható arra is, hogy reflektáljunk vele a 

tanulási folyamatra is.  
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 Gondolkodástérkép: A mű értelmezését, illetve a szövegalkotást segítő eljárás. Az 

ábra középpontjában az értelmezendő mű címe áll, amelyhez köthetők az 

értelmezést segítő szempontok. A szempontokhoz kapcsolódnak azok kulcsszavas 

vagy rövid mondatos kifejtései. Célszerű a szempontok sorrendjét a szövegértésnek 

vagy szövegalkotásnak megfelelően átgondolni.  

 Halmazábra (Venn-diagram): Olyan grafikai szervező, amely jól szemléltetheti a 

művek, szereplők, gondolatok stb. közötti hasonlóságokat és különbségeket. Az 

egymást metsző két síkidom (pl. kör vagy négyzet) közös metszési területébe írjuk fel 

a hasonlóságokat, míg a síkidom másik felébe a különbségeket. 

 Illusztráció: Az illusztráció a vizuális gondolkodás, a lényegkiemelés egyik 

legfontosabb eszköze lehet. A szöveghez készített rajz, festmény vagy egyéb 

technikával készült alkotás rámutathat a szövegértés és képi gondolkodás 

fejlettségére, fejlesztheti a kreativitást, megmutathatja adott szöveg különböző 

feldolgozási lehetőségeit vagy ábrázolhat a szöveg által megjelenített lényeges 

folyamatokat, változásokat is. 

 Jellemtérkép: Olyan grafikai szervező, mely valós vagy fiktív karakterek jellemének 

bemutatását vagy más karakterek jellemével való összevetését teszi lehetővé. A 

középre írt név vagy rajzolt alak köré tulajdonságokat rendelünk. A jellemző 

tulajdonságokat pedig 3-3 érv segítségével támasztjuk alá.  
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 Jóslás: Olvasói eljárás, amely az olvasandó szöveg pontosabb megértését teszi 

lehetővé. Az olvasandó szöveg előtt elvárásokat, előfeltevéseket gyűjtünk, amelyeket 

az olvasás után összevetünk tapasztalatainkkal, így megfogalmazhatjuk az eltérések 

és hasonlóságok okát. A jóslás alkalmazható a cím, a szöveg témája vagy annak 

szakaszos olvasása kapcsán is. 

 Kilépőkártya: Egy lecke vagy egy témakör végén alkalmazható módszer. A diákok egy 

papírlapra, kártyára név nélkül felírhatják az adott óra, tematikus egység végén a 

bennük megfogalmazódott legfontosabb gondolatokat, észrevételeket, kérdéseket az 

olvasottak, tanultak kapcsán. Lehetőséget adhatunk arra is, hogy a tanulás 

folyamatára reflektáljanak a diákok. Segítheti a lényegkiemelést, a reflektálás 

képességének elsajátítását, a kritikus és önkritikus gondolkodás kialakulását. 

 Könyvismertetés: A könyvismertetés feladata, hogy rövid, tömör formában 

bemutassa a művet, célja az olvasói érdeklődés felkeltése. Az olvasóvá nevelés fontos 

eszköze. A bevezetésben a diák ismertetheti a könyv címét, szerzőjét, a fontosabb 

bibliográfiai adatokat; tárgyalásában bemutathatja a könyvet, annak cselekményét, 

kiragadhat és felolvashat egy-egy fontosabb vagy éppen számára releváns részletet, 

gondolatot; befejezésképp megindokolhatja könyvválasztását, valamint azt, miért 

nyerte el tetszését az adott könyv. A hallgatóság elmondhatja, mi tetszett neki az 

ismertetésben, kérdéseket tehet föl vagy elmondhatja gondolatait, asszociációit. 

 Pókhálóábra: Olyan grafikai szervező, melynek segítségével összegyűjthetők azok a 

fogalmak, gondolatok, asszociációk, amelyek egy központi fogalomhoz, kifejezéshez 

kapcsolódnak. Segítheti a ráhangolódást, a reflektálást, a rendszerezést is.  

 Szemponttáblázat: A rendszerezést, lényegkiemelést, összehasonlítást segítő 

szervezőeszköz. Több mű, téma, fogalom jellemzőinek táblázat formájában történő 

megjelenítése adott szempontok alapján. A táblázat legfelső sorába írjuk fel a 

műveket, fogalmakat (pl. a mese típusai) és az első oszlopába a szempontokat (pl. 

szereplők, tér, idő), amelyek a táblázat kitöltését segítik. Alkalmas lehet 

összefüggések, ok-okozati kapcsolatok feltárására, folyamatok szemléltetésére vagy 

új és már jól megtanult fogalmak összevetésére is.  
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 T-ábra: A felrajzolt T betű szárának két oldalát arra használhatjuk, hogy vizuálisan 

jelenítsünk meg érveket és ellenérveket, véleményeket és ellenvéleményeket, illetve 

bármely fogalomhoz, témához, kérdéshez tartozó, egymással szembe állítható 

válaszlehetőségeket. Segít a gondolatok csoportosításában, az egymással ellentétben 

álló gondolatok kiemelésében. 

 Történetpiramis: Olyan grafikai szervező, amely a történetelemeket segíthet 

csoportosítani, a történet lényeges mozzanatait kiemelni, a szerkezeti egységeket 

bemutatni. Az elemeket piramisszerűen rendezhetjük el fentről lefelé az alábbi példa 

alapján: 1. megnevezzük a főszereplőt, 2. két szóval jellemezzük, 3. három szót írunk 

a helyszínre, 4. négy szót írunk a problémáról, 5. öt szóval jellemezzük a történet 

egyik eseményét, 6. hat szóval jellemezzük a történet másik eseményét 7. hét szóval 

a harmadik eseményről írunk, 8. nyolc szóban képet alkotunk a megoldásról, 9. kilenc 

szóban foglaljuk össze saját véleményünket. Az így kialakuló piramisábrákat 

összevethetjük, értelmezhetjük a hasonlóságokat és a különbözőségeket. 

 Vita: A kommunikációt, az együttműködést, a beleélést segítő módszer. 

Alkalmazhatjuk egy megvitatandó kérdés vagy állítás kapcsán. Párban és csoportban 

is használható módszer, amelyben a diákoknak érveket és ellenérveket kell 

összegyűjteniük. A vita végén érdemes alkalmat teremteni arra, hogy a diákok 

ismertethessék az érvek és ellenérvek kapcsán kialakult álláspontjukat, összevessék 

jegyzeteiket, vagy a megegyezés irányába elmozduló álláspontot alakítsanak ki. 

II.2. A tankönyvek nagy témakörei 

II.2.1. Hetedik osztályos tananyag 

Bevezetés 

A tanév eleji teendőkre négy tanórát szánjunk! A tanévkezdés legfontosabb céljai között 

szerepel a közös élmények megosztása, az egymásra hangolódás, a motiváció felkeltése a 

tanévre vonatkozóan, az új taneszközökkel és tananyaggal való megismerkedés, illetve a 

diákok képességeinek felmérése. Amennyiben még nem történt meg, úgy fontos lehet önálló 

tanóra keretein belül ismertetni a tanév során alkalmazott információszerzési lehetőségeket 

is. Ennek megfelelően a tanév eleji bevezető órák egy lehetséges felépítési módja a 

következő: 

Ismerkedés a tananyaggal és a taneszközökkel 

Az óra célja, hogy a tanulók megismerjék a tanév tananyagát és a követelményeket. 

Megismerkedjenek a taneszközökkel, az olvasmányokkal. Megbeszélik az osztályzás, 

értékelés szabályait. 
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Év eleji ismétlés – Lázár Ervin: Bankó lánya 

Annak felmérése, hogy a tanulók hogyan olvasnak némán és hangosan idegen szöveget, 

mennyire tudják olvasásukkal közvetíteni a szöveg gondolati, érzelmi-hangulati tartalmát, 

mennyire képesek megérteni a szöveg tartalmát. 

Előző tanévben tanult fogalmak felelevenítése (tk. 10. o.). 

Felmérés: szövegalkotás 

Annak felmérése, hogy a tanulók hogyan tudnak rövidebb szövegeket megalkotni különböző 

szövegtípusokban és műfajokban. 

Tájékozódás a könyvtárban és a világhálón 

A lecke célja, hogy a tanulók számára útmutatást nyújtson az interneten vagy a 

könyvtárakban rendelkezésre álló információk egyre tudatosabb használatához (tk. 8‒9. o.). 

A tanórát érdemes a könyvtárban vagy a számítógépteremben megtartani. (Ezen az órán 

tegyük lehetővé a tanulók saját tulajdonú IKT-eszközeinek használatát is, ha van ilyen.) 

Gyűjtsünk további hasznos webhelyeket. Tegyük fel a kérdést: Mikor kell gyanakodni az 

információk megbízhatóságában? 

A magyar romantika irodalmából 

A hetedikes tankönyv első nagy tartalmi egysége A magyar romantika irodalmából című 

fejezet. Ebben a részben a diákok tovább bővítik a már korábban megszerzett ismereteiket a 

reformkor történelmi-kulturális világáról, a romantika korstílusának fogalmáról. A fejezet az 

egyes, nemzeti jelképpé váló alkotások értelmezése mellett nagy hangsúlyt fektet a 

reformkori irodalmi élet főbb szereplőinek, fórumainak és a korszak magyar és európai 

kultúrában is kiemelkedő jelentőségének megismertetésére. A fejezet a kulturális 

ismeretanyag megszerzése mellett kiemelkedő szerepet játszhat a diákok érzelmi világának 

fejlesztésében is. A korszakhoz kapcsolódó alkotások legnagyobb része ugyanis azt a kérdést 

vetheti fel, hogy az egyén miként kapcsolódik egy nagyobb közösséghez, abban mi lehet a 

feladata vagy éppen erkölcsi kötelessége. Szűkebb értelemben véve pedig a fejezet 

elsajátítása a nemzeti közösséghez tartozás élmény- és érzelemkörét mélyítheti el. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A fejezetben szereplő tananyag mind tematikailag, mind ismeretanyaga szintjén épít az 

ötödik és hatodik osztályban elsajátított tartalmakra. A diákok már korábban is foglalkoztak 

az egyén térbeli és közösségi meghatározottságaival. Gondolhatunk az ötödikes tananyag 

Szülőföld; Család, barátság című fejezetekhez kapcsolódó alkotásokra vagy éppen Molnár 

Ferenc: A Pál utcai fiúk című regényére. A szülőföldhöz, családhoz vagy egy baráti, iskolai 

közösséghez tartozás élményköre mellett a hatodik osztályban például a helyi mondák 
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világának megismerése által egy nagyobb közösség kultúrájához tartozás érzését is 

elmélyíthették csakúgy, ahogyan az Egri csillagok című regény rávilágíthatott a közösségi 

felelősség- és áldozatvállalás legfontosabb kérdéseire. Az itt megtárgyalt fejezet az ember 

mint közösségi lény egyik legtágabb színterét, a nemzetet, a hazát egy jellegzetes történelmi 

időszakaszban vizsgálja meg. 

A diákoknak ugyanakkor ismerniük kell már egyes szerzőket azok közül, akik 

kiemelkedő szerepet játszottak a reformkori magyar irodalmi életben. A tananyag 

feldolgozásakor visszacsatolhatunk Petőfi Sándor életrajzához és már megismert műveinek 

világához. A János vitéz mellett ilyen lehet például a Szülőföldemen, Az alföld, az Úti levelek, 

az Anyám tyúkja, a Füstbe ment terv, a Nemzeti dal vagy éppen A négyökrös szekér című 

alkotás is. Ugyanígy beépíthetjük az Arany János életrajzáról és műveiről szerzett 

ismereteket is. Reflektálhatunk a Toldira, a Családi körre vagy a balladák kapcsán a Mátyás 

anyja és A walesi bárdok című művekre.  

A fejezet tanításakor végig kell gondolnunk és fel kell mérnünk azt is, hogy a diákok 

milyen (elsősorban verstani) előismeretekkel rendelkeznek, amelyek a szövegértelmezést 

segítik. A korábbi évek tananyagában a tanulók elsajátították már a líra (lásd Irodalom 

tankönyv 6. – Versek című fejezetét) és az epika (lásd Irodalom tankönyv 6. – Gárdonyi Géza: 

Egri csillagok című fejezetét) műnemi sajátosságait, és találkoztak már olyan átmeneti 

műfajokkal, mint az elbeszélő költemény (a János vitéz vagy a Toldi kapcsán) vagy a ballada 

(lásd Irodalom tankönyv 6. – Monda, ballada, elbeszélő költemény című fejezetét). A fejezet 

alkotásaihoz kapcsolódóan az elbeszélő költemény és a ballada műfajain túl a tanulóknak 

meg kellett ismerniük a dal, az életkép, a tájleíró költemény és az epigramma műfajait is. 

Különbséget tudnak tenni a népköltészeti és a műköltészeti alkotások között. 

Megismerkedtek már az időmértékes és az ütemhangsúlyos verselési rendszerekkel, a 

különféle költői eszközökkel (alakzatok: rím, ellentét, fokozás, túlzás, párhuzam, refrén, 

alliteráció, szórendcsere, megszólítás, költői kérdés, felszólítás stb.; szóképek: hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora, metonímia stb.).  

Itt is fontos megemlíteni, hogy keressünk minél több olyan kapcsolódási pontot más 

tantárgyakkal, amelyek segítik a művekkel történő ismerkedést, bevonhatóak a művek 

értelmezésébe. A diákok informatikai tudása például felhasználható akár a romantika, akár 

az egyes művek tanulása kapcsán: a diákok maguk gyűjthetnek és állíthatnak össze anyagot 

romantikus festményekről, épületekről, viseletekről. Ugyanígy fontos kapcsolódási pont a 

tananyag hátteréül szolgáló történelmi ismeretanyag előhívása is. Hasznos lehet felhasználni 

a diákok művészeti ismereteit is. A művek hátterének vizualizálását segítheti, ha felidézzük a 

romantikus művészet jelentősebb emlékeit. Ugyanilyen kapcsolódási pontokat találhatunk az 

ének-zenével (pl. egy romantika korabeli zene felidézésével) vagy éppen a földrajzzal (pl. 

Kölcsey Ferenc Huszt című epigrammája kapcsán) is. 
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 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet elsődleges célja, hogy a diákok megismerkedjenek a magyar romantika 

korstílusával, történelmi és kulturális hátterével, valamint annak legjelentősebb, nemzeti 

jelképnek tekinthető, a közösségi identitás alapvető összetevőjének számító alkotásokkal. 

A fejezet a romantikának mint korstílusnak a fogalmát helyezi mindenekelőtt előtérbe, és 

annak legfőbb jegyeivel (pl. a romantikus képalkotással, a romantikus ellentétezéssel) 

ismerteti meg a tanulókat. Rávilágít arra is, hogy a korstílus miképpen függ össze a reformkor 

történelmi korszakával. A történelmi-nemzeti törekvések bemutatása mellett felismerteti a 

legjellegzetesebb irodalmi és esztétikai törekvéseket (pl. töredezettség, a nemzeti nyelv 

igénye), valamint megrajzolja a korabeli irodalmi élet legjelentősebb fórumait: az irodalmi és 

tudományos élet művelésére megalapuló társaságokat, a reformkori sajtó szerepét és 

hatását. 

Az irodalmi szemelvények feldolgozásán keresztül a diákok felfedezhetik a korstílus, a 

történelmi korszak és az egyes irodalmi művek összefüggéseit. 

Kölcsey Ferenc Csolnakon című műve a népköltészetnek a korszak irodalmára 

gyakorolt hatását vizsgálja a népies dal és az idill műfaji kategóriáinak megismertetése 

mellett. Kölcsey Ferenc nemzeti-közösségi érdekeltségű műveiben: a Hymnusban, a 

Husztban, illetve a Parainesisben a diákok képet alkothatnak a himnusz, az epigramma és a 

parainézis műfajairól, a romantika múltértelmezéséről, valamint elsajátíthatják és 

feladatokon keresztül azonosíthatják, értelmezhetik a költői művekben szerepet kapó 

poétikai jellegzetességeket: a már tanult szóképeket és alakzatokat, szerkezeti 

sajátosságokat (pl. keretes szerkezet). 

Vörösmarty Mihály költészetének két jellegzetes alkotása a Szózat és a Szép Ilonka 

című elbeszélő költemény. A művek értelmezése mellett helyet kap a szózat műfajának és 

jellegzetességeinek bemutatása, valamint az elbeszélő költemény műfajáról tanultak 

felidézése is. 

A korszak emblematikus alakja Petőfi Sándor. Jelentőségének és pályájának 

áttekintése mellett a Csokonai, A XIX. század költői, a Szeptember végén, illetve a Nemzeti 

dal című alkotásaival foglalkozunk. Mindamellett, hogy ezek a művek miként kapcsolódnak a 

magyar romantika személyes és közösségi költészetének folyamába, vizsgáljuk a romantika 

korabeli szórakoztató költészet, a romantikus prófétai szerepvállalás mibenlétét, az életkép, 

az ars poetica, az elégia, a rapszódia műfaját, a költészet nyelvünkre gyakorolt hatását. A 

költemények poétikai eszköztára mellett a Szeptember végén című elégia kapcsán 

foglalkozunk az időmértékes verseléssel, azon belül is az anapesztusi sorok szerepével.  
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Arany János költői életművének rövid áttekintése után a Szondi két apródja 

értelmezése kapcsán határozzuk meg a ballada, azon belül a történelmi és a műballada, 

illetve a balladai homály fogalmát.  

A kerettantervi ajánlás az ismeretek átadásának, megszerzésének szintjén azt várja 

el, hogy a diákok az értelmezett irodalmi szemelvények segítségével fogalmat alkothassanak 

a magyar romantika korszakáról és képet kapjanak ezen időszak alapvető jellemzőiről és 

törekvéseiről, valamint megismerjék az ezekhez kapcsolódó műfaji (pl. óda, epigramma, 

rapszódia) és poétikai fogalmakat (pl. romantikus ellentétezés, romantikus képalkotás). 

Tankönyvünk fogalomrendszere ily módon kibővítve tartalmazza a kerettanterv ajánlott 

ismeretanyagát. A fejezetben szereplő fontosabb új fogalmak az alábbi listában 

összegezhetők: korstílus, romantika, romantikus múltértelmezés, a nemzeti nyelv igénye, 

reformkor, reformkori sajtó; műfajok: népies dal, idill, himnusz, epigramma, parainézis, 

szózat, életkép, ars poetica, elégia, rapszódia, ballada (történelmi és műballada); egyéb 

poétikai fogalmak: romantikus képalkotás, romantikus ellentétezés, töredezettség, 

szórakoztató költészet/verselés, prófétai szerepvállalás, anapesztusi sor, balladai homály, 

szereplői szólam. 

A fejezet ismeretanyagának szerves részét képezi Kölcsey Ferenc Hymnus, 

Vörösmarty Mihály Szózat, Petőfi Sándor Szeptember végén és Nemzeti dal című alkotásának 

memoriterként való megtanulása is. 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is olvasmányokat ajánlunk a fejezet 

végén. Az olvasóvá érés érdekében az Olvasmányajánló lehetőséget biztosít a válogatásra 

különböző, a korosztály befogadói képességeivel és érdeklődésével összhangot találó ifjúsági 

regényekből, amelyek reményeink szerint kedvet és motivációt keltenek a diákokban. Mark 

Twain Huckleberry Finn kalandjai, Gárdonyi Géza A láthatatlan ember, valamint Fekete 

István A koppányi aga testamentuma című műve számos olvasó tetszését nyerte már el, s 

reméljük, ezúttal is élvezetes olvasmányává válhat a tanulók nagy többségének. Biztassuk a 

diákokat az önálló, mindennapos olvasásra, de motiválhatjuk őket arra is (pl. jeles érdemjegy 

megszerzésének lehetőségével), hogy mutassák be valamelyik általuk választott művet a 

társaiknak. Amennyiben időnk és lehetőségeink engedik, a szabadon felhasználható tanári 

időkeret függvényében dönthetünk valamely mű közös feldolgozásáról is. 

b) Nevelési célok 

Az ismeretek elsajátítása mellett a fejezet hatékony szerepet tölt be a Nemzeti alaptanterv 

és az ahhoz kapcsolódó kerettantervek által megjelölt nevelési célok elérésében, 

fejlesztésében.  

A fejezet tananyaga és irodalmi szemelvényei a nemzeti műveltség szerves részét 

képezik. A korszakban alkotó szerzők és műveik megismerése során a diákok erkölcsi 

magatartásmintákkal találkozhatnak, megismerhetik a múlt értékes törekvéseit, megérthetik 

az azok mögött rejlő érzelmi tartalmakat, és a sokszempontú értelmezés folyamán máig ható 
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értékekkel azonosulhatnak (pl. „Foglald össze röviden, két-három mondatban, mit jelent 

Kölcsey számára a hazaszeretet!”). A fejezet fontos célja a nemzeti, közösségi összetartozás 

és a hazafiság megerősítése, a közérdekre való törekvés megalapozása.  

A válogatott irodalmi szemelvények elsődlegesen az egyén és a tágabb közösség 

viszonyát helyezik előtérbe egy adott történelmi-irodalmi korszakban. Ennek megfelelően a 

nevelési munka fontos része lehet annak előmozdítása, hogy a diák személyisége később a 

szűkebb családi és baráti környezeten túl is megtalálja helyét és cselekvési lehetőségeit egy 

tágabb, történelmileg és kulturálisan is meghatározott közösségen belül, és így a haza felelős 

polgárává válhat. A nemzeti közösséghez tartozás élményét az „egy nyelvet beszélünk” 

élménye alapvetően meghatározza. A közös, mindenki számára kötelezően elsajátítandó 

műveltséganyag nemcsak a történeti-irodalomtörténeti alapfogalmak, események ismeretét 

feltételezi, hanem hozzátartozik a fejezetben található „jelképversek” memoriterként való 

ismerete is. Valamennyi magyar diáknak ismernie kell Kölcsey Ferenc Hymnus, Vörösmarty 

Mihály Szózat, Petőfi Sándor Szeptember végén és Nemzeti dal című alkotását.  

Nem hanyagolhattuk el azt sem, hogy ápoljuk a magyarországi nemzetiségekhez 

tartozók öntudatát vagy a hozzájuk való pozitív attitűd kialakítását. A szövegértési 

feladatokban ezért is kérjük például: „Nézz utána, hogy mely népek, nemzetiségek fiai 

harcoltak az 1848–49-es szabadságharcban a magyarok oldalán!”, „Sorold fel, hogy mivel 

segítették a levélben említett zsidó honfitársak a függetlenségi harcot!” 

A fejezetben szereplő tananyag elsajátítása fejlesztheti a diákok erkölcsi érzékét: a 

korszak többek között szól egy közösség sikereiről és kudarcairól, a közösségért végzett 

munkáról és az azért vállalt önfeláldozásról; a korszak alkotói, az alkotások szereplői erkölcsi 

példaként is állhatnak a befogadó előtt, míg a művek maguk is olyan erkölcsi kérdésfelvetést 

tartalmaznak, amelyek kapcsán az olvasóknak is állást kell foglalniuk, illetve amelyek az 

olvasót a tágabb közösség iránti felelősségeire és erkölcsi kötelességeire emlékeztethetik. A 

tankönyvi feladatok emellett segítenek az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős 

életvitelre történő felkészülésre. Kölcsey Ferenc Parainesis… című műve kapcsán például ezt 

középpontba állítva kérdezzük: „Hogyan adnál tanácsokat fiatalabb társaidnak a felső 

tagozat elkezdéséhez?”, „Vitassátok meg, melyek a legfontosabbak Szent István Imre 

hercegnek adott tanácsai közül!”. A szövegértést fejlesztő és a művekhez kapcsolódó 

kérdések, feladatok is ezt célozzák: „Milyen embereszmény él az apában?” (Szövegértés – 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai), „Gyűjts érveket és ellenérveket, a te életedre igaz-e, hogy a 

haza az ember »éltetője«!” (Vörösmarty Mihály: Szózat), „Rokonszenvesnek vagy 

ellenszenvesnek tartod a vadász (Mátyás király) viselkedését? Gyűjts érveket mindkét 

vélemény mellett!” (Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka) stb. 

A fejezet tematikusan is részét képezi az állampolgárságra és a demokráciára 

nevelésnek. Az oktatási-nevelési tevékenység során kialakított, illetve kialakuló érzelmi 

azonosulás a közösségért végzett munka, a törvénytisztelet, az emberi jogok és az emberi 
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méltóság tisztelete, a szociális érzékenység, a másokért való kiállás és felelősségvállalás 

kialakítása iránt kelti fel a befogadó igényét. 

A tankönyvi fejezet feldolgozása mindemellett a tanulás és a hatékony munkavégzés 

tanítását is szorgalmazza. A tananyag elsajátítása során javasoljuk a már az előző években 

kialakított, a tanulói csoporthoz és a tananyaghoz legjobban illeszkedő, egyben változatos 

munkaformákat. Szorgalmazzuk továbbá a diákok digitális képességeinek, 

médiatudatosságának fejlesztését. Ennek függvényében a tankönyvi és a munkafüzeti 

feladatokat úgy állítottuk össze, hogy azok megfeleljenek a digitális világ elvárásainak. Ezen 

feladatok támpontot adnak a virtuális világban való tudatosabb tájékozódáshoz (pl. „Szent 

István Kölcseyhez hasonló módon fogalmazta meg intelmeit fia számára. Milyen tanácsokat 

adott a hercegnek? A Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán [www.mek.oszk.hu] a teljes 

művet megtalálod.”), de fontos hangsúlyoznunk, hogy adjunk teret és lehetőséget minél 

gyakrabban a könyvtár világában való önálló információkeresésnek is. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A magyar romantika irodalma című fejezet a diákok eddigi tanulmányai során egyedülálló 

abban, hogy most először foglalkoznak egy irodalomtörténeti korstílussal. A szövegértés 

elsődleges feladata éppen ezért ennek a korstílusnak a minél pontosabb megértése, műfaji, 

stilisztikai, szerkezeti stb. értelemben vett jellegzetességeinek megfigyelése. Fordítsunk nagy 

figyelmet arra, hogy a diákok az egyes szövegek témájának megértésén túl vizsgálják a téma 

és a romantika jellegzetességeinek kapcsolatát, valamint a mű történelmi 

meghatározottságát! 

Ügyeljünk arra, hogy a diákokkal a tananyag feldolgozásának jelentésteremtő 

szakaszában szövegközeli értelmezését adjuk a megismert műveknek. Kérjük őket arra, hogy 

válaszaikat, gondolataikat és véleményüket a művekből vett idézetek felhasználásának 

segítségével adják elő. Például: „Hogyan lehet a tudományt a munkás élettel egybekötni? 

Válaszolj a szövegből vett idézetekkel!”, „Mennyi ideig várja a vadász a zsákmány 

felbukkanását? Válaszodat igazold a versből vett idézetekkel!” 

Fordítsunk nagyobb figyelmet a szövegek megértésére a szókincs terén is! A 19. 

századi szövegvilág ugyanis tartalmaz olyan régies szavakat, amelyek a diákok köznapi 

nyelvhasználatában nem kerülnek elő. Javasoljuk, hogy a tankönyv elején ajánlott 

kézikönyveket és honlapokat is használják fel a diákok szókincsük és ismereteik bővítésére. 

Ehhez a Magyar értelmező kéziszótár mellett az alábbi kiadványokat ajánljuk: Bakos Ferenc 

(szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémiai Kiadó, 2007), Erős Zoltán: Magyar 

irodalmi helynevek A-tól Z-ig (Móra Könyvkiadó, 1985), Ortutay Gyula (szerk.): Magyar 

néprajzi lexikon (Akadémiai Kiadó, 1977–1982), O. Nagy Gábor: Magyar szólások és 

közmondások (Akkord Kiadó, 2010), O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár 

(Akadémiai Kiadó, 2007), Tótfalusi István: Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és 

szólások helyes kiejtése (Tinta Könyvkiadó, 2006).  
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A jelentések visszakeresésén túl egyre fontosabb célunk lehet az is, hogy a szavak, 

szólások, kifejezések jelentésteremtő szerepével és stílusértékével is foglalkozzunk. 

Vizsgálhatjuk a szóhasználat és a romantika kapcsolatát, felfedezhetjük a szavak 

sorrendjének szerepét, vagy egyes szócsoportokat vizsgálva feltehetünk ilyen jellegű 

kérdéseket: „Gyűjtsd össze azokat a mondatokat, szavakat, kifejezéseket, amelyek 

szemléltetik a megszépített, idilli világot, ahova a költő vágyakozik!”, „Gondold végig, milyen 

kifejezéseket használva szoktak az idősebbek tanácsokat adni a fiatalabbaknak!” 

A szövegértés terén kiemelkedő szempontunk lehet ennek az elvnek 

következetesebb érvényesítése. Hetedik osztályban továbbfejlesztjük a diákok 

kompetenciáit: megerősítjük, bővítjük azokat, növeljük hatékonyságukat és 

változékonyságukat. A tartalmi értelmezés mellett egyre jobban figyeljünk arra, hogy a 

formai-stiláris eszközök felismerésén túl a diák képes legyen ezen eszközök jelentésalkotó 

szerepét, vagyis a tartalom és a forma egységét is felismerni. Ilyen lehet például az ellentét, 

a keret, a romantikus képek, a szerkezet, az időmértékes verselés stb. szerepének bevonása 

az értelmezésbe. 

A fejezetben lényeges szerepet kap az összehasonlítás képességének fejlesztése a 

hasonlóságok és különbözőségek megfigyelésével, valamint bemutatásával. Az 

összehasonlítás kapcsán alkalmazzuk a már megismert módszereket, szövegértést segítő 

eljárásokat. Jelen esetben használhatunk T-ábrát vagy éppen Venn-diagrammot stb. is. Ilyen 

feladatok például: „Keress példákat hajdani és mai divatlapokra, és hasonlítsd össze őket!”, 

„Idézd fel, miben hasonlítanak, és miben különböznek a népdalok és a műdalok!”, „Milyen 

hasonlóságokat és különbségeket fedezel fel az első és az utolsó versszak között?”, „Nézd 

meg a következő oldalon található képet a Hymnus első két versszakának eredeti kéziratáról! 

Mit írt másként Kölcsey, mint ahogy a tankönyv közli?”, „Hasonlítsd össze László és Oglu 

külső és belső tulajdonságait!” – Azt javasoljuk, hogy a csoport képességeinek függvényében 

adjuk meg az összehasonlítás lehetséges szempontjait is. Ez kezdetben sokat segíthet a 

diáknak a feladat elvégzésében.  

A kerettantervi elvárásoknak megfelelően szorgalmazzuk azt is, hogy a diákok már ne 

csak összefoglalni tudják az olvasottakat, hanem képesek legyen véleményüket pontosan 

megfogalmazni, érveiket előadni. Az önálló gondolkodásra, mások véleményének 

elfogadására buzdítás céljából adunk fel minél több ilyen jellegű feladatot: „Fejtsd ki, jó 

lenne-e, ha minden vágyunk valóra válna! Nem jobb-e vágyakozásban élni?”, „Miért 

izgalmas hely egy várrom? Ha osztályfőnöködnek egy romos kastély és egy csokigyár közül 

kellene választania, hova vigye az osztályt kirándulni, te melyiket javasolnád neki? Miért?”, 

„Rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek tartod a vadász (Mátyás király) viselkedését? Gyűjts 

érveket mindkét vélemény mellett!”, „Gyűjts érveket, miért kell emlékezni egy vesztes 

csatára!” 

További lényegi célként fogalmazhatjuk meg, hogy a megismert tananyagot minél 

több ponton kapcsoljuk hozzá a diákok saját világához, mindennapjaihoz, illetve saját 
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jelenünkhöz. Az érvelés mellett ezt segíthetik a jelenhez köthető gyakorlati és elméleti 

feladatok egyaránt. Pl. „Járj utána, hogy napjainkban milyen rendezvényekkel várják a 

látogatókat a várban!”, „A refrén nemcsak a költészetben, hanem a kortárs popzenében is 

megjelenik. Idézd fel, mit tanultál eddig róla, majd gondold végig, mi a szerepe a 

popzenében!” 

A szövegértés hatékony fejlesztésén túl meghatározó lehet, hogy minél több és minél 

változatosabb szövegalkotási feladattal lássuk el diákjainkat. A szövegek tartalmi 

összefoglalása, a diákok érveinek bemutatása mellett mind a Kérdések, feladatok, mind 

pedig a Szövegértések igyekeznek a diákokat változatos szövegtípusok gyakorlására biztatni: 

„Írj naplóbejegyzést Wesselényi Miklós nevében egy Bécsben töltött napjukról!”, „Mutasd be 

Kinizsi Pál életútját az idézet segítségével!”, „Írd meg röviden Mátyás király levelét!” 

d) Egyéb fontos részcélok, fejlesztési területek 

A fejezet egyik legfontosabb célkitűzése ugyan a magyar romantika korstílusának, történelmi 

hátterének megismertetése az olvasott művek összefüggésében, de nem feledhetjük el azt 

sem, hogy a tananyag elsajátítása mellett oda kell figyelnünk arra is, hogy az elsajátítás 

folyamata élmény is legyen. Fontos, hogy a tanulásban részt vevő csoport tagjai külön-külön 

és együtt is érzelmileg azonosulni tudjanak a művek erkölcsi mondanivalóival és a nemzeti 

gondolatkör világával. 

Ezt segíthetik a kötelezően megtanulandó versek is: Kölcsey Ferenc Hymnus, 

Vörösmarty Mihály Szózat, Petőfi Sándor Szeptember végén és Nemzeti dal című művei. A 

közös elsajátítás élménye mellett figyeljünk oda arra is, hogy a diákok beszédkészségét 

fejlesszük: a memoriterek fejleszthetik a megfelelő artikulációt, a szöveg- és mondatfonetikai 

eszközök helyes használatát. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

A diákok munkáját a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan folyamatosan értékeljük. A 

szóbeli értékelés fontos megerősítés és visszajelzés a tanár részéről a diák és a diákcsoport 

számára. Meg kell említeni ugyanakkor, hogy a pozitív tanári értékelés a diák számára 

motiváló erejű lehet. Egy-egy feladat kevésbé pontos vagy helytálló megoldására hívjuk fel a 

figyelmet, de ne hagyjuk, hogy az értékelés kudarcélményhez vezesse a diákokat, és elvegye 

annak lehetőségét, hogy a tanulók pozitív élményként éljék meg a korszakkal való 

foglalkozást, az irodalmat, a tanórai tevékenységet! 

A tanulási folyamat részeredményeit érdemjeggyel értékeljük. Amennyiben olyan 

csoportmunkát tervezünk, amelynek eredménye a tanulás folyamatában betöltött szerepe 

miatt releváns, akkor hívjuk fel a csoport figyelmét az érdemjegy megszerzésének 

lehetőségére még a tevékenység megkezdése előtt! Ugyanígy tegyünk, ha a diákokkal 

portfóliót készíttetünk vagy szöveget alkotunk.  
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A csoportfeladatok alkalmával fejleszthetjük a diákok kritikai érzékét, értékítélet-

alkotási képességét úgy is, hogy teret engedünk annak, hogy a diákok egymás munkáját 

értékeljék. Az ilyen jellegű értékelést azonban megfelelően készítsük elő: adjuk meg az 

értékelés szempontjait! 

Miután a fejezet végére értünk, a diákok tudását, megszerzett képességeit olyan 

komplex témazáró feladatlappal zárjuk le, amely tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, és rákérdez a tanult fogalmakra.  

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

Mindenekelőtt érdemes helyzetképet készíteni arról, hogy a tanulócsoport eljutott-e a 

korábbi tanulmányainak eredményeiként feltételezett tudás- és képességszintre. 

Amennyiben elmaradást tapasztalunk, akkor be kell építenünk az éves tervbe a felzárkózást 

arra a szintre, amelyet tanmenetünk kiinduló állapotnak tekint, és a tanmenetet adott 

esetben tömörítve/rövidítve kell alkalmaznunk. (Ennek függvényében az évfolyam végére 

kitűzött célok redukálása is indokolt lehet.) Ha a csoport tudás- és képességszintje 

megengedi, akkor a tanmenet alkalmazásánál a kiegészítő tananyagként feltüntetett 

részekkel is többet foglalkozhatunk, vagy elidőzhetünk azoknál a szövegeknél, témáknál, 

tevékenységeknél, amelyek a gyerekeknek jobban tetszenek, s amelyek ily módon a 

motivációjukat is fokozzák.  

A tervezésnél tekintettel kell lenni a csoporton belüli egyéni differenciálás szakmai 

követelményére is, amit természetesen az ajánlott tanmenet összeállításánál nem lehetett 

megtenni. A differenciálás elve egyaránt érvényesülhet az elsajátítás folyamatában, az 

ellenőrzés, értékelés tartalmában és formájában, valamint az egyéni bánásmód 

alkalmazásában. A differenciálás szorosan összekapcsolódhat a kooperatív módszerek 

alkalmazásával. 

A tankönyvhöz készült tanmenetek egyaránt 18 órát javasolnak a fejezet 

feldolgozására. Abban az esetben, ha a csoport lassabban halad, használjuk a rugalmas 

tanmenet felkínálta lehetőségeket, és koncentráljunk az ismeretanyag elmélyítésére, a 

diákok képességeinek fejlesztésére! A reformkori sajtó, a Kölcsey Ferenc: Csolnakon és a 

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka című leckék kiegészítő anyagnak tekinthetők. Ezeket 

elhagyva akár 4 tanóra is rendelkezésre állhat az ismeretek elmélyítésére, további 

gyakorlásra.  

A tanári folyamat megtervezésében lehetőségként álló időkeretet igyekezzünk úgy 

felhasználni, hogy az ismeretanyag elsajátítása mellett előtérbe kerülhessen a diákok 

képességfejlesztése, és az elméleti ismeretek átadása ne szorítsa ki a művekben rejlő 

személyes élményt, az átélés lehetőségét! 
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 Ajánlott feldolgozási mód 

Ebben a fejezetben csakúgy, ahogyan a későbbiek folyamán is, a gyerekek motivációjának 

kialakítására, tevékenykedtetésére fektessük a hangsúlyt! A pedagógus szerepe ennek a 

tevékenységnek az irányítása és a tanulási folyamat szervezése legyen! A változatos 

szervezési tevékenységgel, a célirányos munkaformák kialakításával és a különféle 

feladattípusok, grafikai szervezők alkalmazásával igyekezzünk az első fejezet célkitűzéseinek 

és elvárásainak megfelelni! 

Javasoljuk a páros és csoportos munkaformákat, amennyiben már jól ismerjük 

diákjainkat, akkor az egyéni képességeken alapuló differenciált fejlesztés megvalósítási 

formáit is. A tankönyvben megjelenő szövegek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok ezeket 

segítik, de amennyiben a csoport képességei úgy kívánják, a további gyakorlásra használjunk 

fel a csoport érdeklődésével, problémáival összhangban álló, korosztályuknak megfelelő és 

szövegértésüket támogató szemelvényeket! 

A diákok a hetedik osztályra már jórészt megismerkedtek a szövegértést és 

szövegalkotást segítő technikákkal, feldolgozási módokkal. Azt javasoljuk, hogy ezeket a 

munkaformákat a tanár továbbra is tekintse a tananyag-feldolgozás hatékony segítségeként, 

és a tanórákon mindig az adott feladattípushoz legalkalmasabb technikákat részesítse 

előnyben. 

Egy lehetséges tanmenet 

Bevezető óra: „Jelszavaink valának: haza és haladás”  

Ismerkedés a reformkor és a romantika hazai jellemzőivel. A reformkor történelmi és 

kulturális kontextusának áttekintése (mf. 6/1–2.). 

 „A haza minden előtt” – Reformkor és romantika 

„Kivánjuk a’ sajtó szabadságát” – A reformkori sajtó 

Reformkor és romantika kapcsolódási pontjai, a nemzeti romantika jellemzőivel való 

ismerkedés. A sajtó kialakulása, jellemzői és szerepe a korszakban (mf. 8/1–2., 9/3.) 

 „Röpűlj égi vándor” – Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

Kölcsey jelentőségének és pályájának rövid megismerése. Ismerkedés a szöveggel a 

munkafüzet feladatainak felhasználásával (mf. 10. o.). 

 „Vár állott, most kőhalom” – Kölcsey Ferenc: Hymnus (2 óra) 

Ismerkedés a magyar kultúra ikonikus szövegével, jelentőségével a kultúra és a nemzet 

történetében, önértelmezésében. 

A szöveg értelmezése, lehetséges olvasatok kialakítása. A munkafüzet feladatainak 

sorrendjét érdemes követni (11‒12. o.). 
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 „…s a haza fényre derűl!” – Kölcsey Ferenc: Huszt 

„Tudományt a munkás élettel egybekötni” – Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

(részletek) 

Ismerkedés a szövegekkel, a romantikus jegyekkel, a romantika történelem- és 

nemzetképével. Az időmértékes költészetről tanultak felelevenítése, a vers ritmusának 

érzékeltetése játékosan. A prózai szemelvény lényegének megértése. A munkafüzet 

feladatainak sorrendjét érdemes követni (13‒15. o.). 

 „Itt élned, halnod kell” – Vörösmarty Mihály: Szózat (2 óra) 

Vörösmarty jelentőségének és pályájának rövid megismerése. Ismerkedés a magyar kultúra 

ikonikus szövegével, jelentőségével a kultúra és a nemzet történetében, önértelmezésében. 

A szöveg értelmezése, lehetséges olvasatok kialakítása. A munkafüzet feladatainak 

sorrendjét érdemes követni (16‒17. o.). 

 „Tarka lepke, szép arany pillangó” – Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka (2 óra) 

Ismerkedés a szöveggel, az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felidézése. Ismeretek 

bővítése, elmélyítése. 

Külső és belső történet. A szereplők jellemzése. 

 „Csapot, papot, mindent felejtett” – Petőfi Sándor: Csokonai 

Petőfi jelentőségének és pályájának rövid áttekintése, átismétlése. Ismerkedés a szöveggel 

(mf. 19. o.). 

 „Előre hát mind, aki költő” – Petőfi Sándor: A XIX. század költői 

Ismerkedés a romantikus költői szereppel: bárdköltő. A lírai én prófétai, váteszi 

szerepvállalása. Írásbeli munka: gyűjtőmunka. Drámajáték (mf. 21/7.). 

 „Elhull a virág, eliramlik az élet” – Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Ismerkedés a szöveggel, a szerelmi líra jellegzetességeivel, természet és emberi élet, érzelem 

párhuzamának megmutatása. A munkafüzet feladatainak sorrendjét érdemes követni 

(22‒23. o.). 

 „Rabok legyünk, vagy szabadok?” – Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Ismerkedés Petőfi forradalmi szövegével, a korábbi ismeretek felidézése, mű és szerzői sors 

azonosságának kérdései (mf. 24/1‒2.). 

 „Mért nem jön a Szondi két dalnoka” – Arany János: Szondi két apródja 

Arany jelentőségének és pályájának rövid áttekintése, átismétlése. Ismerkedés és munka a 

szöveggel, a munkafüzet feladatainak felhasználásával (25‒26. o.). 
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Összefoglalás 1. ‒ A magyar romantika irodalmából 

Tanult művek, szerzők, fogalmak áttekintése, összefoglalása. Közös és csoportmunka a 

munkafüzet feladatainak felhasználásával (27‒28. o.). 

Összefoglalás 2. ‒ Szövegértelmezési és szövegalkotási gyakorlatok 

A témával kapcsolatos gondolatok megfogalmazása valamely adott műfajban (pl. beszámoló, 

levél, tudósítás). Írások felolvasása, közös véleményezése. 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra, és méri a memoriterek elsajátításának szintjét is. 

Lírai műfajok 

A Lírai műfajok című fejezet a magyar irodalom különböző korszakaiból vett szemelvényeken 

keresztül tárja a diákok elé a műnem és az azon belül helyet kapó műfajok sajátosságait. A 

fejezet elsődleges feladata, hogy a diákok már korábban megszerzett ismereteit bővítse, 

rendszerezze, és azokat a művek értelmezése során felhasználja.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A fejezet ismeretanyaga szervesen illeszkedik a korábban megtanultakhoz. Épp ezért 

célszerű a fejezetet bevezető tanórán a líráról eddig tanultakat feleleveníteni, az új 

ismereteket előkészíteni, hogy a diákok a továbbiakban megfigyelhessék, milyen változatos 

műfajú, tematikájú és hangulatú művek tartoznak a líra műnemébe. 

A műnem sajátosságait a diákok a hatodikos tankönyv Versek című fejezetében 

rendszerezték először, és a rendszerezést segíthette, hogy már ekkor is változatos és sokrétű 

szövegek álltak rendelkezésükre. A tanulóknak meg kellett ismerniük már a dal, az életkép, a 

jellemkép, a vallomás, a tájleíró költemény és az epigramma műfajait, ugyanakkor már ekkor 

sem voltak ismeretlenek számukra az átmeneti műfajok: az elbeszélő költemény (a János 

vitéz vagy a Toldi kapcsán) vagy a ballada (lásd Irodalom tankönyv 6. – Monda, ballada, 

elbeszélő költemény című fejezetét).  

A diákok hatodik év végére különbséget tudtak tenni a népköltészeti és a 

műköltészeti alkotások között. Megismerkedtek már az időmértékes és az ütemhangsúlyos 

verselési rendszerekkel, a különféle költői eszközökkel (alakzatok: rím, ellentét, fokozás, 

túlzás, párhuzam, refrén, alliteráció, szórendcsere, megszólítás, költői kérdés, felszólítás stb.; 

szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia stb.). Ezen felül magabiztosan 

alkalmazták a műnemhez tartozó alapvető fogalmakat (pl. lírai én, a lírai én nézőpontja, 

vershelyzet, beszédhelyzet, versciklus, hétköznapi stílus). 
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Bár a hetedikes tankönyv első fejezetében elsősorban egy korszak, illetve 

stílusirányzat megismerése kapott kiemelt figyelmet, a művek elemzése folyamán a diákok 

már több ide kapcsolható, de korábban tanult fogalommal vagy értelmezési szemponttal is 

foglalkoztak, vagy éppen új ismeretekkel gazdagították fogalomkészletüket. Elsősorban 

ilyenek lehettek: a népies dal, az idill, a himnusz, a szózat, az ars poetica, az elégia, a 

rapszódia vagy az általunk szempontként használt szerkezet, képalkotás, idősíkok vizsgálata 

stb. 

A fejezetben helyet kapó szerzők közül egyesek már ismerősek lehetnek a tanulók 

számára. József Attila Istenem, én nagyon szeretlek… című alkotásához kapcsolódva a 

vallomásról és a lírai én nézőpontjáról gondolkodhattunk el hatodik osztályban. A fejezetben 

szereplő József Attila-versek tanításakor is felidézhetjük a korábbi verset: az árvaság, a 

magány vagy a közösség megélésének vágya ezeknek az alkotásoknak közös témáját ölelik 

fel. A hatodikos könyv Ráadás fejezetében, amennyiben erre szántunk időt, megismerhettük 

Radnóti Miklós Bájoló vagy Weöres Sándor A szél, illetve Távolból című műveit. 

Az egyes tanórák megtervezésekor érdemes átgondolnunk azt is, hogy a diákok 

milyen előismeretekkel rendelkeznek akár irodalmi motívumok, témabeli összefüggés 

tekintetében, akár más tantárgyak kapcsolatában. A tankönyvi feladatok több esetben erre 

hívják fel a figyelmet. Vajda János verse kapcsán például felidézhetjük, hogy mely művekben 

jelent meg korábban a vadász alakja, de ugyanígy elgondolkodhatunk az álom 

megjelenéséről a különféle művészeti ágak (irodalom, film, zene, képzőművészet) világában. 

Az adott alkotáshoz kapcsolódva, a műértelmezést is gazdagítva minden esetben gondoljuk 

végig, hogy a diákok már megszerzett ismeretei, képességei a fentebb vázolt elméleti 

megfontolások alapján hogyan kapcsolódnak az adott leckéhez – a történelem, a földrajz, a 

művészetek, az informatika stb. tekintetében. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése  

Az előzetes tudás felidézése után a tankönyvben szereplő szemelvények az alapvető lírai 

műfajok sajátosságait (pl. beszédhelyzet, megszólított; tematika, motívumok, műfaji és 

tematikus kapcsolatok) ismertetik fel különböző korok alkotóinak művei alapján. A 

kerettantervi ajánlás tartalma szerint a tanár dönthet úgy is, hogy ‒ elsősorban 19. és 20. 

századi szerzők vagy kortárs alkotók műveiből válogatva – más szemelvényeket mutat be, 

érvényesítve a kerettantervi elvárásoknak való megfelelést is. A kerettanterv az alábbi 

listában összegzi a kötelezően elsajátítandó, illetve ismétlendő fogalmi ismereteket: óda, 

himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes verselés, rímtelen 

időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kötött 

verssor, hexameter, pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezkedés; szókép, hasonlat, 

megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere. 
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A tankönyv szerzői fontosnak tartják, hogy a fogalmi ismeretek mellett a művek, 

illetve az azokkal történő foglalkozások élményt jelentsenek a diákok számára. Éppen ezért a 

tanórák megtervezése előtt gondoljuk át, hogy az egyes alkotások miképp kapcsolódhatnak 

az adott diákcsoport érdeklődéséhez, fogalmi ismereteihez, hogyan lehet az adott verset 

élménygazdag és életközeli módon értelmezni.  

Kötetünkben Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenes-aljától című alkotása segítségével 

az elégia, a búcsúvers, a tájleíró költemény és a számvetés műfaji összefüggéseivel 

foglalkozunk. Vajda János Nádas tavon és József Attila Mikor az uccán átment a kedves című 

versei a helyzetdal fogalmát ismertetik meg, ugyanakkor az ütemhangsúlyos és a szimultán 

verselés vizsgálata is helyet kap az értelmezésben. József Attila versében, a Két 

hexameterben az időmértékes verselésről tanultak mellett az epigramma műfaját is 

átismételjük. Radnóti Miklós Tétova ódája kapcsán a címben megjelölt műfajt és a 

vallomást/szerelmi vallomást tanulmányozhatjuk. A himnusz, az életkép, a dal műfajait pedig 

Weöres Sándor, Kovács András Ferenc és Szálinger Balázs egy-egy verse eleveníti fel.  

Mindezen felül immár nem megtanulandó anyagként, hanem sokkal inkább elemzési 

szempontként érvényesítjük a feladatokban vagy éppen a tankönyvi bemutatásokban azokat 

a fogalmakat, amelyeket a kerettantervi elvárások összegeznek, és amelyeket a diákokkal a 

korábbi évek folyamán sajátítottunk el. 

b) Nevelési célok 

Az ismeretek megtanulása, a képességek és készségek fejlesztése, a tanulás megtanítása 

mellett az egyes tanórák anyagához kapcsolódóan fontos nevelési célokat fogalmazhatunk 

meg. 

A líra műneme elsődlegesen az egyén gondolati és érzelmi világához kapcsolódik, az 

első személyű megszólalás a helyettünk való beszéd érzetét kelti, éppen ezért a tanórákon 

alkalmat kell teremtenünk arra is, hogy a diák az értelmezés folyamán ezekkel a 

gondolatokkal és érzelmekkel szembesülve magasabb szintű önismerethez juthasson; 

szavakba önthesse az alkotás által belőle kiváltott gondolatokat, érzelmeket; állást 

foglalhasson a felmerülő erkölcsi kérdésekkel kapcsolatban; valamint véleményét érvek 

segítségével, egymás nézeteinek kölcsönös tiszteletben tartásával, a kulturált vita keretei 

között fogalmazhassa meg. 

A lírai formanyelv sokféleségének és tematikai gazdagságának bemutatása és értelmezése ily 

módon számos nevelési célkitűzést valósíthat meg: 

 Berzsenyi Dániel Búcsúzás Kemenes-aljától című verse a szülőhelyhez való kötődés 

mellett szól a gyerekkor és felnőttkor világáról, a vágyakról, a teljesíthetetlen 

célkitűzésekről, de arról is, hogy érdemes a jelenre is figyelni, az adott lehetőségekkel 

élni, azoknak örülni. 
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 Vajda János a Nádas tavon című versében egy pillanatnyi helyzet megélése, a 

szemlélődés, a figyelem, a koncentráció, a „természetélmény” kap kiemelt szerepet, 

de az álmok, az ábrándozás, a pihenés jelentőségéről is elgondolkodtathat. 

 József Attila Két hexametere szintén a környezet és az egyén viszonyát jellemzi, és a 

belső rend/értékrend fontosságát hangsúlyozza. 

 A Mikor az uccán átment a kedves című vers kapcsán felfigyelhetünk arra, hogy a 

hétköznapi események milyen lényeges szerepet tölthetnek be az ember életében; 

hogy az idill, a boldogság milyen törékeny lehet; és hogy az emberi tulajdonságok 

(féltékenység, irigység) hogyan lehetnek veszélyeztető tényezői a legidillibb 

pillanatoknak is. 

 Radnóti Miklós verse, a Tétova óda a szerelem témáját, valamint a kifejezés, a 

megfogalmazás fontosságát állítja középpontba. 

 Weöres Sándor himnusza a természet szeretetére, a környezettudatosságra 

ösztönözhet. 

 Kovács András Ferenc a tiszteletadás mellett szól múlt és jelen párbeszédéről is. 

 Szálinger Balázs Szúnyog, szúnyog című verse kapcsán beszélhetünk a szülő 

szerepéről a gyermek életében, vagy témául tehetjük azt is, hogy a fiatalság milyen 

veszélyhelyzetekkel találkozik, mi az, amitől meg kell védenie magát. 

A fejezet tehát változatos nevelési célokat szolgál: segítheti a diákokat személyiségük és 

világnézetük formálásában. Mindezen oktatási-nevelési célkitűzés megvalósítása 

természetesen a tanár mint nevelő lehetősége: neki kell meghatároznia, hogy az adott 

csoportban melyek azok a főbb oktatási-nevelési célok, amelyeket egy-egy mű feldolgozása 

során előtérbe kíván helyezni, a csoport aktuális képességeihez, adottságaihoz viszonyítva. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A Lírai műfajok című fejezet az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, 

megszólított; tematika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) fel- és megismerését 

helyezi középpontba. Az új ismeretek elsajátításával és a kitűzött nevelési célokkal 

összhangban arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a diákok szövegértési és szövegalkotási 

képességeit fejlesszük.  

A szövegek értelmezésében kitüntetett szerepet kap az, hogy a diákok a kérdésekre, 

feladatokra a szövegből keressenek válaszokat. A tankönyvi feladatok egy része az 

információk kikeresésére buzdítanak: „Keresd ki…”, „Figyeld meg…”, „Keress példát…”, 

„Igazold példákkal…”. Az információk egyszerű felismerése mellett ugyanakkor fordítsunk 

figyelmet azok poétikai funkciójára is! 

A műfajok ismerete és az azokhoz kapcsolódó elemzési szempontok vizsgálata a 

hatékony szövegértés alapjai. A műértelmezés folyamán a már megalapozott kompetenciák 

továbbfejlesztése történik. Hangsúlyoznunk kell ugyanakkor, hogy a hetedik-nyolcadik 
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osztályban fokozott elvárásunk lehet, hogy a szövegértési kompetenciák már ne pusztán 

egyszerű technikai gyakorlatként jelenjenek meg a foglalkozások során, hanem a diákok 

képesek legyenek az egyes elemzési-szövegértési szempontokat az értelmezés részeként is 

kezelni. A műfaji jellegzetességek ismerete akkor válhat igazán élővé, ha ezeket a 

jellegzetességeket a mű üzenetéhez tudjuk kapcsolni (pl. Weöres Sándor a himnusz műfaját 

választja a témához: a természet dicséretéhez). Az alakzatok és szóképek azonosítása mellett 

így fontos ezen alakzatok és képek értelmezése, jelentésteremtő szerepének vizsgálata is (pl. 

„Értelmezd az »ő a szívem gyökere-ága« metaforát”!). Ugyanígy az egyes szerkezeti 

egységek, kompozíciós elemek (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és változása) felismerése mellett hetedik osztályban lényeges az is, 

hogy a diák ezeket értelmezni is tudja (pl. „Hogyan függ össze Berzsenyi Dániel versében a 

búcsúzás helyzete az általánosítást megfogalmazó szakaszokkal?”). A jobb szövegértéssel 

rendelkező csoportokban a zenei és ritmikai eszközök felismerésén túl kísérletet tehetünk 

arra is, hogy ezek funkcióját, hangulati hatását is megérezzük (pl. Vajda János versének 

ütemhangsúlyos versként való felolvasása érzékelteti a csónak ringását, a révedés állapotát). 

Ugyanígy gondolkodhatunk a további szövegértést segítő szempontok kapcsán is. Így például 

a beszédhelyzet, a tematika, a motívumok, a szókincsbeli és mondattani jellegzetességek, 

érzelmi tartalmak esetében.  

A szövegalkotás terén hasonlóképp törekedjünk arra, hogy mind szóban, mind 

írásban fejlesszük diákjaink képességeit! Hetedik és nyolcadik évfolyamon egyre inkább 

elvárásként fogalmazható meg, hogy a tanulók már ne csak összefoglalni tudják az 

olvasottakat, hanem képesek legyenek írásban és szóban egyaránt kisebb elemzéseket, 

értelmezéseket, esetleg értelmezési lehetőségeket megfogalmazni (pl. „Szerinted a vers 

miért elégia, búcsúvers, tájleírás és számvetés? Mindegyiket indokold!”; „Értelmezd az »ő a 

szívem gyökere-ága« metaforát!”, „Értelmezd, mit jelenthet ez a verssor: »mert annyit érek 

én, amennyit ér a szó versemben«!”). Ugyanígy elvárhatjuk diákjainktól, hogy az egyszerű 

tetszésnyilvánítás mellett képesek legyenek önálló, kifejtett és szabatosan előadott 

véleményt megfogalmazni. Ennek érdekében hetedik és nyolcadik osztályban előtérbe 

helyezzük az érveléses feladatokat. A korábbi években elsősorban valamely, az adott szöveg 

tematikájával összefüggésben álló kérdés megválaszolására biztattuk a tanulókat, hetediktől 

azonban emellett felteszünk olyan kérdéseket is, amelyek kifejezetten az adott szemelvényre 

vonatkoznak nemcsak tartalmi, hanem poétikai jellegzetességek vonatkozásában is (pl. 

„Gyűjts érveket, hétköznapi vagy csodálatos dolog-e a versben, ahogy a kedves átmegy az 

utcán! Szerinted mi tudja csodálatossá tenni a mindennapi eseményeket?”, „A műalkotások 

[filmek, regények stb.] általában konfliktusokról, összecsapásokról szólnak. Vitassátok meg, 

lehet-e érdekes egy olyan mű, amelynek témája a nyugalom!”) 

A szövegalkotás esetében a tanulás hatékony formája lehet a kreatív írás is. A diákok 

maguk is alkothatnak szóképeket, hozhatnak létre alakzatokat és írhatnak verset – megadott 

műfajban vagy témában. A verselési rendszerek hatékonyan taníthatók, ha a diákok maguk 
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ismernek rá arra, hogy képesek rövidebb időmértékes vagy ütemhangsúlyos sorokat 

megalkotni. A kreatív írás hatékonyan vehet részt a diákok szövegalkotási és szövegértési 

képességeinek fejlesztésében, ezért az ilyen típusú feladatok megoldását a jeles érdemjegy 

megszerzésének lehetőségével is motiválhatjuk. 

Az értelmezés minősége a lírai művek esetében a szöveghű, kifejező 

szövegmondással is mérhető. Adjunk teret arra, hogy a diákok – akár az értelmezés végén is 

– felolvashassák a szöveget! Figyeljünk oda arra, hogy a diákok a vers felolvasásakor 

érzékeltessék a vers általunk megfogalmazott jellegzetességeit! Például a hangulati, érzelmi 

váltásokat, a mondat modalitását, a szövegfonetikai eszközök megjelenését. Arra is kísérletet 

tehetünk, hogy összehasonlítsuk ugyanannak a versnek több diák által elmondott verzióját, 

megfigyelve ezáltal az értelmezésbeli különbségeket is. A vers egy-egy szakaszának 

időmértékes vagy ütemhangsúlyos felolvasása fejlesztheti a tanulók ritmusérzékét, belső 

hallását és magát a műértést is. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd az első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó részében leírtakat 

(29‒30. o.).  

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Lírai műfajok című fejezet feldolgozására a két tanmenet egyaránt 13 órát szán. A 

rendelkezésre álló órákban az új ismeretanyagot úgy kell korlátozni, hogy 

készségfejlesztésre, ismétlésre, gyakorlásra is legyen idő. Ezért egyes műveknél elégedjünk 

meg azok élményszerű megismerésével – elemzésük nélkül! Dönthetünk úgy is, hogy a 

tanulók készítsék el saját kedvenc verseik antológiáját, ebben az esetben pedig szánjunk arra 

időt, hogy azt a záró órák valamelyikén be tudják mutatni! 

 Ajánlott feldolgozási mód 

A kerettantervi előírásoknak megfelelően a tankönyvben feldolgozott szerzők és alkotásaik 

helyett mások is választhatók, pl. Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Janus Pannonius, 

Petőfi Sándor, Szabó Lőrinc korábban nem tárgyalt művei és kortárs magyar lírai alkotások. 

Az alábbiakban egy lehetséges feldolgozási módot mutatunk be a tankönyvi szemelvények 

alapján. 

Bevezető óra: Lírai műfajok 

Ezen a tanórán a líráról eddig tanultak felelevenítése és az új ismeretek előkészítése kap 

helyet. Tisztázzuk a líra, a lírai műfajok fogalmát, és előkészítjük azt, hogy a diákok a 

továbbiakban megfigyelhessék, milyen változatos műfajú, tematikájú és hangulatú művek 
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tartoznak ide. Készíthetünk például gondolkodástérképet, amelyet a későbbi ismeretekkel 

egészítünk ki. Javasoljuk a csoportban történő feldolgozást.  

A diákok elvárható tudásáról A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel 

rendelkező tanulóknál lehet alkalmazni? című fejezetrészben készítettünk összegzést. 

Ezen a tanórán értékelhetjük és megbeszélhetjük a megírt témazáró dolgozatokat. 

 „Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!” – Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

Ezen a tanórán Berzsenyi Dániel versével ismerkedünk meg. Gyakoroljuk az értő és 

értelmező/kifejező hangos olvasást és a néma olvasást egyaránt. A szöveg értelmezésében, 

jellemzőinek vizsgálatában a tankönyvi feladatok mellett a munkafüzet feladatait 

használhatjuk fel. Az értelmezés meghatározó témájául választhatjuk a hazaszeretet és a 

búcsúzás fájdalmának irodalmi megjelenését, a szülőhelyhez való kötődés kérdéseit vagy 

éppen a gyerekkor és felnőttkor világának versbeli leírását. Önismereti kérdésként a 

vágyakról, a teljesíthetetlen célkitűzésekről, a jelen örömeiről beszélgethetünk a műhöz 

kapcsolódóan. 

 „Mennyi bűbáj, mily talányok!” – Vajda János: Nádas tavon 

Ezen a tanórán Vajda János versével ismerkedünk meg. Gyakoroljuk az értő és 

értelmező/kifejező hangos olvasást és a néma olvasást egyaránt. A szöveg értelmezésében, 

jellemzőinek vizsgálatában a tankönyvi feladatok mellett a munkafüzet feladatait (30/1‒3.) 

használhatjuk fel. Az értelmezést a diákok világához köthetjük a szemlélődés, a figyelem, a 

koncentráció, a természetszeretet vagy az álmok, az ábrándozás, a pihenés fontossága 

kapcsán.  

 „Mért legyek én tisztességes?” – József Attila: Két hexameter 

József Attila verse erkölcsi kérdésekre irányíthatja a figyelmet. Az órán a tartalom és forma 

kapcsolatát, a külső és belső világ feszültségének kifejeződését figyeljük meg. Térjünk ki a 

mondatalkotás sajátosságaira, az epigramma műfaji sajátosságainak vizsgálatára is! A 

verselés vizsgálatát a munkafüzet feladata (31/2.) segíti. 

 „És ment a kedves, szépen, derűsen” – József Attila: Mikor az uccán átment a kedves 

A vers értő és értelmező/kifejező hangos olvasását ezen az órán is gyakoroljuk! Főbb 

célkitűzéseink a vers hangulatának megértése, a helyzetdal/életkép fogalmának 

felelevenítése, a vers poétikai vizsgálata. Készíthetünk illusztrációt a vershez, és a vers 

megzenésített változatait is meghallgathatjuk. Az összehasonlítást gyakorolhatjuk a 

munkafüzet (32/3.) feladata segítségével. 



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

39 

 „Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág” – Radnóti Miklós: Tétova óda 

Radnóti Miklós versével az óda műfaját elevenítjük fel. Az értő olvasást ezen az órán is 

gyakoroljuk. A vers legfontosabb elemzési szempontjait a munkafüzet feladatainak 

(33‒34/1‒3.) segítségével dolgozhatjuk fel. 

 „Mit tudsz a tünő örömről” – Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz 

Ezen az órán a himnusz műfaji jegyeit és Weöres Sándor poétikai megoldásait figyeljük meg. 

A természetszeretetet állíthatjuk az értelmezés vezérgondolataként, különösen úgy, ha a 

munkafüzet összehasonlító feladatával (35/2.) állítjuk párba. 

 „száll a nyár, akár az / égi szénaillat” – Kovács András Ferenc: Szénaillat 

Az életkép felidézése mellett az irodalmi játék, a paródia fogalmával ismerkedhetünk meg. A 

művek párbeszédét tovább vizsgálhatjuk a munkafüzet feladatai (37‒38/1‒3.) segítségével. 

 „kevés képpel álmodó / álmait nem fogja szó” – Szálinger Balázs: Szúnyog, szúnyog 

Szálinger Balázs verse kapcsán a dal műfaját idézzük fel. Javasoljuk a szöveg kiscsoportokban 

történő feldolgozását, amelyet a munkafüzet vonatkozó feladatai (39‒40/1‒7.) segíthetnek. 

Szövegértelmezési és szövegalkotási gyakorlatok 

A témával kapcsolatos szövegek alkotása (egy műértelmezés elkészítése), illetve szövegértési 

feladatok megoldása kaphat helyet ezen a tanórán. Írások felolvasása, közös véleményezése. 

Lásd mf. 41–43. o. 

Összefoglalás 

Összefoglalásként a munkafüzet feladatainak csoportmunkában történő feldolgozását 

javasoljuk. 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. 

Regényrészletek 

A tárgyalandó fejezetben arra fektetjük a hangsúlyt, hogy előkészítsük a regénnyel, a 

nagyepikai műfajjal való megismerkedést. A Regényrészletek című fejezet alkalmat ad arra, 

hogy a regény már tanult műfaji sajátosságait felelevenítsük, a regény alműfajainak 

rendszerét tovább bővítsük, és mindenekelőtt elsajátítsuk, begyakoroljuk azokat az 

értelmezési, szövegértési és szövegalkotási szempontokat, illetve lehetőségeket, amelyeket 

a következő fejezetek kapcsán használni fogunk. Nem mellékes célunk az is, hogy a diákok 
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olvasási kedvét meghozzuk, épp ezért igyekeztünk olyan szemelvényeket választani, amelyek 

reményeink szerint felkelthetik a további érdeklődést a teljes regény iránt. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A Regényrészletek című fejezetben az ötödikes és hatodikos tananyagra támaszkodhatunk. 

Az elmúlt években a diákok legalább két nagyobb regényt is olvastak és értelmeztek már: 

ötödik osztályban Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényével, hatodik osztályban pedig 

Gárdonyi Géza Egri csillagok című művével ismerkedtek meg.  

Ötödik osztályban a tanulók már megismerkedtek az epikus művek legfőbb 

jellegzetességeivel és kulcsfogalmaival. Tanultak a prózai formáról, az epika műneméhez 

kapcsolódó legfontosabb fogalmakról. A Pál utcai fiúk című fejezetben ismerkedtek meg a 

regény fogalmával és annak jellegzetességeivel, elemzési szempontjaival is, amelyeket 

később az Egri csillagok értelmezése során is alkalmaztak. Az epikus művek jellemzőinek 

összefoglalását a Novellák, regényrészletek című fejezet zárta a hatodikos tankönyvben, ahol 

a tanulók találkoztak különféle regénytípusokkal is: az ifjúsági regénnyel, a kalandregénnyel, 

a bűnügyi regénnyel és a történelmi regénnyel. 

A korábban olvasott regények kapcsán a diákok az epikus művek jellemzői mellett 

azok legfőbb értelmezési szempontjaival is megismerkedtek. Ilyen volt az epikus művek 

szerkezeti tagolása, a szerkezet különféle elemeinek felismerése (expozíció, bonyodalom, 

kibontakozás, tetőpont, megoldás). A tanulók emellett képesek az idő, a helyszínek szerint is 

tagolni a cselekményt, és meghatározni a szerkezeti részeket. A diákok képesek a cselekmény 

tömörítésére, annak visszaidézésére és elmondására, a narrátor és az elbeszélői nézőpont 

azonosítására. Képesek értelmezni a cselekmény menetében a fordulat megjelenését és 

annak jelentőségét. A tanulók tisztában vannak azzal, hogy a szereplők jellemzésének milyen 

szempontjai vannak, és képesek értékelni azok különféle magatartásformáit csakúgy, 

ahogyan azokról, illetve a mű tartalmáról képesek megosztani véleményüket is.  

A diákok az elemzési szempontok mellett a feldolgozás hatékony formáival, a 

legkülönfélébb technikákkal is megismerkedtek. Ahogyan korábban, úgy a következő 

fejezetekben is javasoljuk e technikák – az egyéni mellett páros, illetve csoportos munkában 

történő – adekvát alkalmazását a tanórán. Ilyenek lehetnek pl. pókhálóábra, fürtábra, 

gondolkodástérkép, halmazábra, vita, bírósági tárgyalás, jellemtérkép, illusztráció, térkép, 

jóslás, történetpiramis, T-ábra, asztalterítő, állókép, lista, drámajáték, tudósítás, interjú, 

újságkészítés. Amennyiben ezeket a módszereket még nem sajátítottuk el, úgy törekedjünk 

arra, hogy ezek minél jobban beépülhessenek a tanítás-tanulás mindennapos gyakorlatába! 

Változatos szövegalkotási feladatokat adhatunk: naplóbejegyzést, blogbejegyzést, 

sms-t, levelet, e-mailt, filmforgatókönyvet, plakátot, faliújságot, facebook-profilt stb. 

alkothatunk meg. 
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 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése  

A fejezet – jellegéből adódóan – arra összpontosít, hogy előkészítse Jókai Mór A kőszívű 

ember fiai, illetve Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényének értelmezését. 

Éppen ezért itt elsősorban nem új ismeretanyag megtanulására, hanem a már tanultak 

felelevenítésére és a szövegértési szempontok lehetőség szerinti alkalmazására 

koncentrálunk. 

Ennek függvényében nagyobb szabadságot biztosítunk a tanárnak: tanári döntés 

szerint, a tanulócsoport motivációjának függvényében, a részletek helyett tárgyalható akár 

egy egész regény is a tankönyvből vagy máshonnan választva. 

Alexandre Dumas A három testőr című regénye kapcsán a történelmi regény 

műfajával foglalkozunk, és emellett vizsgáljuk az előreutalások és a visszautalások szerepét, 

a konfliktust, a szereplők jellemét és viselkedését, a késleltetés fogalmát. Mándy Iván Csutak 

és a szürke ló című alkotása kapcsán az ifjúsági regény típusán túl a párbeszédes forma, az 

érzelmi attitűd, a kulcsjelenet, a bonyodalom fogalmai jelennek meg. Csukás István regénye, 

a Vakáció a halott utcában a detektívregény műfaji jegyeit viseli magán: ezért az elhallgatás, 

a késleltetés, az epizód kerülhet előtérbe, de vizsgálhatjuk a tér szerinti szerkezeti felosztást, 

a szereplők jellemét, nyelvhasználatát. A körző titka a kalandregény típusának lehet 

jellegzetes példája: a cselekmény kibontakozásával párhuzamban megfigyelhetjük a 

részletben megjelenő időviszonyokat, a szereplők viszonyát, a diáknyelvet, a narrátort és a 

különféle nézőpontokat. A fentebbi felsorolásból is látszik a fejezet célkitűzése: 

mindenekelőtt azt szeretnénk elérni, hogy a diákok rendszerezzék a regény típusait és 

átismételjék a narratív szövegekhez kapcsolódó szövegértelmezési lehetőségeket. 

b) Nevelési célok 

A csoporthoz igazodva a tárgyalandó részlet vagy regény kapcsán jelölhetjük ki nevelési 

céljainkat.  

A három testőr értelmezése kapcsán például vizsgálhatjuk a médiatudatosság 

kérdéseit: „Vitassátok meg, hogy milyen szempontokat vennétek figyelembe, ha 

megfilmesíthetnétek egy kalandregényt!” – tesszük fel a kérdést a média eszközkészletének 

tudatosítása érdekében is. Ugyanígy az önismeret kérdéseivel is foglalkozhatunk a jellemek 

kapcsán megfigyelhető értékek mentén: az őszinteség, a becsületesség, a lovagiasság 

értékeit elemezve. Erkölcsi kérdésfelvetésként adhatunk feladatot: „Vitassátok meg, szükség 

van-e ma olyan hősökre, mint A három testőr főszereplői!”; vagy foglalkozhatunk a döntés, 

illetve a felelős döntés kérdéseivel is, erre utal a fejezet mottója: „Egy pillanat műve volt az 

egész, és D’Artagnan máris tudta, mit tegyen; egész életében döntő fontosságú lesz ez a 

pillanat: választania kell a király és a bíboros között; és ha választott, aszerint kell 

cselekednie.” 
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Ugyanígy a többi értelmezendő részlet elemzésekor is kijelölhetjük, hogy melyek azok 

a főbb nevelési célkitűzéseink, amelyeket az adott csoportot ismerve szeretnénk 

megvalósítani.  

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A fejezetben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően arra kell odafigyelnünk, hogy a 

diákok jártasságot szerezzenek a narratív szövegelemek felismerésében, azok 

értelmezésében. Fontos az, hogy rendszerezett tudásuk alakuljon ki az epika műneméről, 

annak sajátosságairól, valamint az abban helyet kapó műfajokról. A diákoktól elvárható, 

hogy képesek legyenek az adott mű cselekményét elmondani, az adott mű témáját 

meghatározni. Véleményüket kulturált és választékos megfogalmazással kell tudniuk 

elmondani annak tiszteletben tartásával, hogy más olvasó az övéktől különböző véleményt 

alkothat. A diákoknak gyakorlatot kell szerezniük abban, hogy értelmezni tudják az elbeszélő, 

leíró és párbeszédes részek szerepét, elkülönítsék egymástól a különböző szerkezeti 

egységeket (tér, idő vagy cselekményelemek szerint). Tudniuk kell meghatározni a narrátor 

kilétét és azonosítani a műben megjelenő különféle nézőpontokat. Ismerniük kell azokat a 

szempontokat is, amelyek segítségével jellemezni lehet a szereplőket és értékelni a közöttük 

kialakuló viszonyokat. 

A szövegértést ebben a fejezetben is az Irodalmi barangolások című részegységek 

támogatják meg. Az itt olvasható rövid szövegek az adott műhöz kapcsolódnak. Ezeket 

feldolgozhatjuk a tanóra keretében, de arra is módot adnak, hogy otthoni gyakorlásként 

használjuk fel őket. 

A szövegértelmezés mellett valamilyen formában minden egyes tanórán kapjon 

szerepet a szövegalkotás! Figyeljünk oda arra, hogy a tanórai keretek között lehetőleg 

minden diákot vonjunk be az oktatás folyamatába, és adjunk lehetőséget, hogy szóban is 

aktívan részt vehessen a közös munkában! A szóbeli szövegalkotás mellett rövid, játékos 

fogalmazásokat is készítsünk! A tankönyv kreatív és talán a diák számára is érdekes feladatai 

ezt várják el. A feladatok, kérdések esetében nem jeleztük külön, hogy szóban vagy írásban 

várjuk-e el azok megoldását ‒ a szaktanár kompetenciája eldönteni, hogy az adott 

diákcsoport ismeretében milyen formában végzi azokat. 

Hetedik osztályban figyeljünk arra, hogy a diákok ne csak történetet, párbeszédet, 

leírást alkossanak, hanem érvelő szöveget is, pl. „Vitassátok meg, szükség van-e ma olyan 

hősökre, mint A három testőr főszereplői!”, „Az olvasott részlet alapján fogalmazd meg saját 

szavaiddal, hogy milyen hatással lehet az emberre az olvasás! Milyen szerepe van az 

olvasásnak a te életedben?”, „Vitassátok meg, hitelesen beszélteti-e hőseit a szerző! Ti 

hogyan beszélgettek a barátaitokkal?”. Fontos kiemelni, hogy a vitatéma ne csak egy 

általános fogalomhoz, hanem az elemzett szöveg valamely jól azonosítható eleméhez 

kötődjön.  
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Továbbra is adjunk a kreatív írást fejlesztő és azt gyakorló feladatokat: „Írj te is egy 

olyan rövid történetet, amely elkápráztathatta volna a lovagot!”, „Gondolj a saját utcátokra 

vagy akár egy képzeletbeli utcára, es idézz fel olyan részleteket, amelyek egy történet 

kiindulópontjai lehetnének! Válassz egyet, és írj róla egy rövid fogalmazást!” Természetesen 

tovább bővíthetjük a sort: a diákok maguk is alkothatnak az óra tematikájához kapcsolódva 

hasonló jellegű szöveget: kalandos történetet, detektívtörténetet vagy épp történelmi 

környezetben játszódó eseménysort. További ötletként a legváltozatosabb szövegalkotási 

feladatokat adhatunk fel diákjainknak: írhatnak pl. naplóbejegyzést, blogbejegyzést, sms-t, 

levelet, e-mailt, filmforgatókönyvet, készíthetnek plakátot, faliújságot, facebook-profilt, 

könyvajánlót.  

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd az első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó részében leírtakat 

(29‒30. o.).  

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Regényrészletekre szánt idő a tanmenet szerint nyolc tanóra.  

 Ajánlott feldolgozási mód 

Mint fentebb jeleztük: tanári döntés szerint, a tanulócsoport ízlése és motivációja 

függvényében a részletek helyett tárgyalható más regényekből való részlet is, vagy egy egész 

regény akár a tankönyvből, akár máshonnan választva. 

Az alábbiakban csak egy lehetséges, de nem kötelezően előírt feldolgozási módot 

mutatunk be a tankönyvi szemelvények alapján. 

Bevezető óra 

Ha egy mód van rá, akkor már ezen az órán megbeszélhetjük a témazáró feladatlap hibáit, 

értékelhetjük a dolgozatok mind pozitív, mind negatív jellemzőit. A tanórán az epikáról, 

illetve a regényről eddig tanultak felelevenítése, az új ismeretek előkészítése kap helyet. 

A regény műfaji jellemzőinek előzetes tisztázása. Annak előkészítése, hogy a továbbiakban 

megfigyelhessék, milyen változatos szövegszervezésű, tematikájú és hangulatú művek 

tartoznak ide. 

Készíthetünk a regény műfajáról csomagolópapírra olyan gondolattérképet, amelyet a 

tanterem falára téve használhatunk a későbbiekben is a regény elemzése kapcsán. Az egyes 

tanórákon az új ismeretekkel bővíthetjük az általunk készített műfaji gondolattérképet. 
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 „A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok” – Alexandre Dumas: A három testőr (részlet) 

A tankönyvi szöveg elolvasását adjuk fel házi feladatnak! Az előzetesen otthon már 

elolvasott szöveggel az órán tovább, mélyebben ismerkednek a tanulók. Egyes részleteket 

néma újraolvasással, hangos felolvasással vagy tanári felolvasással adjunk elő! A tanóra 

legfőbb didaktikai célja a kalandregény műfajának felelevenítése. 

A diákok megismerkednek a szerzővel, a szerző korával, az ábrázolt korszakkal. Ebben 

segítségünkre lehetnek a munkafüzet feladatai (44/1‒2.). Javasoljuk, hogy a tanulók 

csoportmunkában határozzák meg a helyszínt, az időszakot, a szereplőket, azok 

tulajdonságait, a cselekmény összefoglalását. Ebben a munkafüzet feladatainak felhasználása 

lehet hasznunkra: különösképp ajánljuk az 45/5. feladatot, D’Artagnan jellemtérképének 

elkészítését. 

Dönthetünk amellett is, hogy a filmes és az irodalmi megjelenítés eszközeit hasonlítjuk össze. 

Ebben az esetben a részlet olvasása után az Idézd fel! kérdésének segítségével készítsünk 

forgatókönyvet! A regényrészlet megfilmesített változatának megtekintése után vessük 

össze a diákok megoldásait a film megoldásaival! 

 „Mintha a levegőben lépkedett volna” – Mándy Iván: Csutak és a szürke ló (részlet) 

Az előzetesen otthon már elolvasott szöveggel az órán tovább, mélyebben ismerkednek a 

tanulók. Megismerkednek a szerzővel és az ifjúsági regény műfajával. Javasoljuk, hogy 

csoportmunkában határozzák meg a lényeges történetmozzanatokat, a helyszínt, az 

időszakot, a szereplőket, azok tulajdonságait. Javasoljuk, hogy a tankönyvi és munkafüzetbeli 

feladatok segítségével a történet megismerése (tk. 128. és mf. 46‒47. feladatai) után a 

szereplők érzelmi világát tárjuk fel (tk. 128/2‒4. és mf. 46/1., 47/4‒6. feladatai). A 

Szövegértés feladatai közül választhatunk házi feladatot – például feladhatjuk a kreatív írás 

készségét fejlesztő 130/2. feladatot. 

 „Ragasszak bajuszt?” – Csukás István: Vakáció a halott utcában (részlet) 

Az előzetesen otthon már elolvasott szöveggel az órán tovább, mélyebben ismerkednek a 

tanulók. Megismerkednek a szerzővel, és felelevenítik a detektívregény műfaját (pl. Az Idézd 

fel! segítségével). Az ifjúsági regények és kapcsolódó, ifjúságnak szóló műfajok: rajzfilm, 

rádiójáték, tévéjáték, gyermekfilm kapcsolatát tisztázzák. Kitérhetünk az irodalom és a 

társművészetek, valamint az adaptáció kérdéseire. 

A tankönyvi és munkafüzeti feladatok segítik a szövegértést. Amennyiben a diákok 

magabiztos szövegértéssel rendelkeznek, úgy a történetet vagy annak jeleneteit előadhatják, 

vagy állóképek segítségével is feldolgozhatjuk a szöveget. 

Házi feladatként a Szövegértés 5. feladatát (tk. 137. o.) adhatjuk. 
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 „Egy vasmonstrummal nézett farkasszemet” – Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: 

Időfutár 1. A körző titka (részlet) 

Az előzetesen otthon már elolvasott szöveggel az órán tovább, mélyebben ismerkednek a 

tanulók. Megismerkednek a szerzővel, és felelevenítik az ifjúsági regény műfajáról 

tanultakat. A regény jellegzetes időszerkezetének áttekintésével a cselekmény pontos 

megértésére figyeljünk oda (tk. 1. feladat)! Vizsgáljuk az elbeszélő és a hősök nézőpontjának 

azonosságát (mf. 3. feladat), és megfigyeljük azt, hogy az olvasó is csak annyit tud, mint a 

szereplők. Érdemes sokféle szövegtípust megfigyelni: chat- és Skype-beszélgetéseket, sms-

eket, e-maileket. A nyelvhasználat jellemzését a tankönyvi (141/2.) és a munkafüzeti 

feladatok (49‒50/1‒2.) egyaránt segítik. Kreatív feladatként hasonló szövegek létrehozását 

javasoljuk. 

Összefoglalás 

Javasoljuk csoportmunka keretei között áttekinteni és összefoglalni a tanult műveket, 

szerzőket, fogalmakat és műfajokat. Ebben a tankönyvi és a munkafüzetbeli feladatok 

használhatók fel. 

Olvasmányajánló 

A részletek alapján tárgyalt regények egészéről hallgassuk meg azok beszámolóját, akik 

azokat végigolvasták! Más regények bemutatása, ajánlása is lehetséges. 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

Jókai Mór regénye kapcsán egyfelől folytatjuk a nagyepikai alkotásokkal történő 

ismerkedést, a regény műfajának sok szempontú vizsgálatát, másfelől bővítjük ismereteinket 

a romantika korstílusáról, valamint annak regénybeli megjelenéséről. A kerettanterv ajánlása 

szerint egy nagyepikai alkotást kell értelmezni: az abban megjelenő tematikai és erkölcsi 

kérdéseket megvizsgálni, és a regényelemzés terén komplex képességfejlesztést 

végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy A kőszívű ember fiai helyett a tanórák anyagául más Jókai-

regényt is választhatunk, például Az új földesúr vagy A jövő század regénye című alkotásokat. 

Mindazonáltal az éves tanmenethez kapcsolódva A kőszívű ember fiai című regény 

megismertetését javasoljuk. A regény teljes elolvasásával kapcsolatos eltérő vélemények, 

illetve a diákok részéről felmerülő olvasási nehézségek ismeretében a fejezetben csak a 

könyv leglényegesebb kulcsjeleneteivel foglalkozunk, de a jobb képességű diákcsoportokkal 

a regény egészét is értelmezés tárgyául tehetjük. 
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 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A kőszívű ember fiai című regény elemzése kapcsán azokat az előzményeket tudjuk kiemelni, 

amelyeket már a Regényrészletek vonatkozásában is megtettünk. Így fontos előzménynek 

tekinthetjük az elmúlt évek kötelező olvasmányait (A Pál utcai fiúk, Egri csillagok) és azok 

értelmezési szempontjait. Itt csak összefoglaló jelleggel, emlékeztetőként említjük a 

legfontosabb kulcsfogalmakat, elsajátítandó képességeket: epika, prózai forma, regény, 

regénytípusok (ifjúsági regény, kalandregény, bűnügyi regény, történelmi regény), az epikus 

művek szerkezeti tagolása a hagyományos szerkezeti egységek szerint (expozíció, 

bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, megoldás), szerkezeti tagolás az idő, a helyszínek 

szerint, a cselekmény, narrátor, elbeszélői nézőpont, fordulat, szereplők jellemzése, 

magatartásformáinak értékelése, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás, vélemény 

megosztása stb. A Jókai-regény jellegzetességei kapcsán fel kell elevenítenünk a mítosz, 

mese, monda ismertetőjegyeit is, hiszen a romantikusan mesés cselekményszövés, a 

történelmi múlt mitikus felfogása a mű fontos részét képezi. 

A romantikus regény elemzése kapcsán kiemelkedő szempont, hogy a romantika 

korstílusát, annak jegyeit ismételjük át. A diákok az első fejezetben megtanulták a 

romantikának mint korstílusnak a fogalmát, és megismerkedtek annak legfőbb jegyeivel (pl. 

romantikus képalkotás, romantikus ellentétezés, reformkor, töredezettség, a nemzeti nyelv 

igénye, reformkori társaságok, reformkori sajtó, a népköltészetnek a korszak irodalmára 

gyakorolt hatása, a romantika múltértelmezése, személyes és közösségi érdekeltségű 

irodalom, prófétai szerepvállalás, szólamok). 

A regényben meghatározó szerepet játszik a történelem, ezért érdemes felidézni a 

diákok történelmi ismereteit a reformkorról és az 1848‒49-es forradalom és szabadságharc 

eseményeiről. Hangsúlyozzuk azokat az eseményeket, amelyek a regény cselekményében is 

megjelennek. Ilyen pl. a reformnemesség követelései, a bécsi forradalom, a pesti forradalom 

vezetőinek látogatása Bécsben, az adminisztrátori rendszer eltörlése, a schwechati vereség, 

a debreceni vésztörvényszék, az isaszegi győzelem, Buda ostroma, Haynau rémuralma. 

Ahogyan korábban, úgy a következő fejezetekben is javasoljuk a már megismert 

technikák, feldolgozási módok – az egyéni mellett páros, illetve csoportos munkában történő 

‒ adekvát alkalmazását a tanórán (pl. pókhálóábra, fürtábra, gondolkodástérkép, 

halmazábra, vita, bírósági tárgyalás, jellemtérkép, illusztráció, térkép, jóslás, történetpiramis, 

T-ábra, asztalterítő, állókép, lista, drámajáték, tudósítás, interjú, újságkészítés).  

Itt is a már megismert változatos szövegalkotási feladatokat adhatjuk: 

naplóbejegyzést, blogbejegyzést, sms-t, levelet, e-mailt, filmforgatókönyvet, plakátot, 

faliújságot, facebook-profilt stb. alkothatunk meg. 
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 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése  

A kőszívű ember fiai című regény kapcsán lényeges célkitűzésünk, hogy a diákok elmélyítsék 

regényelemzési készségüket és gazdagítsák történelmi, kulturális ismereteiket. Elsősorban 

nem az új ismeretanyag megtanulására, hanem a már tanultak felelevenítésére és a 

szövegértési szempontok lehetőség szerinti alkalmazására koncentrálunk. 

A fejezet elején csakúgy, ahogyan a későbbiek folyamán is, felidézzük a diákok 

történelmi ismereteit: utalhatunk a reformkori célkitűzésekre, és számba vehetjük 

1848‒1849 legjelentősebb eseményeit is. Fontosnak tartjuk megismertetni Jókai Mór 

életrajzát is, ezzel is bővítve a diákok ismereteit a korszakról. 

A regény sok szempontú megközelítésében az alábbi szempontokat érvényesítsük! 

Elemezzük a nagyregényben az idő- és térviszonyokat, az előreutalásokat, a késleltetéseket, 

epizódokat, a cselekmény elemeit. Külön is hangsúlyozzuk a romantikus nagyregény 

jellemzőit: a cselekményalakításban és szerkezetben megfigyelhető formabontást: a lineáris 

elbeszélés mellett kitérünk a párhuzamos cselekményszövés megjelenésére, és szót ejtünk a 

cselekmény fordulatosságáról, kalandos és mesei voltáról. Megfigyeljük a szereplők jellemét, 

kapcsolatait: a romantikus hős típusát, a jellemekben megmutatkozó eszményítést, 

heroizálást. A regény teljes ismeretében felfedezzük, hogy a szereplők ellentétpárokat 

alkotnak. A narrátor és nézőpontjának azonosításán túl megfigyeljük, hogy a 19. századi 

nagyregény elbeszélője mindentudó, hangneme több esetben patetikus. A műelemzés során 

rögzítjük a műfaji sajátosságokat: megemlítjük a történelmi regény, a családregény és 

sorsregény fogalmait. Értelmezzük a műben megjelenő tematikát (pl. család, szerelem, 

hősiesség, hazafiság, önfeláldozás) és azok romantikus vonásait (pl. túlzás, nemzeti 

sorskérdések). Elemezzük a megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, a szereplők 

motivációját, magatartásformáit. 

A regény nyelvezete mára kissé régiesnek tűnhet, mégis sok olyan kifejezést találunk 

benne, amelyek megtanulását a diák későbbi élete folyamán hasznosnak fog érezni. Azt 

ajánljuk, hogy a szöveg értelmezésének folyamatában fektessünk hangsúlyt a 

szókincsfejlesztésre is, és gyűjtsük ki azokat a szavakat, amelyeket ma is használunk, passzív 

szókincsünkben megtalálhatók, de a diákok nem ismernek. A szavak jelentését 

meghatározhatjuk szövegbeli kontextusuk segítségével, de segítségül hívhatjuk azokat a 

kézikönyveket is, amelyek megadják a szavak jelentését (Magyar értelmező kéziszótár, 

Idegen szavak és kifejezések szótára, O. Nagy Gábor: Mi fán terem?).  

Az új ismeretek elsajátítása mellett törekedjünk arra, hogy megteremtsük a regény 

befogadásához azt a környezetet, amely a diákok számára is élményszerűvé teszi a mű 

olvasását! Ha tehetjük, akkor tekintsünk meg valamely Jókai Mórhoz köthető emlékkiállítást, 

látogassunk el valamely az 1848‒1849 történelmi eseményeivel foglalkozó múzeumba, 
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nézzünk meg a korszakkal foglalkozó filmet, illetve változatosan, a diákok haladási 

képességeihez alkalmazkodva dolgozzuk fel a tanórai keretek között a művet! 

b) Nevelési célok 

A regény tematikája mentén számos nevelési célt megfogalmazhatunk, igazodva a NAT-ban 

előírtakhoz és a csoport jellemzőihez.  

A mű olyan kérdésfelvetésekre irányíthatja a figyelmet, amelyek a diákok erkölcsi 

érzékét fejleszthetik. A regény erkölcsi példát állít az olvasó elé: az elveiért kiálló, ezért 

áldozatokat hozni képes, önzetlen ember típusát. A jellemekben megmutatkozó erkölcsi 

értékek mellett tisztázhatjuk az erkölcsi értékvilágok különbözőségét, az abból fakadó 

értékkonfliktusokat. Megfigyelhetjük, hogy a tettekért felelősséget kell vállalni, és 

ráirányíthatjuk a figyelmet arra is, hogy ezek az erkölcsi kérdések miként jelentkeznek 

diákjaink életében, mindennapi döntéseikben. 

A kőszívű ember fiainak a nemzeti öntudat kialakításában játszott szerepe nem 

mellőzhető kérdés. Az értelmezés során különösen fontos feladatunk bemutatni azt az érzés- 

és értékvilágot (hazaszeretet, a haza védelmének fontossága stb.), ami a regény lapjain 

megjelenik. Magyarságtudatunk kialakításában és elmélyítésében ki kell emelni azt is, hogy 

Európa a magyarság tágabb hazája (lásd „népek tavasza”), és szót kell ejtenünk a velünk 

együtt élő és egy sorsközösséget vállaló nemzetiségekről is (pl. Mausmann alakja a 

regényben, szövegértési feladat a zsidóság szabadságharcban játszott szerepéről). 

Tallérosy Zebulon megyegyűlési beszédét elemezve a demokratikus jogelvek 

fontosságát hangsúlyozhatjuk, és összegyűjthetjük mindazt, amiért a korszakban harcoltak. A 

művet családregényként elemezve a családi életre nevelés kérdéseit járhatjuk körbe. Az 

önismereti kérdésfelvetések mellett adhatunk feladatot a diákok pályaorientációjával 

kapcsolatban is, hiszen a regény kiindulópontja, Baradlay Kazimir végrendelete, éppen erre 

helyezi a hangsúlyt. Az önkéntesség témaköre a nemzeti hadsereg kialakulása kapcsán 

kaphat szerepet. A regényből készült film megtekintésével és a regénnyel történő 

összehasonlításával a médiatudatosságra ösztönözzük a diákokat. 

A fentebb vázoltak természetesen csak ajánlások. Ismerve a tanított csoportot, a 

tanárnak kell kijelölnie, hogy melyek azok a hangsúlyos nevelési célok, amelyeket el szeretne 

érni az általa tanított közösségben. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A hatékony szövegértelmezést az Ismeretek közvetítése című alpontban megfogalmazottakra 

alapozzuk. Ebben mind a tankönyv, mind a munkafüzet feladattípusai segítségünkre lesznek, 

de ne feledjük azt sem, hogy az oktatási-nevelési célkitűzésekhez igazodva a már megismert 

és ismertetett technikák tanórai alkalmazása sem mellőzhető. Egy-egy állókép bemutatása 

és megbeszélése például pontosabb képet adhat egyes csoportokban a szereplők közötti 

viszonyok megértéséről, mint az írásban vagy szóban elkészített feladat. 
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A szövegértést ebben a fejezetben is az Irodalmi barangolások című részegységek 

támogatják. Ezeket a feladatokat építsük be a tanórák vagy az otthoni feladatkijelölés 

menetébe! 

A szövegalkotás minden tanórán fontos szerepet játszik. A regény, mint láttuk, 

számos kérdésfelvetést tartalmaz, amelyek fogékonnyá tehetik a diákokat a tematikai és 

erkölcsi megközelítésre, értékek azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi 

dilemmáinak, döntéseinek mérlegelésére. A regény kapcsán éppen ezért teret adhatunk a 

vitára ösztönző feladattípusok órai használatának.  

Különösen fontos a regény szereplőinek és eseményeinek jellemzése. Adhatunk 

ehhez kapcsolódóan kisebb fogalmazási feladatokat is. A tankönyvi és munkafüzeti feladatok 

megoldása mellett jellemezhetjük például Baradlaynét, de jellemzés tárgyául választhatunk 

szereplőcsoportokat is (ellentétes karakterek a regényben, a nőalakok megjelenése stb.). 

Fogalmazásként adhatjuk azt is, hogyan mutatja be Jókai a bécsi forradalmat stb. 

Jellemezhetjük a stílust is (pl. Tallérosy Zebulon alakja és beszédmódja, a humor 

megjelenése a regényben), de jobban haladó csoportokban valamely motívum 

megjelenésének vizsgálatát és értelmezését is témául választhatjuk. 

A szövegalkotás akkor lesz igazán izgalmas és élményekben gazdag feladat a diákok 

számára, ha minél változatosabb szövegtípusokat adunk fel. Írhatunk véd-, illetve 

vádbeszédet valamely szereplő mellett vagy ellen, elkészíthetjük valamely szereplő naplóját, 

képzeletbeli levelét, ugyanannak az eseménynek más nézőpontból való megjelenítését, 

egyes történetek továbbírását stb. Egyes jelenetek dramatizálása nemcsak a szövegértést, de 

a szövegalkotást is fejlesztheti. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd az első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó részében leírtakat 

(29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A tanmenetben előírtak szerint a regény feldolgozására öt tanóra áll rendelkezésünkre. 

Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy a regény teljes körű elemzésére ez az órakeret 

igen szűkös. Amennyiben a diákok motivációja megengedi és a regény nagyobb szeletét 

kívánjuk vizsgálat alá vonni, úgy egyéni tanmenetünket módosítsuk a jogszabályban 

előírtaknak megfelelően a tanár rendelkezésére álló tíz százalékos egyéni órafelhasználás 

terhére! 
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 Ajánlott feldolgozási mód 

 „Írjunk mitológiát” – Bevezetés 

Amennyiben lehetőségünk van rá, úgy ezen az órán beszéljük meg a témazáró dolgozatot. 

Továbbá ezen az órán mutassuk be Jókai Mórt és regényének jelentőségét a magyar 

irodalomban! Elevenítsük fel a szabadságharc eseményeit, a reformkort és irodalmának 

jellemzőit.  

 „szereplői lelkének mélyére tekint” – Jókai Mór életpályája és művei 

Jókai Mór pályájának bemutatása, jelentőségének megismerése a magyar irodalomban a 

munkafüzet feladatainak felhasználásának segítségével (56‒57. o.) történhet. Ezen az órán 

vázoljuk fel a regény alapszituációját, és ismertessük a család- és sorsregény fogalmát! 

Amennyiben csak részleteket ismerünk meg a regényből, akkor készítsük elő a megértést a 

későbbiekre vonatkozóan! 

 „Játék volt nekik a farkasokat hátrahagyni” – Két jó barát (részlet) 

Az első kihívás 

A „farkaskaland” kapcsán a szöveg szerkezeti és stiláris jellemzőit vizsgáljuk. A lineárisan 

elbeszélt történet mellett a párhuzamos szerkesztésű cselekményelemekre is kitérünk, és 

megismerkedünk Jókai stílusával, a romantikus regény jellemzőivel. A „farkaskaland”-hoz a 

tankönyvön kívül a munkafüzet feladata (56/3.) nyújt segítséget. A jelenetet 

összehasonlíthatjuk a film vonatkozó részletével.  

Fontos nevelési cél lehet a részletben megjelenő barátságfogalom értelmezése. A 

romantikus barátság fogalmának középpontba állítása a diákok személyes világához 

kapcsolhatja a részletet. 

 „Lélekcserélő idők járnak, fiam!” – Akik igazán szeretnek (részlet) 

A fordulópont 

Az óra célja, hogy a diákok megértsék a regény szereplőinek morális dilemmáját, a morális 

döntések nehézségét, a felelősség kérdését; a szereplők jellemét, a jellemek romantikus 

ábrázolás szerinti voltát; a szerelem romantikus ábrázolását. Ehhez hasznosak lehetnek a 

munkafüzet 58/2‒3., illetve a 61–63. o. feladatai. A szereplők kapcsolatrendszerének 

felvázolását érdemes csoportmunka formájában megoldani. 

 „Éljen a haza!” – Zenit (részlet) 

Hősök párbaja 

A cél, hogy a diákok megértsék a szabadságért, a nemzet függetlenségéért vívott harc 

személyes sorsokban is megjelenő fontosságát, majd a vereség elviselését, ennek morális 
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következményeit. Fontos, hogy a diákok értelmezzék a hűség, becsület, bátorság, 

hazaszeretet fogalmát a szöveg alapján.  

A munkafüzet feladatainak felhasználása (például 60/7.). 

Összefoglalás 

A műről és a szerzőről tanultak összefoglalása, fogalmak és jellemzők áttekintése, 

összefoglalása. Csoportmunka. A munkafüzet feladatainak felhasználása (65‒69. o.). 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

Mikszáth Kálmán művészete szerves részét képezi az irodalmi hagyománynak. A Szent Péter 

esernyője című regény, Mikszáth legkedvesebbnek vallott regénye alkalmas arra, hogy a 

diákok világához közel álló módon foglalkozzunk a nagyepika értelmezési módjaival, 

elmélyítsük diákjaink szövegértési és szövegalkotási képességeit. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

Mikszáth Kálmán regénye szervesen kapcsolódik a korábban tanultakhoz. Mivel elsődlegesen 

nem új ismeretet közvetítünk, hanem elmélyítjük a diákok már meglévő tudását, ezért a 

regény elemzése kapcsán aktívan támaszkodunk a diákok korábbi ismereteire. Ezeket az 

előismereteket Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regénye kapcsán, illetve korábban a 

Regényrészletek című fejezetben már összefoglaltuk.  

Ennek megfelelően itt azt fontos kiemelni, hogy az adott tanóra anyagához igazodva 

ismételjük át és építsük a diákok tudásába azt, amivel már korábban foglalkoztak. A legenda 

című fejezet kapcsán felidézhetjük például a monda, a mítosz fogalmát. Az anekdota 

fogalmát összevethetjük a mese jellegzetességeivel.  

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése  

A Szent Péter esernyője című regény kapcsán lényeges célkitűzésünk, hogy a diákok 

elmélyítsék regényelemzési készségüket és tovább gazdagítsák társadalmi, kulturális 

ismereteiket. Elsősorban nem az új ismeretanyag megtanulására, hanem a már tanultak 

felelevenítésére és a szövegértési szempontok lehetőség szerinti alkalmazására 

koncentrálunk. 
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Mindenekelőtt fontosnak tartjuk megismertetni Mikszáth Kálmán életrajzát, legfontosabb 

műveit, és azt a világot, amely a Mikszáth regényének alapját képezi. 

A regény sok szempontú megközelítésében a Jókai-regényhez hasonlóan az alábbi 

szempontokat érvényesítsük: az idő- és térviszonyokat, az előre- és visszautalásokat, a 

késleltetéseket, epizódokat, a cselekmény elemeit, kiemeljük a mű romantikus és realista 

vonásait, a mű szerkezeti sajátosságait (anekdotikusság, az időrend megbontása, 

keretesség), és szót ejtünk a cselekmény fordulatosságáról, kalandos és mesei voltáról. 

Megfigyeljük a szereplők jellemét (anekdotikus hős), kapcsolatait. A narrátor és az ahhoz 

kapcsolódó nézőpontok azonosítása mellett részletesen foglalkozunk a narrátor 

hangnembéli sajátosságaival, anekdotikus, humoros, ironikus és távolságtartó 

előadásmódjával. A műelemzés során rögzítjük a műfaji sajátosságokat: megemlítjük a 

szerelmes regény, detektívregény, társadalomrajz, kalandregény, mese fogalmait. 

Értelmezzük a műben megjelenő tematikát (pl. boldogság, siker, az egyéni kompetenciák 

szerepe az életben). Elemezzük a megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, a szereplők 

motivációját, magatartásformáit. 

A Mikszáth-regény kapcsán is lényegesnek tartjuk a szókincsfejlesztést. Azokat a 

szavakat, kifejezéseket gyűjtsük ki a regény szövegéből, amelyeket a diákok nem ismernek, 

de ma is használatosak! Nagyon fontosnak tartjuk ez esetben is, hogy a diákok használják a 

reményeink szerint már megismert szótárakat, a regény tájnyelvi jellegzetességei 

ugyanakkor lehetőséget teremtenek arra is, hogy a diákok megismerkedjenek a tájnyelvi 

szótárak világával is. 

b) Nevelési célok 

A regény értelmezése során sokrétű nevelési célkitűzéseket fogalmazhatunk meg. Ezeket 

minden tanóra előtt tisztázzuk! 

Az esernyő és Szent Péter című fejezet kapcsán az önismeret, a társas kultúra 

fejlesztése kerülhet előtérbe. Tudatosíthatjuk, hogy az egyes népcsoportoknak különféle 

jellemvonásai vannak. A glogovaiak megismerése mellett a regényben kiemelt szerepet kap a 

zsidóság is Müncz Jónás alakjában. Mindazonáltal a regény jellegzetes emberi 

magatartásformákat, típusokat mutat be: olyanokat, amelyeket a való életben is 

felfedezhetünk. Kiemelhetjük illúzió és valóság kapcsolatát, ehhez való viszonyunkat, 

fejlesztve ezáltal médiatudatosságunkat. 

A fülbevaló és a Három üszög című fejezetek kapcsán figyelemmel kísérhetjük Gyuri 

anyagi javakhoz való viszonyulását, lelkiállapot-változásait. Így a mű a pénzügyi tudatosságra 

és a pályaorientáció kérdéseire, fejlesztési lehetőségeire irányíthatja figyelmünket, egyúttal 

az értelmezés irányait. A regény erkölcsi tanulságának megfogalmazása mellett értékelhetjük 

a felmerülő kérdéseket is: „Nem a származás, a vagyon, a múlt öröksége fontos az életben, 

hanem az, amit az ember a saját erejéből ér el. A legértékesebb talán az lehet, ha [Gyuri] 

képességei, szorgalma és tehetsége birtokában, a munkájában vagy a magánéletében 
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megtalálja a boldogságát. Egyetértesz ezzel a gondolattal? Szerinted mi teheti boldoggá az 

ember életét?” 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A Szent Péter esernyője kapcsán a regény sajátosságait kell felismernünk, értelmeznünk és a 

szövegalkotás során alkalmazható tudásként felhasználnunk. Ilyen a regény anekdotikus 

jellegének ismerete: az anekdotikus szerkesztés, az anekdotikus elbeszélésmód, az 

anekdotikus hős fogalma. Kitérhetünk ugyanakkor arra is, hogy megfigyeljük, miben 

különbözik Mikszáth Kálmán elbeszélői stílusa Jókai Mórétól: a regény romantikus elemeinek 

megfigyelése (mely a hasonlóságot biztosítja) mellett a különbözőséget hangsúlyozó realista 

ábrázolásmódot, a komikus hangnemet is felfedezhetjük. 

A hatékony szövegértelmezést itt is az Ismeretek közvetítése című alpontban 

megfogalmazottakra alapozzuk. Ebben mind a tankönyv, mind a munkafüzet feladattípusai 

segítségünkre lesznek, de ne feledjük azt sem, hogy az oktatási-nevelési célkitűzésekhez 

igazodva a már megismert és ismertetett technikák tanórai alkalmazása sem mellőzhető.  

A szövegértést a tankönyvi és munkafüzeti feladatok mellett ebben a fejezetben is az 

Irodalmi barangolások című részek támogatják. Ezeket a feladatokat építsük be a tanórák 

vagy az otthoni feladatkijelölés menetébe! 

A szövegalkotás minden tanórán fontos szerepet játszik. A regény, mint láttuk, 

számos kérdésfelvetést tartalmaz. A kérdések fogékonnyá tehetik a diákokat a tematikai és 

erkölcsi megközelítésre, értékek azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi 

dilemmáinak, döntéseinek mérlegelésére. A regény kapcsán éppen ezért teret adhatunk a 

vitára ösztönző feladattípusok órai használatának.  

A regény anekdotikus jellege miatt javasoljuk, hogy a diákokkal is fektessünk nagy 

hangsúlyt az élőbeszédszerűségre, az anekdotikus előadásmódra. Pl. „Keressetek a 

regénybeli esernyő történetéhez hasonló »csodálatos« eseményeket az iskolátok életében! 

Találjatok ki hozzájuk legendákat!”, „Foglalj össze egy, számodra is ismert városi legendát 

napjainkból!”, „Fogalmazz meg egy rövid hírt egy napilap számára Srankó János 

feltámadásáról!”, „Hogyan dobolná ki Fiala az esküvőt? Adjátok elő!”. Amennyiben szánunk 

arra időt, úgy külön is szentelhetünk egy tanórát anekdotamondó versenyre. Ebben az 

esetben előre gyűjtsünk és adjunk meg értékelési szempontokat! 

Hasonlóan tehetünk az általunk használt egyéb értelmezési szempontokkal is. Például 

hasznos lehet a nézőpontok vizsgálata mellett az, ha a diákoknak olyan feladatot adunk, 

amelyben különféle nézőpontból kell bemutatni ugyanazt az eseményt, jelenséget, vagy 

valakinek a személyiségébe kell belehelyezkedniük. Pl. „Készíts interjút Wibra Gyurival vagy 

Veronkával!”, „Mutatkozzatok be egymásnak egyes szám első személyben a regény egy-egy 

alakjaként, de ne említsétek a neveket! Ki találja ki több szereplő nevét?” 
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 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd az első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó részében leírtakat 

(29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A regény feldolgozására az összefoglaló órákkal és a témazáró megíratásával együtt hét 

tanóra áll rendelkezésünkre. Tisztában vagyunk ugyanakkor azzal, hogy a regény teljes körű 

elemzésére ez az órakeret igen szűkös. Amennyiben a diákok motivációja megengedi és a 

regény nagyobb szeletét kívánjuk feldolgozni, úgy egyéni tanmenetünket módosítsuk a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően a tanár rendelkezésére álló tíz százalékos egyéni 

órafelhasználás terhére! 

 Ajánlott feldolgozási mód 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője ‒ „micsoda bűvész és művész” – Mikszáth Kálmán 

életpályája és művei 

A témazáró dolgozat megbeszélése mellett Mikszáth Kálmán pályaképének és életműve 

jelentőségének bemutatása a tanóra célja. Ebben hasznos feladatokat találunk a munkafüzet 

70‒71. oldalán. A forrásokat a diákok önállóan is feltárhatják, fejlesztve ezáltal digitális 

kompetenciáikat. 

 „Hát persze, hogy a Szent Péter volt!” – Az esernyő és Szent Péter (részlet) 

A legenda születése 

Az órán összefoglaljuk a regény történetét, és a legenda születését helyezzük középpontba. 

A regény szövegvilágán a szereplők hitelességét, a narrátori közvetlenséget, a kiszólásokat, a 

legenda és a pletyka műfajait vizsgáljuk. 

 „egy meghajlott liliom egyenesednék ki” – A fülbevaló (részlet) 

A szálak összeérnek 

Az óra célja, hogy a tanulók megismerjék és megszeressék Mikszáth írói stílusát, megérezzék 

humorát, a történet sodrását, szereplői karakterét. A humor, a párbeszédek, az anekdoták 

(mf. 74/2‒4.) mellett a történet szereplőit állítjuk középpontba (mf. 74/5., 75/6‒8.). 

 „vissza vagy adva a magad erejének” – Három üszög (részlet) 

Ismét viszik Veronikát 

A tanóra célja, hogy a tanulók megismerjék és megszeressék Mikszáth írói stílusát, 

megérezzék nyelvhasználatának egyedi ízét, humorát, emberségét (mf. 76/1.). Vizsgáljuk a 
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regényben a változó nézőpontokat, a nyelvhasználatot, a mindentudó elbeszélőt, az 

időrendet. 

Összefoglalás  

A műről és a szerzőről tanultak összefoglalása, fogalmak és jellemzők áttekintése, 

összefoglalása (mf. 77‒78. o.) csoportmunka keretében. 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. 

Kisepikai alkotások 

A fejezetben olvasható öt novella tovább gazdagítja a diákok tudását az epika műnemével 

összefüggésben. A kerettantervhez igazodva a novellák értelmezésekor nemcsak a kisepika 

jellegzetes poétikai jegyeit vesszük számba, hanem előtérbe helyezzük az azokban 

megmutatkozó érzelmi tartalmakat, erkölcsi kérdéseket, az azokra adható helyes válaszokat.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

Ez a tananyagrész azért is különösen fontos, mert bár a diákok találkoztak már az epika 

műnemével, az epikus alkotások szövegértelmezési eljárásaival és a novella fogalmával 

mégis csak hetedik osztályban rendszerezzük a novellával kapcsolatos ismereteket. 

A diákok a novellaértelmezés során is használják azokat a szempontokat, amelyeket 

már megismertek a különféle narratív szövegek elemzésekor (cselekmény, idő, helyszínek, 

fordulat, szereplő; szerkezet, párbeszéd, leírás, magatartásformák értékelése, vélemény 

megosztása stb.). Ilyen szöveg volt a mese, a monda, a ballada, a mitológiai történet, a bibliai 

elbeszélés, az elbeszélő költemény, az anekdota, a kisregény, a nagyregény és a különféle 

regényrészletek.  

A novella műfaji jegyeit ismerik ugyan a diákok, mégis teret kell adni azok 

felelevenítésére vagy újbóli elsajátítására, hiszen a novellával mint műfajjal a tanulók csak 

hatodik osztály végén foglalkoztak. Ekkor a hatodikos tankönyv Novellák, regényrészletek 

című fejezete összegezte a műfaj főbb jellegzetességeit. A fejezet legfontosabb új 

tananyagtartalma a novella fogalma volt; Lázár Ervin A tolvaj és Békés Pál Az ólomkatona 

című novelláit olvasva ismerkedhettünk meg a fogalommal. A diákok ismeretei az alábbi 

jellegzetességekre terjednek ki: a novella kisepikai műfaj, rövid terjedelmű, párbeszédeket 

tartalmazhat, cselekménye egy szálon fut, kevés szereplő jelenik meg benne, csattanóval 

végződik. 
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 Ismeretek közvetítése  

A Kisepikai műfajok című fejezet tanítása során különösen fontos, hogy a diákok 

rendszerezett képet alkothassanak az epika műfajairól. Éppen ezért törekedjünk arra, hogy a 

fejezet végi összefoglalás során ez a rendszerezés ne maradjon el! A novella mellett kitérünk 

a mese, a monda, a legenda, a példázat, az elbeszélés, az anekdota, a kisregény műfajaira is. 

A legfontosabb ismeret mégis a novella. A műfaji meghatározás mellett figyeljünk 

oda a jellemzők értelmezési szempontként történő gyakorlására is! Ennek megfelelően 

értelmezzük a történetet, a cselekményt, az elbeszélő, a leíró és a párbeszédes részeket, a 

novella terét és időbeli (előreutalás, visszautalás, időmegjelölés, késleltetés) utalásait, a 

beszédhelyzetet, a szereplők jellemét, beszédmódját, a szerkezeti egységeket (expozíció, 

fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás/csattanó), de mindemellett azt is meg kell 

figyelnünk, hogy a novella milyen tematikai gazdagsággal él, milyen sokféle hangnemben 

(pl. komikus, tragikus, tragikomikus), stílusban és nézőpontból tárhatja elénk a történetet.  

A tankönyvi fejezet végén további, az epika műnemébe tartozó irodalmi alkotásokat 

ajánlunk olvasásra. Érdemes időt szakítani arra, hogy a tanulók elkészítsék könyvajánlásaikat, 

és bemutassák az őket érdeklő, személyiségükhöz közel álló műveket. Az itt ajánlott lista, a 

korábbiakhoz hasonlóan, természetesen tovább bővíthető. Gimesi Dóra – Jeli Viktória – 

Tasnádi István – Vészits Andrea Időfutár 2. – A királynő palástja, James Fenimore Cooper: 

Nyomkereső, Jókai Mór Az új földesúr című alkotása reményeink szerint olyan művek, 

amelyek elnyerhetik a jelenkor diákjainak érdeklődését. 

 Nevelési célok 

A fejezet kitüntetett célja az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások értelmezésének és 

véleményezésének, illetve az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése. 

Mikszáth Kálmán és Móricz Zsigmond novellái, a Bede Anna tartozása és a Hét krajcár 

nemcsak jellegzetes társadalmi környezetbe kalauzolják el a tanulókat, de megismertetik 

őket egy-egy jellegzetes gondolkodásmóddal, életszemlélettel is. Az előbbi novellában a bűn-

bűnhődés, az erkölcsi mérce, az igazságosság kérdésköre kerül középpontba, míg az 

utóbbiban a társadalmi szolidaritással, a mélyszegénységgel kapcsolatos kérdések kerülnek 

előtérbe. Kosztolányi Dezső novellája kapcsán a kommunikáció és a nyelv szerepét, az 

együttérzés és megértés fontosságát emeljük ki játékos formában. Kányádi Sándor novellája 

kapcsán a sport, a fair play, a felelősségvállalás jelentőségére és mindennapi életünkben 

mutatkozó jelenlétére, míg A Balke család mérlege című Heinrich Böll-novella kapcsán 

hatalom és egyén viszonyának kérdéskörére irányíthatjuk a figyelmet. 
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Javasoljuk, hogy a novellák értelmezése során hangsúlyozzuk a művekben megjelenő 

érzelmi tartalmakat és erkölcsi problémákat. Adjunk teret a diákoknak arra, hogy 

megfogalmazzák véleményüket! 

 Szövegértési és szövegalkotási célok 

A hatékony szövegértelmezést az Ismeretek közvetítése című alpontban megfogalmazottakra 

alapozzuk. Ebben mind a tankönyv, mind a munkafüzet feladattípusai segítségünkre lesznek, 

de ne feledjük azt sem, hogy az oktatási-nevelési célkitűzésekhez igazodva a már megismert 

és ismertetett technikák tanórai alkalmazása sem mellőzhető. A munkafüzeti feladatok 

továbbra is mintákkal szolgálnak ezek megismertetésében, használatában (pl. jellemtérkép, 

történetpiramis). 

A szövegértést ebben a fejezetben is az Irodalmi barangolások című részek 

támogatják, amelyek a novellák témájához, erkölcsi kérdésfelvetéseihez kapcsolódnak, így 

könnyen beépíthetők a tanórák vagy az otthoni feladatkijelölés menetébe. 

A szövegértelmezésben szerepet játszó szempontok begyakorlásán túl a 

szövegalkotás terén kiemelt szempontként tekintünk a szóbeli és írásbeli érvelő szövegek 

megalkotására. A nevelési célokhoz igazodóan minden novellához adtunk a vitára indító 

kérdéseket, feladatokat is (pl. „Vitassátok meg, melyik súlyosabb: ha valaki a szerelem miatt 

keveredik bűnbe, vagy ha a pénz miatt!”, „Vitassátok meg, lehet-e szívből kacagni 

nélkülözések idején!”, „Szerinted valóban segíthet-e valakinek, ha csupán meghallgatják? 

Véleményed indokold!”, „A sportszerűség általad meghatározott fogalma mennyire felel meg 

a novellában megjelenő sportszerűségnek?”, „Vitassátok meg, jól tette-e a nagyapa, hogy 

leleplezte a Balke családot!”). Igyekezzünk minden diákot megszólítani és az órai munkában 

is lehetőséget nyújtani számára véleményének megfogalmazására! 

Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a szövegértelmezési eljárások felhasználásakor 

a diákok maguk is alkossanak kreatívan olyan szövegeket, amelyek az elemző készségek 

fejlesztését szolgálják. Ilyen lehet például a nézőpont fogalmának és szerepének a 

megértését célzó feladat („Írd meg az Esti Kornél-novellában olvasott történetet a bolgár 

kalauz szemszögéből! Vedd figyelembe a Kosztolányi-novella utalásait!”, „Készíts 

tízmondatos fogalmazást, amelyben kedvenc karaktered belső gondolatait, érzéseit mondod 

el!”), a tematikai összefüggések felismertetését gyakorló feladat („Gyűjtsetek, és meséljetek 

egymásnak történeteket az igazságtalansággal szembeforduló hősökről! Nemcsak a nagy 

történelmi, társadalmi témákra gondolhattok, hanem a mindennapi életben adódó 

igazságtalanságokra is.”, „Írjatok rövid történetet az egyik novella alapján úgy, hogy aktuális 

környezetbe, napjainkba helyezitek!”), vagy éppen a szerkezeti egységek szerepét vizsgáló 

feladat („Hogyan lehetett volna lezárni a novellát úgy, hogy győzedelmeskedik az igazság? Írj 

másik befejezést nyolc-tíz mondatnyi terjedelemben!”). 
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 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd az első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó részében leírtakat 

(29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A tanmenetben előírtak szerint a Kisepikai alkotások feldolgozására hét, a rugalmas 

tanmenet szerint kilenc tanóra áll rendelkezésünkre. Tanári döntés szerint, a tanulócsoport 

ízlése és motivációja függvényében a tankönyvben szereplő alkotások helyett tárgyalhatók 

más hasonló alkotások is. Pl. Örkény István, Fekete István, Lázár Ervin vagy kortárs alkotók 

műveiből, valamint választható Petőfi Sándor A helység kalapácsa című komikus eposza vagy 

további Arany János-balladák. A rendelkezésre álló időkeretben az új ismeretanyagot úgy kell 

meghatározni, hogy készségfejlesztésre, ismétlésre, gyakorolásra is legyen idő. Ezért egyes 

műveknél elégedjünk meg azok élményszerű megismerésével – elemzésük nélkül. 

Mindezek figyelembevételével itt egy lehetséges feldolgozási módot mutatunk be. 

 Ajánlott feldolgozási mód 

 „Odafönt másképp tudódott ki az igazság” – Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása 

Ha lehetőségünk van rá, úgy ezen a tanórán beszéljük meg a témazáró dolgozat főbb 

tanulságait! A tanórán megismerkedünk Mikszáth kisprózájával, a palóc mesemondó 

világával, és az előzményekből kiindulva kapcsolatot teremtünk a regény és a novella között. 

Célunk a novella világának megismerése, a novella elemzéséhez kapcsolódó ismeretek 

felhasználásával a szövegvilág megértése (mf. 79‒80/2‒4.). 

 „tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat” – Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

Ismerkedés Móricz Zsigmond és a szöveg világával, összehasonlítva Mikszáth 

ábrázolásmódjával. Fontos, hogy a diákok megértsék azt a tragikumot, amit a mű rejt, illetve 

megérezzék a szöveg szépségét (mf. 81/3., 82/5.). Fektessünk nagy hangsúlyt az empátia 

fejlesztésére, a mű által felvetett erkölcsi kérdések megbeszélésére! A novella világához 

kapcsolódva házi feladatul adhatjuk a munkafüzet szövegértési gyakorlatát (mf. 82/5.). 

 „Játszottam, mint a színész” – Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. Kilencedik fejezet  

A tanórán Kosztolányi szövegvilágával foglalkozunk, előtérbe állítva a nyelvi közlés és 

megértés problematikájával való szembesülést. A munkafüzet feladatainak felhasználása 

(83‒84. o.) lehetőséget ad a novella játékos, csoportos értelmezésére. A gyengébb 

csoportokban – tekintve a novella nehézségére – annak értelmezése helyett foglalkozhatunk 

más novellával is. 
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„repülhet-szállhat a labda” – Kányádi Sándor: Az igazi sportember 

A novella helyett a szerzőtől más vagy kortárs szerző műve is feldolgozható. A tanórán 

ismerkedünk Kányádi szövegvilágával, a tanmese morális szempontjainak megbeszélésével. 

 „Ennyi hiányzik az igazságból” – Heinrich Böll: A Balke család mérlege 

A novella helyett a szerzőtől más vagy más külföldi szerző műve is feldolgozható. A tanórán 

ismerkedünk a szerzővel és a szöveggel – megbeszélve a történetet és a tanulságokat. Az 

élményszerűség és az érintettség megteremtése a munkafüzet feladatainak (86/1‒6.) 

felhasználása segítségével történhet. 

Összefoglalás vagy további kisepikai mű feldolgozása 

Az összefoglalásra két tanórát szánunk. Az órák célja a különböző szövegek, szerzők, 

nézőpontok, stílusok összehasonlítása, elemzése, értékelése a munkafüzet (87‒88. o.) és a 

tankönyv feladatainak felhasználásával. 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegértelmezési, 

szövegalkotási feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra. 

Drámai műfajok 

Hetedik osztályban a diákok először ismerkednek a dráma fogalmával. Célunk ezért az, hogy 

ezen művek jellegzetességeit megismertessük, olvasási stratégiáinkat ilyen típusú szövegen 

is kialakítsuk. Természetesen az olvasott dráma és a színpadi mű különbözőségének 

megismerésére csak akkor van módunk, ha a diákok rendelkeznek a színházi befogadás 

élményével. Arra buzdítjuk a kollégákat, hogy a dráma műnemének megismerését a színházi 

befogadás élménykörével is egészítsék ki.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

Bár a dráma műneméről ez idáig még nem esett szó, a diákok már kell, hogy rendelkezzenek 

kellő tapasztalattal a dráma műnemi sajátosságairól. Idézzük fel a közösen vagy önállóan 

megtekintett színdarabokat, és az alapján tárjuk fel a jellemzőket! Ugyanakkor számba 

vehetjük a tanórai dramatikus játékokat, és a diákok ismerik a dialógus, a szerepjáték 

fogalmait is. 
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 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése  

A fejezet tanításakor a drámai műnem alapvető sajátosságait, alapfogalmait kell 

bevezetnünk. Ezen túl a diákoknak a fejezet végére képessé kell válniuk az epikai és a drámai 

történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és eltérések azonosítására, a műben 

megjelenített konfliktusok, döntések felismerésére és mérlegelésére. Fel kell ismerniük a 

komikumot mint műfajformáló minőséget, meg kell tudniuk különböztetni annak formáit.  

Ily módon a legfontosabb alapfogalmak, amelyek ismeretét elvárhatjuk a tanulóktól, 

az alábbi listában összegezhetők: dráma, szerzői utasítás, dialógus, felvonások, hármas 

egység elve, komédia, komikum, szerkezeti egységek (expozíció, bonyodalom, konfliktus, 

tetőpont, megoldás), jellemtípus, jellemkomikum, helyzetkomikum, túlzás. 

b) Nevelési célok 

Nevelési céljainkat a komédia műfaji jegyeihez igazítsuk. A komédia egy olyan jellemvonást 

karikíroz ki, amely a normá(lis)tól eltérő, túlzó magatartásformában jelentkezik. Molière A 

fösvény című darabja többek között a pénzügyi nevelés kérdéseit állítja előtérbe. A javakkal 

való észszerű gazdálkodás, a pénzügyi döntések közvetett és közvetlen következményei, a 

pénz jellemet befolyásoló szerepe, az egyéni és közösségi érdekek összefüggése olyan 

kérdések, amelyekkel a diákoknak foglalkozniuk kell. 

Mindemellett nem hanyagolható el annak vizsgálata, hogy a felmerülő 

konfliktusokkal ki és hogyan képes megküzdeni. Az iskolában elsajátított megküzdési 

stratégiák ismerete a diákokat a későbbiek folyamán is elkísérik, ezért érdemes ezekre 

nagyobb figyelmet fordítani. A szöveg értelmezése mellett tehetjük ezt különféle 

dramatikus, szituációs játékok előadásával is. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A fejezetben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően arra kell odafigyelnünk, hogy a 

diákok jártasságot szerezzenek a drámai, azon belül is a komikus szövegelemek 

felismerésében, azok értelmezésében.  

A diákok megismerik a drámai műnem legfontosabb jellemzőit, a komédia műfaját 

közös és önálló olvasással, feldolgozással, műelemzéssel; képessé válnak az epikai és a 

drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és eltérések azonosítására; a drámai 

szerkezet, drámai jellem és nyelv néhány jellemzőjének felismerésére; a komikum mint 

műfajformáló minőség felismerésére, formáinak megkülönböztetésére; egy jellemtípus 

azonosítására. A tankönyv és a munkafüzet a kerettantervi elvárásoknak megfelelő 

szövegértési feladatok bőséges tárházát kínálják. 
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A dráma kapcsán javasoljuk, hogy a diákokkal minél több olyan szövegértési, 

szövegalkotási feladatot végezzünk el, amelyek a mű dramatikus megformálását, különféle 

szituációs játékok bemutatását igénylik. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd az első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó részében leírtakat 

(29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Drámai műfajok című fejezetre szánt idő a tanmenet szerint négy tanóra.  

 Ajánlott feldolgozási mód 

A hatályos kerettanterv szerint a tanárok felé az az elvárás, hogy diákjaikkal egy komédia sok 

szempontú megközelítését végezzék el. Ez azt jelenti, hogy tanári döntés szerint más művet 

is választhatunk értelmezésünk tárgyául. Ilyen lehet pl. Molière Képzelt beteg című 

komédiája vagy Shakespeare egy vígjátéka, Szigligeti Ede Liliomfi című alkotása, esetleg 

Goldoni Két úr szolgája című drámája. Ily módon itt egy lehetséges tanmenetet vázolunk. 

Molière: A fösvény – A komédia 

Ismerkedés a drámai műnemmel, a komédia műfajával, a szerzővel, művei világával (mf. 89. 

o.). 

Molière: A fösvény – A konfliktus 

A szereplők és viszonyaik megismerése, a szituáció kibontása, a bonyodalom, konfliktus 

megértése. A konfliktus reális és a drámában szereplő megoldása. 

Jellemek a komédiában 

A szereplők jellemének megtárgyalása, a jellemkomikum mint humorforrás megértetése. 

Az irodalmi szöveg tanulságainak megbeszélése, a humor leleplező jellegével való 

ismerkedés. 

A szerzőről és a műről tanultak összefoglalása. 

Év végi összefoglalás 

Az év végi összefoglalásra három tanórát szánjunk! Ebben a három órában lehetőség nyílik a 

tanév folyamán elsajátított ismeretek rendszerezésére, a szövegértési és szövegalkotási 

képességek fejlődésének felmérésére, a tanévben elvégzett munka értékelésére, illetve a 

jövő tanév megtervezésére. 
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Év végi összefoglalás 

A feldolgozott olvasmányok élményének felidézése, a tanult fogalmak rendszerezése. 

A hetedik osztályban megtanult kulcsfogalmak az epika, a líra és a dráma 

műneméhez, illetve az azokhoz kapcsolható műfajokhoz köthetők. Ezek a következők voltak: 

anekdota, cselekmény, elbeszélés, elbeszélői nézőpont, előreutalás, epizód, időrend, 

késleltetés, kisregény, kitérő, legenda, mese, monda, novella, alakzat (ismétlés, párhuzam, 

ellentét, fokozás), dal, elégia, epigramma, hasonlat, himnusz, időmértékes verselés, 

időmértékes verssor (2-3-féle), megszemélyesítés, metafora, óda, rapszódia, rím, 

rímelhelyezkedés, romantika, szókép, ütemhangsúlyos verselés, verslábak (ötféle), dialógus, 

dráma, helyzetkomikum, jellemkomikum, komédia, konfliktus. 

Természetesen a csoport képességeihez mérten több fogalmat is elvárhatunk 

diákjainktól. A fenti lista azt a minimumot összegzi, amely a kerettantervi ajánlásokban 

meghatározó minimumnak tekinthetők. 

Az éves munka értékelése, osztályzatok lezárása 

A közösen elvégzett munka értékelése. (Az egyéni értékelést ne a tanórán végezzük el, ott 

csak a közös munka legfőbb támaszainak mondjunk köszönetet!) 

Találkozás az élő irodalommal (vagy Játékos irodalomóra, vagy Olvasmányajánló)  

Tanulmányi kiránduláshoz vagy színház-, mozilátogatáshoz, író-olvasó találkozóhoz 

kapcsolódó, irodalomhoz is köthető ismeretek és élmények feldolgozása. 

Azok a tanulók, akik erre vállalkoznak, fogalmazzanak meg ajánlásokat társaik számára, mit 

érdemes olvasniuk a nyári szünetben! A társak javaslata hatásosabb lehet a tanárénál. A házi 

olvasmány mellett a közösen kiválasztott és az egymás tanácsai alapján választott 

(„kölcsönös”) olvasmányok jelentősen javítják az olvasási motivációt. A gyakorlottabb 

olvasók pedig közösségi igazolást, presztízst szerezhetnek jó ajánlásaikkal. 

II.2.2. Nyolcadik osztályos tananyag 

Magyar irodalom a 20. század első felében 

A nyolcadikos tankönyv első nagy tartalmi egysége a Magyar irodalom a 20. század első 

felében című fejezet. Ebben a részben a diákok a Nyugat folyóirat alkotóinak emblematikus 

versein keresztül ismerkednek meg a század első felében jelentkező alkotókkal, azok 

beszédmódjával és a verseikben jelentkező, a klasszikus modernséghez sorolandó 

stílusirányzatokkal: az impresszionizmussal, a szecesszióval, a szimbolizmussal, a 

naturalizmussal és az expresszionizmussal. Mindemellett fontosnak tartjuk bemutatni azokat 

a tematikus, formai, látásmódbeli újításokat, amelyek ezekben az alkotásokban megjelentek. 

Nem feledkezünk el ugyanakkor arról sem, hogy a diákokat megismertessük a 20. század első 
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felét jellemzően meghatározó szellemi környezettel, a versek hátteréül szolgáló életrajzi, 

történeti, társadalmi vonatkozásokkal. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A fejezet tanításakor végig kell gondolnunk és fel kell mérnünk azt, hogy a diákok milyen 

előismeretekkel rendelkeznek, amelyek a későbbi szövegértelmezést segítik. A nyolcadik 

évfolyamos tananyag esetében már igyekezzünk olyan komplex szövegelemzés birtokába 

juttatni a diákokat, amely alkalmazza azokat a tudáselemeket, készségeket és képességeket, 

amelyeket a diákok a korábbi években megismertek és elsajátítottak! 

A tanóra ráhangolódást vagy éppen értelmezésünk reflektálását segítő szakaszában 

bevezethetjük a témát valamely problémakör felmutatásával, de nyolcadik osztályban 

törekedjünk arra is, hogy a diákok korábbi, a műértelmezéshez kapcsolható ismereteit is 

előhívjuk! Kérdést fogalmazhatunk meg a tanított alkotó korábbi versére, valamely műfaj 

hagyományára, poétikai eszköz korábbi megjelenésére vonatkozóan, de rákérdezhetünk más 

tantárgy vonatkozó ismeretanyagára is.  

Ily módon kérdezünk valamely korábbi tananyagra az Idézd fel! feladataiban az alkotások 

előtt. A lírai művek értelmezési szempontjainak birtokában a költői hagyományra kérdezünk 

rá, hogy az ismétlés mellett a korábban tanultakhoz kapcsoljuk az új információkat.  

Ady Endre versei kapcsán rákérdezhetünk a romantika korstílusára és annak 

megjelenésére költészetében. A szerelmes költészet kapcsán elhelyezhetjük szerelmes 

verseit a szerelmi költészet hagyományának viszonyában (Petőfi Sándor: A szerelem, a 

szerelem; Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, Petőfi Sándor: A négyökrös szekér, Radnóti 

Miklós: Bájoló, Petőfi Sándor: Szeptember végén, József Attila: Mikor az uccán átment a 

kedves, Radnóti Miklós: Tétova óda), így értékelve ennek a költészetnek az újításait is. Babits 

Mihály verse kapcsán hasonlóképpen idézhetjük fel Petőfi Sándor hazafias költészetét (pl. 

Petőfi Sándor: Az alföld, Szülőföldemen, A XIX. század költői, Nemzeti dal). Juhász Gyula 

költeményét a korábban megismert tájleírásokkal vethetjük össze (pl. Petőfi Sándor: Az 

alföld, a János vitéz tájleírásai, Úti levelek, Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától, a 

prózai művekben megjelenő tájleírások), míg Kosztolányi Dezső Boldog, szomorú dala 

kapcsán felidézhetjük a dal, a számvetés fogalmát, a korábban tanult Esti Kornél-novellát. 

Tóth Árpád Esti sugárkoszorú című verse a tájleíró költészet mellett ismétlésül kínálja az óda 

(pl. Radnóti Miklós: Tétova óda), a vallomás (pl. József Attila: Istenem, én nagyon 

szeretlek…), a dal (pl. Kölcsey Ferenc: Csolnakon) műfaji jegyeit is. A József Attila-versek 

esetében a számvetés fogalmán túl utalhatunk a költő korábban megismert műveire 

(Istenem, én nagyon szeretlek; Betlehemi királyok, Mama, Mikor az uccán átment a kedves, 

Két hexameter). A Dunánál című vers kapcsán ismét az óda műfaját, míg az itt 

megismerendő Radnóti-versek kapcsán az idő- és értékszembesítő verstípus (pl. Berzsenyi 
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Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától) vagy a hazafias költészet kerülhet az ismétlés 

középpontjába. Természetesen itt is utaljunk azokra a korábbi, a költőhöz köthető 

alkotásokra, amelyekkel már találkozhattak a diákok (Bájoló, Tétova óda)! 

Kiemelt szereppel bír, hogy azokat a szempontokat, amelyek az értelmezésben 

szerepet kapnak, a tanórákon ismételjük át, és vonjuk be a tanórai munkafolyamatba. A 

fejezetben kiemelt jelentősége van a korábban megismert poétikai eszközök – szóképek, 

alakzatok – felismerésének. Nagyon fontos, hogy ezeket az eszközöket (halmozás, alliteráció, 

ismétlés, fokozás, inverzió, toposz, allegória, ellentét, rímképlet, verselés, párhuzam, 

metafora, megszemélyesítés, költői kérdés, idő- és értékszembesítés, önmegszólító vers stb.) 

ne csak felismertessük és átismételjük, hanem próbáljuk érzékeltetni azt is, hogy ezek az 

eszközök hogyan, milyen módon vesznek részt a vers jelentésének megteremtésében. 

Nyolcadik osztályban a diákok már birtokában vannak a leíró nyelvtan elemzésben 

felhasználható ismeretének is. A morfémák, a szófajok, a szószerkezetek és a mondattan 

ismerete lehetővé teszi, hogy ezeket is alkalmazzuk. Így vizsgáljuk például, hogy milyen 

szófajú szavak halmozása jelenik meg egy költeményben, miért éppen azok a szófajok 

kerülnek előtérbe, amik. Kitérhetünk pl. a jelzős szerkezetek megjelenésére az alkotásban, 

de megfigyelhetjük a mondatok modalitásának szerepét is. A figura etymologica 

megjelenése kapcsán nem nélkülözhető a szóalaktan ismerete sem, de ugyanígy 

bevonhatjuk a hangtan hangulatteremtő szerepének értelmezését is.  

Természetesen nem lehet, és nem is kell mindezeket egyetlen alkotáson 

megvizsgálni, arra azonban törekedjünk, hogy azokat a releváns elemeket, amelyek az 

alkotás értelmezésében fontos szerepet játszanak, használjuk a tanórákon. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése  

A fejezet a Nyugat irodalmi korszakát és alkotóinak világát ismerteti meg. Nagy figyelmet 

fordítunk arra, hogy a diákok megismerjék azt a szellemi környezetet, amely ezen alkotók 

életét keretezte, műveik létrejöttét befolyásolta. A bevezető fejezet mellett és a tankönyvi 

értelmező szövegeken túl nagy szerepe van ebben a szövegértést kiegészítő Irodalmi 

barangolásoknak és a Képek és irodalom című részeknek is.  

A kerettantervhez igazodva a korszak stílusirányzatait kell megismernünk: 

elsősorban, az ajánlásnak megfelelve, a klasszikus modernség irányzatait ismertetjük: a 

szimbolizmust, az impresszionizmust és a szecessziót ‒ de könyvünk emellett foglalkozik a 

naturalizmussal, az expresszionizmussal és a klasszicizálás jelenségével is. Bemutatjuk az 

egyes irányzatok és művek összefüggéseit, az irányzatok főbb törekvéseit, jellemző stilisztikai 

és formai jegyeit. 

A 20. század első felében megjelenő új típusú versnyelv új stilisztikai eszközök 

megismertetését teszi szükségessé. Új ismeretanyagként jelentkezik így a szimbólum, a 
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figura etymologica és a szinesztézia is. Radnóti Miklós kapcsán pedig az ekloga műfajával is 

megismerkedünk. 

b) Nevelési célok 

A tanulás tanítása, az együttműködési készség fejlesztése, az empátia, a digitális 

kompetenciák, a megfelelő vitakultúra, az igényes munkamorál kialakítása minden tanóra 

fontos nevelési célkitűzése. A nevelési célok megfogalmazása mindig a tanár kompetenciája 

az adott csoport jellemzőinek figyelembe vételével. 

Ahogy a korábbi évek esetében, úgy jelen esetben is igyekezzünk a művekhez 

kapcsolódóan megfogalmazni azokat a célokat, amelyek az adott diákcsoport esetében 

hasznosak lehetnek. 

A fejezet a stílusirányzatokat tekintve egy-egy látásmód kialakítását fejlesztheti. A 

diákok azzal találkozhatnak, hogy egy korszak milyen sokféle módon vet fel erkölcsi és 

esztétikai kérdéseket, és milyen sokféle műformában és hangnemben felelhet ezekre a 

problémákra. A magyar Ugaron vagy a Tiszta szívvel című versek kapcsán erkölcsi kérdésként 

vethetjük fel például egyén és környezete konfliktusait, és számot vethetünk az ezekre adott 

válaszokkal. A Héja-nász az avaron, az Őrizem a szemed, az Esti sugárkoszorú a szerelmi 

élmény sokszínűségének bemutatásával az érzelmi nevelés szolgálatába állítható versek. 

Radnóti Miklós költészetében a hazaszeretet hangja szólal meg, de szót kell ejtenünk a 

kirekesztés, az elnyomás fogalmairól, a zsidóság történelmi sorshelyzetéről. Nevelési célként 

tűzhetjük ki ugyanakkor azt is, hogy a diákok médiatudatosságát fejlesszük (pl. 

„Beszélgessetek arról, mennyi időt fordítotok nyomtatott szövegek [pl. könyvek, folyóiratok] 

olvasására, és mennyit internetes honlapok böngészésére!”), a korszak irodalmi, művészeti, 

kulturális emlékeinek, emlékhelyeinek azonosításával a regionális és helyi kötődéseket 

mélyítsük el (pl. „Gyűjtsétek össze, hogyan emlékezhetünk szülőföldünk híres íróira, 

költőire!”) vagy a vershez kapcsolódóan szót ejtsünk az egészséges életmódról (pl. 

„Gyűjtsétek össze a rendszeres séta pozitív hatásait!”). 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A kerettantervnek megfelelően 7–8. évfolyamon a már megalapozott szövegértési és 

szövegalkotási kompetenciák továbbfejlesztése történik. Ekkorra már számos 

képességszintet el kell érni.  

Szövegértés szempontjából már nemcsak a szöveg tartalmának visszamondására, az 

értelmezés szempontjainak (pl. műfaj, beszédhelyzet) vagy a poétikai jellemzők (pl. 

szóképek, alakzatok) azonosítására helyezzük a hangsúlyt, hanem formai-stilisztikai 

elemzésre is képessé tesszük a diákokat. Ez azt jelenti, hogy a formai-stilisztikai 

jellegzetességek felismerésén túl ezeket a jellegzetességeket a tartalom összefüggésében 

értelmezzük is. Továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosításán túl 

foglalkoznunk kell azzal is, hogy ezek milyen jelentésteremtő szereppel bírnak a vers 
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üzenetének megértésében. Például Juhász Gyula verse kapcsán megállapíthatjuk, hogy „[a] 

vers stílusát a könnyed zeneiség, a főnevek halmozása és a lassúságot érzékeltető igék 

határozzák meg. A költemény impresszionista stílusa, az alkonyi pillanat szépsége részben 

ellensúlyozza a Tisza-parton szemlélődő lírai én elvágyódását, magányát.” 

Fontos feladat továbbá a nyelvről tanult ismeretek elmélyítése, a nyelv 

szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése. A diákok előismeretei között szereplő 

nyelvi rendszerszintekről szerzett tudás majd minden eleme felhasználható az 

értelmezésben: a hangtan, a szóalaktan, a szófajtan, a szószerkezettan, a mondattan kapcsán 

elsajátított ismereteket itt is kamatoztathatjuk. Például ily módon adhatunk feladatokat: 

„Keresd ki a jelzős szószerkezeteket a szövegből, és csoportosítsd őket hangulatuk szerint!”, 

„Jellemezd a versben megjelenő igék segítségével a lírai én és a táj kapcsolatát! Mit 

hangsúlyoz az igék halmozása?” 

Beszédkészség tekintetében a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően 

artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza.  

Nyolcadik osztályban már rövidebb elemzési vagy véleményalkotásos feladatokat is 

megfogalmazhatunk. A tanuló már nemcsak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem a 

művet komplexebb módon értelmezni, ennek kapcsán pedig érvelni is képes. Célszerű 

irányított fogalmazást íratni, amelyben a diákok számára pontosan megfogalmazzuk az 

elvárásainkat. Például: „Válassz egy olyan témát, amely téged különösen megfogott a tanult 

versekben (pl. a magyarság sorskérdései, a szerelem változatai, a hazaszeretet megjelenése), 

és írj róla fogalmazást! A fogalmazás bevezetőjében ismertesd a témát és annak 

jelentőségét, a tárgyalásban mutasd be, hol és hogyan jelenik meg ez a tanult versekben, 

végül írd le a saját véleményedet!” 

Tanulási képesség szempontjából a tanuló már nemcsak használni tudja a vázlatot, 

hanem ő maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, a megismert 

szövegfeldolgozási eljárások, technikák (pl. pókhálóábra, gondolattérkép) alkalmazására, 

ezek alapján pedig az önálló szóbeli szövegalkotásra.  

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd a hetedikes anyag első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó 

részében leírtakat (29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Magyar irodalom a 20. század első felében című fejezetre szánt idő a tanmenet szerint tíz 

tanóra.  
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 Ajánlott feldolgozási mód 

A hatályos kerettanterv szerint a tanárok felé az az elvárás, hogy diákjaikkal a klasszikus 

modernség stílus- és formajegyeit sajátítsák el a korszak jellemző műveinek segítségével. E 

szerint tanári döntés alapján választhatunk más, a csoport szempontjából alkalmasabb 

műveket is. Babits Mihály: Petőfi koszorúi és József Attila: A Dunánál című műveket 

kiegészítő anyagként szerepeltetjük tankönyvünkben. Ily módon itt egy lehetséges 

tanmenetet vázolunk. 

A Nyugat létrejötte és jelentősége 

A tanórán ismerkedünk a 19. század végi és 20. század eleji stílusirányzatokkal. 

Áttekintjük a Nyugatot életre hívó hazai irodalmi és művészeti előzményeket, és előtérbe 

állítjuk a Nyugat jelentőségének megértését. 

Mf. 6‒7/1–3. 

 „Keresek egy csodát, egy titkot” – Ady Endre költészete 

„S egy kacagó szél suhan el” – A reménytelenség szimbólumai, magyarságversek 

Az óra témája a magyar ugar képei, a reménytelenség szimbólumai Ady költészetében. 

Megismerjük Ady Endrét, költői életútját, stílusjellemzőit és verseit (költőszerep – zseni, 

látomásosság, szimbolizmus, magyarságvers). 

Ebben segítenek a munkafüzet feladatai (mf. 9‒10/1‒4.). 

Ady szerelmi költészete  

„Új rablói vannak a nyárnak” – Ady Endre: Héja-nász az avaron, Őrizem a szemedet 

Ady szerelmeinek, szerelmi költészetének rövid megismerése. 

Ismerkedés a szövegekkel a munkafüzet feladatainak felhasználásával (mf. 11‒12/1‒4.). Itt 

elsősorban az összehasonlítást gyakoroljuk. Áttekintjük a fokozás, ismétlés, ellentét 

alakzatait. 

 „Ezüstösek a tiszai hajók” – Juhász Gyula: Tiszai csönd 

„Igézve álltam, soká, csöndesen” – Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Ismerkedés a 20. századi magyar irodalmi impresszionizmus és szecesszió jellegzetességeivel 

(mf. 15/1‒3., 18‒20.). 

Nem kötelező mindkét alkotó egy-egy művét tárgyalni.  

A stílusirányzatok megismerése során az elméleti ismeretek alapos tárgyalása helyett 

fordíthatunk időt a képzőművészeti kitekintésre, zenehallgatásra. 
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 „Itthon vagyok itt e világban” – Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal  

A szöveg értelmezése, lehetséges olvasatok kialakítása. A munkafüzet feladatainak 

sorrendjét érdemes követni (mf. 16‒17/1‒3.). A szecesszió mellett értelmezzük a költői 

kifejezőeszközöket (ismétlés, halmozás, alliteráció, költői kérdés)! 

 „És csak csudálkozunk az életen!” – József Attila költészete 

„Húsz esztendőm hatalom”– József Attila: Tiszta szívvel, Születésnapomra 

Ismerkedés József Attilával (mf. 21/1‒2.), költői életútjával, stílusjellemzőivel, verseivel (mf. 

22‒26.). A számvetés és a lázadás motívumai, költői kifejezőeszközei, valamint az avantgárd, 

az expresszionizmus, a szabadvers, az önmegszólító vers az óra kulcsfogalmai. A versek közül 

választva adjunk fel memoritert! 

A munkafüzet 23. oldalán az összehasonlítást gyakoroljuk kortárs átiratok felhasználásával. 

Radnóti Miklós pályaképe 

„Alszik a tábor” – Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

„Messzeringó gyerekkorom világa” – Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Radnóti Miklós jelentőségének és pályájának rövid megismerése. 

Ismerkedés az ekloga műfaji jegyeivel, illetve az idő- és értékszembesítő verstípussal. 

Fontos nevelési cél lehet a hazaszeretet megjelenésének értelmezése az irodalomban. A 

Nem tudhatom című verset memoriterként adjuk fel megtanulni! 

A Hetedik ecloga választható szépirodalmi szöveg. 

Mf. 27‒30. o. 

Összefoglalás I.: Magyar irodalom a 20. század első felében 

A tanult művek, szerzők, fogalmak áttekintése, összefoglalása. 

Közös munka és csoportmunka a munkafüzet és a tankönyv feladatainak felhasználásával 

(mf. 31‒32. o.) 

Összefoglalás II.: Szövegértelmezési és szövegalkotási gyakorlatok 

A témával kapcsolatos gondolatok megfogalmazása valamely adott műfajban (pl. beszámoló, 

levél, tudósítás). Írások felolvasása, közös véleményezése. 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra, és méri a memoriterek elsajátításának szintjét is. 
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Magyar irodalom a 20. század második felében és napjainkban 

A fejezetben a 20. század második felének irodalmi áramlatait, kiemelkedő alkotóit, egy-egy 

jellegzetes versét ismertetjük meg a tanulókkal. A magyar líra alakulástörténetéről csupán 

rövid ízelítőt igyekszünk adni, felvázolva ennek a folyamatnak a legfontosabb eredményeit. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A megelőző fejezethez hasonlóan a tanóra ráhangolódást vagy éppen értelmezésünk 

reflektálását segítő szakaszában bevezethetjük a témát valamely problémakör 

felmutatásával, és törekedhetünk arra is, hogy a diákok korábbi, a műértelmezéshez 

kapcsolható ismereteit is előhívjuk. Kérdést fogalmazhatunk meg a tanított alkotó korábbi 

versére, valamely műfaj hagyományára, poétikai eszköz korábbi megjelenésére 

vonatkozóan, de rákérdezhetünk más tantárgy vonatkozó ismeretanyagára is.  

Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című verse kapcsán elsősorban a vers 

történelmi hátterére vonatkozó ismeretanyagot kell előhívni, de a zsarnokság történelmi, 

irodalmi megjelenésére vonatkozóan is tehetünk fel kérdést (pl. utalhatunk Arany János A 

walesi bárdok vagy Szondi két apródja című alkotásaira). Weöres Sándor Hazatérés című 

költeményének értelmezésekor Petőfi Sándor Egy estém otthon című alkotása mellett 

minden, a család megjelenését tartalmazó műalkotás felidézése hasznos lehet (mf. 37/6.). 

Pilinszky János verse kapcsán a kő és a víz motívumát, jelképrendszerét eleveníthetjük fel, 

ugyanakkor az allegória fogalmát is átismételhetjük. Nagy László műve kapcsán az ars 

poetica műfaját idézzük fel. Lackfi János Lavina-dala Kosztolányi Dezső Boldog, szomorú 

dalát írja át. Az Erdélyi töredék szintén egy korábbi költői hagyománnyal lép párbeszédbe: 

ennek megfelelően a Hymnus vagy éppen A walesi bárdok ismerete nélkülözhetetlen. Jónás 

Tamás és Kukorelly Endre művei esetén a gyermeki nézőpont fogalmát állíthatjuk az ismétlés 

középpontjába. 

Kiemelt szereppel bír, hogy azokat a szempontokat, amelyek az értelmezésben 

szerepet kapnak, a tanórákon ismételjük át és vonjuk be a tanórai munkafolyamatba. A 

fejezetben fontos a korábban megismert poétikai eszközök – szóképek, alakzatok – 

felismerése. Nagyon fontos, hogy ezeket az eszközöket (halmozás, alliteráció, ismétlés, 

fokozás, toposz, allegória, ellentét, rímképlet, verselés, párhuzam, metafora, 

megszemélyesítés, költői kérdés, idő- és értékszembesítés, önmegszólító vers stb.) ne csak 

felismertessük és átismételjük, hanem próbáljuk érzékeltetni azt is, hogy ezek az eszközök 

hogyan, milyen módon vesznek részt a vers jelentésének megteremtésében. 

Nem mellőzhetjük ebben a fejezetben sem a versek stilisztikai elemzésekor 

figyelembe venni a nyelvtanórákon tanultakat. A szövegfonetikai eszközök megjelenésén túl 
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a szóalaktan, a szófajtan, a szószerkezettan és a mondattan is lényeges szerepet játszhat a 

művek értelmezésében. 

Természetesen továbbra sem célunk mindezeket egyetlen alkotáson megvizsgálni, 

arra azonban törekedjünk, hogy azokat a releváns elemeket, amelyek az alkotás 

értelmezésében fontos szerepet játszanak, használjuk a tanórákon. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet a 20. század második felének és napjaink irodalmát mutatja be. Célunk, hogy a 

diákokkal megismertessük ennek az időszakasznak a legfontosabb irodalmi törekvéseit és 

tendenciáit. Az idézett alkotók és műveik kiválasztása természetesen nem fedheti le ennek a 

korszaknak az egészét. Arra törekedtünk ugyanakkor, hogy a meglehetősen közeli időbeli 

távlat ellenére olyan alkotók költői világát mutassuk be, akik az említett líratörténeti 

folyamatok reprezentatív képviselőinek nevezhetők, és akiknek művei az általános iskolai 

korosztály értelmezési képességeinek, készségeinek is megfelelők. 

Az új ismeretek elsajátítása mellett lényegesnek tartjuk kiemelni, hogy a tanórákon az 

alkotó és művének megismerése mellett elsősorban arra kell törekednünk, hogy a már 

megismert elemzési módszereket, szövegértési eljárásokat ezen új kontextusban gyakorolják 

a diákok. Az új ismereteket és fogalmakat a megismerendő versekhez és a csoport 

képességeihez rendelhetjük. Épp ezért jelzésértékűen, de nem kötelezően, a 

kerettantervben elvárt fogalomként adjuk meg a használt fogalmakat: Magyar Csillag, 

versmondat, vallomásos költőszerep, megidézés, zeneiség, paradoxon, szimbólum, 

asszociáció, fokozás, ars poetica, alkalmi költemény, számvetés, létértelmezés, tárgyias 

beszédmód, elidegenedés, szövegek párbeszéde, nyelvi játék, töredékesség, gyermeki 

nézőpont, irónia. 

Ily módon ismerkedünk meg az ötvenes évek költészetével, először Illyés Gyula Egy 

mondat a zsarnokságról című versével és azzal a történelmi környezettel, amely jelentősen 

befolyásolta a magyar irodalom alakulástörténetét. Nagy László verse az értékpusztító jelen 

világával szemben fogalmazza meg erkölcsi kérdéseit és vállal egy, a romantika korához 

kapcsolható közösségi költőszerepet, míg Pilinszky János költeményében a tárgyiasabb – 

Babits Mihály és József Attila nevéhez köthető – beszédmód, a létértelmezés kap 

lényegesebb szerepet. Weöres Sándor Hazatérés című alkotása kapcsán egy egyéni költői 

világ megjelenését kísérjük figyelemmel – vizsgálva azt is, hogyan kapcsolódik költészete a 

már megismert romantikus hagyományhoz. A posztmodern irodalom jellegzetességeit Lackfi 

János, Kovács András Ferenc, Kukorelly Endre és Jónás Tamás versein keresztül ismerhetjük 

meg. Legalább két kortárs szerző jellemző művének (műveinek) tárgyalását javasoljuk. 

Választhatók szerzők és művek a tankönyvben kidolgozott négy lecke alapján, de a téma 

értelmezési keretein belül bármely szerző helyettesíthető másikkal. A választáshoz kiváló 
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támpontot ad a Digitális Irodalmi Akadémia (https://pim.hu/hu/dia), ahol maguk a művek is 

hozzáférhetők. 

b) Nevelési célok 

A tanulás tanítása, az együttműködési készség fejlesztése, az empátia, a digitális 

kompetenciák, a megfelelő vitakultúra, az igényes munkamorál kialakítása minden tanóra 

fontos nevelési célkitűzése. A nevelési célok megfogalmazása mindig a tanár kompetenciája 

az adott csoport figyelembe vételével.  

Ahogy a korábbi művek esetében, úgy jelen esetben is igyekezzünk a művekhez 

kapcsolódóan megfogalmazni azokat a célokat, amelyek az adott diákcsoport esetében 

hasznosak lehetnek! 

Illyés Gyula verse kapcsán a zsarnokság fogalmáról, egyén és hatalom viszonyáról, a 

politika mindennapi szerepéről, az ember elnyomó hatalommal szembeni lehetőségeiről 

gondolkodhatunk. A kapcsolódó szövegértési feladatban az életpálya-építés és az önismeret 

kap fontos szerepet: megfogalmazhatjuk céljainkat és vágyainkat, valamint azok 

összefüggését képességeinkkel és lehetőségeinkkel kapcsolatban. A Hazatérés című vers a 

családi kapcsolatokról, a családi életről, azok időbeli változásairól szól. Arra biztatjuk a 

diákokat, hogy gondolkodjanak el azon, miként lehet javítani az őket körülvevő emberi 

kapcsolatok minőségén (pl. „Válasszatok egyet a három szereplő közül, és írjatok neki 

levelet! Próbáljatok javaslatokat adni, hogyan tehetné jobbá a családi életüket!”). Pilinszky 

János költeménye az önismeret lényegi kérdését állítja középpontba: az ember egyediségét, 

egyéniségének kibontakozási lehetőségeit állíthatjuk nevelési feladataink szolgálatába. Nagy 

László alkotása tudatosíthatja örök emberi értékeinket, amelyek hozzájárulhatnak lelki 

egészségünk védelmezéséhez, egyúttal felelősségünket is kiemeli ezen értékek őrzése és 

ápolása tekintetében. A Lavina-dal egy életmód vizsgálatára késztethet: ezáltal erkölcsi és 

önismereti problémákat tematizál, egyúttal felvethet olyan kérdéseket, amelyek a 

környezettudatosság, a fenntartható fejlődés köznapi megjelenését teszik tárgyul. Az Erdélyi 

töredék a magyarságtudatnak, a magyarság sokszínű kultúrájának és annak megőrzésének 

jelentőségét emeli ki, ugyanakkor elgondolkodtat a kisebbségi léthelyzetről, illetve az ahhoz 

kapcsolható felelősségvállalásról is. Jónás Tamás és Kukorelly Endre verseiben a gyermek és 

a felnőtt viszonyának kérdései kerülhetnek középpontba. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A fejezet tanításakor továbbra is odafigyelünk arra, hogy a már elsajátított ismereteket 

alkalmazzuk, a szövegértési és szövegalkotási kompetenciákat kamatoztassuk és 

begyakoroljuk. 

A vers témájával és az általunk megfogalmazott nevelési célkitűzésekkel összhangban 

komplex elemzői feladatokat tűzhetünk ki. Az értelmezés folyamatának kezdetén az adott 

https://pim.hu/hu/dia
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alkotáshoz igazodva felvethetünk valamely, a diákok életében is fontos szerepet betöltő 

problémát, illetve foglalkozhatunk a vers történelmi, életrajzi, etikai stb. hátterével is.  

A műértelmezés során a vers témáján túl kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy 

érzékeltessük: a formai jegyek milyen szerepet játszanak a lírai alkotás jelentésének 

megszületésében. A korábban ismertetett elemzési szempontok és a feladatokhoz kapcsolt 

technikák, munkaformák kreatív alkalmazása a tanórák lényeges feladata.  

Ügyeljünk arra, hogy a diákok beszédkészségét, véleményalkotási képességeit 

kibontakoztassuk a tanórákon. (Ennek eszköze lehet a vers hangos felolvasása is: „Hogyan 

kellene elszavalni a verset: szenvedélyesen, tárgyilagosan, gyorsabb vagy lassúbb 

tempóban?”)  

A szóbeli szövegalkotás mellett ne feledkezzünk meg az írásbeli szövegalkotási 

feladatokról sem! A kreatív írás, az érvelő szövegalkotás mellett adhatunk kisebb elemzési 

feladatokat is. Ebben továbbra is segítséget nyújtunk az egyes leckék végén található 

szövegértési-szövegalkotási feladatokkal, valamint a munkafüzetbeli feladatsorokkal. 

A fejezetben olyan alkotások kerülnek előtérbe, amelyek lehetőséget és alkalmat 

adnak az összehasonlítás gyakorlására is. Pl. „Hasonlítsd össze Weöres Sándor versét Petőfi 

Sándor Egy estém otthon című költeményével!”, „Hasonlítsátok össze a verset [Szabó T. 

Anna: Balaton] Vajda János tavaly tanult, Nádas tavon című alkotásával!”, „Hasonlítsátok 

össze a Lavina-dalt Kosztolányi Dezső Boldog, szomorú dal című költeményével! Mi lehet a 

megidézés oka és célja?” – Ezen feladatok esetén célszerű a diákok számára megadni az 

általunk elvárt szempontokat, amelyek alapján a hasonlóságokat és különbségeket 

megfogalmazzuk. Az összehasonlítás esetében figyeljünk oda arra is, hogy a diákok számára 

világosan érzékeltessük, mi az összehasonlítás szerepe és célja az egyes versek tekintetében. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd a hetedikes anyag első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó 

részében leírtakat (29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Magyar irodalom a 20. század második felében és napjainkban című fejezetre szánt idő a 

tanmenet szerint tíz tanóra. Ebben a tíz tanórában kortárs (az utóbbi három évtizedben 

megjelent) szerzőket is ismertetünk. Legalább két kortárs szerző jellemző művének 

(műveinek) tárgyalását javasoljuk. Választhatók szerzők és művek a tankönyvben kidolgozott 

négy lecke alapján, de a téma értelmezési keretein belül bármely szerző helyettesíthető 

másikkal. A választáshoz kiváló támpontot ad a Digitális Irodalmi Akadémia 

(https://pim.hu/hu/dia), ahol maguk a művek is hozzáférhetők. 

 

https://pim.hu/hu/dia
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 Ajánlott feldolgozási mód – egy lehetséges tanmenet 

 „mindenki szem a láncban” – Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

Lehetőség szerint a tanórán értékeljük a témazáró feladatlapokat, vázoljuk és javítjuk a 

felmerülő típushibákat. Ismertetjük az elkövetkező órák témáját: bevezetjük a Magyar 

irodalom a 20. század második felében című fejezetet, röviden körvonalazzuk a témák, 

irányzatok, szereplők sokszínűségét. Az óra célja a versszöveg értelmezése a történelmi 

háttér összefüggésében, a lehetséges olvasatok kialakítása. Az olvasási, szövegértési 

készségek fejlesztése, a műértelmezés gyakorlása, a szövegelemzési készségek fejlesztése 

tekintetében a munkafüzet feladatainak sorrendjét érdemes követni (mf. 33‒35/1‒5.). 

„És az a csönd úgy kiabál” – Weöres Sándor: Hazatérés 

Az óra célja Weöres Sándor pályájának, verseinek, költői jellegzetességeinek rövid 

megismerése, ismerkedés a szöveggel. Az alábbi fogalmakat, poétikai eszközöket vizsgáljuk: 

szerepvers, zeneiség, versformák, alakzatok, modalitás. A tankönyv feladatai mellett 

javasoljuk a munkafüzetben található feladatok elvégzését páros és csoportos munkában 

(mf. 36‒37/1‒6.).  

„s messze elhajítja” – Pilinszky János: Egy szenvedély margójára 

Pilinszky János jelentőségének és pályájának rövid áttekintése után a szöveggel és az azáltal 

kifejezett életérzéssel ismerkedünk. Vizsgáljuk a versben megjelenő költői 

kifejezőeszközöket, alakzatokat, a modalitás jelentőségét (mf. 38/1‒5.). 

„Lángot ki lehel deres ágra?” – Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet – kiegészítő anyag 

Megismerkedünk Nagy László költő egyéniségével, a versben megjelenő szenvedély költői 

megnyilatkozásaival. Vizsgáljuk a költői kifejezőeszközöket, alakzatokat, a modalitást, 

valamint a szimbólumot, a fokozást és az ars poetica műfaját (mf. 39/1‒3.). 

„S forgok e vásár görgetegén” – Lackfi János: Lavina-dal  

Megismerkedünk Lackfi János versével. A szöveg feldolgozása, illetve összevetése 

Kosztolányi Dezső Boldog, szomorú dal című versével a munkafüzet válogatott feladatai 

mentén történhet csoportban (mf. 40‒41/1‒6.). Értelmezésünkben vizsgáljuk a költői 

kifejezőeszközöket, alakzatokat, az alkalmi költészet, a számvetés, a felidézés fogalmát.  

„mint megkopott legendák” – Kovács András Ferenc: Erdélyi töredék 

A szöveget a munkafüzet feladatainak felhasználásával értelmezzük (mf. 42‒43/2‒3.). 

Figyelünk a költői kifejezőeszközökre, alakzatokra, megfigyeljük a költészeti hagyomány 

felidézésének lehetőségeit, a töredékesség kifejezésének költői eszközeit. Ennek 
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tekintetében összehasonlítjuk a verset A walesi bárdokkal, a Hymnussal és a Ki viszi át a 

szerelmet? című verssel. 

„milyen világba bújhat el” – Jónás Tamás: Lassuló zuhanás 

Megismerkedünk a szöveggel egyéni és közös munka folyamán. Az idő- és értékszembesítés 

(gyermek – felnőtt) versbeli megjelenését vizsgálva elgondolkodunk és véleményt formálunk 

a hátrányos helyzetről és a tanulási kudarcok lehetséges összefüggéseiről az iskolában. 

Megvizsgáljuk a paradoxon, az ismétlés, a központozás hiányának jelenlétét a versben (mf. 

44/1‒3.). 

„egy gyerek nem ért semmit” – Kukorelly Endre: 1956 

Megismerkedünk a szöveggel, kialakítjuk a lehetséges olvasatokat. Egyéni és közös 

munkában dolgozzuk fel a munkafüzet feladatait (mf. 45‒46/1‒7.). A forradalom történelmi 

eseményeinek felidézése mellett a társművészeteket is bevonhatjuk az értelmezés körébe 

(pl. film). 

Összefoglalás I.: Magyar irodalom a 20. század második felében és napjainkban 

Tanult művek, szerzők, fogalmak áttekintése, összefoglalása. Közös munka és csoportmunka 

a tankönyv és a munkafüzet feladatainak felhasználásával (tk. 98/1‒10., mf. 47‒49/1‒4.). 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, illetve rákérdez a tanult fogalmakra, ismeretekre. 

Regények 

A Regények című fejezetben a diákok tovább ismerkednek a nagyepikai alkotások 

jellegzetességeivel, valamint egy regény sok szempontú megközelítési lehetőségeivel.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A fejezet tananyaga szervesen kapcsolódik a korábban tanultakhoz. Mivel elsődlegesen nem 

új ismeretet közvetítünk, hanem elmélyítjük a diákok már meglévő tudását, ezért a regény 

elemzése kapcsán aktívan támaszkodunk a diákok korábbi ismereteire.  

A regény műfaji jegyeivel az előző tanévben részletesen foglalkoztunk a 

Regényrészletek című fejezetben, valamint Jókai Mór és Mikszáth Kálmán regényei kapcsán. 

A diákoknak nyolcadik osztályban már részletes szakirodalmi fogalomkészletet és 

értelmezési szempontokat kell ismerniük. Ezeket az előismereteket az alábbiakban 

foglalhatjuk össze: 
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A diákok ismerik az epika műnemét, annak fontosabb műfajait. Meg tudják határozni a 

regény műfaji sajátosságait és műfaji változatait. Találkoztak már a történelmi regény, a 

detektívregény, a kalandregény, az ifjúsági regény, a bűnügyi regény, a családregény, a 

sorsregény és a szerelmes regény fogalmaival. Tisztában vannak azokkal az alapvető elemzési 

szempontokkal, amelyek meghatározzák a műfaj értelmezési lehetőségeit. Emlékeztetőként 

említjük meg a legfontosabb kulcsfogalmakat, elsajátítandó képességeket:  

- epika, prózai forma; 

- regény, regénytípusok; 

- cím értelmezése; 

- beszédhelyzet; 

- az epikus művek szerkezeti tagolása a hagyományos szerkezeti egységek szerint 

(expozíció, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, megoldás), szerkezeti tagolás az idő, 

a helyszínek szerint, vagy más formai jegy alapján (pl. anekdotikusság, az időrend 

megbontása, keretesség, lineáris elbeszélés, párhuzamos cselekményszövés);  

- egyéb szerkezeti jellegzetességek felismerése (pl. epizód, kitérő, késleltetés, 

előreutalás és visszautalás, kulcsjelenet; párbeszédes, leíró és elbeszélő forma, 

elhallgatás);  

- a cselekmény (pl. fordulatosság) jellemzése; 

- a narrátor jellemzése (pl. mindentudó); 

- az elbeszélő hangneme (pl. patetikus, anekdotikus, humoros, ironikus, távolságtartó 

előadásmód); 

- elbeszélői nézőpont (pl. eszményítés, heroizálás) jellemzése; 

- szereplők (pl. romantikus hős) és köztük lévő viszonyok (pl. konfliktus) jellemzése, 

magatartásformáik értékelése;  

- a regényben megjelenő tematika felismerése és értékelése; 

- erkölcsi kérdések felismerése és értékelése;  

- vélemény megosztása, érzelmi attitűd; 

- nyelvhasználat (pl. diáknyelv, tájnyelv); 

- stílus (pl. romantikus és realista stílusjegyek felismerése). 

Ezeknek az előismereteknek a gyakorlása és beépítése az egyes művek, műrészletek 

értelmezésébe a tanórák kiemelt részét kell hogy képezzék. Természetesen az adott mű 

kapcsán végig kell gondolni mindazt, hogy a fent említettek közül mi az, ami az értelmezést 

segíti. Célszerű végiggondolni azt is, hogy a választott regény milyen, már korábban tanult 

irodalmi alkotással rokonítható tematikai, formai, stiláris sajátosságait nézve. 
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 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A kerettantervi előírás legalább egy regény sokrétegű értelmezését várja el. Ennek 

függvényében nagyobb szabadságot kaphat a tanár, illetve a tanulói csoport: tanári döntés 

szerint, a tanulócsoport motivációjának függvényében elemezhető egy regény a 

tankönyvből, de máshonnan választva is. 

Tanmenetünkben két regény tárgyalását javasoljuk a közölt részletek alapján. Csak 

akkor várhatjuk el valamely mű egészének elolvasását, ha könnyebb nyelvezetű, rövidebb 

regényt választottunk. Egy egész regény elolvasása esetén viszont az összefüggések 

megértése önállóan is lehetségessé válik, ami sikerélményt, teljességélményt ad.  

A művek választhatók a tankönyvben kidolgozott leckesorok alapján, de a téma 

értelmezési keretein belül bármelyik mű helyettesíthető másikkal. Pl. Móricz Zsigmond: 

Árvácska vagy Légy jó mindhalálig vagy Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember vagy Isten rabjai 

vagy Karinthy Frigyes, Márai Sándor, Szerb Antal, Móra Ferenc, Fekete István, Örkény István 

(Tóték), Déry Tibor (Niki) korábban nem tárgyalt műve. 

Az új ismereteket a választott könyv/könyvek kapcsán fogalmazhatjuk meg. Ilyen 

lehet a mű történelmi hátteréről szóló ismeret, a műben megjelenő népcsoport 

megismerése mellett a kerettantervi ajánlásban szereplő fogalomkészlet beépítése a 

választott regény értelmezésébe (elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; 

fejlődésregény, humor, példázat/parabola, történelmi regény). 

A fejezet végén olvasmányajánlót közlünk, amelyből a diákok szabadon választhatnak 

olyan művet, amelyet egyénileg vagy közösen is elolvashat a csoport. Tamási Áron: Ábel 

Amerikában, Luca Cognolato – Silvia Del Francia: A láthatatlan hős, William Golding: A 

Legyek Ura olyan alkotások, amelyek méltán kelthetik fel diákjaink érdeklődését. 

b) Nevelési célok 

Nevelési céljainkat a választott regény kapcsán fogalmazhatjuk meg. Itt azt kell kiemelni, 

hogy a fejezet általunk választott regényeinek jellegéből adódóan a fejlődésregényt állítjuk 

előtérbe. Ennek megfelelően egy sor önismereti, életpálya-építési, a személyiség fejlődését 

előtérbe állító kérdés kerülhet előtérbe. Reményeink szerint az órai feldolgozás folyamán a 

diákok sokat tanulhatnak hűségről, kitartásról, helytállásról, a nehézségek, a problémák 

megoldásáról, az emberi élet sorskérdéseiről is. Reméljük, nem csak számukra érdekes 

kérdésekkel találkoznak, de személyiségük gazdagításában, világnézetük alakulásában 

hasznos válaszokat is kapnak az egyes alkotásoktól. 
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c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A hatékony szövegértelmezést az A fejezet felhasználási területei című alpontban 

megfogalmazott előismeretek továbbfejlesztésére alapozzuk. Ebben mind a tankönyv, mind 

a munkafüzet feladattípusai segítségünkre lesznek, de ne feledjük azt sem, hogy az oktatási-

nevelési célkitűzésekhez igazodva a már megismert és ismertetett technikák tanórai 

alkalmazása sem mellőzhető. Javasoljuk továbbá az Irodalmi barangolások című részek 

feladatainak beépítését a tanórák vagy az otthoni feladatkijelölés menetébe. 

A szövegalkotás minden tanórán fontos szerepet játszik. A választott regény 

kérdésfelvetései fogékonnyá tehetik a diákokat a tematikai és erkölcsi megközelítésre, 

értékek azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, döntéseinek 

mérlegelésére. A regény kapcsán éppen ezért teret adhatunk a vitára ösztönző 

feladattípusok órai használatának.  

Továbbra is igyekezzünk minél változatosabb szövegtípusokat feladni (véd-, illetve 

vádbeszéd valamely szereplő mellett vagy ellen, elkészíthetjük valamely szereplő naplóját, 

képzeletbeli levelét, ugyanannak az eseménynek más nézőpontból való megjelenítését, 

egyes történetek továbbírását stb. Egyes jelenetek dramatizálása nemcsak a szövegértést, de 

a szövegalkotást is fejlesztheti. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd a hetedikes anyag első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó 

részében leírtakat (29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Regények című fejezetre szánt idő a tanmenet szerint tizennégy tanóra. Ennek felosztása 

az Ismeretek közvetítése című alpontban ismertetetteknek megfelelően a tanár döntési 

körébe tartozik. Ennek megfelelően teszünk javaslatot a tanmenetben is. 

 Ajánlott feldolgozási mód 

Regények a 20. századi magyar irodalomból 

A témazáró dolgozat javítása és értékelése mellett az epikáról és az epikai műfajok 

fogalmáról eddig tanultak felelevenítése, az új ismeretek előkészítése az óra célja. Elő kell 

készíteni, hogy a diákok a továbbiakban azonosíthassák a tanult regény legfontosabb 

műnembeli sajátosságait és műfaji jellemzőit. A korábban tanult epikai művek 

felelevenítésére, jellemzőik áttekintésére csoportmunkát javaslunk. 
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A további 10 tanórán az alábbiak közül választhatunk a fent említett szempontok szerint: 

- Szabó Magda: Abigél 

Megismerkedünk az íróval, a regénnyel, a könyvben szereplő szövegrészletekkel. 

Gyakoroljuk az értő és értelmező/kifejező hangos olvasást, a néma olvasást. 

A háború, a búcsúzás, a szeretet, a gyermeki és felnőtt felelősségvállalás, hősiesség, 

áldozatvállalás irodalmi kifejeződéseit vizsgáljuk a történet, cselekmény, hely, idő, szereplők, 

jellemek tekintetében. 

A szöveg(ek) feldolgozása a tankönyv és a munkafüzet feladatainak felhasználásával (is) 

történhet (tk. 101/1‒7., mf. 50‒53/1‒5.). 

- Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

Megismerkedünk az íróval, a regénnyel, a könyvben szereplő szövegrészletekkel. 

Gyakoroljuk az értő és értelmező/kifejező hangos olvasást, a néma olvasást. 

A humor, nyelvi játék irodalmi kifejeződései, a székely népnyelv jellegzetes fordulatainak 

megismerése kap szerepet a fejlődés- vagy nevelődési regény, az élőbeszédszerűség, a nyelvi 

humor, a történet, cselekmény, hely, idő, szereplők, jellemek megismerése mellett. 

A szöveg(ek) feldolgozása a tankönyv és a munkafüzet feladatainak felhasználásával (is) 

történhet (tk. 116/1‒5., 124/1‒5. és mf. 54‒59. o. feladatai). 

- Kertész Imre: Sorstalanság 

Megismerkedünk az íróval, a regénnyel, a könyvben szereplő szövegrészletekkel. 

Gyakoroljuk az értő és értelmező/kifejező hangos olvasást, a néma olvasást. 

Az irónia, a visszatekintő elbeszélés jellemzőinek megismerése kap szerepet az irodalmi 

Nobel-díj, a történet, cselekmény, hely, idő, szereplők, jellemek bemutatása mellett. A 

szöveg(ek) feldolgozása a tankönyv és a munkafüzet feladatainak felhasználásával (is) 

történhet (tk. 131/1‒5., 137/1‒5. és mf. 60‒64. o. feladatai). 

- Kiegészítő tananyagként választhatjuk még Rejtő Jenő Az előretolt helyőrség című 

művét. 

A regény(ek) feldolgozása után 2 tanórát szánjunk az összefoglalásra a tankönyvi és 

munkafüzetbeli feladatok felhasználásával! 

Témazáró dolgozat 

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, rákérdez a tanult fogalmakra 

A témával kapcsolatos gondolatok megfogalmazása valamely adott műfajban (pl. beszámoló, 

levél, tudósítás). 
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Kisepikai műalkotások 

A Kisepikai műalkotások című fejezetben a diákok tovább ismerkednek a kisepikai művekkel, 

műfajokkal, azok jellegzetességeivel, valamint megközelítési lehetőségeivel.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A fejezet itt is nagy hangsúlyt fektet a diákok korábbi ismereteire. A kisepikai alkotásokkal a 

diákok a mese, a monda, a legenda, a mitológiai történet, a bibliai elbeszélés, a kisregény, az 

anekdota műfajain keresztül már ötödik osztálytól kezdve ismerkedtek meg, majd a hatodik 

és hetedik évfolyamon a novella és elbeszélés műfajaival is foglalkoztak.  

A regényelemzés szempontjait hasonlóan felhasználhatjuk a novellák értelmezésében is. 

Ezek a következők: 

- epika, prózai forma; 

- cím értelmezése; 

- beszédhelyzet; 

- az epikus művek szerkezeti tagolása a hagyományos szerkezeti egységek szerint 

(expozíció, bonyodalom, kibontakozás, tetőpont, megoldás), szerkezeti tagolás az idő, 

a helyszínek szerint, vagy más formai jegy alapján (pl. anekdotikusság, az időrend 

megbontása, keretesség, lineáris elbeszélés, párhuzamos cselekményszövés);  

- egyéb szerkezeti jellegzetességek felismerése (pl. kitérő, késleltetés, előreutalás és 

visszautalás, kulcsjelenet; párbeszédes, leíró és elbeszélő forma, elhallgatás);  

- a cselekmény (pl. fordulatosság) jellemzése; 

- a narrátor jellemzése (pl. mindentudó); 

- az elbeszélő hangneme (pl. tragikus, komikus, tragikomikus, patetikus, anekdotikus, 

humoros, ironikus, távolságtartó előadásmód); 

- elbeszélői nézőpont (pl. eszményítés, heroizálás) jellemzése; 

- szereplők (pl. romantikus hős) és köztük lévő viszonyok (pl. konfliktus) jellemzése, 

magatartásformáik értékelése;  

- a regényben megjelenő tematika felismerése és értékelése; 

- erkölcsi kérdések felismerése és értékelése; 

- vélemény megosztása, érzelmi attitűd; 

- nyelvhasználat (pl. diáknyelv, tájnyelv); 

- stílus (pl. romantikus és realista stílusjegyek felismerése). 

Ezek felhasználása az értelmezések szerves részét kell, hogy képezzék. Itt is fontos azonban, 

hogy gondoljuk végig azokat a lehetséges előzményeket, amelyek valamilyen szempontból 

részét képezhetik a szövegértés és szövegalkotás menetének. 
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A Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című művéből vett novellák kapcsán például 

felidézhetjük azon filmeket, irodalmi alkotásokat, amelyek hasonlóan az iskola világából 

merítik témájukat. Örkény István novellája kapcsán felidézhetjük a ballada fogalmát, 

valamint szóba kerülhetnek azok a művek (elsősorban ars poeticák), amelyek a művészet 

szerepét fogalmazzák meg. Az őrangyal című novella esetében azt kérjük a diákoktól, hogy 

idézzék fel azokat a műveket, amelyekben az angyal alakja megjelenik. Ugyanígy A szökés 

című novella kapcsán az utazásról szóló mesék felidézése segítheti az értelmezés folyamatát.  

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezetben átismételjük az epikáról eddig tanultakat, és tovább bővítjük az ismeretek körét 

a kisepikai műfajok fogalmával kapcsolatban. Tankönyvünk Karinthy Frigyes két novellája (A 

jó tanuló felel, A rossz tanuló felel) mellett számba veszi Örkény István Ballada a költészet 

hatalmáról, Sławomir Mrożek Az őrangyal és Lázár Ervin A szökés című novelláit. 

Javasoljuk, hogy Karinthy Frigyes művei mellett legalább két alkotást válasszunk. A 

tankönyvben közölt és elemzett kisepikai alkotások helyett más, a tanár vagy a tanított 

csoport igényeit jobban kielégítő alkotást is bemutathatunk. A téma értelmezési keretein 

belül bármely szerző vagy mű helyettesíthető másikkal (pl. Kosztolányi Dezső, Móricz 

Zsigmond, Mikszáth Kálmán, Örkény István műveiből). 

A kerettantervi követelményrendszer azt írja elő, hogy a diákok használják és 

alkalmazzák ezen alkotások tekintetében a már ismert és a fentebbiekben körvonalazott 

szempont- és fogalomrendszert, valamint megjelöli azokat a kulcsfogalmakat, amelyek 

értelmezési folyamatba építését elvárja: kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, 

komikus eposz, szerkezet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

Az általunk választott kisepikai alkotások kapcsán foglalkozunk a műfaji ismeretek 

bővítésével: a paródia, a humoreszk, az egyperces műfajaival, valamint nagyobb hangsúlyt 

helyezünk az elbeszélői hangnem, az esztétikai minőségek vizsgálatára, így a következő 

fogalmi ismerettel számolunk: groteszk, abszurd, fantasztikum; szatirikus, tragikus, idilli, 

elégikus, ironikus, humoros, groteszk, abszurd, tárgyilagos hangnemek. 

Mindezek mellett természetesen nem vonatkoztathatunk el attól az ismeretanyagtól 

sem, amely a novella értelmezését segítheti. A nyugatos alkotók világához új ismeretként 

kapcsolhatjuk például Karinthy Frigyes rövid bemutatását, vagy az általunk választott 

novellához kapcsolódó fogalomkészlet elsajátítását. 

b) Nevelési célok 

Nevelési céljainkat az előzőekhez hasonlóan, az egyes, bemutatásra szánt novellák kapcsán 

fogalmazhatjuk meg. A művekben megjelenő alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak 

felismerésén túl a diákokkal a felvetett erkölcsi kérdések értelmezésére és véleményezésére 
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is kitérünk (pl. indulatok, szeretet, együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála). 

Karinthy Frigyes alkotásai kapcsán például arra figyelhetünk fel, hogy az iskolai siker vagy 

kudarc miként határozhatja meg az embereknek a közösségen belül betöltött szerepét. 

Ugyanígy Örkény egypercese kapcsán el kell gondolkodnunk arról, hogy milyen szerepet kap 

a művészet az ember életében, milyen fejlesztő hatásai lehetnek személyiségünk 

alakulásában. Az őrangyal című novella alapvető nevelési kérdéseket vet föl, míg A szökés 

című írás a hátrányos helyzetű, nehéz sorsban élők iránt kelthet empátiát. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A hatékony szövegértelmezést az A fejezet felhasználási területei című alpontban 

megfogalmazott előismeretek továbbfejlesztésére alapozzuk. Ebben mind a tankönyv, mind 

a munkafüzet feladattípusai segítségünkre lesznek, de ne feledjük azt sem, hogy az oktatási-

nevelési célkitűzésekhez igazodva a már megismert és ismertetett technikák tanórai 

alkalmazása sem mellőzhető. Javasoljuk továbbá az Irodalmi barangolások című részek 

feladatainak beépítését a tanórák vagy az otthoni feladatkijelölés menetébe. 

A szövegalkotás minden tanórán fontos szerepet játszik. A választott novellák 

kérdésfelvetései fogékonnyá tehetik a diákokat a tematikai és erkölcsi megközelítésre, 

értékek azonosítására, megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, döntéseinek 

mérlegelésére. A regény kapcsán éppen ezért teret adhatunk a vitára ösztönző 

feladattípusok órai használatának.  

Továbbra is igyekezzünk minél változatosabb szövegtípusokat feladni (véd-, illetve 

vádbeszéd valamely szereplő mellett vagy ellen, elkészíthetjük valamely szereplő naplóját, 

képzeletbeli levelét, ugyanannak az eseménynek más nézőpontból való megjelenítését, 

egyes történetek továbbírását stb.)! Egyes jelenetek dramatizálása nem csak a szövegértést, 

de a szövegalkotást is fejlesztheti. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd a hetedikes anyag első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó 

részében leírtakat (29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Kisepikai alkotások című fejezetre szánt idő a tanmenet szerint kilenc tanóra. Ennek 

felosztása az Ismeretek közvetítése című alpontban ismertetetteknek megfelelően a tanár 

döntési körébe tartozik.  
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 Ajánlott feldolgozási mód 

Kisepikai alkotások – A műfaji ismeretek felidézése 

Az epikáról eddig tanultak felelevenítése, az új ismeretek előkészítése. 

A kisepikai műfajok fogalmának előzetes tisztázása. Annak előkészítése, hogy a diákok a 

továbbiakban azonosíthassák a tanult művek legfontosabb műfaji jellemzőit. 

 „Bejárat a negyedik végtelenbe” – Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem (részletek) 

Ismerkedés az íróval, a könyvben szereplő szövegrészletekkel. Értő és értelmező/kifejező 

hangos olvasás, néma olvasás gyakorlása. Szöveg értelmezése, jellemzőinek vizsgálata. 

Szövegértelmezési készség fejlesztése. A humoreszk jellemzőinek megismerése. A szöveg 

feldolgozása a tankönyv és a munkafüzet feladatainak felhasználásával (tk. 155/1‒5., mf. 

70/1‒3.). 

Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról (novella) – választható 

Ismerkedés az íróval, a novellával. Értő és értelmező/kifejező hangos olvasás, néma olvasás 

gyakorlása. Szöveg értelmezése, jellemzőinek vizsgálata. Szövegértelmezési készség 

fejlesztése. A novella és a ballada műfajának, valamint a groteszk esztétikai minőség 

jellemzőinek megismerése. A szöveg feldolgozása a tankönyv és a munkafüzet feladatainak 

felhasználásával (mf. 71‒72/1‒5.). 

Slavomir Mrozek: Az őrangyal (novella) ‒ választható 

Ismerkedés az íróval, a novellával. Értő és értelmező/kifejező hangos olvasás, néma olvasás 

gyakorlása. Szöveg értelmezése, jellemzőinek vizsgálata. Szövegértelmezési készség 

fejlesztése. Az abszurd esztétikai minőség jellemzőinek megismerése. A szöveg feldolgozása 

a tankönyv és a munkafüzet feladatainak felhasználásával (mf. 73/1‒4.). 

Lázár Ervin: A szökés (elbeszélés) – választható 

Ismerkedés az íróval, a művel. Értő és értelmező/kifejező hangos olvasás, néma olvasás 

gyakorlása. Szöveg értelmezése, jellemzőinek vizsgálata. Szövegértelmezési készség 

fejlesztése. Az elbeszélés jellemzőinek megismerése. A szöveg feldolgozása a tankönyv és a 

munkafüzet feladatainak felhasználásával (mf. 74/1‒5.). 

Összefoglalás 

Összefoglalás a tankönyvi és munkafüzetbeli feladatok felhasználásával (tk. 178. o., mf. 

75‒76. o.). 
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Témazáró dolgozat  

Komplex dolgozat a tematikus egység alapján. Tartalmaz szövegértési, szövegalkotási 

feladatokat, illetve rákérdez a tanult fogalmakra, ismeretekre. 

A szövegalkotás lehet kreatív jellegű, pl. valamely olvasott mű szereplőjének 

megszólaltatása. 

Drámai műfajok 

A Drámai műfajok című fejezetben a diákok tovább ismerkednek a dráma műnemével, azon 

belül a tragédia, a tragikomédia műfajaival, azok jellegzetességeivel. A fejezetben 

Shakespeare Romeo és Júlia című darabját mutatjuk be. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg 

arról, hogy a tragédia színpadra szánt mű, ezért azt is szorgalmazzuk, hogy – amennyiben 

arra mód van – a diákokat a színházi élmény tapasztalatához juttassuk.  

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A dráma műnemével a diákok irodalomórán először hetedik osztályban találkozhattak, 

amikor Molière A fösvény című komédiájával ismerkedtek meg. Természetes azonban, hogy 

a diákok előismeretében számos olyan tapasztalat van, amelyek a dráma jellegzetességeit 

magukon viselik: az együtt megtekintett színházi előadások, az iskolai ünnepélyek és 

előadások, a tanórai dramatikus foglalkozások mind ide sorolhatók. Meg kell említeni 

ugyanakkor azokat a drámához köthető fogalmakat is, amelyekkel más irodalmi művek 

megismerésén keresztül találkoztak a tanulók (pl. a balladák drámai, tragikus jellemzői vagy 

a tragikus elbeszélői hangvétel egyes epikus művekben). 

Hetedik osztályban a diákoknak az alábbi fogalomlista elemeit kellett megismerniük: 

dráma, szerzői utasítás, dialógus, felvonások, hármas egység elve, komédia, komikum, 

szerkezeti egységek (expozíció, bonyodalom, konfliktus, tetőpont, megoldás), jellemtípus, 

jellemkomikum, helyzetkomikum, túlzás. Ezekre a fogalmakra támaszkodik a tankönyvi 

szöveg, és ezekre támaszkodhatunk az oktatás folyamán is. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A szövegismereti minimum az előírások szerint egy választott tragédia és/vagy komédia 

elolvasása és közös feldolgozása. Ez azt jelenti, hogy a tanár dönthet úgy, hogy a csoport 

adottságainak megfelelően a diákok számára az általa legmegfelelőbbnek tartott művet 

választja. Fejezetünkben a Romeo és Júlia feldolgozását javasoljuk. 
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Shakespeare műve kapcsán mindenekelőtt a tragédia műfajával és annak jegyeivel 

foglalkozunk (tragikum, értékpusztulás, alapszituáció, konfliktus, tér- és időviszonyok, 

szereplők rendszere, hősök, cselekmény, előhang).  

Fontosnak tartjuk az életrajz bemutatását, Shakespeare jellegzetes műfajainak 

(tragédia, komédia, királydráma) és pályaképének rövid ismertetését, valamint a korabeli 

angol színjátszás és a Globe Színház jellemző vonásainak kiemelését.  

A tanórák középpontjában a mű értelmezése áll. Az ehhez kapcsolódó kulcsfogalmak 

listáját a kerettanterv rögzíti: dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, 

konfliktus, alapszituáció, drámai nyelv, drámai jellem. 

b) Nevelési célok 

Shakespeare műve kapcsán számos, a korosztályhoz közel álló kérdést fogalmazhatunk meg. 

Ezek értelmezésével a diákok személyiségét sokrétűen alakíthatjuk. Javasoljuk, hogy az 

utószóban jelzett kérdéseket vizsgálva határozzuk meg nevelési céljainkat. A mű kapcsán 

tematizálhatjuk például az alábbiakat:  

- A viszálykodás hogyan teszi tönkre a valódi emberi kapcsolatokat, hogyan mérgezi 

meg az emberi érzéseket és gondolatokat? 

- Mennyire fontos a szülők és a gyermekek közötti megfelelő kommunikáció? 

- A türelem és a megértés hiánya akár tragédiához is vezethet. 

- A világ megváltozása sokszor vezet értékrendbeli, szokásbeli összeütközésekhez a régi 

és az új értékek (ebben a darabban a régi feudális házassági szokások és a szabad 

párválasztás) hívei között. 

- A felnőtté válás nem egy esetben nehézségekkel jár, a kamaszkor belső vívódásaival 

meg kell küzdeni. 

- Mit jelent felelős döntést hozni, vállalni tetteink következményeit? 

- A szerelem sokfélesége jelenik meg a darabban: a plátói (beteljesületlen), a 

reménytelen, az érdekvezérelt, a gyakorlatias, az elképzelhetetlen és az igazi. 

- Az önmegismerés fontossága hangsúlyosan van jelen a műben. 

c) Szövegértési és szövegalkotási célok 

A tanulónak fel kell ismernie és elemeznie kell a drámai műnem főbb jellemzőit, az alkotás 

műfaját közös és önálló olvasással, feldolgozással, műelemzéssel. Feltárjuk a drámai 

szerkezetet, bemutatjuk a drámai jellem és nyelv néhány jellemzőjét. Foglalkozunk a 

tragikum/komikum mint műfajformáló minőség megjelenésével. Elemezzük a drámai 

hősöket, kapcsolataikat, konfliktusaikat és az egyes drámai jeleneteket (akár színházi előadás 

vagy filmfelvétel formájában is). A drámai művek elemzésekor érdemes egy-egy 

szövegrészlet memoriterkénti megtanulása, rövid jelenetek előadása és különféle 

dramatikus formák kipróbálása (pl. helyzetgyakorlat, stílusgyakorlat, dramatikus 

improvizáció), amelyek segítségével fejlődik a diákok empatikus készsége is. 
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Ebben mind a tankönyvi, mind a munkafüzetbeli feladatok lehetnek 

kiindulópontjaink. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd a hetedikes anyag első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó 

részében leírtakat (29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Drámai műfajok című fejezetre szánt idő a tanmenet szerint hét tanóra. Ennek beosztását 

a csoport haladási képességeit tekintetbe véve a tanár dönti el. 

 Ajánlott feldolgozási mód 

Drámai műfajok 

Ezen a tanórán beszéljük meg a témazáró dolgozatot, valamint olvassuk el közösen a jól 

sikerült fogalmazásokat!  

A drámáról, illetve a komédiáról eddig tanultak felelevenítése, az új ismeretek előkészítése. 

A tragédia műfaji jellemzőinek megismerése. 

William Shakespeare: Romeo és Júlia (tragédia) – 5 tanóra 

Az előzetesen már megismert szöveggel az órákon tovább ismerkednek a tanulók, egyes 

részletek néma újraolvasásával, hangos felolvasásával vagy tanári felolvasással. 

Megismerkednek a szerzővel, a szerző korával, az ábrázolt korszakkal. Csoportmunkában 

meghatározzák a helyszínt, az időszakot, a szereplőket, azok tulajdonságait, a szereplők 

viszonyrendszerét, érdekeit és célkitűzéseit, az ok-okozati láncok felismerése után 

összefoglalják a cselekményt. A tragédia szövegének feldolgozása a tankönyv és a 

munkafüzet feladatainak felhasználásával. Dialógusok felolvasása párban. Megfilmesített 

változatban részlet(ek) megtekintése (pl. Zeffirelli). Más művészeti ágak adaptációi. 

Mf. 77‒84. o. feladatai. 

Drámajáték vagy adaptációk megismerése, értékelése 

A dráma sajátos kommunikációs helyzeteinek újrajátszása, alternatív megoldások keresése. 

Az adaptációk sajátos művészi nyelvének összehasonlítása az irodalmival. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 

A média világa a diák mindennapi környezetében kiemelkedő szerepet kap, éppen ezért 

fontos, hogy amikor a tanuló ezzel a világgal találkozik, akkor kialakuljanak benne az ezzel 

kapcsolatos tudatos fogyasztói szokások. Tankönyvünk utolsó nagy fejezete a 

Mozgóképkultúra és médiaismeret. Ebben a fejezetben az irodalom és a média kapcsolatára, 
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a médiatudatosság fontosságára és a média jelenkorban játszott szerepére irányítjuk a 

figyelmet. 

 A fejezet felhasználási területei: milyen előismeretekkel rendelkező tanulóknál lehet 

alkalmazni? 

A diákok számos előismeretére építünk a fejezet oktatása kapcsán, hiszen a média világa ma 

már megkerülhetetlen tényezője a tanulók mindennapjainak. Ugyanakkor tankönyvünk majd 

minden fejezetében alkalmaztunk olyan feladatokat, amelyek a médiatudatosságra 

irányították a figyelmet. Fontos előismeretként vesszük számba azokat a tanórai technikákat 

is, amelyeket a diákok az elmúlt években megismerhettek.  

A kerettantervi meghatározások összegzik a tanuló legfontosabb előismereteit. 

- Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő egyszerű 

helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 

- Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 

- Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-okozati 

viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét, a cselekmény kezdő- és 

végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

- Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni mindennapi 

konfliktusokat. 

- Megfigyeli a médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegét. 

- Ismeri a médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjait, kifejezőeszközeit. 

- A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységeket (pl. újságíró, fotóriporter) 

ismeri. 

 A fejezet részcéljainak leírása, a tankönyv felépítése 

a) Ismeretek közvetítése 

A fejezet négy kisebb alfejezetet foglal magában. Ebben a diákok foglalkoznak a történet és 

elbeszélés mozgóképi megjelenítésével, rendszerezik a különféle médiaszövegeket, és a 

média nyelvéről alkotnak fogalmat.  

Fogalmi szinten az alábbi fogalmak listáját tekinthetjük mérvadónak: narráció, 

szerkezet, mozgóképi szöveg, televíziós műsor, dokumentum, fikció, tényközlő (objektív) 

sajtóműfajok, véleményközlő (szubjektív) sajtóműfajok: hír, hírérték, tudósítás, riport, 

publicisztika, jegyzet, kritika, recenzió, esszé; kommunikáció, szituáció, szövegösszefüggés, 

kontextus, tömegkommunikáció, műsortípus, szerializáció, sztereotípia, reprezentáció, 

manipuláció.  
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b) Nevelési és fejlesztési célok 

A kerettantervi elvárásoknak megfelelően az alábbi lista foglalja össze a legfontosabb 

célkitűzéseinket: 

- Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás erkölcsi-

esztétikai felelősséget is jelent. 

- Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) 

szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kialakítása, a 

mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

- A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. 

- A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

- Annak belátása, hogy a média nagyfokú társadalmi szerepet játszik; a szerep 

megítéléséhez elvi-erkölcsi alapon nyugvó mérlegelés szükséges. 

- A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepének, 

működési módjának tisztázása. 

- Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszerzése, a 

naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

- Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

- A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fejlesztése. 

 A célok elérésének értékelhetősége, az értékelés lehetséges módjai 

Lásd a hetedikes anyag első, A magyar romantika irodalmából című fejezet vonatkozó 

részében leírtakat (29‒30. o.). 

 A fejezet feldolgozásához ajánlott idő  

A Mozgóképkultúra és médiaismeret című fejezetre a tanmenet nyolc tanórát javasol. Az 

alábbiakban egy lehetséges tanmenetet közlünk. 

 Ajánlott feldolgozási mód 

Mozgóképkultúra és médiaismeret – Történet és elbeszélés a mozgóképen – Beállítás és 

jelenet (2 tanóra) 

A fotóról, filmről, médiáról meglévő formális, illetve informális ismeretek felelevenítése, az 

új ismeretek előkészítése. 

A mozgókép eszközei és lehetőségei a történetmesélésben. A téma megismerése a tankönyv 

és a munkafüzet feladatainak felhasználásával (mf. 85‒86/1‒3.). 
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Médiaszövegek rendszerezése 1. – Mozgóképi szöveg és televíziós műsor – Dokumentum és 

fikció (1 tanóra) 

A mozgóképi szövegekkel és a televíziós műsorokkal kapcsolatos formális, illetve informális 

ismeretek felelevenítése, az új ismeretek előkészítése. 

A mozgóképi és televíziós médiaműfajok megismerése a tankönyv és a munkafüzet 

feladatainak felhasználásával (mf. 87/1‒4.). 

Médiaszövegek rendszerezése 2. – Sajtóműfajok (2 tanóra) 

Az írott sajtóval kapcsolatos formális, illetve informális ismeretek felelevenítése, az új 

ismeretek előkészítése. 

A tényközlő (objektív) és véleményközlő (szubjektív) sajtóműfajok megismerése.  

A média nyelve, médiaszövegek értelmezése (2 tanóra) 

A kommunikáció és a tömegkommunikáció folyamatának és tényezőinek megismerése.  

A tömegkommunikáció műsortípusainak, a történetmesélés, valamint a manipuláció 

eszközeinek megismerése. 

A tankönyv és a munkafüzet feladatainak felhasználása (mf. 88/1.). 

Összefoglalás: Mozgóképkultúra és médiaismeret (1 tanóra). 

Tanult fogalmak, ismeretek áttekintése, összefoglalása. 

Közös munka és csoportmunka a tankönyv feladatainak felhasználásával (tk. 228/1‒2.). 

Év végi összefoglalás 

Az év végi összefoglalásra 3 tanórát szánjunk! Ebben a 3 órában lehetőség nyílik a tanév 

folyamán elsajátított ismeretek rendszerezésére, a szövegértési és szövegalkotási 

képességek fejlődésének felmérésére, a tanévben elvégzett munka értékelésére, illetve arra, 

hogy a hagyományos képzési formában elbúcsúzzunk a diákoktól. 

Ennek megfelelően az alábbi tanmenetet tervezhetjük el: 

Év végi összefoglalás 

A feldolgozott olvasmányok élményének felidézése, a tanult fogalmak rendszerezése. 

A tanévben tanult kulcsfogalmakat az alábbi listában összegezhetjük: anekdota, 

beszédhelyzet, egyperces novella, elbeszélői nézőpont, fejlődésregény, hangnem, időrend, 

kisepika, novella, példázat/parabola, történelmi regény, alakzat, allegória, alliteráció; dal, 

disztichon, ekloga, elégia, ellentét, epigramma, fokozás, hasonlat, hexameter, himnusz, 

időmértékes verselés, versláb (ötféle), ismétlés, kötött időmértékes verssor, 

megszemélyesítés, metafora, óda, összetett költői kép, párhuzam, pentameter, rím, 

rímelhelyezkedés, szimbólum, szinesztézia, szókép, impresszionizmus, szecesszió, 

szimbolizmus, bűnügyi történet, kalandregény, tudományos-fantasztikus irodalom, 
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alapszituáció, bonyodalom, cselekmény, dialógus, dráma, epizód, expozíció, fordulat, hős, 

jellem, komédia, komikum, konfliktus, lezárás, narráció, tragédia, beállítás, burleszk, 

dokumentum, fikció, interaktív kommunikáció, kritika, melodráma, publicisztika, 

reprezentáció, riport, sci-fi, sztereotípia, thriller; tudósítás, western. 

Az éves munka értékelése, osztályzatok lezárása 

A közösen elvégzett munka értékelése. (Az egyéni értékelést ne a tanórán végezzük el, ott 

csak a közös munka legfőbb támaszainak mondjunk köszönetet!) 

Találkozás az élő irodalommal vagy Játékos irodalomóra vagy Olvasmányajánló  

Tanulmányi kiránduláshoz vagy színház-, mozilátogatáshoz, író-olvasó találkozóhoz 

kapcsolódó, irodalomhoz is köthető ismeretek és élmények feldolgozása. Azok a tanulók, 

akik erre vállalkoznak, fogalmazzanak meg ajánlásokat társaik számára, mit érdemes 

olvasniuk a nyári szünetben! A társak javaslata hatásosabb lehet a tanárénál. A házi 

olvasmány mellett a közösen kiválasztott és az egymás tanácsai alapján választott 

(„kölcsönös”) olvasmányok jelentősen javítják az olvasási motivációt. A gyakorlottabb 

olvasók pedig közösségi igazolást, presztízst szerezhetnek jó ajánlásaikkal. 
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Házi és ajánlott olvasmányok listája (7‒8. osztály) 

Házi olvasmányok 

7. osztály: 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

Jókai Mór: A cigánybáró (választható) 

Molière: A fösvény 

8. osztály: 

Szabó Magda: Abigél (választható) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (választható) 

Kertész Imre: Sorstalanság (választható) 

Rejtő Jenő: Az előretolt helyőrség (választható) 

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (választható) 

William Shakespeare: Romeo és Júlia 

Ajánlott olvasmányok 

Alexandre Dumas: A három testőr  

Mándy Iván: Csutak és a szürke ló  

Csukás István: Vakáció a halott utcában  

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár  

Anne Frank naplója 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem  

J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura 

Mark Twain: Huckleberry Finn kalandjai 

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

James Fenimore Cooper: Nyomkereső 

Jókai Mór: Az új földesúr 

Tamási Áron: Ábel Amerikában 

Luca Cognolato – Silvia Del Francia: A láthatatlan hős 

William Golding: A Legyek Ura 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén (A kerettanterv meghatározása 

alapján) 

A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, eligazodik és hatékonyan részt vesz a 

mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Figyeli és tudja 

értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével 

megvédeni, ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát mások gondolatvilágába, 

érzelmeibe, megérti mások cselekvésének mozgatórugóit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) megértésére, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk 

visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot készíteni. 

Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban 

megfogalmazni, állításait indokolni. 

Ismeri és törekszik a szövegalkotásban a különböző mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek 

közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett szavak és 

gyakoribb mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Képes a könnyebben besorolható művek műfaji azonosítására, 8-10 műfajt 

műnemekbe tud sorolni, és a műnemek lényegét meg tudja fogalmazni. A különböző 

regénytípusok műfaji jegyeit felismeri, a szereplőket jellemezni tudja, a konfliktusok 

mibenlétét fel tudja tárni. Felismeri az alapvető lírai műfajok sajátosságait különböző korok 

alkotóinak művei alapján (elsősorban 19–20. századi alkotások). Felismeri néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a megszólító-megszólított viszony néhány jellegzetes típusát, azonosítja a 

művek tematikáját, meghatározó motívumait. Felfedez műfaji és tematikus-motivikus 

kapcsolatokat, azonosítja a zenei és ritmikai eszközök típusait, felismeri funkciójukat, 

hangulati hatásukat. Azonosít képeket, alakzatokat, szókincsbeli és mondattani 

jellegzetességeket, a lexika jelentésteremtő szerepét megérti a lírai szövegekben, megismeri 

a kompozíció meghatározó elemeit (pl. tematikus szerkezet, tér- és időszerkezet, logikai 

szerkezet, beszédhelyzet és változása). Konkrét szövegpéldán meg tudja mutatni a 

mindentudó és a tárgyilagos elbeszélői szerep különbözőségét, továbbá a közvetett és a 

közvetlen elbeszélésmód eltérését. Képes a drámákban, filmekben megjelenő emberi 

kapcsolatok, cselekedetek, érzelmi viszonyulások, konfliktusok összetettségének 

értelmezésére és megvitatására. Az olvasott, megtárgyalt művek erkölcsi kérdésfeltevéseire 

véleményében, erkölcsi ítéleteiben, érveiben tud támaszkodni. 

Képes egyszerűbb meghatározást megfogalmazni a következő fogalmakról: novella, 

rapszódia, lírai én, hexameter, pentameter, disztichon, szinesztézia, szimbólum, tragédia, 

komédia, dialógus, monológ. Képes néhány egyszerűbb meghatározás közül kiválasztani azt, 
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amely a következő fogalmak valamelyikéhez illik: fordulat, retorika, paródia, 

helyzetkomikum, jellemkomikum. Az ismertebb műfajokról tudja az alapvető információkat.  

Képes művek, műrészletek szöveghű felidézésére. 

Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt készíteni és tartani különböző írott és 

elektronikus forrásokból, kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból.  

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó 

műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi 

szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi 

szintje, az önálló, kritikus attitűd. 

A fejlesztés várt eredményei a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás alapján 

A két, illetve hat évfolyamos ciklus egy kimeneti mérése lehet a középfokú iskolába történő 

jelentkezést követő írásbeli vizsga is. A jelentkezés rendjéről, illetve a felvételi eljárás 

szabályairól A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint A nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet vonatkozó paragrafusai rendelkeznek.  

Az írásbeli vizsga feladatlapjai az Oktatási Hivatal honlapján is elérhetők, és a vizsgát 

követően nyilvánosságra kerülnek. A középfokú írásbeli vizsga feladatai elsősorban a diákok 

képességeit, készségeit mérik fel, jelezve ezáltal, hogy a nyelvi-irodalmi fogalmi ismeretek 

helyett sokkal inkább a diákok kompetenciaszintje kerül az elvárások középpontjába. Az 

alábbiakban összegezzük azokat a feladattípusokat, amelyek jellemzik a tanulóktól elvárt 

készségek és képességek fejlettségi szintjét. 

hangtani jelenségekre vonatkozó feladatok 

Az írásbeli feladatlapok rendszerint rákérdeznek hangtani jelenségekre, játékos, változatos 

formában. Ilyen típusú feladat az ábécé ismeretének kreatív alkalmazása (például az 

értelmetlen betűsor elemeit az ábécé adott betűt követő elemével helyettesítve értelmes 

szót kapunk), a fonémák cseréjével kialakuló új szavak kitalálása, a betűrendbe sorolás, a 

szótagolás és elválasztás, vagy a magánhangzó- és mássalhangzótörvények ismeretét 

feltételező kérdések (a szó hangrendjének megváltoztatása, kakukktojás megtalálása, 

mássalhangzótörvény felismerése). 

a morfémákra és lexémákra vonatkozó feladatok 

A feladatok között évről évre megjelenik a morfémák (szótő, képző, jel, rag) felismerését és 

az ezzel kapcsolatos tudás kreatív alkalmazását elváró feladvány. Az irodalomoktatás 

szempontjából azonban figyelemreméltóbbak a szókinccsel kapcsolatos feladatok. A rokon 

értelmű szavak ismeretét várja el például az a feladat, amely azt kéri, hogy a szinonimák 

közül a diákok fedezzék fel a kakukktojást, vagy találják ki az összekeveredett betűkből egy 
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megadott szó rokon értelmű párját. A szókincs minőségét térképezi fel a meghatározás, 

amely alapján ki kell találni a szót. Ugyanígy kapcsolódhat feladat az ellentétes szavakhoz 

vagy éppen az azonos/hasonló alakú, többjelentésű szavakhoz is. A tanult szófajok kapcsán is 

megjelennek a felismerést vagy adott szófajú szó megalkotását elváró feladatok. Figyeljünk 

továbbá a szószerkezetekre vonatkozó kérdések lehetséges megjelenésére is! Ennek 

megfelelően mind nyelvtanórán, mind pedig az irodalomórákon célszerű mindezekre 

tekintettel lenni. 

a mondatra és szövegre vonatkozó feladattípusok 

A mondattal kapcsolatos feladattípusok között rendszerint megjelennek a mondatrészek és 

szószerkezetek felismerését, illetve azok pótlását elváró feladatok is. A feladatok 

vonatkozhatnak a mondatszerkezet, illetve a szintaktikailag azonos módon felépülő 

mondatok felismerésére is. A mondat jelentését tekintve számíthatunk olyan feladattípusra, 

amely a mondat szórendje és jelentése közötti viszony megértéséről árulkodik (pl. érzékelni 

kell a jelentésbeli különbséget az olyan típusú mondatok között, mint „Csak Jancsi szereti 

nyersen a paradicsomot, a testvérei nem.” és „Jancsi csak a paradicsomot szereti nyersen, a 

paprikát nem.”). Elvárható, hogy a diák képes legyen stílusminősítéssel ellátni az adott 

mondatot (pl. udvarias, ünnepélyes, régies).  

A feladatlapokban találkozhattunk olyan feladattal, amely a szövegszerkesztés 

alapvető képességeinek alkalmazására volt kíváncsi: a diáknak össze kellett állítania a 

felsorolt mondatok közül választva és a mondatokat helyes sorrendbe téve egy értelmes 

történetet a szöveg jelentéstani és grammatikai kapcsolatait felismerve. A 

szövegkontextusból meghatározható és a szövegbe illő szó felismerése szintén megjelenhet 

a vizsgában. 

A feladatlapokban találkozhatunk olyan feladattípussal is, amely a mondatok vagy 

rövid szövegek nyelvhelyességi hibáinak kijavítására vonatkozik. Ugyanígy megjelenhetnek 

olyan feladatok, amelyek a mondat vagy szöveg beszédhelyzetének vagy műfaji, stiláris, 

nyelvváltozatbeli felismerését és jellemzését várják el (pl. Milyen beszédhelyzetben 

hangzanak el megadott mondatok? Adott beszédhelyzethez milyen köszönő- és 

búcsúformula társítható? Milyen nyelvi regiszterbe tartoznak a megadott mondatok: 

irodalmi, diáknyelvi, köznyelvi?). 

A feladatlap majd minden évben tartalmaz a szólásokra és közmondásokra vonatkozó 

feladatot (felismerésük, valamint jelentésük ismerete) is.  

helyesírásra vonatkozó feladatok 

Az elmúlt évek feladatlapjaiban rendszerint megjelentek a helyesírásra vonatkozó 

feladattípusok. Ez egyfelől megjelenik a szövegalkotási feladat pontszámaiban, valamint 

olyan feladattípusokban, amelyekben a diáknak kell kiválasztania vagy éppen megadnia a 

helyesen írt szóalakot. 
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szövegértésre vonatkozó feladatok 

A nyolcadikos feladatlapokban a szövegértést általában egy rövid vershez kapcsolódó és egy 

prózai szöveghez kapcsolódó feladatsor méri. Ebben megjelenhetnek verstani ismeretek 

alkalmazását elváró feladatok is: a diáknak a vers ritmusát (időmértékes, ütemhangsúlyos), 

rímelését (páros rím, keresztrím, ölelkező rím, bokorrím), az alapvető szóképeket és 

alakzatokat (metafora, allegória, hasonlat, szinesztézia, költői jelző, alliteráció, az ismétlés 

típusai, költői kérdés, felkiáltás stb.) is fel kell tudnia ismerni.  

A prózai szövegek általában rövid, 1-2 oldalas olvasmányok. Az erre vonatkozó 

kérdéssor rendszerint azt méri, hogy a diák mennyire értette meg a szöveget, illetve 

mennyire tud abban magabiztosan tájékozódni. 

szövegalkotásra vonatkozó feladatok 

A nyolcadikos feladatlap a szövegalkotási feladatban egy 10-12 mondatos fogalmazás 

megírását várja el a diáktól, amelyre körülbelül 10 perc áll rendelkezésre, ha megfelelő 

ütemben végzi el a feladatokat. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúly helyeződik az 

érvelő fogalmazások megalkotására, amelyek általában 2-2 bizonyító és cáfoló érv 

megjelenését várják el a diák munkájában. Néhány példa a korábbi évekből: 

1. A számítógépek és egyéb informatikai eszközök terjedésével egyre ritkábban 

találkozunk kézzel írt szövegekkel. Vajon szükség van-e mégis arra, hogy mindenki 

megtanulja és használja a kézírást? Te mit gondolsz erről? 10-12 mondatos 

fogalmazásodban írj legalább 2-2 érvet, amely a kézírás mellett, illetve ellene szól! 

2. Vannak olyan iskolák, ahol a diákok rendszeresen kapnak olyan írásbeli feladatokat, 

amelyeket otthon kell elvégezniük. Szerinted szükség van a házi feladatra? 10-12 

mondatos fogalmazásodban írj legalább 2-2 érvet, amely a házi feladat mellett, illetve 

ellene szól! 

3. Évről évre nehezebb rábírni a gyerekeket, hogy olvassák el az iskolai kötelező 

olvasmányokat, hiszen azok kevésbé illeszkednek életkorukhoz, ismereteikhez. Lehet, 

hogy érdemes lenne frissíteni a kötelező olvasmányok listáját? Írd meg egy 10-12 

mondatos fogalmazásban, hogy te mit gondolsz erről! Gyűjts legalább 2-2 érvet a 

hagyományos kötelező olvasmányok újakkal való lecserélése mellett és ellen is! 

4. Film vagy könyv? Vannak, akik úgy vélik, egy könyv elolvasását helyettesíti a 

filmváltozat megtekintése. Alakítsd ki álláspontodat a fenti megállapítással 

kapcsolatban! 10-12 mondatos fogalmazásodban mutasd be legalább 2-2 érv 

segítségével, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai vannak a filmnek a könyvvel 

szemben! 
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5. Mutasd be egy 10-12 mondatos fogalmazásban, hogy a te korosztályodnak mi a 

véleménye az olvasásról! Vajon miért szeret vagy nem szeret olvasni egy mai diák? 

Mindkét állásponthoz legalább 2-2 érvet sorakoztass fel! 

6. Egy 2012-es felmérés szerint a tizenévesek 60%-a naponta internetezik, és 

kétharmaduk rendelkezik legalább egy közösségi oldalon saját profillal. 10-12 

mondatban fogalmazd meg a véleményedet erről a jelenségről! Mutasd be az 

internet, illetve a közösségi oldalak használatának legalább 2-2 előnyét, illetve 

hátrányát! 

7. Írj fogalmazást az alábbi címmel: Kedvenc hősöm. Válassz egyet kedvenc film- vagy 

regényhőseid közül, és mutasd be, jellemezd őt 10-12 mondatban! Meggyőzően 

indokold, hogy miért éppen ezt a szereplőt választottad! Törekedj arra, hogy a 

műalkotás azonosítható legyen (ha tudod, írd le a címét, a szerzőjét vagy a rendezőjét 

is)! 

8. Írj 10-12 mondatos fogalmazást az alábbi címmel: Legemlékezetesebb ajándékom. 

Színesen, élményszerűen mutasd be, hogy melyik ajándékod volt a számodra a 

legemlékezetesebb, és miért! Az ajándékot kaphattad, de adhattad is – fogalmazd 

meg tehát az ajándékozás történetét, körülményeit! 

9. Írj egy 10-12 mondatos fogalmazást az alábbi címmel: A kor, amelyben szívesen 

élnék. 

10. Írj egy 10-12 mondatos történetet az alábbi szavak, illetve a szókapcsolat 

felhasználásával! A szavakat tetszőleges sorrendben használhatod fel, és 

toldalékokkal is elláthatod, de minden szót fel kell használnod! Fogalmazásodnak adj 

a történetnek megfelelő címet!  

Harsány, játszik, szikla, váratlanul, földbe gyökerezik a lába 

11. Elkezdtünk egy történetet. Folytasd a címnek megfelelően! Fogalmazásod 10-12 

mondatból álljon!  

Eggyel többen 

Elkezdődött egy újabb év. Ez mindannyiunk életében nagy változást hozott, ugyanis… 

12. Írj 10-12 mondatos fogalmazást az alábbi címmel! Ahol nagyon szeretek lenni. 

13. Írj 10-12 mondatos történetet, melynek tanulsága az alábbi közmondás! 

 Kétszer ad, aki gyorsan ad. 

14. A közmondások mindig általános élethelyzetet, életbölcsességet fejeznek ki. Írj 10-12 

mondatos történetet, melynek csattanója az alábbi közmondás! 

 Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna. 
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

III.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

Az újgenerációs tankönyvcsomag fejlesztésekor figyelembe kellett venni azt, hogy az újabb 

igényeknek való megfelelés érdekében újra kell gondolni a tanulás, a tanítás fogalmát, 

célrendszerét és módszereit. Ez az innovációs folyamat nagymértékben meghatározza a 

tanítás folyamatát, benne a tanár szerepét, a tanulási folyamat tervezését és értékelésének 

módjait, illetve azt a módszertant és eszközrendszert, amely a tanulás folyamatában 

szerepet kap. 

A tankönyv ma már nem egyszerűen egy könyv, amely az egyedüli lehetséges tudás 

forrása és letéteményese, hanem sokkal inkább egy fejlesztő eszközrendszer, amely az 

oktatási-nevelési folyamatban feladatlapokkal, kompetenciafejlesztő és -értékelő 

eszközökkel, valamint tanítási segédletekkel is kiegészül. A tankönyv szerepének átalakulása 

azt is eredményezi, hogy az nem egy megtanulandó tananyagot tartalmaz, hanem a diákokat 

sokkal inkább tanulásra és alkotásra ösztönző, a modern technika világát értelmesen 

felhasználó eszköz. A tankönyv meg kell, hogy feleljen a tanulók fogalmi érettségének, nyelvi 

igényeinek. Be kell vonnia az oktatás folyamatába a korszerű kommunikációs technológiákat, 

digitális segédanyagokat. A tankönyv annak tudatában készült, hogy az abban helyet kapó 

ismeretanyag megértéséhez, az órai munkához, a kompetenciák fejlesztéséhez, az új 

ismeretek gyakorlásához a tankönyvet kiegészítő digitális tananyagok is rendelkezésre 

fognak állni. A tankönyvnek mint eszköznek legfontosabb célja, hogy a tanulás 

hatékonyságát és eredményességét segítse elő. A korábbi tananyag- és tanárcentrikus 

tankönyvekkel szemben az új könyvek feladata az, hogy a tanulót mint a világot megismerni 

és megérteni akaró személyt helyezze a középpontba. 

Ezeket a szempontokat a tanulási folyamat megtervezésénél is figyelembe kell venni. 

A tanulási folyamat megtervezésében minden esetben fel kell tennünk a kérdést: kinek, mit 

és hogyan tanítsunk? A tervezésben fontos szerepet kell kapnia az adott diáknak, illetve 

diákcsoportnak. A tanítás anyagát és módszertanát is meghatározza ugyanis az adott diák, 

illetve diákcsoport korábbi ismeretanyaga, képességei és motivációja. A tervezés folyamán 

ezeket a szempontokat nem lehet nélkülözni. Ami az egyik diákcsoportban működő és 

hatékony tanulási forma, az a másik csoportban nem biztos, hogy az: a képességek, az 

ismeretanyag, a motivációs szint eltérő lehet az osztályokban. A tanulási folyamat 

megtervezésénél éppen ezért szem előtt kell tartani az adott csoport sajátosságait: mi az, 

ami érdekli a diákokat, képesek-e elvégezni azokat a feladatokat, befogadni azt a szöveget, 

amit a tanár vagy a tankönyv kijelöl számukra, birtokában vannak-e annak a tudásnak, ami az 

új ismeretek közlését befogadhatóvá teszi.  



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

97 

A tanári és tanulói munka megtervezésében a tanulóközpontúság érvényesítése a 

hagyományostól eltérő oktatási-szervezési formát is igényel. A tananyag aktuális jellegétől 

függően továbbra is fontosnak tartjuk a tanárnak azt a szerepkörét, amelyben a tanár 

irányítóként, az ismeretek reprezentálójaként van jelen a tanórán. Az ismeretek frontális 

átadása, a szemléltetés frontális megvalósítása olykor ezt követeli meg az órai munka 

kapcsán. Ugyanakkor ki kell emelnünk azt is, hogy az újabb kutatások bizonyítják: a tanulás, a 

tudás megszerzése akkor lehet igazán hatékony, ha a diákok önmaguk – érdekeiket 

felismerve és motivációjukat felkeltve – jutnak hozzá az új ismeretekhez.  

A tananyagot a hatályos Nemzeti alaptanterv és az arra épülő kerettantervek 

határozzák meg. A tankönyvi tartalom összeállítása is ezen dokumentumok alapján készült 

el. A kerettantervi szabályozás kétéves ciklusokba rendezi a tantervi tartalom ajánlását, és 

megfogalmazza a kétéves ciklus kimeneti követelményeit. Az évfolyami és a tantárgyi 

órakeret 10%-ával az adott iskola pedagógusa gazdálkodik. Az ezekre épülő tanmenet 

részletesebben, órára lebontva mutatja be az elsajátítandó tananyagot. A tankönyvhöz 

készült tanmenetjavaslatok szerkeszthető formában tölthetők le, ezzel is segítve a tanári és 

tanulói munka megtervezését, az egyéni tanmenet elkészítését. A tanulási folyamat 

hosszabb és rövidebb távú megtervezésében a témakörök részletesebb ismertetése segíthet. 

Az egyes témák tervét és a tanórák megtervezését azonban a tanárnak kell a csoport 

képességeihez, tudásához és motivációjához igazítania. A tanmenetben, illetve a 

témaköröket bemutató tanári segédletben jeleztük, hogy milyen időbeosztásban végezhető 

el a tanmenetben szereplő tananyag megtanítása, illetve jeleztük azokat a lehetőségeket, 

amelyek akár tananyagtartalmukban, akár időbeosztásukban vagy a képességszint 

figyelembevételével lehetőséget adnak a tanár számára az attól való eltérésre.  

A tanulási folyamat megtervezésének egyik legfontosabb feladata az adott témakör 

tematikus tervének elkészítése. A tematikus terv egy adott témakör feldolgozásának 

menetét vázolja. Minden témakör előtt gondoljuk végig, hogy az adott témakör hogyan 

illeszkedik a tanmenetbe: hogyan épül rá a diákok korábbi ismereteire, kompetenciaalapú 

fejlettségi szintjére, és a későbbiek folyamán hogyan alapozza meg az azt követő tananyagot. 

Végig kell gondolni, hogy az adott csoportban hogyan valósítható meg a téma megtanítása, 

hány tanórát szánunk a megtanulására, mennyiben terhelhető a csoport az új ismeretekkel, 

és mennyiben szükséges a diákok képességeit fejleszteni. Oda kell figyelni arra is, hogy mik 

azok a didaktikai feladatok, amelyeket meg szeretnénk valósítani a témakör tanítása 

kapcsán. Tervezzük meg, hogy az adott témával kapcsolatban hogyan lehet felkelteni a 

diákok motivációját, és határozzuk meg azt is világosan számukra, hogy a témakör 

elsajátítása után milyen ismeretek, képességek birtokába juthatnak, az adott témakör 

feldolgozásának milyen, a gyakorlati életben használható eredményei lehetnek! Tervezzük 

meg azt is, hogy a tanulási folyamatban az új ismereteket hogyan lehet begyakorolni és 

alkalmazni, az egyes tanórákon milyen korábbi ismereteket és képességeket lehet 

felhasználni! Készítsük elő az ellenőrzés és értékelés lehetséges módjait, és ezt a diákok 
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számára is fogalmazzuk meg világosan! A tematikus terv elkészítése kapcsán határozzuk 

meg, hogy mik azok a képességek és készségek, amelyeket fejleszteni szeretnénk! 

Határozzuk meg a tananyaghoz és az adott osztályhoz legjobban illeszkedő főbb 

módszereket (pl. drámajáték, vita, kiselőadás), szervezési módokat (pl. csoportmunka, páros 

munka) és a szükséges tanítási eszközöket! A tanári kézikönyv témaköröket ismertető részei 

ebben lehetnek a tanárok segítségére. 

A tanulási folyamat megszervezésének legfontosabb dokumentuma az óraterv, amely 

azt a konkrét folyamatot modellezi, amely ideális esetben az egyes tanórákon megvalósul. Az 

óratervet minden esetben az adott osztályra szabva készítsük el! Itt már konkrétan 

határozzuk meg a tanóra feladatrendszerét és céljait: mik azok a készségek és képességek, 

amelyeket fejleszteni szeretnénk; mik azok a nevelési célok, amelyeket meg szeretnénk 

valósítani, és melyek azok az ismeretek, amelyeket a diákokkal el szeretnénk sajátíttatni. 

Határozzuk meg, hogy a tanóra mely fázisában milyen didaktikai feladatokat szeretnénk 

elvégeztetni (bevezetés a témába, a motiváció felkeltése, az ismeretek bővítése, gyakorlása, 

alkalmazása, ismétlése, ellenőrzése, értékelése stb.), milyen módszereket szeretnénk 

érvényre juttatni (megbeszélés, szemléltetés, munkáltatás, pedagógusi előadás, pedagógusi 

magyarázat, tanulói kiselőadás, kooperatív tanulás, játék, vita stb.), és hogyan, milyen 

munkaforma segítségével (frontális, egyéni, páros és csoportos munka stb.). Óratervünk 

tartalmazza az óra menetével kapcsolatos legfontosabb terveinket is, a megvalósítás konkrét 

fázisait. Tervezzük meg reálisan az óra időbeosztását, az ahhoz tartozó tevékenységek és 

feladatok leírását, a részcélokat, a módszereket, munkaformákat és taneszközöket! 

A tanulóközpontú oktatás a tanulók aktív közreműködésére épít, éppen ezért 

helyezzünk nagy hangsúlyt arra, hogy a diákok tevékenységét végiggondoljuk! Ennek néhány 

elméleti megfontolás szolgálhat alapjául, amelyeket a következőkben foglalhatunk össze. A 

tanulási folyamatnak és tevékenységnek gyakorlatközelinek kell lennie: a kérdéseken és 

feladatokon keresztül a tanulókat saját tudásuk megalkotására kell ösztönözni. A produktív 

tanulás lehetővé teszi a tanulók számára az aktív feladat- és problémamegoldást, a 

kreativitást mozgósító tevékenységek elvégzését, és a reproduktív tanulást is 

feladatmegoldásokhoz köti. A feladatokat pontosan és világosan fogalmazzuk meg a diákok 

számára, és tegyük lehetővé, hogy a diákok maguk is értékelhessék az általuk elvégzett 

feladatok eredményességét! 

A tanulói tevékenységek között segítséget kell adni ahhoz, hogy a diákok a tanulás 

különféle formáival, lehetőségeivel ismerkedjenek meg, értve ez alatt például azt is, hogy az 

internet a tanulás és a tanítás hasznos ismeretforrása lehessen. A hatékony tanulási 

stratégiák és technikák megismertetésének és alkalmazásának legalább olyan fontos részét 

kell képezniük a tanulásnak, mint az elsajátítandó ismeretek megszerzésének.  

A tanulói munka nem korlátozódhat pusztán arra, hogy a diákok a frontális tanóra 

keretei között a tanári előadás passzív befogadói legyenek. Hangsúlyt kell fektetni arra is, 
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hogy a tanulók közötti kooperáción alapuló, csoportmunkában végezhető feladatok, illetve 

az önálló munkát igénylő feladatvégzések is előtérbe kerüljenek.  

A tananyag elsajátításakor tekintettel kell lenni a mindennapi életvitelhez szükséges 

ismeretek és problémamegoldások elsajátítására: a tananyagot a mindennapi 

élethelyzetekbe ágyazottan vagy azokhoz kapcsolódóan is be kell mutatni, kapcsolatokat kell 

találni a tanultak és a diákok saját tapasztalatai, illetve élményei között.  

Az elkészülő óraterv kapcsán vegyük figyelembe azt is, hogy a sikeres tanóra nem 

azon múlik, hogy az eltervezett feladatokat mennyire sikerült maradéktalanul teljesíteni, 

hanem azon is, hogy a tanár mennyire tudott rugalmasan alkalmazkodni a tanulók aktuális 

tudásához, spontán reakcióihoz, a tanórán kialakuló egyedi szituációkhoz (pl. tanulók által 

megfogalmazott problémafelvetések, diákok között kialakuló viták). 

Ezen elméleti megfontolások tisztázásával elkészíthetjük óravázlatunkat. A tanulási 

folyamat menetének felvázolásában segítségünkre lehetnek azok az elméleti segédletek, 

amelyek a fenti megfontolásokhoz igazodnak, és a tanulási folyamat megtervezéséhez 

konkrét segítséget is biztosítanak. Ilyen lehet az RJR-modell és a kutatásalapú oktatás 

módszertana. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be röviden. 

Az RJR-modell egy nagyobb témakör kapcsán is érvényesíthető, de elsősorban a 

tanóra menetét meghatározó eszközrendszer, amely megadhatja az óra menetének kereteit. 

Ez a forma a tanórát három nagy fázisra bontja: a ráhangolódás, a jelentésteremtés és a 

reflektálás szakaszaira.  

A ráhangolódás szakaszának célja, hogy a diákok közelebb kerüljenek ahhoz a 

témához, ami a tanórán megjelenik. Ebben a szakaszban felkelthetjük a diákok figyelmét, 

biztosíthatjuk a diákok motivációját, informálhatjuk őket a tanóra céljáról. Ez történhet úgy, 

hogy felvetjük a témával kapcsolatos megoldandó problémát, vagy egyszerűen kérdéseket 

teszünk fel a probléma kapcsán. Utalhatunk életszerű hivatkozásokra, a diákok személyes 

élményeire is a témával kapcsolatban. Felidézhetjük az ahhoz kapcsolódó előzetes 

ismereteket és tudást, vagy jóslást végezhetünk a témához kötődően. A tankönyv feladatai 

közül ebben lehetnek segítségünkre az Idézd fel! feladatai, amelyek minden esetben 

felvezetik a témát. A megvalósítás többféleképpen történhet: a témához kötődő 

fogalomhoz, kérdéskörhöz, címhez listát vagy pókhálóábrát készíthetünk, a diákok párban 

megbeszélhetik a lehetséges megoldásokat, kapcsolódó élményeiket és tapasztalataikat, 

alkalmazhatjuk a T-ábrát, egy rövid vitát, kép vagy állókép készítését, az egyszerű frontális 

megbeszélést, a vélemények összegyűjtését. 

A jelentésteremtés szakaszában dolgozzuk fel a szöveget, illetve az új ismereteket: 

információt keresünk, elemezzük az ismereteket, új fogalmat, szabályt, következtetést 

alkotunk. Megfogalmazzuk lehetséges válaszainkat a felvetett kérdések kapcsán, illetve az 

eddigi ismereteket összekapcsoljuk az új információkkal. A tanultakat az alkalmazás terén is 

érvényesítjük. A szöveg értelmezése minden óra legfontosabb feladata. Ebben a szakaszban 

a szöveghez társuló Kérdések, feladatok, illetve a rövid tankönyvi szövegek, a definíciók, a 
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Rendszerezzünk!, valamint a munkafüzet feladatai lehetnek segítségünkre. A feldolgozáshoz 

változatos módszereket és feldolgozási technikákat választhatunk, mindig az adott témához, 

célhoz legalkalmasabbat. 

A reflektálás befejező szakaszában az újonnan tanultak megszilárdítása, a 

szintetizálás a feladat. A reflektálás arra irányul, hogy a tanultak alkalmazható tudásként 

épüljenek a diákok személyiségébe. Ehhez kapcsolódhat az Irodalmi barangolások című 

részek használata, a véleményformáló feladatok (pl. vita, érvelés, interjú, a témával 

kapcsolatos kreatív szövegalkotási feladat), vagy azok a feladatok, amelyek formatív módon 

is reflektálnak a tanulási folyamatra (pl. tanári értékelés, önértékelés például kilépőkártya, 

önértékelő szempontsor segítségével). 

Az RJR-modell mellett alkalmazhatjuk a kutatásalapú tanulás módszertanának lépéseit is. Ez 

a következő, hétlépcsős modellben valósulhat meg:  

1. Egy probléma kiválasztása, megfogalmazása és kérdéssé alakítása a tanulói 

kutatómunka elindításához.  

2. A problémával kapcsolatos ismeretek, kutatási módszerek és eszközök összegyűjtése, 

feladatterv készítése, részkérdések megfogalmazása, lehetséges további kérdések 

feltevése. 

3. A problémához kapcsolódó információk és adatok kigyűjtése, azok elemzése és 

értelmezése.  

4. Az eredmények közzététele, azok megvitatása, majd elfogadása vagy elvetése.  

5. Annak ellenőrzése, hogy az adott válaszok valóban megoldották-e a problémát.  

6. A feladat elvégzésének elemzése és értékelése a diákok által.  

7. A tanári értékelés. 

A tanulásközpontú folyamatok megtervezésének általunk előtérbe helyezett módszereit 

leegyszerűsítve úgy összegezhetjük, hogy abban először kapcsolatot teremtünk a tanulók 

előzetes tudásával, aztán jól érthető és könnyen felidézhető struktúrákba rendezzük az új 

tartalmakat, lehetőséget biztosítunk az önálló reflektálásra, és alkalmat adunk a tanultak új 

kontextusban való alkalmazására is. 

A tanulási folyamat megtervezése kapcsán kell szólnunk az értékelés lehetséges 

módjainak megtervezéséről is. A tanulóközpontú oktatás elméleti elgondolásaiból 

következik, hogy a tanulás akkor lehet igazán hatékony, ha a diákok maguk is képesek 

értékelni azt a folyamatot, amelyben részt vesznek. Éppen ezért szükségesnek látjuk 

fejleszteni a diákok metakognitív képességeit is. Ekkor a diákok ugyanis nemcsak abban 

érdekeltek, hogy egy adott tananyagot megtanuljanak, hanem abban is, hogy azt, amiről 

tanulnak, végeredményben értelmesnek és hasznosnak is találják, és saját tudáselsajátításuk 

mértékét, módszereik eredményességét is feltérképezzék.  

A diákok önértékelése több módon is megvalósulhat. Fontos, hogy képesek legyenek 

reflektálni a tanulás részfolyamataira vagy annak nagyobb szakaszára. A tanulás 
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eredményességének tudatát nemcsak az jelentheti, ha a diákok reprezentálják szóban vagy 

írásban tudásukat, hanem az is, ha azt érzékelik, hogy a tudásukat különféle feladatokhoz 

kötve is képesek alkalmazni. Fontos szerepet játszik például a diákok önértékelésében, hogy 

képesek véleményüket elmondani a tanóra témájával kapcsolatban a reflektálás 

szakaszában. Ugyanígy fontos lehet egy nagyobb témakör kapcsán is az, hogy a tanulók 

fejlődését láthatóvá tegyük: ha a téma feldolgozása elején pókhálóábrát készítettünk, 

amelyen összegyűjtöttük a diákok témával kapcsolatos ismereteit, akkor azt az összefoglaló 

órán kiegészíthetjük az újabb tartalmakkal, ezáltal szemmel láthatóvá téve a fejlődést. 

Ugyanilyen fontos lehet magára a tanulási folyamatra történő reflektálás, ebben a tanóra 

végi kilépőkártya elkészítése, az alkalmazott módszerek hatékonyságának értékelése, 

önértékelő szempontsor készítése (pl. egy csoportmunkában történő feladatvégzés kapcsán) 

segítheti a diákok fejlődését. 

Az együttműködést, a közösségi munka értékelését segíti és a diákok motivációját 

nagymértékben befolyásolja, ha a tanulók egymást is értékelhetik. Ennek fektessük le az 

alapszabályait, például a véleménynyilvánítás kulturáltságának tekintetében vagy adott 

szempontsorral segítve a diákokat! 

A hagyományos tanári értékeléssel kapcsolatban azt kell megjegyezni, hogy a 

diákoknak teremtsünk kiszámítható környezetet, amelyben a munkájukat végzik. Tegyük 

világossá minden esetben, hogy mire kapnak osztályzatot, milyen típusú osztályzatot és mire 

lehet megszerezni, illetve az értékelésnek milyen szempontjai vannak! Az értékelés ne csak 

érdemjeggyel történjen! Fektessünk nagy hangsúlyt a közösségi és egyéni fejlesztő 

értékelésre! A diákok tanuláshoz való viszonyát, motivációját nagymértékben határozza meg 

az, ha a tanár szóban vagy akár írásban is értékeli munkájukat. Ez történhet egy-egy témakör 

végén, a tanórák végén, de célszerű minden részfolyamatot röviden értékelni.  

III.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

A tanuló- és tanulásközpontú fejlesztési folyamatok megtervezésének és megvalósításának a 

hatékonyságát nagymértékben növelhetjük a változatos tanulási stratégiák és technikák 

tanórai alkalmazásával. A tanár kompetenciája eldönteni azt, hogyan szervezi meg az 

oktatási-nevelési folyamatot, az adott diákcsoport számára mik lehetnek a leghatékonyabb 

módszerek és tanulási technikák. Ezek megismerése és megismertetése a diákok számára 

azért is lehet különösen fontos, mert olyan gondolkodási struktúrák, sémák, amelyeket a 

későbbiek folyamán, az iskola világán kívül is alkalmaznak egy-egy, az életükben felmerülő 

probléma, kérdés kapcsán. A tanóra megtervezésében ezeket a módszereket és technikákat 

minden esetben a feladatokhoz kell igazítani úgy, hogy azok a legmegfelelőbben 

alkalmazkodjanak az adott feladat végiggondolásához és eredményes megoldásához. A 

tankönyv ezeknek a technikáknak az alkalmazását a feladatok megfogalmazásának egy 

részében jelzi, más részében azonban a tanárra bízza, hogy az adott feladatok 
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megvalósításához az adott osztályban milyen módszereket és technikákat alkalmaz. A tanári 

kézikönyvben az egyes témák ismertetésénél jeleztük azt, hogy az adott témához milyen 

módszereket és technikákat javaslunk. 

III.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

A tankönyv órai használatának lehetőségeiről A tanulási folyamat megtervezése és 

értékelése című fejezetben ejtettünk szót. A tankönyv nélkülözhetetlen része a tanórának. 

Egyfelől ebben szerepelnek azok a szépirodalmi szemelvények, amelyeket az órán 

feldolgozunk, másfelől hasznos segítség a tanórai folyamatok megtervezésében is. A 

tankönyv struktúrája a már jelzett módon segítheti a tanulási folyamatot: az Idézd fel! 

felvezető kérdései a ráhangolódásban segítenek, a Kérdések, feladatok a jelentésteremtés 

szakaszaihoz nyújtanak támogatást, míg az összefoglalók, a munkafüzetbeli feladatok a 

reflektálásra adnak módot.  

Az otthoni tanulás hatékonyságát nagyban befolyásolja az, hogy a tankönyvi 

ismeretközlő szövegek a legtöbb esetben arra ösztönöznek, hogy a tanórákon tárgyaltakat a 

diákok továbbgondolják és esetleg más kontextusokban is értelmezzék. Az új ismeretek, 

fogalmak, definíciók külön is kiemelve jelennek meg a szövegben, ezzel is segítve a diákokat. 

Otthoni lehetőségként használhatjuk a Szövegértés vagy a Kérdések, feladatok egyes 

szövegértési-szövegalkotási feladatait. Ezekből vagy a munkafüzet feladataiból választhatunk 

házi feladatot is. 

III.4. A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok 

A tankönyv a tanulási folyamatnak csak egyik eszköze. A tankönyv használatát számos egyéb 

eszköz és kiadvány is segíti. A könyvet kiegészítő munkafüzet akár a tanórán, akár az otthoni 

munkában hasznos segítség lehet. Emellett a tankönyvhöz kapcsolódó segédanyagokat a 

Nemzeti Köznevelési Portálon (https://portal.nkp.hu/) lehet elérni, ahol a pedagógusokat, a 

szülőket és a diákokat folyamatosan frissülő tartalmak várják. 

A 7. és 8. osztályos tananyag feldolgozásához javasolt kézikönyvek és honlapok: 

- Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak és kifejezések szótára (Akadémiai Kiadó, 2007) 

- Bárdos László – Szabó B. István – Dr. Vasy Géza: Irodalmi fogalmak kisszótára – 

Kiegészítésekkel (Korona Kiadó, 2002) 

- Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig (Móra Könyvkiadó, 1985) 

- Kiss Gábor: Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára 

(Tinta Könyvkiadó, 2011) 

- Hatvany Lajos – Gink Károly: Beszélő házak és tájak. A magyar irodalom emlékhelyei 

(Officina Kiadó, 1989) 

https://portal.nkp.hu/)
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- Idesereglik, ami tovatűnt. József Attila összes fényképe. (Szerk. utószó: Kovács Ida, 

Petőfi Irodalmi Múzeum, 2005) 

- Kelevéz Ágnes ‒ Szilágyi Judit (szerk.): Nyugat-képeskönyv. Fotók, dokumentumok a 

Nyugat történetéből (Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009) 

- Kiss Gábor (főszerk.): Magyar szókincstár. Rokon értelmű szavak, szólások és 

ellentétek szótára (Tinta Könyvkiadó, 2011) 

- Krähling Edit (szerk.): Árnyékban éles fény vagy ‒ A Radnóti házaspár fényképei (Jaffa 

Kiadó, 2016) 

- Ortutay Gyula (szerk.): Magyar néprajzi lexikon (Akadémiai Kiadó, 1977–1982) 

- O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár (Akadémiai Kiadó, 2007) 

- O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (Akkord Kiadó, 2010) 

- Pusztai Ferenc (főszerk.): Magyar értelmező kéziszótár (Akadémiai Kiadó, 2014) 

- Tótfalusi István: Irodalmi alakok lexikona (Móra Könyvkiadó, 1992) 

- Tótfalusi István: Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes 

kiejtése (Tinta Könyvkiadó, 2006) 

- Tótfalusi István: Ki kicsoda Shakespeare világában (Móra Könyvkiadó, 1994) 

- Varga Katalin (szerk.): „…az égre írj, ha minden összetört!” Radnóti Miklós és kortársai 

(Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009) 

- Zolnay László: Kincses Magyarország (Magvető Könyvkiadó, 1977)  

- Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 

- Digitális Tankönyvtár (http://www.tankonyvtar.hu/hu) 

- Petőfi Irodalmi Múzeum (http://www.pim.hu) 

- Magyar irodalmi Emlékházak (http://www.mire.hu) 

- https://zanza.tv/irodalom 

- www.oszk.hu 

- pim.hu 

- pim.hu/hu/dia 

- www.szepmuveszeti.hu 

- mng.hu 

- mnm.hu 

- btm.hu 

- tankonyvtar.hu 

- www.mire.hu 

- www.militaria.hu 

- www.fortepan.hu 

- www.mffa.hu 

- jaemlekhely.hu 

http://www.tankonyvtar.hu/hu
http://www.hallatlan.hu/
http://www.pim.hu/
http://www.mire.hu/
https://zanza.tv/irodalom
http://www.oszk.hu/
http://www.szepmuveszeti.hu/
http://www.mire.hu/
http://www.militaria.hu/
http://www.fortepan.hu/
http://www.mffa.hu/
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III.5. A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek  

A tanmenetek meghatározzák a tanítás-tanulás egész éves folyamatát. Tartalmazzák azt, 

hogy az adott tanévre milyen témaköröket tervezünk, azt hogyan oszthatjuk be időben a 

tanév során, megadják a főbb didaktikai feladatokat és a fejlesztendő készségeket, 

képességeket, valamint az ehhez kapcsolódó ismeretanyagot. Javasoljuk, hogy a pedagógus 

saját tanmenetét a tanév során egészítse ki a tapasztalataival, reflexióival. 

Az újgenerációs tankönyvekhez kétféle, egy normál és egy rugalmas tanmenetjavaslat 

készült, amelyek az EKE-OFI honlapjáról (http://tankonyvkatalogus.hu), valamint a Nemzeti 

Köznevelési Portálról (https://portal.nkp.hu/) letölthetők. A tanmenetek heti 2, évi 72 

tanórára készültek. Tartalmazzák az óra számát, az óra témáját, az adott órára vonatkozó 

célokat és feladatokat, a fejlesztési területet, valamint az ismeretanyagot. Ezek a 

dokumentumok ajánlásokat fogalmaznak meg, a pedagógus maga dönti el, hogy mely részét 

építi bele a saját tanmenetébe. A tanmenetjavaslatok szerkeszthető formában tölthetők le, 

így azok szabadon alakíthatóak a tanítási-tanulási folyamat megtervezésekor.  

A rugalmas tanmenetjavaslat azt a célt szolgálja, hogy a pedagógus számára 

bemutassa, „melyek az elhagyható kerettantervi témák; miként szabadítható fel idő 

kompetenciafejlesztésre, ismétlésre vagy gyakorlásra; az egyes témákhoz tartozó 

követelmények és ismeretelemek számának csökkentése milyen módon oldható meg; egyes, 

új témák feldolgozásának összevonása kevesebb tanórára, egyes témák feldolgozásának 

opcionálissá tétele miként kivitelezhető; a képességfejlesztő órák számának a növelése 

milyen módon lehetséges; hogyan lehet a témákat és ismeretanyagokat átcsoportosítani egy 

másik évfolyamra.” (ofi.hu) 

A kerettantervre épülő tanmenetektől való eltéréssel bizonyos keretek között (az 

előírásoknak megfelelő 10% terhére) a tanítók, tanárok élhetnek pedagógiai, módszertani 

szabadságukkal, természetesen mindig előtérbe helyezve a gyermekek tanulását, egyéni 

fejlődését. 

A tankönyvekhez készült tanmenetjavaslatok az A jelű kerettantervvel összhangban 

születtek meg. Alkalmazásuk során vegyük figyelembe a következőket: A pedagógus 

elsődleges feladata, hogy „oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz 

igazítva, szakszerűen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.” (Nkt. 62. § 

(1)) Tehát a tervezés során az elsőrendű feladat a tartalmi szabályozók mellett a 

tanulócsoport szükségleteihez való alkalmazkodás. Ennek következtében az ajánlott 

tanmenet alkalmazásánál a pedagógus nem elégedhet meg annak pontos követésével, 

hanem adaptálnia kell. A tanmenetek az év teljes óraszámát lefedik, hogy ezzel is 

megkönnyítsük a tervezést, azonban a tanárnak figyelembe kell vennie, ha pl. tanulmányi 

kirándulás, erdei iskola, témahét, iskolanapok vagy más rendezvények miatt az irodalomórák 

hagyományos formában nem tarthatók meg.  
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Mindenekelőtt javasoljuk, hogy a tanári és tanulói munka megtervezésekor a tanár 

készítsen helyzetképet arról, hogy a tanulócsoport eljutott-e a korábbi tanulmányainak 

eredményeiként feltételezett tudás- és képességszintre. Amennyiben elmaradást 

tapasztalunk, akkor be kell építenünk éves tervünkbe a felzárkózást arra a szintre, amelyet 

tanmenetünk kiinduló állapotnak tekint, és a tanmenetet adott esetben tömörítve/rövidítve 

kell alkalmaznunk. Ennek függvényében az évfolyam végére kitűzött célok redukálása is 

indokolt lehet. Ebben az esetben érdemesebb a „rugalmas” tanmenetet átgondolni, hiszen 

az kifejezetten olyan csoportok tanítására készült, amelyekben indokolt a tananyag lassabb 

tárgyalása, a több képességfejlesztő gyakorlás és az ismétlés. Ha a csoport tudás- és 

képességszintje megengedi, akkor több, a tankönyv által közölt anyag feldolgozására is 

lehetőség nyílik, illetve hosszabban elidőzhetünk azoknál a szövegeknél, témáknál, 

tevékenységeknél, amelyek a gyerekeknek jobban tetszenek, s amelyek ily módon 

motivációjukat is fokozzák. A két tanmenet bármelyikének alkalmazása biztosítja a 

kerettantervben előírt követelmények teljesítését.  

A tervezésnél tekintettel kell lenni a csoporton belüli egyéni differenciálás szakmai 

követelményére is, amit természetesen az ajánlott tanmenet összeállításánál nem lehetett 

megtenni. A differenciálás elve egyaránt érvényesülhet az elsajátítás folyamatában, az 

ellenőrzés, értékelés tartalmában és formájában, valamint az egyéni bánásmód 

alkalmazásában. A differenciálás szorosan összekapcsolódhat a kooperatív módszerek 

alkalmazásával. 

Az éves tervezetben a tanmenet aszerint is módosítható, hogy az iskolában, illetve a 

tanulócsoportban milyen tanulást támogató eszközöket vehet igénybe a pedagógus. Így 

például az IKT-eszközök rendelkezésre állása vagy hiánya is befolyásolhatja a tervezést, 

valamint az iskola specialitásai, társadalmi környezete, a szülők bevonásának lehetősége, a 

környezetünkben található (vagy a tanulmányi kirándulás során felkeresett) helyek, mint 

például az iskolai vagy a helyi könyvtár, művelődési ház, múzeumok, kiállítóhelyek, 

gyűjtemények, irodalmi emlékhelyek.  
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

IV.1. A munkafüzetek célja 

Az újgenerációs tankönyvekhez írásbeli és szóbeli feladatok gazdag tárházát kínáló 

munkafüzetek is kapcsolódnak. A feladatok sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a gyengébb és 

a jobb képességű diákok egyaránt élvezzék az irodalomórákat, s hogy találjon a pedagógus az 

adott osztály, csoport képességeihez igazodó feladatokat. A munkafüzetek feladatai 

segítenek eligazodni a 13–14 éveseknek a hétköznapok világában, érdeklődésüket felkeltik a 

tananyaghoz kapcsolható egészen más témakörök, gondolatok iránt is. A munkafüzetekkel 

kapcsolatos célkitűzések hasonlóképpen összegezhetők, mint amit a tankönyv esetében 

láttunk. A munkafüzetek tekintetében fontosnak tartottuk a kulcskompetenciák hatékony 

fejlesztését, a tanulói tevékenységekre épülő tanítás kialakítását, a hatékony tanítási és 

tanulási stratégiák gyakoroltatását, a tartalomhoz kötődő szövegértés fejlesztését, a 

kutatásalapú tanulás feltételeinek kialakítását és a tanulás minden összetevőjének 

mozgósítását. A munkafüzetek feladatai nemcsak az ismeretek megértését, tanulását és 

begyakorlását szorgalmazzák, hanem ezen felül az ismeretek alkalmazását biztosító 

műveletek tanulására, a problémák, problémahelyzetek elemzésére, a problémamegoldás 

tanulására, a különféle tanulási módszerek és gondolkodási eljárások elsajátítására, a 

szociális viszonyok és magatartásformák tanulására is nagy hangsúlyt fektetnek. A 

munkafüzetek kialakításának is lényeges szempontja volt az érthetőség, a lényeget kiemelő 

feladatok megtervezése és a tanulóközpontú oktatás eszközeinek alkalmazása. 

IV.2. A munkafüzetek tartalma 

A munkafüzetek tematikus rendben követik a tankönyv gondolatmenetét. Összeállításuk 

során szintén a kerettanterv volt irányadó. A hetedikes munkafüzet hét fejezetében a 

tankönyvben olvasható versekhez, novellákhoz, A kőszívű ember fiai és a Szent Péter 

esernyője című regényekhez és más ifjúsági művekhez kapcsolódó feladatok találhatók. A 

nyolcadikos munkafüzet hét fejezetében a diákok a tankönyvben olvasható versekhez, 

novellákhoz, az Ábel a rengetegben című regényhez, a Romeo és Júlia című tragédiához és 

más regényrészletekhez kapcsolódó feladatokkal találkozhatnak. 

A munkafüzetek feladatai a korábban ismertetett didaktikai elvek és kutatási 

eredmények alapján készültek el. A hagyományosabbnak tekintett információkeresést, 

szövegértést gyakoroltató feladatok mellett helyet kapnak azok a feladatok is, amelyek az 

ismeretek gyakorlását, alkalmazását is feladatuknak tekintik, és támpontot adnak a tanulási 

folyamat újabb módszereinek és technikáinak felhasználásához (drámajáték, projektmunka, 

illusztrációkészítés). 
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A munkafüzetek a fokozatosság elvét érvényesítik: az egyszerűtől a bonyolultabb felé 

haladva egyre összetettebb ismereteket adnak, gyakoroltatnak. Fontos szerepet szánnak az 

ismétléseknek, a korábban tanultak felidézésének, ugyanakkor lehetőséget nyújtanak arra, 

hogy rejtvényeikkel, játékaikkal, önálló problémamegoldásra serkentő feladataikkal 

elmélyítsék a tananyag fogalmi rendszerét, azaz képessé tegyék a tanulókat a szépirodalmi 

szövegek megértésére.  

A kiadvány tipográfiai megoldásai – a tagolt, levegős tördelés, a táblázatok, 

keresztrejtvények egyértelmű utasításai, kérdései – hozzájárulnak a tananyag 

elmélyítéséhez. 

A változatos feladatok lehetőséget teremtenek a megszerzett tudás felmérésére, 

valamint a szövegalkotás és a szövegértelmezés fejlesztésére. A többször előforduló, hasonló 

feladattípusok az ismétlés és a gyakorlás lehetőségét biztosítják. A feladatok egy része 

csoportmunkában is elvégezhető, míg más részük megoldásához hosszabb otthoni 

felkészülés, könyvtári vagy internetes kutatómunka szükséges. Hetedik és nyolcadik 

osztályban is arra szeretnénk bátorítani a diákokat, hogy fejtsék ki minél gyakrabban a 

véleményüket. 

Legfontosabb szándékunk az, hogy elmélyítsük a tanulók olvasmányélményeit, új 

megvilágításba tudjuk helyezni az általuk olvasott szövegeket. Éppen ezért javasoljuk, hogy a 

diákok minél többet oldjanak meg a munkafüzet feladatai közül, és olvassák érdeklődéssel a 

tankönyvben található műveket, valamint az ajánlott olvasmányokat. 

IV.3. A munkafüzetek felhasználásának módja 

A változatos feladatok lehetőséget teremtenek, hogy a diákok felmérjék tudásukat és 

kreativitásukat a szövegalkotás és a szövegértelmezés terén. Többször találkozhatnak 

hasonló feladattípusokkal, hogy lehetőségük legyen az ismétlésre, gyakorlásra. A feladatok 

egy részét csoportmunkában is elvégezhetik, míg más részük megoldásához hosszabb 

otthoni felkészülés szükséges. A tanult művekhez kapcsolódó drámajátékok is arra 

ösztönözhetik a diákokat, illetve a szaktanárt, hogy a tanulók minél többet dolgozzanak 

együtt. A munkafüzet egyaránt használható a tanórán és otthoni munka, gyakorlás 

keretében is.  
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MELLÉKLET: MEGOLDÓKULCS AZ IRODALOM 7. TANKÖNYVHÖZ 

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 

Idézd fel! 

Beszéljétek meg… 

Közös jellemzők: az elbeszélő műnembe, az epikába tartoznak; eredetileg népköltészeti 

műfaj, prózai vagy verses formában íródtak; történelmi eseményekről, illetve személyekről 

szólnak (dicsőséges események a magyar történelmi múltból); valóságalapjuk van, és csodás 

elemeket is tartalmaznak; hőseik rendkívüli tulajdonságokkal bírnak. 

Gyűjtsétek össze… 

  hasonlít: népi eredetű, prózai műfaj, főszereplője általában nagy erejű, kivételes 

képességű személy, aki pozitív példát mutat; közös elemeik a túlzó, csodás részletek,  

a meseelemek (pl. szimbolikus számok, kívánság, hihetetlen fordulat; próbatételek); 

meseszereplők (óriások, csodaszarvas, tündérlányok stb.), közösségi, népköltészeti 

alkotások, verses és prózai formájuk is lehet, szájhagyomány útján terjednek; 

 különbözik: a monda valós vagy valósnak vélt történelmi eseményt mond el; 

történelmi tényekre, krónikákra épül; valaminek az eredetét, eseménytörténetét 

dolgozza fel; tájakhoz, korokhoz köthető; nem feltétlenül szerencsés  

a végkifejlete – a mese kitalált történet, kitalált helyszínen játszódik, a vége mindig 

szerencsés. 

Az eddig tanult… 

Művek Jellemzés 

Arany János: Mátyás anyja Nem személyesen jelenik meg. Rabságban 

sínylődik, szereti az anyja, csodás jelek 

kísérik az életútját. 

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka Bátor, győzedelmes, szereti az életet, kissé 

csélcsap. 

népmesék, Mátyás-mondák Gyakran álruhába öltözik, és úgy jár a nép 

között. Ő az igazságosztó király, aki leleplezi 

a törvénytelenséget és az embertelenséget, 

megbünteti a rosszat, illetve megtalálja a jó 

szándékú, segítőkész embert, akit aztán 

megjutalmaz. 

Jellemezzétek külső és belső tulajdonságai alapján… 

Külső: termetes, izmos, széles vállú, délceg, bikanyakú, barna szemű, nagy erejű fiatalember. 
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Belső: nemes, büszke, önérzetes, érzékeny, sóvárgó, elvágyódó, bánatos, hirtelen haragú, 

indulatos, lobbanékony, feszült, céltudatos, de időnként megfontolatlan, kitartó, jólelkű, 

jószívű, segítőkész, bátor, igazságos. 

Párokat alkotva… 

Csoportmunka.  

 A regény az epika műnemébe tartozó nagyepikai műfaj.  

 Írója és elbeszélője is van (és a kettő nem feltétlenül ugyanaz).  

 Az elbeszélő lehet egy szereplő vagy külső szemlélő. A külső szemlélő lehet 

mindentudó (aki belelát a hősök fejébe) vagy korlátozott tudású (aki csak annyit tud, 

mint egy szemtanú). Az elbeszélő beszélhet egyes szám első (belehelyezkedik a hős 

személyiségébe) vagy harmadik személyben is.  

 A regény ideje: hosszabb vagy rövidebb időszak.  

 Szereplői: fő- és mellékszereplők.  

 A regény középpontjában állhat egy történetet, amely sokszor szerteágazó;  

a szereplők érzései, gondolatai, jellemfejlődése, társadalmi környezet stb. 

 A regény külső formája szerint lehet: naplóregény, levélregény stb.  

 Szerkesztésmódja szerint lehet: kronologikus vagy időbontásos.  

 A regény típusai: pl. kalandregény, ifjúsági regény, családregény, történelmi regény, 

tudományos regény, bűnügyi regény vagy krimi. 

Vázlat: 

Műfaja: nagyepika. 

Író – elbeszélő (nem mindig ugyanaz) nézőpontja: 

 szereplő, 

 külső szemlélő: 

 mindentudó, 

 korlátozott tudású. 

Elbeszélési mód: E/1. vagy E/3. személy. 

Ideje: hosszabb – rövidebb. 

Szereplői: fő- és mellékszereplők. 

Középpontjában: a történet (sokszor szerteágazó), a szereplők érzései, gondolatai, 

jellemfejlődése, társadalmi környezet stb. 

Külső forma: naplóregény, levélregény stb. 

Szerkesztés módja: kronologikus vagy időbontásos. 
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Típusai: kalandregény, ifjúsági regény, családregény, történelmi regény, tudományos regény, 

bűnügyi regény vagy krimi stb. 

Hasonlítsátok össze az Egri csillagok… 

 A Pál utcai fiúk Egri csillagok 

Hasonlóságok  a hősök egyben címadók is 

 egy nagy csatában vesznek részt, amelyben a saját területüket védik 

 a közös cél érdekében hősiesen küzdenek 

 mindkettő a védők győzelmével végződik 

 a várkapitány és a „tábornok” jellemükben hasonlítanak egymásra, 

mindketten kiemelkedő személyiségek 

 nem a várkaptány, illetve a tábornok a főhős 

 a főhősök áldozatkészek 

 a zászlók megszerzése és kitűzése különös hangsúlyt kap a hősök 

életében 

 a bátor emberek közt mindkét regényben van áruló 

 mindkettőben van fürdésjelenet 

Különbségek  csak kitalált hősök 

 a hősök gyerekek 

 pár hétig követjük a sorsukat 

 a főhős gyenge fizikumú 

 a főhős meghal 

 tisztelik az ellenfelet is 

 az árulónak megbocsátanak 

 a gittegylet nevetséges esküje 

 Nemecseket a bátor szíve miatt 

tiszteljük 

 a nők szerepe elenyésző (kivéve 

Nemecsek édesanyja) 

 hiába védték meg a grundot, 

beépítik azt 

 vannak köztük történelmi 

alakok is 

 a hősök felnőttek 

 több éven át követjük őket 

 a főhős kitűnő harcos 

 a főhős életben marad (a 

regényidőben) 

 a törökök mind rosszak 

 az árulót halálra ítélik 

 Dobóék komoly esküje 

 Gergelyt főként az esze miatt 

tiszteljük 

 szerelmi szál + várvédő nők 

 nem hiába védték meg Eger 

várát, megmenekült a 

Felvidék és az ország 

Csoportokat alkotva… 

Egyéni válaszok indoklással. Ne csak prózai művekben gondolkodjanak a diákok! 

(Szempontok lehetnek például: történet, kaland, fordulatok; mondanivaló, történelmi háttér, 

korhűség; érzelmek felszítása; főhősök és mellékszereplők jelleme, stílus, tömörség, 
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precizitás; gondolatok, amelyeket magukkal vihetnek; formai tökéletesség, ritmus, rím; 

gyönyörű költői képek; személyes élmény, azonosulás valamely szereplővel, érzéssel.)  

Olvassátok el… 

Történelmi eseményről szól, történelmi személy szerepel benne, korhoz, helyhez köthető 

(Béla király és a tatárok említése valós történelmi korba helyezi a művet). Meseelemek 

szerepeltetése: témája próbatétel: a legkisebb fiú helyett itt a legkisebb lány áll ki az apja 

helyett; meseszámok: az apának 9 lánya van, 3 + 3 próbát kell kiállni (vitézpróba: célba lövés, 

gyorsasági verseny, kőhajítás; + 3 próba, avagy személyiségi teszt a lánynak: rokkapróba, 

iváspróba, úszóverseny). Hihetetlen fordulatnak köszönhetően szerencsés a végkifejlet. 

LÁZÁR ERVIN: BANKÓ LÁNYA 

Kérdések, feladatok 

1. Mit jelentenek… 

 csúfoskodni: nevetségessé tenni magát, csúfosan szégyenbe hozni magát, 

éktelenkedni; 

 martalékul: prédaként, zsákmányul, áldozatul, 

 árgus: gyanakvó, nagyon éber, 

 ógás-mógás: morgás, zsémbelés, dörmögés, dohogás, kelletlenkedés, mérgelődés, 

 szélkelep: forgó szélvitorla, szélmalom szárnya, szélforgó (gyermekjáték). 

2. Keress olyan… 

pl. Mint a sistergő istennyila; Hej, csak fiatalabb volnék; Előlépett akkor a legkisebb lánya; 

Ha volna fiad, most őt küldhetnéd; Ne félts engem egyet se, Csináltass nekem férfiruhát, 

apám; …olyan ifjú lett belőle, hogy különb se kell; De bizony hiába lesték árgus szemmel…; 

Felséges királyom; (az okos lány kivágja magát); ezüsttel, arannyal megajándékozta őt;  

(a király feleségül kéri a lányt). 

3. Mit gondolsz… 

Mert szép szeme volt. Mert „vagány” volt. Mert ügyesebb és kecsesebb volt, mint  

a férfiak. Mert tetszett neki a bátorsága, hogy lány létére eljött a próbatételre. 

4. Meséld el… 

A lovagi tornák: 

 lehetőséget teremtettek arra, hogy a katonák békeidőben is gyakorolhassák 

 a bajvívást, 

 az ifjú lovagjelöltek bemutatkozhattak a király előtt, 

 a várudvaron zajlottak, így egyben a várnép szórakozását is biztosították, 
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 próbatételek sorozatából álltak (pl. célba lövés íjjal, futás páncélban, kőhajítás), 

 listáján erőpróba és embert próbáló feladatok egyaránt szerepeltek, 

 a győztes jutalmat kap, 

 a bajvívás után együtt mulattak. 

Szövegértés 

1. Magyarázd a következő szavakat… 

 folklór: szóban vagy zenei formában terjedő mesék, mondák, dalok, táncok 

gyűjtőneve; néphagyomány, 

 ideál: mintakép, eszmény, 

 inkognitó: álnév, fedőnév. 

2. Melyik királyunkhoz… 

I. (Nagy) Lajos király. 

3. Nézz utána… 

Antonio Bonfini (1427/1434‒1502), Magyarországon tevékenykedő itáliai humanista 

történetíró. Mátyás király uralkodásának utolsó éveiben udvari tudós, költő. Fő műve:  

A magyar történelem tizedei. 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-tortenelem/ch48.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bonfini 

https://mek.oszk.hu/02200/02228/html/01/159.html 

4. Fogalmazd meg saját szavaiddal… 

Egyéni megoldások (pl. lehetőséget teremt számára, hogy valóban megismerje az adott 

szituációt; segítségével egyszerre láthatja mindkét oldalt: a jót és a rosszat is). 

5. A Mátyás-mondákat… 

Állandó elem: a rossz megbüntetése, a jó megjutalmazása. Műfaji szempontból, 

szerkezetük alapján a Mátyás-mondák közelebb állnak a mesékhez. 

Kutass a világhálón! 

Válassz egyet… 

Egyéni megoldás (pl. Arany János, Vörösmarty Mihály, Fazekas Mihály, Csokonai Vitéz 

Mihály, Petőfi Sándor, Gárdonyi Géza).  

Idézd fel… 

Egyéni megoldás (1723 – Pragmatica sanctio; 1791-es X. törvénycikk – jogi függetlenség; 

Batthyány Lajos, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-tortenelem/ch48.html
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bonfini
https://mek.oszk.hu/02200/02228/html/01/159.html
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József stb. ismertté válása; reformkori országgyűlések: 1825‒27, 1832‒36, 1843‒44, 

1847‒48; a párizsi forradalom, bécsi forradalom; a 12 pont).  

A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL 

„Jelszavaink valának: haza és haladás” ‒ Bevezetés 

Honvéd lovassági zászló 1849-ből ‒ Milyen nemzeti… 

Alaptörvény, nemzeti ünnepek, a Hymnus és a Szózat, a Szent Korona és a koronázási 

ékszerek, címer(ek), öltözék, kokárda. 

Barabás Miklós: Batthyány Lajos gróf ‒ Sorolj fel a füzetedben… 

Egyéni megoldás.  

Nagysándor József aradi vértanú búcsúlevele ‒ Nézz utána…  

Kiss Ernő (a lányaihoz); Lázár Vilmos (a feleségéhez), Leiningen-Westerburg Károly  

(a feleségéhez), Poeltenberg Ernő (a feleségéhez), Vécsey Károly (a feleségéhez), Damjanich 

János (imája a mindenség urához kivégzése előtt), Batthyány Lajos (a feleségéhez) 

Zászlófelvonás a Kossuth téren ‒ Mit jelent az… 

A világörökségi helyszínek olyan kulturális vagy természeti szempontból egyedinek számító 

értékek, melyeket az UNESCO keretén belül működő Világörökségi Bizottság (World Heritage 

Committee) az általa igazgatott Világörökség Programba felterjesztett. A program célja az 

emberiség kulturális és természeti örökségének védelme, nyilvántartásba vétele. A Parlament 

ezt az értéket képviseli. 

Kutass a világhálón! 

Keress olyan… 

Pl. Magyar Nemzeti Múzeum, Pesti Vigadó. 

„A haza minden előtt” ‒ Reformkor és romantika 

Idézd fel! 

Gyűjtsétek össze… 

Magyarország a török kiűzése után teljes egészében a Habsburg Birodalom része lett.  

I. Ferenc (1792‒1835) abszolutisztikus módszerekkel uralkodott. Hosszú ideig nem hívott 

össze országgyűlést. Az első reformkori országgyűlés: 1825‒1827, ezután a király 

rendszeresen összehívta Pozsonyban a rendi országgyűlést, ahol a kor gazdasági-társadalmi 

problémáira keresték a válaszokat: jobbágyság helyzete, közteherviselés kérdése, magyar 

nyelv ügye, feudális kiváltságok és kötöttségek megszüntetése. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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Széchenyi István 1825-ben birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel egy olyan intézmény 

javára, amely a magyar nyelvet és kultúrát ápolja. Ebből a felajánlásból jött létre a későbbi 

Magyar Tudományos Akadémia. 

Soroljatok fel… 

Debreceni Református Kollégium, Lánchíd, esztergomi bazilika, Magyar Nemzeti Múzeum, 

Pesti Magyar Színház stb.  

Szövegértés 

1. Hogyan jellemzi… 

Bár jó barátok voltak, kevesebb volt a közös vonás Széchenyi Istvánban és Wesselényi 

Miklósban, mint maguk hitték. Wesselényi ismerte a magyar viszonyokat, Széchenyinek 

már voltak tapasztalatai az európai fejlődésről. Később együtt utaztak Franciaországba és 

Angliába. Kezdetben németül beszéltek és leveleztek, mivel Széchenyi még gyengén 

beszélt magyarul. 

2. Miért épp Anglia és Franciaország képviselték a korszak fejlett gazdasági és társadalmi 

rendszereit. 

3. Írj naplóbejegyzést… 

Egyéni megoldás (pl. várakozás és érdeklődés az útlevél iránt, angol tanulmányai, 

Széchenyi birtokának megfigyelése, közös színházlátogatásaik, labdajátékaik, Széchenyi 

magyar nyelvtudása, tengerentúli terveik). 

4. Keresd meg a térképen… 

Nagycenk–Bécs: 84 km, lovon kb. 2 nap alatt tehették meg az utat. Vasút, autó még nem 

volt. 

5. Nézz utána… 

A magyar nyelv 1844-ben vált hivatalosan államnyelvvé. 

Képek és irodalom 

Johann Nepomuk Ender: A Magyar Tudományos Akadémia allegóriája 

Nézz utána, hol találkozhatsz… 

Pl. Székesfehérvár: Prohászka Ottokár-emléktemplom; Arad: Szabadság-szobor (Huszár Adolf 

terve, Zala György munkája); Kovács Mihály: Magyarország leigázása 1849-ben 

(olajfestmény); a Kossuth-mauzóleum egyik szoboralakja (Fiumei úti temető); Lotz Károly: 

Magyarország dicsőítése (freskó az Országház lépcsőházában). 

Kutass a világhálón! 

A divatlapok… 
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A mai divatlapok szabásmintákat, öltözködési tanácsokat tartalmaznak, a 19. században  

a korabeli hírességek és színházi előadások képei, karikatúrái mellett irodalmi alkotásokat 

közöltek. 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/a-divatlapok-kulturmisszioja 

„Kivánjuk a’ sajtó szabadságát” ‒ A reformkori sajtó 

Idézd fel! 

Vitassátok meg… 

Csoportmunka. 

Képek és irodalom 

Nézz utána… 

 atilla: zsinórral díszített felöltő, csípőn alul érő, testhez simuló, katonai és nemesi 

viseletként hordott férfikabát, 

 mente: prémes, zsinórdíszes felsőkabát, 

 párta: korona vagy félhold alakú fejdísz, lányok hordták. 

Tetszik-e…  

Egyéni vélemények. 

Kutass a világhálón! 

Gyűjts olyan madárfajokat… 

Egyéni megoldás és választás. (Például az alábbiak közül: Az árgyélus kismadár nem száll 

minden ágra; Gólya, gólya, gilice; Kis kacsa fürdik…, Fölszállott a páva; Tavaszi szél vizet 

áraszt; Egy gyenge kis madár hozzám kezde járni; Erdő, erdő, de magas a teteje; Madárka, 

madárka, csácsogó madárka; Zöld erdőben, zöld mezőben sétál egy madár; Szomorú a kis 

pacsirta; Hej, páva, hej, páva; Elment a madárka, üres a kalitka.) 

Idézd fel… 

Mindkettő egyéni érzelmet, hangulatot fejez ki viszonylag egyszerű, közvetlen módon. 

Terjedelme rövid, formája tetszetős és rendszerint énekelhető. A népdal szájhagyomány 

útján terjedt, szövege szabadon változhat. A műdalnak ismert a szerzője. 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

Idézd fel! 

Mutassatok be… 

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/a-divatlapok-kulturmisszioja
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Lásd az előző lecke végén. 

Mi a különbség… 

Lásd az előző lecke végén. 

Kérdések, feladatok 

1. Mit gondolsz… 

Egyéni válaszok. Pl. galamb/gerle – Ez ugyanis a szerelem, illetve a béke jelképeként 

gyakran megjelenő motívum.  

A szabadsága, a repülni tudása miatt. A madár a szárnyaival képes a levegőbe emelkedni, 

szállni. Gyakran költözködik, tartósan nem helyhez kötött élőlény. A költöző madarak 

mindig meleg tájakra repülnek. 

2. Miért vágyakozik… 

A daru képes messzire repülni, a lírai én boldogabb, távoli helyre vágyakozik, ahol mindig 

meleg van. Idilli természeti tájakra repülne, mint a daru. Valami másra, jobbra, 

reménytelibb napokra vágyik. 

3. Gyűjtsd össze… 

Langy tavasz, tenyésző nyár, boldog határ, szép ég, esti szél, zöld fák, „Hű kegyes nyit ott 

rám / Remegő kart.” 

4. Fejtsd ki… 

Egyéni válaszok (a remény éltet; aki mindent megkap, könnyen nihilistává válik; a vágy 

erősíti a képzeletet, és ez gazdagítja az embert).  

5. Milyen hasonlóságokat… 

 hasonlóság: az első sorok szinte teljesen megegyeznek, a költői kép azonos: a lírai én 

egy csónakban ülve figyeli a magasan szálló darumadarat; 

 különbség: első vsz.: hallék (múlt idő); röpűlsz (kijelentő mód); elvágyódás, repülni 

vágyás kifejezése; utolsó vsz.: hallok (jelen idő); röpűlj (felszólító mód); csalódás, 

beteljesületlen vágy kifejezése. 

Képek és irodalom 

Keresd meg… Milyen információt közölnek… 

 térkép: utcanév, elhelyezkedés, 

 műholdas nézet: felülnézet, domborzat, zöld területek – beépített területek aránya, 

 fotók: felszíni nézet, utcakép. 

Kutass a világhálón! 

Kölcsey Ferenc Hymnus… 



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

117 

1485. június 1-jén, öt hónapos ostrom után foglalta el Bécs városát a III. Frigyes császár  

(ur. 1440‒1493) ellen háborúzó Hunyadi Mátyás magyar király (ur. 1458‒1490). 

Végezz kutatómunkát! 

Egyéni megoldások. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus 

Idézd fel! 

Beszéljétek meg… 

Beszélgetés (a fő stratégia a körülzárás és a kiéheztetés volt; az ostrom kimenetelét az 

ellátmány megfogyatkozása döntötte el). 

www.rubicon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/1485_junius_1_matyas_kiraly_elfoglalja_bec

s_varosat  

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarTortenetiEletrajzok-magyar-

torteneti-eletrajzok-BE5D/hunyadi-matyas-14401490-EAF/otodik-konyv-merkozes-a-

csaszarral-1477-1488-1332/ii-1391/ 

https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-mesek/matyas-kiraly-becsben 

Gyűjtsétek össze… 

A kutatómunka bemutatása (pl. magyarországi németek, romák, szlovákság, ruszinok 

himnusza). 

Kérdések, feladatok 

1. Nézz utána… 

 feléje: felé, irányába, 

 Ozmán vad népe: törökök, 

 plántálád: ültetted, 

 hamvvedre: koporsója, urnája, 

 vészek hányának: veszélyes helyzetekbe kerül; veszélyek dobálják (hányja-veti a sors), 

 tengerén kínjának: tengernyi (rengeteg) fájdalmának. 

2. Gyűjtsd össze… 

 dicsőséges történelmi események: honfoglalás, hun eredetmonda, Árpád-házi 

királyok kora (1000–1301), török támadások elleni sikeres védekezés (1526-ig, pl. 

nándorfehérvári csata 1456-ban), Mátyás király elfoglalja Bécs várát (1485),  

 háborúkkal, megszállással, viszállyal terhes időszakok: tatárjárás – mongol betörés 

(1241–1242), török uralom Magyarországon (1541–1686), a nemzeti egység 

http://www.rubicon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/1485_junius_1_matyas_kiraly_elfoglalja_becs_varosat
http://www.rubicon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/1485_junius_1_matyas_kiraly_elfoglalja_becs_varosat
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarTortenetiEletrajzok-magyar-torteneti-eletrajzok-BE5D/hunyadi-matyas-14401490-EAF/otodik-konyv-merkozes-a-csaszarral-1477-1488-1332/ii-1391/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarTortenetiEletrajzok-magyar-torteneti-eletrajzok-BE5D/hunyadi-matyas-14401490-EAF/otodik-konyv-merkozes-a-csaszarral-1477-1488-1332/ii-1391/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/MagyarTortenetiEletrajzok-magyar-torteneti-eletrajzok-BE5D/hunyadi-matyas-14401490-EAF/otodik-konyv-merkozes-a-csaszarral-1477-1488-1332/ii-1391/
https://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/matyas-kiraly-mesek/matyas-kiraly-becsben
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megbomlása, hiánya, a várak lerombolása a 18. században a Habsburg uralkodók 

rendeletei szerint. 

3. Vizsgáld meg… 

2‒3. versszak: dicsőséges történelmi események, 

4‒7. versszak: háborúkkal, megszállással, viszállyal terhes időszakok. 

A fordulat oka: Isten a magyar nép bűnei – a széthúzás, a nemzeti egység hiánya – miatt 

fordult el tőlük. 

4. Hasonlítsd össze… 

 1. vsz.: „Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bőséggel, / Nyújts feléje védő kart, / 

Ha küzd ellenséggel”  

 utolsó vsz.: „Szánd meg Isten a magyart / Kit vészek hányának, / Nyújts feléje védő 

kart / Tengerén kinjának”  

A megszólítás szórendi változtatással (inverzióval) tér vissza, a beszélő az utolsó 

versszakban már nem áldást, jó kedvet és bőséget, hanem sokkal inkább szánalmat kér 

Istentől. Az inverzió kiemeli a szánalomkérés jelentőségét. Az utolsó versszak a kérés 

jogosságát a megélt tengernyi kín és vészterhes időszak okán kérheti. A módosítás oka 

lehet az a szerkezeti sajátosság, hogy míg a dicsőséges korokat kettő, addig a vészterhes 

időszakokat négy versszakban mutatta be a szerző, jelezvén a szenvedés mértékét is 

egyúttal. 

5. Nézd meg… 

áld, Magyart, a’ kit, e’, Karpat 

Szövegértés 

1. Mutasd be… 

Kinizsi Pál molnár fiaként gyermekkorát malomban töltötte. Jól értett ehhez a szakmához. 

Felnőve Mátyás király hadvezére lett, megkapta a nagyvázsonyi várat jutalmul. Két 

háború között gyakran pihent itt, a malmot is szívesen látogatta. 

2. Kikkel kellett megvívnia… 

Törökök, csehek, német császár. 

3. Keress a szövegben… 

 hangutánzó: zakatol, morgás, bugás, dohogás, 

 hangulatfestő: megtért, betért, időzött, kövek járása, lóhalálában, vágtató, tajtékzó. 

4. Adj olyan címet… 

Egyéni megoldás (pl. A molnárból lett katona; A malomtól a csatamezőig). 
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5. Írd meg röviden… 

Egyéni megoldás. (A levél lényege: a király Temes várába küldi Kinizsit, hogy seregével 

feltartóztassa a törököket, és megakadályozza Erdély elpusztítását.) 

Hogyan következtetted… 

A királynak Bécs alatt van dolga, de ügyelnie kell az ország másik végében történtekre is. 

Hogy teljes figyelmével a német császárra és Bécsre koncentrálhasson, Kinizsit a török 

ellen küldi. 

Képek és irodalom 

Nézz utána… 

A tankönyvben látható Mária a gyermek Jézussal című kép mellett egy gótikus fülke 

oldalfalán egy püspökszentet ábrázoló freskót találtak, feltételezések szerint talán Szent 

Gellértet, akit eredetileg a templomban temettek el. Az ülőfülkékben egy passiósorozat képei 

voltak láthatók. 

http://multkor.hu/20100923_anjoukori_freskot_fedeztek_fel_a_belvarosi_plebaniatemplo

mban 

Kutass a világhálón! 

Hatodikban megismerkedtél… 

Az elbeszélő költemény verselése időmértékes, hexameterekből áll. 

A várakhoz fűződő… 

Beckó vára, Bálványos vára (Benedek Elek), Gerencsérvár és Vitányvár mondája, Rapsonné 

vára, A bujáki vár alagútjairól szóló mondák, Artúr-mondakör. 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Idézd fel! 

Melyik időmértékes… 

Hexameter. 

Írjatok közösen… 

Csoportos megoldás. 

Soroljatok fel… 

Pl. Beckó vára, Bálványos vára (Benedek Elek), Gerencsérvár és Vitányvár mondája, 

Rapsonné vára, A bujáki vár alagútjairól szóló mondák, Artúr-mondakör. 

http://multkor.hu/20100923_anjoukori_freskot_fedeztek_fel_a_belvarosi_plebaniatemplomban
http://multkor.hu/20100923_anjoukori_freskot_fedeztek_fel_a_belvarosi_plebaniatemplomban
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Kérdések, feladatok 

1. Hogyan mondanád ma… 

 csend vala: csend volt, 

 szél kele: szél támadt, 

 mond: azt mondta, hogy…, 

 vess öszve: vesd össze, hasonlítsd össze, 

 oszlopi: oszlopai. 

2. Fogalmazd meg saját szavaiddal… 

A feladat arra koncentrál, hogy a diákok a régies szóalakok és kifejezések helyes 

használatával értelmezni tudják a verset. Egyéni megoldások. (Pl. A beszélő elmondja 

egy éjszakai élményét, amikor a huszti romvárnál volt. Feltámadt a szél, és a romos 

oszlopok között egy rémalak/szellem jelent meg neki, aki megszólította őt. Azt kérdezte 

tőle, hogy mit ér epekedni, az egyéni vágyakon, fájdalmakon merengni és a múltba 

visszanézni, azon nosztalgiázni. Azt tanácsolja, hogy a [romos] jelenkort egy jobb jövő 

képével kell összevetni, és ennek segítségével a hazáért, a közösségért kell munkálkodni: 

hatni, alkotni, gyarapítani.) 

3. Milyen ellentét… 

Múlt – jövő; rom – építés, alkotás; éjjeli sötétség – fény; merengés – felszólító igék. 

4. Az epigrammák… 

Az előkészítésben: patetikus hangulatú merengés a múlt dicsőségén és a jelen szomorú 

kilátástalanságán egy romantikus helyszínen, romantikus kellékekkel (hold, rémalak, 

rom). A csattanóban: váratlan fordulat – konkrét program, felszólító igék, világos jövő 

ígérete. 

5. Miért izgalmas… 

Egyéni válaszok (pl. mert árad belőle a múlt; mert története van; mert ismert történelmi 

személyekhez kötődik; mert el lehet képzelni, hogyan nézett ki fénykorában; mert föld 

alatti járatokat is rejthet). 

Ha osztályfőnöködnek… 

Egyéni válaszok indoklással. 

Szövegértés 

1. Magyarázd meg… 

 história: történelem, történet, 

 ispán: Szent István kora óta a vármegyék élére a király által kinevezett tisztségviselő, 

első ember, 
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 mészégető: a termésállapotban kifejtett kalciumtartalmú kövek kiégetésével 

foglalkozó szakember, aki a mészégetéshez szükséges berendezésekről, anyagokról 

gondoskodik, majd a kész meszet értékesíti, 

 monostor: a szerzetesrendek templommal egybeépített telepe, szerzetesrendhez 

tartozó központi rendház, kolostor, olyan lakhely, ahol szerzetesek élnek, dolgoznak, 

tanítanak, 

 szelence: fűszerek, édességek, dohány, ékszerek stb. tárolására szolgáló fedeles 

edény, kazetta, ládika, doboz. 

2. Hogyan jellemzi… 

Kalandos történetű vár volt, többször gazdát váltott. Történelme a 13. század elejéig 

nyúlik vissza, a későbbi századokban hozzáépítésekkel bővítették a mostani méretére. 

3. Keresd meg a szövegben… 

IV. Bélának; helyi kőfejtőknek, mészégetőknek, kőműveseknek, a környező birtokokon élő 

kézműveseknek, jobbágyoknak. 

4. Gyűjts információkat… 

A bencés rend az első nyugati szerzetesrend, Szent Benedek alapította 539-ben. Férfiak 

közössége alkotja, akiket a benedeki regula szabályoz. Céljuk az életjobbítás, és ezt a célt 

nem az önmegtagadással, hanem a közös élet erényeivel – különösen az alázatossággal, 

az engedelmességgel, a tisztelettel és a szeretettel – akarják elérni. 

Napjainkban Bakonybélben, Budapesten, Győrben, Pannonhalmán és Tihanyban vannak 

működő bencés rendházak. Sopronban található a Magyar Bencés Kongregáció által 

fenntartott Idősek Háza, Tiszaújfalun a Szent Benedek Leányai Társaság. Plébániák  

a következő helyeken találhatók: Pannonhalma, Bakonybél, Bakonypéterd, 

Győrasszonyfa, Győr-Győrszentiván, Győr-Kismegyer, Győr-Ménfőcsanak, Lázi, Nyalka, 

Ravazd, Tarjánpuszta, Táp, Tápszentmiklós, Veszprémvarsány. 

5. Járj utána… 

www.szigligeti-var.hu/rendezvenyek 

Képek és irodalom 

Nézz utána a muemlekem.hu oldalon… 

Keresztboltozatú templomot, csúcsíves diadalívet utánoz. Felhasználták hozzá:  

a vértesszentkereszti apátság huszonnégy oszlop-, illetve pillérfejezetét, két római sírkövet, 

illetve más építészeti töredékeket. 

http://www.szigligeti-var.hu/rendezvenyek
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Kutass a világhálón! 

Kölcsey Parainesis… 

Bezzeg az én időmben, ha rám hallgatsz, jól jegyezd meg, vésd az eszedbe, tanuld meg, 

gondolj arra, fontold meg. 

Szent István Kölcseyhez hasonló módon… 

Szent István király intelmei Imre herceghez (A katolikus hit megőrzéséről; Az egyházi rend 

becsben tartásáról; A főpapoknak járó tiszteletről; A főemberek és vitézek tiszteletéről; Az 

igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról; A vendégek befogadásáról és gyámolításáról; A tanács 

súlyáról; A fiak kövessék az elődöket; Az imádság megtartásáról; A kegyességről és 

irgalmasságról, valamint a többi erényről). 

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

Idézd fel! 

Hogyan adnál tanácsokat… 

Egyéni válaszok (pl. tanuljon meg jegyzetelni; igyekezzen saját szavaival összefoglalni  

a tanultakat; minden órára készüljön, hogy le ne maradjon; tanuljon meg tanulni; tanuljon 

meg fontossági sorrendben rangsorolni). 

Vitassátok meg… 

Vita. 

Kérdések, feladatok 

1. Magyarázd a következő… 

 öszvessége: összessége, együttese, 

 plántálva: elültetve, 

 táplálattal: táplálékkal, 

 társalkodó: beszélgetőtárs, 

 legmagosb: legmagasabb. 

2. Gyűjts össze… 

Kifejezések: tudd meg, ne gondold, add hozzá, igyekezned kell. 

A tanácsok: 

A hazáért és a közösségért kell élni. 

Folyamatosan előre kell törekedni, az élethosszig tartó kitartó tanulást kell az életben 

előnyben részesíteni. 
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A közösségért élő embernek tudását a kor szükségeihez és kívánalmaihoz igazítva kell  

a jelen jobbításáért és a jövő előkészítéséért kamatoztatnia. 

A nyelvet és a nyelvhasználatot ki kell művelni, hogy a közösség hasznos tagjai legyünk 

(pl. a tudomány nyelvét is meg kell tanulni). 

Fontos idegen nyelveket is tanulni. 

Az élet fontos tanítómester, de tanulni kell az elődök műveiből is. 

A megszerzett tudást a tettek mezején is hasznosítani kell. 

3. Kölcseynek nem született… 

Az atyai gondoskodását, figyelmét, szeretetét „ruházza át” fia helyett unokaöccsére. 

4. Foglald össze… 

Egyéni megfogalmazás. (Tudásunk, nyelvünk, szónoki képességünk állandó 

gazdagításával, a kor szükségleteire való odafigyeléssel, kiemelkedéssel a tömegek 

közül, a tudományt a munkás élettel összekötve, erényes példát mutatva a közjó 

szolgálatával. Régi, új, idegen és saját gondolatokat egybefűzve új eszméket alkotni, és 

az emberek előtt felmutatni. Minden képességünkkel szolgálni és szeretni a hazánkat, 

amely templomunk, otthonunk és egyben szeretteink otthona is, valamint táplálékot adó 

földünk.) 

5. Hogyan lehet a tudományt… 

„Tudományt a munkás élettel egybekötni: ez a feladás, mire a köztársaság férjfiának 

törekednie kell.”  

„Magányos ismereteket szerezni, hogy azok a sokaságra által plántálva közkinccsé 

váljanak; világos ideákból fáklyát gyújtani, melynél az együttélők előítéleteik 

setétségéből kiléphessenek, régi és új, idegen és saját tapasztalást egyesíteni, hogy  

a néptömeg előtt vezérelv gyanánt ragyogjanak; szóval minden ismeretet a kor 

szükségeire s kívánataira, a jelenlét nemesítésére s a jövendő előkészítésére fordítani s a 

tehetségig életbe hozni: ezt kívánom én mindazoktól, kik a közdolgokban forgandók.” 

„Igyekezned kell nemcsak arra, hogy a beszéd hibátlanul zengjen ajkaidról; hanem arra 

is, hogy kedves hajlékonysággal, gazdag változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre és 

lélekre erőben munkálva, okaidnak s érzelmeidnek akaratodtól függő tolmácsa 

lehessen.” 

„Az élet csak úgy éri célját, ha tetteknek szenteltetik. Célt és véget nem tudó olvasás rest 

életnek vagy következménye vagy szerzője…” 

Szövegértés 

1. Mit jelentenek… 

 rajongás: lelkes, odaadó szeretet, szerelem valami iránt, 
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 idvezít: üdvözít, üdvössé tesz, boldogít, 

 némber: lenézett nő (régebben a jelentése nem volt becsmérlő). 

2. „Az orosz udvar jó iskola”… 

„Ott megtanulja ismerni a különbséget az emberek között, akik jogosan születnek – és 

jogtalanul világra jönnek. Ott megtanulja, hogyan kell a magasban megállni, és a földre 

le nem szédülni. Ott megismeri, mi értéke van egy nőnek és egy férfinak egymás 

ellenében. Ott majd elfásul a rajongása…” 

3. Milyen embereszmény… 

Nemesi előjogaival élni tudó, szeszélyektől mentes, művelt, vezető egyéniség az 

eszményi ember. 

4. Milyen viszony lehet… 

Szerelmesek lehettek. A lány alacsonyabb rangú a nemes Baradlay családnál. 

5. Mi a leány apjának… 

Pap. 

6. Miben hasonlít… 

Hasonlít: Mindkét szövegben egy idősebb ember ad tanácsokat az élethez egy 

fiatalabbnak. Mindkét szöveg kimagasló, vezető szerepet szán az „okítottnak”. 

Különbözik: Az egyik írásban, a másik szóban, illetve az egyik közvetlenül, a másik 

közvetítéssel ad tanácsokat. Kölcsey szövege a hazaszeretetre okít, Jókainál arról 

olvashatunk, hogy kell érvényesülni az életben. Az egyik szenvedélyes hozzáállásra 

buzdít, a másik a „közöny magaslatát” ajánlja. Baradlay végrendelkezésként mondja 

szavait. 

Képek és irodalom 

Végezz kutatómunkát… 

Pollack Mihály által tervezett épületek: budai Sándor-palota, pesti Ludovika Akadémia, pesti 

Deák téri evangélikus templom, (az elpusztult) Pesti Vigadó, szekszárdi megyeháza, József 

nádor alcsúti kastélya. 

Kutass a világhálón! 

Vörösmarty Mihály Szózata… 

Honfoglalás, Árpád-kor, tatárjárás, Mátyás király kora, török hódítás. 
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Vörösmarty Mihály: Szózat 

Idézd fel! 

Gyűjtsétek össze… 

Honfoglalás, Árpád-kor, tatárjárás, Mátyás király kora, török hódítás (lásd fent). 

Kérdések, feladatok 

1. Magyarázd… 

 ápol: gondoz, gondoskodik, gyógyít, 

 eltakar: elfed, elrejt, betemet, 

 elbukál: elbuksz, alul maradsz (jövő időben). 

2. Keress olyan szavakat… 

Apáid vére folyt; szent nevet… csatolt, küzdtenek, törtek össze rabigát; elhulltanak 

legjobbjaink; ezredévi szenvedés. 

3. Gyűjts érveket… 

Egyéni válaszok. 

4. A költő kétféle… 

A nemzethalál gondolata kidolgozottabb. 

Vajon miért? 

Egyéni megoldás. (A nemzethalál képének kidolgozottsága arra sarkallhatja  

a hallgatókat, hogy elkerüljék ezt a jövőképet. Esetleg a költő maga a tragikus vég 

beteljesülését sejti bekövetkezőnek.) 

Képek és irodalom 

Keresd meg az interneten Székely Bertalan… 

A Képzőművészet Magyarországon a kezdetektől a XX. század közepéig internetes oldalon: 

www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/s/szekely/muvek/2/thokoly.html 

A történet melyik… 

Amikor a várból kimenekített Thököly Imre apjától búcsúzik. 

Melyik ábrázolást… 

Egyéni válaszok. 

Kutass a világhálón! 

A hatodikban tanult… 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez; Petőfi Sándor: A négyökrös szekér;  

pl. metafora, allegória, hasonlat. 

http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/s/szekely/muvek/2/thokoly.html
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Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 

Idézd fel! 

Beszéljétek meg… 

Egyéni válaszok indoklással. Beszélgetés. 

Kérdések, feladatok 

1. Foglald össze… 

Egyéni válaszok. (Pl. Egy vadász vadászat közben megpillant egy lányt. Utánaered, és  

a lány belészeret. A lány és édesapja megvendégelik a vadászt, pohárköszöntőket 

mondanak a király elhunyt apjára, a királyra és a lányra. A vendég arra kéri a lányt és 

édesapját, hogy látogassák meg őt Mátyás udvarában, a lány viszonozza a meghívást a 

látogatás elmaradása esetén. Apa és lánya fölmegy Budára, ahol észre kell venniük, hogy 

a vadász maga a győztes csatából hazatérő Mátyás király: ezért visszatérnek otthonukba. 

Amikor Mátyás meglátogatja őket, akkor már késő: apa és lánya meghaltak.) 

2. Mennyi ideig… 

Kora reggeltől sötétedésig, a zsákmány Szép Ilonka maga. 

„A vadász még lesben ül sokáig, 

Alkonyattól vár szerencsejelt: 

Vár feszülten a nap áldoztáig” 

3. Mi az érdekessége… 

Az érdekesség az, hogy elpirul, amikor Peterdi a királyra emeli poharát. Nem akarja 

magát felfedni, elárulni azt, hogy önmagára kell köszöntőt mondania.  

A pohárköszöntőből kibontakozik egy fontos jellemvonása, királyi hitvallása: a királynak 

egyéni vágyai és céljai elé kell helyeznie a haza érdekét. A lány és édesapja meghívásakor 

sem árulja el magát: „Mátyás udvarába” hívja meg őket. 

4. Melyik versszakban… 

Peterdi a 3. rész 4. versszakában ismeri fel a királyban a vadász alakját, míg Ilonka csak 

az ezt követő versszakban. Ennek oka lehet, hogy Ilonka elsősorban nem a királyt figyeli, 

hanem a vadászt keresi, nem gondolván arra, hogy ő lehet Mátyás király. 

5. Idézd fel… 

1456. július 4‒22. A hősök: Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Kapisztrán János, Dugovics 

Titusz. 
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6. Rokonszenvesnek vagy ellenszenvesnek… 

Egyéni válaszok. (Rokonszenves lehet, hogy Mátyás király nem kérkedik hatalmával, 

ténylegesen beleszerethet a lányba: ennek jele lehet, hogy meghívja az apát és a lányt is 

a királyi udvarba, valamint nem feledi Szép Ilonkát – bár későn, de visszamegy  

a Vértesbe. Talán elfogadható az az értelmezési lehetőség, hogy nem akarja megzavarni 

a Peterdi ház idilli nyugalmát és békességét, felkavarni a lány és apja érzelmeit azzal, 

hogy leleplezi magát. Számba vehető az az elgondolás is, amely szerint a király önhibáján 

kívül, nem tudatosan lett egy tragédia okozója. Szimpatikussá teheti őt az olvasó 

szemében a pohárköszöntője is a királyra. 

Nem biztos azonban, hogy rokonszenves lehet az, hogy nem fedi fel magát: végső soron 

titkolózik, és becsapja a lányt is, apját is. Úgy tűnhet, hogy a király csak „játékot űz” a 

lánnyal és az idős Peterdivel. Szokatlan lehet az is, hogy valaki az ország dolgait 

fontosabbnak tartja, mint saját érzelmeit. A király csak kikapcsolódásból, szórakozásból 

vadászik a Vértesben: az ő szórakozása a tragédia elindítója stb.) 

Képek és irodalom 

Mit jelent, hogy a festő ecsetjére… 

A szerző olyan képi elemeket, olyan fantáziadús cselekményt és látványos világot teremt 

művében, amelynek megfestését érdemesnek találja a festő is. 

Hogyan ad lehetőséget… 

Pl. A helyszín romantikus: természeti motívumok, vadregényes világ jelenik meg. A főhős 

ábrázolása tág teret ad a festőnek: egyszerre kell ábrázolnia a vadászt és a királyt.  

A kezdőjelenet a vadászatot állíthatja középpontba: a lány vadászik a pillangóra, a vadász a 

lányra. A csalódás pillanata egy ellentétet rejt magában: mindenki örül, és éljenzi a királyt, 

csak Ilonka néma és áll merőn.  

Fejtsd ki… 

Egyéni válaszok. (Pl. a vadász várakozása, a vadász pohárköszöntője, a lány a vadászra 

pillant az asztalnál, a búcsúvétel, vén Peterdi csodálkozása Budán, Mátyás az elhagyatott 

Peterdi házba lép.) 

Végül keresd meg… 

www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/o/orlai_pe/muvek/3/index.html 

Kutass a világhálón! 

Petőfi Sándor lírája… 

Egyéni kidolgozás. 

Petőfi Sándor 1823. január 1-jén született Kiskőrösön. Apja, Petrovics István jómódú 

mészáros és kocsmáros, anyja Hrúz Mária. A Petőfi felvett név. Petőfi sok városban járt 

http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/o/orlai_pe/muvek/3/index.html
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iskolába, iskolaévei után vándorszínész lett. 1842-ben az Athenaeum című folyóiratban jelent 

meg első verse, A borozó. A János vitéz című elbeszélő költeményét 1844 november-

decemberében írta, és 1845-ben már önálló kötetként is megjelent. 1846 őszén 

megismerkedett Szendrey Júliával, és egy év múlva összeházasodtak. 1847-ben, a Toldi 

megjelenése után barátságot kötött Arany Jánossal. Élete és költészete szorosan kapcsolódik 

az 1848–1849-es forradalomhoz és szabadságharchoz. Az 1848. március 15-i pesti forradalmi 

események egyik vezéralakja volt. 1848 őszétől részt vett a szabadságharcban. 1849. július 

31-én a segesvári ütközetben tűnt el, Fehéregyháza határában. 

Eddig tanult művei: János vitéz (elbeszélő költemény); Az alföld; Szülőföldemen; Úti levelek 

(részlet); A négyökrös szekér. 

Keresd meg… 

http://mire.hu/hu/museums/author/15 

Petőfi Sándor: Csokonai 

Idézd fel! 

Alkossatok csoportokat… 

Csoportos játék az utasítások szerint. Lásd a fenti feladat válaszait is. 

Kérdések, feladatok 

1. Hogyan kapcsolódik… 

Csokonai Vitéz Mihály Debrecenben született 1773-ban, és itt töltötte gyermekkorát is.  

A Debreceni Református Kollégiumban tanult. Ezután eltávolodott Debrecentől, de 1801-

től 1805-ben bekövetkező haláláig jórészt szülővárosában töltötte napjait. 

2. Gyűjtsd ki a versből… 

Pl. régies szavak: kálomista (református), ottan (ott), szólott (szólt), dugasz (dugó), 

felejtém (felejtettem), likra (lyukra), fölmén (fölment), mégyen (ment), hanginál 

(hangjainál); 

hangulatfestő szavak: kilódul (kilép, elutazik), leballag (lemegy), fölrohan (fölsiet), 

morgott (mérgelődött), zeget-zugot kikutat (mindenhol keresgél), zenének hanginál (zene 

hangjai mellett), borocska (bor), jégöl (sír); 

komikus hatást idéző kifejezések: ihatnám, pajtás! (innék, barátom!); ihol ni, uccu! (itt 

van, gyerünk!), fölrohan lóhalálában (annyira siet, mintha élet-halál kérdésről lenne szó), 

mi az ördögöt csinál, / Hol a pokolba’ marad az a / Csokonai Vitéz Mihály; Csapot, papot, 

mindent felejtett. 

http://mire.hu/hu/museums/author/15
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3. A vers refrénjét… 

Mihály – megáll, bor áll, ne állj, csinál, nem talál, hol áll, hanginál. 

Keress három… 

Egyéni megoldások. 

4. A műben fontos elem… 

A párbeszédben Csokonai Vitéz Mihály valójában csak egyszer szólal meg, egyetlen 

mondanivalója van az első versszakban: „ihatnám, pajtás!” ‒ ettől kezdve csak a pap 

szavait ismerjük a párbeszédből. Csokonainak csak a cselekedeteiről értesülünk. Ez az 

aránytalanság is a komikum egyik forrása. (Az utolsó versszak beszélője azonosítható a 

történet elmesélőjével, de Csokonai Vitéz Mihállyal is.) 

Képek és irodalom 

Keresd meg… 

http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index1789.html 

Miben hasonlít… 

Egyéni vélemények.  

(Pl. Hasonlít: Mindkettőn a paraszti életforma egyik jelenete elevenedik meg. Mindkettőn 

mulatnak az emberek. 

Különbözik: Velázquez festményén kifejezőbbek az arcok, Lotz képén kifejezőbbek  

a mozdulatok. Lotz festményén az ég adja a fényt, Velázquezén Bacchus fehér bőre.) 

Melyiket érzed… 

Egyéni vélemények.  

(Pl. Velázquez képén különös az ellentét a paraszti arcok kemény vonásai és az istenség arca 

között. Bár a két világból jött ivócimborák jól érzik magukat együtt, külső szemlélőként kicsit 

furcsa társaság. Lotz festményén az a különös, hogy a széles mozdulatok mellett, ha közelről 

megnézzük az arcokat, szinte alig találunk vidám embert.) 

Kutass a világhálón! 

Petőfi A XIX. század…  

Biblia, Ószövetség, Mózes könyvei. 

A bárdok… 

 regösök: középkori énekmondók, 

 históriás énekmondók: régmúlt történelmi korszakok hivatásos énekesei, akik 

többnyire zenekísérettel adtak elő különféle epikus alkotásokat, 

 prédikátor költők: hitbuzgó, protestáns hitű költők. 

http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index1789.html
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Petőfi Sándor: A XIX. század költői 

Idézd fel! 

Gyűjtsétek össze… 

Adatgyűjtés könyvtárból vagy az internetről. 

Vitassátok meg… 

Csoportos vita (könnyűzenei előadók és szerzők, kántorok; tágabb értelemben szónokok, 

költők, írók, újságírók, színészek). 

Kérdések, feladatok 

1. Mihez hasonlítja… 

Lantművészethez, a húrok pengetéséhez. 

Hogyan bontja ki… 

A téma „eldalolásáról” beszél, vagyis a fájdalom, az öröm vagy az embereket érdeklő 

egyéb téma megfogalmazásáról. 

„Ha nem tudsz mást, mint eldalolni 

Saját fájdalmad s örömed: 

Nincs rád szüksége a világnak, 

S azért a szent fát félretedd.” 

2. Milyen szerepet szán… 

Vezérszerepet, prófétaszerepet. Az a feladatuk, hogy mózesi lángoszlopként vezessék  

a népet az újabb Kánaán felé. A néppel kell tartaniuk „tűzön-vízen át”. 

3. Keress olyan… 

Költői képek, alakzatok: 

„Pusztában bujdosunk, mint hajdan…”: hasonlat. 

„Lángoszlopoknak rendelé…”: metafora. 

„küzd, fárad, izzad,”: halmozás. 

2–5. versszak: végig bibliai párhuzam. 

Kifejezések: „isten külde / Vezérül, a lángoszlopot”; Kánaán; ígéret földje; hamis próféták; 

bőség kosara; „lomhaságból elmarad”; „Pihenjen ő árnyék alatt”; „nap hevében”. 

4. Értelmezzétek… 

Az ötödik versszak egy, a költői célkitűzéseknek megfelelő ideális jövő- és 

társadalomképet fest le, amelyben nagy szerepet kap az esélyegyenlőség fogalma.  

A költői utópia egyben a vers tetőpontja is. A „bőség kosarából” egyaránt való részesedés 

a vagyoni egyenlőséget, de legalábbis a vagyonhoz jutás, az igazságosabb társadalmi 

elosztás lehetőségét hirdeti. A „jognak asztalánál” való helyfoglalás a jogi egyenlőség 
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megteremtését tűzi ki célul, míg az utolsó metonimikus kép („szellem napvilága”) az 

oktatáshoz, a tanuláshoz való jog kiterjesztését követeli mindenki számára. A versszak 

hatásosságában nagy szerepet kap a késleltetés és a csattanószerű zárlat: a költő előbb  

a feltételeket sorolja, csak utána kap helyet a főmondat, a fő mondanivaló: amíg  

a feltételek nem teljesülnek, addig a költők feladata a nép vezetése a vágyott jövő felé.  

5. Vajon miért gondolhatta… 

Egyéni vélemények. 

Képek és irodalom 

Beccafumi: Mózes összetöri a kőtáblákat (1537) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Domenico_Beccafumi_-

_Moses_and_the_Golden_Calf_-_WGA01550.jpg 

Raffaello: Ezékiel látomása 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio#/media/F%C3%A1jl:Raffael_099.jpg  

Miben emlékeztet… 

Egyéni válaszok (magasba emelt kezek; indulat; csaknem egyforma, lefelé néző arcok; ősz 

haj; romantikus háttér: sziklák, viharfelhők). 

Kutass a világhálón! 

A költők gyakran… 

„szürke haja lebben az égen, 

kékítőt old az ég vizében” 

(József Attila: Mama) 

 

„Homlokát letörli porlepett ingével: 

Mélyre van az szántva az élet-ekével.” 

(Arany János: Családi kör) 

 

„Szedegeti a sok szép emléket, 

Mint a méh a virágról a mézet;” 

(Petőfi Sándor: Szülőföldemen) 

 

„Örvény volt nekem a világ s titok.” 

(Szabó Lőrinc: Balassagyarmat) 

 

„Hervadása liliomhullás volt” 

(Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Domenico_Beccafumi_-_Moses_and_the_Golden_Calf_-_WGA01550.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Domenico_Beccafumi_-_Moses_and_the_Golden_Calf_-_WGA01550.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Raffaello_Sanzio#/media/F%C3%A1jl:Raffael_099.jpg
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„Nékem már a rét hímetlen, 

A mező kisűlt, 

A zengő liget kietlen, 

A nap éjre dűlt.” 

(Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez) 

Idézd fel… 

Ellentét: 

„De nem ám a patak csillámló habjára, 

Hanem a patakban egy szőke kislyányra,” 

Metafora: 

„Iluska az, Jancsi szivének gyöngyháza” 

„Vesd reám sugarát kökényszemeidnek” 

„Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém!” 

„Utószor látlak én, szivem szép tavasza!” 

„Mindkettejök szive lett puszta, hideg tél.” 

Párhuzam: 

„Ha látsz tört virágot útközepre vetve, 

Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe.” 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Idézd fel! 

Soroljatok fel… 

János vitéz 4. fejezet, 26. fejezet; Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka; Csokonai Vitéz Mihály:  

A Reményhez. 

Beszéljétek meg… 

Egyéni válaszok.  

Kérdések, feladatok 

1. Magyarázd meg… 

 tetemimre: holttestemre, 

 fejfa: a sír végére állított fakereszt, 

 hitves: házastárs. 

2. Gyűjtsd össze… 
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 amottan: ott, 

 bérc: hegycsúcs, 

 kikelet: tavasz, 

 kebel: mell, 

 könyű: könny. 

3. Milyen párhuzam… 

Bár lenn a völgyben még nyár van, fenn a távoli hegycsúcsot már hó fedi. Bár a lírai én 

szívében, belül még fiatal, kívülről látszik, hogy a haja már őszülni kezd. A nyár még közel 

van, a tél (dere) még messze. A természet így párhuzamba kerül az emberi élettel, amelynek 

összefoglalása a második versszak első sora: „Elhull a virág, eliramlik az élet…” 

4. Vesd össze… 

 rímképlet: a b a b c d c d, 

 virágok – világot (közeli kép – kitágult láthatár), 

 előtt – tetőt (közel – távol), 

 tetemimre – szerelme (halál – élet). 

Képek és irodalom 

Jellemezd Júliát… 

Egyéni jellemzés. (Pl. A portré talán idealizált szépséget mutat be [a biedermeier stílus 

szabályai szerint]. A rajzoló elmondása szerint a kép a majdnem húszéves fiatalasszonyt 

ábrázolja. A kép egy csinos megjelenésű, érett, nőies és határozott fiatalasszonyt mutat be. 

Feltűnhet Júliának a korban nem szokásos hajviselete: rövidre nyírott haja különcségére, 

lázadó jellemére hívhatja fel a diákok figyelmét.) 

Kutass a világhálón! 

A refrén nemcsak a költészetben… 

Az irodalomban a versszakonként (rendszerint azok végén) megismétlődő sort vagy 

sorrészletet jelöli. Különösen a nyugat-európai dalformákra jellemző, de fellelhető  

a népköltészetben is. Célja a hangulat, az élmény elmélyítése, a nyomatékosítás. Zenében a 

refrén szerepe hasonló, természetesen a visszatérő részben nemcsak a szöveget, hanem  

a dallamot és a kíséretét is megismétlik. Funkciója pl. a popzenében: az ismétlődés miatt 

mind a dallam, mind a szöveg könnyen megtanulható.  

Elevenítsd fel… 

Reformkori országgyűlések; a forradalom leendő vezetői; Ellenzéki Kör; Konzervatív Párt; 

párizsi forradalom; Kossuth márc. 3-ai beszéde: az ellenzék követelései; bécsi forradalom; 

márc. 15-e – a 12 pont. 
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Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Idézd fel! 

Milyen feladata… 

Célja a hangulat, az élmény elmélyítése, a nyomatékosítás. 

Beszéljétek meg… 

A Magyar Királyság a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc leverése után a Habsburg 

Birodalom fennhatósága alá került. A Habsburg-uralkodók abszolutisztikus módszerekkel 

uralkodtak. Egyes időszakokban egyáltalán nem hívták össze a törvényhozás szervét,  

a magyar rendi gyűlést. A Habsburgok Bécsből irányították és rendeletekkel kormányozták a 

magyar államot. A magyar érdekek érvényesítése a reformkor előtt szinte lehetetlen volt. 

Kérdések, feladatok 

1. Gyűjts érveket… 

Egyéni válaszok. (Pl. Nem állunk idegen elnyomás alatt, nem vagyunk rabok. Nincs olyan 

eszme, amelyért az egész ország figyelmét fel lehetne hívni. Vagy: emlékeznünk kell arra, 

hogy kiktől kaptuk örökségül a szabadságot. A szabadság minden korban fontos érték: 

meg kell becsülni. A történelem folyamán elképzelhető olyan korszak, amikor veszélyben 

van a szabadság: az ilyen korokban egy kicsit mindig aktuálisabb a vers. A történelemből 

tanulhatunk, következtetéseket vonhatunk le a jelenre és a jövőre nézve: mivel a vers egy 

fontos történelmi sorskérdésre irányítja a figyelmet, ezért nem veszíti aktualitását.  

A nemzeti sorskérdések ma is meghatározzák a politikai közbeszédet: Petőfi Sándor verse 

nemzeti létünk jelképverse is.) 

2. Gondold végig… 

A magyar nép: mindenki, aki magyarnak érzi magát. A nemzet egészéhez szól, melynek 

nemcsak az egyetemisták (akikhez először mentek toborozni), hanem a legegyszerűbb 

parasztemberek (a Nemzeti Múzeum melletti piacon lévők: zsidó, örmény, német stb. 

származású emberek) is tagjai. Petőfi többes szám első személyű megszólalása azt 

feltételezi, hogy az egybegyűltek mind tagjai a nemzetnek. Csak a „sehonnai bitang 

emberről” beszél egyes szám harmadik személyben: ő nyilván nem ennek a közösségnek a 

tagja. Az, hogy a közösség a magyarok istenére esküszik, kifejezheti azt, hogy azokhoz 

szól, akik elfogadják ezt a nemzeti identitást (vallástól is függetlenül). 

Miből tudod… 

A vers első sorából; a többes szám első és második személyből; a történelmi múltunkra 

való utalásokból (2. és 5. versszak). 
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3. Gyűjts a versből… 

  A jó szónok stílusával is hat a közönségre: egyszerű, mindenki számára könnyen 

megérthető. Petőfi nem használ bonyolult mondatokat, nem részletezi  

a körülményeket, nem fogalmaz bonyolultan: tudja, hogy a nemzet egészéhez szól, 

melynek nemcsak az egyetemisták, hanem a legegyszerűbb parasztemberek is a 

tagjai. 

 Alliteráció: „hí a haza”. 

 A költői kérdés („Rabok legyünk, vagy szabadok?”) olyan kérdés, amire Petőfi talán 

nem is vár választ, illetve ami sugallja a közönség számára azt, hogy mi a helyes 

válasz. 

 A jelzők hatásosan emelik ki a szónok véleményét: sehonnai bitang emberről és rongy 

életről szól. 

 Jelképeket használ: a közönség tudja, hogy ezek mire vonatkoznak. Ilyen a lánc, ami 

megtestesíti az elnyomást és a rabságot. És ilyen a kard, ami a szabadság jelképe, 

hiszen ezzel vívható ki a szabad élet. (A szabadságharc bukása után olyan 

karpereceket viselt ebben a szomorú időszakban nem egy honleány, amely bilincset 

formázott.) 

 Az ellentétek (most – soha, rabok – szabadok) választásra késztetnek.  

 A refrén: a közösen kikiáltott eskü összeforrasztja a közönséget. A közönség esküt 

tesz. Ennek fontosságát nyomatékosítja az „esküszünk” szó kétszeri ismétlése, a 

fogadalomra ösztönzik a vers hallgatóját. A versszakok végén lévő áthajlásban  

a „nem” szó kap nyomatékot, ami utal arra, hogy a rabságot feltétlenül elutasítják.  

 A verselés: népdalokra emlékeztető ősi nyolcasok. 

 A retorikus, érvelő szerkezet. A meggyőzés eszközei: Világos gondolatmenet. A szónok 

folyamatosan kapcsolatot tart a közönséggel. Megszólítja őket, kérdést intéz 

hozzájuk. A felszólító, felkiáltó, kérdő mondatok kifejezik a heves érzelmeket, 

melyekkel a költő az amúgy is felfokozott hangulatot korbácsolja. (Válasszatok! 

Lemossuk a gyalázatot!) 

4. A múlt, jelen… 

A közelmúlt és a jelen: ősapáink szabad földön éltek, ám most szolgaföldben nyugszanak 

(2. vsz.). Logikusan következik a jelen emberének feladata: „A mi nemzedékünk dolga, 

hogy kardot ragadjon és lemossa azt a gyalázatot, amit a századok rákentek a magyar 

névre, vagyis meg kell szabadulni a rabságtól.”  

A vonatkozó idézetek: 

„Rabok voltunk mostanáig, / Kárhozottak ősapáink / Kik szabadon éltek-haltak, / 

Szolgaföldben nem nyughatnak.” 
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„És mi mégis láncot hordtunk!” 

5. Keress a rímpárok… 

Egyéni ötletek (pl. haza – soha: a hazát soha nem hagyjuk veszni; szabadok – válasszatok: 

szabad parlamenti választás; haltak – nyughatnak: ellentét; ember – mer: bátor ember; 

kard – kart: a kardnak kézben a helye; domborulnak – leborulnak: ellentét, az egyik 

fölfelé, a másik lefelé – fennmaradó emlékünk térdhajtásra készteti az utókort). 

Szövegértés 

1. Sorold fel… 

 Az 1848–49-es harcokban zsidó honfitársaink is odaadóan részt vettek, 

 nagy anyagi áldozatokat hoztak, 

 személyesen is közreműködtek a harcban: elsőként csatlakoztak a nemzeti hadsereg 

zászlóaljaihoz, 

 a világosi katasztrófáig együtt harcoltak a magyar sereggel, 

 sokan elestek a csatatereken, 

 közülük többen tiszti rangban irányították a sereget, 

 Holländer Leó például gondoskodott Komárom ellátásáról. 

2. Mely városok… 

Veszprém, Szeged, Győr, Kassa. 

3. Nevezd meg… 

Holländer Leó. 

4. Nézz utána… 

„Reprezentatív felméréseken alapuló számítások szerint […] a honvédsereg legénységi 

állományának kb. felét az országban élő más népek, tehát nem magyarok adták. Az egyes 

alakulatok ilyen irányú vizsgálata azt mutatja, hogy – az erdélyi Szászföld kivételével – az 

ország német, a Partium és a Temesköz román, valamint Kárpátalja ukrán anyanyelvű fiai 

nagy számban küzdöttek a honvédsereg soraiban, sőt a szlovákok népességük 

arányszámához viszonyítva több honvédet adtak a szabadságharcnak, mint a magyarok!” 

(Forrás: www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-

1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/ii-a-honvedsereg-

tabornoki-es-torzstiszti-karanak-osszetetele-2673/2-a-tabornoki-es-torzstiszti-kar-

osszetetelenek-altalanos-jellemzoi-2685/) 

Érdemes felhívni a diákok figyelmét arra, hogy a 13 aradi vértanú mindegyike sem volt 

magyar (Aulich Lajos, Láhner György, Leiningen-Westerburg Károly német, Damjanich 

http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/ii-a-honvedsereg-tabornoki-es-torzstiszti-karanak-osszetetele-2673/2-a-tabornoki-es-torzstiszti-kar-osszetetelenek-altalanos-jellemzoi-2685/
http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/ii-a-honvedsereg-tabornoki-es-torzstiszti-karanak-osszetetele-2673/2-a-tabornoki-es-torzstiszti-kar-osszetetelenek-altalanos-jellemzoi-2685/
http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/ii-a-honvedsereg-tabornoki-es-torzstiszti-karanak-osszetetele-2673/2-a-tabornoki-es-torzstiszti-kar-osszetetelenek-altalanos-jellemzoi-2685/
http://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/tabornokok-es-torzstisztek-az-184849-evi-szabadsagharcban-23DD/ii-a-honvedsereg-tabornoki-es-torzstiszti-karanak-osszetetele-2673/2-a-tabornoki-es-torzstiszti-kar-osszetetelenek-altalanos-jellemzoi-2685/
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János szerb, Knezić Károly horvát, Kiss Ernő, Lázár Vilmos örmény, Poeltenberg Ernő 

osztrák nemzetiségű volt). 

Ezenkívül megemlíthetők más nemzetek légiói: a lengyel, a bécsi, a német, az olasz 

légiók. 

Képek és irodalom 

www.kozterkep.hu/artpieces 

Egyéni válaszok. 

Kutass a világhálón! 

Idézd fel… 

„Tragédia dalban elbeszélve”, verses forma; a lírához, az epikához és a drámához is 

kapcsolható; sok párbeszéd; népballada – szerzője ismeretlen; műballada – kezdettől írásban 

rögzített; tömör előadásmód; balladai homály; fajtái lehetnek: történelmi ballada, 

betyárballada stb. 

Az eddig megismert balladák: Kőmíves Kelemenné, Rózsa Sándor Bársony lovát nyergeli; 

Arany János: Mátyás anyja; Arany János: A walesi bárdok. 

Gyűjts híres… 

Dobó István, Zrínyi Miklós, Jurisics Miklós, Dugovics Titusz, Losonci István. 

Arany János: Szondi két apródja 

Idézd fel! 

Beszéljétek meg… 

Idézőjelben van; gondolatjel vezeti be; megszólít, felszólít valakit, vagy kérdést intéz 

valakihez második személyben; az elbeszélő jelenti be, hogy ki beszél. 

Soroljatok fel… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Magyarázd a régies… 

 űlet: győzelmi ünnepet rendel el, ünnepeltet, 

 feljöve: feljött, 

 vítt: vívott, 

 vala: volt, 

 lőn: lett. 

http://www.kozterkep.hu/artpieces
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2. Gyűjtsd ki… 

Kopja, álgyu, bomba, gránát, tőr, kard, kelevéz, álgyúgolyó. 

3. Gondold végig… 

Ali és a török követ, de mindenképp a török táborhoz, Alihoz tartozó személy között. 

4. Válaszd ki… 

5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. 

5. 1856-ban mivel… 

A művet allegorikusan értelmezhették az elveszített szabadságharc után. 

Drégely vára: Világos, Arad, illetve az elveszített szabadságharc. 

Szondi: aradi vértanúk, Batthyány Lajos. 

Apródok: az 1848‒49-es szabadságharcban harcoló katonák, illetve a szabadságharcot 

túlélő költők. 

Ali: I. Ferenc József vagy Haynau. 

6. Gyűjts érveket… 

A történelem az élet tanítómestere: a kudarccal, vereséggel véget ért történelmi 

események is okulásul szolgálhatnak a jelen problémáiban. A vesztes csatákban elesett 

hősök is megérdemlik a megemlékezést. 

Szövegértés 

1. Mit jelentenek… 

 aga: török katonai rang, 

 janicsár: török gyalogos katona, 

 zeke: kabátszerű felső gyapjú ruha. 

2. Mi volt az igazlátók… 

Ítélőbíró, aki vigyáz a harc tisztaságára. A törvényesen elrendelt párviadal alkalmával 

többedmagával a párviadal szabályainak megtartására ügyelt. Innen a jogszerűségre, 

igazságosságra utaló elnevezés. 

3. Hogyan mutatkozik… 

„Oglu kelet felé fordult, leborult, homlokával a földet érintette.” 

„László az égre nézett: »Isten, segíts!«” 

4. Hasonlítsd össze… 

Oglu: izmos, barna test; hosszú karok; szép ember nagy barna szemekkel; büszke; bízik  

a kardjában – csókolgatja; tiszteli ellenfelét. 
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László: arányos, fehér, szinte nőies felsőtest; hajlékony alkat; gyors; büszke; erkölcsi 

tartása van – nem szegi meg az esküjét. 

Összehasonlítás: Oglu bőre barna, Lászlóé fehér. Oglu izmos, inas, László felsőteste 

arányos, szinte nőies. Oglu iszonyatosan erős, László viszont fürge és hajlékony. 

Mindkettő tiszteli istenét. Mindkettő büszke: Oglu harci képességeire, László őseire és 

hazájára. Oglu harag nélkül, szinte sajnálattal tekint ellenfelére, László gyűlöli a pogányt. 

5. Ki fog győzni? 

Fogalmazás. 

A regényben: a párbaj Babocsai László győzelmével végződik. Oglu halálos 

kimerültségében Babocsai Lászlóra hagyja vagyonát. 

Képek és irodalom 

Hogyan jelenik meg… 

Török kori emlékek Magyarországon: Gül Baba türbéje Budán, egri, pécsi minaret; pécsi 

dzsámi; fürdők; szőnyegek, kelmék; gasztronómia: paprika, bors, darált húsok, joghurt, kávé; 

török étkezdék – kebab; a „dzs” hangunk az oszmán‒török jövevényszavaknak köszönhette 

meghonosodását (pl. findzsa, dzsámi). 

https://mandadb.hu/cikk/679825/Oszmantorok_kori_emlekeink 

https://mi.btk.mta.hu/hu/kiadvanytar/gero-gyozo-az-oszman-torok-epiteszet-

magyarorszagon-dzsamik-turbek-furdok/viewdocument 

Kutass a világhálón! 

Nézz utána… 

Kazinczy Ferenc (1759‒1831). 

Berzsenyi Dániel… 

Egyéni megoldás. 

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1776_majus_7_berzsenyi_daniel_szuletese/ 

Összefoglalás – A magyar romantika irodalma 

1. Páros munkában… 

Párban végzett munka az utasítás szerint. 

2. Írjátok fel öt-öt… 

Csoportmunka az utasítás szerint. 

3. Készíts táblázatot… 

Egyéni megoldás internetes kutatómunka alapján, pl.: 

https://mandadb.hu/cikk/679825/Oszmantorok_kori_emlekeink
https://mi.btk.mta.hu/hu/kiadvanytar/gero-gyozo-az-oszman-torok-epiteszet-magyarorszagon-dzsamik-turbek-furdok/viewdocument
https://mi.btk.mta.hu/hu/kiadvanytar/gero-gyozo-az-oszman-torok-epiteszet-magyarorszagon-dzsamik-turbek-furdok/viewdocument
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1776_majus_7_berzsenyi_daniel_szuletese/
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Cím 
Megjelenési 

idő 
Tartalom 

Wiener Zeitung 1812 hírlap (kormánypárti politika) 

Kritikai Lapok 1831 irodalom, társadalom, politika 

Jelenkor 1832 politikai hírlap 

Társalkodó 1832 a Jelenkor melléklapja – művészet, szórakoztató 

és szépirodalmi közlemények, politika burkoltan, 

ipar 

Egyházi Tár 1832 hittudomány, kultúra 

Regélő 1833 irodalmi divatlap (szépirodalmi, kulturális, 

szórakoztató tartalom) 

Regélő-Honművész 1833 irodalmi divatlap 

Honművészet 1833 magyar színjátszás 

Tudománytár 1834 társadalom- és természettudomány 

Garasos Tár 1834 ismeretterjesztés 

Vasárnapi Újság 1835 közhasznú ismeretterjesztés 

Rajzolatok a 

Társasélet és 

Divatvilágból 

1835 divat, közélet, tudomány, művészet 

Hírnök 1837 politikai hírlap 

Athenaeum 1837 politika, ismeretterjesztés, irodalom (Kölcsey: 

Parainesis) 

Figyelmező 1837 az Athenaeum melléklapja – kritika 

Századunk 1838 a Hírnök melléklapja – irodalmi és 

ismeretterjesztő 

Erdélyi Híradó 1838 politikai hírlap 

Mulattató 1838 az Erdélyi Híradó melléklapja 

Budapesti Szemle 1840 politikai (centralisták) gazdasági, jogi, irodalmi, 

pszichológiai témájú tanulmányok 

Nemzeti Újság 1840 hírlap 

Pesti Hírlap 1841 liberális hírlap (reform, haladás) 

Világ 1841 liberális, később konzervatív hírlap 

Religio és Nevelés 1841 katolikus pedagógia 
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Regélő Pesti Divatlap 1842 esztétikai, etikai, pszichológiai és pedagógiai 

tárgyú írások 

Pesti Divatlap 1842 a Regélőből alakult – szépirodalom 

Honderű 1843 szépirodalom, művelődés, divat 

Életképek 1843 színházi élet, szépirodalom (a Nemzeti Színház 

hivatalos lapja) 

Irodalmi Őr 1843 az Életképek kritikai melléklete 

Magyar Szépirodalmi 

Szemle 

1847 szépirodalmi közlöny, külföldi irodalomról szóló 

írások 

Nép Barátja 1848 néplap (mozgósítás, politika, irodalom) 

Budapest Híradó 1848 napi hírlap 

Közlöny  1848 hivatalos közlemények, aktuális hírek, politikai 

cikkek 

Kossuth Hírlapja 1848 Kossuth cikkei (a kormány belső ellenzékének 

véleménye) 

Márczius Tizenötödike 1848 harctéri tudósítások, politikai riportok, ironikus 

glosszák 

4. Írj rövid ismertetést… 

Egyéni megoldás. 

5. Hasonlítsátok össze…  

Szempont Hymnus Szózat Nemzeti dal 

beszédhelyzet imádság (E/2.) szónoki beszéd, 

buzdítás (E/2.) 

kiáltvány, felhívás 

(E/2.; T/2.; T/1.) 

lírai alany egy prédikátor egy szónok egy szónok 

múlt dicső múlt: Árpád, 

Hunyadiak;  

keserű múlt: tatárok, 

törökök, belső viszály 

dicső múlt: Árpád, 

Hunyadiak, Rákóczi; 

keserű múlt: viszály, 

balszerencse 

dicső múlt: szabad 

ősapák 

jelen kesergő követelő ingerülten elítélő 

(gyáva szolganép) 

jövő reménytelen, 

kilátástalan, szánalomért 

könyörög 

két lehetőség: 

– a nemzet 

boldogulása, 

bizakodó 
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– dicső nemzethalál 

szemlélet Isten a történelem 

irányítója 

az egyén a történelem 

irányítója 

a nép a történelem 

irányítója 

verselés időmértékes (trochaikus) időmértékes 

(jambikus) 

ütemhangsúlyos 

(felező nyolcasok, ill. 

két sorban egyetlen 

ütem) 

6. Csoportokat alkotva… 

Csoportmunka. 

7. Szerintetek ma miről… 

Egyéni vélemények, fogalmazás (pl. pályaválasztás, párválasztás, szülői tisztelet, a család 

szerepe). 

8. Rajzolj le… 

Rajz, csoportmunka, játék az utasítások alapján. 

9. Írd ki a versekből… 

Egyéni megoldás. 

10. Barkochbázzatok… 

Csoportmunka, játék az utasítások alapján. 

11. Próbáljatok meg… 

Bal oldalon áll a szónokló Kossuth Lajos és Petőfi. Középen foglal helyet Széchenyi István 

és Deák Ferenc, kezükben műveik. Jobb oldalon a háttérben a vértanúk pálmájával 

Batthyány Lajos, Damjanich, Perényi Zsigmond és Eötvös József. A kompozíció 

középtengelyébe Széchenyi és Deák a forradalom ellenzői és a kiegyezés megalkotói 

kerültek. 

https://mek.oszk.hu/04000/04033/html/elemzes.htm 

https://mek.oszk.hu/04000/04033/html/elemzes.htm
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LÍRAI MŰFAJOK 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

Idézd fel! 

Ki volt a magyar… 

Kazinczy Ferenc. 

Gyűjtsétek össze… 

Egyéni megoldás. 

www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1776_majus_7_berzsenyi_daniel_szuletese/ 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen a költemény… 

Egyéni válasz. (Pl. A költő vegyes érzelmeket jelenít meg: tárgya szerint fiatalkorának 

szépségeire emlékszik vissza – ez a visszaemlékezés kellemes hangulatot ébreszt, 

ugyanakkor a búcsúzás, az elszakadás tárgya elégikus, szomorú, bánatos érzéseket kelt.) 

2. Hozz példát… 

 megszemélyesítés: elrejti a Bakony erdeje; Ti láttátok az én bölcsőmnek ringását; 

ácsorgó ajakam; 

 ellentét: Elmégyek: de szívem ottmarad véletek; Bánatos érzéssel nézek vissza rátok, 

[…] Örömmel tölt órái!;  

 felsorolás, halmozás: örömit, gondjait; szelíd szerelmek s vidám nyájasságok; gigászi 

harcait… […] ezer orkánjait;  

 felkiáltás: Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!; Ti szelíd szerelmek s vidám 

nyájasságok / Örömmel tölt órái! 

3. Milyen emlékeket… 

Múlt: a Ság, a Szülőföld, a bölcső ringása, első mosolyai édesanyja kebelén, gyermekkori 

játékok, serdülőkori örömök és gondok, szerelmek és „nyájasságok”. 

Jövő:  

„bucsuzom tőletek” – vagyis eltávozik ifjúkora színhelyéről. 

„Hímezze bár útam thessali virulmány, / Koszorúzza fejem legdicsőbb ragyogvány / A 

szerencse karjain” – vagyis egy dicsőségteljes jövőt remél egy nagyon szép környezetben.  

„Egy tündér kép”, „A szilaj vágyások gigászi harcait, / E bujdosó csillag ezer orkánjait”, 

„álmunk tarka képét” – a jövő vágyaira, reményeire vonatkozó képek. 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1776_majus_7_berzsenyi_daniel_szuletese/
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4. Fogalmazd meg…  

Egyéni megoldás. (Pl. Aggodalmak: homályba boruló szülőföld; elmúlt és vissza nem térő 

örömök; bizonytalan jövő; veszélyes illúziók, egészségtelen múltba feledkezés, késő 

bánat. Lásd a 3. feladat jövőre vonatkozó idézeteit!) 

5. Hogyan változik… 

A vers első soraiból kiderül, hogy a költő úton van, és mielőtt a Bakony erdejébe venné 

útját, még egyszer utoljára visszanéz, és elbúcsúzik a szeretett tájtól. Ez a búcsúzás 

megidézi a gyermekkor tereit: így az olvasó a táj után a költő emlékezetében élő kisebb 

térelemeket láthatja. A mű második fele kitágul; a kemenesalji tájtól a kozmoszig jutunk 

el: a Föld körülhajózásáig és a bujdosó csillagig. Magellán gályái s a vállalkozás 

monumentalitása azt példázza, hogy az ember sok mindenre képes, a lírai én számára 

még sincs visszatérés a boldogság állapotához, a korábbi terekhez. Az utolsó versszakban 

a költő mintegy előrefelé tekint, nem feledve az őt érő veszteségeket. Ez a térszerkezet 

teremti meg a vers elégikus hangulatát. 

6. Szerinted a vers… 

Egyéni válaszok indoklással.  

(Pl. Elégia – a szomorú, lemondó hangvétel, az elmúlás megfogalmazása, a múlt, jelen és 

jövő idősíkjainak szembesítése miatt.  

Búcsúvers indoklása lehet: a cím, illetve a tájtól és a múlt emlékeitől történő búcsúzás. 

Tájleíró költemény indoklása lehet: az első versszak. 

Számvetés indoklása lehet: a léttel és az idő múlásával foglalkozó téma.) 

Szövegértés 

1. Hol található… 

Somogy megye a Dunántúl DNy-i részén. 

2. Készíts leírást… 

Egyéni megoldás, fogalmazás.  

(Kedveli a vidéki, visszavonult, egyszerű életet, az antik költészetet. Könnyen el tud 

vonatkoztatni a külvilágtól. Szereti a méhek zsongását. Sokat olvasott, rendkívül gazdag 

lelki élet jellemzi. Szeret a múltba révedni. Állandó késztetést érez az alkotásra.) 

3. Fogalmazd meg… 

Egyéni válaszok. (Pl. A nyári kert hangulata az éber alvás, a nappali alvás, álmodozás 

állapotába ringatja a költőt. Ehhez hozzájárul a termékeny magány létmódja. Mindez 

ideális feltételeket biztosít egy Berzsenyi-féle költészet megteremtéséhez.) 
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4. „A lángoló kertre… 

A forró napsütés, az izzó levegő, a vörös rózsák. 

5. Mit jelent… 

A külvilág hatásai, a természet látványa és hangjai, a magány, és mindaz, amit eddig 

átélt, kezdi kiforrni magát, gondolatokat ébreszt benne, ihletet ad az alkotáshoz. 

Képek és irodalom 

Nézz utána… 

http://mek.niif.hu/01100/01100/01100.htm#1 

Kutass a világhálón! 

Az álom a művészetben… 

Pl. Emese álma; József jósló álma; Jákob álma; Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi; Arany 

János: Toldi; Homérosz: Iliász; Shakespeare: Szentivánéji álom; Madách Imre: Az ember 

tragédiája; Kiss Ottó: Szusi apó álmot lát; Rowling: Harry Potter és a Főnix rendje. 

Vajda János: Nádas tavon 

Idézd fel! 

Soroljatok fel… 

Lásd az előző lecke végén. 

Kérdések, feladatok 

1. Gyűjtsd ki… 

„Fegyveremmel az ölemben 

Ringatózom önfeledten.” 

„Mennyi bűbáj, mily talányok! 

Mind, amit körültem látok.” 

„Nap alattam, nap fölöttem” 

„Szélei nádligeteknek 

Tünedeznek, megjelennek” 

„Mi megyünk-e vagy a felhő” 

2. Hozz példát… 

 megszemélyesítés: „Tán szerelme csókját kéri…”; „A szelíden rám lehellő”;  

 hasonlat: „Mint az árnyék, leng a csónak.”; „Mint az árnyék, olyan halkan”; 

http://mek.niif.hu/01100/01100/01100.htm#1
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 metafora: „tükrén a tónak”; „tüzes felhőben”; „Földi élet, hol a réved?”; „Dicsőség 

fényözönében, / Csöndessége fönségében.”.  

3. Állapítsd meg… 

A a a, b b b stb. ‒ bokorrím. 

4. Figyeld meg… 

Az első 6 versszak leíró jellegű, a 7. versszakban kezd el a lírai én elmélkedni. 

5. Keress példát…  

nap alattam, nap fölöttem 

az ég a földet éri 

tünedeznek, megjelennek 

mult, jövendő 

életem, halálom  

Képek és irodalom 

Nézz utána… 

http://mek.oszk.hu/03200/03223/html/elemzes.htm 

www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/f/ferenc_k/muvek/1/feren107.html 

https://mng.hu/gyujtemeny/madardal-54307 

Miben különböznek… 

Az olajfestményen a nőalak egy távolról látszó apró alak a liget nagy fái alatt.  

A ceruzarajzo(ko)n ugyanúgy közeli, ám nem ugyanabba az irányba, és nem közvetlenül 

maga fölé néz, továbbá kevésbé látszik, hogy gyermeket vár. 

Kutass a világhálón! 

Az időmértékes verselés… 

Egyéni gyűjtés. (Pl. Homérosz: Iliász, Odüsszeia, Vergilius: Aeneis, Fazekas Mihály: Lúdas 

Matyi, Petőfi Sándor: Levél Arany Jánoshoz, Radnóti Miklós: Első ecloga.) 

Példák: 

„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?” (Vörösmarty Mihály: Zalán futása) 

„Így szólott nagy nyers-nyakason Matyi. – Ejnye gazember!” (Fazekas Mihály: Lúdas Matyi) 

„Régi szelid esték, ti is emlékké nemesedtek!” (Radnóti Miklós: À la recherche) 

„Roskad a kásás hó, cseperészget a bádogeresz már” (József Attila: Flóra) 

http://mek.oszk.hu/03200/03223/html/elemzes.htm
http://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/f/ferenc_k/muvek/1/feren107.html
https://mng.hu/gyujtemeny/madardal-54307
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József Attila: Két hexameter 

Idézd fel! 

Elemezzetek néhányat… 

Spondeus, daktilus. 

Kérdések, feladatok 

1. Hasonlítsd össze… 

Hasonlóságok: mindkét sor két-két mondatból áll, mindkét sorban kis változással, de 

párhuzamosan ismétlődnek a szavak, mindkettő hexameteres sor. 

Különbségek: a második sorban elmarad az „én” szó, helyette a „ne” szó kerül  

a mondatba; különbözik a két-két mondat modalitása (az első mondat kérdésére 

felkiáltás felel, a harmadik mondat felkiáltására kijelentés a válasz). 

2. Olvasd fel… 

Egyéni megoldások. (A verset többféleképpen lehet hangsúlyozni. Pl. gondolkodva, 

bánatosan, dühösen, könyörgőn, keserűen, cinikusan, dacosan, beletörődőn.) 

3. Ki várhatja… 

Egyéni vélemények (pl. saját maga, népe, az emberiség, Isten). 

4. Kire és mire… 

Egyéni vélemények (pl. kire: ellenfeleire, kritikusaira, szerelmeire, az őt meg nem értőkre; 

mire: kikészítik, ellehetetlenítik a helyzetét, sírba teszik, halálba küldik).  

5. Te a vers… 

Egyéni válaszok és vélemények. 

Képek és irodalom 

Keresd meg… 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Andr%C3%A1s_Beck_Jozsef_Attila_

szobor_Budapest_1952.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Beck_Andr%C3%A1s_Jozsef_Attila_

szobor2_Budapest%2C_Angyalf%C3%B6ld%2C_1952.jpg 

Miben tér el… 

Az egyik áll, a másik ül. Beck András hősies pózban ábrázolt szobrát – ahogy a tankönyv is 

írja – a talapzat kiemeli a városi forgatagból, és arra készteti a járókelőt, hogy ténylegesen is 

„felnézzen rá”. Marton László szobra közelebb kerül a járókelőkhöz, mellé lehet ülni, akár 

meg is lehet simogatni.  

Melyik áll… 

Egyéni vélemények. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Andr%C3%A1s_Beck_Jozsef_Attila_szobor_Budapest_1952.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Andr%C3%A1s_Beck_Jozsef_Attila_szobor_Budapest_1952.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Beck_Andr%C3%A1s_Jozsef_Attila_szobor2_Budapest%2C_Angyalf%C3%B6ld%2C_1952.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Beck_Andr%C3%A1s_Jozsef_Attila_szobor2_Budapest%2C_Angyalf%C3%B6ld%2C_1952.jpg
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Kutass a világhálón! 

Gyűjts olyan… 

A tanultakból például: 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka, Petőfi Sándor: 

Szeptember végén. 

Egyéb kutatásból például: 

Vörösmarty Mihály: Késő vágy, Ady Endre: Őrizem a szemed, Ady Endre: Elbocsátó, szép 

üzenet, Radnóti Miklós: Levél a hitveshez. 

József Attila: Mikor az uccán… 

Idézd fel! 

Soroljatok fel… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Keress utalásokat… 

 utcán: járdára lépett, 

 este: már gyúlt a villany, 

 hűvös időben: karcsú szél hajlott utána hűsen. 

2. Milyen részletek… 

galambok ültek a verebekhez 

egy kis fiúcska utána bámult 

ránevettek 

a kedves bokája derengve fénylett, válla picikét rándult, lebegve lépett 

3. Értelmezd… 

A gyökér és az ág a növény éltető részei, ezeken keresztül táplálkozik. Ezenkívül  

a gyökérrel a növény kapaszkodik is a földbe, az ágaival pedig fejlődik, termést hoz. A lírai 

alany belekapaszkodik a szeretett lénybe, illetve boldogságában, a viszontszeretet 

biztonságában árasztja „ágait”.  

4. Keress negatív… 

„óh hogy aggódtam – elveszik tőlem!” 

„letörte ott az irígy virágszált.” 

Mit fejeznek ki… 

Féltékenységet. A szeretett lény elvesztésének lehetőségét. 
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5. Gyűjts érveket… 

Egyéni megoldás. 

(Hétköznapi: mert ez egy egyszerű, mindennapos cselekedet. 

Csodálatos: mert rendkívüli események kísérik [galambok ülnek a verebekhez]; mert 

mindenki felé fordul, őt nézi, ránevet [még a szél is: karcsú szél hajlott utána]; mert 

minden mozdulata hangsúlyt kap [bokája derengve fénylik, válla picikét rándul; lebegve 

lép].) 

Szerinted mi tudja… 

Egyéni vélemények (pl. a szeretet, a személyes érték, az egyéni jelentőség; a derűs 

hozzáállás; a művészi látásmód; bármilyen apró részlet; bármi).  

Szövegértés 

1. Mit jelentenek… 

 villasor: egymás mellett épült kertes, elegáns lakóházak/nyaralók sora, ilyen utca, 

 lábadozó: súlyos betegségből gyógyuló, 

 tárlat: képzőművészeti kiállítás. 

2. Hogyan és milyen… 

A kiállítás anyagát a PIM anyaga, magántulajdonban lévő dokumentumok (például  

a költő félben maradt Rorschach-tesztjének megfejtése), eddig még nem publikált fotók 

és tárgyi hagyaték alkotják, amelyek József Attila életének főleg utolsó időszakát idézik 

fel. A tárlat játékos, kreatív közös befogadást kínál, így minden korosztály érdeklődésére 

számot tarthat. 

3. Nézz utána… 

Itt töltötte utolsó napjait a súlyos betegségből lábadozó költő (1937. november 5. – 

december 3.). 

4. Gyűjtsd ki a szövegből… 

Egyéni válaszok.  

 József Attila innen indult arra a sétára, amelyről nem tért többé vissza.  

 A kiállítás a költő életének utolsó időszakát idézi fel.  

 Magántulajdonban lévő dokumentumok, tárgyak, eddig nem publikált fotók. 

 Kreatív játékok. 

 Érzelmekre ható, ugyanakkor tényszerű, érdemi információkat közlő kiállítás. 
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5. A verseken kívül… 

Pl. művészeti ritmus (zene, tánc, építészet – pl. oszlopok ritmusa); biológiai (szívritmus, 

bioritmus); földrajzi (hullámzás ritmusa, hegyek-völgyek váltakozó ritmusa); 

munkaritmus; menetelő ritmus. 

Képek és irodalom 

Keresd meg… 

www.literatura.hu/archivum/caillebotte/1884-Richard-Gallo.jpg 

Miben különbözik… 

Giacomo Balla festményén a fókuszban a lábak állnak, Gustave Caillebotte-én pedig a víz. 

Balla képét a két alak átlós elrendezése, Caillebotte festményét pedig a két alak és a két ház 

négyszögletes szimmetriája határozza meg. 

Mi lehet az eltérések… 

Egyéni vélemények.  

– Az eltérések oka a megjelenítendő téma.  

Balla festményének témája a mozgás: a lábak mozgása, amely a kép átlója mentén jobbról 

balra le egyre dinamikusabbá válik, mert a tacskó apróbbakat lép. Ezért a képén semmi 

egyéb nem látható, csak a lábak.  

Caillebotte képének fő témája a harmónia, a kimért, egyenletes léptek harmóniája  

a természet apró rezdüléseivel. (Igaz, mozgás itt is van, bár alig: szél nem fúj – a fűszálak, 

falombok nem hajlanak; a kutya lép, de három lába a földön marad; az ember lép, de nem 

siet, nem dől előre; a víz fodrozódik, de a két épület tükörképe felismerhető és a főalakok felé 

mutat: nagy a kicsi felé, kicsi a nagy felé; az innenső partvonal a kutya méretét, a túlnani fák 

az ember méretét követik.) 

Kutass a világhálón! 

A csillag… 

„Csillagokat rúgott szilaj paripája, 

Mikor Jancsi magát fölvetette rája”  

(Petőfi Sándor: János vitéz) 

„Aztán elvegyűl a gyermektársaságba, 

Mint csillagok közé nyájas hold világa.”  

(Arany János: Családi kör) 

„Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak: 

Gyászba borult mostan csillaga fiának:”  

(Arany János: Toldi [Negyedik ének]) 

http://www.literatura.hu/archivum/caillebotte/1884-Richard-Gallo.jpg
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„Rossz időket érünk, 

Rossz csillagok járnak. 

Isten ója nagy csapástól 

Mi magyar hazánkat!”  

(Arany János: Zách Klára) 

„már nem fázik a sok pihe csillag, 

tollpuha paplana csillog-villog”  

(Szabó T. Anna: Hóhullásban) 

„Asszonyom, csillagom, forduljunk mi vissza”  

(Kőmíves Kelemenné) 

„dolgozni csak pontosan, szépen, 

ahogy a csillag megy az égen, 

ugy érdemes.”  

(József Attila: Ne légy szeles) 

„Fázol? várj, betakarlak az éggel, 

hajadra épül a hímzett csillagok 

csokra és holdat lehellek a 

szemed fölé.”  

(Radnóti Miklós: Szerelmes vers Boldogasszony napján) 

Radnóti Miklós: Tétova óda 

Idézd fel! 

Idézzetek… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Értelmezd… 

Egyéni vélemények. (A költőt a műve minősíti, ahogyan kifejezi érzéseit, gondolatait:  

a nehéz munkával keresett és végül meglelt szavak, az átértelmezett jelentések, a 

kikristályosított költői képek és így tovább.) 

2. Szemléltesd…  

„Mióta készülök…”; „egy képben csak talán, s csupán a lényeget”; „s még mindig nem 

tudom elmondani neked”; „Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom. / És holnap az 

egészet újra kezdem”; „ez addig izgat engem, / míg csont marad belőlem s néhány 

hajcsomó”; „s talán lesz még időm, hogy elmondjam”. 
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3. Hogyan függ össze… 

Egyéni vélemények. (A vers témája többek között a tétova szókeresés, az érzelmek 

szavakba öntésének nehézsége, a tűnődés, bizonytalankodás, habozás, hezitálás az 

alkotás folyamatában. Az óda fennkölt, magasztos hangnemben és magasztos tárgyat 

választó lírai alkotás. [Bizonyos értelemben ellentét figyelhető meg a jelző és a jelzett szó 

között: azzal dicsőíti szerelmét igazán, hogy arról vall, milyen nehéz szavakba foglalni 

iránta érzett szerelmét.]) 

4. A költő számára… 

Egyéni vélemények. (Segítő kérdések: Kinek szoktunk beszélni a szerelemről? A szeretett 

lénynek? A legjobb barátunknak/barátainknak? Ország-világnak? Mi lesz vagy mi születik 

a kimondatlan szerelemből?) 

5. Járj utána… 

A csillagrendszer csillag(ok) és bolygók csoportosulása, amelynek fő jellemzője, hogy 

tagjai egymással gravitációs kölcsönhatásban vannak. Az objektum mozgását  

a legfényesebb taggal azonosítjuk, amit a rendszer fő összetevőjének neveznek. A 

kevésbé fényes csillagokat a rendszerben kísérőnek hívjuk. A bolygók a csillag körül 

keringenek, mint a mi csillagrendszerünkben, a Naprendszerben. Vannak olyan csillagok, 

amelyek közös tömegközéppontjuk körül keringő párokat alkotnak: ezek  

a kettőscsillagok. 

Melyek azok a tulajdonságok, amelyek szerepet kapnak ebben a versben is? 

A lírai én a szeretett lény vonzásában él, számára ő a legfényesebb csillag, aki körül forog 

és forognak a gondolatai („óvó tekinteted érzem kezem felett”). Ők ketten egymással 

gravitációs kölcsönhatásban vannak, kettőscsillagokhoz is hasonlíthatjuk őket, amelyek 

közös tömegközéppontjuk körül keringő párok. A csillagrendszer hatalmas, 

kiismerhetetlen, bebarangolhatatlan, nagyon összetett rendszer, épp ezért nagyon nehéz 

megnyilatkoznia a költőnek is „szerelme csillagrendszeré”-ről. 

Szövegértés 

1. Igaz vagy hamis? 

a) Hamis: Radnóti átvitt értelemben használja a „családi kép” kifejezést, a képeken 

Arany János és Kazinczy Ferenc láthatók. 

b) Hamis: Magyar költőnek tartja magát: az idézett szövegben „kulturális családfáját” 

vázolja fel. 

c) Igaz: Mint írja: „1942-ben is, három hónapi munkaszolgálat és tizennégy napi 

munkatábor után is […] kiszorítva a magyar irodalomból.” 



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

153 

2. Mit tudtál meg… 

A költő rokonainak érzi az említett alkotókat: Arany Jánost, Kazinczy Ferencet, Balassi 

Bálintot, Berzsenyi Dánielt, Petőfi Sándort, Kölcsey Ferencet, Vörösmarty Mihályt, Babits 

Mihályt vagy éppen Füst Milánt, Szép Ernőt. Ezek az alkotók sokféle vallási irányzathoz 

köthetők: van közöttük evangélikus (Petőfi és Berzsenyi), református (Kölcsey), katolikus 

(Vörösmarty és Babits), zsidó (Szép Ernő és Füst Milán) vagy éppen hitet váltó (Balassi); 

mégis egy kultúra, egy nemzet tagjai, akik képletesen befogadják tagjaik közé a költőt: 

„nem kiabál[nak] le a könyvespolcról, hogy mars büdös zsidó”. 

3. Mit gondolsz… 

A szövegből következtethetünk arra, hogy a zsidótörvények és a zsidóüldözés 

következtében nem taníthatott. 

4. Látogass el… 

Egyéni megoldás.  

http://radnoti.mtak.hu 

Képek és irodalom 

Nézz utána… 

Az életkép (zsánerkép) történelmileg a festészet egyik műfaja, amely az udvari, polgári, 

paraszti vagy a szegény emberek köznapi életének eseményeit, jeleneteit ábrázolja az adott 

történelmi helyzettel és stílusirányzatokkal összefüggésben. 

A csendélet egy festmény, amely különféle festőien csoportosított tárgyakat ábrázol. Az 

ábrázolt tárgyak leggyakrabban virágok, gyümölcsök, ételféleségek, szövetek, használati 

eszközök, hangszerek stb. Legismertebbek a virágcsendéletek. 

Melyiknek felel meg… 

Bonnard festménye inkább életkép, de ha csak a kép alsó kétharmadára fókuszálunk, akkor 

csendélet. 

Kutass a világhálón! 

A vers zeneiségét… 

Alliteráció. 

Keress a világhálón… 

„S nyögte Mátyás bús hadát / Bécsnek büszke vára.” (Kölcsey Ferenc: Hymnus) 

„Barlangjában belől bömböl a mord medve” (Csokonai Vitéz Mihály: Az estve) 

„S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét.” (Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra) 

„Bús donna barna balkonon / mereng a bíbor alkonyon” (Babits Mihály: Messze… messze…) 

http://radnoti.mtak.hu/hu/02.htm
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Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz 

Idézd fel! 

Hogyan nevezzük… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Hogyan jelennek meg… 

A cím műfajmegjelölő. Tárgya egy természeti erő, egy istenség dicsőítése. A lírai én 

megszólítja ezt a természeti erőt, ezt az istenséget, felsorolva magasztalja tulajdonságait, 

és áldást kér tőle. A zárásban megismétli a könyörgést. 

2. Mi mindennel…  

Lassú tűzzel guruló; áldozópap; bizsergető arany-korbács; nedv-kergető legmagasabb égi 

tető; ős-éjü forró csónak – jó, kötöző, oldozó, áldó, homlokon (hajon) csókoló. 

3. Milyen mondatfajták… 

Felkiáltó (megszólítás), kérdő, kijelentő (magasztalás), felszólító (kérés). 

4. Keress metaforát… 

  metafora: „tűzzel guruló Nap”, „gabonával vemhes hónap”, „Nap… áldozópap”, 

„öröm… bömböl”, „bizsergető arany korbács”, „égi tető”, „csókold”, „Lompos farkú 

szél”, „por-guba”, „tej”, „Nap, ős-éjü forró csónak”, „kötöző”, „oldozó”; 

 hasonlat: mint a hattyúk, habfehéren; 

  alliteráció: hőt-hűst; hattyúk habfehéren; hajról hajra; tarka temetőket. 

5. Figyeld meg… 

A a a (bokorrím). 

Képek és irodalom 

Keress meg… 

Egyéni választás, egyéni megoldás. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437127 

Kutass a világhálón! 

A család az otthont… 

Az elbukott szabadságharcra utalás. „Béna harcfi lép be”, ő mesél róla. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/437127
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Kovács András Ferenc: Szénaillat 

Idézd fel! 

Beszéljétek meg… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Mely motívumok… 

Békés este; eperfa-megszemélyesítés; kintről haladunk befelé; tárt kapu; tehén; szegre 

akasztott holmi; hold a csillagok körében hasonlat; vidám vacsora; keretes szerkezet (itt  

a szénamotívuma tér vissza). 

2. Figyeld meg… 

Mindkét vers ütemhangsúlyos. A Családi kör 6/6 osztású felező tizenkettesekből áll,  

a Szénaillat című versben ugyanez két sorba kerül, tehát hat ütemből álló sorokat alkot. 

Így mindkét vers ugyanolyan ritmusban olvasható. 

3. Mi a két vers… 

Életkép. 

Hogyan érvényesülnek… 

 a mindennapi élet valamely jellemző helyzetének megörökítése: alkonyat a faluban; 

néhány fő vonás kibontása: hazatérnek a tehenek; otthonukba térnek az emberek is, 

és vacsorához ülnek; feljön a hold, és mindenki aludni megy; 

 idill: tárt kapu; bojtos jókedvű ostor; nyugalom honol mindenütt; álmosan pislogó 

eperfa; finom vacsora; boldog gyerekek. 

4. Mit fejezhet ki… 

Tiszteletet – hódolatot, mint ahogy a címben is olvashatjuk – Arany János műve iránt. 

Párbeszédet kezd a művel; és ezzel ma is érvényessé teszi. 

Miért épp ezt… 

Egyéni vélemények. (Pl. szereti Arany Jánost; értéknek tarthatja a falusi idillt; vagy mert 

ezt a verset mindenki ismeri.) 

5. A műalkotások… 

Csoportos megoldás, vita.  

(Segítő kérdések: Mi minden miatt tartunk érdekesnek egy művet? Hogyan lehet a 

nyugalom téma? Megnyugtató? Nincs benne történés? Szép, békés tájakat mutat be?  

A nyugalom mint fogalom témáját vizsgálja?  

Nyugalom témájú regény, pl. Fekete István: Tüskevár.)  



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

156 

Szövegértés 

1. Mely közmondásra… 

„Ne ébreszd fel az alvó oroszlánt!”  

Mi a humor… 

Az eredeti közmondás jelentése: ne játssz a tűzzel, ne légy feleslegesen vakmerő. A humor 

forrása, hogy a cím nem a jól ismert képletes értelemben használja fel a kifejezést, hanem 

konkrét, fogalmi jelentésében vonatkoztatja a költőkre. 

2. Mire van szükségük… 

A költőknek csendre, alvásra van szükségük, akár a csecsemőknek. 

3. Szerinted mit jelent… 

Egyéni vélemények. (Az ihletett állapot szabályosságát vagy épp szabálytalanságát. Azt, 

hogy az írás nem parancsra megy, és nem mérhető teljesítményben sem. Nem ülhet le az 

ember azzal a céllal, hogy most ír konkrétan x sort. Hiába adottak a körülmények, hiába 

van rá idő, nem biztos, hogy sikerül érdemben vagy egyáltalán bármit is alkotnia.)  

4. Keress olyan kifejezéseket… 

Rekonstruálni, képződmény, kiásni, rétegei, töredékek, felszínre került, megtalált 

darabkái. 

5. Gondolj korábban… 

Egyéni megoldás. 

Képek és irodalom 

Keresd meg… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vad%C3%A1szok_a_h%C3%B3ban#/media/File:Pieter_Bruege

l_d._%C3%84._106b.jpg 

Milyen a figurák… 

Kisváros hegyoldala. 

Mennyire illik… 

Egyéni vélemények. (Rendkívül szokatlan a máskor forgalmas utcán ilyen csoportot látni. Bár 

az eredeti képen is lakott területen vonult a csapat.) 

Kutass a világhálón! 

A népi gyerekjátékok… 

Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske… 

Süss fel, nap… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vad%C3%A1szok_a_h%C3%B3ban#/media/File:Pieter_Bruegel_d._%C3%84._106b.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vad%C3%A1szok_a_h%C3%B3ban#/media/File:Pieter_Bruegel_d._%C3%84._106b.jpg


FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

157 

Ess, eső, ess! Holnap délig ess! 

Gólya, gólya, gilice 

Katalinka, szállj el… 

Csigabiga, gyere ki… 

Nyuszi ül a fűben… 

Erdő szélén házikó… 

Ebben a tanévben… 

Tanult sorfajták: felező tizenkettes; felező nyolcas. 

Előfordult sorfajták: felező tízes; felező hatos, 4/2 osztású kétütemű hatos stb. 

Szálinger Balázs: Szúnyog, szúnyog 

Idézd fel! 

Soroljátok fel… 

Lásd fent. 

Miben hasonlítanak… 

Mind ütemhangsúlyos. Mind a természettel kapcsolatos. 

Gyűjtsétek össze… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Fogalmazd meg… 

A beszédhelyzet: egy gyermekéért aggódó szülő megfenyeget egy szúnyogot. A műfaj: 

dal. 

2. Próbáld hangsúlyozni… 

Egyéni vélemények indoklással. 

(Játékos és humoros, mert skandálni lehet. 

Elmélkedő, mert a ritmus újra és újra továbblendíti a gondolatokat, amelyek a vers végén 

egyetlen hosszan hömpölygő mondatot alkotnak. Mert a versszakok elején olvasható 

jelzők és meghatározások pillanatnyi szünetre, elgondolkozásra késztetnek. 

Fenyegető, mert lehet ráolvasásszerűen is mondani, és mert a szidásnak is lehet hasonló 

a hangsúlyozása.) 
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3. Értelmezd… 

Egyéni válaszok. (Pl. „semmije sincs, csak belül / határtalan gazdag űr” – A kisbaba nem 

birtokol semmit, nincsenek gondolatai, félelmei, csak érzékelései. Még csak most fejlődik 

a tudata, még csak egy bimbó, amely most fog kibomlani. 

„rossz fára nőtt aranyág” – Nem hasonlít a felmenőire, annyira szép és aranyos. Nem is 

itt lenne a helye, hanem valami boldogabb világban. 

„a világ volt nemrégen / ilyen merész egységben” – Majd csak később derül ki, mi válik 

belőle, most még minden csak lehetőség.) 

4. Mi az apa… 

Hogy óvja, védelmezze, amíg kicsi. Hogy felnevelje. 

Mire döbben rá… 

Hogy a gyermeke túl fog nőni rajta, és hogy eljön a nap, amikor már nem tud hatni rá. 

Hogy nem tudja örökké kizárni a gyermeke életéből a külvilág ártó hatásait. 

5. Miért érezzük… 

Egyéni válaszok. (Már eleve a méret miatt is: egy pici babának sokkal nagyobb egy 

vérszívó szúnyog, mint egy felnőttnek. Mert gyenge és védtelen. Mert még nem edződött 

meg a fájdalmak elviselésére. Mert ösztönösen védeni akarjuk.) 

Szövegértés 

1. Hogyan viselkednek… 

A gyerekek önfeledten viselkednek, nem érzékelik, hogy ők sokban különböznének  

a felnőttektől, de bíznak bennük. A felnőttek sokszor leereszkedően, gügyögve szólnak a 

gyerekekhez. 

Szerinted… 

Többször hivatkozik arra, hogy „így mondta az apám”. Ezt mondja: „most sem vagyok 

sokkal nagyobb, még most is egészen pici vagyok, alig nőttem valamicskét az elmúlt évek 

alatt”. 

2. Mi utal arra… 

A végén az apára vonatkozó feltételes mód azt sejteti, hogy az apa már nem él. 

A „megmaradtatok nekünk kicsiknek” és a „nem hagytatok el minket” kifejezések pedig  

a kirepülő gyerekre engednek következtetni. 
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3. Keresd meg… 

Apa:  

 Elnevezi a „Nagy Fényképalbumot”; 

 „cirádás” betűk; 

 „…album, de az csak a beceneve […], és csak a tudatlanok becézik […], mert akik 

okosak, azok tudják, hogy a Nagy Fényképalbumban minden benne van […], és 

nemcsak minden, de az egész életünk, mert a Nagy Fényképalbumból minden kiderül, 

az is, hogy kikkel és mikor voltunk együtt, és mit is csináltunk akkor, amikor együtt 

voltunk velük, és hogy valójában szerettük-e őket valamikor, avagy nem.”; 

 „…az a néhány év, Tóni, az nem is néhány év volt, Tónikám, hanem annál sokkal, de 

sokkal több, és hogy mennyire jó […], hogy megmaradtatok nekünk kicsiknek, te meg 

a nővéred, hogy nem hagytatok el minket, engem meg az anyádat, hanem itt 

maradtatok velünk, és hogy ilyen jól együtt vagyunk, továbbra is.” 

Tóni:  

 „Nahát!”; „Na de ilyet!”; „Erre nem is emlékeztem!” 

Mit érzékeltet… 

Hogy az elbeszélő tisztelte és szerette az apját. 

4. Válasszatok… 

Egyéni megoldás. 

Képek és irodalom 

Keresd meg… 

www.arthermitage.org/Edgar-Degas/Place-de-la-Concorde.jpg 

Milyen lehet… 

Egyéni vélemények. (Pl. Nem túl bensőséges – nem rájuk figyel.) 

Kutass a világhálón! 

Alexandre Dumas… 

Például: 

A három testőr (The Three Musketeers), amerikai kalandfilm 1939 – rendező: Allan Dwan, 

forgatókönyvíró: William A. Drake, Sam Hellman és M. M. Musselman, zeneszerző: David 

Buttolph, operatőr: J. Peverell Marley, szereplők: Don Ameche, Al Ritz, Jimmy Ritz, Harry Ritz, 

Binnie Barnes. 

file:///C:/Users/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KJBSJHH0/www.arthermitage.org/Edgar-Degas/Place-de-la-Concorde.jpg
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A három testőr (The Three Musketeers), amerikai‒osztrák‒angol kalandfilm, 1993 – rendező: 

Stephen Herek, forgatókönyvíró: David Loughery, operatőr: Dean Semler, zene: Michael 

Kamen, producer: Roger Birnbaum és Joe Rothex, látványtervező: Wolf Kroeger, vágó: John F. 

Link, szereplők: Kiefer Sutherland, Oliver Platt, Charlie Sheen, Chris O’Donnell, Michael 

Wincott. 

A három testőr visszatér (D’Artagnan et les trois mousquetaires) francia kalandfilm, 2005 – 

rendező: Pierre Aknine, forgatókönyvíró: Pierre Aknine és Gérard Walraevens, operatőr: Allen 

Smith, zene: Matt Dunkley, producer: Jean-Pierre Guérin szereplők: Vincent Elbaz, 

Emmanuelle Béart, Tchéky Karyo, Heino Ferch, Grégori Derangere. 

A három testőr (The Three Musketeers) francia‒amerikai‒angol‒német kalandfilm, 2011 – 

rendező: Paul W. S. Anderson, forgatókönyvíró: Alex Litvak és Andrew Davies, zeneszerző: 

Paul Haslinger, operatőr: Glen MacPherson, szereplők: Milla Jovovich, Logan Lerman, Ray 

Stevenson, Matthew MacFadyen, Luke Evans. 

Forrás: 

www.port.hu/pls/ci/cinema.film_creator?i_text=h%E1rom+test%F5r&i_film_creator=1&i_cit

y_id=3372&i_county_id=1&i_area_id=6 

Összefoglalás – Lírai műfajok 

1. Készíts fürtábrát… 

Ebben a fejezetben megismert műfajok:  

 helyzetdal – Vajda János: Nádas tavon; József Attila: Mikor az uccán átment a kedves 

 elégia – Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

 óda – Radnóti Miklós: Tétova óda 

 himnusz – Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz 

 epigramma – József Attila: Két hexameter 

 életkép – Kovács András Ferenc: Szénaillat 

2. Jellemezd… 

Egyéni megoldások. Például:  

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától  

Tanult ember. Boldog gyermekkora és ifjúkora volt. Szerelmes típus. Egy korszak véget ért 

az életében, búcsúzkodnia kell, ezért most szomorú. Hajlamos a nosztalgiázásra és  

a filozofálásra. 

 A versben: nosztalgiázó, búcsúzkodó, elmélkedő, számvető, szomorú, bizonytalan. 

Vajda János: Nádas tavon 

file:///C:/Users/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KJBSJHH0/www.port.hu/pls/ci/cinema.film_creator?i_text=három+testõr&i_film_creator=1&i_city_id=3372&i_county_id=1&i_area_id=6
file:///C:/Users/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KJBSJHH0/www.port.hu/pls/ci/cinema.film_creator?i_text=három+testõr&i_film_creator=1&i_city_id=3372&i_county_id=1&i_area_id=6
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Vadász, aki nemcsak a vadat nézi, hanem a természetet is. Szereti a szépet. Hajlamos 

a misztikumra. 

 A versben: szemlélődő, békésen ringatózó, nyugodt, elbűvölt, elmélkedő. 

József Attila: Két hexameter 

Belső feszültségektől szenved, gondjai vannak a saját személyiségével, de végül 

lelkiismerete győz, és felvállalja belső értékrendjét. Mélységesen csalódott a világban. 

 A versben: csalódott, döntésképtelen, kiábrándult, szkeptikus. 

József Attila: Mikor az uccán átment a kedves  

Érzékeny az apró részletekre. Magáról alig árul el valamit, csak a kedvesét látja és 

láttatja. 

 A versben: nagyon szerelmes, féltő, aggódó. 

Radnóti Miklós: Tétova óda 

Költő, aki nagy szeretetben él. Munkájában a maximális tökéletességre vágyik. 

Hajlamos a végtelenségig keresni egy-egy szót, kifejezést. Meglepő gondolattársításai 

vannak. 

 A versben: szerelmes, aprólékos, küszködő, fáradt. 

Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz 

A lírai alany személye teljesen háttérben marad. Hatalmas szeretet lakik benne, 

nemcsak a Nap, hanem mindenki iránt. 

 A versben: a Napot gyönyörűen dicsőítő, a Nap szerelmese. 

Kovács András Ferenc: Szénaillat 

A lírai alany személye háttérben marad, inkább a falusi képet látjuk. Arany János nagy 

tisztelője. Kedveli a falusi idillt, de ismeri is a falusi életet. 

 A versben: derűs, jó kedélyű, finom humorú, szemlélődő, családcentrikus. 

Szálinger Balázs: Szúnyog, szúnyog 

Egy apuka, aki aggódva félti a gyermekét: előbb csak egy szúnyogtól, majd az élettől. 

Képes rácsodálkozni minden új élményre, amelyet a csecsemő révén szerez. Nagyon 

szereti a csöppséget. 

 A versben: kérlelő, aggódó, csodáló, elmélkedő, szomorkás, fenyegető. 

3. Keressetek szempontokat…  

Párban végzett munka. Például:  

 a természettel kapcsolatos címek: Nádas tavon; Himnusz a Naphoz; Szénaillat; 

Szúnyog, szúnyog; 
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 műfaji (vagy verstani) meghatározás szerepel a címben: Tétova óda; Himnusz a 

Naphoz; (Két hexameter); 

 tulajdonnév szerepel a címben: Búcsúzás Kemenes-aljától; Himnusz a Naphoz; 

 érzelmeket kifejező, igéből képzett főnév áll a címben: Búcsúzás Kemenes-aljától; 

 az elmúlással kapcsolatba hozható címek: Búcsúzás Kemenes-aljától; 

 a nyárral kapcsolatba hozható címek: Nádas tavon; Himnusz a Naphoz; Szénaillat; 

Szúnyog, szúnyog; 

 régies helyesírást tartalmazó címek: Mikor az uccán átment a kedves; 

 konkrét helyet megjelölő címek: Búcsúzás Kemenes-aljától; Nádas tavon; Mikor az 

uccán átment a kedves; 

 további szempontok lehetnek: két szóból álló címek; kötőjelet tartalmazó címek; 

számnevet tartalmazó cím(ek); városi környezetet sejtető cím(ek) stb. 

4. Válasszatok…  

Egyéni választás alapján egyéni megoldás. 

5. Csoportokban tetszőleges technikával készítsétek el az egyik verset hűen bemutató tablót, 

majd rendezzetek kiállítást az osztályban az elkészült illusztrációkból! 

Csoportmunka.  

 ötletek a (hagyományos vagy számítógépes) technikához: hagyományos 

tablófényképekkel és szöveggel; kollázs; idővonal vagy képregény készítése a műről; 

animáció; párhuzamos tabló (pl. a Szénaillat című és az ihlető vershez); 

 ötletek a felhasználható anyagokhoz: fénykép, nyomtatott anyagok; saját készítésű 

grafika; különböző színű alufólia (pl. a Nádas tavon vagy a Himnusz a Naphoz című 

vershez); felragasztott textíliák; fonalak; felragasztott kavicsok. 

6. Írjatok rövid verset… 

Egyéni, illetve csoportos megoldás. (Pl. nevekre rímelhetnek a tulajdonságok.) 

7. Vitassátok meg… 

Csoportmunka, vita. 

8. Írj levelet… 

Egyéni megoldás, fogalmazás.  

9. Gyűjtsetek példákat… 

Egyéni megoldás. (Lásd a tankönyvi és munkafüzetbeli feladatokat!) 

10. Írjatok fel… 

Csoportmunka. 
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REGÉNYRÉSZLETEK 

Alexandre Dumas: A három testőr (részlet) 

Idézd fel! 

Vitassátok meg… 

Önálló vélemények. 

Kérdések, feladatok 

1. Mit jelentenek… 

 hetvenkedés: kérkedés, hencegve bizonykodás; 

 kontár: mesterségéhez nem értő, rossz munkát végző személy; vagy hozzá nem értő; 

 dalia: vitéz, harcos, hős; vagy szép szál férfi; 

 pipogya: gyenge akaratú, gyáva; 

 teológia: hittudomány; 

 irha: prémes állatbőr, vagy kifejezésekben az ember bőre, illetve az ember maga. 

2. A szövegbeli utalások… 

Athosszal azért párbajozik D’Artagnan, mert a vállába öklelt, Porthosnak ismeri egy titkát 

(a kardszíjával kapcsolatban); Aramis teológiai vitával indokolja a párbaj okát, de nem 

árulja el, így róla nem derül ki pontosan, hogy mi okból párbajozik. 

3. Milyen konfliktus feszül… 

a) a királyi testőrök és a bíboros gárdistái között? 

Rendelet tiltja a párbajt. A konfliktus abból adódik, hogy a bíboros gárdistái ezt be 

akarják tartatni a királyi testőrökkel. 

b) a király és a bíboros között? 

A szövegben az alábbi idézet a hatalmi viszonyokkal indokolja a király és a bíboros közötti 

ellentétet: „a miniszter-bíboros […], aki a királynál is hatalmasabb”. 

Figyeld meg, kinek az uralkodását sírja vissza Athos! 

„Így szóltak, így tettek Nagy Károly alatt a hajdani daliák, minden mai lovag örök 

mintaképei. Sajnos, a nagy császár ideje rég lejárt.” 

4. Jellemezd… 

D’Artagnan 

Leírásból: a gyengeségnek a látszatát is kerüli, „nem átlagember”, bátor, önmérsékletet 

tanúsító, megfontolt (mérlegeli helyzetét a párbajra készülve), csodálja Athost – barátjául 

is fogadná, tisztelete jeléül kalapját mélyen megemeli; „jelleme a rendíthetetlen 

eltökéltségen nyugodott”, elve: „Ne tűrj el senkitől semmit, csupán a királytól,  
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a bíborostól és Tréville úrtól.”, „nemes, úri lélek” (Athos), „minden mai lovag örök 

mintaképe” (Athos), „talpraesett” (Athos), „Kemény fából faragták” (Athos), sorsfordító 

pillanatokat él meg: választania kell a testőr és a gárdisták között/a király és a bíboros 

között, becsületes, lovagias, őszinte. 

Beszédből: kifinomult és tiszteletteljes beszédmódot használ, „közvetlen egyszerűséggel 

beszélt”, titoktartó (nem árulja el a párbaj okát), szellemes (pl. bocsánatot kér, ha nem 

tudná teljesíteni mindhárom párbajt), segítőkész (pl. gyógykenőccsel kínálja Athost),  

„A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok, és engem ez kötelez.” – kitartó a testőrök 

mellett. 

Viselkedéséből: meghajol Athos előtt, nemes jellem: a testőrök mellé áll. 

Athos – testőr, gárdista 

„nagyúri viselkedése”, „komoly külseje” van, „a pontosság mintaképe”, sebesült, 

„nyugodt és méltóságteljes volt, mint mindig”, „udvarias” – ez beszédmódján is látszik: 

tiszteli ellenfelét, jobb- és balkézzel egyaránt jó vívó  

Porthos – testőr, egy titkot őriz 

Aramis – testőr, jártas lehet a teológiában, gúnyolódó (Jussac-kal), „sunyi Aramis”, 

büszke szabályos vonásaira, titkolózik 

5. Hogyan fogadják a testőrök… 

„A bocsánat szóra komorság felhőzte be Athos homlokát, gőgös mosoly játszadozott 

Porthos vonásain; Aramis pedig elutasító mozdulatot tett.” – ezekből a jelekből látszik 

D’Artagnan számára, hogy félreértik: azt hiszik ugyanis, hogy utólag mentegetőzik, és 

megfutamodna a párbaj elől.  

6. Vitassátok meg… 

Önálló vélemények. 

Képek és irodalom 

Olvasd el… 

Önálló munka és véleményalkotás. (Pl. A szobrász egyszerre akarta érzékeltetni az 

önfeledt gyermeki játékot és a közeledő veszély pillanatát. Vagy: A szobrász nem magát 

 a tettet, hanem a vörösingesek jellemét akarta bemutatni: testtartásuk ugyanis jól 

szemlélteti jellemüket. Vagy: Ez a beállítás azért érdekes, mert egy feszült pillanatot 

mutat be.) 

Kutass a világhálón! 

Csutak, a kamaszfiú… 
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Csutak színre lép, Csutak és a szürke ló, Csutak a mikrofon előtt, Csutak és Gyáva Dezső, 

Csutak és a többiek. 

 

Mándy Iván: Csutak és a szürke ló (részlet) 

Idézd fel! 

Soroljátok fel… 

Lásd fent. 

Beszéljétek meg… 

A Csutak beszélő név. Jelentése lehet: csenevész kis ember. A Csutak és a szürke ló címadás 

pedig eszünkbe juttathatja a ló csutakolását, ledörzsölését. 

Kérdések, feladatok 

1. Mi lehet az oka annak… 

Egyéni válaszok. (Alapvetően mindenki érdeklődését felkelti az utcán látható jelenet, de 

ez Csutak esetében több is, mint puszta szenzációhajhászás, pletykálkodás vagy éppen 

rágalmazás. Az emberek nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, nem tudnak igazán érzelmi 

viszonyba kerülni az elesett állattal. A ló tulajdonosának teher a lesoványodott állat, 

„mintha tulajdonképpen nem is tartozna hozzá”, és már azt tervezgeti, hogy mit vesz a ló 

árából. Az ablakokból kihajoló vagy a hirdetéseket néző emberek számára csupán 

érdekességnek tűnnek az események ‒ csak bámészkodnak. Dohnál faággal játszik és 

hetvenkedik, mert látta összeesni a lovat, „Mi közöm hozzá?” – kérdezi a ló kapcsán;  

a fájó fogú tűzoltó és a szatyros asszonyok méltatlankodnak és a ló tulajdonosát 

szidalmazzák, ráadásul egyikük megjegyzi, hogy nincs ideje ilyesmivel foglalkozni. 

Kamocsa azt találgatja, hogy mi készül majd a lóból, Magyari néni pedig a ló 

haszontalanságára, teher mivoltára céloz, amikor a vétel ötletével áll elő Csutak: „Még 

csak az hiányzik!” – mondja. Így egy kisebb társadalomkritika is kibontakozik a jelenetből: 

az emberek közönyösek, szenzációhajhászok, nemtörődömök.)  

2. Milyen érzelmeket jelenít meg… 

 szenzációhajhászás: „– Öregem! – kiáltott elragadtatva a Valaki.”, „– Harmadik 

emeleti bácsi! Tessék nézni!” 

 hetvenkedés: „– Két sarokkal előbb összeesett – magyarázta valakinek.”, „– Ott 

voltam, amikor a sarkon összecsuklott.” 

 sajnálat: „Csak a tekintete égett a sajnálkozástól, ahogy nézte a szürke lovat.”,  

„– Ugye nem lesz veled baj? Ugye nem visznek oda?” 

 kíváncsiság: „Fejek hajoltak ki az ablakokból.”, „Az emberek, akik előbb még  

a hirdetéseket nézték, most utána fordultak.”, „A gyerekek – Csutak mellett – fölálltak 
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az egymásra dobált utcakövek mögül, úgy bámulták.”, „Csakugyan, kintről látni 

lehetett, ahogy a nő bedob egy érmét a telefonba, tárcsázik. Arcok tapadtak az 

üvegablakhoz.”, „– Mi van odabent? – Kamocsa megkopogtatta Dochnál vállát.” 

 tehetetlenség:  

„»Nem – mondta magában –, ezt nem lehet.« 

A ló elé állt, belebámult a szemébe. A semmibe bámult, a semminek könyörgött.” 

„– Nem! Nem! – Csutak körülnézett, mintha segítséget keresne… De szólni egyikük se 

szólt.” 

„Csutak körülnézett. (No lám, Pazár és Dunai még mindig hallgat!)” 

„Megint csak a menet végére került. Oly árván, magányosan, mint egy kibomlott 

cipőpertli.” 

‒ aggodalom: „– Ugye nem lesz veled baj? Ugye nem visznek oda?”,” az a fontos, hogy ne 

hagyjuk elveszni. Akkor… akkor majd meglátjátok.”, „– Magyari néni, tessék szólni, hogy 

ne engedjék elvinni.”, „Csutak körülnézett. (No lám, Pazár és Dunai még mindig 

hallgat!)”, „Csutak arca valósággal odaragadt. Úgy nézte a nőt, mintha minden 

mozdulatát meg akarná jegyezni.”, „Csutak olykor előreszaladt, mintha kérdezni akarna 

valamit a nőtől vagy a lótól. Nem kérdezett semmit.”, „Elfordult a lyuktól, és futni 

kezdett. Rohant, vágtatott hazafelé. Mögötte egy csattogás volt az utca.” 

 közöny: „– Mi közöm hozzá? – vonogatta vállát Dochnál.”, „– Sajnálnám magát, csak 

nincs rá időm.” 

3. Melyik szereplővel… 

Alapvetően Csutakkal érezhet leginkább együtt az olvasó: az ő érzéseivel, gondolataival 

és az ő szemszögéből ismerjük meg az eseményeket. 

4. Honnan tudjuk, hogy a szereplők… 

A szereplők ismerik egymás neveit, közvetlen, bizalmas módon beszélgetnek egymással. 

Dohnál Csutakra legyint: „Á, ez mindig ilyen!” – vagyis korábbról is jól ismeri őt. Kamocsa 

is becézi őt („Csutikám”), ami a közeli viszony jele. A gyerekek többször szoktak együtt 

lenni titkos helyükön: „A tanyánk…”. Ismerik az említett helyszíneket is  

(„A tizenkettőben”, „a szódás udvaron”). 

A gyerekeknek van egy titkos helyük, amiről a felnőttek nem tudhatnak: „– Tudod, az  

a vénséges vén pince. – Szinte suttogva: – A tanyánk…” – A suttogás, a T/1. birtokos 

személyjel és a mondatvégi elhallgatás jelzik, hogy a felnőttek elől rejtegetni kell a titkos 

helyiséget. 

Szövegértés 

1. Keress utalásokat… 
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Az alábbi idézetek és utalások arra engednek következtetni, hogy Don Quijote lovagokról, 

lovagi hőstettekről szóló kalandos regényeket olvas, amelyekben nagy szerepet kapnak  

a lovagi erények (hősiesség, bátorság, dicsőség stb.) is: 

„rendíthetetlen hősökről írt lovagregényeket olvasott”, „az egyes lovagok kiválóságait 

vitatta meg”, „Bűvölésekről, párbajokról, csatákról, kihívásokról, sebekről, szerelmekről, 

harci jó szerencséről s lovagi balsorsról álmodozott.”, „kalandokat keres”, „megtorol 

minden sérelmet, nem kerül ki semmi veszedelmet, és örök hírnévre s dicsőségre tesz 

szert”, fegyverek, paripa. 

2. Írj te is… 

Egyéni megoldás. Fogalmazás. 

3. Fogalmazd meg sejtésedet… 

Pl. Don Quijote felcsap lovagnak, és elindul lovagi kalandokat keresni: megtorol minden 

sérelmet, veszélyes kalandokba keveredik. Célja szerint híres és dicső lovag lesz belőle. 

Bár nem sejtet jót, hogy csak „rozoga vasak”-kal és egy „vézna és öreg gebé”-vel indul 

útnak. Könnyen meglehet, hogy ezek a későbbiekben lovagi kudarcát fogják 

eredményezni. 

Hogyan alakítja át… 

Don Quijote egyetlen fontos időtöltése a lovagregények olvasása. A túl sok olvasás azt 

eredményezi, hogy nagyon élénk lesz a fantáziája: lovagok helyébe képzeli magát, 

elveszíti józan ítélőképességét, elkezd álmodozni, a rozsdás vasakat lovagi fegyverekként 

kezeli, gebéjét csodálatos paripának látja. 

4. Az olvasott részlet alapján… 

Egyéni megoldások. (Pl. bővíti a szókincset, fejleszti a képzelőerőt, szórakoztat, 

élményekben részesít, megismerjük a világot és önmagunkat, fejleszti a kreativitást, 

beszédtémául szolgál, „egy másik világba repít”.) 

Képek és irodalom 

Nézz utána, milyen szerepe volt… 

Lásd: https://maimanohaz.blog.hu/2014/10/21/muybridge_lofotoinak_tortenete 

Muybridge sorozatképeket készített, amelyeket az általa szabadalmaztatott „vetítőgéppel” 

animált. A sorozatképek gyors egymásutánjában megtekintett képek a mozgás illúzióját 

keltették, vagyis úttörő jelentőséget töltöttek be a film megszületésében. 

Kutass a világhálón! 

A (rajz)filmkészítők gyakran dolgoznak fel… 

https://maimanohaz.blog.hu/2014/10/21/muybridge_lofotoinak_tortenete
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Egyéni keresés. Majd valamennyi kötelező olvasmánynak fellelhetjük filmes/rajzfilmes 

változatát is. 

Derítsd ki… 

Detektívregény. 

 

Csukás István: Vakáció a halott utcában (részlet) 

Idézd fel! 

Beszéljétek meg… 

Egyéni megoldások. 

Gyűjtsetek minél több… 

Egyéni megoldások. 

Kérdések, feladatok 

1. Csoportosítsd a helyszínek alapján… 

A kapuban – találkozás és megbeszélés a „nyomozósegédekkel”. 

A lakásosztályon – A Bab és Rozmaring utca adatainak kikérése. 

Kint az utcán egy padon – A Bab utcai lakosok címeinek kiválasztása, a nyomozás 

megtervezése. 

(Papírbolt – Jácint Vince ide megy füzetet vásárolni.) 

2. Hányan vannak a diákok? 

Négyen: Csombor, Karikó, Gergő és Jácint Vince. 

Ki a leghatározottabb… Milyen tulajdonságait ismerhetjük meg? 

Gergő. Ő a nyomozás vezetője, a többiek a „nyomozósegédek”. Megbíznak benne (pl. 

Csombor hozzá fordul kérdéssel). Leleményes: az ő ötlete, hogy az óbudai helyismereti 

szakkörtől érkezőnek adják ki magukat. Magabiztos. Irányító és vezéregyéniség  

(„– Gyerünk! – mondta Gergő). Odafigyel társaira, meghallgatja ötleteiket és megfontolja 

azokat („Gergő végiggondolta Csombor ötletét”), a jó ötleteket megdicséri, motivál (pl. 

Csombor ötletét a szakkör-füzet kapcsán). Körültekintő és előrelátó („egy szóval se, 

értitek: egy szóval se áruljátok el, hogy beköltöztünk a halott utcába!”). Óvja társait 

(„véletlenül összeakadunk a tettessel”).  

3. Milyen detektívregénybe illő ötleteik vannak… Melyeket vetik el? 

 nyomozósegéd lesz a „tisztjük”, 

 nyomoznak a címek után, 
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 álcázzák magukat (az óbudai helyismereti szakkör tagjaiként mutatkoznak be, nem 

akarnak lelepleződni, ezért más utca adatait is kikérik a hivatalban, szorgalmasan 

jegyzetelnek), 

 mindenki ahhoz a lakóhoz megy, akinek helyére beköltözött (elvetik azonban annak 

ötletét, hogy beszélgessenek a beköltözésről), 

 Karikó bajusszal álcázná magát (elvetik), 

 szakkörfüzettel álcázzák magukat, 

 kérdéseket dolgoznak ki, és közéjük csempészik az őket igazán érdeklő kérdéseket, 

 detektívregénybe illően halott utcának nevezik az utcát, ahová beköltöztek. 

4. Milyen gyanús dologra… 

Minden ott lakó minőségi cserét kért. („Mindnyájan minőségi cserét kértek. Ezek nyertek 

a lottón? Még lakhattak volna egy fél évig a Bab utcában.”) 

Szerinted mi az oka… 

Pl. Ekkor még izgulnak, hogy le ne lepleződjenek, ezért nem figyelnek oda. A nyomozás 

ezen szakaszában a címekre kíváncsiak, meg akarják azokat kapni. A nikkelszemüveges 

megszólalását már korábban sem értették, nem rá figyelnek ezért, hanem az adatok 

megszerzésére.  

Mit gondolsz, hogyan folytatódik… 

Egyéni válaszok. 

5. Hogyan idézi meg… 

Diáknyelvi beszédmód, kifejezések: „Benőhetne már a fejed lágya!”, „a felnőttek is mindig 

beugrottak”, „simán bevették a helyismereti szakkör meséjét”, „Csak ki ne pukkadjon  

a fejed a sok észtől!” 

6. Vitassátok meg… 

Egyéni válaszok. A mai diákok kevésbé használják azokat a kifejezéseket, amelyek  

a szövegben fellelhetők („Az ám komoly hivatal!”, „Nono!”). 

Szövegértés 

1. Keress a mesében… 

 megszemélyesítés: „Olyan volt ez az utca, hogy ment egyenesen, mendegélt, aztán 

egyszercsak: hopp, sarkon fordult és másfele kezdett mendegélni.”, „növesztett 

magára egy sarkot”, a gesztenyék megszemélyesítése (gömbölyű hátuk van, ugrálnak 

stb.), 

 ismétlés: „a gesztenyék a világon a legjobban azt szeretik, ha sütik őket […], / ezért 

szerették a gesztenyék, ha megsütötte őket a néni”, „Azt pattogjátok, pattogva 
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meséljétek […], hogy milyen […] / Pattogjátok azt […], hogy milyen […] / Most 

pattogjátok, lelkeim azt […], hogy milyen […]”, „A gesztenyék pattogtak […] / A barna 

bömböcök ugráltak a tepsiben / Még néhányat pattogtak a gesztenyék”, 

 halmozás: „maga elé kicsi kályhát cipelt, […] maga mögé kicsi szekerét húzta”, 

„szeme, arca, hamart járó ujjai, kontya”, „azt letekerték, pokróccá bogozták és 

egymásra terítették”, „kiflik nőttek, cukrok, szalonnakatonák”. 

2. Milyen tulajdonságai miatt… 

„szeme, arca, hamart járó ujjai, kontya: mind-mind fényes barnák voltak”, „nagyon 

szépen megsimogatta gömbölyű hátukat, és énekelt nekik” 

3. Miért tekinthető varázsmesének… 

 csodás események: az utca megy, sarkot növeszt magára, 

 csodás szereplő: mesebeli öreganyó, aki ért a gesztenyék nyelvén, „a gesztenyék 

nagyanyja”, 

 a gesztenyék emberi tulajdonságokkal rendelkeznek (hátuk van, értik az emberi 

beszédet), 

 a néni „varázsszavakat” mond, 

 csodás események: a gesztenyék pattogásának hatására változik meg az emberek 

világa: gyapjúgomolyák nőnek a kezekbe; kiflik, cukrok, szalonnakatonák nőnek  

a zsebekbe és szatyrokba; az emberek megtudják az egyedüliséget, 

 a néni háromszor „varázsol”. 

4. A történet alapján fejtsd meg… 

A gesztenyéket meg kell simogatni és énekelni kell nekik. Ezután parázsra tett tepsiben 

kell elkezdeni őket sütni. Néha meg kell rázni a tepsit. Mikor a gesztenyék javában sülnek 

már, akkor varázsszavakat kell mondani: pl. „Azt pattogjátok, pattogva meséljétek, míg 

szépre sültök, hogy…” 

5. Gondolj a saját… 

Egyéni megoldás. Fogalmazás. 

Képek és irodalom 

Keress régi fotókat… 

Egyéni megoldás a feladat utasításainak megfelelően. 

Kutass a világhálón! 

A gyerekek a nyomozás során… 
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Példák a különféle technikákra: levelezés, sms, e-mail, telefon, füstjelek, morzézás, fába rótt 

jelek, titkosírással készült feljegyzések, fényjelek, galambposta. 

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár 1. A körző titka 

Idézd fel! 

Beszéljétek meg… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen időre vonatkozó… 

„Mindjárt éjfél.” – Zsófi Hannát és Tibit hívja telefonon. 

„De annak már vagy 12 órája.” – Hanna és Tibi kb. dél körül másztak le a csatornába. 

„Már esteledett.” – Tibi és Hanna kijutnak a csatornából. 

„Benn is sötét volt.” – Tibi és Hanna az Apostol utcai villánál. 

„Éjjel 1 múlt.” – Zsófi felveszi Tibi telefonját. 

Időrendi sorrendbe állítva az eseményeket: „De annak már vagy 12 órája.” – Hanna és 

Tibi kb. dél körül másztak le a csatornába; „Már esteledett.” – Tibi és Hanna kijutnak  

a csatornából; „Benn is sötét volt.” – Tibi és Hanna az Apostol utcai villánál; „Mindjárt 

éjfél.” – Zsófi Hannát és Tibit hívja telefonon; „Éjjel 1 múlt.” – Zsófi felveszi Tibi telefonját. 

Így körülbelül 13 óra cselekményét követhetjük nyomon. 

2. Keressetek a szövegben diáknyelvi… 

„Rohadt büdös van!”, „Mit vártál?”, „visszapasszolni a labdát”, „cuppogni”, „trutyiban”, 

„Most mit izélsz?”, „párizsis szendó”, „Hát kösz!”, „Mázlink van”, „Úristen, Tibi, a frászt 

hoztad rám!”, „Hosszú”, „parázok”, „Szétizgultam magam!”, „Nem vagytok fenn a neten, 

nem veszitek fel, Hanna ki van kapcsolva!” 

Vitassátok meg… 

Egyéni vélemények. (A szövegrészletben a diákok világát jellemzi és szemlélteti  

a nyelvhasználat, az olvasó így könnyebben teremthet kapcsolatot a mai 

nyelvhasználattal, könnyebben azonosulhat a szereplőkkel és hitelesebbé válhat a kortárs 

világot bemutató mű.) 

3. Jellemezd a szereplőket… 

 Zsófi: aggódó barátként ismerjük a történetből, aki várja barátai hívását, illetve 

próbálja őket elérni. 
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 Hanna: kissé finnyás, nyafogós, kissé kötözködő, egy idő után egyre nyűgösebbé válik, 

utál „cuppogni a kétes értékű trutyiban”, fél a patkányoktól, Tibitől vár egyfajta 

biztonságérzetet (belekapaszkodik a patkányok feltűnésekor, közel marad hozzá és 

követi őt) – megbízik barátjában; meggondolatlannak tűnik: elfelejti lehalkítani  

a mobilját; végül eltűnik Tibi mellől; nagymamájával és édesanyjával jó a viszonya: 

nagymamájának füllent – nem akarja, hogy aggódjon miatta, édesanyját sms-sel 

nyugtatja meg. 

 Tibi: csatornaügyben „szakértő”, megnyugtatja Hannát, felkészült (lámpával és 

rottweilereket lefegyverző szendviccsel érkezik), de térkép nincs nála, ezért kissé 

tanácstalan; magabiztos válaszokat ad Hannának, de ezek találomra születnek; 

ezerszer megfogadta már, hogy lányokkal nem vitatkozik, mert abból ő úgysem jön ki 

jól, mégis megpróbálja „visszapasszolni a labdát Hannának; megpróbál férfiasan 

viselkedni, új erőt ad neki, amikor ez sikerül a patkányok feltűnésekor; vezető szerepet 

tölt be: ő megy előre, vigyáz Hannára; a kertben óvatos; ő hívja fel Zsófit az „akció” 

végeztével – ennyiben kötelességtudó; a telefonbeszélgetésből úgy tűnhet, hogy nem 

igazán aggódik Hanna eltűnése miatt. 

4. „Tiszta a levegő!”… 

A mondat egyik jelentése: a levegő nem szennyezett, a levegő friss és üde. 

A mondat másik jelentése: nincs veszély a láthatáron. 

A részletben mindkét jelentésben értelmezhető a mondat. 

Képek és irodalom 

Nézz utána… 

A válasz lakhelyhez kötött. https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k-

iszl%C3%A1m_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet_Magyarorsz%C3%A1gon 

Más műveivel együtt Jókainak… 

A film 1964-ben készült Várkonyi Zoltán rendezésében. A főbb szerepekben: Sulyok Mária 

(Baradlay Kázmérné), Bitskey Tibor (Baradlay Ödön), Mécs Károly (Baradlay Richárd), Tordy 

Géza (Baradlay Jenő), Béres Ilona (Alfonsine), Bujtor István (Leonyid), Básti Lajos (Rideghváry 

Bence), Major Tamás (Baradlay Kázmér), Szemere Vera (Plankenhorst Antoinette). 

Összefoglalás – Regényrészletek 

1. Gyűjtsétek össze a regény… 

Az epika műnemébe tartozó műfaj, terjedelmes, hosszabb időtartamú történetet mond 

el, általában prózai formájú, cselekménye szerteágazó, változatos idő- és térhasználat 

jellemzi, a történetet többféle nézőpontból jelenítheti meg, előre- és visszautalások 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k-iszl%C3%A1m_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k-iszl%C3%A1m_%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9szet_Magyarorsz%C3%A1gon
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segítik az olvasót a cselekményben való eligazodásban, a regény elbeszélője a narrátor 

(hangneme lehet pl. humoros, ironikus, tárgyilagos), több szereplő jelenik meg benne 

(főszereplők és mellékszereplők – jellemzésük szempontjai pl. külső, belső tulajdonságok, 

viszonyrendszer, érzelmeik, gondolataik, környezetük, tetteik, beszédmódjuk), 

csoportosítása a) terjedelem szerint: kisregény és nagyregény; b) műfaji alkategóriák 

szerint: történelmi regény, ifjúsági regény, detektívregény, kalandregény stb. 

2. Alkoss rövid szócikkeket… 

 narrátor: a prózai művek elbeszélője, 

 epika: a három irodalmi műnem egyike, az idetartozó műfajokra jellemző, hogy 

történetet mondanak el, 

 nézőpont: mindazon körülmények összessége, amelyek egy történet elmondójának 

helyzetét jellemzik; az a helyzet, ahonnan és ahogyan egy történet elbeszélője „rálát” 

az elbeszélt történetre, 

 visszautalás: olyan szöveghely, amely a cselekményben korábban megjelenő 

történésre mutat, 

 epizód: hosszabb műnek önmagában is kerek egészet alkotó részlete. 

3. Adj kifejező címet… 

Egyéni ötletek és megoldások (a címadás lehet témajelölő, műfajjelölő, szimbolikus, 

metaforikus, metonimikus stb.). 

4. Csoportokat alkotva… 

Csoportmunka a feladat utasítása alapján. 

5. Írj könyvajánlót… 

Egyéni megoldás. Fogalmazás. 

6. Jellemezzétek egy-egy mondattal… 

 Alexandre Dumas regényének narrátora E/3. személyű, mindentudó elbeszélő, aki 

előszeretettel ábrázolja hősei gondolatait és érzéseit, kalandos elbeszélésében 

ugyanakkor nagy teret enged szereplői párbeszédeinek is. 

 Mándy Iván regényének elbeszélője E/3. személyű, az eseményeket egyszerű, rövid 

mondatokkal közlő narrátor, aki a hosszú leírások helyett inkább szereplői 

párbeszédeinek közlésére szorítkozik. 

 Csukás István regényének szűkszavú narrátora többnyire Gergő és a gyerekek 

nézőpontjából meséli az eseményeket, amelyekből annyit ismerünk meg, amennyit  

a gyerekek megtudnak, a regényrészlet többnyire a gyerekek párbeszédét mutatja be. 
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 Az Időfutárban a kamasz szereplők nézőpontjából mutatja be a narrátor az 

eseményeket, az elbeszélő könnyed hangvétellel, a diáknyelvhez közel álló 

nyelvhasználattal fogalmaz. 

7. Írja fel mindenki… 

Egyéni és csoportmunka a feladat utasításainak megfelelően. 

8. Válasszátok ki az egyik regényrészletet… 

Egyéni, páros vagy csoportos munka a feladat utasításainak megfelelően.  

(A forgatókönyv szempontjai a választott mű függvényében lehetnek pl. az egyes 

jelenetek meghatározása, a helyszínek jellemzése, a díszletek felvázolása, a szereplők 

mozgásának, érzelmi kifejezéseinek jelzése, a megfelelő hatás eléréséhez szükséges 

eszközök [hang- és fényeffektusok] leírása, a dialógusok megjelenítése.) 

9. Beszéljétek meg… 

Páros és csoportos munka önálló ötletek alapján. (Pl. a regény szórakoztat, izgalmas 

kalandokat mutat be, érdekes emberekkel ismertet meg; megtudhatjuk, hogyan éltek, 

hogyan gondolkodtak, mit tartottak fontosnak más történelmi korszakokban élt 

szereplők; elgondolkodtathatja az olvasót, hogy ő hogyan viselkedne, cselekedne, ha vele 

esnének meg hasonló események.) 

Lehet-e jobb… 

Egyéni válaszok. Érdemes kiemelni a beszélgetés során a film és az olvasás közötti 

különbségeket. (Pl. a regény fejleszti a fantáziát, az olvasónak megfelelő tempóban 

olvasható, közben el lehet gondolkodni, vissza lehet lapozni, fejleszti a memóriát, fejleszti 

az íráskészséget és a koncentrációt, aktív befogadást tesz lehetővé.) 

10. Készítsetek olvasási tervet! 

Egyéni és csoportos megoldás. 

11. Az Időfutár… 

Kempelen Farkas 1734‒1804 között élt. Sokoldalú magyar tudós volt. Fontosabb munkái: 

mint Bácska telepítési kormánybiztosa, betelepítette a néptelenné vált területeket, 

selyemgyárakat létesített, faluközösségeket szervezett, beszélőgépeket szerkesztett,  

a modern fonetikai kutatások megalapozója, gőzgépet és vízemelőt tervezett, 

legismertebb találmánya a sakkozógép. 
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JÓKAI MÓR: A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI 

Bevezetés 

Az epika egyik műfaja… Milyen fajtáit ismered? 

Pl. meseregény, kalandregény. 

Jókai Mór életpályája és művei 

Idézd fel! 

Mikor készült… 

A film 1964-ben készült Várkonyi Zoltán rendezésében. A főbb szerepekben: Sulyok Mária 

(Baradlay Kázmérné), Bitskey Tibor (Baradlay Ödön), Mécs Károly (Baradlay Richárd), Tordy 

Géza (Baradlay Jenő), Béres Ilona (Alfonsine), Bujtor István (Leonyid), Básti Lajos (Rideghváry 

Bence), Major Tamás (Baradlay Kázmér), Szemere Vera (Plankenhorst Antoinette). 

Irodalmi barangolások 

1. Adj témamegjelölő… 

Egyéni válaszok. (Pl. A zsidóság részvétele a szabadságharcban.) 

2. Fogalmazd meg saját szavaiddal… 

Egyéni válaszok. (Pl. Jókai Mór állítása: A zsidóság hazaszeretete megkérdőjelezhetetlen. 

Érvei: Kossuth Lajos elismerte a zsidóság szerepvállalását a szabadságharcban. Haynau 

hadisarcot követelt a zsidóságtól, mert a magyarok oldalán vettek részt  

a szabadságharcban. Jókainak személyes ismerősei, barátai is vannak, akik 

megsebesültek a harcok során.) 

3. Miért van arra szükség… 

A személyes példa hitelesebb lehet. A személyes példának utána lehet járni, bizonyító 

erővel bír. Nem általánosságban beszél, hanem konkrét példát is tud mondani, amely 

személyes tapasztalaton alapul. Jókai Mór tekintélyes és elismert közszereplő: személyes 

tapasztalatát el lehet fogadni. 

4. Keressetek további hasonló példákat… 

Lásd tk. 67. oldal (pl. Holländer Leó), illetve interneten, könyvtárban fellelhető 

információk (pl. http://adattar.vmmi.org/cikkek/1694/letunk_2008_01_06_hermann_ 

robert.pdf). 

5. Beszéljétek meg… 

http://adattar.vmmi.org/cikkek/1694/letunk_2008_01_06_hermann_robert.pdf
http://adattar.vmmi.org/cikkek/1694/letunk_2008_01_06_hermann_robert.pdf
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Jókai Mór meggyőződése szerint nem lesz zsidókérdés Magyarországon a 20. században. 

Jóslata nem teljesült. Előbb a zsidótörvények korlátozták a zsidóság jogait, később pedig 

a hitleri náci rémuralom következtében deportálták és munka-, valamint koncentrációs 

táborokba hurcolták a zsidóság java részét. Irodalmi példaként megemlíthetjük Radnóti 

Miklós élettörténetét is. 

Képek és irodalom 

Nézz utána… 

http://epa.oszk.hu/00000/00003/00042/id-1266-e_csorba_csilla_meztelen_kiraly.html 

A szoborkompozíció lábánál a könyv címlapján Jókai Mór regényének címe, Kárpáthy Zoltán 

olvasható. 

 

Kutass a világhálón 

Jókai nemcsak… 

Forradalmi és csataképek 1848 és 1849-ből; Emléksorok. Napló 1848–49-ből; Politikai 

divatok; Emlékeim; Jókai Mór forradalom alatt írott művei; A mi lengyelünk; A magyar 

nemzet története regényes rajzokban. 

„Játék volt nekik a farkasokat hátrahagyni” ‒ Két jó barát (részlet) 

Idézd fel! 

Említsetek olyan Jókai-műveket… 

Lásd fent! 

Kérdések, feladatok 

1. Foglald össze saját szavaiddal… 

Egyéni megoldás. (Pl. A két jó barát, Ödön és Leonin a téli hidegben a farkasok elől 

menekülnek. A felborult szán lovait a farkasfalka üldözőbe veszi, de a barátokat is követi 

négy farkas: három fiatalabb és egy öregebb. A barátok úgy döntenek, hogy a szánt 

odahagyva a Dnyeper befagyott vizén menekülnek korcsolyájukkal üldözőik elől.  

A menekülés azonban váratlan izgalmakat tartogat: Leonin korcsolyaszíja elszakad,  

a négy farkas a két jó barát közelébe ér. Ödön lélekjelenléte nem hagyja, hogy barátja a 

farkasok martaléka legyen: míg Leonin megjavítja korcsolyáját, addig ő maga végez az 

üldözőkkel.) 

2. Keress olyan részleteket… 

http://epa.oszk.hu/00000/00003/00042/id-1266-e_csorba_csilla_meztelen_kiraly.html
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Az epizód attól lesz igazán izgalmas és dinamikus, hogy a narrátor a feszültséget 

folyamatosan fenntartja: hol megnyugtatja az olvasót, hol együttérzést és aggodalmat 

vált ki. Ilyen részletek lehetnek pl.:  

Megnyugtató részletek: 

„Szerencséjükre a vihar oly hótorlatot sepert a part falához, hogy nem zúzták össze 

magukat…” 

„folytatják az üldözést a három paripa után.” 

„Várunk van most” 

„A Dnyeperen egypár óra alatt bizonyosan lelünk katona-őrtanyát, egypár órai 

korcsolyázás pedig nekünk csak mulatság.” 

„A két ifjú, ahogy belejött a hevelybe, egész mulatságot talált abban, hogy még kiserőik is 

akadtak. Csak négyen vannak, az két férfinak jatagánhegyre is kevés.” 

„Játék volt nekik a farkasokat hátrahagyni.” 

„A két ifjú hirtelen jobbra-balra vargabetűt csinált… nevetve sikamlott előlük tova” 

„Az katonai őrtanya lesz vagy valami helység. Félóra alatt elérjük.” 

„Hanem győzték. A fertelmes csorda egy lépést sem nyert rajtok.” 

„– Csigavér! – monda Ödön.” 

„Ödön azt hihette, hogy a támadó feladta a harcot” 

„Hanem aki végre fölkelt, az Ödön volt” 

Aggodalomra okot adó részletek: 

„egy óra múlva éhesen, dühösen visszatérnek a farkasok.” 

„Hanem még korán volt hurrát kiáltani… hátramaradt egy őrszem.” 

„Amint meglátták a két emberi alakot a jégen tovacsuszamlani, rohantak a part 

mentében utánuk” 

„a korcsolyázók, mikor már azt hitték, hogy messze elhagyták üldözőiket, azon vették 

észre, hogy azok megint csak sarkukban vannak” 

„»No, most fogjuk meg őket« – gondolta a négy farkas.” 

„Hanem amint egy helyen a folyam bal partja lelapult, s ők hátratekintettek, akkor látták 

nagy rémülten, hogy ez a négy üldöző csak a tábor előcsapatja” 

„a futás életre-halálra ment már” 

„Egyszer Leonin hirtelen hátramaradt. – El vagyok veszve! – kiálta sápadtan.” 

„mikor Ödön rásütötte a pisztolyt, hirtelen megugrott a vén gonosztevő, s a golyó célt 

tévesztve pattogott tova” 

„Midőn Ödön hátranézett, akkor vette észre, hogy a félretért ordas a nádberek sűrűjében 

megkerülte az ő állását…” 
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„Az pedig fejét folyvást félre fordítva rohant biztos zsákmánya irányában.” 

3. Jellemezd… 

A két jó barát az epizódban tanúbizonyságát teszi barátságának. A bajban nem ijednek 

meg, hanem egymást segítve próbálnak megmenekülni. Mindketten találékonyak: Ödön 

a felborult szánt használná várként, Leonin ötlete pedig a korcsolyán való menekvés. Nem 

félik sem a veszélyeket, sem pedig a halált: sőt, egymásnak kezet nyújtva még 

mulatságnak is veszik a leküzdendő akadályt. Edzett, életerős ifjak, gyakorlott 

korcsolyázók, „a férfigyönyör égett arcaikon”. A korcsolyázás közben igazi bajtársi 

viszony alakul ki közöttük. Kitartóak és akaraterősek. Leonin önfeláldozásra kész, amikor 

a szíja elszakad. Ödön pedig igazi hősiességről tesz tanúbizonyságot azáltal, hogy nem 

hagyja cserben barátját, hanem akár élete árán is védelmezi őt. Ekkor derül ki, hogy 

mestere a fegyverforgatásnak is. A két férfi kapcsolatáról megállapítható, hogy 

barátságuk a romantika jegyében eszményített és idealizált baráti viszony.  

A vén farkas tapasztalt. Ő a part magasából szemléli a lovak után rohanó farkasfalkát 

arra várva, hogy a fagyott kocsist ejtse martalékául. Őrszemként viselkedve látja meg 

 a menekülő fiatalokat: az ő jeladására veszik üldözőbe őket. Megfontoltságát mutatja az 

is, hogy megvárja, hogy a többi farkas is meghallja jeladását. Tapasztalatának 

bizonyítéka, hogy nem a jég hátán fut, hanem a part mentén, sőt még ott is ismeri 

 a rövidebb, egyenes utat. Társaira dühös lesz, amikor azoknak nem sikerül beérniük a 

menekülőket: megfeddi őket. Ravaszságának és tapasztalatának a döntő összecsapás 

idején is jeleit adja: hátulról közelít, féloldalasan, majd számító módon ugrik el a rá kilőtt 

golyó elől. Alattomosan, lesből, a nádas irányából támad ismét ‒ ezen összecsapásban 

veszítve életét. 

Életszerű vagy… 

Egyéni vélemények és indoklás. (A barátok viselkedése inkább idealizált, önfeláldozó 

barátság.)  

4. Gyűjts érveket!... 

Egyéni érvek a szöveg és az alábbi példák alapján. Pl. 

A hősiesség mellett szóló érvek: 

 Ödön készen áll arra, hogy a felborult szánt várként használva védelmezzék magukat. 

 Leonin ötlete, hogy korcsolyán meneküljenek – „a korcsolyázás pedig nekünk csak 

mulatság” – mondja. 

 Egy idő után még örülnek is annak, hogy üldözőik akadtak: „az két férfinak 

jatagánhegyre is kevés”. 

 Nevetve sikamlanak el üldözőik elől. 

 Egyéni ügyességükön is múlik a farkasokkal szembeni előnynyerés. 
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 Jóleső érzés számukra, hogy „játszanak a halállal”. 

 Ödön hősiesen veszi fel a harcot egymaga a farkasok ellenében. 

 Leonin higgadt tud maradni a legnagyobb veszélyben is. 

A baráti együttműködés mellett szóló érvek: 

 A menekülés tervét közösen gondolják ki. 

 Közösen manővereznek (vargabetűt csinálnak) annak érdekében, hogy előnyhöz 

jussanak. 

 Egymásnak nyújtva kezeiket segítik egymást a korcsolyázásban. 

 Bajtársként tekintenek egymásra. 

 Ödön védelmezi Leonint a farkasok ellenében, de Leonin hívja fel figyelmét a vén 

farkas támadására. 

 Mindkettejüknek tudniuk kell, hogy nem biztos, hogy egyedül megmenekülhetnek. 

5. Melyik a legmozgalmasabb része… 

Az epizód legmozgalmasabb része az, amikor a farkasok a barátok közvetlen közelébe 

érnek, miután Leonin korcsolyaszíja elszakad. Ekkor már élet-halál kérdésről van szó.  

A tetőpont a vén farkas támadása: Leonin nem tehet semmit – elkészül a halálra vagy 

Ödön segítségére, Ödönnek pedig egyetlen handzsárral kell legyőznie a farkast. 

6. Ha olvastad a regényt… 

Az idézett részlet után Leonin is tanúbizonyságát adja barátságának és 

bajtársiasságának: ő menti ki a víz fogságából barátját. Ödön és Leonin évekkel később is 

találkoznak még egyszer a szabadságharc idején. A Régi jó barátok című fejezetben 

Leonin már orosz ezredesként tartóztatja le és veti börtönbe régi barátját, Ödönt. 

Képek és irodalom 

Milyen érzelmekről… 

Egyéni válaszok. (Pl. A vízbeesett fiú arckifejezése rettenetet árul el: szája és szemei tágra 

nyíltak, amint kezét megpróbálja megmentői felé irányítani. A megmentők arcán feszült 

figyelem és összpontosítás, esetleg kétségbeesettség látszik, hogy megragadhassák Watsont. 

A szigonyos arcán bátorság és támadásra összpontosítás látszik. Az evező fiú figyelme arra 

irányul, hogy hogyan kerüljenek a vízbeesett közelébe. A kötél végét tartó ember talán 

higgadtabb, megőrzi lélekjelenlétét. A térdelő evezős arcán sajnálat és félelem tükröződik.  

A megmentőket tartó ember a szigony végére szegezi tekintetét, talán abban bízik, hogy 

 a szigony eltalálhatja a cápát, arckifejezése talán sajnálatot és kevésbé félelmet mutat.  

A kép a rettenettől a félelmen át a bátorságig rengeteg érzelmet megjelenít.)  

Látott-e vajon… 
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Nem valószínű, hogy Copley a festmény megfestése előtt látott volna cápát. A képen  

a cápának ajkai, előre néző szemei vannak, és levegőt fúj ki az „orrlyukain”. 

Kutass a világhálón! 

A szabadságharc korában… 

 A ló felszerelése: nyereg, szürke lópokróc, tiszteknek fekete, kötőfék, kantár, szügyelő, 

patkó és málhatáska, rajta itatóveder, nyeregre málházott zabos zsák és barna színű 

lovassági köpeny, mely fölé az evőcsészét málházták. 

 A huszár felszerelése: huszárcsákó, attila és mente, nyáron a mente panyókára vetve, 

buzérvörös színű lovassági nadrág, fekete huszárcsizma sarkantyúval. 

 Huszárok fegyverzete: lovassági kard, lovassági karabély, forgótáras pisztoly. 

„Lélekcserélő idők járnak, fiam!” – Akik igazán szeretnek 

Idézd fel! 

Beszéljétek meg… 

Egyéni, otthoni kutatás alapján. 

Kérdések, feladatok 

1. Mikor, milyen előzményekkel… 

A cselekmény hideg, esős, őszi időben veszi kezdetét (októberben), Richárd apja 

akaratának megfelelően Bécsben szolgál a seregben tiszti rangban. Az idézett részletből 

kiderül az is, hogy a haza veszélyben van, vagyis megkezdődött a szabadságharc. Az 

édesanya Bécsbe érkezett, éppen arra kéri fiát, hogy a katonák élén menjen vissza 

Magyarországra, és a nemzeti hadseregben szolgálva csatlakozzon a honvédő harcokhoz. 

Az idézet utal arra is, hogy az apácazárdába kényszerített Edit – Richárd szerelme – 

megtudta, hogy Richárd életére akarnak törni (illetve a huszárcsapatot semlegesíteni 

akarják).  

Mire utal… 

„Lélekcserélő idők járnak” – a kifejezés jelentheti azt, hogy sorsfordító események 

zajlanak, illetve utal arra, hogy megváltoztak vagy éppen meg kell változniuk az 

embereknek. A történelmi-társadalmi változások (pl. szabad Magyarország, nemesi 

előjogok megszűnése, polgári nemzetállam megteremtése) mellett magára Richárdra is 

vonatkoztatható a mondat. Mint a Habsburg Birodalom hadseregében szolgáló 

huszártiszt, az a feladata, hogy a fennálló rendet őrizze. Ahhoz, hogy anyja parancsát 

kövesse, és a magyar szabadságharc seregeihez csatlakozzon, meg kell szegnie tiszti 

esküjét. Ugyanakkor anyja szavai („Minden kőnek szíve van most, és fáj”) a „kőszívű 
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ember” végakaratának megváltoztatására is utal: az anya parancsával, Richárd pedig 

tettével szembeszegül Baradlay Kazimír végakaratával. 

2. Jellemezd… 

 Richárd: A Habsburg Birodalom hadseregének huszártisztje. A bécsi forradalom 

kitörésekor a fennálló rend megőrzése a feladata – erre tiszti esküje is kötelezi. Az 

idézett részlet elején az ő nézőpontjából ismerjük meg a helyzetet, hitetlenkedik  

a történtekkel kapcsolatban: „álomlátásnak”, „tagadott mesének” véli édesanyja és 

szerelme megjelenését, a felkelésről „elátkozott lapokból” értesül, és a felkelőket „vad 

csordák”-nak látja. Édesanyját nagyon szereti és egyfajta felsőbb hatalomnak látja 

(„Egyedül te parancsolsz, anyám!”, „Ó, anyám, milyen törpe vagyok én veled 

szemközt!”). Az ő hatására változik meg látásmódja („És most nem parancsol nekem 

sem Isten, sem ember többé”), és teljesíti annak kívánságát. Felismerése és 

döntésének eredménye, hogy csatlakozik a magyar szabadságharchoz, egyúttal 

ellenszegül az apai akaratnak. Szerelmét, Editet félti és nagyon szereti („szerelmük 

szentségére felesküdtek”). 

 Edit: Richárd szerelme, „egy fiatal leány, apácanövendék”. Őszintén szereti Richárdot: 

„tekintetében gyermekszív, angyalszerelem sugárzik”. Minden veszéllyel dacolva, 

„pórruhában, átázva, sárosan, kimerülten” is eljut Richárdhoz, hogy megmentse őt, 

miután tudomást szerez arról, hogy Richárd élete és a huszárok sorsa veszélyben van. 

Szerelme megmentése érdekében „vígságot tettet, megszökik őreitől éjfélben”. Bár 

apácazárdában él Richárddal „szerelmük szentségére felesküdtek”, elkészült arra, 

hogy Richárd egykor visszatér hozzá dicsőségben, de arra is, hogy apácaként éli le 

életét, ha szerelme meghalna a hazáért. Ily módon támogatja a magyar 

szabadságharc ügyét is. 

 Baradlayné: Richárd édesanyja. „Egy szelíd, szeretetteljes női arc, oly tiszteletre méltó, 

oly hódolatgerjesztő”. Edittel együtt „pórruhában, átázva, sárosan, kimerülten”, 

álcázva magukat, életük kockáztatásával jutnak Richárdhoz. Richárd nézőpontjából 

látjuk azt az elszántságot, ami az édesanyában munkál: „Mily ázott volt öltözete! 

Mily hidegek arca, kezei!”. Fia iránti szeretete mutatkozik meg eskütevésében is: 

„Esküszöm neked arra a szeretetre, amivel szívemben hordoztalak mindig.” A nemzet 

érdekében szól Richárdhoz, hogy támogassa a szabadságharcot, és egyúttal fellázad 

az apai végakarat ellen is. Hazájához és Istenhez hűséges asszony, aki az egyéni 

érdekeken felülemelkedve azt is el tudná viselni, ha fia a harctéren veszítené életét  

a hazáért hozva áldozatot. Utal arra is, hogy Jenő iránt érzett szeretete okán bátran 

vállalja a további veszélyeket: „Nekem még egy fiam van abban a városban”. 

Támogatja Richárd és Edit szerelmét. 

 A sereg: Az édesanya szavaiból tudjuk, hogy a sereg már el van készülve arra, hogy  

a magyar szabadságharcot szolgálja: „A tábori jelszó, mellyel előőrseiden átjöttünk, 
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ez volt: »Nyergelj, fordulj!«”. Richárd meggyőzése után a sereg halkan éljenzi meg  

a két nőalakot tartva az őket körülvevő veszélyektől. Richárdot tisztelik, és 

engedelmeskednek parancsának (pl. Pál, a „vén huszár”), ami egyezik saját 

meggyőződésükkel is: „nem volt szüksége a csapatnak trombitaszóra”. 

3. Keress a részletben… 

Pl. az alábbi idézetek alapján:  

„Richárd azt hitte, hogy álmot lát” 

„ijesztő rémül jelenve meg” 

„Richárd oly mondhatlan fájdalmat érzett szívében […] s keserűen nyögé” 

„– Egy ezredrésze annak, ami igaz! – monda fiának.” 

„És azzal elkezdte az asztalt ütni öklével.” 

„– És most nem parancsol nekem sem Isten, sem ember többé. Egyedül te parancsolsz, 

anyám! Mit kívánsz tőlem?” 

„Ez Edit keze, ez Edit arca. – De hogy lehet ez? Hát mi jön még, amitől egészen 

megtébolyodjak?” 

„Lélekcserélő idők járnak…” kezdetű szakasz, az édesanya hosszabb beszédei 

„– Van még mező, hol az ilyen fiak, ha megáldozták magukat, anyjuk nem sír utánuk, 

csak édes könnyeket.” 

„ha tűzbe-lángba lesz is borulva és ellenséggel megtöltve: mégis kihozom onnan a fiamat, 

ott nem hagyom nekik!” 

„Várni fogom, míg ön egyszer diadalkoszorúsan, győztesen eljön értem, s elvisz magához. 

Boldog leszek e várakozásban. Ha pedig azt rendelte az ég, hogy ön nálamnál szebb 

menyasszonyt talál, akit az udvarlói úgy hínak, hogy »szép halál«, akkor legalább tudni 

fogom, mikor nap nap után a hideg kövön térdepelek, miért imádkozom.” 

„Eltűntek, mint egy tábor kísértet.” 

4. Gyűjts idézeteket… 

Pl. „Richárd azt hitte, hogy álmot lát” 

„Ez a kép állt előtte.” 

Richárd nézőpontjának közvetítése: „Mily ázott volt öltözete! Mily hidegek arca, kezei!” 

„Editre pedig olyan félve tekintett. Mintha azt hinné, hogy ez nem az.” 

„Félt megtudni, ki ez.” 

„Richárd oly mondhatlan fájdalmat érzett szívében…” 

„Edit megérté a néma kérdés fájdalmas beszédét…” 

5. Kik azok… 
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A kifejezés mindhárom, a részletben megjelenő hősre illik. Richárd és Edit igazán szeretik 

egymást: Edit komoly áldozatot vállal Richárd érdekében, és a részletben „egy fájó 

ölelkezésben szerelmük szentségére felesküdtek”. Ugyanígy igaz a kifejezés Baradlayné 

kapcsán: az édesanya fiai iránti szeretete készteti őt arra, hogy Richárdhoz a veszélyek 

árán is eljusson, és arra is, hogy vállalva a további veszélyeket, Jenőért visszamenjen  

a városba. Baradlayné támogatja a fiatalok szerelmét is, Richárd pedig hallgat 

édesanyjára, és Magyarország felé vezeti seregét. 

6. Vitassátok meg… 

Egyéni vélemények.  

Képek és irodalom 

Keresd meg Benczúr Gyula… 

A kép elemzését itt olvashatjuk: http://mek.oszk.hu/01400/01455/html/elemzes.htm 

Hogyan ábrázolnád… 

Egyéni ötletek. 

Kutass a világhálón! 

A párbaj… 

Lásd például: www.honvedelem.hu/cikk/10795/egy-kis-parbajtortenelem http://kapszli.hu 

/adalekok-a-19-szazadi-pisztolyparbaj-szabalyaihoz/ 

Clair Vilmos: Magyar párbaj. A párbaj története ‒ Magyar párbajok – Párbajkódex 

(Budapest, 2002, Osiris Kiadó) 

„Éljen a haza!” ‒ Zenit 

Idézd fel! 

Soroljátok fel… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen más szóval… 

 létra: lábtó, 

 katona: legionárius, 

 olasz: makarónievő, 

 ketrecrács: rostély. 

2. Mit jelent a zenit? Milyen szerepet… 

http://mek.oszk.hu/01400/01455/html/elemzes.htm
file:///C:/Users/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KJBSJHH0/www.honvedelem.hu/cikk/10795/egy-kis-parbajtortenelem
http://kapszli.hu/adalekok-a-19-szazadi-pisztolyparbaj-szabalyaihoz/
http://kapszli.hu/adalekok-a-19-szazadi-pisztolyparbaj-szabalyaihoz/
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A zenit az éggömb legmagasabb pontja, illetve az életpálya tetőpontja. A fejezetcím  

a regény szerkezetében nemcsak a szabadságharc, de egyben a mű tetőpontját is jelzi. 

3. Hogyan mutatja be az író… 

Mind a támadók, mind pedig a védők elszántan, hősiesen és nagy lelkesedéssel küzdenek. 

A bátor és kiváló császári sereg helytállása növeli a támadók győzelmének értékét is.  

A támadók vakmerően támadják a várat, nem féltve saját életüket sem. Baradlay Ödön 

még versenyt is fut a többiekkel: nem engedi magát megelőzni. Maga Mausmann arra 

hivatkozik, hogy neki azért kell a létrán előrébb járnia, mert ő kapitány; még az őt célba 

vevő olasz katonával is halált megvető bátorsággal viccelődik. Richárd is előresiet  

a szuronyharcba annak ellenére is, hogy annak megnyerése kilátástalannak tűnik fel 

számára. A támadók közötti versenyszellem mutatkozik meg Richárd szavaiban is: „Ah, ti 

minden babért letéptetek előlünk!”  

A részlet utolsó szakaszában a budai kapitány bosszúálló jelleme mutatkozik meg  

a Lánchíd levegőbe röpítésének terve kapcsán. 

4. Milyen nemzetiségek jelennek meg… 

Osztrák, magyar, olasz. 

Mire hívhatja fel a figyelmet… 

Mausmann neve és német nyelvű felkiáltása jelzi, hogy ő osztrák tisztként vesz részt  

a magyarok oldalán a szabadságharcban. Ez jelzi, hogy a szabadságharc nem pusztán 

osztrák‒magyar ellentét, hanem sokkal inkább elnyomók és elnyomottak csatája. 

5. Jókai regényei… 

Egyéni válaszok indoklással. 

Irodalmi barangolások 

1. Ki volt Laborfalvi Róza? Nézz utána, hogyan… 

Laborfalvi Róza a kor ünnepelt színésznője. 1848. március 15-én, Katona József Bánk 

bánjának az előadásán Gertrúd királyné szerepében találkozott a nála nyolc évvel 

fiatalabb Jókai Mórral, egy kokárdát tűzve a férfi kabátjának hajtókájára. Még ebben az 

évben feleségül ment hozzá.  

A szabadságharcot követően Jókai a Bükk-hegységben fekvő Tardonán bujdosott. 

Feleségének sikerült egy Klapka-féle komáromi menlevelet szereznie, amely szabadságot 

biztosított azoknak, akik Komárom várát védték. 

2. Olvasd el Az arany ember… 

Az alábbi részlet Jókai széles körű kertészeti ismereteiről tanúskodik:  

„Hanem ahol a fák közül kilátni, ott egy virágos kert hívogat a közelebb jövésre, az is 

csodálatos mezei virágokból összegyűjtve, miket a szokott kertekben nem találni,  
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a sötétkék csengettyűkék csoportjai, a selyemtermő krepin fényes gubanctokja, pettyes 

turbánliliomok; az alkermes vérfürtei, a gyönyörű ophrisok pillangótermő virágaikkal, 

valami csudálatos úton kerti virággá nemesítve, tanúskodnak emberi lény közellétéről.” 

3. Készítsd el a szöveg alapján… 

Egyéni vázlat: a vázlaton a szöveg információi alapján szerepelnie kell gyümölcsfáknak, 

szőlőnek, virágoknak, nyaralóépületnek és présháznak. 

4. Keresd ki a szövegből… 

Regényeiben és kertészkedéssel kapcsolatos cikkekben írta meg tapasztalatait, 

borászkodott, gyümölcskiállításokra vitte terményeit, parlamentben is felszólalt szőlészeti 

témákban. 

Képek és irodalom 

Véleményed szerint hogyan kellene… 

Egyéni vélemények.  

Nézz utána… 

A szigetvári Magyar‒Török Barátság Parkban Zrínyi Miklós mellett Szulejmánnak is szobrot 

állítottak.  

https://www.szigetvar.hu/hu/hely/magyar-torok-baratsag-park 

Kutass a világhálón! 

Keress olyan Mikszáth-műveket… 

Pl. Tót atyafiak, A beszélő köntös, Kísértet Lublón, Szent Péter esernyője, Beszterce ostroma, 

A Noszty fiú esete Tóth Marival, A fekete város. 

Összefoglalás – A kőszívű ember fiai 

1. Foglald össze a magyar romantika… 

 a romantikus művész a szabadság jegyében alkot: ez látszik a regény egyik központi 

témáján: a szabadságot mind a nemzet, mind pedig az egyén szabad sorsalakítása 

kapcsán témául teszi; ugyanakkor a regény szerkezetében is érvényesül  

a formabontás: a lineáris cselekményvezetés helyett az időrend megbontásával 

találkozunk a regényben, 

 fontos az egyén, a képzelet és az érzelmek szabadsága: a három Baradlay fiú és az 

édesanya sorsa ezt is bemutatja, 

 a magyar romantika irodalma szorosan összefügg a reformkor és az azt követő 

forradalom és szabadságharc időszakával, ami a regény egyik kiemelt témája:  

https://www.szigetvar.hu/hu/hely/magyar-torok-baratsag-park
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a nemzeti öntudat kialakulása, a haza szabadságának és önállóságának kivívása,  

a reformok általi modernizáció mind szerepet kapnak a műben, 

 a hűség, a hazaszeretet, a kitartás, a becsületesség, az őszinteség, a hősiesség  

a regény romantikus értékei, 

 az elnyomás és szabadság kérdése, illetve a történelmi sorskérdések a romantika 

legfontosabb motívumai, 

 az elbeszélő mindentudó, a cselekményt nagyszabásúan, teátrálisan ábrázolja, olykor 

a romantikus túlzás eszközével él (pl. Akik igazán szeretnek című fejezet), mítoszt 

teremt és gyakran él a mese eszközeivel; stílusára jellemző a romantikus képek 

használata, az ismétlés, a fokozás, a túlzás, az ellentét és a párhuzam alakzatainak 

felhasználása, 

 a cselekményvezetés lineáris és többszálú, mozgalmas, kalandos, gyakran 

epizódokkal él, 

 szélsőséges helyzeteket és körülményeket mutat be, 

 különleges természeti jelenségek és tájak jelennek meg (pl. Elöl víz, hátul tűz; Perihélia 

című fejezetek), 

 a hősök eszményítettek, heroikus jellemek (lásd Richárd és Ödön alakját), olykor 

szélsőségesen jónak vagy rossznak tűnnek; így a pozitív hősök mellett megtaláljuk 

azok negatív ellenpéldáit is (Richárd – Palvicz Ottó, Liedenwall Edit – Plankenhorst 

Alfonsine), 

 a regény műfaja is a romantika jegyeit hordozza: történelmi regényként, 

kalandregényként, családregényként és sorsregényként is felfogható. 

2. Értelmezzétek a regény… 

Pl. A kőszívű ember fiai cím a három Baradlay fiút állítja a regény központjába. A kőszívű 

ember, Baradlay Kazimir a regény szerint mind orvosi, mind biblikus értelemben kőszívű 

lett. Elrendelte fiai sorsát, hogy azok fenntartsák élete művét, és elrendelte azt is, hogy „ 

a föld ne mozogjon, hanem álljon. S ha az egész föld előremegy is, ez a darab föld is, ami 

a miénk, ne menjen vele.” Így a regény címe az apa végrendeletét és a fiúk azzal való 

kapcsolatát helyezi középpontba. A regény ebből a szempontból arról szól, hogy a három 

fiú hogyan szegül szembe apjuk végakaratával, hogyan lesznek részesei annak  

a változásnak, amit az apa el akart kerülni.  

Ezzel szemben Az anya örökké cím Baradlayné személyét állítja előtérbe, aki mozgatója 

lesz a végrendelet megtagadásának. Ugyanakkor az olvasott részletben (Akik igazán 

szeretnek) figyelmesek lehettünk arra is, hogy az örök anya metaforikusan a hazával,  

a nemzettel is azonos: „A szuronyerdőnek anyja van, akit úgy hívnak, haza. Hanem ez az 

örök anya néma, nem kiálthat! Tudták. Azt meg lehet ostorozni, meg lehet gázolni, testét 
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szétdarabolni; nem kiálthat: »Segíts fiam!« – De nem gondoltak arra, hogy minden egyes 

kardviselőnek van egy anyja otthon; és ha kétszázezer anya elkezd jajt kiáltani, azt majd 

meghallja a nagy gyermek! Kiáltottunk!” 

3. Páros munkában… 

Páros munka. Önálló megoldások. 

4. Jellemezd a regény narrátorát! 

Pl. Az elbeszélő mindentudó, a cselekményt nagyszabásúan, teátrálisan ábrázolja, olykor 

a romantikus túlzás eszközével él (pl. Akik igazán szeretnek című fejezet), mítoszt teremt 

és gyakran él a mese eszközeivel; stílusára jellemző a romantikus képek használata, az 

ismétlés, a fokozás, a túlzás, az ellentét és a párhuzam alakzatainak felhasználása. 

Cselekményvezetése lineáris és többszálú, mozgalmas, kalandos, gyakran epizódokkal él. 

5. Írj rövid fogalmazást… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. (Érdemes megbeszélni, hogy a regény nemcsak  

a történelmi, társadalmi, politikai szabadságfogalmat mutatja be, hanem az egyéni 

döntésszabadság kérdésére is nagy hangsúlyt fektet Baradlayné és a Baradlay fiúk 

esetében. Kiemelhetjük, hogy a szabadságnak milyen sok formája létezhet: a személyi 

szabadság, a vallásszabadság, a szólás- és a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság, az 

egyesülési szabadság, a munkához való jog stb. Termékeny beszélgetést eredményezhet 

a szabadság és a szabadosság fogalmainak szétválasztása is.) 

6. Válassz ki egy részletet… 

Önálló választás alapján történő feladatmegoldás.  

7. Mutassátok be… 

A feladatmegoldás az alábbi idézetekre támaszkodhat: 

„Legidősebb fiam, Ödön, maradjon a szentpétervári udvarnál. Most még csak követségi 

titkár, idővel magasabbra lesz hivatva. Az a hely jó iskola lesz neki. A természet és ferde 

hajlamok sok rajongást oltottak szívébe, ami fajunkat nem idvezíti. Ott kigyógyítják 

mindabból. Az orosz udvar jó iskola. Ott megtanulja ismerni a különbséget az emberek 

között, akik jogosan születnek - és jogtalanul világra jönnek. Ott megtanulja, hogyan kell 

a magasban megállni és a földre le nem szédülni. Ott megismeri, mi értéke van egy nőnek 

és egy férfinak egymás ellenében. Ott majd elfásul a rajongása, s midőn visszatér, mint 

egész ember veheti kezébe a kormányrudat, amit én elbocsátok kezemből. Adjon ön 

mindig elég pénzt neki, hogy versenyezhessen az orosz udvar nemes ifjaival. Hagyja neki 

fenékig üríteni az élvezetek poharait. Nézze el túlcsapongó szeszélyeit, ezeket át kell élni 

annak, ki a közöny magaslatára akar jutni.” 

http://www.kislexikon.hu/index.php?f=vall%C3%A1sszabads%C3%A1g
http://www.kislexikon.hu/index.php?f=sajt%C3%B3szabads%C3%A1g
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Aranka: 

„Azt a leányt ‒ folytatá halkan a beteg ‒, ki miatt el kellett neki hagynia e házat, 

igyekezzék ön férjhez adni. Ne kíméljen semmi költséget. Hozzá való férj hiszen termett 

elég. Vagyont mi adhatunk hozzá. Ha makacsul megmaradna e némber határozatánál, 

járjon ön utána, hogy a leány atyja áttétessék Erdélybe. Ott sok összeköttetésünk van. 

Ödön kinn maradjon mindaddig, míg ők innen el nem távoznak, vagy Ödön odakünn meg 

nem házasodik. Ne féljen ön semmitől. Oroszországban csak egyszer történt meg, hogy a 

pap leányát nőül vette egy cár; aztán az is csak orosz cár volt, nem magyar nemes.” 

„‒ Második fiam, Richárd, még egy évig marad a királyi testőrségnél. De ez nem 

életpálya. Kezdetnek jó. Innen lépjen át a lovassághoz; ott szolgáljon ismét egy évig, s 

akkor igyekezzék a táborkarba bejutni. Ügyesség, vitézség és hűség három nagy lépcső  

a magasba jutáshoz. Mind a hármat a gyakorlat hozza meg. Ott egy egész meghódítatlan 

régió áll előttünk. Csak a lábunkat kellene rátennünk, hogy a mienk legyen. Az oktalan 

dölyf nem engedi. Az én fiam törjön utat mások előtt. Lesz Európának háborúja, ha 

egyszer megkezdődik a földindulás. Eddig nem is mozduló rugók fogják egymás ellen 

lökni az országokat. Egy Baradlay Richárd számára azokban sok végeznivaló lesz. 

Dicsősége mindnyájunkra fog világítani! Richárd ne nősüljön soha. Az asszony csak 

útjában volna neki. Az ő feladata legyen: emelni testvéreit. Milyen dicső ajánlólevél egy 

testvér, ki a csatában elesett!” 

„‒ Harmadik fiam, a legifjabb, Jenő: az én kedvencem. Nem tagadom, hogy a legjobban 

szerettem őt mind a három között. Ő nem fogja azt soha tudni. Mert hiszen úgy bántam 

vele, mintha mostohája volnék. Tovább is úgy bánjék ön vele. Maradjon Bécsben, és 

szolgáljon a hivatalban, és tanulja magát fokrul fokra felküzdeni. Ez a küzdelem neveli őt 

simának, okosnak és eszesnek. Tanuljon minden lépést ésszel és kedéllyel mások előtt 

elnyerni. Legyen mindig kényszerítve arra, hogy kedvében járjon azoknak, akiket ismét 

mint lépcsőket fog felhasználni, hogy magasabbra emelkedjék. Nem kell őt hazulról 

kényeztetni, hogy tanulja meg felhasználni az idegent és minden embernek mérlegelni az 

értékét. Ápolni kell benne a nagyravágyást; fenntartani és felkerestetni vele az 

ismeretséget nagy nevekkel és hatalmas befolyásokkal, mik családi összeköttetésre 

vezethetnek - a költői ábrándok követése nélkül.” 

Baradlayné: 

„Nőm hat hét múlva halálom után adja kezét Rideghváry Bencének, ki nyomdokomba 

lépni leginkább érdemes.” 

8‒11. feladatok 

Egyéni megoldások. 
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MIKSZÁTH KÁLMÁN: SZENT PÉTER ESERNYŐJE 

Mikszáth Kálmán életpályája és művei 

Idézd fel! 

Soroljatok fel olyan… 

Lásd fent. 

Olvastátok-e már… 

Egyéni válaszok. 

Irodalmi barangolások 

1. Milyen kiállítástípusok… 

Állandó kiállítás és időszaki tárlat. 

2. Hol látható, illetve hol lesz… 

A Nógrád megyei Horpácson, a balassagyarmati Palóc Múzeumban, Salgótarjánban, 

Szécsényben, Balassagyarmaton. 

3. Melyik városban található… 

Balassagyarmaton, hiszen a balassagyarmati Palóc Múzeum igazgatója vezeti körbe 

 a tudósítót. 

4. Mire utal az idézőjel… 

Az idézőjel Mikszáth Kálmán novellagyűjteményére, a „Jó palócok”-ra utal. A palóc egy 

népcsoport, a 19. és 20. században a Mátrától és a Bükktől északra fekvő medence 

jellegű területek, illetve az Ipoly völgye magyar parasztságának népi neve. A tótok  

a Felvidéken élő népcsoport a szlovákok és a szlovének korábbi külső neve volt, amivel  

a magyarok illették őket. 

5. Vajon miért szerepel együtt… 

Madách Imre is Nógrád megyében született, Alsósztregován. 

Képek és irodalom 

Nézz utána, mely művészek… 

Pl. Feszty Árpád, Nyilasy Sándor, Záhonyi Nagy Mihály. 

Kutass a világhálón! 

Mikszáth Kálmán műveinek… 

Nógrád és a Felvidék. Lásd: https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Felvid%C3%A9k 

Gyűjts híres írókról és költőkről… 

Egyéni gyűjtés alapján. Pl. cultura.hu. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Felvid%C3%A9k
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Az esernyő és Szent Péter 

Idézd fel! 

Melyik tájegység… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Nézz utána, hol… 

Özvegy tanítóné halt meg Halápon maga után hagyva 2 éves leánygyermekét.  

A falubeliek úgy döntöttek, hogy a gyermeket elküldik Glogovára annak testvérbátyjához, 

a község papjához, Bélyi Jánoshoz. A pap a gyermek felnevelésével kapcsolatban támadt 

tanácstalansága okán a templomba megy imádkozni az eszterhaj alatt hagyva 

kistestvérét. 

2. Milyen csodákról hallottál… 

Egyéni válaszok. 

3. Mi a szerepe annak… 

Az időrend megbontása ad lehetőséget arra, hogy az író bemutassa az itt élők 

gondolkodását, lelkivilágát, pletykálkodásait. Így válik az egyszerű történetből legenda, 

az egyszerű használati eszközből (az esernyőből) különleges tárgy.  

4. Milyen legendák születtek… 

 „Szűz Mária maga eresztette le azt a szerszámot az árva védelmére” (Adamecz 

Mátyásné), 

 „egy vén zsidóforma alakot látott cammogni az úton a parókia irányában, s annak  

a kezében volt az a piros, óriás vászontányér” (Kvapka Pál), 

 mások is látták a „zsidóforma alakot”, aki szerintük öreg, ősz, hajlott és kopaszodó 

volt, 

 „úgy nézett ki, mint a templomi képek között a Szent Péter” (egyházfi, Kvapka Pál), 

 a zsidó megütötte botjával az őt felöklelni készülő tehenet, a tehén azóta tizennégy 

icce tejet ad, 

 a zsidónak fénykarika volt a feje körül (Erzsi), 

 a zsidó maga Szent Péter volt (falubeliek). 

5. Hogyan viszonyul ezekhez az elbeszélő… 

 Az elbeszélő: A pap nézőpontjának közvetítésével maga is csodálkozik („De honnan 

kerülhetett föléje ez az esernyő? Megfoghatatlan!”), Adamecznénak nem hisz 

(„Ostoba fecsegés az Adamecznéé!”), Kvapka Pál szavaiban is kételkedik („álmos is 
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volt, a szél is verte a képébe a port, csak úgy homályosan emlékszik”), ennek ellenére 

úgy tűnik, hogy maga is elhiszi Szent Péter legendáját – igaz: szavai ironikusan 

hangzanak és a falu nézőpontjából láttatják az eseményeket („Hát persze, hogy 

 a Szent Péter volt! Miért is ne lett volna?”). 

 A falubeliek: Kezdetben nem tudnak semmit („A gyermeket látták, de mellette 

tudtukkal senki sem fordult meg.”), Adameczné azonban bizonygatni kezdi, hogy Szűz 

Mária eresztette le az esernyőt („Kővé változzon át mindjárt, ha nem úgy van”), a falu 

lakossága hisz neki („Hittek, mert van benne valami észszerű, hogy Adamecznénak 

többet megmutatnak a mennyei hatalmak, mint akit más anya szült.”), de hitelt ad 

Kvapka Pálnak is („Kvapka Pál szavahihető ember” – tolmácsolja a narrátor a falu 

nézőpontját), és végül elhiszik Szent Péter legendába illő megjelenésének történetét 

(„Hát persze, hogy a Szent Péter volt! Miért is ne lett volna?” – közvetíti a narrátor). 

6. Keressetek a regénybeli… 

Egyéni megoldások. 

Képek és irodalom 

Melyik lehet… 

Péter apostol a bal oldali alak – attribútuma a két kulcs. 

Pál apostol a jobb oldali alak – attribútuma a kard és a könyv. 

Kutass a világhálón! 

A Mikszáth-művek népszerűségét… 

Filmek: 

Esküvő Gerelypusztán, A vén gazember, Szent Péter esernyője, A Noszty fiú esete Tóth 

Marival, A beszélő köntös, Dzsentrifészek, Egy fiúnak a fele, Beszterce ostroma, Különös 

házasság, Az én kortársaim I–II., Mit csinált felséged 3-tól 5-ig?, Házasodj Ausztria, A fekete 

város, Egy éj az Arany Bogárban, Itt járt Mátyás király…, Hungária Kávéház, Kísértet Lublón, 

A Sipsirica, Jutalomjáték, Akli Miklós, Körtvélyesi csíny, Éji séták és éji alakok  

Képregények: 

Beszterce ostroma, A két koldusdiák, A fekete város, Kísértet Lublón, Akli Miklós, A Plútó stb. 

A sors jelentősége… 

 A sors az események előre meghatározott menetét jelöli.  

 Számos meghatározása van, pl.: 

 A sors olyan hatalom vagy erő, ami meghatározza az események folyását, előre 

meghatározott jövő. 

 Egy isteni terv. 
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 Az emberi élet összefoglaló képe: így van jó és rossz sors. 

 Végzet. 

 Társadalmi és történelmi helyzethez kötött meghatározottság: jólét vagy nyomor. 

Egyes elgondolások szerint nincs véletlen, míg más elgondolás szerint azért tekintünk valamit 

véletlennek, mert nem vagyunk képesek felmérni, értelemmel felfogni egyes események 

kimenetelét vagy bekövetkeztének okát. 

A fülbevaló 

Idézd fel! 

Milyen filmes… Beszéljétek meg… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Keress példát arra, hogy… 

 Az elbeszélő mindentudó: „éppen olyan valaki találja meg, aki nem akarja. S ez Wibra 

Gyuri volt.”, „Eközben észrevette, hogy az idegen úr távozni készül”, „A polgármester 

erőszakkal ott akarta tartani”, „szokatlan zavar és gyámoltalanság vett rajta erőt, 

mint akit egy elkövetett illetlenség ólomsúlya megzsibbaszt.”, „Úgy tűnt fel Gyurinak, 

mintha egy meghajlott liliom egyenesednék ki könnyed, rengő pompájában.”, „Gyuri 

érezte, hogy most szólnia kell valamit”, „Veronka odanézett lopva a leghíresebb 

ügyvédre, csak most látta, milyen csinos, milyen uras”, „Szívéből óhajtotta, hogy 

bárcsak megelevenülne őméltósága”. 

 Gyuri nézőpontjából láttatja az eseményeket: „egyszerre nevetni kezdett rá a porból  

a lába alól egy parányi zöld szem”, „ez is csak bosszúság, mikor úgy siet valaki. Nem 

tudta éppen más megtalálni, abból a sok száz emberből, aki az utcán lődörög!”, 

„Ugyan ki visel ilyen finom ékszert?”, „S azonfelül valami sajátságos édes illat 

terjengett a »kancelláriában«”. 

2. Ebben a részletben fontos szerepe van… 

Egyéni válaszok, illetve a Kutass a világhálón! megoldásai alapján adható válaszok. 

3. Jellemezd a szereplőket… 

Wibra Gyuri „a leghíresebb” ügyvéd, a fülbevaló megtalálója, „csinos és uras” 

fiatalember. Nagyon siet, amikor megtalálja a gyűrűt, de mégis beviszi azt a városházára. 

Becsületes jellem: a fülbevalót visszaadja és nem vár cserébe jutalmat. Nem akar 

találkozni a fülbevaló tulajdonosával, úgy tűnik, nem igazán érdekli őt a szerelem. Amikor 
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a „kancelláriába” lép, akkor szemérmesen süti le szemét a nevelőnő meztelen vállát látva. 

Rabul és zavarba ejti Veronika szépsége. 

Bélyi Veronika, a glogovai pap húga, fiatal lány. Gondoskodó törődéssel ápolja  

a megsérült nevelőnőt. Rokonszenves, kedves arcú lány, „gyönyörűséges, sugár alak”, az 

író egy liliomhoz hasonlítja alakját. Gyuri előtt kissé zavarban van. Gyermeki 

ártatlansággal pirul el és csinál pukedlit előtte, „igazi nagy gyerek”, és „üde 

gyermekhangja” van, gyermeki módon lő bakot, orvosnak képzelvén Gyurit.  

A fiatalembert csinosnak és urasnak látja.  

Bábaszék polgármestere akkor tűnik fel a részletben, amikor Wibra Gyuri a városházára 

érkezik. Fontoskodó jellem: úgy tesz, mintha „sürgős és fontos dolga lenne az érkezővel”, 

mintha a hatósági rend egyszemélyű képviselője lenne (az ő polgármestersége alatt még 

egy fülbevaló sem veszett el). Fontosságát érzékelteti a szenátorokkal is. Kiderül róla, 

hogy Gyurit nemcsak azért akarja a városházán marasztani, hogy találkozzon a fülbevaló 

tulajdonosával, hanem érdekből is, „hogy időt nyerjen, míg eldől az akasztott ember 

jövője”. Mikor megtudja Gyuriról, hogy a „leghíresebb ügyvéd”, úgy tűnik, hogy 

segítséget remél tőle a város ügyeinek intézésében. Megtiszteltetésnek és szerencsének 

tartja, hogy ilyen impozáns vendég jelent meg nála a városházán. 

4. Hozz példát… 

 Helyzetkomikum: pl. a polgármester sürgölődése, Gyuri „belökése” a mellékszoba 

ajtaján, Veronika „bakfispukedlija”, a fülbevalóval párhuzamos fejlóbálása. 

 Jellemkomikum: A polgármester alakja humoros: fontoskodása és megszólalásai 

miatt komikussá válik. 

 Nyelvi komikum: „Hisz éppen doktorra van szüksegünk […] – Sajnálom, kisasszony, de 

én nem olyan doktor vagyok, hanem csak ügyvéd.”; „mert úgy kell annak lenni, hogy 

a magukból kiadott igazság után új igazságot kell ismét magukba szedniök, ami pedig 

tudvalevőleg a borban van.” 

5. Mit gondolsz… 

Egyéni válaszok. 

Képek és irodalom 

Mit fejezünk ki… 

Egyéni válaszok. (Pl. az ékszerek kifejezhetik az egyéniségünket, az érzelmeinket, bizonyos 

társadalmi csoporthoz való kötődésünket, a társadalmi rangot, a férjezettséget.) 

Változtak-e… 

Egyéni meglátások. 
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Kutass a világhálón! 

Mikszáth Kálmán prózájának egyik… 

A tájszó egy nyelv olyan szava, amely nem található meg az írott és beszélt köznyelvben, csak 

egy vagy több nyelvjárásban. A szó köznyelvi megfelelőjétől való eltérés alapján beszélünk 

alaki tájszóról, jelentésbeli tájszóról és valódi tájszóról. 

A pletyka fontos szövegformáló eszköz… 

A pletyka bizalmas, tapintatlan, felelőtlen híresztelés. 

Három üszög 

Idézd fel! 

Milyen jellegzetes… Beszéljétek meg… 

Egyéni válaszok a Kutass a világhálón! feladatai alapján. 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen helyszíneken játszódik… 

Templom ‒ sekrestye, konyha. 

2. Hogyan személyesíti meg az író… 

Gyuri gondolatai olyan ördögökként jelennek meg, akik beszélnek hozzá. Az első ördög az 

örökség kutatására biztat („Eredj az örökséged után”), a második is cselekvésre, az ernyő 

nyelének megtalálására biztatja („Csak gyere, gyere, erre van”, „Adamecznénál van az 

ernyő nyele”), a harmadik ironikusan és gonoszan kineveti („Itt a semmi”). 

3. Gyűjtsd össze, hányféle lelkiállapotba kerül Gyuri… 

Gyuri kezdetben felfedezi, hogy az esernyő megvan, de megijed, amikor látja, hogy annak 

nyele új („csak az ezüst nyele, jaj az ezüst nyele ragyogott idegenül”). Megdermed, és úgy 

érzi, hogy a végzet küzd ellene. Kezdeti dühe („a pokolba szerette volna küldeni  

a tiszteletre méltó Klincsokot”) után remény és kíváncsiság támad benne („– De 

bizonyosan megtartották a régi nyelet is? – kérdé éledő reménységgel”). Ugyanakkor 

bizonytalansága és feléledő reménye egyszerre jelenik meg érzelmei között  

(„a bizonytalanság ideges mohóságával rontott be a konyhába”). Adamecznét 

felelősségre vonja, majd egyre idegesebb és türelmetlenebb lesz annak szószátyársága 

miatt. Indulatkitörése („kiáltott fel Gyuri az indulattól reszkető hangon”) után  

a reménytelenség, az őrület és a megalázottság érzései uralják el: forog vele a konyha, 

kineveti őt a harmadik ördög. 

Szerinted lehet-e a Wibra… 
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Kapcsolatot teremthetünk Gyuri érzelmi, illetve lelkiállapotbeli változásai és a név között, 

amely a vibrál szó jelentését juttathatja eszünkbe: rezeg, remeg, idegesen rebeg. 

4. Mi teszi humorossá Adameczné… 

Adameczné alakja attól válik humorossá, hogy késlelteti a válaszadást, így szószátyár, 

nagyotmondó, anekdotázó vénasszonynak tűnik fel. 

Add meg a szakácsné válaszát… 

Válasza egy szóval is kifejezhető: „Elégettem”. 

5. Értelmezd Sztolarik szavait… 

a) „Az előbbi logikád szerint most már az Adamecznét kell nőül venned.” 

Utalás arra, hogy Wibra Gyuri azért kérte meg Veronka kezét, hogy az esernyőhöz, 

illetve annak nyeléhez jusson. Ily módon, mivel Veronka Adamecznénak adta az 

esernyőnyelet, Gyurinak az öregasszonyt kellene nőül vennie. 

b) „…vissza vagy adva a magad erejének”! 

Sztolarik szerint van annak előnyös oldala is, hogy az örökség elveszett, hiszen nem 

a származás, a vagyon, a múlt öröksége fontos az életben, hanem az, amit az ember 

a saját erejéből ér el. 

Irodalmi barangolások 

1. Hogyan vált íróvá… Mi adja művészetének értékét… 

Íróvá úgy vált, hogy leírta mindazt, amit addig anekdotákban elmesélt. Művészetének 

értékét az adja, ha írása a lehető legközelebb áll az anekdota műfajához. 

2. Hogyan épül fel… Mi ennek a következménye… 

Regényei kibővített vagy egymás mellé helyezett anekdoták. Ennek következménye, hogy 

regényei soványak, rövidek. 

3. Az írók mely három csoportját… Hozz példát… 

 Vannak, akik a szemükkel írnak. Pl. Petőfi Sándor: Az alföld. 

 Vannak, akik a fülükkel írnak. Pl. Weöres Sándor: Bóbita, Petőfi Sándor: Szeptember 

végén. 

 Vannak, akik a szájukkal írnak. Pl. Mikszáth Kálmán művészete, Arany János:  

A fülemile. 

4. Mit jelent az, hogy Mikszáth… 

Mikszáth a szájával írt, hiszen minden sora az élőszóbeli elbeszélés jellegzetességeit viseli 

magán (pl. hétköznapi szófordulatok használata: „Ámbár iszen összevissza nem ér öt 

garast.”, előszóbeli hangnem: „Ostoba fecsegés az Adamecznéé!”). 
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5. Gyűjtsd össze azokat a tulajdonságokat… 

Egyéni ötletek. (Pl. könnyed, fordulatos elbeszélés; hallgatóság ismerete; szórakoztató, 

ötletes mesemondás; hatáskeltés, a hallgatóság ismerete, reakcióinak megfigyelése; 

tréfás, egyszerű, mindenki számára érthető nyelv.) 

Képek és irodalom 

Nézd meg a történet… Melyik mozzanatokat… 

Az első képen azt a mozzanatot láthatjuk, amikor az ember arra esküszik a bíróságon, hogy  

a pénz már a jogos tulajdonosánál van (az arannyal teli botot épp a hitelező tartja).  

A második képen már az elgázolt hitelfelvevőt láthatjuk, és azt, hogyan derül ki a csalás: az 

eltört botból előkerül a pénz. 

Ha két képbe kellene sűríteni… 

Egyéni megoldás. 

Kutass a világhálón! 

A bíróság a vitás ügyek… 

Egyéni olvasás. 

Összefoglalás – Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

1. Alkossatok párokat, és keressetek hasonlóságokat és különbségeket… Pl. 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

Keletkezés: 1869 Keletkezés: 1895 

Cím: A kőszívű ember fiait, illetve azok 

sorsát helyezi középpontba 

Cím: Az esernyő és a legenda motívumát 

állítja középpontba 

nemzeti tematika – nagyszabású 

cselekmény 

a nemzeti tematika kevésbé érvényesül – a 

cselekmény anekdotikus 

eszményített hősök szerepelnek a 

regényben 

a hősök kevésbé eszményítettek 

műfaja szerint családregény, történelmi 

regény vagy romantikus nagyregény 

műfaja szerint romantikus szerelmi történet, 

detektívhistória, kalandregény vagy 

társadalomrajz 

stílusa romantikus stílusa a romantika és a realizmus határán 

áll 

a lineárisan elbeszélt történet mellett 

megjelenik a párhuzamos 

a regény az időt megbontva írja le az 

eseményeket 
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történetmesélés, a regény időbontása 

mindentudó elbeszélő – mesés, mitikus, 

patetikus elbeszélésmód – megfigyelhető 

a nézőpontok váltakozása 

mindentudó elbeszélő – élőbeszédszerű 

előadásmód – megfigyelhető a nézőpontok 

váltakozása 

keveredő hangnemek: humor, irónia, 

ünnepélyesség 

keveredő hangnemek: humor, irónia, 

ünnepélyesség 

Richárd alakja hasonlítható Wibra 

Gyurihoz. Richárd a regény végén rátalál 

Editre, és még polgári állást is vállalna. 

Richárdnak nincs vagyona (míg Edit 

örökségéhez nem jutnak), mégis 

boldogok. Életük alapját nem a 

származás vagy a vagyon adja. 

Wibra Gyuri alakja Richárdhoz hasonlítható. 

A regény végén kénytelen letenni az 

örökségről. Révbe érkezik Veronkával. 

Életük alapja nem a származáson vagy a 

vagyonon nyugszik, hanem „maguk erején”. 

Az apai végrendelet nem teljesül, sőt 

annak ellenkezőjére fordul. 

Az apai végrendelet nem rendelkezik fia 

örökségéről, Gregorics Pál pedig 

személyesen nem tudja odaadni Gyurinak 

örökségét. Ily módon Gregorics Pál 

végakarata sem teljesül. 

2. Készítsétek el idővonalon… 

A cselekmény két szálon indul: Veronka története után Gregorics Pál és családja 

történetét ismerjük meg. A két szál csak a harmadik rész végén fonódik össze. Az 

időrendet rekonstruálhatjuk. Itt a fontosabb időbeli jelzéseket tüntetjük fel: 

 1848‒1849 – Gregorics Pál a szabadságharcban kém, 

 1873 – a narrátor Glogován jár ‒ „Szinte még most is előttem van a kis tót falu az 

1873. év óta (amikor benne megfordultam)…”, 

 1873 – új pap érkezik Glogovára – „Rá vagy két hétre híre jött, hogy egy fiatal káplánt 

kaptak oda papnak”, 

 „kevés napok” múlva Billeghi Máté meghozza Veronkát, 

 „Sok esztendő elmúlt... a kis Wibra Gyuri fiúból hírneves ügyvéd lett.” (a második 

részhez képest), 

 1887/1888 – a nyomozás történetének ideje: „Így veszett el az öreg Jónás is, most 

vagy 14 esztendeje.”/ „Tizennégy-tizenöt éve annak, hogy apám eltűnt…”, 

 1887/1888 ‒ Az eseményeket követő harmadik vasárnapon Gyuri és Veronka 

összeházasodnak. 
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3. Rajzoljátok meg… Vitassátok meg… 

Egyéni megoldás. 

4. Csoportban dolgozva beszéljétek meg… 

Csoportos megoldás. (Pl. könnyed, fordulatos elbeszélés; hallgatóság ismerete; 

szórakoztató, ötletes mesemondás; hatáskeltés, a hallgatóság ismerete, reakcióinak 

megfigyelése; tréfás, egyszerű, mindenki számára érthető nyelv, pletykálkodás, 

bőbeszédű, „falusi” előadásmód, a közösség hangjának megszólaltatása, hitelesség [pl. 

1873. év óta ‒ amikor benne megfordultam], kapcsolatteremtés az olvasóval.) 

5. Ki a legjobb mesélő… 

Egyéni és csoportos megoldások. 

6. Bizonyítsd be szövegből vett példákon… 

Hangnemek, pl.:  

 humoros: „De nem is anya ez a föld, inkább anyós…”, 

 ironikus: „Adameczné szeret felhörpinteni a garatra, nem csoda, ha többet lát, mint 

kellene.”, 

 ünnepélyes: „Úgy tűnt fel Gyurinak, mintha egy meghajlott liliom egyenesednék ki 

könnyed, rengő pompájában.”, 

 romantikus: „Még ma is sokan emlegetik öreg katonák a »vörös esernyős« emberkét, 

aki vakmerően tudott keresztülhatolni az ellenséges vonalakon, olyan bárgyú arcot 

vágva, mintha tízig se tudna olvasni.”, 

 anekdotikus: „Szinte még most is előttem van a kis tót falu az 1873. év óta (amikor 

benne megfordultam)…”, 

 realista: „Messze, messze innen sehol sincs még jóravaló országút sem, nemhogy 

vasút lenne. Most újabban úgy tetszik, jár valami kávémasina Beszterce és 

Selmecbánya között, de az se érinti Glogovát. Ötszáz esztendő kell ahhoz, hogy 

Glogova ott legyen, ahol a civilizált vonalba eső falvak vannak. A talaj agyagos, 

terméketlen és makacs.” 

Nézőpontok, pl.: 

 Gyuri nézőpontja: „Gyuri a falnak tántorodott, forogni kezdett vele a konyha, őrülten 

futottak körbe a tányérok, tepsik es fazekak…”,  

 Adameczné nézőpontja: „Kővé változzon át mindjárt, ha nem úgy van (már tudniillik 

Adameczné mondja), hogy a Szűz Mária maga eresztette le azt a szerszámot az árva 

védelmére.”,  

 a falusiak/a hitetlenkedők/a narrátor nézőpontja: „Ostoba fecsegés az Adamecznéé! 

Adameczné szeret felhörpenteni a garatra, nem csoda, ha többet lát, mint kellene.”,  
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 a legendát elfogadók nézőpontja: „Hát persze, hogy a Szent Péter volt! Miért is ne lett 

volna?” 

7. Alkossatok párokat… 

a) szerelmes regény, mert a történet Wibra Gyuri és Bélyi Veronka egymásra találásáról 

szól, 

b) detektívregény, mert a történetben kiemelt szerep jut az esernyő utáni nyomozásnak, 

c) társadalomrajz, mert az író a felvidéki környezetet és társadalmat is bemutatja, 

d) kalandregény, mert a történet középpontjában a főszereplő(k) kalandos helyzetei és 

megpróbáltatásai állnak, 

e) mese, mert a történetnek vannak a valóságostól távol álló elemei (pl. Szent Péter 

esernyőjének legendája), csodás jelenségeket is bemutat (Adameczné unokájának 

csodás gyógyulása), a főhősöknek próbát kell kiállniuk, de végezetül egymásra 

találnak és boldogan élnek. 

8‒10. feladatok 

Egyéni és csoportos megoldások. 

11. A jánosréti főoltár… 

Szent Miklós ünnepének reggelén, december 6-án a gyermekek „Mikulás-csomagot” 

kapnak. 
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KISEPIKAI ALKOTÁSOK 

Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása 

Idézd fel! 

Vitassátok meg… 

Egyéni és közös megoldás az otthoni olvasás alapján. 

Kérdések, feladatok 

1. Határozd meg a novella szerkezeti egységeit! 

Kiindulópont (expozíció): A tárgyalóterem bemutatása. 

Fordulat: Bede Erzsi belépése a terembe, a terem „átalakulása”. 

Bonyodalom: A kihallgatás. 

Tetőpont: „A bádogkarika őrült sebességgel kezd forogni.” – Bede Anna elítélése. 

Megoldás: Az igazság kiderülése, Bede Erzsi/Bede Anna felmentése. 

2. Mi okozza a félreértést? 

A bírák azt hiszik, hogy Bede Anna áll előttük a kivizsgáláson. Bede Erzsi pedig egy 

magasabb erkölcsi mérce alapján vállal felelősséget testvére bűnéért. 

Miképpen lenne elkerülhető… 

Pl. A vádlottnak igazolnia kellene személyazonosságát, a hatóságnak pedig ellenőriznie 

kellene azt; a vádlott mellé védőügyvédet kellene rendelni a tárgyaláson; Erzsinek tudnia 

kellene, hogy a törvények szerint ő nem büntethető meg. 

3. Keress leíró és elbeszélő részeket… 

A leíró részek párhuzamba és ellentétbe állíthatók az elbeszélő részekkel. 

Pl. Az expozíció leírása a tárgyalóterem komorságát hangsúlyozza („fojtott levegő”, 

„lomhán forgott az ólomkarika”, „Minek is ide virágok?”). 

Bede Erzsi belépésével a terem leírása is megváltozik („üde légáramlat”, sugár „táncol […] 

a jégvirágok között”). 

Az ítéletalkotás alkalmával a leírás is követi a pillanat feszültségét („A bádogkarika őrült 

sebességgel kezd forogni.”). Kísértetiessé, túlvilágivá válik a hangulat (a szél rázza az 

ablaktáblákat, túlvilági hang szólítja meg az elnököt: „A törvény törvény”). 

4. Jellemezd az elbeszélőt… 

Az elbeszélő a részt vevő megfigyelő nézőpontjából és beszédhelyzetéből szemlélteti az 

eseményeket. Leírásai érzékeltetik a helyzetben rejlő feszültséget. Realista, részletező 

módon mutatja be a tárgyalóterem világát. Rokonszenvezik a lánnyal („megjelenésében 
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báj, mozdulataiban kecs, szoknyája suhogásában varázs”, „Milyen elbűvölő látvány”). 

Személyes véleményét fejezi ki az elnökkel kapcsolatban is („kegyetlen fej”) – ezt 

zárójelesen is jelzi: „(Az ilyen merev, szigorú hivatalnoknak nincs érzéke semmi iránt.)”. Ez 

csak akkor változik, amikor az elnök belátja Erzsi ártatlanságának tényét. Az elbeszélő 

mindentudó, ismeri szereplői gondolatvilágát és érzéseit („A kegyetlen ember egészen el 

van érzékenyülve.”). 

Az elnök komorsága, ridegsége illeszkedik a kiindulóhelyzet hangulatához: szemüvegét 

letolva, izzadó homlokát törülgetve, „szürke, hideg szemei fürkészve szegződtek az 

ajtóra”, „vontatott, hideg hangon” szól a szolgához. Bede Erzsi belépésére is közönyösen 

reagál. Az elbeszélő „kegyetlen szürke fej”-ként, „szúró szemű”, „mérges, hideg tekintetű” 

emberként jellemzi. A törvény képviselője, akit nem befolyásol Erzsi „bája”, „varázsa”.  

A törvénynek mindenképp érvényt szerez, mert „a törvény törvény”. Ridegsége akkor 

enyhül meg, amikor szembesül Erzsi ártatlanságával, egészen elérzékenyül a lány 

magasabb erkölcsöket képviselő alakjától, ezért kegyes hazugsággal élve felmenti Annát 

és egyúttal Erzsit a büntetés alól. 

Bede Erzsi személye a bíróság komor hangulatát is képes megváltoztatni. A narrátor is 

rokonszenvezik vele: „Takaros egy teremtés. Délceg, arányos termet, melyre a kis virágos 

ködmönke olyan módosan simult, mintha szoborra lenne öntve; fekete szemei szendén 

lesütve, magas, domború homloka elborulva, megjelenésében báj, mozdulataiban kecs, 

szoknyája suhogásában varázs.”, „Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene, 

mely mikor már elhal is, mintha még mindig zendülne a levegőben elváltoztatva 

mindenkit és mindent.” Testvére bűnét vállalja magára ártatlanul is. Ártatlanságát 

tükrözi szemérmessége, szégyenérzete, szomorúsága is. A törvény parancsának 

engedelmeskedik. A testvéri szeretet és az erkölcsi világkép vezérli, mely szerint a halott 

bűnei az e világi vezekléssel enyhíthetők vagy éppen semmissé tehetők. 

5. Mit gondolsz, miért mondja az elnök… 

Az elnök felismeri Erzsi ártatlanságát, erkölcsi nézeteit és igazságosságát. A kegyes 

hazugság felmenti Annát, hogy az ártatlan testvérnek ne kelljen letöltenie más helyett 

 a büntetést. 

6. Vitassátok meg… 

Egyéni válaszok.  

Irodalmi barangolások 

1. Keress mesei elemeket… 

Népmese – abház mese, mesei kezdet: „Élt egyszer…”, csodás elem: „egyszerre támad 

vaksötét”, a báty háromszor/három módon biztatja öccsét; mesés, pozitív végkifejlet, 

tanulság. 
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Mi lehet a különbség… 

A novella szerzője általában ismert, a novella nyomtatásban terjed és valóságosabbnak 

hat, mint a mese. 

2. Milyen különös természeti jelenség… 

A hegyek között „egyszerre támad vaksötét, ha a nap eltűnik valamelyik hegy mögött.” 

3. Írj két mondatot… 

Pl. Valaki megveti az ágyat. (Megágyaz.) 

Mikszáth Kálmán a Jó palócok című novelláskötetével megvetette lábát az irodalmi 

életben. (Elfoglal egy bizonyos pozíciót.) 

A hegymászó megvetette lábát egy kiálló fatörzsön. (Nekitámaszt.) 

Az öccs kezdetben megvetette bátyját annak gonoszságáért. (Erkölcsileg elítél.) 

4. Gyűjts rokon értelmű szavakat… 

Pl. ingerült, zaklatott, feldúlt, nyugtalan, feszült, türelmetlen, ideges, dühös, mérges, 

bosszús, felpaprikázott, indulatos, lobbanékony, ingerlékeny, heves, hektikus, idegbeteg, 

idegbajos, vérben forog a szeme, mogorva, hirtelen haragú, durcás, stresszes, zavart, 

felkavart, morcos, zsörtölődő, izgatott, vehemens, zabos, pipa, robbanékony, nyűgös, 

felspannolt, feltüzelt, felbőszült, megveszekedett. 

5. „…az igazságos harag…” 

Egyéni válaszok és személyes példák alapján adott válaszok. (Pl. A mese tanulsága azt 

szemlélteti, hogy a jogos harag [a jószágokért, a házért, a feleségért] képes az embert 

kitartásra ösztönözni vagy akár emberfeletti erőt is adni neki. Ilyenkor az észérveket is 

magunk mögött hagyva az érzelmeink irányítanak. Ugyanakkor a harag akár 

megfontolatlan cselekedetekre késztethet, ha az érzelmi felindultság nem párosul a bölcs 

belátás tulajdonságával.) 

Képek és irodalom 

A novella melyik pillanatát… 

A festmény a kihallgatás pillanatait ragadja meg. Az elnök komor tekintettel néz Erzsire, aki 

lesütött szemmel néz maga elé ártatlanul a földre. A szigorú tekintet, az írnok elfoglaltsága, 

valamint az egymásra boltozódó akták tömege a bíróság rideg világát mutatja be, 

szembeállítva azt Bede Erzsi zárkózott, ugyanakkor ártatlanságában felmagasztosuló 

alakjával. Ily módon az ábrázolt jelenet már a novella végét is megidézi. 

Változtatott-e a szereplők… 

A festő csak három szereplőt szerepeltet a képen: az elnököt, az írnokot és Bede Erzsit.  

A novellában megjelenő bírák vagy a törvényszolga nem jelenik meg az alkotáson. 
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Figyeld meg a jelenet helyszínét… 

A tárgyalóterem berendezése a novellában: idomtalan épület, jégvirágos ablakok, zöld 

asztal, ajtó, a király és az országbíró képe, padló, vaskályha, bútorok, bádogkarika, 

csengettyű. 

Baditz Ottó képén nincsenek jégvirágos ablakok, a festő nem ábrázolja az ajtót, az országbíró 

képét, a vaskályhát, a bádogkarikát, valamint a csengettyűt sem. Megtartja a novellából  

a zöld asztalt, a király képét. Ezenkívül üres székek, irattömegek, a falra felfüggesztett 

rajz/plakát/térkép, kosár, ingás óra, tintatartó és egy feszület láthatók. 

Mi lehet az eltérés oka? 

Az alkotó nem szolgai módon másolja Mikszáth novelláját. Számára sokkal fontosabb lehet, 

hogy felmutassa azt a kontrasztot, amely Erzsi alakja és a bíróság környezete között feszül. 

Erzsi testtartása, megvilágított és középpontba helyezett alakja mintegy elemeli személyét  

a bíróság zord, rideg és kopott világától. Ilyen értelemben szimbolikus lehet az igazságtalanul 

vádolt és keresztre feszített Krisztus alakja a festményen, ahogyan az óra ingája is a mérleg 

lengését, az igazság szimbólumát juttathatja eszünkbe. 

Kutass a világhálón! 

A forint váltópénze… 

A krajcár 1857-től 1897-ig volt forgalomban az Osztrák‒Magyar Monarchiában, a népnyelv 

azonban még sokáig krajcárnak nevezte a kétfillérest. 

A novella műfaja… 

Pl. Lukianosz, Boccaccio, Chaucer, Cervantes, Puskin, Maupassant, Csehov, Bornemissza 

Péter, Faludi Ferenc, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza. 

 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

Idézd fel!  

Mikor volt használatos… 

Lásd fent. 

Soroljatok fel… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Jellemezd a szereplők beszédmódját… 

A szereplők népiesen, tájszólással beszélnek („Ennek sose vót semmije. E meg mindig 

hitelbül élt. No te rossz, nyavalyás kódus, hát neked sincs egy krajcárod.”). Ezzel 
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érzékelteti az író azt, hogy a szereplők vidéki környezetben élnek. Az író beszédmódjukkal 

is hitelesebbé teszi szereplőit. 

A szereplők gyakran élnek a megszemélyesítés és hasonlat eszközével (pl. a krajcárok 

olyanok, mint az úri kisasszonyok). Ezzel úgy tűnik, mintha a krajcárok keresése csak az 

anya és gyermek közötti játék lenne. 

2. Mihez hasonlítják a szereplők… 

A krajcárok „gonoszok”, „huncut krajcárkák”, mert folyton elbújnak. Olyanok, mint  

a lepkék, vagyis vigyázni kell, hogy el ne szálljanak, el ne tűnjenek. Az író fürge állathoz 

hasonlítja őket, vagyis nagyon gyorsan el tudnak gurulni. Olyanok, mint az úri 

kisasszonyok, sértődékenyek, ezért tisztességgel kell velük bánni. Olyanok, mint a csiga, 

aki elbújik a házába: elő kell csalogatni. Ezek a hasonlatok és megszemélyesítések 

rávilágítanak arra, hogy még az ilyen kis összegű pénz is alig-alig kutatható elő ebben  

a környezetben.  

3. Komikus, tragikus vagy tragikomikus… 

Megfelelő indoklással mindhárom válaszlehetőség elfogadható. Leginkább tragikomikus 

a novella hangvétele. A tragikum és a komikum egyszerre van jelen a műben. A tragikus 

hangvétel már a novella elején megjelenik, amikor megtudjuk, hogy a történet 

elbeszélőjének édesanyja már nincs az élők sorában, és tragikus az a szegénység is, 

amelyben egy szappan árát sem tudják a szereplők előteremteni, csak úgy, hogy végül 

egy koldusnak kell kisegítenie őket. Ugyanakkor az édesanya humora és a keresés játékos 

izgalma komikus színben tünteti fel a novellát, amit az édesanya betegsége tud csak 

beárnyékolni. 

4. Mit leplez el a játék… 

A játék és a nevetés elleplezi azt a mélyszegénységet, amelyben a szereplők valójában 

léteznek. 

Mire utal, hogy… 

A szegénységük nagyságát mutatja: annyira szegények, hogy egy koldustól kell 

elfogadniuk a hetedik krajcárt. 

5. Tudomásod szerint… 

Egyéni válaszok, meglátások és tapasztalatok. (Érdemes figyelembe venni, hogy a 19. 

század végén és a 20. század elején még nem létezett olyan szociális háló, mint 

manapság, és a mélyszegénység fogalma az idők folyamán is változott. Az Eurostat 

kutatásai szerint például súlyos anyagi helyzettel ma az rendelkezik, aki az alábbiak közül 

legalább négy pontban hiányt szenved: számlák kifizetése időben; otthona melegen 

tartása; váratlanul felmerülő kiadások fedezése; hús, hal vagy vegetáriánus megfelelőjük 

rendszeres fogyasztása; évente egy egyhetes nyaralás nem az otthonában; tévé; 
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mosógép; kocsi; telefon. A mélyszegénységnek a novellában megjelenő fogalmát 

ugyanakkor hasonlíthatjuk az Európán kívüli világ egyes részeinek mélyszegénységéhez, 

ahol akár a mindennapi betevő falat vagy éppen a víz megszerzése is gondot okozhat.) 

6. Vitassátok meg… 

Egyéni vélemények és válaszok. 

Képek és irodalom 

Keress további… 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438779l 

Pl. Kártyázó gyerekek, Fiatal kártyajátékosok, Dohányzók egy szobában, A fiatal muzsikusok, 

A pihenő lovas, Táncóra. 

Miről ismerhetők fel… 

A gazdagabbak előkelőbb öltözetben és díszesebb környezetben jelennek meg. 

Van-e különbség… 

Egyéni válaszok. 

Kutass a világhálón! 

Néhány író rendszeresen visszatér… 

Szindbád Krúdy Gyula irodalmi alakja/alteregója. Szív Ernő Darvasi László álneve. Jack Cole 

pedig Kovács András Ferenc által megalkotott költő. 

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (9. fejezet) 

Idézd fel! 

Kik találták ki… 

Lásd fent. 

Kérdések és feladatok 

1. A novella ismeretében értelmezd a címet! Mit emel ki? Miért lehet megtévesztő?  

A cím kiemeli, hogy Esti Kornél bolgárul cseveg egy bolgár kalauzzal. Ez azért 

megtévesztő, mert az olvasó azt gondolhatja, hogy Esti Kornél legalább társalgási szinten 

tud bolgárul. Ugyanakkor a cím második fele éppen arra utal, hogy nincs birtokában  

a nyelvnek, de egyúttal élvezi is ennek a helyzetnek „édes rémületét”. 

Mit jelent és honnan ered a bábeli zűrzavar kifejezés? 

A bábeli zűrzavar kifejezést akkor használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy milyen nagy 

fokú a zűrzavar, az összevisszaság. Jelentését Mózes I. könyvének 11. fejezetéből 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438779
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438779
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eredeztethetjük. A Biblia leírja, hogy amikor az emberek még egy nyelvet beszéltek és 

összefogtak, hogy egy nagy tornyot építsenek, akkor Isten megbüntette őket 

elbizakodottságukért: összezavarta nyelvüket úgy, hogy nem értették meg egymást 

többé, és elszéledtek a Földön. Bábel városának és tornyának neve Babilonra utal. Bábel, 

Babilon jelentése akkád nyelven: ‘Isten kapuja’, héber nyelven viszont: ‘zűrzavar’.  

2. Jellemezd a beszédhelyzetet és az elbeszélés stílusát! Honnan tudjuk, ki a beszélő, és kik  

a hallgatók? 

„Ezt el kell mesélnem nektek” – Esti Kornél egy anekdotát, egy vele megtörtént érdekes 

esetet mesél el egy őt jól ismerő („amint tudjátok, tíz nyelven beszélek”) baráti 

társaságnak („barátaim” megszólítás). Stílusa ennek megfelelően társalgási stílus: 

kedélyesen és érdekfeszítő módon mesél. 

Az elbeszélői helyzet összetett: valójában az elsődleges, egyes szám harmadik személyű 

narrátortól tudjuk meg, hogy Esti Kornél az egyes szám első személyű elbeszélője a vele 

megesett kalandnak („szólt Esti Kornél”). 

3. Gyűjtsd ki a novellából… 

 Nyelvi eszközök: 

Esti Kornél pár szót, kifejezést tud („Azt kérdeztem tőle bolgárul, dohányos-e? Csak ennyit 

tudtam bolgárul.”, „Azonkívül még öt-hat szót tudtam, azt, ami az úton kénytelen-

kelletlen ránk ragad, hogy igen és nem satöbbi.”), azon kívül megismétli a kalauztól 

hallott szót („utána szajkóztam azt a szót, melyet életemben először hallottam”). 

 Nem nyelvi eszközök:  

„Azt kellett elhitetnem, hogy született bolgár vagyok, és bolgárul legalább úgy tudok, 

mint a szófiai egyetem irodalomtanára. Ennélfogva kissé fásultan és hányavetin 

viselkedtem. Főképp nem fecsegtem” 

„Homlokomat néha összeráncoltam, aztán ‒ változatosságból ‒ földerítettem, s 

rápillantottam, igen figyelmesen.” 

„vállára tettem kezem, magasba vontam szemöldököm, úgy, hogy mindkettő egy-egy 

óriási kérdőjellé görbült, s fejemet fölvetve ezt mormogtam: ‒ Na?” 

„Most kérdő hangsúllyal, kissé értetlenül és csodálkozva érdeklődtem: Igen?” 

„Játszottam, mint a színész ‒ egy kitűnő színész ‒, minden ízemmel. Arcom, kezem, fülem, 

még a lábam ujja is úgy mozgott, amint kellett.” 

„A figyelmet mímeltem” 

„Olykor egy taglejtéssel tudattam, hogy nem értettem azt, amit mondott.” 

4. Hogyan tudja értelmezni ő… 
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Valójában nem tudja a kalauz elbeszélésének jelentését, de annak nem nyelvi 

kommunikációja (gesztusai, mimikája), mondatainak ritmusa segít értelmezni  

a helyzetet, illetve „megérteni” a kalauzt. Esti „emberismeretével” és „lélektani 

tudásával” magyarázza azt, hogy képes a kalauzzal kommunikációba lépni.  

Pl. 

„Olykor egy taglejtéssel tudattam, hogy nem értettem azt, amit mondott.” 

„A kalauz egyszerűen ismételte utolsó mondatát, én pedig bólintottam, mintha így 

szólnék: ‒ Ja úgy, az már egészen más.” 

„Csak a jó Isten a megmondhatója, hogy miről beszélt. Mondatainak üteméből 

mindenesetre kiéreztem, hogy egy kedélyes, vidám, hosszú lélegzetű és összefüggő 

történetet ad elő” 

„Gyakran mosolygott. Ez a história kétségtelenül pajkos lehetett, s akadtak részletei, 

melyek egyenesen pajzánok voltak, talán dévajok és borsosak is. Rám kacsintott, 

keszegül, mint a cinkostársára, és nevetett.” 

„Úgy rémlett, hogy egyenesen haragszik erre a kutyára. Hát én is elkomorodtam, s 

 a kutyára vicsorítottam a fogam.” 

„Ő könnyeiben fuldokolva egy másik, szintén egytagú szót dadogott, mely jelenthette ezt: 

Köszönöm szíves jóságát, de jelenthette ezt is: Ronda ripacs, hitvány csirkefogó.” 

Játsszátok el… 

Csoportos megoldás. 

5. Vajon milyen gondolatokat tulajdonít… 

A kalauz úgy gondolja, hogy Esti Kornél megérti őt.  

Miért hálás… 

Pl. A kalauz azért hálás, mert valaki meghallgatta őt. A novella végén ugyanakkor azért is 

hálás, mert Esti Kornéltól olyan választ kap, amely megenyhíti, földeríti, boldoggá teszi. 

Szerinted valóban segíthet-e… 

Egyéni válasz indoklással. 

6. Próbáljátok ki… 

Egyéni válaszok indoklással. 

Szövegértés 

1. Mit jelentenek… 

 expressz: gyorsvonat, amely csak néhány helyen áll meg az útja során, 

 kupé: vasúti fülke, illetve elkülönített kocsirész egy vasúti személyszállító kocsiban, 

amely egy vagy több fülkéből áll, 
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 rítus: vallási előírásoknak megfelelő cselekmény, eljárás; kialakult szokás egy 

közösség életében, 

 komód: fiókos szekrény. 

2. Fogalmazd meg, hogyan teremt kapcsolatot… 

Az idézett szövegben is vonatutazásról, egy idegennel való találkozásról és kettejük 

kommunikációjáról olvashatunk. Itt a lány él metakommunikációs eszközökkel. 

Ugyanakkor konkrét utalást is olvashatunk Kosztolányi Dezső novellájára: megtudjuk, 

hogy a beszélő nagyapja volt Esti Kornél történetének bolgár kalauza. 

3. Mi a hasonlóság… 

Mindketten utaznak és társalgást kezdeményeznek. Mindketten történetet mesélnek. 

4. Írd meg az Esti Kornél-novellában… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. 

Képek és irodalom 

Elevenítsd fel… 

A futurizmus alkotóit a mozgás, a sebesség, a modern technika vonzotta, témáikat  

a nagyvárosi életből és az ipar, a közlekedés, a harcászat világából merítették. 

Miben különbözik… 

Monet képe elsősorban egy hangulatot, egy benyomást rögzít, míg Russolo képén a mozgás, 

a dinamika, a vonat robogása jelenik meg. 

Kutass a világhálón 

A sporttal kapcsolatosan… 

 Sportszerűség: Erkölcsös viselkedési mód; az önös érdek fölötti játékszellem. Önzetlen 

és segítőkész viselkedés, amit egy személy vagy csapat tanúsít sportolás, játék vagy 

verseny közben. A sportszerűség a másik fél, felek, társak tiszteletén alapuló 

becsületes és méltányos hozzáállás a saját csapathoz, ellenfélhez, játékhoz,  

a szabályokhoz, a játékvezetőhöz, illetve a versenyhez. Ez magában foglalja  

a csapatszellemet, a hűséget, a játékvezető döntéseinek elfogadását és az önérzetet 

győzelem vagy vereség esetén. 

 Fair play: Minden tekintetben kifogástalan magatartás, eljárás, játék; a kötelező 

szabályok betartásán túl önzetlen és emberhez méltó; nem részrehajló; tisztességes, 

becsületes magatartás, eljárás, játék. 

A sport – legyen az sakk vagy foci – visszatérően megjelenik… 

Pl. Jékely Zoltán: Futballisták, Benjámin László: Önéletrajzi részlet, Szabó Lőrinc: Vereség 

után, Lovik Károly: A kertelő agár, Mándy Iván: Egyérintő, A pálya szélén, Kosztolányi Dezső: 
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Sakk-matt, Mészöly Miklós: Az atléta halála, Spiró György: Apámmal a meccsen, Esterházy 

Péter: Utazás a tizenhatos mélyére, Tandori Dezső: Nagy Gombfocikönyv, Darvasi László: 

 A titokzatos világválogatott. 

Kányádi Sándor: Az igazi sportember 

Idézd fel! 

Határozzátok meg… 

Soroljatok fel… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Milyen mesei elemek jelennek meg… 

Idilli befejezés, mesei tanulság, a tavasz megszemélyesítése. 

2. Négy-öt vázlatpontban… 

Pl. 

 téli vakáció kezdete, virágvásárlás, 

 ablak kitörése focizás közben a báttyal – a kisfiú nem viselkedik sportemberként, 

 ablak kitörése focizás közben a vendéggel – a kisfiú sportemberként viselkedik, 

 a tavasz érkezte. 

3. Mi a szerepe… 

A kisfiú virágot vesz édesanyjának ahelyett, hogy perecet vásárolna magának. Ennek 

köszönhetően édesanyja megengedi, hogy focizzanak. A kisfiú nem túl 

sportszerűen/őszintén, hanem a virágvásárlással kerülő úton bírja rá édesanyját arra, 

hogy engedje meg, hogy focizhassanak.  

A kétszeri ablakkitörés a kisfiú jellemfejlődéséről árulkodik. Az első ablakkitörésből 

tanulva a második alkalommal már „sportszerűen”, becsületesen és felelősséggel kész 

vállalni az ablakkitörés következményeit. 

4. Miért mondhatta az édesanya kisfiának… 

Pl. Az édesanya örül az ajándéknak, de talán – ismerve gyermekét – azt is tudja, hogy 

valamire kérni akarja őt./ Az édesanya valóban vékonynak látja gyermekét, ezért mondja, 

hogy inkább ennivalót kellene vennie. 

Szerinted jól tette… 

Egyéni válaszok indoklással. 

5. A sportszerűség általad meghatározott… 
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Egyéni válaszok az előre meghatározott fogalom alapján. A kisfiú valóban sportszerű volt, 

hiszen önzetlenül és becsületesen viselkedett.  

6. Hogyan váltakoznak… 

Az évszakok váltakozása a novellában: 

 „Az idei téli vakáció úgy kezdődött, mintha tavaszi akart volna lenni.” 

 „Majdnem tavasz van…” 

 „Aztán a tavaszias idő hirtelen – amint érezhettétek – igazi télre fordult.” 

 „Egyik hóviharos délután vendégek érkeztek.” 

 „Minden bizonnyal a tavasznak is fülébe juthatott a nevezetes esemény”  

A történet mesélésével párhuzamosan az elbeszélő az évszakok váltakozásáról is értesíti 

az olvasót. A tavaszias tél után mintegy az első ablakkitörés és a kisfiú sportszerűtlen 

viselkedéséért járó „büntetésként” érkezik meg a rossz idő, hogy aztán a második 

ablakkitörés után, mintegy a kisfiú sportszerű viselkedéséért járó jutalomként érkezzen 

meg az igazi tavasz. A tavasz érkezte a megújulás, átalakulás képzetét is magában 

hordozza. 

Szövegértés 

1. Hogyan adja vissza a szöveg… 

Pl. Megjelenik a lelkes biztatás („Mert olyanokra van szükségünk, akik küzdeni tudnak, 

akik odateszik a csülküket, akik, ha kell…), az izgatott kiabálás („Mit ácsorogsz itt?”), 

 a taktikai megbeszélés és taktikai elemek nyomatékos hangsúlyozása („betonfalat 

alkotunk, áttörhetetlen betonfalat”), az ironikus dorgálás (Szóval téged kéne, hogy 

beállítsalak? Téged, meg a többieket?), valamint az öltözők szókincse és kifejezéskészlete, 

az öltözőben zajló események forgataga. 

2. Kit testesít meg… 

Patya bácsi a csapat edzője: taktikai utasításokat ad, összeválogatja a játékosokat. 

3. Mit jelentenek a következő szavak… 

 drukker: szurkoló, 

 center: középcsatár, 

 gyúrópad: fekvőalkalmatosság, amelyet a sportolók masszírozásához használnak. 

4. Magyarázd meg… 

 odateszik a csülküket: odateszik magukat, lelkesen és nagy önbizalommal küzdenek, 

 ki kell kotorni a hálóból: a kapott gól után ki kell venni a labdát a kapuból. 

5. Milyen esélyei lehetnek… 
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Minden jel arra mutat, hogy a csapat esélytelen a győzelemre: Patya bácsi ideges, 

zaklatott; a csapat pedig felkészületlen, és nem igazán profi játékosok alkotják. 

Képek és irodalom 

Keress labdázó sportolókat… 

Pl. Molnár Jenő: Labdázó lány, Herczeg Klára és Varga László: Kosárlabdázók, Kiss Sándor: 

Labdázó fiú. 

Hogyan oldják meg… 

Egyéni válaszok a gyűjtött alkotások alapján. 

Kutass a világhálón! 

Heinrich Böll német író… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll 

A mérleg már az ókorban is… 

Görög: Diké és Themisz. 

Római: Iustitia. 

Heinrich Böll: A Balke család mérlege 

Idézd fel! 

Állítsátok össze… 

Nevezd meg… 

Lásd fent. 

Kérdések, feladatok 

1. Mutasd be a narrátort… 

A Balke család mérlege című mű egyes szám első személyű narrátora 

visszaemlékezésként meséli el nagyapja gyerekkorának egyik történetét. A családi emlék 

felidézése közben azt is megfigyelhetjük, ahogy az unoka mesél a gyermek nagyapáról – 

így a történetet kétszeresen is a gyerek nézőpontja határozza meg. 

A nagyapa érzelem- és gondolatvilága is megjelenik a szövegben. Pl. „Honig házából  

a frissen sütött fánk szaga áradt, és Honig leheletének, ahogy az összefagyott fiúnak ajtót 

nyitott”, „és nagyapám most érezte meg, amint a meleg szobába ért, milyen nedves  

a lába.” 

2. Jellemezd… 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heinrich_B%C3%B6ll
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 A falu lakói: „a legtöbb ember lentilolással kereste a kenyerét”, békés és derűs 

emberek, „kecskesajtot ettek, krumplit, néha levágtak egy nyulat; esténként 

szobáikban szőttek és kötöttek, énekeltek, mentateát ittak, és boldogok voltak”, 

„Szobáikban egyetlenegy szekrény formájú ágy állott a szülők számára, és  

a gyermekek a fal mentében, padokon aludtak”; rántott levest, pörkölt darát ettek, 

makk-kávét ittak; „a szülők korán munkába mentek, a háztartás a gyermekekre 

maradt”, spórolniuk kell – tisztes szegénységben élnek, iskola után a gyermekek 

gombát és gyógyfüveket gyűjtenek, a Balke család csalását felfedezve fellázadnak az 

igazság nevében, annak leverése után pedig „passzív ellenállással” élnek. 

 A Balke család: erdő- és lentilolda-tulajdonosok, kastélyuk van a nagyapa falujában, 

gombát, gyógynövényeket és szénavirágot vesznek át a falu lakosságától, egy 

mérlegen mérik le a gyerekek által gyűjtötteket öt generáció óta, törvényük szerint 

nem lehet otthon mérleget tartania másnak a faluban, nagy hatalmuk van,  

a fővárosban is kereskednek, két hintón járnak, fizetik egy tanuló teológiai 

tanulmányait, náluk tarokkozik a plébános, nemesi címet kapnak, csalással jutnak 

hatalmas haszonhoz, és a falu jogos lázadását vérbe fojtják. 

 A nagyapa: „szorgalmas volt és okos: messzebbre kúszott be az erdőkbe, mint előtte 

 a családjához tartozó gyermekek”, „nem félt Bilgantól”, merészen szembeszáll 

Balkéékkal is, az igazság kiderítésének érdekében hosszú utat tesz és eltűri az ezért 

járó verést is, az igazságért kiálló ember. 

3. Állapítsd meg… 

Expozíció: a falu lakosságának, a Balke családnak és a nagyapának a bemutatása. 

Fordulat: a nagyapa elmegy a kávéért és felfedezi az igazságtalanságot. 

Bonyodalom: az igazságtalanságról nyert bizonyíték, ennek elmesélése a faluban. 

Tetőpont: a nagyapa szembeszáll Balkénéval a templomban. 

Megoldás: a lázadás megtorlása. 

Melyik a leghosszabb rész? 

Az expozíció. A szerkezeti aránytalanság jelképezheti a novellában megjelenő 

aránytalanságot: az igazságtalanság aránytalan túltengését. 

4. Idézetekkel… 

a) A szénavirág idegnyugtató hatású, és a felvásárlási ár hússzorosáért árulták  

a városban. 

„Egy pfenniget kaptak egy kiló szénavirágért, míg a városban a gyógyszertárakban 

ideges hölgyeknek kilóját húsz pfennigért árulták.” 

b) A nagyapa az 1880-as évek végén született. 

„és amikor tizenkét éves lett, eljött az 1900-as év” 
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c) Az elbeszélő dédapja tüdőbeteg volt. 

„– No, csak nem lett rosszabbul az apád a tüdejével?” – kérdi a gyógyszerész az 

elbeszélő nagyapjától 

d) A Balke család címerén minden bizonnyal Bilgan látható. 

„a nagymisére a templomba jöttek, már az új címerrel – egy óriás, amint egy fenyő 

alatt fekszik –, kék és aranyszínben a hintajukon” 

5. Vitassátok meg… 

Egyéni vélemények indoklással. 

6. Gyűjtsetek, és meséljetek egymásnak… 

Egyéni gyűjtés alapján adott megoldások. (Gondolhatunk a szabadságharcok hőseire, 

akik az elnyomással szállnak szembe. Vagy korábbi irodalmi élményeinkre, pl. Toldi 

igazságtalan bátyja ellenében, János vitéz az óriásokkal szemben.) 

Képek és irodalom 

Keresd meg… 

www.kieselbach.hu/alkotas/ehesek-telen-_pekuzlet-elott_-ehezok__-1930_11389 

Kik a kép szereplői? 

Munkások (három férfi, anya, gyermek), csendőrök. 

Honnan látjuk? 

Bentről, a bezárt boltból látjuk a jelenetet. 

Hogyan fokozza a sajátos nézőpont… 

Az éhezők el vannak zárva a bolt áruitól, a karhatalmi erők nagyobb alakoknak tűnnek, 

 a fegyvereiket hangsúlyozza a kép. 

Összefoglalás 

1‒3. feladat 

Egyéni és csoportos megoldások. 

4. Készítsetek szófelhőt… 

Lehetséges szavak, kifejezések, pl. epika, műnem, kisepika, epikosz, elbeszélő, történet, 

mese, monda, legenda, példázat, novella, elbeszélés, anekdota, kisregény, prózai és 

verses forma, rövid terjedelem, elbeszélő, leíró és párbeszédes jelenet, szereplő, jellem, 

tér, idő, expozíció, fordulat, bonyodalom, tetőpont, csattanó, lezárás, hangnem, stílus. 

5‒7. feladatok 

Egyéni vagy csoportos megoldások a feladatoknak megfelelően.  

http://www.kieselbach.hu/alkotas/ehesek-telen-_pekuzlet-elott_-ehezok__-1930_11389
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8. Soroljátok fel az összes… 

A hetedikben tanult vagy ismételt műfajok: 

Epika Líra Dráma 

parainesis 

elbeszélő költemény 

(átmeneti műfaj) 

ballada (átmeneti műfaj) 

történelmi regény 

ifjúsági regény 

detektívregény 

romantikus nagyregény 

kalandregény 

családregény 

sorsregény 

szerelmes regény 

realista regény 

anekdotikus regény  

novella 

mese 

monda 

legenda 

példázat 

elbeszélés 

anekdota 

kisregény 

dal 

népdal, műdal 

életkép 

himnusz 

epigramma 

szózat 

óda 

elbeszélő költemény 

(átmeneti műfaj) 

ars poetica 

elégia 

rapszódia 

ballada (átmeneti műfaj) 

helyzetdal 

óda 

ballada (átmeneti műfaj) 

9. Vizsgáljátok meg az olvasmányok címét… 

Pl. Szimbolikus cím: Bede Anna tartozása, Az igazi sportember, A Balke család mérlege. 

Metonimikus (egy motívumot kiemelő) cím: Hét krajcár, Esti Kornél. Kilencedik fejezet,  

A Balke család mérlege. 

10. Gyűjtsetek érveket… 

Egyéni, illetve csoportos megoldások. 
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DRÁMAI MŰFAJOK 

Molière: A fösvény – Harmadik jelenet 

Kérdések, feladatok 

1. Magyarázd meg… 

 aló mars: a futásra, a gyors távozásra való felszólítás, 

 strázsál: őrt áll, várakozik, 

 bérenc: anyagi előnyökért, valakinek az aljas céljait kiszolgáló személy, 

 csakliz: csen, cserél, 

 sinkófál: valamit titkon elvesz, elcsen, 

 kötnivaló: hitvány, akasztófára való ember, gazfickó. 

2. Gyűjtsd össze azokat a kifejezéseket… 

Harpagon Fecskéről: cégéres gazember, mintaakasztófavirág, kötélrevaló, „fizetett áruló, 

aki minden dolgomba beleüti azt a pimasz orrát, s már a pillantásával is elnyelné, ami az 

enyém, és minden sarokban azt szimatolja, mit lehet elcsenni”, kém, bérenc, orgazda, 

megérdemelné az akasztófát, kapzsi, kötni való inas, sánta kutya. 

Fecske Harpagonról: gonosz csont, istenverte vénség, maga Belzebub bújt bele, „igazán 

nem a megcsenhető halandó”, kupori, zsugori. 

3. Molière a komikus hatás kedvéért… 

Egyéni vélemények. 

4. Keresd ki a szövegből a szerzői utasításokat! 

Félre; Fenn; Kezét emeli, hogy arcul üsse; megtapogatja Fecske bugyogójának alját; 

Átkutatja Fecske zsebeit; zekéje egyik zsebét mutatja. 

5. Hogyan segítik egy-egy helyzet megértését… 

A „félre” és a „fenn” szerzői utasítások és az ennek megfelelő színészi játék jelzi, hogy 

melyek azok a mondatok, amelyeket a szereplő nyíltan a másik szereplő szemébe mond, 

és melyek azok, amelyeket magában vagy a közönség/olvasó felé kiszólva mond/gondol. 

A többi szerzői utasítás a helyzetben rejlő komikumot teremti meg, illetve segít olvasás 

közben elképzelni a színpadon játszódó jelenetet. 

6. Keress olyan párbeszédrészeket… 

Pl. Harpagon nem tudja eldönteni, hogy Fecske szavairól szólnak-e: 

„Azt mondtam, hogy a fene essék a kapzsiságba meg a kapzsiakba.” 
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„A kuporiak meg a zsugoriak.” 

„Már a kapzsiakat se lehet szidni?” 

Fecske ironikusan szól: 

„Hát ez szép útnak indítás.” 

Kérdések, feladatok 

1. Értelmezd a címet! Mit jelent a fösvény szó? 

A fösvény olyan ember, aki görcsösen ragaszkodik javaihoz, és lehetőleg nem ad belőle 

senkinek. 

Keress rokon értelmű szavakat… 

Pl. szűkmarkú, kicsinyes, garasoskodó, zsugori, fukar, irigy, sóher, önző, skót, smucig, 

kapzsi, anyagias, kupori. 

Rangsorolj… 

Egyéni sorrend kialakítása és indoklás. 

2. Keress olyan szólásokat… 

lásd: 

www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_545_03_Magyar_kozmondas

ok_nagyszotara/ch23.html) 

http://mek.oszk.hu/07700/07767/07767.htm#20 

Melyek illenek Harpagonra? 

Egyéni választás a gyűjtés alapján indoklással. 

3. Foglald össze a dráma eseménysorát! 

A dráma elején megtudjuk, hogy Valér és Eliz szerelmesek egymásba. 

Cléante elmondja Eliznek, hogy szereti Mariannát. 

Eliz és Cléante édesapja, Harpagon Fecskével veszekszik: fontos jellemvonását ismerjük 

meg: mérhetetlenül fukar. 

Harpagon, aki tízezer tallért ásott el a kertben, bejelenti gyermekeinek, hogy 

megházasodik Mariannával, Elizt Anzelm úrhoz adja feleségül még aznap este, Cléante-

nak pedig egy özvegyasszonyt szán. 

Valér a hír hallatára úgy dönt, hogy Harpagon tervének megakadályozása érdekében 

színlelve helyesli Eliz férjhez adását. 

Cléante pénzt próbál szerezni, de kiderül, hogy az uzsorakamattal dolgozó hitelező nem 

más, mint édesapja. 

Fruzsina közvetítőként jelenik meg: Marianna tulajdonságait dicséri, Harpagon meghívja 

Fruzsina közvetítésével Mariannát vacsorára.  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_545_03_Magyar_kozmondasok_nagyszotara/ch23.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_545_03_Magyar_kozmondasok_nagyszotara/ch23.html
http://mek.oszk.hu/07700/07767/07767.htm#20
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Harpagon rendelkezik az esti teendőkkel kapcsolatban. Valér Jakabbal veszik össze. 

Marianna és Fruzsina megérkeznek, a bemutatkozást követően Cléante felbosszantja 

apját: először ellenzi annak házassági tervét, majd apja gyémántgyűrűjét adja 

Mariannának. 

Cléante, Eliz és Marianna Fruzsina segítségét kérik, és tervet eszelnek ki a házasság 

meghiúsítására.  

Harpagon észreveszi, hogy Cléante Marianna kezét csókolgatja. Miután becsapja fiát, 

Cléante elismeri, hogy szereti Mariannát, és nem hajlandó róla lemondani: összevesznek. 

Fecske megkaparintja Harpagon elásott kincsét, és Cléante birtokába juttatja azt. 

Harpagon a csendbiztos előtt előbb Jakabot, azután Valért vádolja a pénz ellopásával. 

Eközben derül ki, hogy Valér pályázik Eliz kezére: már házassági kötelezvényt is aláírtak 

egymás részére. 

A vita közepette belép Anzelm úr is, aki a szabad párválasztás híveként lemond Elizzel 

való házasságáról, és kiderül, hogy Valér és Marianna nem más, mint Anzelm úr 

halottnak hitt gyermekei.  

Cléante jelenik meg, aki az elrabolt pénz fejében Marianna kezét kéri apjától. 

Anzelm vállalja a szerelmes párok kiházasításának költségeit. Marianna édesanyjához 

indulnak, kivéve Harpagon, aki kincsesládája után néz. 

4. Készítsetek képregényt… 

Egyéni, illetve csoportos megoldás. 

5. Gyűjtsd össze a dráma műnemének… 

 a három műnem egyike, 

 általában színházi előadásra készül, 

 a drámai cselekvés (akció) és beszéd (dikció) közben bontakoznak ki az események, 

 dialógusok és monológok mentén bomlik ki a cselekmény, 

 a szerzői utasítások segítenek elképzelni a szereplőket, a cselekedeteket, a helyszínt, 

az időpontot stb., 

 a drámai nyelvet meghatározza az előadhatóság, ezért egyszerűnek, érthetőnek kell 

lennie, 

 szerkezeti elemei: expozíció (bemutatja a szereplőket, a helyet és az időt stb.), 

bonyodalom (a cselekmény kifejlődése, a szereplők kapcsolatrendszerének részletes 

kibontása, a konfliktus lényegének megmutatkozása), tetőpont (a cselekmény 

csúcspontja), sorsfordulat, késleltetés (a fokozás eszköze), lezárás (megoldás), 

 felvonásokból és jelenetekből épül fel a mű, 

 a dráma műnemének fontos műfajai: tragédia, komédia, tragikomédia, 

 formája szerint lehet prózai és verses, 
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 az előadás miatt korlátozott terjedelmű, stb. 

6. Nézz utána, hogyan játszottak el… 

 A francia klasszicizmus reprezentáns művészi tevékenysége a színpadi játék. 

 Az 1620-as években Párizsban még nem volt állandó színtársulat, a komédiásokat 

csepűrágóknak tekintették. Richelieu bíboros karolta fel a színházi életet, mert 

felismerte annak kultúrpolitikai jelentőségét. 

 A színház nem csupán szórakozás, de a társadalmi reprezentáció színhelye is: az 

előkelők találkozásának, érintkezésének területe. 

 A király XIV. Lajos (1643‒1715) maga is színházrajongó. Nemcsak néző, de színész is. 

A Napkirály elnevezés is onnan ered, hogy egy színházi előadás folyamán ő maga 

játszotta el a Nap szerepét. 

 A klasszicizmus idején válik el egymástól a színpad és a nézőtér. 

 Az ókori görög, római színházat utánozva jön létre a dobozszínpad, 

kukucskálószínpad, ami már olyan, mint a mai színpadok. 

 Megjelenik a felvonástechnika, hiszen van függöny, amivel jelezni lehet a felvonások 

végét. 

 A színpadi játékok díszlet nélkül zajlanak, csak a legfontosabb kellékek vannak 

 a színpadon. 

 A színészek nem viselnek korhű jelmezt: az antik hősöket is korabeli viseletben, 

rizsporos parókával elevenítik meg. 

 Nők is színpadra léphetnek, hiszen a francia előkelőség, elegancia mellett biztosan 

nem kell tartani attól, hogy valami illetlent hallhatnak. 

 A klasszicista színház legfőbb elméletírója és kritikusa Nicolas Boileau. (Arisztotelészt 

tartották mintának.) A drámaírás szabályait szigorú előírásokká merevítették: 

 hármas egység elve: egy helyszín, egy nap (24‒36 óra), egy cselekményszál, 

 emelkedett stílus – meg kellett felelni az udvari etikettnek, 

 észszerűség, mértéktartás, világosság, 

 5 felvonásra tagolódó művek (expozíció, konfliktus, bonyodalom, tetőpont, 

megoldás), 

 a színház nemcsak gyönyörködtetni, hanem tanítani is akart (tanítva gyönyörködtetés 

elve). 

7. A dráma hagyományos szerkezeti egységei… 

Pl.:  

 Expozíció: Megtudjuk, hogy Valér szerelmes Elizbe, Cléante pedig Mariannába. 

Megismerjük Harpagon fösvény jellemvonásait. 
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 Fordulat: Harpagon bejelenti, hogy meg fog házasodni, lányát és fiát pedig 

megházasítja: Elizt Anzelm úrhoz adja feleségül még aznap este, Cléante-nak pedig 

egy özvegyasszonyt szán. 

 Bonyodalom: Harpagon meghívja Fruzsina közvetítésével Mariannát vacsorára.  

Harpagon rendelkezik az esti teendőkkel kapcsolatban. Marianna és Fruzsina 

megérkeznek, a bemutatkozást követően Cléante felbosszantja apját. Cléante, Eliz és 

Marianna Fruzsina segítségét kérik és tervet eszelnek ki a házasság meghiúsítására.  

Harpagon észreveszi, hogy Cléante Marianna kezét csókolgatja. Miután becsapja fiát, 

Cléante elismeri, hogy szereti Mariannát és nem hajlandó róla lemondani: 

összevesznek. 

 Tetőpont:  

a) Harpagon kincsének eltűnése (hiszen ez ad módot Cléante-nak, hogy jó irányt 

vehessenek az események, és a fösvény Harpagon számára ez a legnagyobb 

tragédia),  

b) Valér bevallja, hogy már házassági kötelezvényt írtak alá (Harpagon haragja 

arról árulkodik, hogy végleg veszélybe került Valér és Eliz szerelme). 

 Megoldás: Anzelm úr megjelenése, a családi viszonyok tisztázódása és Cléante 

betoppanása következtében mindenkinek teljesülnek vágyai: Harpagon visszakapja 

pénzét, Anzelm úr családját, Cléante Mariannát, Valér Elizt. 

8. Mutasd be az expozíciót… 

a) Harpagon még nincs is a színen, máris megismerjük. Milyen képet kapunk róla?  

Valér és Eliz beszélgetéséből kiderül róla, hogy fösvény, és gyermekeivel rideg módon 

bánik. Meg kell őt nyerni, hogy egymáséi lehessenek. 

Cléante és Eliz beszélgetéséből tudjuk meg, hogy Harpagon önkényes gyermekeivel 

szemben, feltétlen engedelmességet vár el tőlük, Cléante apja fösvénysége miatt nem 

adhatja jelét szerelmének, ugyanis Marianna szegény. 

b) Miért nem vallanak azonnal színt a szerelmesek Harpagon előtt? Mi gátolja őket?  

Apjuk fösvénysége és zsarnoki keményszívűsége, illetve gyermeki engedelmességük, 

akár anyagi önállóságuk hiánya nem ad módot nekik, hogy színt valljanak. Bár 

megpróbálnak beszélni házassági tervükről, de amikor Harpagon elmondja, hogy 

Mariannát ő akarja elvenni és Elizt Anzelm úrhoz adni, Cléante rosszul lesz, Marianna 

pedig elfogadja, hogy Valér legyen a döntőbíró vitájukban: Valér azonban úgy dönt, 

továbbra is Harpagon szívéhez próbál közel férkőzni, különösen azután, hogy nem tud 

mit ellenvetni annak kapcsán, hogy hozomány nélkül nem lehet házasodni.  

c) „Ha el akarunk érni valamit az embereknél, mégiscsak hozzájuk kell igazodnunk” – 

fogalmazza meg Valér. Egyetértesz vele? Milyen stratégiát választanak a szereplők  

a darabban Harpagon ellen, szerelmük elnyerése érdekében?  
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Egyéni válaszok.  

Valér megpróbálja elnyerni Harpagon kegyeit (színlelve helyesli Eliz férjhez adását is), 

remélve, hogy addig sikerül származását tisztáznia és vagyonos szüleit megtalálnia. 

Cléante, Eliz és Marianna ellenállása szavakkal vagy csak gondolatban fejeződik ki („itt 

hagyjuk mind a ketten, felszabadítjuk magunkat az alól a zsarnokság alól, amelyben oly 

régóta tart bennünket azzal az elviselhetetlen zsugoriságával.” – II. felvonás, 2. szín), 

valós ellenállást nem tudnak tanúsítani. Fruzsina segítségét kérik: ő eszeli ki, hogy 

Mariannának meg kell nyernie édesanyját, hogy Harpagon fiához mehessen hozzá, 

Harpagonnak pedig egy „álmárkinét” kell találni. Cléante és Valér színvallása sem segít.  

d) Ismertesd, ki és hogyan „bukik el” Harpagon ellenében! 

Eliz: Nem lehet Valér párja, mert engedelmeskednie kell az apai akaratnak: feleségül kell 

mennie a vagyonos Anzelm úrhoz. Miután kiderül, hogy Valér szerelme, akkor apja 

zárdába küldésével fenyegeti meg. 

Cléante: Nem lehet Marianna párja, mert apja egy özvegyasszonyt nézett ki számára, 

ráadásul pénze birtokában az ő szándéka feleségül venni Mariannát. Miután Harpagon 

számára is kiderül, hogy Cléante Mariannát szereti, akkor elüldözi fiát. 

Valér: Miután fény derül arra, hogy Elizt szereti, akkor végleg kiesik Harpagon kegyeiből, 

aki feljelentéssel és kerékbetöréssel fenyegeti meg. 

Marianna: Valójában ő sem szeretne Harpagon felesége lenni, de anyja segítése és 

anyagi helyzete miatt kényszerülne Harpagonhoz hozzámenni, ha az események nem 

vennének jó fordulatot. 

9. Jellemezd Harpagont! Vedd figyelembe az alábbi szempontokat!  

a-e) Szűkmarkú, keményszívű, határtalanul fösvény, rideg, gyermekei életén uralkodó, azt 

tönkretevő apaként jelenik meg a fiatalok beszélgetésében. 

Első színrelépésekor kiderül róla, hogy betegesen gyanakvó, mindenkiben a rosszat 

látó fösvény ember. Pénze fontosabb szerepet tölt be életében, mint a gyermekei 

vagy a szerelme. 

Azt a látszatot akarja magáról kelteni, hogy szegény, nincs pénze tisztességes ruhára 

vagy vendégfogadásra, de valójában jómódú, előkelő és gazdag polgár. Élete  

a félelem és a rettegés jegyében telik, nehogy bárki is megrabolja.  

Elmúlt már 60 éves.  

Könyörtelen uzsorás, aki pl.: kíméletlen feltételeket szab a 15 ezer frank 

kölcsönadására. 

Kétszínű: „keresztényi könyörülettel” adna uzsorás kölcsönt az adósnak, aki vállalja, 

hogy hónapokon belül apja nem lesz az élők sorában, de amikor kiderül, hogy saját 

fiáról van szó, akkor már gazembernek tekinti őt. 
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Fruzsina és Harpagon beszélgetéséből további külső és belső jellemvonásokat 

figyelhetünk meg (monomániás, hurutos, antikosan göndörített inggallér, szalag 

helyett madzagdarabokkal felkötött bugyogó stb.). 

Jakab szavaiból ismerjük meg, hogy mi forog a közbeszédben róla (a cselédekkel nem 

bánik jól, a naptárában duplán van feltüntetve a böjt, perbe idézett egy macskát, 

mert megette a maradékot, stb.). 

f) Hogyan mutatja be Harpagont a szerző? Mi a szerepe a késleltetett bemutatásnak?  

A késleltetett bemutatás szerepe, hogy megismerjük Harpagon jellemét gyermekei 

nézőpontjából: szűkmarkú, keményszívű, határtalanul fösvény, rideg, gyermekei életén 

uralkodó, azt tönkretevő apakép bontakozik ki.  

g) Mit árul el róla monológja (negyedik felvonás, 7. jelenet)?  

Őrültként jelenik meg a színpadon, elmeháborodott állapotában egymásnak 

ellentmondó mondatokat mond, saját magát fogja meg gyanúsítottként, ráadásul még 

a közönséget is megvádolja. A pénzéről először úgy beszél, mint a barátjáról, később 

pedig olyan szavakkal szólítja, ahogyan a szerelmesek szokták egymást. Életének 

egyedüli értelme a pénz, ami nélkül valószínűleg nem tudná elképzelni az életét. 

h) Mely jelenetek világítanak rá igazán a fösvénységére? Gyűjts erre példákat! 

Pl. Rögeszmésen fél attól, hogy ki akarják fosztani (pl. Fecske és Harpagon jelenete, 

Harpagon és gyermekei találkozása). 

Jakab és Valér meggyanúsítása, hogy elrabolták a pénzét. 

Negyedik felvonás 7. jelenete. 

10. Emeld ki a darab szereplőinek legfontosabb tulajdonságait!  

Pl. Valér: Szerelmes Elizbe, akit a múltban megmentett. Szerepet játszik Eliz elnyerése 

érdekében. Filozófiája: „ha el akarunk érni valamit az embereknél, mégiscsak hozzájuk 

kell igazodnunk. S ha már így lehet kezelni őket, ez nem azoknak a hibája, akik 

hízelegnek, hanem azoké, akik elvárják a hízelgést.” 

Cléante: Kissé könnyelmű (pl. képes adósságba keveredni), ugyanakkor szimpatikus fiatal. 

Szereti Mariannát. Lázad apja ellen. 

Eliz: Szereti Valért, de nem tud igazán apja döntései ellen lázadni. 

Marianna: Kissé naiv szereplő, akit a szegénység arra kényszerít, hogy megházasodjon – 

bár nem szíve választottjával. 

Fruzsina: Kerítőnő, aki megpróbál pénzt csinálni tevékenységéből. Ugyanakkor segíteni 

próbálja a fiatalokat, amikor kiderül, hogy szeretik egymást. 

Fecske, Jakab: Humoros karakterű szolgálók. 

Anzelm úr: Rezonőr szerepet tölt be, a józan ész megtestesítője, hisz az érzelmek 

szabadságában. 
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11. Készíts konfliktustérképet, amelyen tetszőleges jelekkel ábrázolod, hogy ki kivel áll 

konfliktusban, ki kihez áll közelebb, esetleg ki hogyan látja a másikat a darab folyamán!  

Egyéni és csoportos megoldás. Lásd az előző feladatokat. 

12. Válassz egy szereplőt, és az ő szemszögéből írd meg egy levélben barátodnak vagy 

barátnődnek, hogy mi történik a házban!  

Egyéni megoldás. 

13. Keress példákat jellemkomikumra és helyzetkomikumra!  

Jellemkomikum: Elsősorban Harpagon (esetleg Fecske és Jakab) személyére, viselkedésére 

illenek jellemkomikus jegyek (hiszékenység, monomániás zsugoriság, rettegés stb.). 

Helyzetkomikum: Pl. Harpagon és Valér megveri Jakabot, Fruzsina hízelgése 

Harpagonnak, Valér vallatása: Valér a szerelméről beszél, miközben Harpagon azt hiszi, 

hogy a pénzről; kiderül, hogy Cléante hitelezője saját édesapja. 

14. Légy te a rendező! Válassz ki egy érdekes jelenetet! 

Egyéni, illetve csoportos megoldás. 

Ráadás 

Arany János: Epilogus 

1. Magyarázd meg a következő szavak… 

 omnibusz: lófogatú társas bérkocsi, 

 lócsiszár: lókupec/lótolvaj, 

 métely: betegség/kór. 

2. Nézz utána a könyvtárban… 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/arany.htm 

3. A bemutatott út… 

1‒5. versszak: magányos életút, a társadalmi függetlenség megőrzése. 

6‒10. versszak: beérkezés az irodalmi pályán és annak értékelése. 

11‒15. versszak: a vágyak be nem teljesülése, a halál képének megjelenése. 

4. Keress példákat arra… 

Pl.: 

„Soha meg se’ irigyeltem.” 

„Nem pöröltem, ‒ 

Félreálltam, letöröltem.” 

„Hiszen az útfélen itt-ott 

Egy kis virág nekem nyitott: 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/arany.htm
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Azt leszedve, 

Megvolt szívem minden kedve.” 

„Ada címet, bár nem kértem, 

S több a hír-név, mint az érdem” 

„Fölemészt: az örök kétely” 

„Mily temérdek munka várt még!... 

Mily kevés, amit beválték” 

„Munkás, vídám öregséget” 

5. Mi a szerepük… 

Pl. az indulatok, a panasz, a fájdalom, a hiányérzet, a bosszankodás, a lemondás 

érzelmeinek megjelenítésében játszanak szerepet. 

Anne Frank naplója 

1. Mi a célja, és mi nem célja… Mit remél… 

Lelki szükségletének érzi, hogy kiöntse a szívét, elmondja gondolatait valakinek; egy 

hiányzó barátnőt akar vele pótolni. 

Nem célja, hogy mások elolvassák a naplót. 

Mi az, amire nem számít… 

Nem számít arra, hogy más is érdeklődéssel fordulna a napló iránt: „mást meg ugyan 

miért is érdekelne”. 

2. Barátnőféléim vannak… 

 „a papír türelmes” lenne, 

 a barátnőfélékkel csak hétköznapi dolgokról esik szó, 

 bizalmas barát lenne, 

 „vágyva vágyott, igaz és hűséges” barát lenne a napló. 

3. Készíts rövid vázlatot… 

Születése előtt – az apa 36, az anya 25 éves, amikor házasságot kötnek; 3 évvel születése 

előtt megszületik Margot nővére. 

Születése – 1929. június 12. 

4 éves – 1933 – Hitler hatalomra kerül, a család Hollandiába emigrál. 

5 éves – 1934 – Anne a Montessori-intézetbe kerül. 

9 éves – 1938 – nagybátyjai Amerikába emigrálnak, a nagyanya a családhoz kerül. 

11 éves – 1940 – háború, kapituláció, zsidóüldözés. 

12 éves – 1941 – Anne és Margot a zsidó líceumba kerül. 

13 éves – 1942. január – a nagymama halála. 
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13 éves – 1942. jún. 20. – a naplóírás kezdete. 

4. A rövid naplórészletben érintett témák… 

 a naplóírás céljai, 

 családi körülmények,  

 a zsidókkal szembeni tilalmak, 

 életrajzi visszatekintés. 

5. Gondold végig… 

Egyéni válaszok. 

Jókai Mór: A cigánybáró 

Egyéni és csoportos megoldás a feladat utasításai szerint. 
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MEGOLDÓKULCS AZ IRODALOM 7. MUNKAFÜZETHEZ 

A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMÁBÓL 

„A haza minden előtt” ‒ Reformkor és romantika 

1. Milyen képekkel… 

A magyar szabadság Petőfi szerint 1848. március 15-én született, mert ezen a napon 

hullott le a bilincs a sajtóról. 

A magyar szabadságot nem vérben vívták ki, mint külföldön, hanem tiszta örömkönnyek 

között. 

A magyar szabadság bölcsőben alvó újszülött, melynek párnái forró, dobogó szívek. 

2. Írd le… 

Ezen a napon született meg a magyar szabadság, mert eltörölték a cenzúrát/kivívták a 

szólásszabadságot. 

Olyan nagy örömmel üdvözöllek, amilyen bánatos voltam, amíg nem voltál velünk. 

Szép vagy, minden hazai testvérednél szebb. 

3. Milyen költői eszközöket… 

Részletek Eszközök 

„…itt álljanak a piros betűk, mint a szabadság 

hajnalsugarai” 

hasonlat 

„Vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy szabad 

sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága?” 

költői kérdés 

„Oh szabadságunk, édes kedves ujszülött” megszólítás (és metafora) 

„tovább élnie nélküled gyalázat lesz, veled halnia 

pedig dicsőség!” 

ellentét 

„rántsd magaddal sírodba az egész nemzetet” megszemélyesítés 

„bölcsőd párnái […] forró, dobogó szívek” metafora 

„nagynak, ragyogónak, a világtól tiszteltnek” fokozás 

4. A romantikus írók… 

Egyéni megoldás. (Pl. 

„szívembe mártanám kardomat, s úgy írnám le haldokolva, piros véremmel” – hétköznapi 

ember ritkán ajánlja fel az életét egy magasztos eszméért, és nemigen ír vérrel… 

„s ha előbb jön rád a halál, rántsd magaddal sírodba az egész nemzetet” – ha nincs is 

biztosítva az emberek személyes szabadsága, attól még feltehetően szeretnének élni…) 
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„Kivánjuk a’ sajtó szabadságát” ‒ A reformkori sajtó 

1. Táncsics Mihály alakja… 

Született 1799-ben Ácsteszéren. Édesapja telkes jobbágy volt, s ő maga is életének első 

két évtizedét jobbágyként élte le a bakonyalji kisközségben. Budán tanítóképzőt végzett, 

majd jogot tanult, miközben nyaranta járta az országot. Jogi tanulmányait nem fejezte 

be, érdeklődése az irodalom és a magyar nyelvészet felé fordult. Később nevelőként 

dolgozott. Nyelvészeti kérdéseket taglaló munkáit erős kritika fogadta, azonban 

népszerűek voltak számos kiadást megért tankönyvei. 1836-ban az akkori külső-

Józsefvárosban telepedett le, két évvel később innen is nősült: felesége Seidel Teréz egy 

józsefvárosi csizmadia lánya volt. 

1836-tól megjelent irányregényeiben és cikkeiben a polgári átalakulás programját 

népszerűsítette. Nagy hatással volt rá a francia felvilágosodás irodalma. 1843-ra már 

kiforrott nézeteit publikálta. A társadalmi viszonyok javítását célzó gondolatai a 19. 

század első felének Magyarországán forradalmi szelleműek voltak, s írójuknak 

bebörtönzését eredményezték 1847-ben. Nem véletlen, hogy a sajtószabadságot és 

jogegyenlőséget követelő 1848. március 15-i forradalom egyik első tette Táncsics Mihály 

börtönből való kiszabadítása volt. Az 1848. évi első országgyűlési választásokon a siklósi 

kerületben indult, ahol mandátumot is nyert. Noha az eseményekkel, amik saját 

szabadságát is visszaadták, egyetértett, az általa felvázolt utópista szocialista fejlődési 

irány heves nemtetszésbe ütközött. Lapját Kossuth Lajos 1848 végén betiltatta, őt magát 

pedig megpróbálták rövid úton politikailag elszigetelni, nézeteit nevetségessé tenni. 

A szabadságharc bukása után hosszú évekig bujkált, majd az amnesztia után 

szervezkedésbe kezdett egy új forradalom kirobbantására, ezért hosszú évekre újból 

bebörtönözték. A kiegyezés után újból politikai szerepet vállalt, országgyűlési képviselő 

lett, s ugyanabban a szellemben politizált, mint 1848-ban. Rövid életű politikai lapja, az 

Aranytrombita a kapitalizálódó Magyarország jogfosztottjainak, a szegényparasztoknak, 

a munkásoknak az érdekében tevékenykedett. 

Képviselői mandátuma lejárta (1872) után végleg visszavonult a közélettől és magyar 

nyelvészeti kérdésekkel kezdett foglalkozni, valamint a magyarországi nemzetiségek 

magyarosítási terveivel. Táncsics haláláig élesen szemben állt a dualizmus rendszerével, 

de az aktív politizálást végleg feladta.1884-ben halt meg Budapesten. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ncsics_Mih%C3%A1lyhttps://www.arcanum.hu/

hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tancsics-

mihaly-stancsics-78152/ 

2. Szövegértés 

a) Kiket szólít… 

A cenzúrát fenntartó, a könyvek kiadását ellenőrző hivatalos személyeket. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1ncsics_Mih%C3%A1ly
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tancsics-mihaly-stancsics-78152/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tancsics-mihaly-stancsics-78152/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tancsics-mihaly-stancsics-78152/
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b) Húzd alá… 

A könyv az olvasót boldogtalanná nem teheti, mert 

 ha jó a könyv, jót okoz, 

– mert épül belőle az olvasó, 

– mert segíti az olvasó felvilágosodását, 

– mert általa tökéletesedik az olvasó; 

 ha a cenzúra szerint rossz, jót okoz, mert 

– a nem jogos úton járó cenzúrát leleplezi, jobbítja, 

– gondolkodásra, döntésre késztet, 

– javítja az emberek ítélőképességét; 

 ha áltanítás van benne, akkor sem árt, 

– mert vagy nem fogadja el az ember ezt a tanítást, és így nem ártalmas, 

– vagy elfogadja igazságként, és így erősíti a meggyőződését, 

– bizonyítást nyer, hogy készakarva senki nem hibázik. 

c) „Készakarva senki sem hibáz” 

Senki sem tudatosan hibázik, mert… 

A jó szándékú ember az igazra, helyesre törekszik. 

Aki egy meghatározott cél érdekében cselekszik, mindent megtesz, hogy azt 

 a képességeihez mérten elérje. 

Mert mindenki hisz abban, amit csinál. 

Lehet szándékosan is hibát ejteni, mert… 

A rossz szándékú ember esetleg tudatosan téveszt meg másokat. 

A rossz szándékú ember így akar másokat kellemetlen helyzetbe hozni. 

A hibát ejtő arra kíváncsi, a másik észreveszi-e a hibát a tettében. 

Mert az illető valamilyen hátsó szándékkal a saját képességeit igyekszik elrejteni. 

3. a) A táblázatban elrejtettünk… 

Lásd a b) feladat megoldásait. 

b) Írd az alábbi kifejezések mellé… 

 olvasnivaló, olvasmány: könyv, 

 kockázatos, veszélyes: veszedelmes, 

 írásművek ellenőrzése: cenzúra, 

 fejleszt, javít: jobbít, 

 jócselekedet, támogatás: jótett/támasz, 

 elhallgat, elrejt: eltitkol, 

 fejlődik, tanul: épül, 

file:///C:/Users/varga.anna/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Tanari_kezikonyvek_2017/irod_7_8_tanari_kezikonyv/megoldokulcsok/a
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 tétel, életelv: tan, 

 kijelent, hangsúlyoz: állít, 

 amikor: midőn, 

 kárt okoz, rosszat tesz: árt, 

 bíráskodik, ítélkezik: ítél, 

 helyett, annak fejében: gyanánt, 

 szándékosan, akarattal: készakarva. 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

1. Minek a jelképe… 

Noé és családja, mikor kijöttek a bárkából, oltárt építettek. A bűnbe merült világ Isten 

kegyelméből egy második esélyt kapott. Az Úr ígéretet tett és szövetséget kötött az 

emberekkel, hogy többé nem lesz vízözön. Ennek a szövetségnek a jelképe a szivárvány. 

Mert mikor Isten felhővel borítja be a földet, meglátszik a szivárvány íve a felhőben, és ez 

emlékeztet a szövetségre. A vízözön történetében szerepel, Mózes első könyvében (9. 

fejezet, 14‒15. vers) 

2. Milyen különbségeket… 

 kezdő vsz.: ültem (múlt idő), hallék (múlt idő); röpűlsz (kijelentő mód); elvágyódás, 

repülni vágyás kifejezése („Vajha szállni tudnék / Én is veled!”: óhajtó mondat); 

 záró vsz.: ülök (jelen idő), hallok (jelen idő); röpűlj (felszólító mód); csalódás, 

beteljesületlen vágy („Sorsom, ah, nem adta / Szállnom veled!”: felkiáltó mondat). 

3. Balassi Bálint… 

a) Miben hasonlít… 

Mindkét versben a lírai én darvak repülését nézi vágyakozva. 

b) Milyen további… 

Hasonlóságok: 

 a darvak repülése mély érzelmeket, leginkább szomorúságot ébreszt, 

 reménytelen vágyak kifejezése, 

 a darvak mindkét versben elérhetetlenül magasan szállnak, 

 mindkét versben megszólítja a darvakat a beszélő. 

Különbségek: 

 Kölcseynél egyszeri alkalomnak tűnő, Balassinál rendszeres tevékenység a darvak 

figyelése. 

 Kölcsey a hazájából vágyódik el más, boldogabb vidékre, Balassi a bujdosásból  

a hazájába, a szerelméhez kívánkozik. 
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 Kölcseynél pontosan tudjuk, hogy a lírai én egy csónakban ül; Balassinál nincs 

ilyen pontos helymeghatározás. 

 Balassi üzen a darvakkal, Kölcsey nem. 

 Eltérő a két vers ritmusa is. 

4. A költő a csónakázást… 

Egyéni válaszok. (Pl. A csónak folyamatos mozgásban van, a víz ringatja. Nincs álló 

helyzete, inog. Ha nem hajtja senki, a víz hullámai akkor is mozgatják, sodorják. A repülés 

hasonló ehhez: folyamatosan haladó, sikló, lebegő mozgás.) 

Kölcsey Ferenc: Hymnus 

1. A vers szerkezetét… 

 A múlt azon eseményei, amelyekre jó emlékezni: 

 honfoglalás, 

 Árpád-ház kora, 

 török elleni győzelmek, 

 Mátyás király kora. 

A múlt azon eseményei, amelyekre fájdalmas emlékezni: 

 tatárjárás, 

 török hódoltság, 

 belső viszály, pártharcok, 

 „bal sors”. 

A jelen: 

 romlás („Vár állott, most kőhalom”), 

 halálhörgés, siralom, 

 kínzó rabság, 

 „vészek hányának”, 

 „tengerén kín”, 

 „bal sors”. 

2. Hány versszak… 

2 versszak foglalkozik a dicső múlttal, 4 versszak a fájdalmas múlt- és jelenbeli 

eseményekkel. 

Az örömteli, illetve fájdalmas emlékek aránya Kölcsey pesszimizmusára utal. Sötétnek, 

reménytelennek látja a magyar nép jövőjét. Csak Isten segítségében bízik. Kérése (Isten 

áldása, illetve szánalma) azért lehet jogos, mert a vers szerkezetén (a fájdalmas emlékek 

sokaságán) is az látszik, hogy a magyarság megbűnhődte már a múltat és a jövőt is. 
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3. A mű teljes címe 

A versben megszólaló személy vészterhes, viharos időkben élt, mint Kölcsey. 

A keretversszakokból arra következtethetünk, hogy a versben megszólaló személy 

foglalkozása: pap vagy prédikátor (a nép nevében beszélő szónok/krónikás). 

A vers igéinek igeideje arról tanúskodik, hogy a megszólalás jelenében már lerombolták  

a várakat. 

Kölcsey azért adhatta művének ezt az alcímet, hogy kikerülje a cenzúra akadékoskodását. 

4. Keresd meg… 

„Nektárt” – tokaji bor (aszú). 

„Mátyás bús hadát” – fekete sereg. 

„rabló mongol” – tatárok . 

„Ozmán vad népe” – törökök. 

„Hányszor támadt tenfiad / Szép hazám, kebledre” – polgárháború. 

„Kínzó rabság” ‒ fogság. 

„Kárpát szent bércére” ‒ Vereckei-hágó. 

„Bendegúznak vére” – magyar nemzet. 

5. Hallgassátok meg… 

Egyéni válaszok. (Pl. lassabb – lendületesebb, szomorú – életteli, elégikus – forradalmi, 

bánkódó – dicsőséges, letört – győzedelmes.) 

Kölcsey Ferenc: Régi várban… 

1. Mindkét vers… 

Állapítsd meg… 

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék; 

 ᴗ ᴗ│ ᴗ ᴗ│  │–  │– ᴗ ᴗ│  

Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.  

 ᴗ ᴗ │– ᴗ ᴗ│║ ᴗ ᴗ│ ᴗ ᴗ│ 

2. Szereplő(k)… 

a) Hány „szereplője”… 

Régi várban: főszereplő: lírai én; mellékszereplők: hold, szél, fal. 

Huszt: főszereplők: lírai én: Honfi, rémalak; mellékszereplők: hold, szél. 

b) Van-e ennek jelentősége… 
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Igen. Az első versben a lírai én csak egymagában búslakodik, és sajnálja a pusztuló 

Hazát. A második versben van, aki megszólítja: a lebegő rémalak a Haza fiához 

(hazafihoz, honfihoz) szól, akit konkrét, építő cselekvésre buzdít a sajnálkozás helyett. 

3. Értelmezd… 

 honfi: hazafi, polgártárs, 

 epedő kebel: vágyakozó szív, 

 régi kor árnya: a múlt árnyéka, 

 visszamerengni: visszarévedni a múltba, visszagondolni a múltra, 

 vess öszve: vesd össze, hasonlítsd össze, 

 hass: gyakorolj hatást, légy hatással, 

 fényre derűl: megvilágosodik, boldogabb lesz, rásüt a Nap. 

4. A verstörténés helyszíne… 

a) Keresd meg… 

A Magyar Királyság ÉK-i határán, a Tisza mentén. 

b) Melyik országhoz… 

Ukrajna. 

c) Hogy nevezzük… 

Kárpátalja. 

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részletek) 

1. Keresd a párját! 

Célt és véget nem tudó olvasás – játékszenvedelem. 

A bölcsesség legnagyobb mestere – élet. 

Nagy író műve – olvasásnak szentelt órák. 

Üresbeszédű társalkodó – tartalmatlan könyv. 

2. Mely nyelveket… 

Görög, latin. 

Szerinted miért… 

Egyéni válaszok (pl. kommunikáció külföldiekkel; magyarul nem elérhető irodalom, sajtó 

vagy egyéb tartalmak megértése; „ahány nyelv, annyi ember”) vagy a szövegből 

következő válaszok: ezek művelt népek nyelvei, irodalmi és történelmi értékeket hordozó 

művek születtek ezeken a nyelveken; hősökről, példamutató emberekről lehet olvasni 

ezeken a nyelveken; ezen nyelvek segítségével megismerhető a történelem természete is. 

3. „…idegen nyelveket tudni szép…” 
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Fontos idegen nyelveket tanulni, mert  

 segítségükkel megismerhető más népek kultúrája, irodalma; 

 általuk kapcsolatot lehet teremteni idegen országbeli barátokkal, ismerősökkel. 

Törekednünk kell anyanyelvünk ápolására, mert 

 ezzel hozzájárulunk a nemzeti kultúra, irodalom fennmaradásához is; 

 gondolatainkat, érzéseinket, véleményünket ezen keresztül tudjuk a legpontosabban 

kifejezni. 

4. Szerinted melyek azok… 

Egyéni válaszok. 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

1. A vers keretes szerkezetű… 

a) Milyen hatást vált ki… 

A vers elején megfogalmazott rendületlen hazaszeretetre buzdító kérés az utolsó 

versszakokban (13–14.) felszólításként tér vissza. A szórend megváltoztatása 

(„Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, oh magyar” ↔ „Légy híve rendületlenűl / 

Hazádnak, oh magyar”) miatt a költemény végén még hangsúlyosabb, erősebb  

a felszólítás. A jobb jövő, de akár a halál is hűséget követel (erre utal  

a keretversszakok között bemutatott jövőkép), ezt erősíti a befejező szakasz. 

b) A „Bölcsőd az s majdan sírod is…” 

A nyitó keretből megtudhatjuk, hogy mi a haza, a záró keret rámutat arra is, hogy ez 

a hazánk. A nyitó keretben a haza egy hely, ahol az életünket leélhetjük (a bölcső és  

a sír az élet kezdő- és végpontjai, az ápolás és eltakarás a gondoskodó, anyai szeretet 

képét idézik), a záró keretben éltető erő is egyben. Nem elég megszületni és meghalni 

ebben az országban, itt és most élni és tenni is kell érte. Még ha esetleg bukás is a 

vége. A záró keretben a „bölcső” és a „majdan” eltűnésével közelebb kerül a sír. Fogy 

az időnk, a feladat sürgősebb, mint valaha. Ennek a sürgős tenni vágyásnak, illetve 

 a rendületlen kitartásra buzdításnak oka az előző szakaszokban felvázolt borús 

jövőkép is: nemcsak a jobb jövő, de a halál is hűséget követel. 

2. Melyik versszakok… 

 múlt: a 3–5., illetve a 6. versszak utal a negatív múltra is („balszerencse”, „viszály” 

jellemezte), 

 jelen: 6‒9. vsz., 

 jövő: 10‒12. vsz., 

 a keretversszakok (1–2.; 13–14.) a jelenre és a jövőre vonatkozó intelmek. 



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

233 

3. Írd le azokat a sorokat… 

A beszélő szónokként jelenik meg, aki  

a) felszólítja a magyarságot, hogy ragaszkodjon hazájához („Légy híve, ó magyar”), 

b) felszólítja a Szabadság allegorikus alakját („Szabadság! itten hordozák…”), 

c) felszólítja a népek hazáját, a nagy világot, mert „Egy ezredévnyi szenvedés / Kér éltet 

vagy halált” („S népek hazája, nagy világ!”). 

4. Készíts pókhálóábrát… 

Egy lehetséges megoldás: 

Alakzatok: 

 ismétlés: még jőni kell, még jőni fog; Az nem lehet… Hiába…; „Itt…”; keretversszakok, 

 fokozás: annyi balszerencse közt, / Oly sok viszály után; dicső történelmi tettek 

felsorolása; a 8‒9. versszak (vérző szívek, keservben megszakadt szívek, sorvadozó 

ész, erő, akarat), 

 ellentét: bölcsőd az, s majdan sírod is; áldjon vagy verjen; élned, halnod, 

 felsorolás: ész, erő, s oly szent akarat, 

 szórendcsere: „Hazádnak rendületlenűl / Légy híve, oh magyar”, „Légy híve 

rendületlenűl / Hazádnak, oh magyar”, 

 alliteráció: „Itt küzdtenek honért a hős / Árpádnak hadai”. 

5. Két lehetőséggel… 

Egyéni válaszok. Pl.  

Ami jobb lett: parlamenti választások – nem állunk idegen elnyomás alatt; 

közteherviselés – nincsenek jobbágyok; sajtószabadság – rengeteg napilap, folyóirat, 

divatlap stb. létezik; kitűnő közlekedés – hajózás, vasút, légi közlekedés, hidak; kulturális 

élet gazdagsága – színházak, mozik, könyvkiadók; nyitottak vagyunk a nagyvilágra. 

Ami rosszabb: a fogyasztói társadalom szülte kiüresedés; a lelkesedés hiánya – szkeptikus 

hozzáállás a dolgokhoz; kevésbé vagyunk közösség – hiányzik pl. a szabadságharc idején 

tanúsított egység; a népiesség, a népi kultúra szeretete lassan megkérdőjeleződik. 

6. Hogyan lehet… 

 Külföldön példamutatóan viselkedjünk, ne keltsük rossz hírünket! 

 Védjük az anyanyelvünket: kerüljük a felesleges trágárságot, bővítsük szókincsünket, 

igyekezzünk választékosan kifejezni magunkat! 

 Védjük a környezetünket, pl. az őshonos növényeinket, állatainkat, ne szennyezzük 

parkjainkat, vizeinket, városainkat! 

 Ápoljuk a hagyományokat! 
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7. Készíts egy vázlatot… 

Fogalmazás. 

 Hymnus Szózat 

Keletkezés: 1823 1836 

Műfaja – formája: himnusz – imádság, könyörgés óda – szónoki beszéd 

Lírai alany: egy középkori prédikátor egy szónok 

A megszólított: Isten – a magyar nemzet 

– a szabadság 

– a nagyvilág 

Öröm – keserűség Trochaikus sorok. Több 

keserűség. Az ország pusztul. 

Isteni segítségre van szükség a 

megmentéséhez. 

Jambikus sorok. Több öröm, 

lelkesedés. Hazaszeretetre 

van szükség az ország 

megmentéséhez. 

Dicső múlt: két versszak (2–3.) – Árpád, 

Hunyadiak 

két versszak (3‒4.) – Árpád, 

Hunyadiak  

Keserű múlt: négy versszak (4–7.) – tatárok, 

törökök, belső viszály 

egy versszak (5.) 

Jelen: kesergő követelő: az „ezredévi 

szenvedés” jogán követel 

ítéletet 

Jövő: reménytelen, kilátástalan  

szánalomért könyörög 

két lehetőség: 

– megérdemelt jobb kor 

– dicső nemzethalál 

Hasonlóságok: nemzeti jelképvers 

műfaj; keretes szerkezet 

összegző mű; idősíkok (múlt, jelen, jövő) 

dicső történelmi alakok 

romantikus költői képek 

szavak: balsors – balszerencse; viszály; zászló, szent stb. 
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Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka 

1. Gyűjts hasonlatokat… 

 hasonlatok: 

„[…] mint az őz futása,  

Könnyü s játszi a lány illanása” 

„És ha láttál szépen nőtt virágot  

Elhajolni belső baj miatt,  

Úgy hajolt el, félvén a világot,  

Szép Ilonka titkos bú alatt.” 

 metaforák: 

„Tarka lepke, szép arany pillangó!” 

„ez már királyi vad!” 

„A leány rab” 

„Húnyt vezérem ifju szép sugára” 

„Téged is, te erdők szép virága” 

„Hervadása líliomhullás volt” 

2. Milyen eszközökkel mutatja be… 

A pillangó eleinte felsorolás részét képezi („könnyü kis pillangó / S szép sugár lány, 

röpteként csapongó”) és a két alak, a lány és a pillangó párhuzamát jelzi a hasonló 

mozgás. Itt a pillangó a vad ellentéteként jelenik meg. A vadász megszólalásában  

a pillangó alakját értelmezhetjük úgy, hogy az már a lánnyal azonos, vagyis egy metafora 

képi eleme lesz („Tarka lepke, szép arany pillangó! / Lepj meg engem, szállj rám, kis 

madár”). A halmozás, a fokozás itt a vadász csodálatát érzékelteti. Az első rész végén  

a pillangó képe az ő és a lány helyzetének ellentétét emeli ki („S rezzent kézből kis 

pillangó elszáll; / A leány rab szép szem sugaránál”). A pillangó alakja tekinthető 

toposznak, motívumnak és allegóriának is. 

3. A költemény egyik legszebb… 

Az első versszakban a vadász és a vad párhuzama jelenik meg: a vadász álmodozó, erdő 

mélyén rejtőzködő alakja hasonló a vad nyugodt, mozdulatlan állapotához. 

4. A Szép Ilonka időmértékes…  

Áll-e még az ősz Peterdi háza?  

 ᴗ│– ᴗ│ ᴗ│ ᴗ│ ᴗ 

Él-e még a régi harc fia? 

 ᴗ│– ᴗ│ ᴗ│ ᴗ│ ᴗ 
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5. Fogalmazz meg… 

Egyéni megoldás. Fogalmazás. 

Petőfi Sándor: Csokonai 

1. Milyen költői kép… 

Megszemélyesítés, megszemélyesítés (igei metafora). 

2. Fogalmazd meg… 

A nagy mulatozás: evés, ivás, zene elterelte a figyelmét, és Csokonai Vitéz Mihály 

mindent elfelejtett. 

3. Ismered az alábbi szállóigék… 

Idegen tollakkal ékeskedik = olyan dologgal büszkélkedik, amely nem a sajátja. 

Mosom kezeimet = a felelősség elhárítása. 

A kocka el van vetve = késő meghátrálni. 

Lássuk a medvét = térjünk a lényegre. 

Véka alá rejt = eltitkol. 

4. Petőfi nem különösebben… 

Példák a borivás és a mulatozás megjelenésére: 

 6. fejezet: a zsiványok tanyája, borozgatása és mulatozása, 

 11. fejezet: a törökök „üresen hagytak minden borospincét”, 

 12. fejezet: a török basának „A sok boritaltól piroslik az orra”, 

 13. fejezet: franciák földje – a győztes csata ünneplése, 

 22. fejezet: temetőben – kísértetek tánca és éneke. 

Lapozz bele… 

Egyéni megoldás (bordalok pl. Szomjas ember tűnődése, Ivás közben, Poharamhoz, 

Üresen áll már a kancsó, Vizet iszom, Furfangos borivó, Igyunk, A borhoz, Dáridó után). 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői 

1. Milyen hangszer… 

A lant húros pengetős hangszer, az antik görög kultúrában a költészet állandó hangszere. 

A „líra” elnevezés is a zenei kísérettel, a lant alkalmazásával függ össze. 

2. Miért nevezi a költő… 

A lant mint „szent fa” a költészet magasztos, isteni jellegére utaló metafora. 
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3. Idézzétek fel… 

Miután a zsidók kiszabadultak Egyiptomból, az Úr nappal felhőoszlopban haladt előttük, 

hogy mutassa az utat, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik. Így éjjel-nappal 

vonulhattak. (Kiv. 13.21) 

Beszéljétek meg… 

Mózes vezette a népét, Isten küldötte volt, ahogy a költők is azok.  

4. A 3. és az 5… 

a) A 3. strófában… 

Felszólítást, felkiáltást, ismétlést, fokozást, ellentétet használ, amelyek az érzelmekre 

hatnak. 

a) Az 5. versszak… 

Metaforákkal, ismétléssel, párhuzammal él; a bonyolultabb összetett mondat lényegi 

része (a főmondat) késleltetve jelenik meg, ami várakozást kelt az 

olvasóban/hallgatóban: ezek elsősorban a gondolatra, a képzeletre ható eszközök. 

b) A 3. versszakra… 

A gondolati líra egy költeménytípusa; magáról a költészetről, a költészet lényegének 

megragadásáról, a költészet értelméről. Olyan mű, amelyben az alkotó művészi 

hitvallását, a költészet vagy a művészet feladatára vonatkozó nézeteit fejezi ki. 

Híres ars poeticák pl. Janus Pannonius: Pannónia dicsérete; Arany János: Vojtina ars 

poétikája, A walesi bárdok (amennyiben az szól a költők feladatáról egy olyan 

korszakban, amelyben az elnyomó hatalom uralkodik); Petőfi Sándor: Dalaim. 

5. Értelmezd az alábbi… 

 a jognak asztala: a törvények által a polgárok számára biztosított jogok, 

 a szellem napvilága: kulturális, műveltségbeli felvilágosodás, 

 a bőség kosara: a tulajdonhoz, anyagi javakhoz való jog. 

6. Nézz utána… 

A bibliai Kánaán magában foglalja a mai Izrael, Palesztina, Jordánia, Libanon területét, 

Szíria nyugati részét és az egyiptomi Sínai-félszigetet. Kánaán volt az ígéret földje, 

amelyet Isten a zsidóknak szánt, e területet az ókorban „tejjel-mézzel folyó” országként 

ismerték. A bőség, a jólét, a gazdagság és a szabadság szimbóluma. 

7. Drámajáték 

Csoportos játék az utasítások szerint. 
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Petőfi Sándor: Szeptember végén 

1. Állapítsd meg… 

„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 

– – │ᴗ ᴗ –│ᴗ ᴗ│ᴗ ᴗ│– 

Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 

– – │ᴗ ᴗ –│ᴗ ᴗ│ᴗ ᴗ 

De látod amottan a téli világot? 

ᴗ – │ᴗ ᴗ –│ᴗ ᴗ│ᴗ ᴗ│– 

Már hó takará el a bérci tetőt.” 

– – │ᴗ ᴗ –│ᴗ ᴗ│ᴗ ᴗ 

2. Kösd össze… 

kerti virág – téli világ; bérci tető 

zöldel a nyárfa – téli világ 

most fejedet kebelemre tevéd le – Ki könnyedén elfeledéd hivedet; Holnap nem omolsz-e 

sirom fölibe? 

ifju szivemben a lángsugarú nyár – sötét hajam őszbe vegyül már 

Még akkor is, ott is örökre szeret – Ki könnyedén elfeledéd hivedet 

3. Olvasd el az alábbi szöveget… 

a) Mit jelentenek… 

 meglátja a napvilágot: megszületik, 

 hóbort: szeszély, bolondság, 

 frigy: házasság, 

 minden követ megmozgat: mindent megtesz, hogy elérje a célját, 

 folyamodik: kér, kérvényez. 

b) Húzd alá… 

Egyéni megoldás. Pl. 

Született: 1828, Keszthely. 

1846 – megismerkedik Petőfivel. 

1847 – apja ellenezte házasság Petőfivel és gyermekáldás. 

1849 – eltűnt férje nyomában. 

1850 – házasság Horvát Árpáddal és gyermekáldás. 

Munkássága, életmódja: versírás, naplóírás, műfordítás (Andersen), nadrág, szivarozás. 

c) Alkossatok párokat… 

Páros megoldás. 
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4. Drámajáték 

Páros megoldás. 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

1. Készíts egy ábrát… 

Egyéni megoldások az alábbi szerkezeti vázlat alapján: 

1. a hallgatóság megszólítása, témamegjelölés, választásra buzdítás (1. vsz.), 

2. hivatkozás a szabadon élő elődökre a múltban (2. vsz.), 

3. elrettentés a gyávaságtól a jelenben (3. vsz.), 

4. választásra szólít a lánc és a kard/a rabság és a szabadság között (4. vsz.) , 

5. fogadalom a régiekhez méltó jövőről (5. vsz.), 

6. a dicsőség ígérete (6. vsz.). 

2. Gyűjtsétek ki… 

Motívum Jelentése A mű címe 

Rabság (börtön) – 

szabadság ‒ 

megszabadulás 

A szabadság hiánya, 

cselekvésképtelenség, elsorvadás, 

a világtól való elválasztás, a 

magány, valamint a bezártság 

jelképe, a társadalmi 

igazságtalanság megtestesítője – 

kiteljesedés, cselekvőképesség, 

élet szimbóluma. 

Pl. Petőfi Sándor: Az Alföld; 

Arany János: Mátyás anyja, 

A walesi bárdok; Gárdonyi 

Géza: Egri csillagok; Kölcsey 

Ferenc: Hymnus, Biblia: 

Mózes könyvei – egyiptomi 

rabság és kivonulás. 

Lánc Kétértelmű szimbólum: jelenthet 

hivatalt, méltóságot, kapcsolatot, 

egységet, másrészt viszont 

megkötöttséget, szolgaságot, 

büntetést. Petőfinél az idegen 

uralom alatti rabságot jelenti. 

Pl. Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok. 

Kard Általánosan az erő, a hatalom, a 

hősiesség és a hadiállapot 

jelképe. 

Petőfinél a kard a szabadságért 

vállalt küzdelem jelképe. 

Pl. Lázár Ervin: Botond, 

Arany János: Toldi, 

Gárdonyi Géza: Egri 

csillagok, Petőfi Sándor: 

János vitéz, mondák, 

legendák. 

Sír A holttest végső nyughelye. A test Pl. Vörösmarty Mihály: 
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fölé emelt halom a szent hegy 

szimbolikáját idézi: a hegy az 

átalakuló lét örökkévalóságát 

példázza. Az elhunytak sírjára 

szinte valamennyi kultúrában 

halmokat/hegyeket építettek, 

amely a halott lakóhelyét, a 

sírkamrát óvta. 

Szózat, Kölcsey Ferenc: 

Huszt, Petőfi Sándor: János 

vitéz, Szeptember végén; 

Arany János: Toldi, A walesi 

bárdok. 

3. Kösd össze… 

Előre ország népe harcra – Talpra magyar, hí a haza! 

Hajrá, fegyverbe hát – Ide veled, régi kardunk! 

És hogy ha kell, mind sorba állunk, / bár hív a dicső, hős halál – Hol sírjaink domborulnak, 

/ Unokáink leborulnak 

Boldog országot vív a harcunk, / boldog országban a jövőt – A magyar név megint szép 

lesz, / Méltó régi nagy hiréhez 

a) Foglald össze… 

Egyéni megoldás. (Mindkét vers fegyverbe szólítja a hazafiakat a szabadság és boldog 

jövő kivívásáért, amelyért akár a dicső halált is vállalni kell.) 

Arany János: Szondi két apródja 

1. Kik szólalnak meg… 

A török követ: 4. (esetleg valaki más a török táborban), 6., 8., 10., 12., 14., 16., 18. 

Az apródok: 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 19. 

Az elbeszélő: 1‒2. 

Ali: 3. 

2. Költői képek… 

a) Hozz példákat… 

Megszemélyesítés: Felhőbe hanyatlott a drégeli rom; a nap nyugvóra hajolt, Immár 

födi vállát bíborszinű kaftán; leskel a hold. 

Hasonlat: kezökben a lant, […] mintha volna feszület; Mint bástya, feszült meg romlott 

torony alján.  

Metafora: Szondi két dalnoka […] Bülbül-szavu rózsák két mennyei bokra; Ott térdel  

a gyöngypár; Lány-arcotok; Minden tüzes ördög népet, falat ont. 
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b) Milyen költői eszközöket… 

„nyájas, szép zöld hegy-orom” – felsorolás 

„Két ifiu térdel, kezökben a lant, 

A kopja tövén, mintha volna feszűlet.” – szórendcsere, hasonlat 

„Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mért?” – kérdés 

„pengeti, pengeti, sírván” – ismétlés 

„Jézusa kezében kész a kegyelem” – alliteráció 

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs” – halmozás, fokozás 

„És pattog a bomba, és röpked a gránát” – halmozás, fokozás 

„Mint hulla a hulla!” – túlzás 

„vége mikor lesz? kifogytok-e már 

Dícséretiből az otromba gyaurnak?” – szokatlan szórend, kérdéshalmozás 

3. Verselés 

a) Jelöld a szótagok… 

„Hadd zúgjon az álgyu! pogány Ali mond, 

– – ᴗ ᴗ – ᴗ ᴗ ᴗ ᴗ 

És pattog a bomba, és röpked a gránát; 

– – ᴗ ᴗ – ᴗ║– – ᴗ ᴗ – 

Minden tüzes ördög népet, falat ont: 

– – ᴗ ᴗ – –║– – ᴗ ᴗ  

Töri Drégel sziklai várát.” 

ᴗ ᴗ – – – ᴗ ᴗ  

b) Melyik verslábból… 

Anapesztus. 

c) Mi a versszak… 

a b a b 

4. Írd az 1552-es… 

Török siker: Drégely, Nógrád, Szécsény, Temesvár, Arad, Szolnok. 

Török kudarc: Eger. 

Összefoglalás 

1. a) Állítsd számozással… 

2. ‒ 1825 

8. ‒ 1847 

1. ‒ 1823 
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5. ‒ 1839 

3. ‒ 1836 

9. ‒ 1848 

10. ‒ 1849 

4. ‒ 1837 

7. ‒ 1844. nov.–dec. 

6. ‒ 1844. nov. 

b) Gyűjtsd össze… 

Dal: alapvető érzelmeket és hangulatokat egyszerű formában kifejező lírai műfaj, 

jellemzője a személyiség érzelmeinek előtérbe állítása, az egyszerű szerkezet, a zeneiség, 

sokféle csoportja létezik (pl. népies dal – Kölcsey Ferenc: Csolnakon, helyzetdal – Petőfi 

Sándor: Csokonai). 

Himnusz: egy istent vagy elvont eszmét dicsőítő, hozzá fohászkodó, eredetileg vallásos 

jellegű lírai műfaj, jellemzője az ABA-forma, keretes szerkezet (Kölcsey Ferenc: Hymnus). 

Epigramma: rövid, tömör, csattanóra végződő lírai műfaj, eredeti jelentése felirat, 

sírfelirat; szerkezeti jellemzője a hosszabb előkészítő szakaszt követő csattanós lezárás, 

formai sajátossága általában a disztichonokban megírt versszak (Kölcsey Ferenc: Huszt). 

Parainesis: erkölcsi intelmeket megfogalmazó írás (Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey 

Kálmánhoz). 

Óda: fennkölt tárgyat vagy eszmét magasztos hangnemben dicsőítő lírai műfaj,  

a himnusztól az különbözteti meg, hogy az elsősorban valamely istenséghez szól; 

jellemzője az ABA-forma, keretes szerkezet (Vörösmarty Mihály: Szózat). 

Elbeszélő költemény: verses formájú elbeszélő műfaj, jellemző rá a líraiság (Vörösmarty 

Mihály: Szép Ilonka, Petőfi Sándor: János vitéz, Arany János: Toldi). 

Életkép: olyan irodalmi (és festészeti) műfaj, amely a mindennapok egy-egy jellegzetes 

helyzetét, alakját vagy történését jeleníti meg (Petőfi Sándor: Csokonai, Egy estém 

otthon, Füstbe ment terv, István öcsémhez, A négyökrös szekér, Arany János: Családi kör). 

Ars poetica: (latin szó) költészettan, költői mesterség; 1. olyan műalkotás, amelyben 

a költő a költészethez fűződő viszonyáról, az irodalom és művészet feladatáról vall; 

2. olyan műalkotás, amely a költészetre vonatkozó szabályokat foglalja össze (Petőfi 

Sándor: A XIX. század költői). 

Elégia: szomorúságot, bánatot kifejező lírai műfaj (Petőfi Sándor: Szeptember végén). 

Rapszódia: lírai műfaj, amelyre a zaklatottság, az érzelmek es gondolatok szenvedélyes 

hullámzása és az emelkedett hangnem jellemző (Petőfi Sándor: Nemzeti dal). 
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Ballada: „tragédia dalban elbeszélve”; olyan irodalmi műfaj, amely mindhárom műnem 

tulajdonságait magán viseli: verses formájú, sokszor lírai hangú, ezért a lírához is 

kapcsolódik; ugyanakkor történetet mond el, ez az epikához köti; sok benne a párbeszéd, 

emiatt drámainak is nevezhetjük; jellemzője a kihagyásos szerkesztés, a balladai homály; 

többféle csoportosítása képzelhető el, pl.: keletkezés szerint népballada, műballada; téma 

szerint történelmi ballada (Arany János: Szondi két apródja, A walesi bárdok, Mátyás 

anyja). 

Megemlíthető még a korábban tanult tájleíró költemény (Petőfi Sándor: Az Alföld, 

Szülőföldemen), episztola (Petőfi Sándor: István öcsémhez, Arany Jánoshoz, Arany János: 

Válasz Petőfinek), rege (Arany János: Rege a csodaszarvasról).  

2. a) Pótold a márciusi… 

Szabadság, sajtó, censura, országgyűlést, megszüntetése, katonaság, katonáinkat, 

szabadság. 

b) Válassz… 

Egyéni válaszok. (Pl. Petőfi Sándor: A XIX. század költői című versének 5. szakaszában 

megfogalmazza a törvény előtti egyenlőségnek, az úrbéri viszonyok megszüntetésének 

igényét. A Nemzeti dal a szabadság kivívására buzdít, és az elnyomás megszüntetése 

magában foglalja majd valamennyi pontját a 12 pontnak. Vörösmarty Mihály  

a Szózatban a Szabadságot szólítja meg és az egyetértésre buzdít, ahogyan a Hymnus 

szerzője is ezt jelölte meg a nemzeti bajok okozójának.) 

3. Melyik magyar költő… Nevezd meg… 

Vörösmarty Mihály: Szózat (alliteráció). 

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (fokozás, ellentét). 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon (felkiáltás, megszólítás, ellentét és párhuzam). 

Arany János: Szondi két apródja (hangulatfestő, hangutánzó szavak, megszemélyesítés). 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

1. Olvasd el… 

Egyéni válasz. (Pl. A vers az utolsó két versszak nélkül is teljes lenne: elmeséli a költő 

érzéseit, lelkivilágát a szeretett tájjal kapcsolatban. Vagy A vers zárlata nélkül  

a költemény nem teljes. Az utolsó két versszak általánosítást fogalmaz meg, mintegy 

reflektál az előző szakaszok tartalmára.)  

2. Magyarázd meg… 

„A szilaj vágyások gigászi harcait” – A magasra röpítő szenvedélyek, érzelmek, célok 

életünket nagymértékben befolyásoló küzdelmeit, gondjait. 
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„Hív szívünk csendesebb intésit nem halljuk” – Hűséges, ragaszkodó szívünk/gondolataink 

halk figyelmeztetéseire nem figyelünk oda kellőképpen. 

„Elmégyek: de szívem ott marad veletek / A szerelem láncain.” – Elmegyek, de lélekben 

veletek maradok. A „szerelem láncain” többértelmű kifejezés: utalhat a hátrahagyott 

szerelemre és a tájhoz kapcsolódó erős lelki kötelékre egyaránt. 

„Bámulva kergetjük álmunk tarka képét” – Másra sem figyelve tekintünk jövőbeli 

vágyainkra, céljainkra (amelyek csalókák is lehetnek, mert talán sosem fognak teljesülni). 

3. Húzd alá… 

Aláhúzva: a, c, d. 

4. Nevezd meg… 

Elmégyek: de szívem ott marad véletek – megszemélyesítés (ellentét alakzata). 

Nem ád vissza nékem már semmi titeket! / Evezzem bár körűl a mély tengereket, / Mint 

Magellán gályái. – hasonlat (túlzás, ellentét alakzata). 

Vajda János: Nádas tavon 

1. A versben leírt táj… 

Egyéni idézetgyűjtés. Pl. 

Látvány Látomás 

Fönn az égen ragyogó nap. 

Csillanó tükrén a tónak 

Mint az árnyék, leng a csónak. 

 

Fegyveremmel az ölemben 

Ringatózom önfeledten. 

Nap alattam, nap fölöttem, 

Aranyos, tüzes felhőben, 

Lenn a fénylő víztükörben. 

Vagy a lenge déli szellő, 

A szelíden rám lehellő? 

Itt az ég a földet éri. 

Tán szerelme csókját kéri… 

Minden oly csodás, tündéri. 

Szélei nádligeteknek 

Tünedeznek, megjelennek. 

Képe a forgó jelennek… 

 

Most a nap megáll az égen Dicsőség fényözönében, 

Csöndessége fönségében. 

S minden olyan mozdulatlan… Mult, jövendő tán együtt van 

Ebben az egy pillanatban? 
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2. Értelmezd saját szavaiddal… 

„andalító hangulat”: Érzelmes, álmodozásba ringató állapot. 

„Mennyi bűbáj, mily talányok!”: Mennyi elbűvölő szépség, kedvesség, milyen rejtélyek, 

titkok. 

„Nap alattam, nap fölöttem”: A nap a csónakázó fölött van és egyben alatta, hiszen 

tükröződik a víz színén. 

„Földi élet, hol a réved?”: Hol van vége, partja, megpihenési helye, élet utáni átkelőhelye 

az ember evilági életének? 

„Képe a forgó jelennek”: Ahogyan a nádas szélei megjelennek a csónakban ringatózó 

(talán fekvő helyzetben levő) alaknak, úgy érzékeli a jelen világát. 

„a lelkem / Ring egy méla sejtelemben”: A lelkem elgondolkodóan, homályosan megérez, 

elképzel valamit. 

3. Ismersz olyan… 

Pl. Óz, a csodák csodája, Alice Csodaországban, Pi élete, Avatar, Arany János: Ágnes 

asszony, mondák, legendák. 

József Attila: Két hexameter 

1. Olvasd el… 

a) Fogalmazd meg… 

Egyéni válasz. (Pl. Az első idézet azt fejezi ki, hogy a költő erkölcsi mércéje nem 

valamely külső hatalomtól [társadalmi törvények, szülői nevelés szabályai, isteni 

törvények] ered, hanem önmaga határozza meg, belső szabályai szerint, hogy mi az, 

ami számára erkölcsi értéket képvisel. 

A második idézet arra vonatkozik, hogy a már felnőtt ember csalódott a világ 

rendjében, jelen állapotában – nem így képzelte el azt korábban. Jellemzése szerint  

a világ nem erkölcsös, illetve nem az ő erkölcsi mércéjének megfelelően működik: az 

ugyanis, aki alattomos, vagyis rejtett módon rosszindulatú, könnyebben éli az életét.) 

b) Foglald össze… 

Az adott egyéni válaszok, értelmezések alapján adott válaszok. (Pl. A megismert 

szövegekből azt láthatjuk, hogy József Attila feszültséget érez a külső és a belső világ 

rendje között. Az ő belső értékrendje szerint erkölcsös szeretne lenni, de a külvilágban 

azt tapasztalja, hogy az alapvetően rosszindulatú, az egyéni érdekeket előtérbe állító, 

őt veszélyeztető. A tisztesség ilyen értelemben lehet például az egymásra történő 

odafigyelés, a társadalmi el- és befogadás, a társadalmi igazságosság, a szereteten 

alapuló együttélés erkölcse.) 
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c) A vers műfaja… 

Epigramma: rövid, tömör, csattanóra végződő lírai műfaj, eredeti jelentése felirat, 

sírfelirat; szerkezeti jellemzője a hosszabb előkészítő szakaszt követő csattanós lezárás, 

formai sajátossága általában a disztichonokban megírt versszak (Kölcsey Ferenc: 

Huszt). 

2. Egészítsd ki… 

hat, spondeusok,  ᴗ ᴗ,  ᴗ, hatodik 

a) Milyen történelmi… 

Thermopülai csata, Kr. e. 480 – a görögök és a perzsák összecsapása, a vers annak 

 a 300 spártai katonának állít emléket, akik egészen halálukig hősiesen védelmezték a 

Thermopülai-szorost a perzsa túlerővel szemben. 

b) Hexameteres formában… 

„háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza” 

 │ ᴗ ᴗ│ │  │ ᴗ ᴗ│ ᴗ  

József Attila: Mikor az uccán átment a kedves 

1. Készíts T-ábrát… 

Pozitív hangulatú kifejezések Negatív hangulatú kifejezések 

átment a kedves ránevettek 

gyöngéden járdára lépett óh hogy aggódtam ‒ elveszik tőlem! 

édes bokája derengve fénylett begyes kedvük szivemre rászállt 

a válla picikét rándult letörte ott az irígy virágszált. 

Lebegve lépett karcsú szél hajlott utána hűsen! 

csodálták vígan  

ringattam vigyázva, ölben  

ment a kedves, szépen, derűsen  

Alapvetően a pozitív hangulatú kifejezésekből van több, amelyek a nő szépségét, a költő 

iránta érzett érzelmeit fejezik ki. 

2. A kedves szót… 

Sokféle válasz elképzelhető. (Pl. édes, drága, szerelmem, angyalkám, virágom, 

tündérkém, életem értelme, szívem, kincsem, napsugaram.) 
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3. Dolgozzatok párokban! 

Mikor az uccán átment a kedves  

(tankönyvi változat) 

Mikor az uccán átment a kedves 

(munkafüzetbeli változat) 

a) Pl. „ő a szívem gyökere-ága.” 

„Akit ringattam vigyázva, ölben, 

oh hogy aggódtam – elveszik tőlem!” 

„ő a szívem gyökere-ága.” 

„Tisztán jutottam, tiszta szívekhez.” 

b) Pl.  

költői jelző: édes bokája 

alliteráció: lebegve lépett 

hangulatfestő szavak: lebegve lépett, 

bokája derengve fénylett, válla picikét 

rándult 

metafora: ő a szívem gyökere-ága, 

bokája… fénylett 

megszemélyesítés, szinesztézia: Karcsu 

szél hajlott utána hűsen 

ismétlés: „mikor” anaforikus ismétlése 

háromszor 

halmozás, felsorolás: a lány 

mozdulatainak sorolása, „szépen, 

derűsen” 

Pl. 

megszemélyesítés: táncolt a kis bluz 

hangulatfestő szavak: gyöngéden… lépett, 

sugárral fénylett, válla picikét rándult 

metafora: ő a szívem gyökere-ága, 

bokája… fénylett 

megszemélyesítés, szinesztézia: Karcsu szél 

hajlott utána hűsen 

ismétlés: „mikor” anaforikus ismétlése 

négyszer 

halmozás, felsorolás: a lány mozdulatainak 

sorolása 

c) Mit hangsúlyoz… 

A tankönyvi verzió a lány távozását („És 

ment…”), a költő iránta érzett rajongását 

(kedves, szépen, derűsen) emeli ki, és azt, 

hogy „karcsu szél hajlik utána hűsen”, 

vagyis a távozás után maradó űrt, 

magányérzetet és hidegséget is 

szemlélteti. 

 

A munkafüzetben olvasható verzióban 

inkább az átmenetel pillanatai láthatóak 

(„Mikor az uccán átment”), és az, hogy 

ezek a pillanatok a költő megtisztulását, 

egyfajta harmonikus, idilli állapotát 

eredményezték („Tisztán jutottam, tiszta 

szivekhez.”). 

d) Vessétek össze… 

Egyéni vélemények indoklással. (A tankönyvben szereplő vers bizonyos értelemben 

kidolgozottabb: elementárisabb erővel jeleníti meg a költő féltékenységét, magány- és 

veszélyeztetettségérzetét az idilli pillanatok megélésének ellenére. 

A munkafüzetbeli vers idilli, pozitív kicsengésű, ugyanakkor kevésbé indokolt, hogy miért 

„aggódott szivem”.) 
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Radnóti Miklós: Tétova óda 

1. Az olyan jelzős szerkezetet… 

a) Miért oximoron… 

Az óda emelkedett tárgyról, eszméről ünnepélyes hangnemben írott lírai költemény.  

A vers tárgya: a költő hitvesének dicsőítése magasztos, ami kapcsán azt várná az 

olvasó, hogy a költő magabiztos érzelmeit magabiztos szavakkal vallja meg majd. 

Ennek a magabiztosságnak azonban ellentmond a tétovaság, a hezitálás: kiderül, hogy 

nem az érzelmeiben bizonytalan (tétova), hanem a szavak, a megfelelő képek keresése 

teszi nehézzé a megfogalmazást. A költő épp azáltal dicsőíti szerelmét igazán, hogy 

arról vall, milyen nehéz szavakba foglalni iránta érzett szerelmét. (Ahogy a köznyelvi 

kifejezések között is találunk hasonló példát: „Annyira szeretlek, hogy azt el sem lehet 

mondani.”) 

b) Alkoss oximoronokat… 

Pl. hófehér gyász, szabad rabság, jeges napmeleg, édes mostoha, boldog szomorúság, 

tüzes víz, hangos csönd, békés háború. 

c) A tétova szó… 

Pl. Tétova léptekkel közelítette meg az irodát. (Mn.) 

A vers címében a tétova szó melléknévi alakja jelenik meg. 

2. A vers szerkezete 

a) A vers két tartalmi… 

A határ: a gondolatjel. 

b) Az első egységnek… 

A vershelyzet:  

„Mióta készülök, hogy elmondjam neked 

szerelmem rejtett csillagrendszerét” 

„A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött” 

Bizonytalanságra utaló elemek: „Mióta készülök”, „csillagrendszer”, „De nyüzsgő s áradó 

vagy bennem”, „néha meg olyan, oly biztos és örök”, „S még mindig nem tudom 

elmondani neked”, „Hasonlat mit sem ér. Felötlik s eldobom. / És holnap az egészet ujra 

kezdem”. 

A szerelem képei: „csillagrendszer”, „De nyüzsgő s áradó vagy bennem, mint a lét, / és 

néha meg olyan, oly biztos és örök, / mint kőben a megkövesült csigaház.”, „óvó 

tekinteted érzem kezem felett”. 

A szerelem és a költői hivatás összekapcsolása: „mert annyit érek én, amennyit ér a szó / 

versemben s mert ez addig izgat engem, / míg csont marad belőlem s néhány hajcsomó.” 
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c) A második egység… 

Hétköznapi jelenségek életre keltése költői képekkel: 

Bármelyik megszemélyesítés elfogadható a második szakaszból: 

pl. „a tárgyak összenéznek 

s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab 

az asztalon és csöppje hull a méznek 

s mint színarany golyó ragyog a teritőn, 

s magától csendül egy üres vizespohár. 

Boldog, mert véled él.” 

A vers záróképe… 

Egyéni válaszok. (A költemény zárlatában a lírai én visszatér a felütésben használt 

ellentéthez, és ebben a kettősségben [állandóság: „kőben a megkövesült csigaház” – 

„benned alszom”; szétáradás: „nyüzsgő s áradó” – „változik a sok / rejtelmes, vékony, 

bölcs vonal”] látja kibonthatónak és értelmezhetőnek a verskezdet [„szerelmem rejtett 

csillagrendszerét”] metaforáját.) 

3. A vers képei 

a. „szerelmem rejtett csillagrendszere”: metafora. Az azonosítás alapja lehet pl. a 

nagyság, a bonyolultság, teljességérzet. 

b. „[olyan] vagy bennem […] mint kőben a megkövesült csigaház”: hasonlat.  

A hasonlítás alapja pl. az állandóság, a szilárdság, a benne kirajzolódó és örökké 

észlelhető nyom, az időtlenség. 

c. „Kezed […] elalvó nyirfaág”: metafora. Az azonosítás alapja az elalvó (lecsüngő) kéz és 

a nyírfaág hasonló alakja. 

Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz 

1. Idézd fel… 

Himnusz: egy istent vagy elvont eszmét dicsőítő, hozzá fohászkodó, eredetileg vallásos 

jellegű lírai műfaj, jellemzője az ABA-forma, keretes szerkezet (pl. Kölcsey Ferenc: 

Hymnus). 

2. Olvasd el… 

a) Milyen metaforával… 

„urunk-bátyánk a nap” – a főnévi, teljes metafora a napot egy családtaggal, jó 

rokonnal azonosítja; az azonosítás alapja, hogy mindkettő jótevője az embernek 

(nappalt ad, világosságot derít) és szép, sugárzó, ragyogással ékes. A metaforát 
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további elemmel bővíti az utolsó sor, amely Istennel is azonosítja a napot, kiemelve 

ezáltal Isten hasonló, rokoni kapcsolatát az emberrel. 

b) Hasonlóan beszél… 

Hasonlóságok Különbségek 

Például: 

‒ a nap természeti erő 

‒ a napot mindkét vers megszemélyesíti 

‒ mindkét versben a metafora fogalmi 

eleme is a nap 

‒ halmozással írják le a nap tulajdonságait 

‒ a nap isteni tulajdonságokkal rendelkezik 

‒ a nap csodálatos erő 

‒ a nap maszkulin jegyekkel ruházható fel 

‒ mindkét versben a nap tulajdonságaként 

jelenik meg a nappal éltető ereje, az 

embert felvidító képessége, az ember 

szeretete; külső tulajdonságaikban is 

hasonlók: fényesek (ragyogó/tűzzel 

guruló), díszítettek (ékes/arany-korbácsos)  

 

 

Például: 

‒ a beszélő a Naphimnuszban az Urat 

szólítja meg, és a napról leírást ad, míg a 

másik vers magát a napot szólítja meg 

‒ a nap az egyik versben Isten 

alkotásaként jelenik meg, a másik 

versben önálló természeti erőként, 

istenségként 

‒ Weöres Sándor versében a nap nagy 

kezdőbetűvel van írva, a másik versben 

kicsivel: ennek oka, hogy Weöres 

versében istenségként, a másikban 

inkább természeti jelenségként szerepel 

‒ Weöres Sándor versében a nap több 

tulajdonságát is megismerjük 

‒ Szent Ferenc versében Isten 

nagyszerűségét emeli ki a nap 

nagyszerűsége (Istent dicsőíti, neki 

áldoz), míg a másik alkotásban a nap 

önálló istenség (az ő áldását kéri a 

beszélő) 

‒ Szent Ferenc versében kevesebb 

metaforikus azonosítása van a napnak: a 

nap urunkbátyánk és Isten képe 

‒ Szent Ferenc versében a nap 

familiárisabb, Weöres Sándor versében 

idegenebb és elérhetetlenebb 

(„legmagasabb égi tető”) 

‒ Szent Ferenc versében a nappal éltető 

ereje jelenik meg inkább, míg Weöres 

Sándor művében a nap fenyegető erő is 

lehet („arany-korbács”, „maradj jónak”) 
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‒ Weöres Sándor versében közvetlenül is 

megjelenik a nap életet adó ereje mellett 

annak halált hozó hatalma is („Mit tudsz 

a tűnő örömről”) 

c) Keresd meg… 

Naphimnusz: „aki tűr gyötrelmet, nyavalyát”, „Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, / 

Akitől élő ember el nem futhat. / Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, / És 

boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak. / A második halál nem fog 

fájni azoknak.” 

Himnusz a Naphoz: „tünő öröm”, „hőt-hűst váltó lég”, „a vén ülők”, „tarka temetők”, 

„csontváz”, „kötözőnek, oldozónak” 

2. Mit nevez… 

A kép azt fejezi ki, hogy a gabona már megérett, a hónap gabonától terhes. Ennek 

megfelelően a hagyományosan Péter-Pál napjához kötött aratás előtti időszakra,  

a júniusra (Szent Iván havára) utal. 

3. Mely versrészlethez… 

a. „lányok kergülnek középen” 

b. „s a lócán a vén ülőket” 

Kovács András Ferenc: Szénaillat 

1. A vers alcíme… 

a) Melyik Arany-verset… 

Arany János: Családi kör 

b) Milyen közös szavak… 

Ballag, hív, de, már, álmos, sok, por, eperfa, éj, akasztja, hold, tehén, szegre, oly, 

vacsorának, örül(ne), csillag, éjszaka, tej. 

2. Mely költő… 

a. Petőfi Sándor: Szeptember végén 

b. József Attila: Mama 

c. Petőfi Sándor: Az Alföld és A Tisza 

d. Weöres Sándor: A tündér (Bóbita) 

e. Vörösmarty Mihály: Szózat 

f. Weöres Sándor: A tündér (Bóbita) 
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g. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

h. Petőfi Sándor: Anyám tyúkja 

i. Weöres Sándor: Varázsének (Csiribiri) 

3. Csoportosítsd a fenti részleteket… 

Az eredeti szöveg átírása az olvasó megnevettetése céljából: c, h, i 

Az eredeti szöveg megidézésével új, művészi értékű költemény alkotása: a, b, c, d, e, f, g, 

h, i  

Az eredeti szövegből csak egy, az új költemény gondolatmenetéhez illeszkedő gondolat 

megidézése: b, e 

Más költők által írt versek szavaiból, mondataiból új költemény „összeállítása”: d, e, g 

Szálinger Balázs: Szúnyog, szúnyog 

1. Milyen alakzatokat… 

„Szúnyog, szúnyog, ne csípd meg” – megszólítás. 

„nem csíped meg, ugye nem? – kérdés. 

„Mert ő semmi, minden is” – ellentét. 

„melyen menni mégse tud” – alliteráció. 

2. Írj ki további három ellentétet… 

a) „semmije sincs, csak belül 

határtalan gazdag űr” 

b) „romlatlan és bűnös is” 

c) „kétnevű és nevesincs” 

3. Mit jelenthet a versben szereplő metafora… 

a) Beszéljétek meg… 

Egyéni értelmezések.  

(Pl. 

 Az aranyág azt fejezi ki, hogy a csecsemő nagyon értékes [„aranyág”], mivel 

azonban rossz fára nőtt, ezért később el fog értéktelenedni. 

 Az aranyág, vagyis a csecsemő még egy friss, reményteli hajtása a fának, mivel 

azonban ez a fa rossz, ezért azok a remények is elvesznek majd, amelyeket  

a csecsemő kapcsán táplál az apa. 

 Az aranyág a termékenység, a fiatalság, az öröm, a jókedv, az újjászületés, 

egészség, boldogság, béke, misztikus tudás stb. szimbóluma lehet, ahogyan  
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a csecsemőt is ezek az értékek jellemezhetik: azért félti őt az édesapa, hogy nehogy 

elvesszenek ezek az értékek a „rossz fán”. 

 A rossz fa jelképezheti az apát, a szülőket, a felmenőket, akiknek utódja az értékes 

gyermek. 

 A rossz fa azonban talán inkább a negatív környezetet, a rosszal és bűnnel teli 

világot jelképezi. 

 Összességében azt fejezi ki a kép, hogy a gyermeki értékek, a gyermeki ártatlanság 

védelemre szorul, mert a környezet, amelybe a gyermek beleszületett, veszélyezteti 

ezt a gyermeki létet.) 

b) Az alábbi szimbólummagyarázó szócikkek… 

Egyéni kiegészítés. 

4. Milyen a hangulata… 

Egyéni és csoportos megoldás. (Pl. játékos, humoros, évődő, civakodó, kérlelő, könyörgő, 

a gyermekre rácsodálkozó, aggódó, idilli és veszélyeztetett, magyarázkodó, elmélkedő, 

felemelő.) 

5. Írj az előző feladat nyomán… 

Egyéni válaszok és indoklások. 

(Pl. Civakodó, mert a költő a vers elején a szúnyoggal kezd vitatkozni. 

Kérlelő, mert a költő azt kéri a szúnyogtól, hogy ne csípje meg a gyermeket. 

Magyarázkodó, mert a versszakokban azt fejti ki a beszélő, hogy a szúnyog miért ne 

csípje meg a gyermeket. 

Felemelő, mert a gyermekről úgy beszél, mint egy igazi csodáról.) 

6. Milyen a hangulata… 

Csoportmunka. (Pl. óvó, aggodalmas, kiábrándult, csalódott, vészjósló, bosszankodó, 

filozofikus.) 

7. Kire irányulhat vajon… 

Az „egy szúnyognyi bosszúvágy” irányulhat magára a szúnyogra, aki bosszúból csípi meg 

a gyermeket. Ugyanígy irányulhat a beszélőre, aki bosszús a szúnyogra vagy a vers 

korábbi szakaszaiból következően a világra. Az is elképzelhető, hogy a kifejezés  

a bűnökkel teli világra vonatkozik. És végül vonatkoztathatjuk a gyermekre, aki bosszús 

lesz, ha megcsípi őt a szúnyog, vagyis ha a kisded szembesül a külvilággal, akkor elveszíti 

azt a gyermeki ártatlanságot, amelyet addig magában hordozott. 
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Lírai műfajok – Összefoglalás 

1. Írd az idézetek mellé… 

a. Vajda János: Nádas tavon (ellentét: ég-föld, megszemélyesítés: „tán szerelme csókját 

kéri”) 

b. Radnóti Miklós: Tétova óda (metafora: kezed – nyírfaág) 

c. Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz (megszemélyesítés: öröm – dörömböl, alliteráció: 

tudsz – tünő; költői kérdés; hangutánzó/hangulatfestő szó használata: dörömböl) 

d. Szálinger Balázs: Szúnyog, szúnyog (ellentét: semmi – minden, alliteráció: kevés 

képpel, álmodó álmait) 

e. Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától (költői jelző: hív szívünk, metafora: rózsa, 

hangulatfestő szó: letapodjuk)  

f. Kovács András Ferenc: Szénaillat (túlzás: égre / akasztja a holdat) 

g. Weöres Sándor: Himnusz a Naphoz (metafora: lompos farkú szél, por guba; 

megszemélyesítés: csatangol, halmozás: csatangol, varr, hangol) 

h. Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától (megszemélyesítés: ti láttátok, költői 

jelző: ácsorgó) 

2. a) Vitassátok meg párban… 

Önálló vélemények és megoldások. (Hangsúlyozzuk, hogy a tisztességes élet választása 

az erkölcsileg helyes döntés.) 

b) Dolgozzatok párokban! Alakítsatok… 

Páros megoldások. 

(Pl. hexameter: Sára Kató Piri Dénes János Irénke Veronka, pentameter: Béla Virág 

András Karcsika Xénia Pál) 

A hexameter és pentameter alkotta sorfajta a disztichon. 

3. a) Melyik vers tetszett… 

Egyéni megoldás. 

b) Gyűjts az olvasott versekből… 

Bármely öt motívum példákkal elfogadható. 

Pl.  

 Út/utazás (Petőfi Sándor: János vitéz, Arany János: Toldi, népmesék, Berzsenyi Dániel: 

Búcsúzás Kemenes-aljától – az út/utazás azért motívum, mert mindegyik műben  

a személyiség/az ember testi-lelki megváltozásának jelképe/a fejlődés,  

a megvilágosodás, a felismerés jelképe stb.). 

 Búcsúzás (Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától, Petőfi Sándor: János vitéz, 

Arany János: Toldi, népmesék – a búcsú motívuma minden esetben a korábbi élettől 

való elszakadást, a hős életének változását fejezi ki). 
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 Vadra leselkedő vagy azt űző vadász (Vajda János: Nádas tavon, Vörösmarty Mihály: 

Szép Ilonka, Arany János: Rege a csodaszarvasról – a vadász alakját a célkeresés, a 

birtoklás, a hatalom köti össze több műben is, gyakori jelentése: az ember győz  

a természet vagy a tudatlanság felett). 

 Tisztesség (Balassi Bálint: Egy katonaének, József Attila: Két hexameter, Petőfi 

Sándor: János vitéz – a zsiványtanyán – a tisztesség megőrzésének motívuma a rossz 

világgal szemben tanúsított erkölcsi helytállást jelképezi). 

 Csillag (Radnóti Miklós: Tétova óda, népdalok [pl. Csillagok, csillagok szépen 

ragyogjatok], Gárdonyi Géza: Egri csillagok, Petőfi Sándor: A négyökrös szekér, Biblia 

– Jézus születése – a csillag az örökkévalóságot, a halhatatlanságot, a reményt fejezi 

ki). 

4. a) Válassz három szót… 

Egyéni megoldás. 

b) Választottunk néhány részletet… 

Érzéssel, vidám, nékem, Magellán, világot, körültem, holnap, annyit, izgat, csont. 

5. Alakítsatok párokat… 

hasonlat: a, d, e, h, i, o 

metafora: b, f, j, l, m, n 

megszemélyesítés: a, c, f, g, k, l, n 

Alexandre Dumas: A három testőr (részlet) 

1. Olvasd el a szöveget… 

a) Mi a regény eredeti… 

Les Trois Mousquetaires, A három muskétás 

Mi a különbség… 

Valójában semmi: „Az egyiket testőrnek hívják, legalábbis így fordítják, a másikat 

gárdistának, de ez nem jelent mást valójában.” 

2. Idézz egy olyan szakaszt… 

Pl. „Sajnos, a nagy császár ideje rég lejárt. Ma a bíboros az úr, és bármint titkoljuk is, 

három nap alatt mindenki tud majd lovagias ügyünkről, mindenki, mondom, és 

meghiúsítják a párbajt.” 

„hohó! párbajozunk, testőr urak? És a rendelet, arra fütyülünk?” 

„‒ Igen kegyesek a gárdista urak ‒ szólalt meg Athos epésen” 
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„‒ Kész örömmel teljesítenénk becses felszólítását uram ‒ utánozta Jussacot gúnyosan 

Aramis” 

„‒ Ha nem engedelmeskednek, támadunk” 

„‒ A szívem azt mondja, hogy testőr vagyok, és engem ez kötelez.” 

3. Melyik szereplő… 

a. D’Artagnan (az író ismeri a szándékait) 

b. Athos (az író tudja, hogy fáj a sebe) 

c. Athos (az ő látásmódját közvetíti az elbeszélő) 

d. D’Artagnan (az ő érzései, belső gondolatai jelennek meg az elbeszélő szövegében) 

4. „Ne tűrj el senkitől…” 

Nem tartja be apja tanácsát. A regényrészlet alapján („egész életében döntő fontosságú 

lesz ez a pillanat: választania kell a király és a bíboros között”) tisztában van azzal, hogy 

ha a testőröket támogatja, azzal egyúttal a királyt is támogatja, és ellenszegül 

 a bíborosnak. 

5. Készítsétek el csoportmunkában… 

Csoportmunka. Lásd a tankönyvben a Kérdések, feladatok 4. feladatának megoldásait. 

Mándy Iván: Csutak és a szürke ló (részlet) 

1. Mit jelentenek… 

 vagány: munkakerülő, kisebb törvénysértésekre kapható férfi/vakmerő, nagyhangú 

fiatal férfi, 

 csibész: csintalan, komisz fiú, 

 bűnöző: súlyosabb bűncselekményeket elkövető ember. 

Tedd őket sorba… 

Csibész, vagány, bűnöző. 

Írj mindegyikkel egy-egy példamondatot! 

Pl. Hol van ez a kis csibész, aki már megint rossz fát tett a tűzre? Péter ma ellógott az 

órákról, azt hitte, hogy ezzel vagány lehet. A bűnözőt már a határőrök feltartóztatták, 

amikor csempészárut próbált a szomszédos országba átvinni.  

2. Állítsd időrendi sorrendbe… Húzd alá… 

h – 1 

d – 2  

b – 3  
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f – 4 

c, e, g  

3. Írd le a regényrészlet tartalmát… 

Egyéni megoldások. 

4. Olvasd el… 

a) Miért akar behúzni Csutak… 

Csutak igazán sajnálja a lovat, és azon gondolkodik a részletben, hogy hogyan lehetne 

azt megmenteni. Kamocsa ezzel ellentétben részvéttelenül és cinikusan a ló későbbi 

hasznosítási lehetőségéről szól. Érthető módon nem tetszik Csutaknak Kamocsa 

hozzáállása. 

b) Jogos lett volna… 

Egyéni válaszok. (Pl. A verekedéssel nem lehet elintézni a vitás kérdéseket. 

Mindazonáltal érthető Csutak reakciója, felháborodása, hiszen amíg ő a ló 

megmentésén gondolkodik, tehetetlensége közepette Kamocsa cinikus 

megjegyzéseket tesz.) 

c) Te mit tettél volna Csutak helyében? 

Egyéni válaszok. (Pl. El lehetne beszélgetni, és meg lehetne értetni Kamocsával, hogy 

igenis van remény a ló biztonságba helyezésére, nem viselkedhet ilyen közönyösen.) 

5. Válassz ki ötöt… 

Bármely, a szövegen alapuló és megindokolt válasz elfogadható. Egy lehetséges válasz: 

Tulajdonságok, 

érzések 

Szereplő A részlet helye 

gunyorosság Kamocsa 

Dochnál 

Kamocsa megjegyzései a ló 

hasznosíthatóságáról. 

„– Ha szíveskednél megmondani – 

bólintott gúnyosan Dochnál.” 

elragadtatás bámészkodók elragadtatva figyeli a tömeg a ló 

feltűnését („– Öregem! – kiáltott 

elragadtatva a Valaki.”) 

kíváncsiság bámészkodók „A gyerekek – Csutak mellett – 

fölálltak az egymásra dobált 

utcakövek mögül, úgy bámulták.” 

kimerültség ló „A ló iszonyúan sovány. 

Pálcavékony lábai mintha minden 

pillanatban összetörnének. 
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Tekintete üres, merev.” 

meglepődöttség Csutak – Dohnál Csutak Dohnál feltűnésekor: 

„Csutak úgy nézte, mint aki nem 

hisz a szemének.” 

felháborodás Csutak ‒ Kamocsa „»Behúzok egyet ennek a 

Kamocsának« – gondolta Csutak” 

fájdalom és 

együttérzés 

Csutak ‒ ló „Csak a tekintete égett a 

sajnálkozástól, ahogy nézte a 

szürke lovat.” 

vidámság a ló gazdája „A vörös arcú nő perdült egyet. 

– Kalapot veszek az árából. Könnyű 

kis nyári kalapot.” 

vádaskodás szatyrosok/tűzoltó „– Miért hagyta? 

– Nem tudott neki többet adni? 

– De arra jó volt, hogy fuvarozzon!” 

nyugodtság vörös arcú nő „A vörös arcú nő a felháborodásból 

semmit se vett észre. Barátságosan 

felelt…” 

közönyösség Dochnál „– Mi közöm hozzá? – vonogatta 

vállát Dochnál.” 

optimizmus Csutak „– Megmarad, nincs is olyan nagy 

baja. Csak ne hagyjuk!” 

együttműködési 

szándék 

Kati „– Én mindennap adnék neki 

rendesen enni!” 

5. Dolgozzatok három-négy fős csoportokban! 

Csoportmunka a feladat utasításai szerint. 

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

1. Kösd össze a szereplőket… 

Karikó ‒ ő használta először a „nyomozósegéd” kifejezést. 

Csombor ‒ „közismerten sok esze volt”. 

Gergő ‒ az ő ötlete, hogy az óbudai helyismereti szakkörtől érkezőnek adják ki magukat. 

Jácint Vince ‒ nem fél, de nem szeretne szembetalálkozni a tettessel. 
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2. Igazak vagy hamisak… 

A megoldások sorrendben: H, I, H, I, H. 

3. Nézz utána… 

Csombor: más néven: borsikafű. A gyomrot kímélő fűszernövény. 

4. „De a régi sem vész el…” 

a) Mire gondolhat… 

Egyéni megoldás. (Pl. A nikkelszemüveges a kartotékot kezében tartva mondja ezt. Arra 

gondolhat, hogy a kartotékok megőrzik a múlt adatait, emlékeit. A múlt ezen emlékeit 

elővéve azonban összehasonlíthatjuk azokat a jelennel, egymás tükörképeként 

tekinthetünk rájuk. A régi kicsit új, az új kicsit régi színében tűnik fel/a régiből lett az új, 

és az új őrzi magában a régit.) 

b) Szerinted igaza van… 

Egyéni válaszok. (Valójában nagyon elgondolkodtató, filozofikus mondatról van szó, 

amely a múlt és jelen viszonyáról gondolkodtathatja el az olvasót.) 

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár 1. A körző titka (részlet) 

1. Sándor bácsi az alábbi levelet írja… 

a) Milyen hasonlóságot találsz… 

Hasonlóságok: a két levél hasonlóan kezdődik: „Egy ártatlansága felől tökéletesen 

meggyőzettetett nemes szívnek megnyugtatására mindenkor elég a maga 

virtusának…”; mindkét levél szól az erényességről és az embert körülvevő 

támadásokról/veszélyekről; mindkét levél a 18. század nyelvhasználatával él. 

Mi lehet ennek oka? 

Pl. Sándor bácsi régiségkereskedő: közel áll hozzá a régi világ, a régies beszédmód; a 

regényíró Sándor bácsi régies ízlésvilágát mutatja be; Sándor bácsi kapcsán azt 

érzékelhetjük, hogy olyan, mintha egy rég elmúlt világból csöppent volna a 20. 

századba. 

b) Írd le, hogyan mesélné el… 

Egyéni megoldások. Fogalmazás. 

2. A regényben Hannáék osztálya… 

a) Milyen szóviccekkel jelzi… 

„az osztály réme”, A madárházba hétvégére / csusszanjunk el ketten, bébe!”, „Papa-

génállományom”, „Az ornitológiát kenem-vágom, / a tojókat pedig, hmm, csipázom!”, 

„a Madarász utcai kórházban végzed”, „én vagyok az aduász: a madarász” 
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b) Jellemezd Mozart és Szabi… 

Pl. 

Mozart Papagenója Szabi Papagenója Hasonlóság vagy különbség 

A természetben él. Ő az osztály réme. Az átírásnak megfelelően Szabi 

Papagenója már nem természeti 

közegben, hanem városban él. 

„A szárnyas jószág 

mind enyém, 

A lombok árnyas 

rejtekén.” 

„én vagyok az aduász: a 

madarász.” 

Mindketten madarászok, de 

Mozart Papagenója madarakat 

fog, míg Szabi Papagenója inkább 

ornitológus. 

Nem érdekli a pénz és 

egyéb hiúságok. 

Elismerésre vágyik, 

szeretné, ha mindenki 

elismerné, hogy ő az 

„osztály réme”. 

Szabi Papagenója sokkal 

fennhéjázóbb, diáknyelvi 

szóhasználattal élve: „menőzni 

akar”. 

„A lépre jönne így 

talán, 

És fogva lenne mind a 

lány” 

„a tojókat pedig, hmm, 

csipázom” 

Mindkét műben a lányokat a 

madarakhoz hasonlítja Papageno 

– bár Mozartnál a pár 

megtalálására és iránta érzett 

rajongására vonatkozik az 

összehasonlítás, Szabinál 

Papagenónak van barátnője 

(„csajom”). 

Beszédmódja népies, 

dicsekvő, jókedvű és 

vágyakozással teli. 

Beszédmódja a 20. 

század végének világát 

idézi, szlenges, 

diáknyelvi szavakat 

használ, arrogánsabb 

és „menőzőbb”. 

A két Papageno között nagy 

különbség, hogy Mozart 

szövegének beszélője 

visszafogottabb, játékosabb 

beszélő, míg Szabi átiratának 

esetében arrogánsabb beszélővel 

találkozunk. 

c) Mindkét szövegben… 

Mozartnál: „hejehujahaj!”, „kandi”, „nékem szól a csíz, a pinty”, „lépre jönne”, 

„számból enne csókmagot”. 

Szabinál: „csusszanjunk el ketten, bébe!”, „Figyuzzál, öcsém, a rímeket hányom”, 

„kenem-vágom”, „csipázom”, „hmm”, „haver”, „csajom”, „kórházban végzed”, „Ne 

dumázzál, ne izélj”, „én vagyok az aduász”. 



FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

261 

d) Nézz utána… 

Papagenónak Taminóval kell mennie Sarastro palotájába. Feladata Taminó elkísérése 

Sarastro palotájához és annak segítése, hogy Pamina és Taminó egymásra találhasson 

és kiállhassák a darabban a megtisztulás próbáit. Jutalma, hogy ő is elnyeri 

megérdemelt szerelmét: Papagenát. 

e) Készíts jelmeztervet… 

Egyéni megoldás. 

3. Nézőpontok és beszédhelyzetek… Jellemezd az idézeteket… 

Elbeszélő Nézőpont Stílus 

a) Külső (E/3.) elbeszélő. 

Mindentudó elbeszélő, mert 

tudja, mire gondol Hanna. 

Hannáé. Költői, még hasonlat is van 

benne. Nem biztos, hogy a 7. 

osztályos Hanna így írta 

volna le a látványt. 

b) Külső (E/3.) elbeszélő. A narrátoré, illetve az 

osztályterem tanulóié. 

Objektív, leíró. A rövid 

tagmondatok érzékeltetik a 

pillanat feszültségét. 

c) Külső (E/3.) elbeszélő. A narrátor leírásában 

Hanna nézőpontja és 

tekintetmozgása jelenik 

meg. 

Leíró. Részletező bemutatás.  

d) E/1. elbeszélő. E/1. elbeszélő szubjektív 

nézőpontja. 

Elbeszélő, kissé túlzó, 

anekdotikus. 

e) E/3. külső elbeszélő. 

 

Narrátoré. Objektív, leíró. 

f) Külső, mindentudó 

elbeszélő. 

Hanna apjának 

nézőpontja. 

A stílus szlenges, diáknyelvi 

(dögunalmas, gizda). 

Regényrészletek – összefoglalás 

1. A könyvek védőborítójának… 

a. Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár 1. A körző titka  

b. Alexandre Dumas: A három testőr 

c. Mándy Iván: Csutak és a szürke ló 

d. Csukás István: Vakáció a halott utcában 
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2. Jellemezd az alábbi szövegrészletek elbeszélőit! 

Elbeszélő Nézőpont Stílus 

E/3. külső, mindentudó 

elbeszélő 

narrátoré elbeszélő, romantikus 

E/3. elbeszélő, 

mindentudó 

a narrátori közlésbe 

D’Artagnan nézőpontja is 

beszüremkedik 

többszörösen összetett 

mondat, romantikus 

E/3. mindentudó elbeszélő Csutaké elbeszélő és leíró 

E/3. mindentudó elbeszélő az egyik szereplő 

nézőpontja 

költői (pl. „látható csend”, 

„áhítatosan szívta 

magába”) 

3. Dolgozzatok két-három fős csoportokban… 

Csoportmunka.  

Írjátok mellé… 

a. Alexandre Dumas: A három testőr 

b. Mándy Iván: Csutak és a szürke ló 

c. Csukás István: Vakáció a halott utcában 

4. Készíts leírást a képekhez! 

Egyéni megoldás. Fogalmazás. 

Jókai Mór életpályája és művei 

1. Jókai Mór Komáromban született… 

a) Mi indokolhatta… 

A névváltoztatással jelezte, hogy nem akar élni a nemesi származás előnyeivel. 

b) Miért változtatja meg… 

Pl. házasságkötés kapcsán, művésznév felvétele esetén, gúnyolódás tárgyául vált név 

megváltoztatása, családi problémák esetén az apai név lecserélése, ha valaki nem tud 

azonosulni a születési nevével, ráragad egy becenév, amit hivatalossá szeretne tenni, 

válás után történő névváltoztatás. 

2. Jókai az egyik legnépszerűbb magyar író… 

a) Nézz utána… 

Egyéni és lakóhelyfüggő megoldás. 

b) A képen látható épület… 
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http://mire.hu/hu/museums/7 

Jókai Mór és Laborfalvi Róza otthona, ahová 1870-ben költöztek. Itt született meg az 

író egyik leghíresebb regénye, Az arany ember. 

3. a) Foglald össze… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. Hívjuk fel a figyelmet a tudósítás műfaji jellemzőire: az író 

a helyszínen tartózkodik, saját élményei alapján beszámol az eseményekről, érzékelteti  

a hangulatot, tárgyszerű, a tudósító személyes véleménye és értelmezése nem 

tükröződik: ő megfigyelő. 

b) Keress a részletben olyan képeket… 

Az epizód attól lesz igazán izgalmas és dinamikus, hogy a narrátor a feszültséget 

folyamatosan fenntartja: hol megnyugtatja az olvasót, hol együttérzést és aggodalmat 

vált ki. Bármely olyan részlet elfogadható, amely a nyugtalanságot, a feszültséget 

kifejezi. Lásd a tankönyv 155/2. feladatának megoldásait. 

A harc végső szakaszának leírását az teszi igazán izgalmassá, hogy a két jó barát élet-

halál harcot vív akkor, amikor Leonin a korcsolyáját kényszerül javítani, Ödönnek pedig 

meg kell küzdenie a farkasokkal. 

c) Gyűjts olyan… 

Irodalom: Petőfi Sándor: Farkasok dala, Arany János: Toldi, Piroska és a farkas, A farkas 

és a bárány, Jack London: Fehér Agyar, A farkas és a hét kecskegida. 

Film: Péter és a farkas, Farkasokkal táncoló, Farkas, Alfa. 

Képzőművészet: Fadrusz János: Farkasokkal viaskodó Toldi, Capitoliumi farkas, Tiziano: 

Az Idő allegóriája, Szent Ferenc és a gubbiói farkas. 

4. Olvasd el Jókai Az ércleány… 

a) A mitológia szó jelentése… 

A mítosz mesés elbeszélés, amelynek valóságos elemei is vannak. Istenekről, 

emberfeletti lényekről, hősökről vagy különleges tulajdonságú emberekről szólnak. 

Jókai azért nevezi mitológiának történetét, mert az a valóságon alapul, de ugyanakkor 

mesés, csodálatos, emberfeletti, nagyszerű eseményeket, hősöket mutat be. 

b) Válaszd ki… 

Pl. Baradlay Richárd. Igazi katona, aki huszárszázadát kalandos és veszélyekkel teli 

úton vezette haza Magyarországra. Bátran, hősiesen és önfeláldozóan harcolt  

a szabadságharc idején. Szerelméhez, Edithez mindhalálig tartó igaz szerelem fűzte. 

http://mire.hu/hu/museums/7


FI -501020701/1 I rod a lom  7.  |  F I - 501020801/1 I ro da lo m 8 .  –  Ta ná r i  kéz ikö ny v  
 

 

264 

c) Gyűjts példákat a regényből… 

Csodásnak tűnő események: 

 Baradlay Kazimir földöntúli kiáltása (Hatvan perc), 

 Ödön és Leonin csodálatos megmenekülése (A két jó barát), 

 Richárd megkéri Edit kezét (A bakfis), 

 Richárd egy kardvágással kettészel egy puskacsövet (A zsibárus), 

 Aranka és Ödön egymásra találnak (Az aláhúzott sorok), 

 Baradlayné és Rideghváry esküvője helyett kiderül, hogy Ödön és Aranka 

kézfogóját tartják (A kézfogó napja), 

 Ödön kitiltja Rideghváryt a megyeház terméből (Az első lépés „ama” magaslathoz), 

 A márciusi események csodás leírása – „Talán álmodtuk mindezt?” – kérdezi  

a narrátor (Tavaszi napok), 

 Edit és Richárd találkozása a zárdában, Richárd emberfeletti erejének 

megmutatkozása a „csőcselékkel” szemben (Az érem másik oldala), 

 Október végnapjai „a képzelet agyrémeként”, „Ninive képeként” tűnik fel, majd 

mesébe illő jelenet következik: Edit és Baradlayné veszélyekkel teli út után 

Richárdot a szabadságharc szolgálatába állítják, Palvicz Ottó csapatát csellel az 

ellenkező irányba vezérlik (Akik igazán szeretnek), 

 Richárd és serege, az „új mitológia kentauruszai”, „titáni égostromlás után” 

hazatérnek (Elöl víz, hátul tűz), 

 A nemzeti hadsereg szerveződése – „Mesemondás! Lehetett is az valaha!” – 

hitetlenkedik a narrátor (Egy nemzeti hadsereg), 

 A kassai vereség közepette az „éneklő hős csapat… úgy tűnt fel, mint egy égbe 

menendő mártírsereg”, Richárd a legjobb pillanatban érkezik csapatával (Az első 

tandíj), 

 Boksa Gergő epizódja (A betyár), 

 Az isaszegi ütközet leírásában „az ősregék hőskölteménye állt megtestesülve”, „két 

óriás haláltusája volt az”, „És valóban olyan jó csapás volt az, amit Baradlay 

Richárd ellenfelétől kapott, hogy ha nincs teste belemártva azon bűvforrásokba, 

mikbe az Ilias és Nibelungen hőseit mártották édesanyjaik, a napfölkeltét nem látja 

többé.” (A Királyerdőben), 

 Palvicz Ottó és gyermeke története (A haldokló ellenfél hagyatéka), 

 Pest felszabadulásának leírása: „A rab titánok üdvordítása volt az, kiknek sikerült 

ledobni melleikről a Peliont és az Osszát!” (Egy magányos lovag), 

 a csizmadia kémkedése, Szalmás Mihály leleplezése, a kezdődő csata leírása: 

„maga Enkeladosz zörget, az olümptörő!”, „Most már egyik óriás a másik ellen!”, 

„ítéletnapi viadalban”, „isteni hangverseny”, „két küzdő gigász” (Párharc  

a mennykövekkel), 
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 A perihélia jelensége (Perihélia), 

 Ödön szerencsés megmenekülése (Régi jó barátok), 

 Jenő kapja meg az Ödönnek szánt levelet (A nem mutatott levél), 

 Richárd szerencsés megmenekülése (A tőr hegye letörve), 

 Edit hozománya (Comedy of errors). 

d) Milyen forrásokra… 

Pl. saját élettörténet, korabeli újságok, mások elbeszélései, saját fantáziája, levelezés, 

megyegyűlési iratok, naplók. 

A regény és a szabadságharc 

1. Olvasd el… 

a) Mi volt a kokárda szerepe… 

A függetlenedés és a forradalmi eszmék képviselője, szimbóluma. 

b) Írd ki a vers szövegéből… 

„Keblemre tűzlek ismét”, „rég alvó szerelmes”, „Im ujra látlak”, „Szivem dobogva lejt 

alattad ismét”, „Üdvözöllek” 

2. a) A tankönyvben is szerepel… 

Egyéni válaszok. 

b) „Az én kockám el van vetve.” – mondja Richárd. 

Jókai az „Alea iacta est” („a kocka el van vetve”) szállóigét idézi, amelyet Julius Caesar 

mondott (Kr. e. 49), amikor seregével átlépte a Rubicon folyót.  

Az abban az időben érvényes római törvény szerint hadvezér csak serege nélkül léphette 

át a folyót, így a polgárháború elkerülhetetlenné vált, nem volt visszatérés, Caesar 

elindult az egyeduralom vagy a bukás felé vezető úton.  

A szállóigét ennek mintájára olyan helyzetekben használják, amikor valaki 

visszafordíthatatlan döntést hozott.  

Richárd számára azt jelentheti, hogy a Lajta átlépésével, seregei élén való hazatértével 

megszegi katonai esküjét és megpecsételi sorsát: akár a szabadságharc győzelmének 

elősegítésével, akár annak bukásában való részvételével. 

3. Baradlay Richárd és huszárjai… 

a) Hogyan értesül Richárd… 

Az Akik igazán szeretnek című fejezetben megtudjuk, hogy Richárd „vészt hirlő lapok”-

ból tájékozódik, de végképp édesanyja, Baradlayné és szerelme, Edit győzi meg 

 a hazatérés halaszthatatlanságáról. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Caius_Iulius_Caesar
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._e._49
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rubicon_%28foly%C3%B3%29
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b) Jelöld a térképen… 

A szövegből megtudjuk, hogy két folyamot: a Dunát és a March (Morva) folyamot, 

valamint a Kárpátok hegyláncait kell leküzdeniük. A Dunán való átkelés után cseh 

területre érkeznek, majd a morva–magyar határszél felé veszik útjukat, elérik  

a Marchot, majd egy „vidéki város”-on keresztül a Kárpátok hegyláncait. A havasokon 

keresztül egy magyarországi „kis mezőváros”-hoz érnek. 

4. Petőfi Sándor… 

Válaszolj… 

Egyéni megoldások. 

5. A regény A Királyerdőben… 

a) Idézd fel… 

 A dicsőséges tavaszi hadjárat Szolnok visszafoglalásával indul (Damjanich János 

serege). 

 Klapka György tábornok terve: az osztrák seregek bekerítése és Pest-Buda 

felszabadítása. 

 Győzelmek Hatvannál, Tápióbicskénél, majd Isaszegnél (ápr. 6.), de a császári 

sereg Gödöllőnél kimenekül a bekerítő gyűrűből – néhány vár kivételével az ország 

felszabadul. 

 1849. április 14. – a Habsburg-ház trónfosztása, majd a Függetlenségi Nyilatkozat 

megszületése. 

 1849. május 21. – Buda bevétele. 

b) Görgey ebben a csatában… 

Azért volt nagyon fontos az isaszegi győzelem, mert ez adott módot arra, hogy az 

osztrák sereget meggyengítsék, és hogy megnyíljon az út Buda visszafoglalása felé. 

6. A csaták zajától távol… 

a) Írj egy öt mondatból álló levelet… 

Egyéni megoldás. 

b) Mi az oka annak, hogy Baradlayné… 

Nem akarnak olyasmit tudatni, „amiből Aranka valami bajt megtudhatna”, másfelől 

féltik őt a kolerától. 

7. A tankönyvben olvasható Zenit… 

 Ödön tulajdonságai: nem haragtartó, békülékeny, hiszen meglátogatja testvérét; 

higgadt: „se derültebb, se borultabb”; nemzetőri egyenruhája arról árulkodik, hogy 

együttérez a katonákkal; sértve érzi magát becsületében, ezért elégtételt akar venni; 

Richárd nagyon okosnak tartja, úgy látja, hogy ő a „családunk büszkesége, anyánk 
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istápja, hazánk reménye, mindnyájunk szeme fénye”, a sereg lelke; szilárd jellem; az 

első sorban indul harcba, megőrzi hidegvérét a csatában; 

 Richárd tulajdonságai: békülékeny, hiszen szívélyesen fogadja testvérét; kissé hetyke 

bátyjával szemben, ami a katona hetykesége a polgárral szemben; félti és csodálja 

testvérét; kitűnő szuronyvívó; 

 mindkettőjükre igaz: feszültség van közöttük, de békülésre hajlók; versenyszellem 

hatja át őket; bátrak, haza- és családszeretők, nem félnek a haláltól; 

 legfontosabb különbség kettejük között: egyéni meglátások, pl.: Richárd 

békülékenyebb. 

A regény fő- és mellékszereplői 

1. A regényalakok egy részének… 

a. Tisza Lajos hajthatatlan, rideg, keménykezű férfi volt, aki 1845-ben a vármegyei 

gyűlést katonákkal és hajdúkkal verette szét.  

Rideghváry Bence 

b) Beöthy (ejtsd: bőti) Ödönt 1841-ben Tisza Lajos hatalmának ellensúlyozására 

választották alispánná. A szabadságharc alatt nemzetőrparancsnok, főispán, 

kormánybiztos volt.  

Baradlay Ödön 

c) Csernus Manó pénzügyminiszteri tanácsos Windischgrätz (ejtsd: vindisgréc) 

bevonulása után is pesti hivatalában maradt, Haynau (ejtsd: hajnau) mégis halált 

mért rá. A kortársak szerint a haditörvényszék Csernátoni helyett akasztatta fel, mert 

összetévesztették a két nevet.  

Baradlay Jenő 

d) Dessewffy (ejtsd: dezsőfi) Lajos a 3. huszárezred főhadnagya volt a szabadságharc 

kitörésekor, s csapatával a magyar ügyhöz csatlakozott.  

Baradlay Richárd 

e) Pulay Mária (Jókai édesanyja) szilárd meggyőződésű, elszánt és férfias akaraterővel 

rendelkező asszony volt.  

Baradlayné 

f) Rózsa Sándor, a híres betyárvezér, bandájával együtt kegyelmet kapott a magyar 

kormánytól, s legényeiből századot szervezett, amely sikerrel vette fel a harcot az 

ellenséggel. 

Boksa Gergő 

g) Prileszky Tádé Nagyszombat képviselője volt az országgyűlésben. Eredeti 

beszédstílusa volt, és sajátos felfogással védte álláspontját, s a Tisztelt Háznak 

általában jókedvet szerzett.  

Tallérossy Zebulon 
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h) Zichy (ejtsd: zicsi) Ferenc a cár beavatkozását kérte a forradalmi Magyarország ellen, 

és ő volt az, aki a cári hadakkal együtt, bosszút esküdve lépett hazája földjére. 

Rideghváry Bence 

2. Melyek a legfontosabb értékek Baradlayné számára? Az ábra felső sorába a számára 

legfontosabbat írd, alá fokozatosan a kevésbé fontosakat. 

Egyéni és csoportos megoldás. Pl. hazaszeretet, gyermekei szeretete, szabadságszeretet, 

büszke önérzet, céltudatosság, leleményesség. 

3. A regény hősei sok esetben beszélő nevet viselnek. Értelmezd az alábbi neveket! 

a) Lánghy Bertalan: protestáns és hazafias prédikátor, akinek neve is lánglelkű, buzdító 

beszédeire utal. 

b) Rideghváry Bence: neve ridegségére, kegyetlenségére, érzelemnélküliségére és 

konzervatív ellenállására utal. 

c) Szalmás Mihály: neve paraszti származására utalhat, aki „nem jól érezte magát 

semmiféle úri társaságban”. 

d) Mindenváró Ádám: ironikus névadás, hiszen olyan ember, akit a közélet dolgai nem 

igazán érdekelnek; másfelől neve arra is utalhat, hogy mindenkit egyaránt vár, 

vendégeit terített asztal várja (Zebulont és Szalmás Mihályt egyaránt vendégfogadói 

szeretettel várja). 

e) Tallérossy Zebulon: neve a pénzre utal – pl. jó partit keres lányának, biztonsága 

kedvéért kissé köpönyegforgató. 

4. Keresd meg az alábbi szereplők ellentétpárját, és jellemezd mindkettejüket!  

Liedenwall Edit – Plankenhorst Alfonsine 

Liedenwall Edit: Jómódú, de elszegényedett osztrák nemes család lánya, Plankenhorsték 

házában nevelkedett, ahol cselédként bántak vele. Egy gazdag rokon végakarata szerint 

minden vagyonát ő örökli, ha tisztességgel férjhez megy, erről azonban csak 

Plankenhorsték tudnak, ezért arra akarják őt kényszeríteni, hogy vonuljon zárdába. 

Tiszta, őszinte, bátor és hűséges lány, szereti Richárdot.  

Plankenhorst Alfonsine: Bécsi bárólány. Fiatalon teherbe esett Palvitz Ottótól, ám 

gyermekével nem foglalkozott. Képmutató, bosszúálló, gonosz, számító teremtés, aki ki 

akarja semmizni Editet annak örökségéből. A regény végén bűnhődni kényszerül: 

nyomorra jut. 

Baradlay Richárd – Palvitz Ottó 

Baradlay Richárd: A Baradlay-fivérek közül a középső testvér, bécsi katona, de anyja 

hatására hazatér, és a szabadságharc ügyét szolgálja. Annak végeztével megmenekül  

a kivégzéstől, és Liedenwaal Edit lesz a felesége, akivel polgári életet él. Becsületes, 

őszinte, egyenes, lovagias, bátor jellem. 
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Palvitz Ottó: Katona, aki fiatalkorában szerelmes volt Plankenhorst Alfonsine-ba, akitől 

gyermeke is született, akit Alfonsine anyja tanácsait követve elhagyott. Életében ezt 

 a gyermeket keresi. Méltó ellenfele Richárdnak. 

5. Ki mondja kinek a következő idézeteket a regényben? 

a) Richárd mondja Ödönnek. 

b) Baradlay Kazimir mondja feleségének. 

c) Tallérossy Zebulon mondja Baradlaynénak. 

d) Pál úr mondja Richárdnak. 

e) Palvitz Ottó mondja Richárdnak. 

6. Tallérossy Zebulon a regény egyik… 

a) Kösd össze… 

concipista ‒ fogalmazó, alacsonyabb rangú hivatalnok 

zsurnaliszta – újságíró, tudósító 

főkomisszárius ‒ kormánybiztos, a kormánytól rendkívüli feladatok elvégzésével 

megbízott személy 

patrióta ‒ hazafi, a szülőföldjéért áldozatokat hozó személy 

b) Fogalmazd meg Zebulon… 

Tallérossy Zebulon nem szent elhatározásból csatlakozik a magyar szabadságharchoz. 

A Tallérossy lányok kiházasítása nagy feladat, ezért a lányok érdekében a hazafiakhoz 

kell csatlakozni, ugyanis a lányok vőlegényei mind a magyar táborban vannak. 

c) Írd ki a fenti részletből… 

Pl. „kedves tubagalambom”; „akkor nekem is kell valahol szolgálnom; mégpedig nem 

ott, ahol hatezer forintot kinálják”; „Nekem muszáj patriota-nak leni”; „Azt csak az 

tudja, kinek van öt leánya, mi az a magas politika”. 

d) Fogalmazd meg Zebulon stílusában… 

Egyéni megoldás, fogalmazás. 

7. Egy másik eredeti mellékszereplő… 

Mausmann Buda ostromának közepette veszíti életét, amikor a létrán kapaszkodva Ödön 

elé kerül, és az egyik várvédő eltalálja. Utolsó szavait Ödön kérdésére adja, aki 

megkérdezi, hogy mi történt vele: „Ami sohasem történt velem… Az, hogy meghalok.”.  

8. Drámajáték 

Csoportos megoldás a feladat utasításai alapján. 
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A regény cselekménye 

1. A regény egyes jeleneteiben… 

Mi lehetne a 

jelenet vagy 

epizód címe? 

A testvérek 

közül kik 

szerepelnek 

ebben a 

részben? 

Hol játszódnak 

ezek az 

események? 

Mikor 

játszódnak ezek 

az események? 

Mi történik a 

testvérekkel? 

A bécsi élet Richárd és Jenő Bécsben A 

szabadságharc 

kitörése előtt 

A két testvér 

levelet kap 

édesanyjától, és 

közösen részt 

vesznek a 

Plankenhorst ház 

estélyén 

„Ödön 

hazagondolt” 

Richárd és 

Ödön 

Kassánál A téli hadjárat 

alatt 

Richárd 

huszárcsapata 

tehermentesíti 

Ödönéket 

„Két testvér 

párbaja” 

Richárd és 

Ödön 

Buda 1849. május – 

Buda 

ostromakor 

Ödön és Richárd 

a becsületsértés 

okán 

párbajoznak: aki 

hamarabb ér a 

vár fokára, az 

nyer 

A várakozás Ödön és Jenő Körösszigeten A 

szabadságharc 

bukása után 

 

A szabadságharc 

után együtt élnek 

Körösszigeten, és 

várják ítéletüket 
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2. A regényben bemutatott események között… 

 

Esemény Időpontja A fejezet címe 

Tavaszi forradalom Bécsben 1848. márc. 13. Tavaszi napok 

A bécsi forradalom bukása 1848. okt. 31. Akik igazán szeretnek 

Az isaszegi csata 1849. ápr. 6. A Királyerdőben 

Buda elfoglalása 1849. máj. 21. Zenit 

A világosi fegyverletétel 1849. aug. 13. Régi jó barátok 

Haynau nyugdíjazása 1850. júl. 8. A fejgörcsök napján, A tőr 

hegye letörve 

 

3. Már tanultuk, hogy motívumoknak… 

a) Mutasd be a végrendelet motívumát… 

 

Végrendelkező A végakarat A végrendelet sorsa 

Baradlay Kazimir Fiairól és feleségéről 

rendelkezik: Ödönnek 

diplomatasorsot szán, 

Richárdnak katonatiszti 

pályafutást, Jenőnek hivatali 

pályát, feleségének 

újraházasodást. Célja a régi rend 

fenntartása. 

Baradlayné fogadalmat 

tesz, mely szerint a 

végrendelet pontjai nem 

teljesülhetnek.  

Palvicz Ottó Halálos ágyán Richárdot kéri 

meg, hogy elveszett fiát kutassa 

és nevelje fel. 

Richárd teljesíti a 

végakaratot. 

Plankenhorst Alfréd „Ha Plankenhorst Alfonsine 

becsülettel férjhez megy, és 

rangjához illő állással elfeledteti 

tévedését, akkor a tőkepénznek 

kapja meg felét. 

Ha aztán Liedenwall Edit is 

férjhez megy, tisztességes 

emberhez, kapja az összeg 

másik felét. 

Ha Liedenwall Edit elébb férjhez 

A végrendelet harmadik 

pontja teljesül. 
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megy, legyen az összeg egészen 

az övé. 

Ha Liedenwall Edit férj nélkül 

marad, ha kolostorba megy, 

vagy oly bukást követ el, melyet 

a jó világ meg nem bocsát; az 

egész összeg a Brigitta-szüzek 

kolostoráé legyen, s annak csak 

kamatjait élvezzék, amíg élnek a 

Plankenhorst úrnők.” 

 

b) A „kőszívű ember” portréja… 

 Az első idézet Baradlaynétól származik. Szavai akkor hangzanak el, amikor Ödön és 

Aranka szerelme a végrendelet ellenében beteljesül. 

 A második idézetben Baradlayné beszél elhunyt férjéhez Jenő halála után. 

 A harmadik idézetben Baradlayné könyörög a kőszívű ember képe előtt, hogy 

Richárd életben maradjon. 

c) Hogyan végződik… 

Kibékülnek, amikor megérkezik Richárdtól a szabadulásáról tájékoztató levél. („És  

a levéllel kezében elfut; beveszi magát belső szobáiba. Ott, hol férjének arcképe áll, 

zokogva leül a kerevetre; újra meg újra elolvassa a rövid levelet. Aztán feltartja azt  

a mindenütt szemébe néző arckép elé, mintha azt kívánná attól, hogy az is olvassa el. 

És végre megcsókolja a festett arckép kezét. A kezet, mely megbocsátott, a kezet, mely 

nem sújt többé. 

Ama közbenjáró, ki míg kicsiny gyermek volt, ha nehéz vitáik voltak szülőinek, annyiszor 

járt apától anyához engesztelő rebegéssel: – odafenn van már – s ismét kibékíté őket!”) 

4. Epizódnak nevezzük… 

a) Ilyen epizód például… 

A zsibárus című fejezetben Salamon előreutal: „Én azt mondom önnek, hogy becsületes 

embernek lenni igen jó gescheft! Ráemlékezzék! Egyszer az életben még fogja ön látni 

 a Porcelán utcai zsibárust, vagy akarja, vagy nem. Akkor meg fogja ön érteni, amit 

önnek mondtam: »Becsületes embernek lenni a legjobb üzlet.« Istennel járjon!” – Azért 

fontos ez a rész, mert Salamon fogja A szenvedések kulcsa című fejezetben a regényben 

megindokolni a történéseket, és felügyelni a Plankenhorst-örökség Edithez és 

Richárdhoz kerülését. 

b) Dolgozzatok párban… 
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Párok önálló választása és indoklása. 

5. Jelöld a térképvázlaton… 

A regény fontosabb helyszínei: Bécs, Nemesdomb, Kassa, Buda, Pest, Isaszeg, Monor, 

Tallérossy Zebulon kastélya, Mindenváró Ádám kastélya, Pukkersdorf, Eperjes, 

Nagyvárad, Világosvár, Körössziget. 

6. Fejtsd meg a keresztrejtvényt! 

1. Bence 

2. Haynau 

3. Liedenwall 

4. Körössziget 

5. Eugene 

6. Leonin 

7. Zebulon 

8. Jenő 

9. Alfonsine 

10. Salamon 

11. Baradlay 

12. Buda 

13. Mausmann  

14. Világos 

15. Eperjes 

Megoldás: nyergelj fordulj 

Összefoglalás 

1. Folytasd az alábbi mondatokat! 

…az 1848–49-es forradalom és szabadságharc szolgál történelmi hátteréül. 

…az események izgalmas, fordulatos történések mentén bontakoznak ki. 

…történelmi sorskérdésekkel foglalkozik; a szabadság központi témaként jelenik meg 

benne; nagyszabású cselekményt mutat be; a nemzeti tematika kap benne kiemelkedő 

szerepet, stb. 

2. a) A regény már… 

Az első borító a nemzeti hadseregre, a szabadságharcra helyezi a hangsúlyt, a második az 

író nevét emeli ki (akár névjátéknak tekinthető, hogy kiemeli a jó szót, valamint a név 

utolsó, y-ról i-re változtatott betűjét), a harmadik a farkaskaland kiemelésével  

a kalandosságra hívja fel a figyelmet. 

b) Tervezz könyvborítót… 
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Egyéni megoldás. 

3. Hasonlítsd össze a regényt… 

Szempont Egri csillagok A kőszívű ember fiai 

Bemutatott korszak 16. század – 1552 19. század – 1848‒1849 

Főszereplő Bornemissza Gergely Baradlay Richárd 

Elbeszélő mindentudó, romantikus, 

mitikus 

mindentudó, romantikus, 

mitikus 

Az anekdoták szerepe pl. a csatajelenetek leírása 

élvezetessé teszi a művet 

pl. a jellemábrázolást teszik 

árnyalttá 

 

4. Értelmezd az alábbi kifejezéseket!  

a) „Kőszívű ember”: kettős értelmű kifejezés, utal Baradlay Kazimir betegségére 

(„szívverőér-kövesülésben szenved”), valamint kegyetlen, zsarnokoskodó jellemére. 

b) „Magaslat”: kettős értelmű kifejezés, utal Ödön és vele együtt a nemzeti eszmék 

felemelkedésére, valamint Rideghváry jóslatára (a vérpad magaslatára). 

c) „Lélekcserélő idők”: a kifejezés jelentheti azt, hogy sorsfordító események zajlanak, 

illetve utal arra, hogy megváltoztak vagy éppen meg kell változniuk az embereknek.  

A történelmi-társadalmi változások (pl. szabad Magyarország, nemesi előjogok 

megszűnése, polgári nemzetállam megteremtése) mellett magára Richárdra is 

vonatkoztatható a mondat. Mint a Habsburg Birodalom hadseregében szolgáló 

huszártiszt, az a feladata, hogy a fennálló rendet őrizze. Ahhoz, hogy anyja parancsát 

kövesse, és a magyar szabadságharc seregeihez csatlakozzon, meg kell szegnie tiszti 

esküjét. Ugyanakkor anyja szavai („Minden kőnek szíve van most, és fáj”) a „kőszívű 

ember” végakaratának megváltoztatására is utalnak: az anya parancsával, Richárd 

pedig tettével szegül szembe Baradlay Kazimír végakaratával. 

d) „Véres tévedés”: a hadbíróság tévedése, amely a névcsere alapján Jenőt ítéli el Ödön 

helyett. 

5. Jenő ezt írja búcsúlevelében… 

Egyéni megoldás. 

6. Tagold a regényt… 

 Expozíció: Baradlay Kazimir, a „kőszívű ember” halála után is irányítani szeretné 

három fia sorsát, ezért végrendelkezik. 

 Bonyodalom: Baradlayné fogadalma a bonyodalom forrása, a fiúknak az apjuk 

kiszabta sors ellenében kell megvívniuk harcukat. 

 Kibontakozás: A három fiú sorsának bemutatása. 

 Tetőpont: A budai vár visszafoglalása – ezt jelzi a fejezet címe is: Zenit. 
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 Megoldás: A szabadságharc bukása, Jenő áldozata, Richárd és Edit további sorsa. 

 

Mikszáth Kálmán életpályája és művei 

1. Olvasd el az alábbi szöveget… 

a) Mit jelentenek? 

 nagyon fontos: főbenjáró, 

 azonnal, rögtön: legott, 

 félelmetes, hátborzongató: ijedelmes, 

 találkozóhely, szórakozóhely: kaszinó, 

 bizonyos dolgoknak természetfölötti hatást tulajdonító hiedelem: babona, 

 személy: perszóna, 

 emlékezőképesség: memória, 

 megbeszélés, tanácskozás: konferencia, 

 néha, ritkán: hébe-hóba, 

 learatott búzából rakott, magas halom: asztag. 

b) Foglald össze saját szavaiddal… 

A kovácsműhely találkozóhely, szórakozóhely, ahol az emberek megbeszélik  

a közügyeket, legfontosabb dolgaikat. Azért is lehet ez a központi ismeretforrás 

helyszíne, mert több utas is javíttatta itt eszközeit elmesélve hallott vagy tapasztalt 

történeteit. 

c) Egészítsd ki… 

A suszternek mindig lyukas a cipője. 

Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. 

Legjobb szakács az éhség. 

Amilyen a pásztor, olyan a nyája. 

Minden molnár a maga malmára hajtja a vizet. 

2. Olvasd el az alábbi részletet… 

a) Mit jelentenek… 

 lemenetel: utazás, 

 piacra hurcol: nyilvánosságra hoz, 

 piképarti: kártyajáték, 

 tárca: hírlapokban megjelenő, könnyed hangvételű prózai írás, 

 vizit: látogatás. 

b) Dolgozzatok párban! Idézzétek fel… 
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Mikszáth Kálmán esküdtként került Mauks Mátyás szolgabíró mellé, és beleszeretett 

munkáltatója lányába, Mauks Ilonába, akit 1873-ban szülői beleegyezés nélkül 

feleségül is vett. Pesten éltek, majd az egyéves nélkülözés és Ilona betegsége után 

Mikszáth felajánlotta felesége számára a válást. Mauks Ilona visszaköltözött 

Balassagyarmatra. 

1882, a Tót atyafiak és A jó palócok megjelenésének évében a sikeres és befutott író 

ismét feleségül vette Mauks Ilonát. 

Mire következtettek… Mikor írhatta a levelet? 

1882-ben, újraházasodása előtt írhatta a levelet. 

Az esernyő és Szent Péter 

1. Az alábbi szövegben öt helytelen… 

A fiatal pap az esernyőt a gyermek Veronka feje fölött találta, ahova valaki a tűző nap 

ellenébe tette. Gyorsan kiderült, hogy a falu lakói Szűz Mária segítségeként gondolnak az 

ernyő megjelenésére. Azt gondolták az értékes darabról, hogy megjelenése csodákat is 

jelent majd. Ennek ellenére az ernyő nem vált gyorsan híressé, viszont a glogovaiak 

Veronkát mégis önzetlen szeretettel vették körül. János pap nem fogadta örömmel 

 a feléjük forduló érdeklődést. 

Helyesen: 

A fiatal pap az esernyőt a gyermek Veronka feje fölött találta, ahova valaki az eső 

ellenébe tette. Gyorsan kiderült, hogy a falu lakói Szent Péter segítségeként gondolnak az 

ernyő megjelenésére. Azt gondolták az ütött-kopott darabról, hogy megjelenése csodákat 

is jelent majd. Az ernyő gyorsan híressé vált, és a glogovaiak Veronkát önzetlen 

szeretettel vették körül. János pap örömmel fogadta a feléjük forduló érdeklődést. 

2. Sorolj fel tíz jelzőt… 

Bármely válaszelem elfogadható, amely a szöveg idézeteire támaszkodik. Pl.: 

Glogova régen: „Sovány, kietlen vidék”, „kopár hegyek között fekszik”, „Ötszáz esztendő 

kell ahhoz, hogy Glogova ott legyen, ahol a civilizált vonalba eső falvak vannak.”, „A talaj 

agyagos, terméketlen és makacs.”, „Tele van a belseje kövekkel, s csúnya repedések, 

árkok hasogatják meg”, „kiélte magát”, „Szegénység, nyomor van itt és mégis valami báj, 

valami édes poézis. A csúnya viskókat megszépítik a hatalmas sziklák”, „Boróka- és 

bodzaillat tölti meg a levegőt.”, „látom házikóit, a kerteket bevetve lucernával, beültetve 

kukoricával, közbül egy-egy szilvafa, alátámasztva a rudakkal.” 

Pl. kietlen, sivár, terméketlen, elmaradott, köves, hegyvidéki, szegény, bájos, tótok lakta, 

tanulatlan. 

Az esernyő „csodatevő” hatására a falu fejlődésnek indul: 
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„Nyarankint egész rajokban jártak a környékbeli fürdőből úri asszonyok, sokszor grófnék 

is (többnyire vén grófnék), hogy az esernyő alá állva, egy imádságot elmondhassanak, s 

ezek számára egy vendéglő is épült, szemben a paplakkal, a Csodatevő esernyőhöz 

címezve. Egyszóval Glogova szemlátomást emelkedni kezdett, a haranglábat a sok 

látogató miatt megrestellték a helybeliek, s takaros ólomfedeles tornyot húztak fel  

a templomra, abba két új harangot hozatván Besztercéről. Srankó János a halál 

országából való visszatérése emlékéül egy gyönyörű Szentháromság-szobrot faragtatott 

a templom elé. A nevelőnő (mert Veronka mellett kalapban járó nevelőnőt tartott idővel 

János pap) teleültette a pap udvarát georginákkal és fuksziákkal, aminő virágokat még 

glogovai szem nem látott. Minden megszépült, megcsinosodott (kivévén Adamecznét, 

mert az még csúnyább lett azóta), s annyira ment a glogovaiak dölyfe, hogy 

vasárnaponkint délután, mikor az emberek ráérnek összevissza fecsegni mindenfélét, 

immár azt kezdték feszegetni, nem jó volna-e egy kálváriát építeni Glogován, 

olyanformát, aminő Selmecen van, hogy a búcsús népek ide seregelvén, koronkint pénzt 

és elevenséget hoznának őnekik.” 

3. „Mennyire félreismertem…” 

a) Korábban vajon milyennek gondolta… 

Bármely válaszelem elfogadható, amely a szöveg idézetein alapszik. Az idézetek a pap 

számára a csalódottságra okot adó vonásokat emelik ki: 

„Bélyi János, bizony ott se talált egyebet, csak a düledező parókiát…” 

„az egyházfi megmutogatta neki új otthonát, a négy csupasz falat, a labodával benőtt 

kertet, az üres istállót és ólakat.” 

„A derék férfiak elsorolták hűségesen, mennyi a párbér, mennyi fa jár, hány véka rozs, 

mennyi a »zlevka«. 

A fiatal pap mind szomorúbb, szomorúbb lett...” 

„A pap arcán valami örömféle kezdett derengeni, amit azonban nem tűrhetett sokáig  

a gonoszlelkű Szlávik. 

‒ Mert tetszik tudni, úgy van az, hogy a glogovai határ még a mai napig is tagosítatlan. 

Rendes telekkönyv nincsen; volt valami összeírás a földekről, de 1823-ban elégett a 

község ládája és vele az összeírás. Mindenkié annyi hát a határból, amennyinek  

a megműveléséhez elég igavonó és kézi ereje van. Ki-ki szántja a magáét, s ha évek 

folytán elromlik, elárkosodik, összehasadozik a földje, keres magának más szántani 

való területet. A fele határ mindig gazdátlanul áll, persze a rosszabbik fele, amelyikben 

nem érdemes babrálni.  

‒ Értem ‒ sóhajtott fel a pap ‒, ebben a felében van a parókia földje.” 
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„‒ Glogova kutya fészek ‒ mondta Urszinyi. ‒ Hja, biz az nem a nyitrai püspökség, de ki 

tehet róla? Sovány nyáj, sovány pásztor. Ki kell állani. Dániel még rosszabb helyen volt 

az oroszlánokkal. Ezek végre is csak birkák. 

‒ Akiken nincsen gyapjú ‒ jegyzé meg a tisztelendő nevetve. 

‒ Még az is van, de neked nincsen hozzá ollód.” 

b) Szerinted is igaz… 

Egyéni válaszok. Mindenképp emeljük ki a regényben rejlő iróniát: a glogovaiak ugyanis 

fukar, babonás és képmutató embereknek bizonyulnak. A babonás nép az esernyő 

csodatévő erejében bízva pálfordulást hajt végre: segítő, adakozó lesz; nemcsak 

 a paplak, de még a falu is fejlődésnek indul. „Pénz, jólét, gazdagság árad az egyszerű, 

rongyos esernyőbül, mintha a mesebeli bárányka volna, mely ha megrázza magát, 

aranyok potyognak a gyapjából.” 

4. Gyűjtsd össze… 

 „Szűz Mária maga eresztette le azt a szerszámot az árva védelmére” (Adamecz 

Mátyásné) 

 „egy vén zsidóforma alakot látott cammogni az úton a parókia irányában, s annak  

a kezében volt az a piros, óriás vászontányér” (Kvapka Pál) 

 mások is látták a „zsidóforma alakot”, aki szerintük öreg, ősz, hajlott és kopaszodó 

volt 

 „úgy nézett ki, mint a templomi képek között a Szent Péter” (egyházfi, Kvapka Pál) 

 „a zsidónak fénykarika volt a feje körül” (Erzsi)  

 „a zsidó maga Szent Péter volt” (falubeliek) 

5. Ki mondja az esernyőről?… 

Adameczné ‒ „az égből ereszkedett alá, Szűz Mária maga eresztette le” 

Kvapka Pál ‒ „vén zsidóforma piros vászontányérral” 

Elbeszélő ‒ „hát persze, hogy Szent Péter volt” 

6. Mit jelent… 

Városi legenda: főleg a városi közösségek történeteinek gyűjtőneve; hihető, de nem 

megtörtént történetek. 

Foglalj össze egy… 

Egyéni választás és összefoglalás. A leghíresebb magyar nyelvű városilegenda-

gyűjtemény: www.urbanlegends.hu. 

7. Készíts illusztrációkat… 

Egyéni, páros vagy csoportos megoldás. 

8. Fogalmazz meg egy rövidhírt… 
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Egyéni fogalmazás és címadás. A rövidhír/tényhír négy alapvető kérdésre válaszol: mikor, 

hol, ki, mit csinált/mi történt vele, míg a kifejtett hír a hogyan és miért kérdésekre is 

választ keres. 

A fülbevaló 

1. Az alábbi szövegben öt helytelen… 

Wibra Gyuri a polgármester kérésére kezdi el keresni Veronka elveszett fülbevalóját. 

Amire megtalálja, a fiatal lánynak már nem is annyira fontos az ékszer. Mégis odaadja 

Gyurinak a megtalálónak járó ezüstpénzt. A fiatal ügyvéd eleinte nem mutat érdeklődést 

a lány iránt, nagyon gyerekesnek látja őt, így Mravucsán tartja fenn a kapcsolatot 

kettejük között. 

Helyesen: 

Wibra Gyuri véletlenül találja meg Veronka elveszett fülbevalóját. Amire megtalálja, a 

fiatal lánynak „kétszeres öröm”-öt jelent az ékszer. „Szíve ijedten kezdett dobogni  

a gondolatra”, hogy odaadja Gyurinak a megtalálónak járó ezüstpénzt, amikor kiderül, 

hogy Gyuri a „leghíresebb ügyvéd”. A fiatal ügyvéd eleinte zavarban van a lány 

megpillantásakor, nagyon gyerekesnek mutatja be őt a narrátor, így Mravucsán tartja 

fenn a kapcsolatot kettejük között. 

2. Milyen költői eszközökkel él… 

Aláhúzva és megnevezve: 

 „nevetni kezdett rá”: megszemélyesítés 

 „egy parányi zöld szem”: metafora 

 „akkora, mint egy borsó”: hasonlat 

3. Mi a humor forrása… 

A humor forrása az, hogy a polgármester túloz, saját polgármesterségét képtelenül 

ideálisnak festi le. 

4. Hogyan dobolná ki Fiala… 

Egyéni és csoportos megoldás a vonatkozó szövegrészlet alapján: 

„De a kíváncsiság még a nótánál is hatalmasabb. Egyszerre beszűnik a dévaj ugrándozás, 

mivelhogy nagy sokaságtól követve Fiala János, a város hajdúja közeleg, nyakában  

a nagy dobot cipelve. Megáll és lélekszakadtából kezdi verni. 

No, ugyan mi nevezetes történhetett? Talán a Mravucsánné zsenge libái vesztek el 

 a legelőről? 
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Tízen is kérdezik Fialát, mi történt, de Fiala a világért sem veszi ki szájából a pompásan 

égő »zapekacskát«, s különben is önérzetesebb férfiú, mintsem magánúton közölje, ami 

hivatalos. 

Előbb tehát eldobolta a verset, s csak azután kiáltá stentori hangon, a verő pálcákkal 

gesztikulálva, ami következik: 

»Adatik tudtára, akiket illet, hogy egy arany fülbevaló zöld drágakővel elveszett  

a téglaégetőtül a templomig terjedő úton. A becsületes megtalálónak, aki a városházára 

behozza, illő jutalom biztosíttatik.« 

Gyuri is megállt egy percre a dobszóra, meghallgatta a hirdetményt, s nevette, minő 

fogakat csináltak maguknak a menyecskék és leányok.” 

5. a) Idézd a fejezet szövegéből… 

Pl.  

„Hanem biz azt a sors úgy rendezé, hogy éppen olyan valaki találja meg, aki nem akarja.” 

„S ezzel kinyitván a mellékszoba ajtaját, valóságosan belökte Gyurit maga előtt. 

‒ Kisasszony ‒ kiáltá be a fiatalember háta mögül ‒, itt hozom a fülbevalóját!” 

„Ah, de milyen gyönyörűséges sugár alak volt. Úgy tűnt fel Gyurinak, mintha egy 

meghajlott liliom egyenesednék ki könnyed, rengő pompájában.” 

„Keresetlen mosoly hasadt ki ajkszélein (mintha tavaszi napfény sütne be a polgármester 

zordon, szürke dolgozószobájába), elpirult kissé” 

„Ott állt gyámoltalanul, szótlan, mintha várna valamit.” 

„Forgós adta, ez már valami, a leghíresebb ügyvéd a megyéből és a legszebbik 

kisasszony…” 

b) Találtál a regényben más leírásokat… 

Egyéni megoldás az olvasott regény alapján. Pl. Gregorics Pál a szabadságharc idején 

mindenhová magával vitte az esernyőt. Az esernyő fontosságát jelzi az is, hogy száz 

forintot ajánl az esernyőnek a Tiszából való kimentéséért. Így az olvasó gyanakodhat 

arra, hogy az egyszerű használati tárgy egész vagyont rejthet magában. 

6. Mely tulajdonságok jellemzők… 

Pl.  

Gyuri Veronka 

tapintatos naiv 

híres bájos 

rátermett hálás 

segítőkész tapintatos 
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7. Mit jelent az idézett részlet… 

Pl. Bábaszék határában egy akasztott embert találtak. A polgármester ingadozott az 

akasztott ember sorsát érintő döntés kapcsán: melyik pártnak, elgondolásnak kellene 

igazat adnia. Ezért kapóra jön számára Gyuri megjelenése, úgy tesz, „mintha valami 

roppant sürgős és fontos dolga lenne” vele. 

8. Dolgozzatok csoportokban… 

Csoportos megoldás a feladat utasításai alapján. 

Három üszög 

1. Az alábbi szövegben öt… 

Gyuri a pap házában kereste az öreg esernyőt. Közben elküldte jegygyűrűket venni 

Sztolarikot, aki azonban dolgavégezetlen tért vissza. Azt viszont az ő elbeszéléséből tudta 

meg Gyuri, hogy az esernyőnek már csak a nyele van meg, a vászna már új, amiatt olyan 

szép piros. Miután az esernyőt nem találta, Gyuri Veronkáról is lemondott, nem volt 

szükség a gyűrűkre. 

Helyesen: 

Gyuri a sekrestyében kereste az öreg esernyőt. Sztolarik már megvette a jegygyűrűket. 

Azt viszont a pap elbeszéléséből tudta meg Gyuri, hogy az esernyőnek már nincs meg 

 a nyele, a vászna is színtelen már. Miután az esernyő nyelét nem találta, Veronkának is 

nyoma veszett. 

2. Találónak érzed… 

Egyéni válaszok. 

3. Mire utal Sztolarik… 

Sztolarik Gyurival folytatott korábbi beszélgetésükre utal, amelyben Gyuri azt mondja, 

hogy csak azért veszi el Veronkát, az esernyő tulajdonosát, hogy hozzájuthasson az 

örökséghez:  

„‒ Azt hiszem, szeretem ‒ felelte Gyuri bizonytalan hangon. ‒ Olyan csinos! Magának 

nem tetszik? 

‒ Hogyne, hiszen én sem vagyok kenyérbélből. Hanem az a kérdés, megkérted volna-e, ha 

nincs az az esernyőhistória? Felelj őszintén! 

‒ Eszembe se jutott volna.” 

Gyuri logikája mentén az új helyzetben Adamecznét kellene elvennie – jegyzi meg 

ironikusan Sztolarik. 

4. Írj egy rövid fogalmazást… 

Egyéni fogalmazás. 
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Összefoglalás 

1. A regény címe… 

Pl. 

https://archiv.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000227.HTM 

https://archiv.katolikus.hu/szentek/0629.html 

http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0059.html 

2. Melyik a számodra legrokonszenvesebb… 

Egyéni válasz és bemutatás. 

3. Tedd a regény cselekményének megfelelő… 

A helyes sorrend: 3., 1., 5., 6., 4., 2.  

4. Fejezd be a megkezdett… 

Egyéni válasz. 

5. A több kiadást megért… 

a) Melyik borító mit hangsúlyoz… 

Az első képen a kis Veronka látható az esernyő oltalma alatt. A második kép az 

esernyőre, illetve annak nyelére irányítja a figyelmet. A harmadik kép egy életképet 

mutat: Müncz Jónás útjára helyezi a hangsúlyt, bemutatva egyúttal a környezetet is. 

b) Tervezz könyvborítót… 

Egyéni megoldás. 

6. Tagold részekre a regényt… 

Pl. 

 kiindulópont (expozíció): A legenda (Bélyi Veronka és Glogova története), A 

Gregoricsok (Gregorics Pál története), 

 bonyodalom: Az esernyő kibukkan (Gyuri elindul, hogy megtalálja örökségét), 

 kibontakozás: Gyuri sikertelen kutatása, Veronkával való találkozása, az esernyő 

történetének megismerése, út Glogovára, 

 tetőpont: Gyurinak döntenie kell, mi a fontos számára; Veronika kihallgatja Sztolarik 

és Gyuri beszélgetését, majd elfut, 

 megoldás: kibékülés, boldog vég. 

https://archiv.katolikus.hu/szentek2/SZENTEK/00000227.HTM
https://archiv.katolikus.hu/szentek/0629.html
http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legenda0059.html
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Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása 

1. Készíts rövid hírt… 

Egyéni megoldás a feladat utasításainak megfelelően: 

Ki? Bede Erzsi. 

Mit? Jelentkezett, hogy letöltse testvére, Bede Anna fél évre meghatározott büntetését. 

Mikor? Ködös, téli napon; a megtárgyalt bűnügyek végén. 

Hogyan? Önként jelentkezve, szégyenlősen. 

Hol? A bíróságon. 

Miért? Orgazdaság vétsége miatt. 

2. Mikszáth gyakran használ zárójeles megjegyzéseket… 

a) Kihez kötődik? A mindentudó narrátorhoz/a bírósági teremben levők valamelyikéhez. 

Ki a kimondója? A narrátor/valakinek a belső hangja, gondolata. 

Szerinted elhangzik…? Nem hangzik el, a zárójeles mondat inkább egy belső, egyéni 

látásmódú, szubjektív véleményalkotás. 

b) Kihez kötődik? A mindentudó narrátorhoz/Bede Erzsihez. 

Ki a kimondója? Bede Erzsi. 

Szerinted elhangzik…? Elhangozhat Bede Erzsitől zárójeles megjegyzésként: 

magyarázatként; az is lehet, hogy Bede Erzsi gondolatát olvassuk. 

3. Mikszáth műveiben nagy szerepe van… 

„…a köd nekinehezedett az idomtalan épületnek…” – megszemélyesítés/költői jelző, jelzős 

szerkezet. 

„Üde légáramlat surrant be vele, mely szelíden meglegyintette az arcokat, s 

megcsiklandozá a szempillákat…” – megszemélyesítés. 

„Nagy az én bajom, nagyon nagy.” – ismétlés. 

„Hangja lágy és szomorú, a szívekig hat, mint a zene.” – hasonlat. 

„a király képe […] nyájasan integet neki a néma falról…” – megszemélyesítés. 

[A lány arca] „fehér liliom volt előbb…” – metafora. 

4. Jelentős szerepe van ebben a novellában… 

a) Milyen fontos kérdésekre… 

Pl. Mi történt Kártony Gábor és Bede Anna között? Mi volt a bűne Bede Annának? 

Miért halt meg Bede Anna? Mi az oka annak, hogy Erzsi akarja letölteni a büntetést?  
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b) Hogyan „fejtenéd meg”… 

 Az elnök talán meghatódott, elérzékenyült Erzsi ártatlanságán és jóhiszeműségén, 

ezért törölheti meg könnybe lábadó szemeit. 

 Kétértelmű mondat. A magasabb bírói fokozatra és az isteni igazságszolgáltatásra 

egyaránt utalhat az „odafönt” szó. 

5. A novellában… 

a) Mit ábrázolnak… 

Jégvirágot és ólomkarikás ablaktáblát. 

b) Milyen misztikus… 

Az említett tárgyak sejtelmessé teszik a hangulatot. A történésekkel párhuzamosan 

érzékeltetik a fény és sötétség, a világosság és homályosság, a kint és bent világának, 

valamint a lassúnak (nyugodtnak) és gyorsnak (izgatottnak) érzett időnek a légkörét. 

 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 

1. Hogyan nevezik ezeket… 

Első kép: almárium. 

Második kép: sparhert. 

Harmadik kép: gépfiók/gépfia. 

Negyedik kép: putri. 

2. Milyen másodlagos jelentésük lehet az alábbi szövegrészleteknek?  

a) „Sokat tapasztaltuk már, hogy igen könnyen gurul a krajcár.”  

 A pénzből nagyon hamar kifogynak: amilyen nehezen keresik meg a pénzt, olyan 

gyorsan el is kell költeniük, hogy megéljenek. 

b) „Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az izgatottságtól s a munkától.”  

 Az izgalomtól, a munkától kipirosodott/kimelegedett/belázasodott.  

c) „Nekem mán csak egy hibádzik, a kapa főd.” – Hamarosan meg fog halni / Már csak 

 a halált várja. 

3. Arany János ezt írja… 

a) Idézd fel… 

Egyéni válaszok. 

b) Keresd meg… 

Pl. 

„Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember is tudjon kacagni. 
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Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, hanem szívből jövő kacagás is elég. Sőt az is igaz, 

hogy a szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna oka sírni.” 

„És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy délutánt azzal töltöttünk, hogy hét 

krajcárt kerestünk ketten.” 

„‒ Elbújtak. 

‒ Micsodák? 

‒ A pénzecskék ‒ szólt felkacagva az anyám.” 

„‒ Itt vannak, benne vannak – nevetgélt” 

„Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy van benne valami. 

Összenéztünk és nevettünk a gyerekes tréfán.” 

„Ennek van a legtöbb, ni! ‒ kiáltotta kacagva, mikor kirántotta a legalsó fiókot, 

amelynek egy csepp feneke se volt.” 

„A legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két krajcárt.” 

„Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből kinevetni a nyomorúságunkat.” 

4. A novella elbeszélője… 

Azonosítható, hiszen a novella mesélője saját gyerekkori élményeit írja le: 

szegénységüket, édesanyja betegségét, a koldus történetét, amik akár meg is eshettek 

vele. Vagy: Nem azonosítható: a történetnek lehetnek kitalált elemei, nem biztos, hogy 

minden, a novellában szereplő esemény megtörtént. 

5. Kosztolányi Dezső… 

a) Párosítsd a szövegbeli helyeket… 

Gépfiók ‒ a munka világa. 

Almárium ‒ a múlt emlékeinek világa. 

Szülők ‒ az ősök világa; a család. 

Koldus ‒ a szegénység világa. 

b) Fogalmazd meg a fenti szöveg alapján… 

A hét krajcár az írói indulás, az író örökségének jelképe. Műveinek forrása és témája  

a múlt, a család, a szegénység, a munka. 

6. Olvasd el az alábbi részletet… 

a) Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Jelöld I vagy H betűvel!  

Az apa egy kosárban tartotta az üstfoltozó szerszámokat. ‒ H 

A család egy erdő szélén épített kunyhóban töltötte a teleket. ‒ I 

A Náné elnevezés a Kázmér becéző formája. ‒ H 

Az üstfoltozó kerítést és háztetőt javított. ‒ H 
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b) Gyűjtsd össze a fenti szövegből… 

Üstöt, permetezőt, vízmelegítőt vagy más holmit foltozott, javított. 

c) Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten… 

www.uccualapitvany.hu/wp-content/uploads/2016/01/%C5%90si-cig%C3%A1ny-

mesters%C3%A9gek-%C3%A9s-foglalkoz%C3%A1sok.pdf 

www.napkut.hu/naput_2006/2006_09/056.htm 

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – Kilencedik fejezet 

1. A „bábeli nyelvzavarról” olvashatunk a novella alcímében. Honnan ered a kifejezés? 

Meséld el a történetet néhány mondatban! 

A kifejezés eredete a Bibliában, az Ószövetségben olvasható. Az addig egységes nyelvet  

a bábeli torony építése miatt zavarta össze Isten. Így alakultak ki a nyelvek és szóródtak 

szét a népek. 

2. Találd ki, miről mesélhetett a kalauz Estinek! Írd le vázlatosan a történetét! 

Egyéni megoldás. A novella szövege alapján a történet kapcsolódjon a megjelenő 

tárgyakhoz: a levélhez, a kutyát ábrázoló képhez és a két, zöld gombhoz. 

3. Alkossatok háromfős csoportokat! 

Csoportos megoldás. 

4. Írj levelet… 

Egyéni megoldás. 

5. Te mit tettél volna… 

Egyéni válasz. 

Kányádi Sándor: Az igazi sportember 

1. Mit gondolsz a cím alapján… 

Egyéni válaszok. 

2. „Egyik viharos délután vendégek…” 

A szóhasználat a mese műfaját idézi, ennek megfelelően a beszélő egy mesei narrátorral 

azonosítható. 

3. Páros munka: játsszátok el állóképekben az alábbi jeleneteket! 

Páros megoldás. 

4. Mit tanácsolnál… 

http://www.uccualapitvany.hu/wp-content/uploads/2016/01/%C5%90si-cig%C3%A1ny-mesters%C3%A9gek-%C3%A9s-foglalkoz%C3%A1sok.pdf
http://www.uccualapitvany.hu/wp-content/uploads/2016/01/%C5%90si-cig%C3%A1ny-mesters%C3%A9gek-%C3%A9s-foglalkoz%C3%A1sok.pdf
http://www.napkut.hu/naput_2006/2006_09/056.htm
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Egyéni megoldás. 

5. Mi bizonyítja… 

Virágot vesz édesanyjának, a ruháit gondosan teszi vállfára, elsírja magát az ablak 

megrepedésekor, elszégyelli magát, később magára vállalja az ablak betörését. 

6. Állítsatok össze a novella alapján… 

Csoportos megoldás. 

Heinrich Böll: A Balke család mérlege 

1. Miért jelképes… 

A mérleg az igazság, az igazságosság jelképe. A cím a hatalom igazságtalanságára, 

elnyomására irányítja a figyelmet. 

2. Foglald össze néhány mondatban… 

Az elbeszélő nagyapja véletlenül felfedezi: a mérleg rosszul mér. A fél kiló ötödfél dekával 

több, mint más mérlegeken, tehát ennyivel többet kell beszállítaniuk az embereknek fél 

kiló termény áráért.  

3. Alkossatok párokat… 

Páros megoldás a vonatkozó idézetek felhasználásával. 

Pl.: „szorgalmas volt és okos: messzebbre kúszott be az erdőkbe, mint előtte  

a családjához tartozó gyermekek”, „nem félt Bilgantól”, merészen szembeszáll Balkéékkal 

is, az igazság kiderítésének érdekében hosszú utat tesz meg, és eltűri az ezért járó verést 

is, az igazságért kiálló ember. 

4. Hogyan lehetett volna… 

Egyéni megoldás. 

5. Négyfős csoportokban… 

Csoportos megoldás. 

6. Miért hitelesebb… 

Pl. A happy end hiánya jobban rávilágít az igazságtalan hatalom mindenkori 

kegyetlenségére, elnyomására. 

Összefoglalás 

1. A felsorolt fogalmak közül… 

A megfelelő indoklással pl.:  
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a) humor: Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, 

b) szabadságszeretet: Heinrich Böll: A Balke család mérlege, 

c) megbocsátás: Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, Kányádi Sándor: Az igazi 

sportember, Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, 

d) vágy a másik megértésére: Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, Kosztolányi 

Dezső: Esti Kornél, Kányádi Sándor: Az igazi sportember, 

e) igazságvágy: Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, Kányádi Sándor: Az igazi 

sportember, Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Heinrich Böll: A Balke család mérlege, 

f) becsületesség: az összes novellához kapcsolódó fogalom, 

g) együttérzés a nehéz sorsúakkal: Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása, Móricz 

Zsigmond: Hét krajcár, Kosztolányi Dezső: Esti Kornél, Heinrich Böll: A Balke család 

mérlege. 

2. Pontozd 1-től 5-ig… 

Egyéni és csoportos megoldás. 

3. Mutasd be… 

Egyéni megoldás. 

Molière: A fösvény 

1. A tankönyvben szereplő jelenet…  

Egyéni választás indoklással. 

2. A jelenet mindkét szereplője jellegzetes commedia dell’ arte szereplő, állandó típus. 

Harpagon a Pantalone, Fecske pedig a Brighella. Nézzetek utána a dőlt betűvel szedett 

fogalmaknak!  

Pantalone: gazdag és öreg kereskedő, módos, polgári öltözékben, kiugró orral, 

kecskeszakállal és övére akasztott erszénnyel jelenik meg a színen. 

Brighella: agyafúrt, eszes, tevékeny, olykor rosszindulatú, mindenre kapható fickó, akinek 

felvágták a nyelvét. 

Lásd: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-

osztaly/a-kozepkori-dramairodalom/commedia-dell-arte 

A megismert jelentés és az olvasott jelenet alapján igaznak találjátok a fenti állítást? 

Indokoljátok álláspontotokat! 

Alapvetően igaz az állítás, de érdemes hangsúlyozni, hogy Harpagon még Pantalonénál is 

fösvényebb: gatyamadzagos bugyogóban jár, és pénzét sokkal jobban elrejti. 

3. Rajzoljátok le az általatok elképzelt két szereplőt! Határozzátok meg a jelmezüket, mintha 

jelmeztervet készítenétek!  

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/a-kozepkori-dramairodalom/commedia-dell-arte
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalom-9-osztaly/a-kozepkori-dramairodalom/commedia-dell-arte
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Egyéni és csoportos megoldás a találatok alapján. 

4. A tankönyvben olvasható jelenet adja meg az egész dráma alaphangulatát, műfaját. 

Keressétek meg azokat az elemeket (nyelvi jellemzők, helyzetek, jellemábrázolás), 

amelyek ezt a célt szolgálják!  

Pl. Harpagon betegesen gyanakszik, mindenkiben tolvajt és árulót sejt, mindenkitől 

retteg, fél, hogy ki akarják fosztani. Görcsös gyanakvással bizonygatja, hogy szegény, 

miközben az olvasó számára világos, hogy igen jómódú. Jelleme ily módon komikus. 

Vicces helyzet pl. az, amikor Harpagon átkutatja Fecske ruházatát, hogy nem rejteget-e 

valamit. 

Nyelvileg komikusak Fecske kiszólásai és Harpagonnal való beszélgetésében  

a helyesbítései, Harpagon túlzó megjegyzései Fecskéről stb.  

5. Határozzátok meg a komédia műfaji jellemzőit!  

A komédia fogalma: Drámai műfaj, mely a komikum eszközeivel mutatja be a világot. 

Építhet a helyzet-, a jellem- és a nyelvi komikumra. 

A komikum: műfajteremtő esztétikai minőség, mely nevetséges hatásra épül.  

A komikumot valamely hiba vagy rútság okozza úgy, hogy nem kelt fájdalmat, 

szomorúságot a nézőben. 

Keressetek ezekre példákat az olvasott jelenetben! 

Lásd fenn. 

6. Miről beszélget Harpagon és Fecske? Vizsgáljátok meg és jellemezzétek mindkettőjük 

szóhasználatát!  

Harpagon lopással gyanúsítja meg Fecskét, legalábbis azt feltételezi, hogy az ő pénze 

miatt van házában. Fecske szolgához illően, de gúnyosan és ironikusan válaszol. 

A szóhasználatra a fenyegetőzés, a gyanakvás, az egymást szidás szókincsének 

használata jellemző. 

7. Milyennek látjátok a két szereplő magatartását? Jellemezzétek a viselkedésüket!  

Harpagon gyanakvó és fenyegetőző, Fecske pedig gúnyos. A túlzó gyanakvás, Fecske 

kiszólásai komikus figurákká teszik a szereplőket. 

8. A 6. és 7. feladat segítségével jellemezzétek a szereplőket!  

Egyéni és csoportos megoldások. 

9. Milyen szerzői utasításokat találtok a jelenetben? Ha valamit nem tudtok értelmezni, 

nézzetek utána! Mennyiben segítik ezek az utasítások a színészek játékát és a jelenet 

hangulatának megteremtését? 
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A „félre” és a „fenn” szerzői utasítások és az azoknak megfelelő színészi játék jelzi, hogy 

melyek azok a mondatok, amelyeket a szereplő nyíltan a másik szereplő szemébe mond, 

és melyek azok, amelyeket magában vagy a közönség/olvasó felé kiszólva mond/gondol. 

A többi szerzői utasítás („Kezét emeli, hogy arcul üsse”, „megtapogatja Fecske 

bugyogójának alját”, „Átkutatja Fecske zsebeit”, „zekéje egyik zsebét mutatja”)  

a helyzetben rejlő komikumot teremti meg, illetve segítenek olvasás közben elképzelni a 

színpadon játszódó jelenetet. 

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi (részlet) 

1. Keress olyan megjegyzéseket… 

Pl. Az alábbi idézetek alapján az iskolaváltás nehézséget jelent: új helyzetek 

megismerését, új feladatokat, új személyközi kapcsolatok kialakítását, a többi ember 

megismerését/megértését, a beilleszkedés nehézségeit. 

„én is kitapétázom a sajátomat. Na, nem ilyen bandák képeivel. De akkor mivel?” 

„néztem vissza rá tök bénán” 

„hálát adtam Virágnak, amiért nem csúfolt ki” 

„Már egyáltalán nem fürkésztek olyan kíváncsi tekintettel, mint tegnap, csak 

visszaköszöntek, mint egy régi ismerősnek.” 

„csak néha néztem fel” 

„Ahogy belépett, rögtön zavarba jöttem, sajnos egy nap elég volt ahhoz, hogy felmérjem, 

azzal, hogy tegnap nem barátkoztam össze vele, végleg elbúcsúzhatok a menő 

társaságtól.” 

„Abszolút kötekedni próbált, plusz soha, senki nem hív Renátának, csak ha mérgesek 

rám.” 

„Így, hogy az egész osztály minket nézett, én inkább nemet mondtam volna. De ciki.” 

„Én azonnal elvörösödtem, mivel Ricsi először vett észre” 

„Jó tudni, hogy a gólyatáborban így összebarátkozott mindenki.” 

„Meglepetésemre nem rögtön az irodalomtanár jött” 

„igyekezett mindent észben tartani, talán kicsit túl is pörgött.” 

2. Milyen volt Renáta… 

Renátának korábbi iskolájában negatív tapasztalatai voltak: „Az általánosban állandóan 

halálra cikiztek, mert zenékkel sosem voltam úgy igazán képben.” Virág nem cikizi 

Renátát, hanem a segítségét ajánlja neki. 

3. Keress olyan részleteket… 
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Egyéni válaszok, pl. az alábbi idézetekre támaszkodva: 

 

Diákokra jellemző megnyilvánulások Tanárokra jellemző megnyilvánulások 

‒ „sorban álltak” 

‒ „számkombinációs lakatot, a diákomat 

és a belépőkártyámat, amit azonnal 

feltettem a táskámra lógatott Szent 

Johannás passtartóra” 

‒ „bepakoltam a tesicuccom meg néhány 

tankönyvet” 

‒ „Klassz” 

‒ „Szerinted melyik a jobb? P!AtD, MCR, 

FAB vagy TH?” 

‒ „Arcába fésült haj” 

‒ „berontott a terembe headsettel a 

fülében” 

‒ „menő társaság” 

‒ „A tolla végét rágva hátrafelé 

forgolódott, látszólag társaságot keresett 

a becsengetésig” 

‒ „Ricsi, megvan, kik írják a házi 

dolgozatokat – röhögött fel Zsolt ránk 

mutatva.” 

‒ „Elnézést, lerobbant a busz” 

‒ „a tizenegyből heten feltették a kezüket” 

‒ „rengeteg megbeszélnivalónk van” 

‒ „– Neményi! – fordult hozzá az ofő. 

Arnold kedvtelenül megfordult. – Négy 

percet késtél.” 

‒ „Az ofő végiggondolta ennek a 

valószínűségét, majd inkább legyintve 

elengedte” 

‒ „Először is, mindenki írja fel egy lapra a 

szülei elérhetőségét, a hátsó padokból 

kezdjék összeszedni!” 

‒ „másodpercenként ellenőrizve az óráját, 

hogy mennyi időnk van” 

‒ „ízléses, kilencedikes osztály falára 

valót” 

 

4. Dolgozzatok… 

Csoportos megoldások. 

 


