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Deşteaptă-te, române! 
                                      Andrei Mureșanu

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!

Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
“Viaţă-n libertate ori moarte!” strigă toţi.

Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină,
Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt.
Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost’pământ!
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1.1 A kommunikáció céljának, a beszélő(k)nek és a beszédszándéknak 
(pl. tény-/véleményközlés; (információ)kérés, utasítás, indulat- 
és érzelemkifejezés; kérdés-válasz párok stb.), a felismerése - a 
különböző mondatfajták hanglejtésének megfigyelése;

1.2. Szóbeli megnyilatkozás megadott témájú, magánéleti, kisközösségi 
beszédhelyzetekben a nonverbális eszközök és a kommunikációs 
tényezők figyelembevételével

- egyes gyakori beszédcselekvések (köszönés, megköszönés, bocsánat-
kérés, ígéret, jókívánság, gratuláció; tájékoztatás, tudakozódás stb.) 
nyelvi repertoárjának és nonverbális kísérőelemeinek ismerete

- a kommunikációs szempontoknak (pl. közlési szándéknak, az elérni 
kívánt hatásnak, a kommunikáció körülményeinek, a címzettnek 
stb.) megfelelő szövegalkotás

- a szókincs, regiszterek, nyelvváltozatok megválasztása, 
I.3 - - saját vélemény megfogalmazása és indoklása 
1.5. Nyitott magatartás a kommunikáció kezdeményezésében és fenn-

tartásában
2. Írott szövegek értése és értelmezése
- részletek társítása nevekhez, helyszínekhez; szavak, kifejezések 

magyarázata; egyszerűbb ok-okozati összefüggések felismerése; 
önálló vélemény megfogalmazása 

- szövegtömörítés a lényeg/fő gondolat kiemelésével és átfogalmazá-
sával

3. Írásbeli szövegalkotás
3.2. Különböző típusú rövid szövegek alkotása különböző beszédhely-

zetekben
3.3. A beszédszándéknak megfelelő nyelvi elemkészlet megválasztása
4. A nyelvi megformálásra való érzékenység és igényesség a szóbeli és 

írásbeli kommunikációban
- különböző mondatfajták hanglejtésének megfigyelése
4.3. A szavak jelentésének, használati körének, a regiszternek a felis-

merése
- gyakorlatok az érzelemkifejező nyelvi és nem nyelvi elemek és eszkö-

zök alkalmazására
- egyes gyakori beszédcselekvések - a kiválasztott nyelvi eszközök 

másokra gyakorolt hatásának felismerése 
- a beszédtárs beszédstílusának megfigyelése, az üzenet e felől való 

értelmezése

1.1. Változatos kommunikációs helyzetekben elhangzó szövegek globá-
lis értése a lényeges gondolatok kiemelésével

- a hangzó szöveg témájának/tárgyának, legfontosabb gondolatának 
kiemelése

-- a kommunikáció céljának, a beszélő(k)nek és a beszédszándéknak a 
felismerése 

1.2. Szóbeli megnyilatkozás megadott témájú, beszéd-helyzetekben a 
nonverbális eszközök és a kommunikációs tényezők figyelembevé-
telével

- egyes gyakori beszédcselekvések nyelvi repertoárjának és nonverbá-
lis kísérőelemeinek ismerete

1.3. Lényeges gondolatok kiválasztása és rendszerezése szabadon 
választott vagy megadott témák szóbeli bemutatására különböző 
kommunikációs helyzetekben

Tantervi sajátos kompetenciák

A kommunikációs helyzet tényezői:
• Kontextus: tér, idő, beszédpartner
• Szerepek: beszélő, hallgató, megfigyelő/

értelmező
• Közlési szándék: pl. tényközlés, vélemény-

közlés, információkérés, utasítás, indulat- 
vagy érzelemkifejezés, kapcsolatteremtés 
stb.

• A beszédpartner: szándéka, viselkedése; 
rejtett szándék (utalás, háttérmondatok)

• Beszédaktus-párok a párbeszédben (pl. 
kérdezés-válaszolás, köszöntés-megkö-
szönés, meghívás-elfogadás/elutasítás 
stb.)

• Beszédaktusok és beszédtettek (pl. 
jókívánság, ígéret, gratuláció, köszöntés, 
bocsánatkérés stb.)

• Közlésformák: párbeszédes, elbeszélő,
• Az írás folyamatközpontú modellje és 

szakaszai:
• céltételezés/funkció (az írói szándék és a 

címzett figyelembevétele; kapcsolatte-
remtés, tényközlés, felhívás, érzelemkife-
jezés);

I. A szövegek nyelvi megformálásának 
szövegtani, morfoszintaktikai, lexikális, 
szemantikai és fonetikai szintje

hanglejtés 
 szókészlet

• A beszédpartner: szándéka, viselkedése; 
rejtett szándék (utalás, háttérmondatok)

• Nyelvi illem/udvariasság a kommunikációs 
helyzetben:

• Beszédaktus-párok a párbeszédben (pl. 
kérdezés-válaszolás, köszöntés-megkö-
szönés, meghívás-elfogadás/elutasítás 
stb.)

• Beszédaktusok és beszédtettek (pl. 
jókívánság, ígéret, gratuláció, köszöntés, 
bocsánatkérés stb.)

• Gesztus, mimika, testtartás
A szóbeli szöveg értésének és alkotásának 

stratégiái:

Tartalmak

BEVEZETÉS

A MESE
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- elbeszélő szövegek szöveghatás/téma megragadása, rövidebb 
műfajok (mese,) cselekményének követése- választott vagy adott 
téma kapcsán gyakorlatok a fontosabb információk szóbeli - saját 
vélemény megfogalmazása és indoklása 

- a szövegtípusnak megfelelő rendezőelv és szövegképző szabályok 
alkalmazása: egység, haladás, folytonosság, tagoltság, arányosság

1.5. Nyitott magatartás a kommunikáció kezdeményezésében és fenn-
tartásában

- empatikus magatartás , állásfoglalás megfogalmazása
- saját álláspont, gondolatok, érzések, vélemények, információk pon-

tos, változatos, kulturált, érthető, önálló kifejtése  különféle nyelvi 
formákban mindennapi helyzetekben

2. Írott szövegek értése és értelmezése
2.2. Különböző típusú nyomtatott és elektronikus szövegek értő/értel-

mező olvasása
- folyékony/független olvasás  az elbeszélő szövegek sajátosságainak 

felismerése és tudatosítása
- a történetmondás lineáris rendjének betartása 
- az elbeszélő szöveg jellemzőinek ismerete 
-explicit és implicit információk kiemelése ; részletek társítása ne-

vekhez, helyszínekhez; szavak, kifejezések magyarázata; egysze-
rűbb ok-okozati összefüggések felismerése; átfogalmazás; önálló 
véleményalkotás 

- kérdések megfogalmazása az olvasottakkal kapcsolatban
- szövegtömörítés a lényeg/fő gondolat kiemelésével és átfogalmazá-

sával
- a szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése  
2.3. Az olvasói tapasztalatok és a háttértudás működtetése az irodalmi 

szövegek befogadásában
- a mesék jellegzetes cselekményelemeinek /fordulatainak előrelátása
- a szereplők cselekedeteinek, magatartásának értelmezése az olvasói 

tapasztalatok alkalmazásával
2.4. Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottságának felismerése
- a szerző és narrátor megkülönböztetése irodalmi szövegek befogadá-

sa során
- a mese és a novella összehasonlítása 
 - a regiszter szerepének megfigyelése 
2.5. Alapvető erkölcsi értékek felismerése az olvasott szövegben
- a mesei szereplők/szerepkörök értékvonatkozásainak (jó–gonosz) 

felismerése 
- a tanítómesék erkölcsi értékkonfliktusainak felismerése
- véleménynyilvánítás az erkölcsi értékítélet indoklásával
3. Írásbeli szövegalkotás
3.1. Választott témákkal kapcsolatos fontos információk, gondolatok, 

érzelmek megosztása írásban az írásfolyamat szakaszaihoz igazod-
va

3.2. Különböző típusú rövid szövegek alkotása különböző beszédhely-
zetekben

- kronológiai beszámoló, élménybeszámoló személyes vagy fiktív 
élmény alapján (pl. egy szereplő helyzetében)

- kreatív írásgyakorlatok: mesefolytatás, mesebefejezés, meseírás (pl. a 
mesefajták szüzséje alapján)

3.3. A beszédszándéknak megfelelő nyelvi elemkészlet megválasztása
- a beszédszándéknak megfelelő lexikális elemek és szerkezetek meg-

választása - 
3.5. Olvasható, rendezett íráskép
- rendezett, olvasható íráskép

Tantervi sajátos kompetenciák

• Események képi és nyelvi megformálása; a 
képi és nyelvi megformálás különbségei; 
elemi mondatszerkezet

Szövegtípusok, olvasási stratégiák, alapfo-
galmak

Szövegértési stratégiák
• Közlésformák: párbeszédes, elbeszélő, 

leíró
• Előzetes tudás aktiválása, lineáris olvasás 

és retrospektív olvasás
• Elbeszélő szövegek: helyszín és szereplők; 

az események lineáris, időbeli elrendezése 
az elbeszélő szövegben; tárgyilagos és 
személyes nézőpont

• Grafikai és képi elemek a szövegben: táb-
lázat, egyszerűbb ábrák, illusztráció

• Epikus művek olvasása: narrátor, cse-
lekmény, szereplők/ szereplőcsoportok; 
egyszerű tér- és idővonatkozások az 
epikus szövegekben; a beszélő és szerző 
viszonya az epikus szövegekben; az elbe-
szélői nézőpont: külső és belső nézőpont; 
elbeszélői és szereplői nézőpontok az 
epikus szövegekben

• Az írás folyamatközpontú modellje és 
szakaszai:

 témaválasztás;
• generálás (kötetlen írás, ötletbörze egyé-

nileg és párban);
• céltételezés/funkció (az írói szándék és a 

címzett figyelembevétele; kapcsolatte-
remtés, tényközlés, felhívás, érzelemkife-
jezés);

• tématartás/kulcsszó, tematikai egység, 
cím;

• szerkesztés: makroszerkezeti egységek;
• helyet, időt jelölő szemantikai elemek;
• Helyesírás
• a párbeszéd és az idézet írásmódja
• a hangok hosszúságának szabályzatnak 

megfelelő jelölése a begyakorolt szókész-
let körében

•a kiejtéssel megegyezően írt gyakoribb 
szavak biztos helyesírása

• az egybeírás és különírás egyszerűbb 
típusai: színnevekkel, népnevekkel vagy 
gyakori melléknévvel (pl. kis, nagy, házi 
stb.) módosított főnevek, ikerszók stb.)

•a hagyományőrzés elve
• a gyakoribb hagyományos helyesírású 

családnevek
• a j hang biztos jelölése a begyakorolt 

szókészletben
• az ismertebb személynevek, intézményne-

vek, könyvcímek helyesírása
•a Tisza, Petőfi utca, János-hegy típusú, 

ismertebb földrajzi nevek helyesírása

Tartalmak
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- kép és szöveg hatásos, arányos elrendezése 
- nagyobb szócsoportokra jellemző helyesírás 
4. A nyelvi megformálásra való érzékenység és igényesség a szóbeli és 

írásbeli kommunikációban
4.3. A szavak jelentésének, használati körének, a regiszternek a felis-

merése
- egyazon esemény leírása különböző nézőpontból,
- a rokon értelmű szavak és a szövegkörnyezet kétirányú viszonyainak 

tudatos kezelése  a beszélt és írott szövegalkotásban és -értésben
4.4. A beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfele-

lő nyelvi magatartás különféle kommunikációs helyzetekben
- a társas kultúrában való részvételhez szükséges nyelvi kompetenciák 

(pl. udvariassági formulák ismerete, alkalmazása; - egyes gyakori 
beszédcselekvések (köszönés, megköszönés, bocsánatkérés, ígéret, 
jókívánság, gratuláció stb.) nyelvi repertoárjának és nonverbális 
kísérőelemeinek ismerete

-- gyakorlatok a humor, az irónia, a gúny nyelvi eszközeinek felismeré-
sére

1.1. Változatos kommunikációs helyzetekben elhangzó szövegek globá-
lis értése a lényeges gondolatok kiemelésével

1.3. Lényeges gondolatok kiválasztása és rendszerezése szabadon 
választott vagy megadott témák szóbeli bemutatására különböző 
kommunikációs helyzetekben

- rövidebb műfajok ( monda), cselekményének követése
- egy adott/választott témának megfelelő adatok, információk össze-

gyűjtése
, a fő gondolatok rendszerezése
- választott vagy adott téma kapcsán a fontosabb információk szóbeli 

ismertetése/bemutatására tématartással
- saját vélemény megfogalmazása és indoklása
- a szövegtípusnak megfelelő rendezőelv és szövegképző szabályok 

alkalmazása: 
2. Írott szövegek értése és értelmezése
- a beszélői/elbeszélői nézőpont megfigyelése  
- a kontextus és a közlések jelentése közötti összefüggések felfedezé-

se-  
2.2. Különböző típusú nyomtatott és elektronikus szövegek értő/értel-

mező olvasása
- a leíró és elbeszélő szövegek sajátosságainak felismerése és tudato-

sítása
- gyakorlatok a történetmondás lineáris rendjének követése 
- szavak, kifejezések magyarázata; egyszerűbb ok-okozati összefüggé-

sek felismerése; önálló vélemény megfogalmazása stb.
2.3. Az olvasói tapasztalatok és a háttértudás működtetése az irodalmi 

szövegek befogadásában
- mesei elemek felismerése a mondában 
- a szereplők cselekedeteinek, magatartásának értelmezése az olvasói 

tapasztalatok alkalmazásával
2.4. Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottságának felismerése
- gyakorlatok a szerző és narrátor megkülönböztetésére irodalmi szö-

vegek befogadása során
- szóképek lehetséges jelentéseinek/asszociációs lehetőségeinek 

föltárása
 - kapcsolatteremtés a retorikai alakzatok, a szóképek, a hasonlat és a 

• 2.2. lexikális döntések: szóhangulat/
árnyalatok (vö. hangulatfestő szavak, 
regiszterbeli, stiláris különbségek)

• 2.3. lexikális döntések a beszédszándék 
függvényében

• • 4.2.1.2. az irónia mint beszédszándék 
(Ezt szépen megcsináltad!)

II. A nyelvhasználat társadalmi megítélése: 
nyelvi illemtan

• a szóbeli és írásbeli társas érintkezés for-
mulái: udvariassági repertoár; a kommu-
nikációs helyzetnek megfelelő regiszterek

•A szóbeli szöveg értésének és alkotásának 
stratégiái:

• Események képi és nyelvi megformálása; a 
képi és nyelvi megformálás különbségei; 
elemi mondatszerkezet

• Tárgy/téma azonosítása, előzetes tudás 
aktiválása; a lexikális regiszter; kulcssza-
vak, fő gondolat azonosítása, lényegmeg-
ragadás; tématartás

• Rendezőelvek: térbeli/időrendi linearitás, 
vertikális/horizontális/körkörös, lénye-
ges/kevésbé lényeges

Szövegtípusok, olvasási stratégiák, alapfo-
galmak

Szövegértési stratégiák
• Közlésformák: párbeszédes, elbeszélő, 

leíró
• Előzetes tudás aktiválása, lineáris olvasás 

és retrospektív olvasás
• Elbeszélő szövegek: helyszín és szereplők; 

az események lineáris, időbeli elrendezése 
az elbeszélő szövegben; tárgyilagos és 
személyes nézőpont

• Epikus művek olvasása: narrátor, cse-
lekmény, szereplők/ szereplőcsoportok; 
egyszerű tér- és idővonatkozások az 
epikus szövegekben; a beszélő és szerző 
viszonya az epikus szövegekben; az elbe-
szélői nézőpont: külső és belső nézőpont; 
elbeszélői és szereplői nézőpontok az 
epikus szövegekben

• A képszerűség és szemléletesség eszkö-
zei: vizuális és auditív kép; szóképek és 
alakzatok: hasonlat, 

• Az írás folyamatközpontú modellje és 

A NÉPMONDA
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szöveghatás/-hangulat között
2.5. Alapvető erkölcsi értékek felismerése az olvasott szövegben
3. Írásbeli szövegalkotás
3.1. Választott témákkal kapcsolatos fontos információk, gondolatok, 

érzelmek megosztása írásban az írásfolyamat szakaszaihoz igazod-
va

- szabad témaválasztásra, a témához tartozó fontos információk lejegy-
zése/rendszerezése 

3.2. Különböző típusú rövid szövegek alkotása különböző beszédhely-
zetekben

3.5. Olvasható, rendezett íráskép
- személynevek, intézménynevek,  valamint címek írásmódja, 
4. A nyelvi megformálásra való érzékenység és igényesség a szóbeli és 

írásbeli kommunikációban
4.3. A szavak jelentésének, használati körének, a regiszternek a felis-

merése
-a rokon értelmű szavak és a szövegkörnyezet kétirányú viszonyainak 

tudatos kezelése
- az érzelemkifejező nyelvi és nem nyelvi elemek és eszközök alkalma-

zása
-- gyakorlatok a humor, az irónia, a gúny nyelvi eszközeinek felismeré-

sére

1.1. Változatos kommunikációs helyzetekben elhangzó szövegek globá-
lis értése a lényeges gondolatok kiemelésével

- a közlésformák felismerése 
- a kommunikáció céljának, a beszélő(k)nek és a beszédszándéknak 

felismerése
,felismerés és az arra való reagálás 
- a kommunikációs szempontok
, megfelelő szövegalkotás és átalakítás 
- a szókincs, regiszterek, nyelvváltozatok megválasztása, a beszédszán-

dékok, beszédcselekvések kifejezésének verbális és nem verbális 
eszközei megválasztása, az udvariassági szempontok érvényesítése 
a nyelvi megformálásban

1.3. Lényeges gondolatok kiválasztása és rendszerezése szabadon 
választott vagy megadott témák szóbeli bemutatására különböző 
kommunikációs helyzetekben

-  félreproduktív és spontán szövegek alkotása a beszédhelyzetnek 
megfelelően

- elbeszélő és lírai szövegek meghallgatása, értése, a szöveghatás/téma 
megragadása, rövidebb műfajok (mese) cselekményének követése

- egy adott/választott témának megfelelő adatok, információk össze-
gyűjtése, a fő gondolatok rendszerezése

- választott vagy adott téma kapcsán  fontosabb információk szóbeli 
ismertetése/bemutatása, tématartás

- saját vélemény megfogalmazása és indoklás
.5. Nyitott magatartás a kommunikáció kezdeményezésében és fenn-

tartásában
- állásfoglalás  megfogalmazása 
- a saját álláspont, gondolatok, érzések, vélemények, információk pon-

tos, változatos, kulturált, érthető, önálló kifejtése különféle nyelvi 
formákban mindennapi helyzetekben.

2.2. Különböző típusú nyomtatott és elektronikus szövegek értő/értel-

szakaszai:
• témaválasztás;
• átdolgozás/szövegváltozatok (pl. párban 

felolvasás/visszajelzés alapján)
• tématartás/kulcsszó, tematikai egység, 

cím;
• szerkesztés: makroszerkezeti egységek;
• helyet, időt jelölő szemantikai elemek;
• koherencia;
• mondatszerkesztés (sorrend/jelentés, 

grammatikai kötöttségek);
• javítás (pl. regiszter, lexikális döntések, 

helyesírás)
• Helyesírás
• a párbeszéd és az idézet írásmódja
• az ismertebb személynevek, intézményne-

vek, könyvcímek helyesírása
•a Tisza, Petőfi utca, János-hegy típusú, 

ismertebb földrajzi nevek helyesírása
• a tiszai típusú tulajdonnévi származékok 

írásmódja
• 2. szókészlet

A kommunikációs helyzet tényezői:
• Kontextus: tér, idő, beszédpartner
• Szerepek: beszélő, hallgató, megfigyelő/

értelmező
• Közlési szándék: pl. tényközlés, vélemény-

közlés, információkérés, utasítás, indulat- 
vagy érzelemkifejezés, kapcsolatteremtés 
stb.

• A beszédpartner: szándéka, viselkedése; 
rejtett szándék (utalás, háttérmondatok)

• Beszédaktus-párok a párbeszédben (pl. 
kérdezés-válaszolás, köszöntés-megkö-
szönés, meghívás-elfogadás/elutasítás 
stb.)

• Beszédaktusok és beszédtettek (pl. 
jókívánság, ígéret, gratuláció, köszöntés, 
bocsánatkérés stb.)

Hangzás; szupraszegmentális és non-ver-
bális elemek szerepe a kommunikációs 
helyzetben:

• Gesztus, mimika, testtartás
• A szupraszegmentális elemek kiemelő 

szerepe: intonáció, nyomaték, kontraszt-
hangsúly, sorrend, szünet

• A szupraszegmentális elemek jelentést 
befolyásoló/ megváltoztató szerepe: 
hangsúly, sorrend, intonáció

A szóbeli szöveg értésének és alkotásának 
stratégiái:

• Események képi és nyelvi megformálása; a 

MŰKÖLTÉSZETI MESE
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mező olvasása
- folyékony/független olvasás folyamatos és nem folyamatos szövegeken
- a leíró és elbeszélő szövegek sajátosságainak felismerése és tudato-

sítása
-  a leíró szövegek elrendezése, megfigyelése 
- a történetmondás lineáris rendjének megfigyelése 
- az elbeszélő szöveg jellemzőinek megfigyelése 
- interaktív olvasási technikák alkalmazása 
- feleletválasztás, kiegészítés és feleletalkotás : explicit és implicit 

információk visszakeresése a szövegből; részletek társítása nevek-
hez, helyszínekhez; szavak, kifejezések magyarázata; egyszerűbb 
ok-okozati összefüggések felismerése; átfogalmazás; önálló véle-
mény megfogalmazása stb.

- kérdések megfogalmazása az olvasottakkal kapcsolatban
- a szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése 
2.3. Az olvasói tapasztalatok és a háttértudás működtetése az irodalmi 

szövegek befogadásában
- azonos témájú mesék felidézése
- mesei elemek felismerése az elbeszélő költeményben
- a szereplők cselekedeteinek, magatartásának értelmezése az olvasói 

tapasztalatok alkalmazásával
2.4. Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottságának felismerése
- a szerző és narrátor megkülönböztetése irodalmi szövegek befogadá-

sa során
- szóképek lehetséges jelentéseinek/asszociációs lehetőségeinek 

föltárása
-  a szóképek szó szerinti és átvitt jelentéseinek összehasonlítása
- a képek/irodalmi szövegek hangulatiságának megragadása
 - kapcsolatteremtés a retorikai alakzatok, a szóképek, a hasonlat és a 

szöveghatás/-hangulat között
-  a regiszter szerepének megfigyelése 
- egyszerű szövegműveletek 
- a verstani hallás 
2.5. Alapvető erkölcsi értékek felismerése az olvasott szövegben
- a mesei szereplők/szerepkörök értékvonatkozásainak (jó–gonosz) 

megfigyelése
- pozitív és negatív szerepminták megbeszélése
- véleménynyilvánítás az erkölcsi értékítélet indoklásával
3.1. Választott témákkal kapcsolatos fontos információk, gondolatok, 

érzelmek megosztása írásban az írásfolyamat szakaszaihoz igazod-
va

-  szabad témaválasztás, a témához tartozó fontos információk le-
jegyzése/rendszerezése (pl. ötletbörze, cselekményváz készítése, 
vázlatkészítés, -kiegészítés)

3.2. Különböző típusú rövid szövegek alkotása különböző beszédhely-
zetekben

- kronológiai beszámoló, élménybeszámoló személyes vagy fiktív 
élmény alapján 

- történet összefoglalása/újraírása a címzett és nézőpont megváltozta-
tásával

- leíró fogalmazás előkészítése (megfigyelés, azonosságok-különbsé-
gek összevetése; lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése)

- helyleírás valóságos vagy elképzelt helyszínről, lakókörnyezetről 
különféle szerkezeti megoldásokkal

- különböző témájú leíró szövegek szerkesztése a szövegtípus rendező-
elvének kiválasztásával 

- kreatív írásgyakorlás: mesefolytatás, mesebefejezés, meseírás

képi és nyelvi megformálás különbségei; 
elemi mondatszerkezet

• Tárgy/téma azonosítása, előzetes tudás 
aktiválása; a lexikális regiszter;  fő gon-
dolat azonosítása, lényegmegragadás; 
tématartás

• Rendezőelvek: térbeli/időrendi linearitás, 
vertikális/horizontális/körkörös, lénye-
ges/kevésbé lényeges

Szövegértési stratégiák
• Közlésformák: párbeszédes, elbeszélő, 

leíró
• Előzetes tudás aktiválása, lineáris olvasás 

és retrospektív olvasás
• Tájékozódás, információkeresés: betű-

rend, tartalomjegyzék; téma, kulcsszavak, 
fő gondolat

• Elbeszélő szövegek: helyszín és szereplők; 
az események lineáris, időbeli elrendezése 
az elbeszélő szövegben; tárgyilagos és 
személyes nézőpont

• Grafikai és képi elemek a szövegben: táb-
lázat, egyszerűbb ábrák, illusztráció

• Epikus művek olvasása: narrátor, cse-
lekmény, szereplők/ szereplőcsoportok; 
egyszerű tér- és idővonatkozások az 
epikus szövegekben; a beszélő és szerző 
viszonya az epikus szövegekben; az elbe-
szélői nézőpont: külső és belső nézőpont; 
elbeszélői és szereplői nézőpontok az 
epikus szövegekben

• A képszerűség és szemléletesség eszkö-
zei: vizuális és auditív kép; szóképek és 
alakzatok: hasonlat, megszemélyesítés, 
metafora; felsorolás, ismétlés, ellentét, 
retorikai kérdés

• Hangnemek: tárgyilagos és személyes, 
humoros

3.Az írás folyamatközpontú modellje és 
szakaszai:

• témaválasztás;
• generálás (kötetlen írás, ötletbörze egyé-

nileg és párban);
• céltételezés/funkció (az írói szándék és a 

címzett figyelembevétele; kapcsolatte-
remtés, tényközlés, felhívás, érzelemkife-
jezés);

• szervezés (a témához tartozó fontosabb 
gondolatok elrendezése nem lineáris 
vázlatban, pl. gondolattérkép, fogalmi 
térkép);

• átdolgozás/szövegváltozatok (pl. párban 
felolvasás/visszajelzés alapján)

• tématartás/kulcsszó, tematikai egység, 
cím;

• szerkesztés: makroszerkezeti egységek;

Tantervi sajátos kompetenciák Tartalmak
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- szövegtranszformáció: párbeszédből elbeszélés, elbeszélésből pár-
beszéd

3.5. Olvasható, rendezett íráskép
- rendezett, olvasható írásképet kialakítása
- kép és szöveg hatásos, arányos elrendezése 
3.6. Saját alkotású/különböző szövegek következetes elemzése a ko-

herencia és a helyesség szempontjából
4.1. Az elemi mondatok nyelvi megformálásának felismerése
-  a szöveg grammatikai alapjainak felfedeztetése: igék és vonzataik
-  a nyelvi lehetőségeknek a felmutatása, hogy események, körülmé-

nyeik és résztvevőik hogyan képződnek le a mondat nagy szerke-
zeti egységeire (pl. beszélgetés közben hogyan utalhatunk az egyes 
résztvevőkre, hely, idő, cél stb. körülményekre; hogyan az egyes 
részvevők tulajdonságaira stb.)

4.3. A szavak jelentésének, használati körének, a regiszternek a felis-
merése

- a szavak, kifejezések, mondatok és szövegkörnyezetek kétirányú 
viszonyainak felismertetése és alkalmazása

- szóválasztási gyakorlatok: egyazon esemény leírása különböző néző-
pontból, különböző címzett számára, különböző céllal, különböző 
beszédszándékot érvényesítve, különböző árnyalatokat vagy han-
gulatot kifejezve, különböző udvariassági fokon stb.

-  igék és különböző igekötős változataik közötti jelentéskülönbségek 
felismerése, valamint azonos igekötővel ellátott igék jelentésbeli 
összefüggéséinek felfedezése

- a rokon értelmű szavak és a szövegkörnyezet kétirányú viszonyainak 
tudatos kezelése a beszélt és írott szövegalkotásban és -értésben

- az érzelemkifejező nyelvi és nem nyelvi elemek és eszközök alkalma-
zása

4.4. A beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfele-
lő nyelvi magatartás

különféle kommunikációs helyzetekben
-  a szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben
-  a humor, az irónia, a gúny nyelvi eszközeinek felismerése

1.2. Szóbeli megnyilatkozás megadott témájú, magánéleti, kisközösségi 
beszédhelyzetekben a nonverbális eszközök és a kommunikációs 
tényezők figyelembevételével

- a szórend, a szó- és mondathangsúly és a mondatjelentés kétirányú 
viszonyainak megfigyelése és adekvát alkalmazás

- a kommunikációs szempontoknak (pl. közlési szándéknak, az elérni 
kívánt hatásnak, a kommunikáció körülményeinek, a címzettnek 
stb.) megfelelő szövegalkotás vagy átalakítás

1.3. Lényeges gondolatok kiválasztása és rendszerezése szabadon 
választott vagy megadott témák szóbeli bemutatására különböző 
kommunikációs helyzetekben

- félreproduktív és spontán szövegek alkotása  beszédhelyzetnek 
megfelelően- elbeszélő (prózai és verses) szövegek meghallgatá-
sa,a szöveghatás/téma megragadása, rövidebb műfajok (elbeszélő 
költemény részlete) cselekményének követése

- saját vélemény megfogalmazása 
- a szövegtípusnak (pl. történetmondás, rövid leírás) megfelelő ren-

dezőelv és szövegképző szabályok alkalmazása: egység, haladás, 

• helyet, időt jelölő szemantikai elemek;
• koherencia;
• mondatszerkesztés (sorrend/jelentés, 

grammatikai kötöttségek);
• javítás (pl. regiszter, lexikális döntések, 

helyesírás)
• Rendezőelvek: térbeli/időrendi linearitás, 

vertikális/horizontális/körkörös, lénye-
ges/kevésbé lényeges

• A szöveg grafikai képe: a szöveg oldalon 
való elhelyezése, tagolása; a kézírás olvas-
hatósága, rendezettsége; illusztráció

• Helyesírás
•mondatfajták és írásjelek
• a párbeszéd és az idézet írásmódja
• az egybeírás és különírás egyszerűbb 

típusai: pl. igekötős igék
Javasolt szövegtípusok: párbeszéd, elbeszé-

lés (beszámoló, történetmondás), utasító 
szöveg

A szövegek nyelvi megformálásának szöveg-
tani, morfoszintaktikai, lexikális, szeman-
tikai és fonetikai szintje

• a mondat struktúrája
• az ige és vonzatai
• igekötők
 

 

A kommunikációs helyzet tényezői:
• Kontextus: tér, idő, beszédpartner
• Szerepek: beszélő, hallgató, megfigyelő/

értelmező
• Közlési szándék: pl. tényközlés, vélemény-

közlés, információkérés, utasítás, indulat- 
vagy érzelemkifejezés, kapcsolatteremtés 
stb.

• A beszédpartner: szándéka, viselkedése; 
rejtett szándék (utalás, háttérmondatok)

A szóbeli szöveg értésének és alkotásának 
stratégiái:

• Tárgy/téma azonosítása, előzetes tudás 
aktiválása; a lexikális regiszter; kulcssza-
vak, fő gondolat azonosítása, lényegmeg-
ragadás; tématartás

• Rendezőelvek: térbeli/időrendi linearitás, 

JÁNOS VITÉZ
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folytonosság, tagoltság, arányosság
1.5. Nyitott magatartás a kommunikáció kezdeményezésében és fenn-

tartásában
- empatikus magatartás kialakítása  
- állásfoglalás megfogalmazása
- a meg nem értést és annak mibenlétét kifejező kérdések megfogal-

mazása
- a saját álláspont, gondolatok, érzések, vélemények, információk pon-

tos, változatos, kulturált, érthető, önálló kifejtése különféle nyelvi 
formákban, mindennapi helyzetekben

2.2. Különböző típusú nyomtatott és elektronikus szövegek értő/értel-
mező olvasása

- a leíró és elbeszélő szövegek sajátosságainak felismerése és tudato-
sítása

- a leíró szövegek elrendezése, megfigyelése 
- a történetmondás lineáris rendjének megfigyelése 
- az elbeszélő szöveg jellemzőinek megfigyelése
részletek társítása nevekhez, helyszínekhez; szavak, kifejezések 

magyarázata; egyszerűbb ok-okozati összefüggések felismerése; 
átfogalmazás; önálló vélemény megfogalmazása stb.

- a téma megragadása; kulcsszavak kikeresése a szövegből
- szövegtömörítés a lényeg/fő gondolat kiemelésével és átfogalmazá-

sával
-  a szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése 
2.3. Az olvasói tapasztalatok és a háttértudás működtetése az irodalmi 

szövegek befogadásában
- mesei elemek felismerése az elbeszélő költeményben
- a szereplők cselekedeteinek, magatartásának értelmezése az olvasói 

tapasztalatok alkalmazásával
2.4. Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottságának felismerése
- az elbeszélő jelleg felismerése és megkülönböztetése irodalmi szöve-

gekben
- szóképek lehetséges jelentéseinek/asszociációs lehetőségeinek 

föltárása
-  a szóképek szó szerinti és átvitt jelentéseinek összehasonlítása
- a képek/irodalmi szövegek hangulatiságának megragadása
- kapcsolatteremtés a retorikai alakzatok, a szóképek, a hasonlat és a 

szöveghatás/-hangulat között
2.5. Alapvető erkölcsi értékek felismerése az olvasott szövegben
- a mesei szereplők/szerepkörök értékvonatkozásainak (jó–gonosz) 

megfigyelése
- pozitív és negatív szerepminták megbeszélése
- véleménynyilvánítás az erkölcsi értékítélet indoklásával
3.1. Választott témákkal kapcsolatos fontos információk, gondolatok, 

érzelmek megosztása írásban az írásfolyamat szakaszaihoz igazod-
va

-  szabad témaválasztás, a témához tartozó fontos információk lejegy-
zése/rendszerezése 

3.2. Különböző típusú rövid szövegek alkotása különböző beszédhely-
zetekben

- leíró fogalmazás előkészítése (megfigyelés, azonosságok-különbsé-
gek összevetése; lényeges és lényegtelen vonások elkülönítése)

- helyleírás valóságos vagy elképzelt helyszínről, lakókörnyezetről 
különféle szerkezeti megoldásokkal 

- különböző témájú leíró szövegek szerkesztése a szövegtípus rendező-
elvének kiválasztásával 

3.3. A beszédszándéknak megfelelő nyelvi elemkészlet megválasztása

vertikális/horizontális/körkörös, lénye-
ges/kevésbé lényeges

Közlésformák: párbeszédes, elbeszélő, leíró
• Előzetes tudás aktiválása, lineáris olvasás 

és retrospektív olvasás
• Tájékozódás, információkeresés: betű-

rend, tartalomjegyzék; téma, kulcsszavak, 
fő gondolat

• Elbeszélő szövegek: helyszín és szereplők; 
az események lineáris, időbeli elrendezése 
az elbeszélő szövegben; tárgyilagos és 
személyes nézőpont

• Epikus művek olvasása: narrátor, cse-
lekmény, szereplők/ szereplőcsoportok; 
egyszerű tér- és idővonatkozások az 
epikus szövegekben; a beszélő és szerző 
viszonya az epikus szövegekben; az elbe-
szélői nézőpont: külső és belső nézőpont; 
elbeszélői és szereplői nézőpontok az 
epikus szövegekben

• vershangzás: ritmus, rím, rímfajták, alli-
teráció

• A képszerűség és szemléletesség eszkö-
zei: vizuális és auditív kép; szóképek és 
alakzatok: hasonlat, megszemélyesítés, 
metafora; felsorolás, ismétlés, ellentét, 
retorikai kérdés

• Hangnemek: tárgyilagos és személyes, 
humoros

• témaválasztás;
• generálás (kötetlen írás, ötletbörze egyé-

nileg és párban);
• céltételezés/funkció (az írói szándék és a 

címzett figyelembevétele; kapcsolatte-
remtés, tényközlés, felhívás, érzelemkife-
jezés);

• szervezés (a témához tartozó fontosabb 
gondolatok elrendezése nem lineáris 
vázlatban, pl. gondolattérkép, fogalmi 
térkép);

• átdolgozás/szövegváltozatok (pl. párban 
felolvasás/visszajelzés alapján)

• tématartás/kulcsszó, tematikai egység, 
cím;

• szerkesztés: makroszerkezeti egységek;
• helyet, időt jelölő szemantikai elemek;
• koherencia;
• Rendezőelvek: térbeli/időrendi linearitás, 

vertikális/horizontális/körkörös, lénye-
ges/kevésbé lényeges

• Helyesírás
•a hagyományőrzés elve
• a gyakoribb hagyományos helyesírású 

családnevek
• a j hang biztos jelölése a begyakorolt 

szókészletben
• a számok betűkkel való írása

Tantervi sajátos kompetenciák Tartalmak
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- a beszédszándéknak megfelelő lexikális elemek és szerkezetek meg-
választása különböző típusú rövid szövegek alkotásával

- a megfelelő szórend megválasztása a beszédszándéknak megfelelően
3.5. Olvasható, rendezett íráskép
- rendezett, olvasható íráskép kialakítása
4.3. A szavak jelentésének, használati körének, a regiszternek a felis-

merése
-  a szavak, kifejezések, mondatok és szövegkörnyezetek kétirányú 

viszonyainak felismertetéseés alkalmazása
- az érzelemkifejező nyelvi és nem nyelvi elemek és eszközök alkalma-

zása
4.4. A beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfele-

lő nyelvi magatartás különféle kommunikációs helyzetekben
- a szóhasználat, a kiejtés, a testbeszéd összehangolása különféle 

beszédhelyzetekben
- a kiválasztott nyelvi eszközök másokra gyakorolt hatásának felisme-

rése
- a beszédtárs beszédstílusának megfigyelése, az üzenet e felől való 

értelmezése
- a humor, az irónia, a gúny nyelvi eszközeinek felismerése

1.3. Lényeges gondolatok kiválasztása és rendszerezése szabadon 
választott vagy megadott témák szóbeli bemutatására különböző 
kommunikációs helyzetekben

- elbeszélő (prózai és verses) és lírai szövegek meghallgatása, a szö-
veghatás/téma megragadás, rövidebb műfajok cselekményének 
követése megfelelő rendezőelv és szövegképző szabályok alkalma-
zása: egység, haladás, folytonosság, tagoltság, arányosság

1.5. Nyitott magatartás a kommunikáció kezdeményezésében és fenn-
tartásában

- empatikus magatartás kialakítása (pl. szerepcsere)
- állásfoglalás megfogalmazása 
- a meg nem értés és annak mibenlétét kifejező kérdések megfogalma-

zása
-  a saját álláspont, gondolatok, érzések, vélemények, információk pon-

tos, változatos, kulturált, érthető, önálló kifejtése különféle nyelvi 
formákban mindennapi helyzetekben

2.1. A nem irodalmi és az irodalmi beszédhelyzet sajátosságainak 
felismerése

- az olvasás céljának tisztázása
- az irodalmi és nem irodalmi beszédhelyzet sajátosságainak megfigye-

lése és tudatosítása
- azonos témájú köznapi és irodalmi szöveg összehasonlítása 
- a beszélői/elbeszélői nézőpont megfigyelése 
- a kontextus és a közlések jelentése közötti összefüggések felfedezése 
2.2. Különböző típusú nyomtatott és elektronikus szövegek értő/értel-

mező olvasása
-  a leíró és elbeszélő szövegek sajátosságainak felismerése és tudato-

sítása
- a leíró szövegek elrendezésének megfigyelése 
- a történetmondás lineáris rendjének megfigyelése 
- az elbeszélő szöveg jellemzőinek megfigyelése
egyszerűbb ok-okozati összefüggések felismerése; átfogalmazás; önál-

ló vélemény megfogalmazása stb.

• a keltezés írásának egyszerűbb esetei (az 
év, hónap, nap különböző írásmódjai és 
toldalékos alakjai)

• szórend, hangsúly, hanglejtés
• szóhangsúly, mondathangsúly
• grammatikai szórendi kötöttségek
• a szórend kontextuális meghatáro• be-

szédcselekvések és beszédaktusok
• beszédaktusok és beszédszándékok 

(asszertív, komisszív, direktív, expresszív; 
kérdések)

• beszédaktusok és mondatfajták
• nyelvi manipuláció és meggyőzési straté-

giák egyszerű esetei (pl. hogyan vegyünk 
rá vkit vmire másképp, mint direkt felszó-
lítással  beszédszándék és mondatfajta)

• az irónia mint beszédszándék (Ezt szépen 
megcsináltad!)

• Kontextus: tér, idő, beszédpartner
• Szerepek: beszélő, hallgató, megfigyelő/

értelmező
• Közlési szándék: pl. tényközlés, vélemény-

közlés, információkérés, utasítás, indulat- 
vagy érzelemkifejezés, kapcsolatteremtés 
stb.

• A beszédpartner: szándéka, viselkedése; 
rejtett szándék (utalás, háttérmondatok)

• Tárgy/téma azonosítása, előzetes tudás 
aktiválása; a lexikális regiszter; kulcssza-
vak, fő gondolat azonosítása, lényegmeg-
ragadás; tématartás

• Közlésformák: párbeszédes, elbeszélő, 
leíró

• Előzetes tudás aktiválása, lineáris olvasás 
és retrospektív olvasás

Elbeszélő szövegek: helyszín és szereplők; 
az események lineáris, időbeli elrendezése 
az elbeszélő szövegben; tárgyilagos és 
személyes nézőpont

• A leíró szöveg rendezőelve: általános és 
egyedi jegyek; lényeges és kevésbé lénye-
ges jellemzők; 

• Lírai művek olvasása: líra, líraiság; az 
érzelmek közvetett és közvetlen kifejezé-
se; a lírai szöveg hangulata; vershangzás: 
ritmus, rím, alliteráció

• A képszerűség és szemléletesség eszkö-
zei: vizuális és auditív kép; szóképek és 
alakzatok: hasonlat, megszemélyesítés, 
metafora; felsorolás, ismétlés, ellentét, 
retorikai kérdés

AZ ÁLLATOK VILÁGA AZ IRODALOMBAN
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- a téma megragadása; kulcsszavak, kulcsmondatok kikeresése a 
szövegből

- a szó szerinti és átvitt jelentés megkülönböztetése 
- a szórend szerepének megfigyelésére
2.3. Az olvasói tapasztalatok és a háttértudás működtetése az irodalmi 

szövegek befogadásában
- azonos/hasonló/különböző hangulat felfedeztetése különböző lírai 

szövegekben
- az előzetes tapasztalatok működtetése 
- a szereplők cselekedeteinek, magatartásának értelmezése az olvasói 

tapasztalatok alkalmazásával
2.4. Az irodalmi szöveg nyelvi megalkotottságának felismerése
- a szerző és narrátor megkülönböztetése irodalmi szövegek befogadá-

sa során
- a líraiság és az elbeszélő jelleg felismerése és megkülönböztetése 

irodalmi szövegekben
- szóképek lehetséges jelentéseinek/asszociációs lehetőségeinek 

föltárása 
-  a szóképek szó szerinti és átvitt jelentéseinek összehasonlítása
- a képek/irodalmi szövegek hangulatiságának megragadása 
- kapcsolatteremtés a retorikai alakzatok, a szóképek, a hasonlat és a 

szöveghatás/-hangulat között
- a verstani hallás fejlesztésére (ritmus, rím, rímfajták)
2.5. Alapvető erkölcsi értékek felismerése az olvasott szövegben
- pozitív és negatív szerepminták megbeszélése
- erkölcsi értékkonfliktusok felismertetése
- véleménynyilvánítás az erkölcsi értékítélet indoklásával
3.1. Választott témákkal kapcsolatos fontos információk, gondolatok, 

érzelmek megosztása írásban az írásfolyamat szakaszaihoz igazod-
va

- szabad témaválasztás, a témához tartozó fontos információk lejegy-
zése/rendszerezése

 3.2. Különböző típusú rövid szövegek alkotása különböző beszédhely-
zetekben

- leíró fogalmazás előkészítését szolgáló gyakorlatok 
- különböző témájú leíró szövegek szerkesztése a szövegtípus rendező-

elvének kiválasztásával 
3.3. A beszédszándéknak megfelelő nyelvi elemkészlet megválasztása
- a beszédszándéknak megfelelő lexikális elemek és szerkezetek meg-

választása  különböző típusú rövid szövegek alkotásával
- a megfelelő szórend megválasztása a beszédszándéknak megfelelően

• Hangnemek: tárgyilagos és személyes, 
• témaválasztás;
, felhívás, érzelemkifejezés); 
• tématartás/kulcsszó, tematikai egység, 

cím;
• szerkesztés: makroszerkezeti egységek;
• helyet, időt jelölő szemantikai elemek;
• koherencia;
• mondatszerkesztés (sorrend/jelentés, 

grammatikai kötöttségek);
• Rendezőelvek: térbeli/időrendi linearitás, 

vertikális/horizontális/körkörös, lénye-
ges/kevésbé lényeges

• A szöveg grafikai képe: a szöveg oldalon 
való elhelyezése, tagolása; a kézírás olvas-
hatósága, rendezettsége; illusztráció

Javasolt szövegtípusok: párbeszéd, elbeszé-
lés (beszámoló, történetmondás), leírás, 
(személyleírás, tárgyleírás, helyleírás), 
utasító szöveg

• lexikális döntések: szóhangulat/árnyalatok 
(vö. hangulatfestő szavak, regiszterbeli, 
stiláris különbségek)

• lexikális döntések: szóhangulat/árnyalatok 
(vö. hangulatfestő szavak, regiszterbeli, 
stiláris különbségek)

• lexikális döntések a beszédszándék 
függvényében (mit akarunk kiemelni, mi a 
célunk a megfogalmazással: 

•  nyelvi manipuláció és meggyőzési straté-
giák egyszerű esetei 

• az irónia mint beszédszándék (Ezt szépen 
megcsináltad!)
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BEVEZETÉS 

Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok

(részlet) 

Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnőtteket egyetlen dolog érdekli. Mindenki 
megkérdezi tőlem:

– Aztán szeretsze iskolába járni?
Én először azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt válaszoltam, az össze

csapta a kezét, és egészen odavolt. Hogy miért nem szeretek iskolába járni? Talán 
nem szeretem a tanító nénit? Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolába 
járni, csak azt, hogy nem tudom. Mert ez az igazság.

Van, amikor szeretek iskolába járni, és van, amikor nem.
Amikor reggel kijövök a kapun, és végigmegyek az utcán az iskolatáskával, és 

mindenki látja rajtam, hogy én már iskolás vagyok, akkor szeretek iskolába járni. 
Amikor Klári néni olyat kérdez, amire senki sem tud felelni, csak én, akkor szeretek 
iskolába járni. Amikor Panni néni engem kér meg, hogy énekeljem el a többieknek 
a Bújj, bújj zöldágot, akkor szeretek iskolába járni. Ha én hajítom legmesszebbre a 
kislabdát, és a Magdi néni azt mondja, ejha! akkor szeretek iskolába járni. És akkor 
is jó, amikor a folyosón találkozunk az Attilával, akivel sajnos nem egy osztályba 
járunk, és ilyenkor odakiabálunk egymásnak, hogy szia kifl i, szia bödön, és ezen csak 
mi ketten nevetünk, mert a többiek nem értik, akkor is jó iskolába járni.

Persze Pöszke, ha itt volna, értené, mert az óvodában nekem a kifl i volt a jelem, az Attiláé meg a 
bögre, de ő mindig összetévesztette a bödönnel.

És akkor is szeretek iskolába járni, mikor a Klári néni felemeli a füzetemet és megmutatja többiek
nek, hogy nézzétek, így kell ezt ügyesen megcsinálni!

Szóval sokszor szeretek iskolába járni, de van, amikor nem szeretek.

1. Keresd meg a szövegben a magyarázatoknak  megfelelő szót!

meg volt lepődve, nagyon elcsodálkozott:
ez igen!, ügyes vagy!:

2. Szerinted fi ú-e vagy lány a szövegben megszólaló személy?

3. Sorold fel, hogy miket tudtál meg róla!

4. Kik is az alábbi személyek szereplőnk életében: Klári néni, Panni néni, Magdi néni, Attila, Pöszke? 
Kiről tudtál meg a legtöbbet? 

Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnőtteket egyetlen dolog érdekli. Mindenki 

Én először azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt válaszoltam, az össze
csapta a kezét, és egészen odavolt. Hogy miért nem szeretek iskolába járni? Talán 
nem szeretem a tanító nénit? Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek iskolába 

Amikor reggel kijövök a kapun, és végigmegyek az utcán az iskolatáskával, és 
mindenki látja rajtam, hogy én már iskolás vagyok, akkor szeretek iskolába járni. 
Amikor Klári néni olyat kérdez, amire senki sem tud felelni, csak én, akkor szeretek 
iskolába járni. Amikor Panni néni engem kér meg, hogy énekeljem el a többieknek 
a Bújj, bújj zöldágot, akkor szeretek iskolába járni. Ha én hajítom legmesszebbre a 
kislabdát, és a Magdi néni azt mondja, ejha! akkor szeretek iskolába járni. És akkor 
is jó, amikor a folyosón találkozunk az Attilával, akivel sajnos nem egy osztályba 
járunk, és ilyenkor odakiabálunk egymásnak, hogy szia kifl i, szia bödön, és ezen csak 
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5. Mit jelenthet ez a kijelentés, hogy nekem „a kifl i volt a jelem, Attiláé meg a bögre”? Neked mi volt a 
jeled az óvodában vagy elemi osztályban?

6. Fogalmazd meg a saját szavaiddal, hogy mi a különbség a bögre és a bödön között!

7. Olvasd el fi gyelmesen a szöveget és döntsd el, hogy jó vagy rossz véleménye van az elbeszélőnknek 
a felnőttekről! Igazat adsz-e neki?

8. Keresd ki a beszélő indokait, hogy miért / mikor szeret iskolába járni! Melyekkel értesz egyet? 

9. Te szeretsz-e iskolába járni? Válaszodat 5–8 mondatban fogalmazd meg a füzetedben!

Az elbeszélő az a hang/személy, amely/aki elmeséli a történetet. A fenti szövegben az elbeszélő a 
történet szereplője. Ezt onnan tudjuk meg, hogy egyes szám első személyben szólal meg.

10.  A szöveg feltűnő sajátossága az ismétlés. Tömörítsd a szöveget, lecsökkentve az ismétlődő monda-
tok számát! Jobb lesz vagy sem a hangzása a szövegnek? Vajon miért él az ismétléssel ilyen sokszor 
az elbeszélő?

11.  Szokták-e neked feltenni a kérdést a felnőttek, hogy „szeretsz-e iskolába járni”? Te mit válaszol-
nál? Sorold fel, hogy mi az, amiért te szívesen jársz iskolába, és mi az, amiért nem!

12.  V. osztályban sok minden megváltozott számodra az iskolában. Minden órára más tanár jön be, 
„nagyokból” ismét „kicsik” lettetek. Jónak találod ezt, vagy nem? Milyen elvárásaid vannak az ötö-
dik osztállyal szemben, mit tartasz jónak, mitől félsz? Fogalmazd meg egy 10-12 soros összefüggő 
szövegben a füzetedben! 

13.  Írjátok át a szöveget úgy, hogy az elbeszélő III. személyű legyen! (A feladat megoldható láncszerű-
en, azaz minden mondatot más-más diák ír át!)

14. Hallgassátok meg a De nehéz az iskolatáska című dalt!

Kommunikáció

I. Értelmezzük együtt a Már iskolás vagyok című részlet bevezetését!

Érdekes, de amióta iskolába járok, a felnőtteket egyetlen dolog érdekli. Min
denki megkérdezi tőlem:

– Aztán szeretsze iskolába járni?
Én először azt válaszoltam, hogy nem tudom. Akinek ezt válaszoltam, az ösz

szecsapta a kezét, és egészen odavolt. Hogy miért nem szeretek iskolába járni? 
Talán nem szeretem a tanító nénit? Pedig nem azt mondtam, hogy nem szeretek 
iskolába járni, csak azt, hogy nem tudom. Mert ez az igazság.
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1. Miért gondolja a gyerek, hogy a felnőtteket csak egyetlen dolog érdekli, amióta ő iskolába jár? Igaza 
van?

2. Hallgassátok meg a  különböző hanglejtéssel  feltett kérdést! 

a. Állapítsd meg, hogy melyiknek milyen a hangneme (kíváncsiskodó, fölényeskedő, közömbös stb.)!
b. Szerinted ebbe a szövegbe melyik illik?

3.  Hasonlítsd össze a gyerek szándékát, amikor azt válaszolja, hogy „nem tudom”, a felnőttek reak-
ciójával! Mit mond a gyerek, és mit ért belőle a felnőtt? Beszéljétek meg közösen, hogy mi lehet a 
félreértés oka!

A félreértés alatt azt értjük, amikor a beszélő szándéka nem egyezik meg a hallgató általi értel-
mezéssel, azaz a hallgató rosszul értelmezi az információt. Sajnos egy félreértés gyakran vezethet 
konfl iktushoz, haraghoz.

4.  Mi okozhatja a félreértést a kommunikációban? Történt-e meg veled, hogy félreértették a szavai-
dat? Mesélj el egy ilyen helyzetet!

A KOMMuNIKÁcIóS hELYZET ELEMEI

beszélő (író) – más néven  adó  
hallgató (olvasó) – más néven vevő
csatorna – levegő, papír, telefon, számítógép
üzenet: – szóbeli, írott
szövegkörnyezet: azok a körülmények, amelyek között elhangzik az üzenet (ki mondja, hol, mikor, 

miért és kinek….?)

1.  Hogyan nevezzük a kommunikáció eszközét?

2.  Mi a különbség a nyelv és a beszéd között?

3.  Értelmezd az alábbi összetett szavakat vagy szókapcsolatokat!

anyanyelv, madárnyelv, idegen nyelv, titkos nyelv, nyelvművelés, nyelvtan, nyelvvédő, diák-
nyelv, tolvajnyelv, nyelvjárás, testbeszéd, szóbeszéd, beszédmód

4.  A fenti összetett szavak közül melyek jelentenek különböző nyelveket, amelyek ismeretének hiánya 
megzavarja a kommunikációt?

c S A T O R N A

S Z Ö V E G K Ö R N Y E Z ET

ADó                                                                                                                            VEVŐÜZENET
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5. Milyen okok zavarhatják meg két fél közötti kommunikációt? Fogalmazd meg, hogy mi lehet a félre-
értés oka az alábbi szövegekben! Keress példát hasonló félreértésekre!

a.   Egy kolozsvári kislány szüleinek szatmári barátaihoz látogat. 
Hasonló korú kislányukkal jó barátságba kerül. A házigazda 
kislány felkiált: „Gyerünk, menjünk a padra!” A vendég fur-
csállja a felszólítást, ő úgy mondta volna: „Gyerünk, üljünk ki 
a padra!”, de nem sokat gondolkodik rajta, kiül az udvaron, a 
diófa árnyékában álló padra. Hiába vár, barátnője nem jele-
nik meg. Egyszer csak fentről, alig hallhatóan kiáltás hangja 
érkezik felé: „Hol vagy, miért nem jössz a padra?” „Én a padon vagyok, de te hol vagy?” kiált 
vissza a kolozsvári kislány. Mikor barátnője lejön a padlásról, jót nevetnek a félreértésen... 

b. Két barát beszélget:
– Képzeld, meghívót kaptam egy zártkörű estélyre. A meghívó alján az állt: „Belépés csak fehér 

nyakkendőben.”
– Na és? Nem volt fehér nyakkendőd?
– Dehogynem. De csak ott derült ki, hogy a többieken ruha is volt…

c. A vasutas család csemetéje először megy iskolába. Amikor hazaér, csalódottan kifakad:
– Az egész egy nagy átverés! Az ajtóra az van kiírva, hogy első osztály, bent meg minden csak 

fapados...

A kommunikációt meghatározó körülmények (ki mondja, hol, mikor, miért és kinek….?) a használt 
nyelvet is meghatározzák. Nem ugyanazt a nyelvet használjuk barátok között, a rokonokkal, a taná-
rokkal vagy idegenekkel szemben, otthon vagy az iskolában, üzletben stb.

6. Találd ki, hogy az alábbiakban ki köszönhet, kinek, hol és mikor?

a. Szia, haver!
b. Békesség Istentől!
c. Isten hozta!
d. Tiszteletem!
e. Helló!
f. Jó reggelt kívánok!
g. Viszonthallásra!
h. Kezét csókolom!

A kommunikáció szereplőit adónak és vevőnek is nevezzük. A kommunikáció nemcsak szóbeli for-
mában létezik, hanem írott is lehet.
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7. Olvasd el fi gyelmesen az alábbi szövegeket, majd nevezd meg, hogy kik lehetnek a kommunikáció 
szereplői, mi a csatorna, a nyelv pedig írott-e vagy beszélt!

a.   
Drága Anya!                                                                                                              2021. június 26.

                                                                                                                   Diáktábor
Megérkeztünk a táborba, de egyáltalán nem olyan izgalmas és érdekes, mint ahogy te elképzel-
ted. Az lehet, hogy leszokom a válogatásról, mert rettenetesen éhes vagyok, és ha életben aka-
rok maradni, akkor megeszem a prézlis laskát is, de igazán nem értem, hogy miért jó az nekem, 
ha olyan ételeket fogok megenni, amelyek nem is táplálóak, és öklendezek, amíg legyúrom a 
torkomon. Megígérem, hogy otthon mindent megeszek, ha most megszabadíttok innen.

Szeretlek,
   Edina

U.I. Holnap a táborban leszünk, mert tanuljuk a szabályokat, ha korán jösztök, biztos itt találtok.

b.
– Halló! Jó napot kívánok!
– Jó napot, tessék!
– Pap Hilda vagyok az V. B-ből. Dósa Mária 
tanárnővel beszélek?
– Igen, Hilda, miben segíthetek?
– Most tudtam meg, hogy holnap nem me-
hetek iskolába, és nekem kell bemutatnom a 
görög mondákat. Elküldhetem a tanárnőnek 
a bemutatót? És Janka megígérte, hogy felol-
vassa az osztály előtt.
– Persze, küldd nyugodtan!

– Köszönöm. Jó napot kívánok!
– Jó napot neked is!

c.
A leves a hűtőben van, töltsd ki egy üvegtálba, és úgy tedd a mikróba! Mosogass el, mire haza-
jövök! Puszi, Anya.

d.
Kevesen tudják, de Rejtő egy idő után elhagyta a P. Howard álnevet, és komoly stílusváltáson esett 
át. Gibson Lavery néven vadnyugatitörténetíró-karrierbe kezdett, és bár nagyon kevesen tudták, 
hogy ez a név is őt takarja, a cowboysztorikkal is nagy sikereket ért el. Bár komoly vagyonra tehe-
tett volna ezzel szert, nem sokra becsülte a pénzt. Kávéházakban, különösen az Abbáziában szórta 
el minden keresetét, kártyára és a lóversenyekre. (https://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/uj-
sagcikkel-iteltek-halalra-rejto-jenot/gmejn56)
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e.
A valódi rájafélék (Rajidae) a porcos halak 
(Chondrichthyes) osztályába és a rájaalakú-
ak (Rajiformes) rendjébe tartozó család. A 
családba 162 élő faj tartozik. A valódi rájafé-
lék mint porcoshal-család minden óceánban 
és számos tengerben megtalálhatók; a Je-
ges-tengertől egészen a Déli-óceánig fordul-
nak elő. (…) Ezek a porcos halak fajtól függően 
17,4-285 centiméteresek. Testformájuk több-
nyire rombusz alakú. Az egyes fajok fejének 

alakja hegyes vagy tompa. Lapos fogaik sorokba rendeződnek. A nemek hasonlók, a hím rendszerint 
kisebb. Mindegyikük belső megtermékenyítés által szaporodik, és tojásrakók (ovoparia). A nőstény 
tojástokokat rak. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3di_r%C3%A1jaf%C3%A9l%C3%A9k)

f.
A fekete macska búsan bandukolt.
Nem csoda, hisz szegény csonkafarkú volt.   
Tizenharmadikán, s persze pénteken
lett kunkori dísze ily éktelen.
Azért vesztett el abból egy darabkát,
mert az úton maga előtt szaladt át… 
(Romhányi József: A babonás fekete macska)

g.
Kovács Jánosnak

Székelyudvarhely, Sánc u. 4.

Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala értesíti Önt, hogy építési kérelme ügyében hely-
színi szemlét tartunk.

Helye a Sánc utca 4. szám alatti épület, illetőleg építési telek; ideje 2020. július 21-én de. 
11 óra.

A helyszíni szemlére módja van személyesen eljönni, ha ezt jogainak érvényesítése érdeké-
ben szükségesnek ítéli.

Esetelges távolmaradása a helyszíni szemlére nincs akadályozó hatással.

Székelyudvarhely, 2020. jún. 29.
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 A MESE

I. Nevezd meg kedvenc mesédet! Három-négy mondatban fogalmazd meg, hogy miért tetszik neked 
az a mese!

II. Mit tudtok a népmesékről!

a.  Mikor és hol keletkeztek a népmesék? 
b. Milyen alkalomból mondtak meséket az emberek?
c. Hogyan őrződtek meg évszázadokon keresztül? 

III. Olvassátok el a következő szövegrészletet, majd a kérdések segítségével beszéljétek meg!

„A legjobb mesélőket ugyanis különleges hely illette meg 
az összejöveteleken, ők ehettek elsőkként a frissen sült ke-
nyérből, kalácsból, övék volt az első pohár bor, és a közös 
munkák idején ugyanúgy megkapták a kosár szőlőt, a véka 
kukoricát, a pint bort, mintha egész nap szüreteltek, dolgoz-
tak volna. A mesemondás a megbecsült munkák közé tar-
tozott: a mesemondó tudott valamit, amit rajta kívül nem 
tudott senki más. A folkloristák szerint ennek a tudásnak a 
„szórakoztatás”, a „gyönyörködtetés” volt a lényege, de egy 
pusztán szórakoztató egyént miért vett volna körül ekkora 
tisztelet? A vásári komédiások sem ültek le vacsorázni a szé-
pen terített asztalhoz.

Cifra János, koronkai mesemondó azt mondta önmagáról: 
„Én indítottam el a fi atalságot a világba. A világ történelmére 
születtem.... Hatvankét esztendeje mondom a mesét. Egyéb 
örömöm nem volt az életben.” (Boldizsár Ildikó: Mesepoétika)

1. Írd ki a szövegből az alábbi magyarázatoknak  megfelelő szót!

űrmértékegység, 25–35 liter, főleg búza, rozs, árpa mérésére;
régi magyar űrmérték, a bor mérésére használták, 1,415 liter;
gyümölcsöt, főleg szőlőt szedtek;
népköltészettel fogalkozók;
régen, a vásárokban a népet szórakoztató vándorszínészek;

2. Szerinted munkának tekinthető-e a mesemondás? Ma melyek azok a foglalkozások/hivatások, ame-
lyek a hajdani mesemondókéhoz hasonlíthatók? 

3. Vajon miért becsülte meg a közösség a mesemondókat? A szövegíró is felteszi ezt a kérdést, keresd 
meg, és írd ki a szövegből az erre adott választ!
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4.  Hallgassátok meg egy ismert mesemondó rövid előadását! Fogalmazzátok meg a különbséget az 
olvasott és az előadott mese között! (https://www.youtube.com/watch?v=j0kidAjlpcY  – Mondd 
meséül!)

5. Kik voltak a vásári komédiások? Mi lehet a különbség a vásári komédiások helyzete, közösségben 
betöltött szerepe és a mesemondóké között? 

6. Mit tudhatott a mesemondó? Sorold fel mindazokat a képességeket és tulajdonságokat, amelyekkel 
szerinted egy jó mesemondónak rendelkeznie kell!

7. Hallgassátok meg az alábbi mesét, és fi gyeljétek meg a mesemondó eszközeit, amelyekkel színessé 
teszi a mese előadását!

A népmese a nép ajkán keletkezett, szájhagyomány útján fennmaradt epikus történet, amely egy 
nép közös tudását, tapasztalatait, hiedelmeit őrizte meg az utódok számára. A mesemondó általában 
a közösség egyik megbecsült, idősebb, bölcs férfi tagja, aki meséin keresztül neveli, tanítja társait.

A most következő elbeszélés szerzője Mikszáth Kálmán (1849–1910). Ez a szöveg önéletrajzi el-
beszélés, amelyben visszaemlékezik a gyerekkorára, és emberré, illetve íróvá válásának történetébe 
enged bepillantást. Több hasonló tárgyú írása is született, mint például a Hogyan lettem író? című.

Az ebecki délutánok című visszaemlékezésben arról mesél, hogy milyen szerepük volt  a népme-
séknek az életében. Figyeld meg, hogyan igazolja az ő története a fenti idézetek állításait!

Mikszáth Kálmán: Az ebecki délutánok

(részlet) 

 (...) Az én nagyanyám a szomszéd faluban lakott, maga vezette kis gazdaságát.
Egy jó nekifutamodás egy jó fűzfavesszőn, és akármikor ott lehettem az ebecki kis házikónál, mely 

szép kék, akácvirággal volt befuttatva.
Tudta, hogy nagyon szeretem a meséket, azokkal édesgetett magához.

MIKSZÁTh KÁLMÁN: AZ EBECKI DÉLUTÁNOK
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– Valahányszor hozzám jössz, szívecském, mindig 
kapsz egy ezüstpénzt és egy mesét. Szebbnél szebbe
ket tudott. Sokszor eltűnődtem rajta, honnan szedi. 
Egyszer meg is kérdeztem, mire elvezetett kertje mö
gött a szántóföldjeire, és így szólt:

– No, nézd meg jól, itt teremnek azok a mesék!
Igaz volt, mert a földjei egy részét úgy adta ki bér

be a parasztoknak, egyenlő darabokban, hogy húsz 
napszám, húsz mese a bér. Híres mesélők voltak akkor, 
különösen Sunmint János a felvégen, Palojtai Mihály a 
templomsoron és Kezennye Ferenc, a szűcs. Ez az utób
bi maga komponálta a meséket.

Ismerősei kárhoztatták ezért az öregasszonyt. Nagy 
tékozlás – mondták –, olcsóbb volna, ha egykét mese
könyvet hozatna a városból, a földjeit jobban kiadhatná 
készpénzért. De ő túlságosan szittya volt ahhoz, hogy 
könyvet vegyen, azt tartotta, biztosabb ez így, mert a 
könyvben, amilyen mese van, olyant kell elfogadni, míg 
a bérlődtől csak az a mese számít, amit ő (a nagymama) 
nem tud folytatni.

Ezek a kővé vált lovagokról, kacsalábon forgó várakról szóló mesék egyébiránt csak az első időszak
ban voltak jók, az első fogak idejében; később egyéb tanulságos történetekre fogott, kisebbek voltak, 
de nagyobb pénz járt hozzájuk: minden látogatásnál egy húszas és egy történet.

Úgy elröpül az időknek ez a rétege is, mint egy álom. A nagymama folyton kisebb lett, összetö
pörödöttebb, én meg nyúltam fölfelé, mint egy topoly. Egy ősszel aztán kinőttem a helyi tanító, Tusnay 
András úr keze alól, elvittek Rimaszombatba, a nagy iskolába. A nagymamához is elmentem búcsúzni.

Nehezére esett az elválás, sokáig keresgélt a szekrényeiben, míg végre megtalált egy picinyke tük
röt, ezüstkeretben, megmutatta, de sehogy se akarta a kezembe adni. 

– Olyan tükör ez – szólt –, hogy mikor ebbe belenézek, mindigmindig látni foglak a messzeségben 
is, falon keresztül is, mindig tudni fogom, mit csinálsz. Hát ahhoz tartsd magadat. Úgy vigyázz a csele
kedeteidre (kivett a zsebéből egy ezüstkarikát). Ezzel pedig gazdálkodj. Egy lázsiás tallér.
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– Hát a mese hozzá – fi gyelmezettem, hogy kedveskedjem neki.
– Most nem vagyok képes rá – felelte a sírástól fuldokló hangon. – Hanem, ha majd hazajössz a 

vakációkra, karácsonyra, húsvétra, ne félj semmit, megint csak úgy lesz minden, mit eddig, mesét is 
kapsz, pénzt is melléje. Ezt már sohasem hagyjuk abba, míg én élek. Csakhogy most már nagy fi ú leszel. 
Kalász, amiben már mag is van, hikombékom, de kevély leszek rád! Persze most már másoknak kell 
lenni a meséknek, komolyabbaknak, mert a fi ú is az lesz, azután ha a nagymama meg lesz elégedve, 
két húszas tallér fog járni a meséhez. (...)

szűcs – állati bőrből ruhákat készítő iparos ember;
szittya – tősgyökeres magyar; itt az elveihez ragaszkodó, hagyományőrző;
topoly – nyárfa
lázsiás tallér – ezüstből vert, az általánosan használtnál nagyobb értékű tallér a 18-19. századból;

1. Írj minél több rokon értelmű szót a következő szavak mellé! 

 édesget, eltűnődtem, komponálta, kárhoztatták, tékozlás, kevély

2. Hány éves lehetett az „első fogak idejében” a kisfi ú? 

3. Magyarázd meg, hogyan érthetők a nagymama szavai „Csakhogy most már nagy fi ú leszel. Kalász, 
amiben már mag is van....”

4. Vizsgáld meg, hogy igazolja-e Mikszáth önéletrajzi írása mindazokat az állításokat, amelyeket a fenti 
szövegekben a jó mesemondóról olvashattunk! Felelj a következő kérdésekre!

a. Milyen szerepet kap a mese/ mesemondás a bérlők, a nagymama és a gyermek életében? 
b. Milyen jelképes jelentést tulajdoníthatunk a mesének és a pénznek, amivel mindig útra bo-

csátja a nagymama az unokát? 
c. Mivel szokták a mesében útra bocsátani a szülők a gyermeküket? 
d. Mesének tekinthető-e a fenti írás? Állításodat igazold a szövegből vett három érvvel!

5. Rendezzetek mesemondó versenyt! Az elbírálási szempont az előadás érdekessége és a helyes 
nyelvhasználat legyen!

6. Hallgassátok meg az alábbi élménybeszámolót, és beszéljétek meg közösen, hogy egyetértetek-e 
vele!

7. Meséld el szóban vagy írásban egy mesehallgatáshoz kapcsolódó gyerekkori élményedet! Ki és 
hol mesélt vagy olvasott neked a legemlékezetesebben mesét? Próbáld felidézni az érzelmeket is, 
amiket átéltél!

Mikszáth Kálmán Az ebecki délutánok című írása önéletrajzi írás. Ebben a szövegben az elbeszélőt 
azonosíthatjuk Mikszáth Kálmánnal, az íróval, aki egyes szám első személyben beszéli el nekünk 
gyerekkori emlékeit. A szövegben megemlített helység- és személynevek gyermekkorának létező 
helyei és szereplői voltak. 
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A magyar helyesírás alapelvei

1.	 Vizsgáld meg az alábbi szavakat: melyeket írjuk úgy, ahogy kiejtjük, illetve melyeknek tér el a kiejté-
se az írásképétől?

házikó, szántó, hagyjuk, húszas, mesélő, biztosabb, kővé, keresgélt, szívecském

2.	 Egészítsd ki az alábbi mondatokat rövid vagy hosszú magánhangzóval!  

Ne __télkezz elhamarkodottan!
A d__cséretnek mindenki örvend.
A mélt__ embert a kit__ntetés d__sz__ti, a méltatlant pedig megbélyegzi.
Nem t__r m__lasztást ez a dolog.
__géret szép sz__, ha betartják, __gy j__.

A fenti példákat megfi gyelve észreveheted, hogy általában a kiejtéshez igazodunk a magánhangzók 
jelölésében. 

A magyar helyesírás első alapelve a kiejtés szerinti írásmód.

A magánhangzók helyesírásának legfontosabb esetei:

a.	A főnevek végén legtöbbször hosszú ú-t, ű-t írunk.

pl. borjú, derű

3. Adj további példákat olyan szavakra, amelyeknek a végén hosszú az ú és az ű!

4. A fenti szabály alól vannak kivételek. Keress ezekre is 3-4 példát!

b. A melléknevek végén kivétel nélkül hosszú ú-t, ű-t kell írnunk.

pl. egyszerű, karcsú

5. Kapcsolj toldalékokat az alábbi szavakhoz! Változik-e a szavak alakja a toldalékok hatására?

cím, csík, díj, fűt, gyújt, hús, íz, ígér, púp, súly, szív
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6. Toldalékold az ír igét! Mit fi gyeltél meg a szóalakkal kapcsolatban?

7. Adj példát három olyan szóra, amely az ír igéhez hasonlóan viselkedik!

c. Mindig hosszú a magánhangzó az alábbi toldalékokban:

-ít, -dít, -sít pl. újít, ferdít, tanúsít
-tyú, -tyű, -ttyú, -ttyű pl. sarkantyú, billentyű, szivattyú, csengettyű
-ból, -ből, -tól, -től, -ról, -ről pl. asztalról, ereszről, kaputól, hegytől, faluból, erdőről

d. Mindig rövid a magánhangzó a következő toldalékokban:

-ul, -ül, -dul, -dül, -stul, -stül pl. tanul, merül, mozdul, perdül, székestül, asztalostul
-kor pl. hatkor, alkonyatkor
-szor, -ször pl. sokszor, ötször

A mássalhangzók helyesírásának legfontosabb esetei:

a. A -t mint a tárgy ragja mindig rövid ejtésben és írásban egyaránt.

pl. bokrot, újságot

b. A múlt idő jele a -t és -tt, ellenben a középfok jele, a -bb mindig hosszú.

 pl. kért, keresett, szebb

8. Alkoss mondatokat az alábbi szópárok mindkét tagjával úgy, hogy kiderüljön a köztük rejlő jelentés-
különbség!

ál-áll, had-hadd, ép-épp, kel-kell, len-lenn, meny- menny

9. Melyik a kakukktojás?

ad___, szomor____, ágy___, bárgy___, varj___
gömböly___, men___, sepr___, keser____
ci___ázik, hóru___, bü____fa, ti____asztó
á____apot, á___talános, á____vány, soka____

Találunk e szabályt az alábbi szavak helyesírására? 

Weöres,  Mikszáth, Pálffy, Gaál, bélyeg, csekély, kölyök
A Weöres, Mikszáth, Pálffy, Gaál helyesírása azzal magyarázható, hogy a magyar nyelv    
történetében volt olyan időszak, amikor egyes hangok jelölésére több betűkombinációt 
használtak. Ez fi gyelhető meg a magyar családnevek helyesírásakor: pl. Kölcsey, Dessewffy, Babits.

A bélyeg, csekély, kölyök szavak esetében az ly használata azzal indokolható,  hogy  réges-rég a 
magyarság ejtett egyfajta jésített l-szerű hangot az ly-os szavakban,  azonban ez a hang mára már 
kiveszett a beszélt nyelvből.

A fentiek helyesírása tehát a hagyományos írásmód tárgykörébe tartozik. 



28

 A MESE

10. Pótold  a hiányzó betűket az alábbi hagyományos írásmódú családnevekben!

Rákó___i Ferenc, Ba____ány Lajos, Kazin___y Ferenc, Szé____nyi István, Vörösmart___ Mihály, 
Egre___ Béni, ___bl Miklós

11. Pótold a hiányzó -j vagy -ly betűt!

se. . .em,  ha. . . lékony,  zöre. . .   pehe. . .   skatu. . .a,  sa. . . t,  homá. . .   re. . . té. . . 

12. Készítsd el a kedvenc ételeidből álló étlapod, amelyben szerepeljen minél több j-vel és ly-nal írt szó!

pl. petrezselymes krumpli tejfölös mártással

13.  Lapozz vissza Mikszáth Kálmán Az ebecki délutánok című szövegrészletéhez, és emelj ki belőle 
3-3 példát a tanult írásmódokra!

 Fehérlófi a
(népmese)

I.  Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciástengeren is túl volt, volt a világon egy fehér ló. Ez a 
fehér ló egyszer megellett, lett neki egy fi a, azt hét esztendeig szoptatta, akkor azt mondta neki:

– Látod, fi am, azt a nagy fát?
– Látom.
– Eredj fel annak a legtetejébe, húzd le a kérgét!
A fi ú felmászott, megpróbálta, amit a fehér ló mondott, de nem tudta megtenni. Akkor az anyja 

megint szoptatta hét esztendeig, megint felküldte egy még magasabb fára, hogy húzza le a kérgét. 
A fi ú le is húzta.
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Erre azt mondta neki a fehér ló:
– No, fi am, már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a világra, én meg megdöglöm.
Azzal megdöglött. 

megellett – életet adott, szült

1. Vajon miért vetette alá a fenti próbáknak a fehér ló a fi át?

II. A fi ú elindult világgá. Amint ment, mendegélt, előtalált egy rengeteg erdőt, abba be is ment. Csak 
bódorgott, csak bódorgott, egyszer egy emberhez ért, ki a legerősebb fákat is úgy nyűtte, mint más 
ember a kendert.

– Jó napot adjon Isten! – mondja Fehérlófi a.
– Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófi ának, szeretnék vele megbirkózni.
– Gyere no, én vagyok!
Megbirkóztak. De alig csavarított egyet Fehérlófi a Fanyűvőn, mindjárt a földhöz vágta.
– Már látom, hogy erősebb vagy, mint én – mondja Fanyűvő. – Hanem tegyük össze a kenyerünket, 

végy be szolgálatodba. – Fehérlófi a befogadta, már itt ketten voltak.

Amint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy embert, aki a követ úgy morzsolta, mint más ember 
a kenyeret.

– Jó napot adjon Isten! – mondja Fehérlófi a.
– Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófi ának, szeretnék vele megbirkózni.
– Gyere no, én vagyok!
Megbirkóztak. De alig csavarított Fehérlófi a Kőmorzsolón hármatnégyet, mindjárt a földhöz vágta.
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– Már látom, hogy teellened nem csinálhatok semmit – mondja Kőmorzsoló. – Hanem tudod mit, 
végy be szolgálatodba, hű szolgád leszek halálig.

Fehérlófi a befogadta; már itt hárman voltak. Amint mentek, mendegéltek, előtaláltak egy embert, 
aki a vasat úgy gyúrta, mint más ember a tésztát.

– Jó napot adjon Isten! – mondja neki Fehérlófi a.
– Jó napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófi ának, szeretnék vele megbirkózni.
– Gyere no, én vagyok!
Sokáig birkóztak, de nem bírtak egymással. Utoljára Vasgyúró gáncsot vetett, földhöz vágta Fehér

lófi át, erre ez is megharagudott, felugrott, s úgy vágta a földhöz Vasgyúrót, hogy majd oda ragadt. Ezt 
is szolgálatába fogadta; már itt négyen voltak.

nyűtte – tilolta, törte, fonalkészítéshez előkészítette

1. Keress minél több rokon értelmű szót a meséből kiemelt szavak/ szólások mellé!

bódorgott
tegyük össze a kenyerünket
gáncsot vetett

2. hasonlítsd össze a három óriás erejét a szöveg alapján! Mit vettél észre?

3. Milyen viszonyba kerülnek a hőssel, miután Fehérlófi a legyőzi őket?
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III. Amint tovább mennek, mendegélnek, rájok esteledett, ők is megtelepedtek, kunyhót csináltak. 
Másnap azt mondja Fehérlófia Fanyűvőnek:

– No, te maradj itt, főzz kását, mink elmegyünk vadászni.
Elmentek. De alighogy tüzet rakott, s a kásafőzéshez fogott Fanyűvő, ott termett egy kis ördög; 

maga nagyon kicsi volt, de a szakálla a földet érte. Fanyűvő nem tudott hova lenni ijedtében, mikor 
meglátta, hát még mikor rákiáltott:

– Én vagyok Hétszűnyű Kapanyányimonyók, add ide azt a kását, ha nem adod, a hátadon eszem 
meg!

Fanyűvő mindjárt odaadta. Hétszűnyű Kapanyányimonyók megette, azzal visszaadta az üres bográ
csot. Mikor hazajöttek a cimborák, nem volt semmi ennivaló, megharagudtak, jól eldöngették Fanyű
vőt, de az nem mondta meg, hogy mért nincs kása.

Másnap Kőmorzsoló maradt otthon. Amint kezdte főzni a kását, odament őhozzá is Hétszűnyű Ka
panyányimonyók, és kérte a kását:

– Ha ide nem adod, a hátadon eszem meg! – De Kőmorzsoló nem adta, Hétszűnyű Kapanyányi
monyók sem vette tréfára a dolgot, lenyomta a földre, hátára tette a bográcsot, onnan ette meg a kását.

Mikor a többi három hazafelé ment, Fanyűvő előre nevette a dolgot, mert tudta, hogy Kőmorzsoló
tól is elveszi a kását Hétszűnyű Kapanyányimonyók.

Harmadnap Vasgyúró maradt otthon. De a másik kettő se neki, se Fehérlófiának nem kötötte az 
orrára, mért maradtak két nap kása nélkül.

Ahhoz is odament Hétszűnyű Kapanyányimonyók, kérte a kását, s hogy nem adta, a meztelen hasá
ról ette meg. Amint a többi három hazajött, ezt is jól elpáholták.

Fehérlófia nem tudta, mért nem csinált egyik se kását. Negyednap maga maradt otthon. A többi 
három egész nap mindig nevette Fehérlófiát, tudták, hogy ahhoz is odamegy Hétszűnyű Kapanyányi
monyók. Csakugyan oda is ment, de bezzeg megjárta, mert Fehérlófia megkötözte szakállánál fogva 
egy nagy fához.
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Amint a három cimbora hazaért, mindjárt feltálalta a kását. Amint jóllaktak, megszólalt Fehérlófi a:
– Gyertek csak, mutatok valamit.
Vezette volna őket a fához, amelyikhez Hétszűnyű Kapanyányimonyókot kötötte, hát látja, hogy 

nincs ott, hanem elvitte a fát is magával.

bogrács – félgömb alakú, tűz fölé akasztható edény

1. Keresd ki a szövegből azokat a szavakat, amelyek a következőket jelentik!

megverte
nem mondta meg neki, nem árulta el
rosszban szövetkező barát

2. Sorold fel, milyen jellemvonásaira következtethetünk a három cimborának abból, ahogyan eb-
ben a részben viselkedtek!

IV. Mindjárt elindultak a nyomon. Mindég mentek hét nap, hét éjjel, akkor találtak egy nagy lyu
kat, amelyen a másvilágra ment le Hétszűnyű Kapanyányimonyók. Tanakodtak, mitévők legyenek, utol
jára arra határoztak, hogy lemennek.

Fanyűvő font egy kosarat, csavart egy hosszú gúzst a faágakból, s azon leeresztette magát. De meg
hagyta, hogy húzzák fel, ha megrántja a kötelet. Alig ért le negyedrészére a mélységnek, megijedt, 
felhúzatta magát.

– Majd lemegyek én – mondja Kőmorzsoló. De harmadrészéről az útnak ő is visszahúzatta magát.
Azt mondja Vasgyúró:
– Ejnye, be gyávák vagytok! Eresszetek le engem! Nem ijedek én meg ezer ördögtől sem!
Le is ment fele útjáig, de tovább nem mert, hanem megrángatta a gúzst, hogy húzzák fel.
Azt mondja Fehérlófi a:
– Eresszetek le engem is, hadd próbáljak szerencsét!
Bezzeg nem ijedt ez meg! Lement a másvilágra, kiszállt a kasból, elindult széjjelnézni. 

gúzs – ágból, szalmából, kenderből, esetleg bőrből csavart kötél;
kas – kosár

1. Milyen tulajdonsággal egészül ki a három cimbora jellemrajza?

V. Amint így kódorog előrehátra, meglát egy kis házat, bemegy belé, hát kit lát? Nem mást, mint 
Hétszűnyű Kapanyányimonyókot. Ott ült a kuckóban, kenegette a szakállát meg az állát valami zsírral; 
a tűzhelyen ott főtt egy nagy bogrács kása.

– No, manó – mondja neki Fehérlófi a –, csakhogy itt vagy! Másszor te akartad az én kásámat meg
enni a hasamról, majd megeszem én most a tiédet a te hasadról.
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Azzal megfogta Hétszűnyű Kapanyányimonyókot, a földhöz vágta, hasára öntötte a kását, úgy ette 
meg, azután kivitte a házból, egy fához kötötte, odább ment.

1. Keress minél több rokon értelmű szót az alábbi szavak mellé!

kódorog
kuckó

VI. Amint megy, mendegél, előtalál egy várat rézmezővel, rézerdővel körülvéve. Amint meglátta, 
mindjárt bement belé; odabent egy gyönyörű királykisasszonyt talált, aki nagyon megijedt, amint 
meglátta a felvilági embert.

– Mit keresel itt, felvilági ember, ahol még a madár se jár?
– Hát biz én – felelt Fehérlófi a – egy ördögöt kergettem.
– No, hát most jaj neked! Az én uram háromfejű sárkány, ha hazajön, agyonvág. Bújj el hamar!
– Nem búvok biz én, megbirkózom én vele.
Arra a szóra ott termett a sárkány.
– No, kutya – mondja Fehérlófi ának –, most meg kell halnod! Hanem viaskodjunk meg a réz

szürűmön!
Meg is viaskodtak. De Fehérlófi a mindjárt a földhöz vágta a sárkányt, s levágta mind a három fejét. 

Azzal visszament a királykisasszonyhoz. Azt mondja neki:
– No, most már megszabadítottalak, királykisasszony, jere velem a felvilágra!
– Jaj, kedves szabadítóm – felel a királykisasszony –, van nekem idelent két testvérem, azokat is 

egyegy sárkány rabolta el; szabadítsd meg őket, neked adja az édesatyám a legszebb leányát meg fele 
királyságát.

– Nem bánom, hát keressük meg.
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Elindultak megkeresni. Amint mennek, találnak egy várat ezüstmezővel, ezüsterdővel körülvéve.
– No, itt bújj el az erdőben – mondja Fehérlófia –, én majd bemegyek.
A királykisasszony elbújt, Fehérlófia meg megindult befelé. Odabent egy még szebb királykisasz

szonyt talált, mint az első. Az nagyon megijedt, ahogy meglátta, s rákiáltott:
– Hol jársz itt, felvilági ember, hol még a madár se jár?
– Téged jöttelek megszabadítani.
– No, akkor ugyan hiába jöttél, mert az én uram egy hatfejű sárkány, ha hazajön, összemorzsol.
Arra a szóra ott termett a hatfejű sárkány. Amint meglátta Fehérlófiát, mindjárt megismerte.
– Hej, kutya – mondja neki –, te ölted meg az öcsémet, ezért meg kell halnod! Hanem gyere az 

ezüstszürűmre, viaskodjunk meg!
Azzal kimentek, soká viaskodtak, utoljára is Fehérlófia győzött, földhöz vágta a sárkányt, levágta 

mind a hat fejét. Azután magához vette mind a két királykisasszonyt, s így hárman útnak indultak, hogy 
a legfiatalabbat is megszabadítsák. 

Amint mennek, mendegélnek, találnak egy várat aranymezővel, aranyerdővel körülvéve. Itt Fehér
lófia elbújtatta a két királykisasszonyt, maga meg bement a várba. A királykisasszony majd meghalt 
csodálkozásában, amint meglátta.

– Mit keresel itt, ahol még a madár se jár? – kérdi tőle.
– Téged jöttelek megszabadítani – felelt Fehérlófia.
– No, akkor hiába fáradtál, mert az én uram egy tizenkét fejű sárkány, aki ha hazajön, összevissza tör.
Alig mondta ezt ki, rettenetes nagyot mennydörgött a kapu.
– Az én uram vágta a buzogányát a kapuba – mondja a királykisasszony –, mégpedig tizenkét mér

földről. De azért ebbe a nyomba itt lesz. Bújj el hamar!
De már akkor ha akart volna, se tudott volna elbújni Fehérlófia, mert a sárkány betoppant. Amint 

meglátta Fehérlófiát, mindjárt megismerte.
– No, kutya, csakhogy itt vagy! Megölted két öcsémet, ezért, ha ezer lelked volna is, meg kellene 

halnod! Hanem gyere aranyszürűmre, birkózzunk meg!
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Nagyon soká viaskodtak, de nem tudtak semmire se menni. Utoljára a sárkány belevágta Fehérlófi 
át térdig a földbe; ez is kiugrik, belevágja a sárkányt derékig; a sárkány kiugrik, belevágja Fehérlófi át 
hónaljig; már itt Fehérlófi a nagyon megharagudott, kiugrott, s belevágta a sárkányt, hogy csak a feje 
látszott ki, erre kikapta a kardját, levágta a sárkánynak mind a tizenkét fejét.

Azután visszament a várba, elvitte magával mind a három királykisasszonyt. 

szürű (népies), szérű – takarmány tárolásra használt hely;
buzogány – rövid nyelű, fémbunkóban végződő, ütésre használt régi fegyver

1. Keress példákat ismétlésekre!

a) a cselekménymozzanatok szintjén;
b) a szereplők között;
c) mondatok, szószerkezetek szintjén.

2. hasonlítsd össze a három próbatételt a helyszín, a sárkányok tulajdonságai és a küzdelem ne-
hézsége alapján! Emeld ki a különbségeket!

VII. Elérkeztek ahhoz a kosárhoz, amelyiken Fehérlófi a leereszkedett, próbálgatták minden módon, 
hogy férhetnének bele mind a négyen, de sehogy se boldogultak. Így hát Fehérlófi a egyenként felhú
zatta a három királykisasszonyt, ő maga meg várta, hogy őérte is eresszék le a kosarat.

Csak várt, csak várt, három nap, három éjjel mindig várt. Várhatott volna szegény akár ítéletnapig is. 
Mert amint a három szolga felhúzta a három királykisasszonyt, arra határozták, hogy ők magok veszik 
el a három királykisasszonyt, s nem eresztik le megint a kosarat Fehérlófi áért, hanem otthagyják őt a 
másvilágon. 

1. Milyen tulajdonsággal egészül ki a három óriás jellemrajza?

VIII. Mikor Fehérlófi a már nagyon megunta a várakozást, kapta magát, elment onnan nagy búsla
kodva. Alig ment egy kicsit, előfogta egy nagy záporeső, ő is hát beléhúzta magát a szűrébe, de hogy 
úgy is ázott, elindult valami fedelet keresni, ami alá behúzódjék. Amint így vizsgálódik, meglát egy 
griff madárfészket három fi ókgriff madárral; ezt nemcsak hogy el nem szedte, de még betakarta a szű
rével, maga meg bebújt egy bokorba. Egyszer csak jön haza az öreg griff madár.

– Hát ki takart be benneteket? – kérdi a fi aitól.
– Nem mondjuk meg, mert megölöd.
– Dehogy bántom! Nem bántom én, inkább meg akarom neki hálálni.
– No, hát ott fekszik a bokor mellett, azt várja, hogy elálljon az eső, hogy levehesse a szűrét rólunk.
Odamegy a griff madár a bokorhoz, kérdezi Fehérlófi ától:
– Mivel háláljam meg, hogy megmentetted fi aimat?
– Nem kell nekem semmi – felel Fehérlófi a.
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– De csak kívánj valamit; nem mehetsz úgy el, hogy meg ne háláljam.
– No, hát vigy fel a felvilágra!
Azt mondja rá a griff madár:
– Hej, ha ezt más merte volna kívánni, tudom, nem élt volna egy óráig; de neked megteszem; hanem 

eredj, végy három kenyeret meg három oldal szalonnát; kösd a kenyeret jobbról, a szalonnát balról a há
tadra, s ha jobbra hajlok, egy kenyeret, ha balra, egy oldal szalonnát tégy a számba. Ha nem teszel, levetlek.

Fehérlófi a éppen úgy tett mindent, ahogy a griff madár mondta. Elindultak azután a felvilágra. Men
tek jó darabig, egyszer fordult a griff madár jobbra, akkor beletett a szájába Fehérlófi a egy kenyeret, 
aztán balra, akkor meg egy oldal szalonnát. Nemsokára megint megevett egy kenyeret meg egy oldal 
szalonnát, azután az utolsót is megette. Már látták a világosságot idefent, hát egyszer csak megint for
dítja a griff madár balra a fejét. Fehérlófi a kapta a bicskáját, levágta a bal karját, azt tette a griff madár 
szájába. Azután megint fordult jobbra a madár, akkor a jobb lábaszárát adta neki.

Mire ezt is megette, felértek. De Fehérlófi a nem tudott se té, se tova menni, hanem ott feküdt a föl
dön, mert nem volt se keze, se lába.

Itt benyúl a griff madár a szárnya alá, kihúz egy üveget tele borral. Odaadja Fehérlófi ának.
– No – mondja neki –, amiért olyan jószívű voltál, hogy kezedlábad a számba tetted, itt van ez az 

üveg bor, idd meg!
Fehérlófi a megitta. Hát lelkem teremtette – tán nem is hinnétek, ha nem mondanám –, egyszerre 

kinőtt kezelába! De még azonfelül hétszer erősebb lett, mint azelőtt volt.

1. Keresd ki a szövegből az alábbi meghatározásnak megfelelő szót:

ujjas, de vállra vetve viselt bő köpenyszerű posztó férfi  felsőruha 

2. Fehérlófi ának milyen tulajdonságát erősíti meg a cselekménynek ez a része?
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IX. A griff madár visszarepült az alvilágba. Fehérlófi a meg útnak indult, megkeresni a három szolgá
ját. Amint megy, mendegél, előtalál egy nagy gulyát. Megszólítja a gulyást:

– Kié ez a szép gulya, hé?
– Három úré: Vasgyúró, Kőmorzsoló és Fanyűvő uraké.
– No, hát mutassa meg kend, hol laknak.
A gulyás útba igazította, el is ért nemsokára a Vasgyúró kastélyához, bement belé, hát majd elvette 

a szeme fényét a nagy ragyogás, de ő csak ment beljebb. Egyszer megtalálta Vasgyúrót, aki mikor meg
látta Fehérlófi át, úgy megijedt, hogy azt se tudta, leánye vagy fi ú. Fehérlófi a megfogta, kihajította az 
ablakon, hogy mindjárt szörnyethalt. Azután fogta a királykisasszonyt, vezette Kőmorzsolóhoz, hogy 
majd azt is megöli, de az is meg Fanyűvő is meghalt ijedtében, mikor megtudta, hogy Fehérlófi a feljött 
a másvilágról. Fehérlófi a a három királykisasszonyt elvezette az apjokhoz.

X. Az öreg király rettenetesen megörült, amint a leányait meglátta. S hogy megtudta az egész ese
tet, a legfi atalabbat Fehérlófi ának adta fele királyságával együtt. Nagy lakodalmat csaptak, s még máig 
is élnek, ha meg nem haltak.

1. Milyen állatok gyűjtőneve a gulya? hát a konda, nyáj, ménes, falka, raj?

2. Olvasd újra a mesét, készítsd el a mese cselekményvázlatát!

3. A mese cselekménye két helyszínen játszódik le a „felvilágon” és a „másvilágon”. Mutasd be ezt 
a két helyszínt, érzékeltetve a kettő közötti fontos különbséget!

4. Keress olyan szereplőket, cselekménymozzanatokat, egyéb meseelemeket, amelyekkel más me-
sékben is találkoztál!

5. Sorold be a szereplőket a megadott szerepkörökbe: főhős, ellenség, segítők, elnyert feleség!

A népmesék egyik legismertebb típusa a csodás mese vagy varázsmese. Ennek sajátosságai, hogy 
a cselekmény valóságos és csodás helyszíneken, valóságos és csodás szereplők szerepeltetésével 
jön létre, a mese ideje pedig nem mérhető mitikus idő. A cselekményszerkezete is kötött: alap-
helyzetből, fordulópontból, próbatételekből, tetőpontból és megoldásból áll. A szereplők is kötött 
szerepköröket töltenek be: főhős, ellenség, segítők, elnyert feleség. Ugyanakkor egyik legfonto-
sabb jellemzője az ismétlés, amely a cselekménymozzanatokban, állandó szókapcsolatokban, mesei 
fordulatokban és motívumokban fi gyelhető meg. Ilyenek a 3-as szám, a mesehős kitartását és a 
vándorút hosszúságát jelző „ment, mendegélt” mesei fordulat  vagy a mesekezdő és -záró formulák.

6. Keress minél érdekesebb mesekezdő és -záró formulákat! Adj példákat más tanult mesékből a 
mesei 3-as, 7-es, 9-es szám előfordulásaira!



38

 A MESE

MAGASABB FOKÚ ÉRTELMEZÉSI FELADATOK

1.  Mi a szokatlan ennek a mesének a hősében? Mit je-
lenthet az, hogy anyja egy fehér ló?

2.  A szokatlan eredetet az is erősíti, hogy anyja tizen-
négy évig szoptatta, illetve különösen nehéz pró-
bának vetette alá. Ezáltal kikhez válik hasonlatossá 
Fehérlófi a?

3.  Szerinted mi a jelentősége annak, hogy megdöglik a 
fehér ló, mihelyt fi a kiállja a próbát, amelynek aláve-
tette?

4.  Miért kell Fehérlófi ának „világra mennie”?

5.  Csoportosítsd az epizódokat aszerint, hogy hol ját-
szódnak le, és milyen közös motívumokat tartalmaz-
nak, majd keress magyarázatot rájuk!

a) a rengeteg erdőben
b) a lyukban
c) az alvilágban
d) a „felvilágban”

6. Miért van szükség a hasonló epizódok ismétlésére? Mi változik az ismétlődő epizódokban?

7. Miért van szükség Hétszűnyű Kapanyányimonyók szerepeltetésére?

8. Milyen jellembeli tulajdonságait teszi próbára Fehérlófi ának ez a történet?

9. Milyen embertípusokkal lehetne példázni a három óriás, a sárkányok, a manó fi guráját?

10. Találj ki beszélő neveket, amelyek mesei szereplők lehetnének! 

11. Készíts képregényt a mese alapján, vagy illusztráld a neked legjobban tetsző részeket!

A megszólítás

1. Emeld ki a megszólításokat mese alábbi részleteiből! 

a. – No, fi am, már látom, elég erős vagy. Hát csak eredj el a világra, én meg megdöglöm.
 Azzal megdöglött.

b.  – Jó  napot, te kutya! Hallottam hírét annak a Fehérlófi ának, szeretnék vele megbirkózni.

c. –  No, manó – mondja neki Fehérlófi a –, csakhogy itt vagy! Másszor te akartad az én kásámat 
megenni a hasamról, majd megeszem én most a tiédet a te hasadról.
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d. – Mit keresel itt, felvilági ember, ahol még a madár se jár?
– Hát biz én – felelt Fehérlófia – egy ördögöt kergettem.
–  No, hát most jaj neked! Az én uram háromfejű sárkány, 

ha hazajön, agyonvág. Bújj el hamar!
– Nem búvok biz én, megbirkózom én vele.
 Arra a szóra ott termett a sárkány.
–  No, kutya – mondja Fehérlófiának –, most meg kell hal-

nod! Hanem viaskodjunk meg a rézszürűmön!
e. – Kié ez a szép gulya, hé?

– Három úré: Vasgyúró, Kőmorzsoló és Fanyűvő uraké.
– No, hát mutassa meg kend, hol laknak.

Más személyek megszólítására különféle nyelvi formákat használunk aszerint, hogy többé vagy 
kevésbé bizalmas a köztünk levő viszony. Ilyenek a te (tegezés), maga, ön, kegyed, kend (magázás, 
kendezés), továbbá nagyságod vagy nagysád, méltóságod, fenséged, felséged stb. 

2. Figyelembe véve a megszólítás meghatározását, fogalmazd meg, hogy milyen viszonyról árulkodnak 
a fenti részletekben előforduló megszólítások!

3. Melyiket érzed semlegesnek, melyiket durvának, sértőnek vagy műveletlennek?

4. Beszéljétek meg, hogy különböző személyeket hogyan szólíttok meg: pl. szülőket, nagyszülőket, 
szomszédot, barátodat, tanárt, egy ismeretlen lányt vagy fiút!

5. Vajon kit szólítottak nagysádnak, méltóságos úrnak, fenségednek, felségednek?

6. Figyeld meg a fenti szövegrészletekben a megszólítások helyesírását, és fogalmazd meg a szabályt a 
saját szavaiddal!

7. Egészítsd ki az alábbi köszönéseket odaillő megszólítással!

a. Isten hozott, ……
b. Helló, …
c. Szia, ….
d. Jó estét kívánok, ……
e. Adjon Isten jó napot, …
f. Szeretettel köszöntöm, …..

8. Fogalmazd át udvarias megszólítássá az alábbi durva, 
sértő megszólításokat!

a. Hé,te!
b. Hallja, maga!
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Egybeírás és különírás

1. Az alábbiak közül emeld ki az összetett szavakat, állapítsd 
meg azt is, hogy hány tagból állnak ezek!

Fehérlófi a, griffmadár, levetlek, hatfejű, földhöz, meg-
látta, Vasgyúró, kásafőzés, legerősebb

Biztosan sokszor elgondolkodtál azon, hogy egybe avagy 
külön kell-e írni egy-egy szót? Ez a magyar helyesírás egyik 
legnehezebb része.

2. Vizsgáld meg az alábbi szavakat, szószerkezeteket, majd 
mindenikkel külön-külön alkoss egy-egy mondatot!

ezer mester – ezermester
talpra esett – talpraesett
úszó mester – úszómester

A fenti jelenségre a következő szabály fogalmazható meg: a szószerkezetek tagjait akkor írjuk egybe, 
ha jelentésváltozás történt összekapcsolásukkor, azaz mást jelentenek egybeírva, mint külön-külön.

3. Alkoss összetett szavakat felhasználva az alábbiakat! Magyarázd meg a kapott összetett szavak je-
lentését!

talpú, hat, minden, medve, mentő, olvasó, pihenő, lámpa, hernyó, tudó, füle, elefánt, rossz, barát, 
csont, ivó, csont, víz, nap, autó, ökör, mosó

4. Figyeld meg, mi történt az alábbi szavakban, szószerkezetekben!

iskolának az udvara – iskolaudvar                        széltől védett – szélvédett
napnak a sugara – napsugár                                  tojásnak a fehérje – tojásfehérje 

Észrevehetted, hogy a szószerkezetekben toldalék (rag) jelöli a szavak közötti viszonyt. Ha ez a 
toldalék elmarad, a szavakat egybeírjuk.

5. Emeld ki az alábbi szavakból azokat, amelyek hasonló módon jöttek létre, illetve alakítsd őket vissza 
toldalékos szerkezetté!

napkelte, babalátó, csemegeszőlő, szólásszabadság, dugóhúzó, bolondokháza, tejbekása, család-
fenntartó, szobaajtó, biológiatanár

6. Oldd meg az alábbi szóegyenleteket!

réz + mozsár=                                   bőr + cipő=                                    vas + edény=
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A fenti szavakban anyagnevek szerepelnek: bőr, réz, vas. Ezek egybeírása az általuk jelölt szóval 
nyelvi hagyomány kérdése. Különírjuk őket, ha a szószerkezet bármelyik tagja egynél több tagból 
áll: pl. réz gyertyatartó, arany karikagyűrű, cseresznyefa kisasztal 

7.  Írd le helyesen az alábbi összetett szavakat!

beton + oszlop=                             
kord + bársony + nadrág=                     
szalma + kalap=
sárga + réz + kilincs=           
mű + anyag + padló + burkolat=
porcelán + étkészlet=                  
ében + fa + mell + szobor=

8. Válaszd ki a helyes formát, majd alkoss velük mondatokat!

tíz fő – tízfő      
tíz főnyi – tízfőnyi
hat év – hatév – hatéves    
négy láb – négylábú                                                                                                                  

                                                                                                                              

Ikerszók 

1. Illessz toldalékot az alábbi szavakhoz! Milyen szabályt tudsz megfogalmazni viselkedésük alapján?

 irul-pirul, csigabiga, dimbes-dombos, terefere, izeg-mozog

A fenti szavakat ikerszóknak nevezzük, és arról ismerheted fel őket, hogy egyik vagy másik tagjuk 
nem létezik önállóan a nyelvünkben. Helyesírási szabályuk, hogy toldalékolás esetén, ha csak az utó-
taghoz kapcsolódik toldalék, akkor egybeírjuk (pl. irkafi rkát), ha mindkét tag toldalékolható, akkor 
különírjuk (pl. élve-halva). 

2. Felhasználva az adott ikerszókat, írj 10-15 mondatos humoros hangulatú elbeszélő szöveget! 

limlom, sebbel-lobbal, úton-útfélen, hegyen-völgyön, sülve-főve, hókuszpókusz, tipp-topp
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A rátóti csikótojás

(tréfás népmese) 

Hol volt, hol nem volt az országban egy Rátót nevű község. Ebben a Rátótban a csősz egyszer a 
mezőn egy hatalmas úritököt talált.

– Tyű, fékomadtateremtette – csodálkozott –, nahát ez már megint mi? – Mert hosszú, főznivaló 
tököt már látott, de ilyen sütnivalót még soha.

Fölvette, megtapogatta, megszagolta. De a maga fejétől csak nem tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte 
hát a faluházára. Ott éppen együtt volt a kupaktanács. A csősz letette a tököt az asztalra. A derék elöl
járók is mind elszörnyülködtek. Csak nézték, hol a tököt, hol egymást.

Azt mondja a legöregebb, a legokosabb:
– Sok időt megértem, de ilyen istenteremtményét világéletemben nem láttam még. Mi lehet ez?
Azt mondja rá az időben utána következő:
– Én is sok mindenen keresztülmentem, de ilyent még én se ettem életemben.
S fordul kérdő tekintettel a korban alatta állóhoz.
Az azt mondja:
– Ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, de azt én se tudom hogy ez mi a csoda lehet. De azért 

bíró a bíró, hogy ő mindent tudjon.
Itt aztán a bíró is beleszólt:
– Hát, atyafiak, ez – ahogy a formája mutatja – csakis tojás lehet.
Erre aztán a többi feje is egyszeriben megvilágosult.
– Persze hogy tojás! Mert mi más is lehetne, ha nem tojás?!
A csősz most már arra is emlékezett, hogy még egészen meleg volt, mikor a földről felvette.
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A bíró nem hiába hitte magát okos embernek, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás mi
csoda tojás.

– Egy gyíksárkányé! – mondta a legöregebb elöljáró.
– Lúdvércé!
De a bíró a csőszre hallgatott. Az pedig olyanképpen beszélt, hogy akkoriban, mikor a tojásra rá

akadt, valami idegen négylábú nagy állat csatangolt a határban. Futott, sörénye volt, hosszú szőrű 
farka!

Annak a Rátótnak a környékén még ritka volt a ló. A parasztok tehénnel szántottak s fuvaroztak. 
Még a lakodalomba is tehén vonta szekéren mentek.

De a bíró látott már lovat is, csikót is. Felkiáltott hát:
– Csikó! Csikó tojta!
Most már az öregek is fújták:
– Úgy van Ezt a csikó tojta. Mert mi más tojhatott volna nekünk ekkorát?
Ebben mindnyájan megegyeztek.
– Eddig szerencsésen eljutottunk – szólott a bíró –, még csak azt mondjátok meg, atyafi ak, most 

mitévők legyünk?
– Kiköltetjük!
– Ki ám, de mivel? Nekünk nincsenek lovaink.
Mindenki törte a fejét. De hát csak a bírónak támadt jó gondolata.
– Tudják mit, atyafi ak? Amondó vagyok, hogy ezt a drága szép tojást költsük ki magunk.
Ebben aztán megint megegyeztek.
Jó példának először a bíró ülte meg a tojást. Aztán sorra a többiek, amint kor szerint következtek. 

Kiki egy napig. Éppúgy, ahogy a kotlós tyúk a tojásokat.
Talán még ma is ülne valaki a tökön, ha a szomszéd faluban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a 

rátóti kupaktanácsra rázápult a csikótojás! Merthogy csak nem kel ki! Erre aztán az elöljárók zúgolódni 
kezdtek, hogy ők bizony nem ülik tovább senki lova tojását.

A bíró nagyon elszomorodott. Szentül meg volt győződve, hogy a kiscsikó már mozog is a tojásban. 
Megrázta, megszagolta. Megszagoltatta az elöljárókkal is. De azok most már hitetlenek voltak. Az ő 
orruk szerint a tojásnak már szaga volt. Záp!

Végtére is megállapodtak abban, hogy a záptojást kiviszik a határba egy hegyre, mert onnan épp a 
felé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács lebecsmérlésében leghangosabb volt.

Ennek a csodájára aztán egész Rátót kivonult. Mindenki látni akarta, hogy kapja meg a magá
ét az a rossz nyelvű falu. Előhozták a tojást. Bizony szaglott már messziről is. Mikor az orrukat már 
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valamennyien befogták, a bíró levette a talicskáról, s gurítani kezdte a csikótojást. A tojás gurult, 
gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott valami kőbe ütközött, s rapityára törött 
szét. A bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy piciny nyúl, erre aztán egész Rátót adta a hangot, 
ahogy kinekkinek torkán kifért:

– A pici csikó! Ni, né! Fut a pici csikó! Utána, emberek!
A sok nép a nyúl után eredt. A dombon csak a bíró maradt. Látva, hogy hasztalan a rohanás, mert a 

rohanó kis jószágot senki sem éri utol, szomorúan így sóhajtott magában:
– Nem megmondtam; hogy a csikó már mozog? Miért is nem ültük türelemmel még egykét nap 

azt az istenadta csikótojást?

1. Magyarázd meg az alábbi szavakat! 

csősz 
úritök
kupaktanács 

elöljárók:
 lúdvérc
 csatangol

 záp
 rapityára

2. Hol játszódik a cselekménye a mesének?

3. Olvassátok fel szerepekre osztva a mesét!

4. Kikből állt a falu elöjárósága vagy kupaktanácsa? Mi szabta meg, hogy milyen sorrendben mondták 
el a véleményüket?

5. Ki /kik találhatták ki ezt a mesét, és milyen szándékkal? 

6. Miért tekintjük tréfás mesének A rátóti csikótojást? 

7. Miben különbözik a Fehérlófi a című mesétől?
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8. Határold el az elbeszélő és párbeszédes részeket, majd válaszolj a kérdésekre!

a) Kinek milyen gyengeségét teszi nevetségessé a történet? 
b) Emeld ki azokat a mondatokat az elbeszélő részekből, amelyek nevetségessé teszik a rátótiakat, 

vagy burkoltan bírálják, elmarasztalják őket!
c) A párbeszédeket vizsgálva, melyek azok a mondatok, amelyek másodlagos jelentésüknél fogva 

humorosak?
d) Melyik jelenetet érzed a leghumorosabbnak?

A tréfás mese valamilyen emberi gyengeséget, hibát nevetségessé tevő, humoros történet. Hely-
színe általában reális falu, szereplői falusi emberek, akik gyakran névtelenek, a faluközösségben 
betöltött helyük, szerepük által nevezik meg (bíró, csősz, elöljáró stb.) A tréfás mesék lehetnek pró-
batételes mesék is, azokban általában a főhős furfanggal jár túl az ellenségei eszén.

A rátóti csikótojás című mesét valószínűleg a szomszéd falu lakói találták ki, hogy kicsúfolják a 
rátótiakat. A mese Rátót szegénységét és az elöljárók butaságát, tudatlanságát teszi nevetségessé. 
A rátótiak még nem láttak lovat, sem sütőtököt, és azt sem tudják, hogy a csikó nem tojásból kel ki.

9. A rátótiak nevében írj egy hasonlóan gúnyos mesét a szomszéd faluról! (A falu nevét találd ki!) 

10. Képzeld el, hogy a rátóti elöljárók hogyan fogadták a róluk szóló mesét! Írd le párbeszédes formá-
ban a jelenetet! 

A kommunikáció eszköze: a nyelv

Az előző fejezetekben megvizsgáltuk a kapcsolatteremtés és kapcsolatzárás eszközeit, a köszönést 
és a megszólítást. Most megvizsgáljuk a kommunikáció tartalmát, pontosabban annak nyelvi eszközét, 
a mondatot.

Szutyejev: Az alma

Késő őszre járt az idő. A fákról már régesrégen lehullottak a levelek, egyedül csak a vadalmafa leg
tetején árválkodott egyetlen alma.

Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát.
– De jó volna megszerezni! Nagyon magasan van – mondta bánatosan Nyúl magában.
– Kárr – kár! 
Körülnéz a Nyúl, és meglátja, hogy a szomszédos fenyőfán ott üldögél a Varjú, és jóízűen nevet rajta.
     – Hallode, Varjú koma! – kiáltotta a Nyúl. – Szakítsd le nekem az almát! 
     Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára, és letépte az almát. De az kiesett a csőréből, le a földre.
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– Köszönöm szépen, Varjú koma! – kiáltotta Nyúl, és fel akarta venni az almát, de az – uramfia, mit 
látnak szemei?! – szusszant egyet és elszaladt. 

– Hát ez meg miféle csoda? 
Megijedt a Nyúl, de aztán rájött, mi történt. Az alma a fa alatt összegömbölyödve alvó Sündisznócs

ka hátára pottyant. Az álmából fölriasztott Sündisznócska ijedtében futásnak eredt, és tüskéin magával 
vitte az almát is.

– Állj meg, állj meg, Sündisznócska! – kiáltozott a Nyúl. – 
Hová viszed az almámat?

– Ez az én almám. Leesett a fáról, és én elkaptam.
Nyúl odaugrott Sündisznócskához.
– Azonnal add vissza az almámat, barátom! Én találtam rá!
Odarepült hozzájuk a Varjú is.
– Felesleges vitáznotok, ez az én almám, én téptem le a fá

ról, magamnak!
Sehogy sem tudtak megegyezni, mindegyikük a magáét 

hajtogatta, kiabálta: 
– Ez az én almám, az enyém!

Figyeld meg a mese párbeszédes részeit, majd oldd meg a feladatokat!

1. Keresd ki a  megszólításokat a párbeszédből, nevezd meg milyen a hangnemük!

2. Milyen fajta mondatokból áll a párbeszéd? Vizsgáld meg az aláhúzott mondatokat, és állapítsd meg, 
hogy tartalmuk szerint: kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó vagy óhajtó mondatok-e?

3. Fogalmazd meg a szabályt: a kijelentő mondatok végén álló írásjel 
________. A kérdő mondat végén ______________ áll, míg a felkiáltó, 
felszólító és óhajtó mondat végén _________________.

4. Az alábbi mondatokat alakítsd át a zárójelben megadott szempontok szerint!

Medve okosabb volt a másik három állatnál. (kérdő mondat, felkiáltó mondat)
Te legyél a döntőbíró! (óhajtó mondat, kijelentő mondat)
Nyúl áll a kör közepén. (felszólító mondat, kérdő mondat)

5. Fogalmazd meg, hogy mi a különbség az alábbi kérdőmondatok között! (A szempont a válasz-
lehetőségekben van.)

Te loptad el az almát?
Miért loptad el az almát?
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Az eldöntendő kérdő mondatra csak igen vagy nem válasz adható. A kiegészítendő kérdő mondat 
többletinformációra kérdez rá (hol, mikor, miért, hogyan stb.)

6. Válaszd ki a mese kérdő mondatait, és állapítsd meg, hogy milyen fajtájúak!

7. Minden mondatfajta ugyanakkor lehet állító vagy tagadó / tiltó is. Alakítsd át tagadó, illetve tiltó 
mondatokká a következőket! Hányféleképpen lehetett átalakítani?

a. Nyúl futott át az erdőn, és meglátta az almát.
b. Nagyon magasan van.
c. Varjú átrepült a fenyőről a vadalmafára.
d. Szakítsd le nekem az almát!

 A kijelentő állító mondat tagadásából születik a tagadó mondat, a felszólító, óhajtó mondat tagadá-
sából születik a tiltó mondat!

8. Mi a különbség az alábbi tagadó mondatok jelentése között?

a. Veszekedésük nem verte fel az erdő csöndjét.
b. Nem veszekedésük verte fel az erdő csöndjét.
c. Nem az erdő csöndjét verte fel a veszekedésük.

9.  Folytassátok a fenti mondatokat, egy-egy odaillő szókapcsolattal!

Pl. A másodikat Varjúnak adta.
A másodikat nem Varjúnak adta, hanem Sündisznócskának.

10.  Keressetek példákat tiltó mondatokra, amelyek egyetemes érvényű szabályokat vagy erkölcsi ta-
nításokat fogalmaznak meg! Pl. Ne ölj!

11. Írj egy rövid párbeszédet, amely tartalmazzon:

•	 megszólítást, köszönést
•	 eldöntendő kérdő mondatot
•	 kiegészítendő kérdő mondatot
•	 kijelentő mondatot
•	 tiltó mondatot 
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ÁLLATMESE / TANíTóMESE (FABuLA)

Aesopus: A holló és a róka

Sajtot talált a holló, fölvitte a fára. 
Róka koma a sajtot nagyon megkívánta. 

Magas a fa, magasan ül a holló rajta. 
Csőréből a zsákmányát azért is kicsalja! 

„Holló asszony – szól neki –, örülök, hogy látom; 
nincs kegyednél gyönyörűbb madár a világon!” 

Fönn a holló hallgat, és szorítja a sajtot. 
A róka vár, majd úgy tesz, mint aki elcammog. 

Lép egyet, és morog, hogy a holló is hallja: 
„De mit ér a szépség, ha rút hozzá a hangja!” 

„Rút a hangom? – A hollót elfutja a méreg, 
s károgni kezd: – Ez neked nem elég szép ének?” 

„De még milyen!” – nevet a róka, és a sajttal, 
mit a holló kiejtett, vidáman elnyargal.

1. Keress egy-két rokon értelmű megfelelőt az alábbi szavak mellé!

lopott
telepedett
megkaparint
esztelen
cammog
elnyargal

2. Az elnyargal és cammog szavak összegyűjtött rokon értelmű megfelelőit rendezd fokozó sorrend-
be, majd foglald mondatokba őket!

3. Vajon csak az esztelen emberre illik ez a történet? A hollónak milyen tulajdonságát teszi egyúttal 
nevetségessé?

 A tanító mese (más néven állatmese vagy fabula) a népmesék harmadik típusa, amelynek sze-
replői emberi tulajdonságokat jelképező állatok. A tanító mesék általában erkölcsi tanulságokat 
fogalmaznak meg, már az ókorban divatosak voltak. Leghíresebb állatmese-írók vagy fordítók: 
Aesopus, Jean de La Fontaine, Heltai Jenő, Fáy András, Benedek Elek stb.



49

AESOPuS: A hOLLó ÉS A RóKA

ISMÉTLÉS, ÖSSZEFOGLALÁS:
A NÉPMESE

1. Egészítsd ki a népmeséről tanultak alapján az alábbi mondatokat!

A népmesék keletkezése az ősi múltba nyúlik vissza. Eredetileg a népi közösség által sokra érté-
kelt, kivételes tiszteletnek örvendő ............................... mesélték a felnőtteknek közös munkavég-
zések alkalmával. A mesemondásnak nemcsak szórakoztató, gyönyörködtető szerepe volt, hanem 
ez indította el a fi atalokat a ...................... . 

A népmeséket három nagy csoportba sorolja a szakirodalom. 
A ......................... általában két világszinten játszódnak le: egy valóságos, illetve egy 

...................... helyszínen. A főhős a két világszint között vándorol, és ................................ áll ki, 
amelyek során beavatódik. Ezért ezek a mesék ...................... – történetek, amelyek végén  megvál-
tozik a főhős társadalmi szerepe. Ezeknek a meséknek a szerkezete is általában kötött: a főhős nyu-
galmát valami megzavarja, ............................ indul, ........................ megy keresztül, segítőtársak 
szegődnek mellé, és .......................... szállnak szembe vele. A főszereplő általában ........................... 
Miután sikeresen kiállja a próbákat, elnyeri méltó .............................. . A csodás mesékre jellemző-
ek az állandóan ismétlődő elemek, mint a kezdő- és záró..................... . Jellegzetesen mesei számok 
a ..............., ............... és ....................... .

A ............................... valamilyen hibát, emberi gyengeséget tesznek nevetségessé. Gyakran a 
főhős ................................ győzi le az ellenséget. Ezek a mesék általában  ....................... játszód-
nak le, szereplői ............................ . 

A tanító mesét más néven .............................. vagy ....................... nevezzük. Ezeknek szereplői 
..............................; tanító, nevelő céllal keletkeztek, erkölcsi példázatokat tartalmaznak.

2. Írd a következő állatnevek mellé, hogy milyen emberi tulajdonságokat jelképezhetnek!

róka, szamár, oroszlán, ökör, kutya, farkas, bagoly, bárány, nyúl, patkány, medve, kacsa galamb, héja

3. Válassz ki a három illusztráció közül egyet, és írj hozzá egy mesét!
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Ismeretfelmérés

A fiatal pár és a kotlós

Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy szép legény. Elvett feleségül egy 
szép leányt, de olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije, csak annyi 
ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénje, s az adott nekik ajándékba egy tyú
kot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba.

Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatalember, hogy a tyúk rákezdi:
– Kotykotykoty...
Azt mondja a fiatalasszonynak:
– Te, tudod, mit gondoltam?
– Mit?
– Ültessük meg ezt a tyúkot – azt mondja –, van tojás elég, tegyünk alá tizenkilenc tojást, s mikor 

kikölti, akkor vele együtt húsz lesz. Felneveljük, s mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a húsz tyú
kot, s az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, s az malacozik kilencet. A tíz disznót eladjuk, 
s akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot s egy szekeret. Ülünk fel ketten, s megyünk kereskedni. 
Beleegyezel?

– Bele.
Kerítettek egy kosarat, s tettek belé egy kicsi gizgazt, raktak belé tizenkilenc tojást, s a tyúkot 

ügyesen rátették, s betették az ágy alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni s örvendezni, hogy 
hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival 
s annyival lehet venni, egy hámot annyival s egy szekeret annyival; tíz disznót annyival lehet eladni. 
De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak:

– Te asszony, baj van!
– Miféle?



51

AESOPuS: A hOLLó ÉS A RóKA

– Hát – azt mondja –, szekeret s hámot tudunk venni, de lóra csak egy gyengére futja, mert nicsak, 
mennyi pénzt kapunk a disznókért.

Azt mondja az asszony:
– Hát ez nem baj, majd megerősül.
– Hát megerősülni megerősül, ha jól adunk enni, de eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, 

ahol egyenes lesz az út, ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha 
gyenge lesz.

Azt mondja az asszony az embernek:
– Te leszállsz, de én nem!
Azt mondja az ember:
– Dehogynem, leszállsz te is!
– Én nem szállok le!
– Leszállsz!
– Nem szállok le! Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűréséből, felugrott, s azt kérdi az 

asszonytól:
– Leszállsz, vagy nem szállsz le?
– Nem szállok le!
Akkor az ember mérgében megfogta az asszonyt, s akkorát lökött rajta, hogy – zsupsz! – nekidőlt 

az ágynak. Széttörött az ágy, s széttörtek a tojások is mind egy szálig, a kotlós meg menekült, ahogy 
tudott.

Kárvallották a kotlót s a tojásokat, s élnek máig is, ahogy tudnak, ha meg nem haltak.

1. Milyen mesetípusba illik a fenti mese?  Bizonyítsd három példával! (15 pont)

2.  Hallott és olvasott meséid alapján írj négy-négy példát az alábbi  mesei szerepkörökre! (20 pont)

segítők
akadályozók

3. Írj két mesezáró formulát! (10 pont)

4.  Milyen varázseszközök segítik a szereplőket, írj négy példát! (10 pont)

5.  Írj egy csodás mesét a következő szereplőkkel: 

libapásztorlány, bíró lánya, kiscsibe, rókafi, béka, herceg, vasorrú bába! (25 pont)
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A NÉPMONDA

I. Idézd fel a népmondákról szerzett korábbi ismereteidet! Fogalmazd meg, hogy miben különbözik a 
népmonda a népmesétől!

A monda epikus népköltészeti műfaj, amely valamely valós jelenséghez kapcsolódik, de csodás ele-
mekkel beszél ennek keletkezéséről, az illető helyhez, személyhez, jelenséghez fűződő hiedelmekről.

A csodaszarvas

1. Valamikor régesrégen az ősi napkeleten, ott, ahol a két nagy folyó önti vizét az égszínkék ten
gerbe, volt egy csodálatos szép és gazdag város, melynek híre a messze földet bejárta. Ur volt e város 
neve, talán azért, mert lakói az Isten gyermekeinek vallották magukat. 

2. A város királya a bölcs és igazságos Nimród volt, aki arról volt híres, hogy nagyon szeretett 
vadászni. Nimródnak és feleségének, Enéhnek két fi a volt. Az idősebbet Hunornak, a fi atalabbat 
Magyarnak hívták. Apjuk már kamasz korukban magával vitte fi ait a vadászatokra. 

3. Idő múltával a fi úk bátor és daliás legényekké cseperedtek. Mint apjuk, nagyon szerettek vadász
ni. Az íjat mesterien kezelték, és ha birokra keltek, ellenfeleiket mindig leteperték.

4. Egy szép napon a két testvér elhatározta, hogy apjuk nélkül mennek ki vadászni. Hunor is, Magyar 
is választott maga mellé ötvenötven ifj ú vitézt. Másnap hajnalban tüzes paripáikra pattantak, és úgy 
elvágtattak, hogy nyomukban csak a nagy porfelhőt lehetett látni. Űzték, hajtották a vadat, szilaj hév
vel; a vadak százait ejtették el. 
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5. Már éppen haza készülődtek, mikor egy csodálatos színekben pompázó szarvasgím bukkant elé
bük az erdő sűrűjéből. Mindannyian megigézve nézték a káprázatosan szép állatot, de csak egy pilla
natig. Hunor harsány kiáltása törte meg a mély csendet: 

– Utána, vitézek! Ejtsük el e vadat! 
6. Mint a villám, szökkentek a nyeregbe, és a gyönyörű gím után iramodtak. A szélvésznél is gyorsabban 

száguldtak a paripák, de gyorsabb volt a vad. Sebesen röppent a nyílvessző, de sebesebb volt a szarvas. 
Egész nap üldözték a tüneményes állatot, a nyílvesszők százait lőtték ki, de megsebezni nem tudták. Fáradt 
volt már a lovas és ló, mikor a Nap a föld mögé ereszkedett; s a szarvas is beleveszett a bizonytalan homályba. 

7. A testvérpár és vitézeik nagy tábortüzet gyújtottak, és friss vadhúsból ízletes vacsorát sütöttek. 
Evés közben sok szó esett a pompás állatról, nem tudtak betelni csodálatával. Vacsora után felcsendült 
a dal, s a jókedvű legények erejéből még néhány szilaj táncra is futotta. Aztán mindnyájan lepihentek, 
hogy kora reggel frissen indulhassanak vissza Ur városába.

8. Pirkadatkor Hunor és Magyar a vitézekkel együtt talpon voltak. Mire a nap arany sugarai bera
gyogták a keleti ég alját, útra készen állottak. Hunor már ki is adta a parancsot az indulásra. Mint valami 
varázslat,(talán a földből nőtt ki?, talán a mennyből ereszkedett alá?) a szarvasgím elébük szökkent. 

– Vitézek! Száz arany annak, aki elejti! – rivallta Magyar. 
– Hajrá! Hajrá! – harsant száz torokból, s nagy lendülettel üldözőbe vették a vadat. Hegyre föl, völgybe 

le, át a végtelen síkságokon. A legények kurjantásai és vágtató paripáik patáinak dübörgése verte fel a vi
dék csendjét. A nyílvesszők ezreit lőtték ki, de a csodálatos állat, mint valami mennyei fény suhant előttük, 
sebezhetetlenül. Mikor a Nap koronája a földet érintette, a csodaszarvas beleolvadt az égalj vörös fényébe. 

9. A kemény hajsza megviselte a lovat és lovast egyaránt. Vacsora után a hangulat se volt olyan 
vidám, mint előző este. A nótázás is kelletlenül ment. Tánchoz meg csak egyikmásik legénynek volt 

kedve. Szót is alig váltottak. Szemük előtt a csodálatos állat alakja lebegett, gondolatukat igézete tü
zelte. Miért nem sebezhető!? Honnan a gyorsasága és fáradhatatlansága!? Nem tudták. Nem értették. 

– Reggel indulunk haza! – mondta Hunor. 
– Úgy lesz, bátyám. – válaszolt Magyar. 
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– Minket ugyan nem bolondít tovább e vad, még ha olyan 
csodálatos is – mormogták többen. 

10. Harmadnap reggel lovon ültek már, s a vad ismét ott 
állt előttük dacosan, káprázatos színekben, mint valami égi 
tünemény, lenyűgözően, csábítóan, ellenállhatatlanul. Nem 
szólt a két testvér, csak egymásra néztek kérdően, aztán bó
lintottak. Sarkantyúik lovaik oldalába fúródtak, és százkét ló 
százkét lovasával lendült fergeteges üldözőbe. Repültek a 
paripák, patáik mintha a földet se érték volna. A szarvas meg 
csak csalta, vezette üldözőit egyre messzebb Nimród király 
országától. Ki tudná megmondani, hány folyót, hegyláncot, 
rónaságot hagytak már maguk mögött? A Nap az utolsókat 

hunyorította a nyugati ég alján, mikor a csodaszarvas belemerült egy sötét tó ragyogó tükrébe. 
11. Hunor, Magyar és vitézeik hatalmas erdőség aljában táboroztak le. A frissen sült pecsenyét szót

lanul, kelletlenül fogyasztották, pedig egész nap egy falatot sem ettek. Se nótához, se tánchoz nem volt 
kedvük, csak csendben maguk elé meredtek. Szemük előtt egy pajkos fény imbolygott, szüntelenül. 
Előbb egyik, majd másik legény tért pihenőre. Hunor és Magyar is álomba szenderült. 

12. Éjféltájban lenge szellő suhant át a hatalmas fák lombjain, amire a testvérpár fölrezzent. Távolról 
hangfoszlányokat hozott az áramlat, néhanéha felerősödve. Magyar a hang irányába indult, Hunor 
nyomban utána. A vitézek szeméből is elszállt az álom, óvatos léptekkel követték a két királyfi t. Csakha
mar egy tisztás széléhez értek, s látták, hogy százkét hajadon lejti táncát, miközben hol ropogós, vidám 
dalokat énekeltek, hol pedig szívet kínzó fájdalmasakat. A leskelődők arra lettek fi gyelmesek, hogy 
a dalok olyan ismerősek, és megértik a leányok nyelvét. Nem is tétováztak, a hajadonokhoz siettek. 
Megtudták, hogy Pannóniában vannak, és a két legszebb hajadon a pannon király, Dúl leánya. Lett is 
erre nagy öröm. Hunor, Magyar és vitézeik nyomban feleségül vették a leányokat, és olyan lakodalmat 
csaptak, aminek híre bejárt hetedhét országot. 

13. Sok évszázaddal később, mikor Hunor és Magyar ivadékai nagyon elszaporodtak, kettéváltak. 
Hunor utódai lettek a hunok, Magyaré pedig a magyarok. 

1. Keress  egy-egy rokon értelmű megfelelőt a következő szavak, illetve jelzős szókapcsolatok mellé!

szilaj hévvel, megigézve nézték, pirkadatkor,  kelletlenül,  hajadon;

2. Figyelmesen újraolvasva a mondát, tagold szerkezeti egységekre! Készíts egy táblázatot a minta 
alapján! 

Szerkezeti egység neve Bekezdések Tartalom

Bevezetés

Bonyodalom/fordulópont

Bonyodalom kifejtése/Eseménysor

Tetőpont

Befejezés

Szarvast ábrázoló honfoglalás kori szíjvég 
(Törtel)



A cSODASZARVAS

55

3. Olvasd újra a monda bevezetését, és válaszolj a kérdésekre!

a. Melyik két folyóról lehet szó az első bekezdésben? Nézzetek utána a magyarok történelmében! 
b. Miről híresek Nimród és  fiai? Milyen tulajdonságukat emeli ki legelsőként a fiúknak a monda? 

4. A fordulópontot a fiúk vadászatra való indulása jelzi. 

a. Miért olyan fontos mozzanat ez?
b. Emeld ki azokat a szavakat, szókapcsolatokat, amelyek azt jelzik, hogy a fiúk tele vannak fiatal 

erővel, tettvággyal! 
c. Olvasd újra az 5. bekezdést úgy, hogy hagyd ki az összes tulajdonságot jelölő szót! Milyenné 

válik a szöveg? A tapasztalataid alapján fogalmazd meg, hogy milyen szerepük van ezeknek a 
szavaknak a leírásban!

d. Sorold fel a színeket, amelyekben pompázhatott a szarvasgím!

5. A bonyodalom kifejtésének első cselekménymozzanata a szarvas üldözése.

a. Milyen lelkiállapotokat fejeznek ki az alábbi idézetek?
•	 Mindannyian megigézve nézték a káprázatosan szép állatot.
•	 Mint valami varázslat (talán a földből nőtt ki?, talán a mennyből ereszkedett alá?), a szarvas-

gím elébük szökkent.
•	 –  Hajrá! Hajrá! – harsant száz torokból, s nagy lendülettel üldözőbe vették a vadat.
•	 – Minket ugyan nem bolondít tovább e vad, még ha olyan csodálatos is – mormogták többen.
•	 Se nótához, se tánchoz nem volt kedvük, csak csendben maguk elé meredtek. Szemük előtt 

egy pajkos fény imbolygott, szüntelenül.

b. Keresd ki azokat a képeket, amelyek azt érzékeltetik, hogy milyen erővel, gyorsasággal folyik az 
üldözés!

c. Hasonlítsd össze a háromnapi üldözést és az azt követő esték hangulatát!

6. Olvasd el figyelmesen az alábbi idézeteket, amelyek a tanult mondából származnak! 

a. Milyen hasonlóságokat fedeztél fel a szerkezetükben?
•	 A vad ismét ott állt előttük dacosan, káprázatos színekben, mint valami égi tünemény, le-

nyűgözően, csábítóan, ellenállhatatlanul.
•	 Mint valami varázslat, a szarvasgím elébük szökkent.
•	 Csodálatos állat, mint valami mennyei fény, suhant előttük, sebezhetetlenül.

b. Mindenik idézetben hasonlítás történik. Valamit valamivel összehasonlít közös tulajdonság 
alapján:

 hasonlított hasonlító
 vad égi tünemény                                                                                          
                                                                
                                                     

  közös tulajdonság
 káprázatos színekben
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c  Készítsd el a két utolsó hasonlítás szerkezetét a megadott ábra alapján!

 hasonlított hasonlító hasonlított hasonlító
 ……………. ……………. …………….. ……………….
           
                         
                            
                                                                    
 közös tulajdonság közös tulajdonság
 ……………………………… ……………………………

A fentiekben egy új fogalommal ismerkedtél meg, a hasonlattal. Ez nemcsak epikus, elbeszélt mű-
vekben, hanem a líraiakban, azaz a versekben is megjelenik, sőt a hétköznapi, mindennapi beszédhasz-
nálatunkban is.

A hasonlat költői kép, amely irodalmi művekben, de a mindennapok nyelvhasználatában is megjele-
nik. Két dolog valamilyen közös tulajdonság alapján történő összehasonlításából áll. A hasonlított a 
valóság tárgya vagy eleme, amelyről szól a mondat, a hasonló pedig a kép, amely szemléletessé teszi. 
Leggyakoribb kötőszava a mint.

7. Alkoss hasonlatokat! Adott a hasonlított, a hasonlító és a közös tulajdonság!

a. szarvas agancsa, koszorú, összefonódott
b. szeme, gyémánt, ragyogó
c. dereka, nádszál, karcsú

8. Adj példát hétköznapi beszédben elhangzó hasonlatokra is!

Pl. Reszket, mint a nyárfalevél.

9. A monda tetőpontja, amikor Hunor és Magor rátalálnak a pannon király, Dúl leányaira és a száz 
lányra, akiket feleségül vesznek, és megalapítják a hun és a magyar népet.

a. Szerinted volt-e szerepe a szarvasnak a dolgok ilyen alakulásában?
b. Mivel bizonyítanád, hogy a szarvas csodás lény volt, nem egy hétköznapi vad?
c. A szarvason kívül találsz-e még olyan természeti jelenséget, amelynek szerepe lehet a legények 

és a lányok egymásra találásában?

10.  Egészítsd ki a szöveget az információkkal, amelyeket a kérdésekre való válaszolás közben feltártál!

A Csodaszarvas, egy történelmi népmonda, pontosabban eredetmonda, mivel a ............. és a 
..................... nép keletkezésének a történetét beszéli el. A hunok és a magyarok  ......................... 
király két fi áról, ................... és ................... kapták nevüket. 

A néphit szerint a hun és magyar nép kialakulásában nagy szerepe volt egy csodálatos 
.........................., amely megjelenésével és szépségével elbűvölte a vadászó fi úkat. A vadászó le-
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gényeket annyira .......................... a szarvas, hogy hiába hatá-
rozták el, hogy többé nem üldözik, mégis  .................... napig 
vágtattak a nyomában, mert minden reggel, mikor megjelent 
előttük, mintegy varázsütésre, vagy egy legyőzhetetlen kény-
szer hatására üldözőbe vették.

Míg első este ........................ hangulatban ültek vacsorá-
hoz, .......................... és ....................., a második és harmadik 
este ............................... ülték körül a tábortüzet. Ebből is lát-
szik, hogy a vad üldözése valami csodálatos kényszer hatására 
történt, hiszen már szenvedést okozott nekik.

A szarvas mitikus küldetésére utolsó éjszaka derült fény, 
amikor egy ........................................ felébresztette a fiú-
kat, és hangfoszlányokat sodort feléjük. Azok nyomán elin-
dulva, rátaláltak ................ király két mulatozó lányára és 
....................... barátnőjére, akiket feleségül véve, gyermeket 
nemzve velük, megalapozták a hun és magyar népet.

11.  Lengyel Dénes: Régi magyar mondák című gyűjteménye alapján írd össze azoknak a történelmi 
mondáknak a címét, amelyek a magyarok vándorlását örökítik meg a honfoglalás koráig!

12.  A honfoglalás kori mondák közül jegyzeteld ki az Emese álmáról szólót, a Vérszerződést, A fehér ló 
mondáját és a Botond legyőzi a görög óriást!

13.  Gyűjts minél több híres történelmi személyiségről mondát! (Attila, Szent László, Toldi Miklós, a 
Hunyadi-család, Rákóczi, Kossuth Lajos és mások) Rendezzetek versenyt!

Személynevek helyesírása

1. Emelj ki személyneveket a Csodaszarvas című mondából! Fogalmazd meg a legismertebb szabályt, 
amely helyesírásukra vonatkozik!

2. Válaszolj az alábbi kérdésekre, hívd segítségül a világhálót, ha szükséges!

a. Ki vezette a honfoglalást?
b. Kit neveznek az istenek ostorának?
c. Hogy hívják a kereszténységet felvevő királyunkat?
d. Kinek az emlékére harangoznak minden délben?
e. Mi Kolozsvár leghíresebb történelmi temetőjének a neve?
f. Mi Fekete István kis rókájának a neve?
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3. Oldd meg a szóegyenleteket!

Kossuth + -t  =   Hunyadi + -k =   Félix + -t =

4. Illeszd a  -val, -vel toldalékot az alábbi személynevekhez!

Ádám, Kodály, Babits, Madách, Tóth, Széll, Papp, Ivett, Mariann

   
A -val, -vel rag használata esetében a következő helyesírási szabályok érvényesülnek:

• A mássalhangzóra végződő személynevek utolsó mássalhangzója megkettőződik a -val, -vel
toldalék használatakor.  pl. Bálinttal

• A hagyományos írásmódú vezetéknevek esetében, amelyek egy mássalhangzóra végződnek,  
a -val, -vel rag első hangja a személynév utolsó hangjával hasonul. pl. Bachhal

• A hosszú mássalhangzóra végződő hagyományos családnevek esetében a toldalékot kötőjel-
lel illesztjük a szóhoz. pl. Makk-kal

• ugyanez a szabály érvényesül a hosszú mássalhangzóra végződő keresztnevek helyesírása-
kor. pl. Mariann-nal

5. Képezz mellékneveket az alábbi személynevekből a minták alapján!

Petőfi  Sándor (főnév) →Petőfi  Sándor-os(melléknév)   Petőfi  Sándor-i(melléknév)

Szent László →  Kölcsey Ferenc →
Petőfi  →   Rákóczi →
Zrínyi →   Leiner →

Személynevek melléknevekké való alakításakor fi gyelnünk kell arra, hogy a teljes névvel vagy 
csupán a vezetéknévvel van-e dolgunk. Teljes név esetében kötőjellel kapcsolódik a toldalék 
pl. Benedek Elek-es. A vezetéknév viszont kis kezdőbetűvel írandó a melléknévi toldalék hatására 
pl. adys. ha a tulajdonnév i-re végződik, akkor az -i melléknévképző helyett a -féle képzőt illeszt-
jük a főnévhez. Pl. Rákóczi-féle
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6. Olvasd el az alábbi szöveget, majd emeld ki azokat a személyneveket, amelyek köznevekké váltak 
olyannyira, hogy a mindennapi használatban már fel sem tűnik az eredetük!

Tudod-e, mi a kardigán? Ez a szavunk angol eredetű, jelentése kötött mellény vagy zakó. A kar-
digán volt a kedvenc ruhadarabja James Thomas Brudenelle-nek, aki Cardigan grófja volt. 

Szereted a dobostortát? Ki ne szeretné a roppanós karamellt a tetején, a csokikrémet a puha, 
vékony lapok között? Dobos C. József, híres budapesti cukrász volt a megálmodója. 

Édesanya mit készít neked minden reggel, hogy az iskolában, ha megéhezel, legyen mit enned? 
A szendvics a legpraktikusabb étel, két szelet kenyér között micsoda titkok rejtőzhetnek! Sonka 
avagy szalámi, netán rántott szelet? A sajtról, főtt tojáskarikákról, uborkaszeletekről nem is beszél-
ve! Ez a mindannyiunk kedvence John Montagu Sandwich grófjának találmánya, aki szenvedélyes 
kártyásként nem akart felállni az asztal mellől, ezért azt kérte, hogy két kenyérszelet között szolgál-
ják fel neki az ételt.

7. Nézz utána a következő köznevesült személynevek eredetének! Készíts portfóliót az összegyűjtött 
anyagból!

makadám, priznic, nikotin, röntgen, zsilett, dália, morze, ferencjóska, atilla, bojkott

8. Tervezz névjegyet egy ismert ember számára! 

Intézménynevek helyesírása

1. Adj példát olyan intézmények neveire, amelyek a településeden találhatók!

2. Találd ki és írd le, hogy melyik írónak melyik művében szerepelnek az alábbi hősök!

Maminti, Vuk, Kukoricza Jancsi, Hermione, Dobó István, Mikkamakka, Winetou

Az intézménynevek helyesírásának legfontosabb szabálya: minden tagja nagybetűvel írandó, 
-i-vel való toldalékolásukkor (azaz melléknévként) minden tagot kicsi betűvel írunk, kivéve a 
tulajdonneveket.
pl.  Magyar Tudományos Akadémia → magyar tudományos akadémiai
       Országos Széchényi Könyvtár → országos Széchényi könyvtári
       Nemzeti Színház → nemzeti színházi
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3. Toldalékold -i melléknévképzővel az alábbi intézményneveket!

József Attila Általános Iskola, Báthory István Elméleti Líceum, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 
Petőfi  Irodalmi Múzeum, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

Az intézménynevek gyakran magyarázó utótagot tartalmaznak pl. Lukács fürdő, Liszt Ferenc re-
pülőtér, i-vel való toldalékolásuk megegyezik a fenti példákban látottakkal (Figyelem: a színház
nem minősül magyarázó utótagnak!)

4. Oldd meg a szóegyenleteket!

Házsongárdi temető + -i=
Nyugati pályaudvar + -i=
Zserbó cukrászda + -beli=
Pilvax kávéház + -i=

A mozaikszók szintén az intézménynevek csoportjába tartoznak pl. ENSZ, ELTE, BBTE, EME.
Toldalékolásuk kötőjellel történik, minden esetben megtartják az alapalakjukat. pl. ELTE-n, 
ENSZ-szel, KKV-i.

címek helyesírása

1. A címek a tulajdonnevek fajtái. Írd le a kedvenc könyved, újságod, zeneszámod címét! 

2. Az alábbiakban újságok címei és könyvcímek találhatók. Vizsgáld meg őket, majd egészítsd ki a he-
lyesírásukra vonatkozó szabályt!

Szabadság, Magyar Szó, Nők Lapja, Élet és Tudomány, A Pál utcai fi úk, Szózat, Az arany ember, 
harry Potter és a bölcsek köve
Újságok címeiben minden szót ……….. kezdőbetűvel írunk, kivéve a …………..-t.
Könyvcímekben  csupán az ………… szót és a …………….-t írjuk nagybetűvel.
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A magyar helyesírásnak megfelelően a címeket nem tesszük idézőjelek közé.
Szerző és a műve címe közé kettőspontot teszünk, ha borítón, könyvtári katalóguscédulán szere-
pel, mondatba illesztve azonban nem.
pl. Arany János: Toldi
     Arany János Toldi című elbeszélő költemény hozta meg a költő számára a nemzet elismerését.

3. Válogasd ki az alábbi címekből az újságok, valamint irodalmi művek címét! Írd őket két csoportba 
folyóírással!

ÉDES ANYANYELVÜNK
NEMZETI DAL
KRÓNIKA
LÚDAS MATYI
ÉLET ÉS IRODALOM

SZÉKELYFÖLD
FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA
A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
A KOPPÁNYI AGA TESTAMENTUMA

Rapsonné vára

Rapsonné gazdag özvegyasszonyként élte 
szomorú életét a Parajd fölötti várban. Rapson
né nagyritkán ment emberek közé, csak néha 
hajtatott Kolozsvárra meseszép hintaján. A rossz 
minőségű göröngyös úton lassú és fáradtságos 
volt az út Kolozsvárig. Egyszer mérgében kifakadt 
Rapsonné „Az ördögnek való út ez!”

Erre a semmiből ott termett egy ördög, aki al
kut ajánlott. Tükörsima utat épít a vártól egészen 

Kolozsvárig, ha fizetségül kap két hegy aranyat s egy völgy ezüstöt. Rapsonné belement az alkuba, az 
ördög pedig pompás utat épített, ahogy ígérte. 

Amikor az ördög másnap megjelent a fizetségéért, a ravasz asszony rászedte. Kivett a kincsesládájá
ból két aranyat, amit melleire rakott, egy ezüstöt pedig a kettő közé, így fizette ki az ördögöt.

Az ördög csúnya haragra gerjedt, s a pokolból fölhívott összes ördöggel mindent szétromboltak, 
amit építettek, de még várat is. 

Szovátától keletre, a Hideg-Juhod és Szilas patak összefolyása, valamint a Kápolna-mező fölött, ne-
hezen megközelíthető, szédítő magasságban áll a szépséges tündérkirálynő, Rapsonné vára, egy 
csodálatosan szép andezit sziklatömbön. Bár okleveles források nem maradtak fenn a vár keletkezé-
sét illetően, a kutatók szerint Rapsonné várát az Árpád korban, a XI. század körül emelték. Rapson-
né vára az erdélyi határvédelmi rendszer tagjaként a bucsini átjáró, illetve a Sóvidék, a só őrzését 
hivatott ellátni. Amint a keletkezése, úgy a pusztulása is kérdéses, nem valószínű, hogy megérte az 
Árpád-kor végét.
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1. Keresd meg a térképen, hol állott Rapsonné vára!

2. Hol játszódik le a történet cselekménye? Létező vagy kitalált helyszínek-e?

3. Vizsgáld meg a történet szereplőit! Honnan származnak?

Az ördög hiedelem-történetek szereplője. A hiedelem olyan hamis „tudás”, ami nem igaz ugyan, de 
aki birtokolja, hisz benne. Ez a tudás, tapasztalat tudományosan nem igazolható, mégis létezik. Ilye-
nek az ördögökben, tündérekben, boszorkányokban, kísértetekben való hit.

4. Miért nem tekinthető mesének a fenti szöveg, bár szereplői között szerepel az ördög?

5. Melyik mesetípus elemei találhatók még meg benne?

A Rapsonné vára a helyi mondák típusába tartozik, amely tartalmaz hiedelem-elemeket is. A helyi 
mondák valamilyen földrajzi helyhez kapcsolódó, csodás elemekkel kibővített történetek.
Ebben a mondában a tréfás mesék sajátosságait is megtaláljuk, hiszen Rapsonné megpróbált túljárni 
az ördög eszén, csakhogy az ördög a monda szerint bosszút állt a hamis asszonyon.

6. Keress olyan mondát, amelyben szintén találhatunk tréfás mesei fordulatot!

Szent László

(Benedek Elek nyomán)

I. Szent László király csudálatos dolgairól 
regélek most, olvassátok, hallgassátok kegye
letes szívvel. Sem azelőtt, sem azóta nem volt 
a magyarnak királya, aki véle vetekedhetnék vi
tézségben. És tündökölt az ő lelkének tisztasá
ga, nem volt azon egy mákszemnyi folt. Szent 
életéért szerette az Isten, s valahányszor nagy 
veszedelem fenyegette a kegyes szívű királyt 
és népeit: segedelmére küldé Isten az ő angya
lait, s népeivel együtt csudálatos módon meg
menekedék.

II. Egyetlenegyszer kényszerült megfuta
modni a világhíres vitéz László király az el
lenség elől, mert egymagára maradt, s amint 
körülnézett, látta, hogy hiábavaló nagy ereje, 



SZENT LÁSZLó

63

vitézsége: nem verhet le százakat egyedül. Érezte, hogy szüksége van rá még a magyarnak (a fűszál 
is feltámadt ellene), megsarkantyúzta hát kedves Szög paripáját, s nekivágtatott a tordai hegyeknek.

– Utána! Utána! – ordították a kunok, hogy égföld zúgott az ordításuktól.
Ha Lászlót kézre keríthetik, övék lesz a magyar föld: mind László után vetették hát magukat. Véres 

hab vert ki a paripáján, mármár utolérték a kunok. Még egy pillanat, s a magyarok aztán sirathatják 
Szent László királyt.

– Ó, Uram, segélj! – fohászkodott föl László, szemét az égre emelvén.
III. S ím, abban a pillanatban kettéhasadt a tordai hegy: László háta mögött rettentő nagy hasadék 

tátongott. A kunok döbbenve állottak meg a hasadék partján, tehetetlenül néztek errearra, hol kerül
hetnének ismét László nyomába, de amerre néztek, nagy hosszúságban húzódott a hasadék, László 
meg csöndes, lassú léptekben mendegélt tovább, vissza az ő népéhez.

regélek – mesélek
kegyeletes – irgalmas, megbocsájtó
kegyes szívű – nagylelkű, megbocsájtó
segedelmére – segítségére
segélj – segíts

1. Hogyan mondanád mai nyelven?

véle vetekedhetnék
hab vert ki

fűszál is feltámadt ellene 
fohászkodott 

2. Keresd ki a monda szövegéből az alábbi szavak rokon értelmű megfelelőjét!

veszély 
megmenekült
meghátrálni 

nevezetes 
elfogják

Az archaizmusok olyan régi nyelvi szavak, amelyek a mai nyelvhasználatban nagyon ritkán vagy nem 
fordulnak elő. Ennek okai: a nyelv fejlődése során megváltozott a szó hangalakja (pl. segedelmével, 
segélj), helyettesítette egy másik szó (fohász, regél, kegyeletes), vagy a tárgyi valóság, amelyet a szó 
megnevezett, eltűnt a mindennapi életből (pl. sarkantyú)

A Magyarországon kunok néven ismert nép egy török nyelvű 
népekből álló törzsszövetség volt, amelyik a 11. században 
jött létre, és sokáig nyugtalanította támadásaival, kegyetlen-
kedéseivel a szomszédos orosz, magyar, lengyel, bizánci és 
délszláv területeket. A törzsszövetséget a 13. században a 
mongolok verték szét. A kunok egy része ezután Magyaror-
szágon telepedett meg, és beolvadt a magyarságba. További 
nagyszámú csoportok szóródtak szét a Balkánon és a Kár-
pátokon innen, ahol délszlávokba, keleti szlávokba és a meg-
jelenő románságba olvadtak be.

Kötöny kun vezér (Képes Krónika)
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1. Ki volt a magyarok királya a fenti mondában, s ki volt akkoriban a magyarok ellensége?

2. Emeld ki a mondából azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek Szent Lászlót jellemzik!

3. A monda olyan műfaj, amely valós és ugyanakkor mesei, csodás elemeket is tartalmaz. Emelj ki ilyen 
elemeket a szövegből!

4. Emeld ki a mondából azt a mondatot, amely a történet tetőpontjának nevezhető!

5. A Szent László mondája három bekezdésre tagolódik. Mindenik bekezdést tömörítsd egy mondatba!

A Szent László című mondában földrajzi ismeretekkel igazolható valóságot és mesés mozzanatokat 
is találtál. Ezek segítségével magyarázza a Tordai-hasadék keletkezését. A földrajzi helyeket, 
természeti jelenségeket meseszerűen magyarázó történetet természeti vagy földrajzi mondának
nevezzük.

6. A monda főszereplője Szent László, a magyarok királya. Mutasd be őt összefüggő szövegben (fogal-
mazás formájában) felhasználva az előző gyakorlatok megoldásait!

7. Gyűjts olyan helységneveket, amelyekben előfordul a Torda helységnév!

8. Helyi mondák kapcsolódnak a Szent Anna-tó, Gyilkos-tó, Medve-tó, Csörsz-árka, Maros és Olt, a 
Tordai-hasadék keletkezéséhez. Keress olyan mondákat, amelyek földrajzi helyekhez kapcsolódnak, 
készíts térképet!

9. Találj ki te is mondát a következő helynevek/helyek keletkezésének magyarázatára: Boszorkány-
völgy, Csillag-hegy, Kígyó-barlang, Tűz-hegy!

10.  Képzeld el, hogy te is regös vagy! Találd ki és meséld el a Székelykő keletkezésének mondáját!

A történeti monda fontos történelmi eseményekhez, ismert történelmi személyiségek életéhez 
kapcsolódik. Cselekménye mindig valamilyen megtörtént történelmi igazságon alapszik, ugyanak-
kor meseszerű mozzanatokat is tartalmaz.
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ISMÉTLÉS, ÖSSZEFOGLALÁS:
A NÉPMESE ÉS A NÉPMONDA

1. Fejtsétek ki, hogy milyen hasonlóságokat és különbségeket fedeztetek fel a népmesék és a nép-
mondák között!

Az epika műnemébe tartozónak, azaz epikus szövegnek tartjuk azt a művet, amelyben az elbeszélő
egy történetet beszél el, amelynek cselekménye egy vagy több helyszínen, bizonyos idő alatt, több 
szereplő megjelenítésével játszódik le.

2. Játssz a tanult szövegekkel!

a. Írd át a tanult mondák egyikét úgy, hogy történelemkönyvbe illő szöveg legyen!
b. Helyettesítsd egy tanult monda szereplőit állatokkal, s írd át állatmesévé!

Ismeretellenőrzés

Olvasd el az alábbi  magyar népmese részletét, majd végezd el a feladatokat!

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény özvegyember, s annak két szép leánykája. De 
aztán olyan szép volt mind a kettő, hogy királykisasszonyoknak is beillettek volna. Be bizony!

Lakott az özvegyember szomszédságában egy özvegyasszony, s ez egyszer, mikor a nagyobbik 
leányka, akit Cerceruskának hívtak, az udvaron játszadozott, átalszólt a kerítésen:

– Te leányka, mondd meg az édesapádnak, hogy vegyen feleségül engem, s én titeket tejbe-vaj-
ba fürösztgetlek.

Megörült ennek Cerceruska, futott az édesapjához, s mondja, hogy mit üzent a szomszédasz-
szony.

– Biz az jó lenne! – mondá az özvegyember, s még aznap feleségül vette a szomszédasszonyt.
Hiszen jó dolguk volt a leánykáknak egy hétig, kettőig, cirókálta-marókálta a mostohájuk, de 

aztán csak megfordult az indulata, s a szegény árvák többször kaptak verést, mint ételt.
– Hallod-e – mondá Cerceruska a húgának –, ez a gonosz asszony még elpusztít minket, men-

jünk világgá!
– Én nem bánom – mondá a kisebb leányka –, menjünk világgá.



A NÉPMONDA

66

Jókor reggel fölkeltek, s azt mondták a mostohájuknak, hogy eprészni mennek az erdőbe, ha 
eleresztené.

– Csak menjetek – mondotta az asszony –, úgysem veszem semmi hasznotokat. – S mikor a 
leánykák kimentek a kapun, utánuk szólt lassan, de Cerceruska jól hallotta: – Az Úristen engedje 
meg, hogy mely állat lába nyomából isztok, azzá változzatok!

Na, ment, mendegélt nagy búsan a két leányka, s mikor az erdőbe értek, azt mondja Cerceruska 
a húgának:

– Hallod-e, nehogy valamiféle állatnak a lába nyomából igyál, akárhogy megszomjúhozzál!
A kicsi leányka megígérte, s azzal eprészni kezdettek. Szedegették az epret, egymásra nem is 

gondoltak, s lassankint, egyik erre, másik arra, elbódorogtak. 
Egyszerre csak erősen megszomjazott a kicsi leányka, de nem talált sem forrást, sem patakot. 

Mit csináljon, Istenem, mit csináljon? Meghal a nagy, erős szomjúságtól, ha egy csepp vizet nem 
talál. Ment, mendegélt keseregve, sírdogálva, s ihol talált egy csepp vizet valami állatnak a lába 
nyomában. Ő bizony iszik belőle, akármiféle állattá változzék, gondolá magában. Hát, Uram, Jézus, 
ne hagyj el! – ahogy egy cseppet ivott, mindjárt őzzé változott.

Eközben Cerceruska teleszedte a kosarát, s néz erre, néz arra, hát sehol sincs a kicsi húgocskája. 
Keresi, kiabálja, s jaj, Istenem, nem találja. Sírt Cerceruska, sírt keservesen, hogy zengett belé az 
erdő. Hát egyszer csak szalad felé keserves nyihogással egy őzecske, nyalja-falja Cerceruskának 
kezét, arcát, mindenét.

– Ó, Istenem, Istenem – sírt Cerceruska –, ez bizonyosan az én kicsi testvérem! Nem fogadá 
meg a szavamat, s őzzé változott.

Megölelte az őzike nyakát, s úgy vezette az erdőn át, folyton sírva, keseregve.”

1. Melyik mesére emlékeztet a Cerceruska bevezetése és bonyodalma? (10 pont)

2. Milyen szempont szerint lehetne csoportosítani a szereplőket? (10 pont) 

3. Miért keletkeztek a mondák? (10 pont)

4. Hogyan maradtak fenn a mesék és a mondák, ha az írásbeliség kora előtt keletkeztek? (10 pont)

5. Folytasd a fenti meserészletet, figyelj arra, hogy a folytatás hangulatilag, tartalmilag is  
illeszkedjék a megkezdett szöveghez! (30 pont)
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A MŰKÖLTÉSZETI MESE

Hans Christian Andersen: A rendíthetetlen ólomkatona

I. Volt egyszer huszonöt ólomkatona, egytestvér valamennyi, mert ugyanabból az ócska ólomka
nálból öntötték mindegyiket. Puskájuk a kézben, szemük egyenesen előretekint, piroskék egyenruhá
juk pompázó szép. Amikor kinyitották a dobozt, amelyben feküdtek, meghallották az első szót ebből a 
világból: „Ólomkatonák!” Ezt egy kisfiú kiáltotta, és boldogan tapsolt. Születésnapjára kapta az ólomka
tonákat. Sorba állította őket az asztalon. Egyik katona szakasztott mása volt a társának, csak a huszon
ötödik különbözött valamennyire a többitől: fél lába volt, mert őt öntötték utolsónak, s két lábra már 
nem futotta az ólomból. De fél lábán is éppen olyan szilárdan állott, mint társai a két lábukon. Mégis 
éppen ez az egy volt az, akinek a sorsa különösre fordult.

II. Az asztalon, ahol az ólomkatonákat 
fölállították, sok más játék is volt, de vala
mennyi közt a legszembetűnőbb egy ta
karos kis papírmasé kastély. Apró ablakain 
egyenest a termeibe lehetett látni. Előtte 
parányi fák szegélyeztek egy tükördarab
kát, amely tavat akart ábrázolni. Viaszhaty
tyúk úsztak a tavon, és visszatükröződtek 
benne. Minden takaros és csinos volt a kas
télyban, de a legtakarosabb mégis a tárt 
kastélykapuban álló kis teremtés volt. Őt is 
csak papírból ragasztották, de szoknyáját a 

legfinomabb gyolcsból varrták, vállát keskeny kék pántlika födte – ez volt a ruhadereka –, a mellén pe
dig egy nagy aranycsillám rózsa tündökölt, akkora, mint a kis hölgy arca. A papírhölgyecske táncosnő 
volt; két karját kitárta, egyik lábát pedig olyan magasra nyújtotta, hogy az ólomkatona nem is látta, és 
azt gondolta, hogy féllábú, mint ő maga.

„Ez volna még csak nekem való feleség – gondolta –, bár túlságosan előkelő, lám, kastélyban 
lakik! Nekem csak egy skatulya a házam, abban is huszonötödmagammal szorongok, oda nem vi
hetem. Hanem azért mégiscsak meg kell ismerkednem vele!” Azzal lefeküdt, egész hosszában, egy 
tubákosszelence mögé, innen jól szemügyre vehette a finom hölgyecskét, aki fél lábon álldogálva 
sem veszítette el egyensúlyát.

III. Este lett, a többi ólomkatona bevonult skatulya házába, nyugovóra tért a háznép is. Most a játé
kok keltek életre, s végre maguk is játszhattak: hol az ollót meg rablópandúrt játszottak, bált rendeztek. 
Az ólomkatonák izgatottan dörömböltek skatulya házuk falán: ők is szerettek volna játszani, de nem 
tudták fölemelni a skatulya födelét. A diótörő bukfenceket hányt, a palavessző csikorogva szaladgált a 
táblán: olyan lárma kerekedett, hogy a kanári fölébredt a kalitkájában, és énekbe kezdett, méghozzá 
versben. Ketten voltak csak, akik nem mozdultak a helyükről: az ólomkatona meg a kis táncosnő, aki fél 
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lába hegyén egyenesen állott, s két karját a magasba tárta éppúgy, mint addig; a katona is éppolyan 
rendíthetetlenül állt a fél lábán, s nem vette le a szemét a táncosnőről.

IV. De tizenkettőt vert az óra, és hopp! – fölpattant 
a tubákosszelence födele, de nem tubák volt benne, 
nem bizony, hanem egy fekete ördögfiók, mert amit 
tubákosszelencének gondoltunk, az bűvös doboz volt.

– Hallode, te ólomkatona! – szólította meg az 
ördögfiók. – Minek mereszted a szemed olyanra, aki 
ügyet se vet rád?

Az ólomkatona úgy tett, mintha nem hallotta volna.
– No, várjuk meg a holnapot! – mondta az ördög

fiók.
V. Reggel, amikor a gyerekek fölkeltek, az ólomka

tonát az ablakpárkányra állították. Az ördögfiók műve 
volte, vagy a szélé: egyszer csak kivágódott az ablak
tábla, s az ólomkatona hanyatthomlok zuhant lefelé a 
harmadik emeletről. Rettenetes utazás volt. Fejjel zu
hant az utcakőre, csákója meg a szuronya hegye két macskakő közé szorult, fél lába az égnek meredt.

A kisfiú rögtön leszaladt a szolgálóval, hogy megkeresse. Ott topogtak a közelében, mégse vették 
észre. Ha az ólomkatona elkiáltja magát: „itt vagyok!” – biztosan meghallották volna, de a katona nem 
tartotta illendőnek a kiabálást, mert egyenruhában volt.

VI. Megeredt az eső, egyre sűrűbben kopogott, valóságos felhőszakadás támadt; amikor kisütött a 
nap, két utcagyerek futott el arra.

– Oda nézz! – kiáltotta az egyik. – Egy ólomkatona! Fölveszem, megcsónakáztatjuk.
Újságpapirosból csónakot hajtogattak, beleültették a közepébe az ólomkatonát, s az már röpült is 

lefelé az utcacsatornán; a két gyerek tapsolva futott mellette. Irgalmas isten! mekkora hullámok csap
kodtak a csatornában, s micsoda erős sodra volt a víznek! Persze mert nagy eső esett. Táncolt, himbá
lózott a papírcsónak, forgott is olyan sebesen, hogy az ólomkatona beleremegett, de azért csak állt 
rendületlenül, arcizma se rándult, szemét előreszögezte, és keményen markolta a puskáját.

VII.  Aztán egyszer csak egy hosszú csatornahíd alá ért vele a papírcsónak. Olyan sötét volt körülöt
te, mint nemrég a skatulyában.

„Ugyan hová érek? – töprengett magában. – Ez biztosan az ördögfiók műve. Legalább a hölgyecske 
itt ülhetne mellettem, akkor nem bánnám, ha még egyszer ilyen sötét volna!”

Egy hatalmas vízipatkány bukott föl mellette; itt lakott a híd alatt a csatornában.
– Van útleveled? – kérdezte a katonától. – Ide az útlevéllel!
Az ólomkatona hallgatott, csak a puskáját markolta még keményebben.
Továbbröpült a csónak, és a vízipatkány utána iramodott. Huh! – hogyan vicsorgatta a fogait! Előre

kiáltotta a forgácsnak meg a szalmaszálnak:
– Tartóztassátok föl! Tartóztassátok föl! Nem fizetett vámot! Nem mutatta meg az útlevelét!
VIII. De a víz sodra egyre erősebb lett; az ólomkatona mármár kiért a híd alól, oda, ahol az isten 

napját megpillanthatta volna, de ott szörnyű zúgástmorgást hallott, olyat, ami a legbátrabb embert is 
halálra rémítette volna. Mert képzeljétek csak: a híd túlsó oldalán a csatorna vize a nagy gyűjtőcsator
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nába zuhogott bele; egy ólomkatonának ez éppen olyan kockázatos utazás, mint nekünk egy roppant 
vízesésen lehajózni.

A csónak már olyan közel volt a vízeséshez, hogy az ólomkatona nem tarthatta vissza. Már sodorta 
is lefelé a víz; a szegény ólomkatona erősen megvetette a lábát, ahogy csak bírta, nem vethetné senki a 
szemére, ha az arcizma is rándult volna. A csónak hármatnégyet fordult maga körül; színültig megtelt 
vízzel, és süllyedni kezdett. Az ólomkatona már nyakig állt a vízben, egyre jobban süllyedt a csónak, 
már a papírja is szétázott, már átcsapott a víz az ólomkatona fején. A szegény katona akkor a szép kis 
táncosnőre gondolt, akit soha többé nem láthat, s egy régi dal csendült a fülébe

Isten áldjon, jó vitéz, 
halálba mégy, halálba!

Kettészakadt a papír, a katona kibukott a csónakból, s a következő pillanatban elnyelte egy nagy hal.
IX. Ó, milyen sötétség volt a hal gyomrában! S még félelmetesebb, mint a csatornahíd alatt. A hely 

is szűk volt, mozdulni is alig tudott a katona. De azért fektében is rendíthetetlenül markolta a puskáját.
A nagy hal ideoda úszkált; rettenetes volt, ahogy cikázott a vízben. Egyszer csak elcsöndesedett; az 

ólomkatona szeme előtt mintha villámfény lobbant volna: ragyogott körülötte a nap, s valaki hangosan 
kiáltotta:

– Az ólomkatona!
X. A nagy halat kifogták, piacra vitték, s ott eladták – így került a konyhára, ahol a szakácsnő a nagy

késsel fölhasította. Két ujja közé csippentette a katonát, s bevitte a szobába. Mindenki látni akarta a 
világjárót, aki még hal gyomrában is utazgatott. De az ólomkatonának nem szállt a fejébe a dicsőség. 
Az asztalra állították, hát – furcsa dolgok esnek meg a világban! Ugyanabban a szobában lelte ma
gát, ahol valamikor meglátta a nap
világot; ugyanazokat a gyerekeket, 
ugyanazokat a játékokat látta maga 
körül. Ott volt a kis papírkastély is, ka
pujában most is ott állt fél lábon a ta
karos kis táncosnő, másik lába a ma
gasban – ő is rendíthetetlen maradt. 
Ez úgy meghatotta az ólomkatonát, 
hogy hajszál választotta el a sírástól, 
mármár kicsordultak szeméből az 
ólomkönnyek. De a sírás mégsem il
lett volna hozzá. Csak nézte a táncos
nőt, a táncosnő meg őt, de szót nem 
váltottak.

XI. Az egyik kisfiú most, se szó, se beszéd, fölkapta az ólomkatonát, és behajította a kályhába. Senki 
sem tudta, hogy mért tette. Biztosan a tubákosszelencében lakó ördögfiók műve volt ez is.

Az ólomkatona ott állt a tűz vörös fényében, és kibírhatatlan forróságot érzett, de nem tudta, a 
kályha tüze hevítie vagy a szerelemé. A piroskék festék is lepattogzott róla; a viszontagságos utazás
tóle vagy az emésztő szomorúságtól, azt sem tudta. A táncosnőt nézte, a táncosnő meg őt. A katona 
egyszer csak érezte, hogy olvad, de csak állt rendíthetetlenül, s keményen markolta a puskáját. Akkor 
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kicsapódott egy ajtó, a léghuzat fölkapta a kis táncosnőt, s az, mint egy lenge tündér, beröppent a kály
ha nyitott ajtaján a katona mellé, lobbant egyet, s vége volt.

A katona akkor zsugorodni kezdett, kicsi ólomgomolyaggá olvadt, s másnap, amikor a szolgáló ki
szedte a kályhából a hamut, egy kis ólomszívet talált benne – ennyi maradt a katonából. A táncosnőből 
nem maradt más, mint az aranycsillám rózsa, az is szénfeketére perzselődött.

1. Keresd ki fi gyelmesen a szövegben aláhúzott szavakat, és csoportosítsd őket a következő szempon-
tok szerint!

a. számomra ismert jelentésű szavak: 
b. számomra ismeretlen szavak: 
c. számomra ismert jelentésű szókapcsolatok: 
d. számomra ismeretlen jelentésű szókapcsolatok: 

2. Beszéljétek meg a szavak jelentését, és az ismeretlen szavakét írjátok le a füzetbe!

3. Bekezdésenként olvasva válaszoljatok a kérdésekre!

I. a. Hogyan „születtek” az ólomkatonák?
b. Miért voltak egyformák?
c. Hány ólomkatona volt a dobozban? 
d. Az utolsó miben különbözött a társaitól? 

II. a. Mit látott az asztalon az ólomkatona a társain kívül?
b. Miért találta magához való feleségnek a táncosnőt?
c. Mégis miért bizonytalankodott abban, hogy valóban 

összeillenek-e? 
d. Hova rejtőzött el az ólomkatona, hogy ne zárják a többiek 

közé, és nyugodtan szemlélődhessék? 

III. a. Sorold fel a szobában található játékokat!

IV. a. Mi volt valójában, amit tubákosszelencének hitt az elején az ólomkatona?
      b. Mikor pattant fel a teteje? Van-e szerinted jelentősége az időpontnak?

V.  a. Mi történt másnap reggel az ólomkatonával?
     b. Miért nem kiabált, hogy hol van?

VI. a.  Kik találják meg az ólomkatonát, és milyen játékot játszanak vele? 

VII. a.  Mit szeretne az ólomkatona rettenetes 
utazása közben a csatornahíd alá érve?

b. Mi akad az ólomkatona útjába a csator-
nahíd alatt?

c. Mihez hasonlít a vízipatkány?
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VIII. a. A csatornahíd után milyen kaland várt az ólomkatonára?
b. Mihez hasonlítja az elbeszélő a gyűjtőcsatornába való lezuhanást?
c. Mi történt a katona papírhajójával? Hogyan fogadta ezt a csapást?

IX. a. A papírhajó pusztulása után mi történt a katonával?
b. Hogyan érezte magát a hal gyomrában?

X. a. Hogyan szabadult meg a hal gyomrából?
b. Hol ébredt fel, miután kiszabadult a halból?
c. Hogyan fogadták a háziak az ólomkatona megkerülését? Idézd azt a mondatot, amely szerin-

ted a véleményüket fejezi ki!

XI. a. Ki és hogyan hiúsítja meg az ólomkatona boldogságát!
b. Hogyan lesz mégis az ólomkatonáé szerelme, a takaros kis táncosnő?

4. Készítsd el a mese cselekményvázlatát, kiegészítve a táblázatot! A táblázatot a füzetedbe készítsd, 
annyi helyet hagyva, amennyire szükséged van!

Cselekményszerkezet Mozzanat Helyszín Időpont Eseményvázlat

Bevezetés

Fordulópont A katona leesik az ablakból

Eseménysor Az utazás

Fordulópont Kikerül a hal gyomrából

Tetőpont Bevetik a tűzbe

Megoldás Elég együtt a szerelmével

5. Bizonyítsd, hogy az ólomkatona sorsa részben a népmesehősökéhez hasonlít! 

6. Mi a közös az ólomkatonában és a táncosnőben? Szerinted milyen jelentősége van ennek a közös 
jegynek?

7. Hihető az, hogy veszélyben nem kiabál valaki, mert nem tartja „illendőnek”?

8. Milyennek teremti meg az ólomkatonát az elbeszélő? Jellemezd!

9. Milyennek találod azt a világot, amelybe az ólomkatona belekerül?

10. Csoportosítd a szereplőket aszerint, hogy jók, közömbösek vagy rosszak az ólomkatonával szemben!

jók                               közömbösek                           rosszak

11.  Minek a jelképe az ördögfi ók, a patkány, a hal? Keress példát az emberi társadalomban ezekre a 
fi gurákra!
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12.  Mi a jelentősége annak, hogy mind a katona, mind a táncosnő a tűzben égnek el? Mit jelképez a tűz? 
Hát az ólomszív meg a csillámrózsa?

13.  Pozitív, derűs, vagy negatív, szomorú a végkifejlete a mesének? Próbáld meg mind a kétféleképpen 
értelmezni!

14. Miben tér el ez a mese a népmeséktől? Készítsd el a különbségek leltárát! Fontosnak tartod-e, hogy 
az elbeszélő nem árul el mindent az olvasónak? 

15.  Meséld el szóban a történetet egy igazán mindentudó elbeszélő nézőpontjából, aki tudja, hogy az 
ördögfi ók műve vagy sem az ólomkatona balsorsa!

16.  Az elbeszélő nem árul el semmit a táncosnő gondolatairól. Beszéld el a történetet a táncosnő néző-
pontjából! Figyelj arra, hogy ő végig a szobában tartózkodik!

17.  Írj egy rövid vallomást az ólomkatona nevében a táncosnőnek, feltéve, hogy a „tűzhalál” a szerelem 
beteljesülésének a jelképe!

H.C. Andersen A rendíthetetlen ólomkatona című meséje műköltészeti mese, mivel ismerjük a 
szerzőjét, tehát nem a nép ajkán keletkezett. A mese világa sem a falu világa, vagy a népi képzeleté, 
hanem városi környezetben történik a cselekménye. 

A műköltészeti mese részben megőrzi a népmesék szerkezetét, megtaláljuk benne a mesei hőst, az 
ellenséget, a segítőket, próbatételeket, ám a végkifejlete sokszor váratlan, kiszámíthatatlan.

Az elbeszélője sem a hagyományos mindentudó mesei elbeszélő, sokszor az olvasóra bízza, hogy ma-
gyarázatot keressen az eseményekre. Például nem tudjuk meg, hogy az ördögfi óka miért gyűlöli a kato-
nát, hogy valóban az ő műve-e a katona balsorsa, vagy hogy a kisfi ú miért veti a tűzbe az ólomkatonát. 

A kérdések megválaszolása során válik a mese metaforikussá (másodlagos értelművé), s így akár 
úgy is értelmezhetjük, hogy a katona és a táncosnő szerelme a világ gonoszsága ellenére is betelje-
sül, hiszen a tűzben egymáséi lesznek, a tűz pedig a megtisztulás ősi szimbóluma.

Korabeli illusztráció Andersen meséjéhez
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A mondat állítmánya – az igei állítmány

1. Csoportosítsd az alábbi mondatokat a táblázatban megadott szempontok szerint!

A kávé kifutott. Ede labdázik. A labda kipukkadt. Meleg van. A kutya éhezik. Hull a hó. Kezdő-
dik az óra. A számítógép elromlott. A hal lélegzik. A kiskutya fülel. A gyerek örvendezik. A nap 

süt. A hörcsög elpusztult. Születésnapjára ólomkatonákat kapott. Viaszhattyúk úsztak a tavon. 
A gyerekek az ólomkatonát az ablakpárkányra állították. A két gyerek tapsolva futott mellette.

Valaki/valami cselekszik Valakivel/valamivel 
történik valami

Valaki/valami valamilyen 
állapotban van

Valaki vagy valami 
létezik

2. Húzd alá a legfontosabb információt hordozó részét, „a lelkét” a mondatoknak!

A mondat legfontosabb része az állítmány. Kérdése:  mit állítunk?  Azt a mondatrészt, amely meg-
nevezi azt, hogy ki/ mi cselekszik, kivel/mivel történik valami, ki/ mi létezik vagy valamilyen álla-
potban van igei állítmánynak nevezzük

3. Keresd ki az igei állítmányokat az idézetből! Majd döntsd el, hogy jelentésük alapján mit fejeznek ki: 
cselekvést, történést, állapotot vagy létezést!

Amikor kinyitották a dobozt, amelyben feküdtek, meghallották az első szót ebből a világból: 
„Ólomkatonák!” Ezt egy kisfi ú kiáltotta, és boldogan tapsolt. Születésnapjára kapta az ólomkatoná-
kat. Sorba állította őket az asztalon. (…)  Őt is csak papírból ragasztották, de szoknyáját a legfi no-
mabb gyolcsból varrták, vállát keskeny kék pántlika födte – ez volt a ruhadereka –, a mellén pedig 
egy nagy aranycsillám rózsa tündökölt…

4. Vizsgáld meg közlebbről a megadott igéket, és válaszolj a kérdésekre!

Kik? – (én, te, ő, mi, ti, ők) Mikor? (most vagy a múltban) Mit? (kapcsolható hozzá válasz vagy sem?)
kinyitották, kiáltotta, állítom, ragasztottad, födi, tündöklik

Az ige alakja nagyon gazdag jelentést hordoz: a ragja elárulja, hogy melyik személy a cselekvő, hogy 
a jelenben, múltban vagy jövőben cselekszik valaki, vagy történik valami, hogy kapcsolható-e hozzá 
tárgy stb.

5. Játék az igékkel – Foglald mondatba az alábbi igéket, bizonyítva, hogy csak hasonló az alakjuk, de 
jelentésük eltér!

őröl – őrül – örül
hal – hall
fed- fedd

6. Jellemezzétek igékkel az ólomkatonát! Milyen igék hiányoznak?
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Az ige jelentését módosító nyelvi elemek

1. Emeld ki az alábbi mondatok állítmányát! Figyelj arra, hogy ha a kiemelt ige jelentése nem egyezik 
az állítmányéval, akkor írd mellé azt a szót, amely pontosítja az ige jelentését!

Pl. Táncot jártak a lábai az asztal alatt. (a mondat állítmánya, a táncot jártak, ugyanis a jártak a 
lábai az asztal alatt nem fejezi ki pontosan a közlő szándékát)
Boldogan élte az életét.
Nyolckor találkozunk a sarkon.
A kisöcsém már iskolába jár.
A nővérem orvos lett.
Elkísértem a színházba a nagymamámat.
Beteggé tette a sok aggodalom.
Sokat gondolt a barátjára.
Szerelmes a szomszéd lányba.
Nem fi gyelt a szavaira.

A mondatban az igei állítmányhoz különböző mondatrészek kapcsolódnak, amelyekből meg-
tudjuk, hogy ki, mikor, hol, miért, hogyan stb. cselekedett, történt vele valami, vagy valamilyen 
állapotban volt. Ezek a bővítmények kiegészítik az állítmány tartalmát. Ám ha az igéhez kapcso-
lódó mondatrészek módosítják az ige jelentését, azaz szorosabban tapadnak az ige jelentéséhez, 
vonzatnak tekintjük. Az elnevezés eredete azzal magyarázható, hogy úgy viselkednek, mintha 
az ige magához „vonzaná” az adott szót. Pl. táncot jár, éli az életét, iskolába jár, gondol valakire, 
szerelmes valakibe.

2.  Egészítsd ki  ragos főnévvel a következő igéket, és foglald mondatba! Honnan tudtad, hogy milyen 
toldalékkal kapcsolódik a főnév az igéhez?

aggódik
gondolsz
haragszik
bízom
árt
megállapodtunk

vitatkoztunk
rászorultok
egyetértettünk
fél
függnek
tart
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Süsüt kitagadják

Hol volt, hol nem volt, a vad ürömföldön túl, de a bogáncsos réten innen, ott, annál az irdatlan ma
gas hegynél, honnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se 
tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lán
got okádó szörnyetegek közé! De hogy arrafele van valahol, azt mindenki tudja, ha máshonnan nem, a 
nagy ordítozásból, bömbölésből, mormogásból és tűzfújásból!

A sárkányok királya az irdatlan hegy legbelsejében lakott kilenc gyerekével. A királynak három feje 
volt, a gyerek sárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet, annak bizony már csak egy feje volt! Csú
folták is eleget ezt az egyfejű legkisebbet, akit éppen ezért Süsünek hívtak, meg talán azért is hívták 
Süsünek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány, félénk volt, mint egy 
kecskegida, jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy 
volt ő is, mint a többi sárkány! De csak külsőre! Belül meg, mint egy kisegér.

Morgott is eleget az apasárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a három fejével: Micsoda szégyen! 
Meg: Hajaj, ilyen gyáva nyulat ki látott?! Meg: Mintha nem is az én fiam lenne!

Mikor már eleget mormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántotta legki
sebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be hat szeme közül hármat, akkor is csak egy fejet látott! 
Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt, régi sárkányszokás szerint, hogy számoljon 
le az ellenségével! Elmagyarázta neki az irányt: El se tévesztheted! Mindig csak előre, és csak egyszer 
kell jobbra letérned a Huzatos Völgynél! Ott lakik rögtön az ellenségem!

Azután azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele: El se tévesztheted! Addig 
ütöd, meg dögönyözöd, míg van benne szusz!

A harmadik fejével csak mordult egyet: Na, lódulj már!
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Na, ez éppen három hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt, az apasárkány is leszokott a szem
hunyogatásról, vidáman nézegette többi gyereke három fejét, úgy gyönyörködött bennük.

Az ám, de egyszer nagy énekszó hallatszott az országútról! A sárkánygyerekek kitódultak a kapuba, 
az öreg sárkány meg az irdatlan hegy legmélyén hallgatózott magában.

Süsü énekelt, szállt, szállt a hangja a hegy felé: 

Ó, ha rózsabimbó
lehetnék!
Rám szállnának szépen
a lepkék!
Kicsi szívem vélük
dobogna!
Nem lennék ilyen nagy
otromba!
Ezt a vágyam senki
se érti,
se gyerek, se nő és
se férfi
Senki, senki itt a
világon,
mi is az én titkos
nagy álmom!

A sárkánygyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az irdatlan hegy belsejébe, s egy
más szavába vágva kiáltozták:

– Megjött Süsü! Megjött Süsü! Itt van Süsü! Itt van Süsü!
– Hallom! – mordult rájuk az apasárkány. – Nem vagyok süket!
A sárkánygyerekek elhallgattak, s kíváncsian nyújtogatták a nyakukat.
Süsü abbahagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, s vidáman köszöntötte a test

véreit.
– Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok!
– Szia! Szia! Szia! – válaszoltak a testvérek vihogva.

Majd mikor Süsü az apasárkány elé ért, elhallgattak, s kíváncsian várták, hogy mi is lesz.
Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd 

így szólt:
– Megjöttem!
– Látom! – morgott az apasárkány első feje.
– Mit csináltál az ellenségemmel?! – dirmegett a második feje.
– He?! – dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott.
De Süsü csak állt és mosolygott.
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Az apasárkányban rettenetes gyanú ébredezett.
– Megnyúztad?! – morgott az első feje.
– Porrá törted a csontját?! – dirmegett a második feje.
– He?! – dörmögött a harmadik feje.
Süsü a fejét rázta minden kérdésre. Majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat.
– Gyógyfüvet szedtem neki! Vizes borogatást raktam rá!
Az apasárkány nem hitt a hat fülének.
– Mi?! Mi?! Mi?! – kérdezte mind a három fejével.
– Beteg volt! – védekezett Süsü. – Influenza! Csak nem hagyhattam ott betegen?! De most már 

meggyógyult!
Az apasárkány rettenetes dühbe jött, fújta a tüzet mind a három fejével, mint valami óriási kovács

fújtató.
– Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! – ordította az első feje.
– Te sárkányok szégyene! Te elfajzott egyfejű korcs! Kitagadlak! – bömbölte a második feje.
– Brr! Brr! – berregte a harmadik feje.

Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé.
A testvérei vihogtak, rötyögtek, vihorásztak és röhögtek, ujjal mutogattak a kifelé hátráló Süsüre, 

nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába.
– Haha, haha, bruhaha!
– Nézd, hogy lóg a taraja! – mondta az egyik testvér.
Süsü sóhajtott, s így dünnyögött:
– Elbujdosok, de hova?
A másik testvér így folytatta:
– Ilyen gyáva, ilyen rút! Nézd, hogy iszkol, nézd, hogy fut!



78

A MŰKÖLTÉSZETI MESE

Süsü tovább sóhajtozott:
– Majd akad egy gyalogút!
A harmadik testvér így csúfolódott:
– Egy fejében, odanézz,

alig pislákol az ész!
Süsü megadóan bólintott:
– Sose voltam nagy vitéz!
A negyedik testvér Süsü fülébe susogott gúnyosan:
– Hé, te lüke, féleszű
kelekótya süsüsü!    
Süsü erre is sóhajtott egyet:
– Haj, nem terem nekem fű!
Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta Süsü után, hogy: Haha, haha, 

bruhaha, ne is lássunk már soha!, mivel közben Süsü kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott 
az országúton.

üröm – fehér virágú keserű gyógynövény
bogáncs – szúrós gaz
kolduló barát – kolduló szerzetes, ferences szerzetes
szusz – lélegzet
kovácsfújtató – kovácsszerszám, amellyel a tüzet élesztik
iszkol – menekül

1. Milyen viszonyban állnak egymással a következő szavak: 

ordítozás – bömbölés – mormogás?

2. A fenti szavakat alakítsátok át igévé!

3. A fenti igékhez kapcsoljatok egy-egy odaillő főnevet, hogy egyszerű tőmondat szülessék belőle!

4. Keresd meg a szövegben a megadott szavak rokon értelmű megfelelőit!

Tüzet hányó: 
Hatalmas: 
Ver:  

5. Írd be Süsü jellemzőinek ellentétes értelmű párját!

szelíd ↔
félénk ↔
jámbor ↔

behemót ↔
korcs ↔

6. Keresd ki a szövegből a buta szó rokon értelmű szavait és szókapcsolatait!

7. Mely igékkel mutatja be az apasárkány beszédmódját? 

8. A fenti igék a szókincs melyik rétegéhez tartoznak?
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9. Írd ki a hasonlatokat, amelyekkel az elbeszélő jellemzi Süsüt!

10. Egészítsd ki még két hasonlattal, amelyet  találónak érzel!

11. Mi a különbség a két minősítés között?

A) Süsü gyáva volt, mint a nyúl. 
B) Süsü gyáva nyúl. 
Melyiket érzed erősebbnek, határozottabbnak?

A metafora költői kép, amely irodalmi művekben, de a mindennapok nyelvhasználatában is megje-
lenik. Két dolog valamilyen közös tulajdonság alapján történő azonosításából áll. Az azonosított a 
téma, valóság tárgya vagy eleme, az azonosító pedig a kép, amely szemléletessé teszi.

                    
 azonosított                                                                       azonosító
     Süsü                                                                                    nyúl
                                                         
                                       közös tulajdonság 
                                                 gyáva

12. A 10-11-es feladatok hasonlatait alakítsd át metaforává!

13. Hol volt a sárkányok földje?

14. Honnan lehet tudni, hogy hol van sárkányok földje? Idézd a szövegből!

15. Milyen próbának veti alá Süsüt az apasárkány?

16. Kiállja-e a próbát Süsü?

17. Mit bizonyít Süsü viselkedése?

18. Olvasd újra fi gyelmesen Süsü dalát! Miről énekel Süsü?

19. Keresd ki a szövegből azokat a sorokat, amelyekből kiderül, hogy az apasárkány nem kedveli Süsüt!

20. Szerinted miért nem meséli el az elbeszélő Süsü látogatását az apja ellenségénél?

21. Keress hasonlóságokat és különbségeket a népmesék és Süsü, a sárkány között!

Szempontok Hasonlóságok  Különbségek 
Mesekezdő formula

Cselekményszerkezet

Szereplők

Helyszínek 

Mesei idő

22. Írj egy elbeszélő fogalmazást, amelyben elmeséled Süsü látogatását az apasárkány ellenségénél!

23. Jellemezd Süsüt a történet alapján, de sződd bele saját véleményedet róla!

24. Fogalmazd meg a véleményedet az apasárkányról és Süsü testvéreiről!
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Az igemódosítók másik fajtája az igekötő 

1. Emeld ki azokat az igéket, amelyekhez kapcsolódik egy előtag, amely módosítja vagy megváltoztatja 
a jelentésüket! (pl. meglátogatna: meg+látogatna)

Én nem bánnám, ha néha-néha meglátogatna a Szomorúság. Mondjuk, havonta 
egyszer. Vagy inkább félévenként. Elüldögélhetne itt. Még be is sötétítenék a ked-
véért. Összehúznám magam. És sajogna, sajogna a szívem.

De hogy minden nap eljön! (…) Alig merek már kinézni az ablakon. Ott szokott 
előbukkanni a Szomorúság, a faluvégi dombhát mögül. (…) Átszivárog az ablakü-

vegen, betelepszik a szobámba. A fekete feketébb lesz tőle, a barna barnább, a pirosok kialusznak, 
elszürkülnek a sárgák, megfakulnak a kékek, a zöldek, mint a hamu. (Lázár Ervin)

2. Csoportosítsd az alábbi igekötős igéket az igekötők jelentése szerint !

Átnéztem a leckét matekből. Átnézek a szomszédba egy kicsit. Átnéz rajtam, mert nem súgtam 
neki a vizsgán. Átnéztél az úton, és megláttad az éppen arra surranó tolvajt. Lenézett a fáról, és el-
szédült. Lenézik a társai, mert nem jár a legújabb divat szerint. Lenézek az üzletbe, hogy nem jött-e 
narancs. Benézek a barátomhoz, mert beteg.  Felnézek az égre, és megállapítom, hogy lesz-e eső. 
Felnéznek rá, mert sokat tud. Megnéztem a fi lmet. Elnézték a hibáját, mert jól hízeleg. Elnéztem az 
időpontot, és elkéstem. 

Irányt jelölnek Befejezetté teszik a cselekvést Megváltoztatják az ige jelentését

3. Alakítsd át a megadott mondatot az alábbi szempontok szerint! Majd fogalmazd meg saját szavaid-
dal  az igekötő helyére és írására  vonatkozó szabályokat!

Lenézek az üzletbe. 
a. tagadó mondat
b. tiltó mondat
c. kérdő mondat

4. Melyik helyes, melyik helytelen? Miért?

Megfogom a kezed, és átviszlek. – Meg fogom a kezed, és át viszlek.
Meg nem fogom ezt a koszos rudat. – Megnem fogom ezt a koszos rudat.
Megfogom mondani az igazat, ha kérdezik. – Meg fogom mondani az igazat, ha kérdezik.
Meglesz a ruha az ünnepségre. – Meg lesz a ruha az ünnepségre.
Meg lesz javítva a csap, mire hazajössz. – Meglesz javítva a csap, mire hazajössz.
Meg van a megoldás! – Megvan a megoldás!
Meg van hűlve, ezért hiányzik. – Megvan hűlve, ezért hiányzik.
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Ha az igekötő, az ige előtt áll, akkor egybeírjuk az igével. A kérdő, tagadó és tiltó mondatokban az 
ige után áll, és különírjuk. Ha az igekötő és az ige közé  bekerül egy másik szó (módosítószó vagy 
segédige), akkor különírjuk.

5. A következő példákban az igekötő megváltoztatja az ige jelentését. Írj mindegyik szó mellé egy ro-
kon értelmű megfelelőt! Keress te is hasonló igekötős igéket!

átver, lead, kitol, kiüt, bevág, felvág, letámad, lelép, elhúz, felhúz

6. Helyettesítsd be a szövegbe az odaillő igekötős igéket: lebír, rábír, kibír, megbír, rámegy, megmegy, 
lemegy, összemegy!

A harcos könnyen ............................... az ellenfelét.
Az egész vagyona ............................... a pereskedésre.
....................................... a barátját, hogy szökjenek meg a táborból.
Ez a sütemény .......................még egy kis vajat.
A csavar menete ........................ .
A szomszédok ................................... a pince elosztásán.
Vajon .................................. az osztály még egy felmérőt?

                Lázár Ervin: A fába szorult hernyó

Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, 
jajongott, sírt keservesen.

Szép hernyó volt. Piros vonalakkal meg kékekkel csíkozott. És természete
sen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin. Vagy három rubin, mert nem tudom 
pontosan, hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű 
volt. Bár most sírt mind a két (vagy mind a három) szemével. Pikpak, hullottak 
a könnyek. Avagy pikpakpuk. Az esetben, ha három szeme volt.

Különben szépek voltak a könnyei is. Sőt talán a könnyei voltak a legszebbek.
– Valaki bömböl – dörmögte a medve.
– Valaki ordít – rivallta a farkas.
– Valaki szepeg – mekegte a kecske.
– Valaki sír! – kiáltott a róka.
– Valaki zokog – makogta a nyúl.
– Valaki rí – recsegte a borz.
– Valaki sírrí – cincogta az egér.
– Valaki itatja az egereket – mondta a hőscincér.
– Valaki nagyon keservesen sírdogál – mondta a katicabogár.
– Ej, ki lehet? – kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka: 

basszus. A kecske: tenor. Alt: a borz és a nyúl. Az egér, a cincér s a katica: szoprán. Az meg ott fent sírt
rítt tovább.
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Jósoljátok meg, hogy mit fognak tenni a szereplők!

– Mentsük meg – mondta a medve; a medvéknek ugyanis általában jó szívük van.
– Mentsük! – vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér. Ja és a katica 

is rávágta!
Mivelhogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a 

nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és hőscincéreknek is jó szívük 
van. Ja igen, és a katicáknak is!

– De hogyan mentsük meg? – kérdezte a cincér. 
– Megrázom a fát – mondta a medve. A róka röhögött.
– Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi – vélte a farkas. A róka heher

észett.
– Tanácsokat kell neki adni – rebegte a kecske. A róka kacarászott.
– Helikoptert kell bérelni – így a nyúl. A róka hahotázott.
– Fel kell ugrani az ágig – tanácsolta a borz. A róka rötyögött.
– Avagy izé – jelentette ki magabiztosan a cincér. A róka röhécselt.
– Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? – mérgelődött 

a katica. – Inkább azt mondd, hogyan menthetjük meg!
– Talán neked nincs ötleted? – kérdezte tőle a róka.
– De igenis van! – kiáltott a katicabogár. Egymás hátára kell áll

nunk,úgy elérjük.
– Na lám – mondta a róka –, nemcsak hét pettyed van, de eszed is.

Keressetek magyarázatot arra, hogy miért nevette ki a róka a katicáén kívül az összes ötletet!

Jósoljátok meg a történet végét!

Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen legalul. A nyúl a rókát 
akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.

– Nem akarok megint heherészni – mondta a róka.– Így kell felállnunk: alul a medve, rajta a farkas, 
aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl...

– Hohó!... – vágott közbe a katica. – Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
– Na jó – egyezett bele a róka –, szóval rajtam a borz, a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s 

legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fent bömböl.
Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.
– Egy hernyó! – kiáltotta.
– Eléred? – kérdezték a többiek.
A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát:
– Még egy hangya kellene. Egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné.
– Látod – mondta dühösen a cincér –, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, 

én éppen elérném.
A róka erre megint heherészett.
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– Ne vihogj, rázkódik tőle a májam – mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent.
– Ej, de buta vagy, te cincér! Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?
– Azt! – vágta rá a hőscincér.
– Na jó, akkor cseréljünk helyet!
Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica.
– Érdekes, pedig én nagyobb vagyok – csodálkozott.
A borz meg fájdalmasan felkiáltott:
– A májam!
Merthogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajga

tott, sírt, jajongott. Nagyonnagyon fába szorult.
– Azt mondod, egy hangya kellene? – kérdezte legalul a medve. Kicsit li

hegve mondta, hiába, nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a 
nyúl, az egér, a cincér s a katica.

– Igen, egy hangya – mondta a katica –, egy icipici hangya. Akármilyen 
icurkapicurka.

– Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! – kiabálták mindannyian.
De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, 

nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van!  Egy han
gya, egy kis hangya, egy icurkapicurka hangya!

Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatottríhatott.

1. Keresd ki a következő szavak rokon értelmű megfelelőit a szövegből!

sír: 
mond: 
nevet: 

2. Magyarázd a különbséget a következő rokon értelmű szavak jelentései között, mondatokat alkotva 
velük!

•	 jajgatott – jajongott 
•	 bömböl – ordít 
•	 heherészett – kacarászott 
•	 röhögött – hahotázott 

3. Keresd ki a szövegben megemlített hangfajok meghatározását az értelmező szótárban!

basszus: 
tenor: 
alt: 
 szoprán:
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A MŰKÖLTÉSZETI MESE

4. Húzd alá a második rész párbeszédének idéző mondatait, majd csoportosítsd az igéket aszerint, 
hogy cselekvést, történést vagy állapotot jelölnek!

Cselekvést (beszédet) jelölő Lelkiállapotot és/vagy történést jelölő Érzelmet kifejező

5. Írd ki a szöveg szereplőit méretük szerint növekvő sorrendben!

6. Miért nevet mindvégig a róka?

7. Melyik állat bizonyul a legokosabbnak? Igazold állításotokat!

8. Olvasd el fi gyelmesen a szöveget arra fi gyelve,  hogyan beszél az elbeszélő? Mi derül ki róla? 

9. Keress hasonlóságokat és különbségeket a népmesék és Lázár Ervin A fába szorult hernyó című 
meséje között!

10. Milyen típusú népmesékhez hasonlít Lázár Ervin meséje?

11. Milyen érzést ébreszt benned a mese befejezése? Értelmezd a befejezést! 

12. Írj egy fogalmazást felhasználva egyet a 2-es feladat szinonimasorai közül!

13. Találj ki egy másfajta befejezést a történetnek!

14. Alkoss egy párbeszédet a következő meseszereplők között: skorpió, teve, kígyó, sivatagi róka! Fi-
gyelj az idéző mondatok igéinek változatosságára!

A párbeszéd lejegyzésének változatai:
1.  Idéző mondat nélkül, csak a szereplő nevének feltüntetésével (ez jel-

lemző a színpadra szánt drámai művekre).
Cincér: De hogyan mentsük meg? 
Medve: Megrázom a fát.

2.  ha az idéző mondat a párbeszéd elején van, akkor kettőspontot teszünk a végére, a párbeszé-
det új sorba írjuk, gondolatjellel az elején.

„A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát:
– Még egy hangya kellene. Egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné.”

3. ha az idéző mondat a párbeszéd után áll, akkor gondolatjel választja el, és kisbetűvel írjuk.
„– Ne vihogj, rázkódik tőle a májam – mordult rá a borz.”

4.  ha az idéző mondat a párbeszédbe ékelődik, akkor két gondolatjel közé kerül. Az idéző mondat 
után állhat pont vagy az első gondolatjel után vessző.

„– Nem akarok megint heherészni – mondta a róka. – Így kell felállnunk.”
„Látod – mondta dühösen a cincér –, nekem kellene legfelül lennem.”
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Petőfi Sándor Petrovics Sándor néven született 1823. január 
1-jén Kiskőrösön. Apja Petrovics István, anyja Hrúz Mária, tót 
(szlovák) származású asszony volt. Kalandos, lázadó ifjúsága  
alatt többször is összetűzésbe keveredett apjával, aki nem vet-
te jónéven, hogy okos fia színészkedéssel és versírással paza-
rolja el tehetségét.

De Petőfi zseninek született, akinek az volt a sorsa, hogy 
forradalmasítsa a magyar költészetet, és beírja a nevét a ma-
gyar történelembe is azzal, hogy népünk legnagyobb törté-
nelmi eseményének egyik szereplője volt, és életét vesztette a 
szabadságharcban, a fehéregyházi csatában 1849. július 31-én. 

A János vitéz néhány évig felülmúlhatatlan elbeszélő költe-
ménye a magyar irodalomnak, amelyhez foghatót majd 1846-
ban Arany János alkotott csak, a Toldit, amely örök barátságot 
szült a két költő között. 

1. rész

Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
Az ég tetejéről a juhászbojtárra. 
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, 
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.

Szerelem tüze ég fiatal szivében, 
Ugy legelteti a nyájt a faluvégen. 
Faluvégen nyája mig szerte legelész, 
Ő addig subáján a fűben heverész.

Tenger virág nyílik tarkán körülötte, 
De ő a virágra szemét nem vetette; 
Egy kőhajtásnyira foly tőle a patak, 
Bámuló szemei odatapadtanak.

De nem ám a patak csillámló habjára, 
Hanem a patakban egy szőke kislyányra, 
A szőke kislyánynak karcsu termetére, 
Szép hosszú hajára, gömbölyű keblére.
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Kisleány szoknyája térdig föl van hajtva, 
Mivelhogy ruhákat mos a friss patakba’; 
Kilátszik a vízből két szép térdecskéje 
Kukoricza Jancsi gyönyörűségére.

Mert a pázsit fölött heverésző juhász 
Kukoricza Jancsi, ki is lehetne más? 
Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, 
Iluska az, Jancsi szivének gyöngyháza.

„Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!” 
Kukoricza Jancsi így szólott hozzája: 
„Pillants ide, hiszen ezen a világon 
Csak te vagy énnekem minden mulatságom.

Vesd reám sugarát kökényszemeidnek, 
Gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg; 
Gyere ki a partra csak egy pillanatra, 
Rácsókolom lelkem piros ajakadra!”

”Tudod, Jancsi szivem, örömest kimennék, 
Ha a mosással oly igen nem sietnék; 
Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak, 
Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak.”
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Ezeket mondotta szőke szép Iluska, 
S a ruhákat egyre nagy serényen mosta. 
De a juhászbojtár fölkel subájáról, 
Közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól:

„Gyere ki, galambom! gyere ki, gerlicém! 
A csókot, ölelést mindjárt elvégzem én; 
Aztán a mostohád sincs itt a közelben, 
Ne hagyd, hogy szeretőd halálra epedjen.”

Kicsalta a leányt édes beszédével, 
Átfogta derekát mind a két kezével, 
Megcsókolta száját nem egyszer sem százszor, 
Ki mindeneket tud: az tudja csak, hányszor.

2. rész

Az idő aközben haladott sietve, 
A patak habjain piroslott az este. 
Dúltfúlt Iluskának gonosz mostohája; 
Hol marad, hol lehet oly soká leánya?

A rossz vén mostoha ekképp gondolkodott; 
Követték ezek a szók a gondolatot: 
(S nem mondhatni, hogy jókedvvel ejtette ki.) 
„Megnézem, mit csinál? ha henyél: jaj neki!”

Jaj neked Iluska, szegény árva kislyány! 
Hátad mögött van már a dühös boszorkány; 
Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul, 
S ily módon riaszt föl szerelem álmábul:

„Becstelen teremtés! gyalázatos pára! 
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára? 
Lopod a napot, és istentelenkedel... 
Nézze meg az ember... hogy tüstént vigyen el ”

„Hanem most már elég, halljae kend, anyjuk? 
Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk. 
Ugy merje kend Ilust egy szóval bántani, 
Hogy kihullanak még meglevő fogai.”
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Reszkető kedvese védelmezésére
Ekkép fakadt ki a nyáj bátor őrzője;
Azután haragos szemmel fenyegetve
Az elmondottakhoz e szavakat tette:

„Ha nem akarja, hogy felgyujtsam a házát,
Meg ne illesse kend ezt a szegény árvát.
Úgyis töri magát, dolgozik eleget,
És mégsem kap száraz kenyérnél egyebet.

Most eredj Iluskám. Megvan még a nyelved,
Hogy elpanaszold, ha roszúl bánik veled. 
S kend ne akadjon fönn azon, mit más csinál,
Hisz kend sem volt jobb a deákné vásznánál.”

Kukoricza Jancsi fölkapta subáját,
S sebes lépésekkel ment keresni nyáját,
Nagy megszeppenéssel most vette csak észre,
Hogy imittamott van egykettő belőle.

3. rész

A nap akkor már a földet érintette,
Mikor Jancsi a nyájt félig összeszedte;
Nem tudja, hol lehet annak másik fele:
Tolvaje vagy farkas, ami elment vele?

Akárhová lett az, csakhogy már odavan;
Búsulás, keresés, minden haszontalan.
Most hát mihez fogjon? nekiszánva magát,
Hazafelé hajtja a megmaradt falkát.

„Majd lesz neked Jancsi... no hiszen lesz neked!”
Szomorún kullogva gondolta ezeket,
„Gazduramnak ugyis rossz a csillagzatja,
Hát még... de legyen meg isten akaratja.”

Ezt gondolta, többet nem is gondolhatott;
Mert ekkor a nyájjal elérte a kaput.
Kapu előtt állt az indulatos gazda,
Szokás szerint a nyájt olvasni akarta.
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„Sose olvassa biz azt kelmed, gazduram! 
Mi tagadás benne? igen nagy híja van; 
Szánom, bánom, de már nem tehetek róla,” 
Kukoricza Jancsi e szavakat szólta.

Gazdája meg ezt a feleletet adta, 
S megkapta bajszát, és egyet pödrött rajta: 
„Ne bolondozz Jancsi, a tréfát nem értem; 
Amíg jól van dolgod, föl ne gerjeszd mérgem.”

Kisült, hogy korántsem tréfaság a beszéd, 
Jancsi gazdájának majd elvette eszét; 
Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült: 
„Vasvillát, vasvillát!... hadd szúrjam keresztül!

Jaj, a zsivány! jaj, az akasztani való! 
Hogy ássa ki mind a két szemét a holló!... 
Ezért tartottalak? ezért etettelek? 
Sohase kerüld ki a hóhérkötelet.

Elpusztulj előlem, többé ne lássalak!” 
Jancsi gazdájából így dőltek a szavak; 
Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat, 
A petrencés rúddal Jancsi után szaladt.



90

PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ

Kukoricza Jancsi elfutott előle,
De koránsem azért, mintha talán félne,
Markos gyerek volt ő, husz legényen kitett,
Noha nem érte meg még husszor a telet.

Csak azért futott, mert világosan látta,
Hogy méltán haragszik oly nagyon gazdája;
S ha ütlegre kerül a dolog, azt verje,
Ki félig apja volt, ki őt fölnevelte?

Futott, míg a szuszból gazdája kifogyott;
Azután ballagott, megállt, meg ballagott
Jobbra is, balra is; s mindevvel mit akar?
Nem tudta, mert nagy volt fejében a zavar.

1. Magyarázd  meg a szavak, szókapcsolatok szövegbeli jelentését, majd foglald mondatba!

tenger virág, olvasni akarta, híja, petrencés rúd, markos, méltán, ütleg

2. Keresd ki a szövegben található szólásokat, és magyarázd meg őket!

3. Nevezd meg a kiemelt költői képeket, majd a füzetben magyarázd is meg őket!

„Szerelem tüze ég fi atal szívében,” 
„Jancsi szívének gyöngyháza” 
„Vesd reám sugarát kökényszemeidnek,” 
„Gyere ki, galambom! Gyere ki, gerlicém!” 
„Jancsi gazdája bőg, mint aki megbőszült:”

4. Keress példát hangfestő vagy hangutánzó szavakra! Milyen hangulatot teremtenek?

5. Keresd ki a szövegből azokat a szavakat, amelyeknek a jelentését vagy magyarázatát alább olvashatod!

dühöngött, mérgelődött, lustálkodik, becsületét vesztett személy, lány, érintse, falka, 
felkorbácsol, megvadult, rabló, akasztófa

6. Válaszolj a kérdésekre!  

a. Milyen napszakban kezdődik a cselekmény? 
b. Kik a szereplői a fenti három résznek? 
c. Mi Jancsi foglalkozása? 
d. Milyen kapcsolatban állnak egymással?

Iluska – mostoha 
Jancsi – gazda 
Jancsi – Iluska 

e. Mi a közös a két fi atal sorsában? 
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f. Milyen közös jellemvonása van a mostohának és a gazdának?
g. Jancsinak milyen jellemvonásai derülnek ki ezekből a részekből?
h. Milyen korú Jancsi? Idézd a sort, amelyből kiderül! 
i. Mit tudunk meg Iluska külsejéről? Idézd! 
j. Melyek azok a sorok, amelyek az idő múlását jelzik?

7. Igazak-e vagy hamisak az alábbi állítások?

a. Jancsi szívében a méreg tüze ég. 
b. Iluska a patakban ruhákat mos. 
c. Iluska mostoha gyermeke anyjának. 
d. Iluska nem viszonozta Jancsi szerelmét. 
e. Jancsi megverte a gazdáját. 
f. Jancsi nem félt a gazdájától. 
g. Jancsi hálás volt a gazdájának. 

8. Ki beszél a következő idézetekben? 

 Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!  
Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak,  
Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak.

Aztán a mostohád sincs itt a közelben, 
Ne hagyd, hogy szeretőd halálra epedjen

Megnézem, mit csinál? ha henyél: jaj neki!

Becstelen teremtés! gyalázatos pára!

Ugy merje kend Ilust egy szóval bántani,

Mi tagadás benne? igen nagy híja van;   
Szánom, bánom, de már nem tehetek róla,”

Jaj, a zsivány! jaj, az akasztani való! 
Hogy ássa ki mind a két szemét a holló!... 
Ezért tartottalak? ezért etettelek? 
Sohase kerüld ki a hóhérkötelet.

9. Ki szólal meg a következő sorokban? Mit tudunk meg a beszélő szándékáról?

Jaj neked Iluska, szegény árva kislyány! 
Hátad mögött van már a dühös boszorkány; 
Nagy szája megnyílik, tüdeje kitágul, 
S ily módon riaszt föl szerelem álmábul:



92

PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ

Az elbeszélői hang az a hang, amely az epikus művekben elbeszéli az eseményeket. Az elbeszélői 
hang lehet személyes vagy személytelen. A János vitéz elbeszélője személyes hangú, időnként úgy 
szólal meg, mintha jelen lenne a történetben.

10. Fogalmazd meg 6-8 soros érvelő szövegben a véleményed Jancsi gazdájáról!

11. Fogalmazd meg a véleményed Jancsi viselkedéséről az 1-3. részben!

12. Keress más megoldást Jancsi és Iluska helyzetére! 

Beszédtett, beszédszándék

1.  Idézzük fel az év elején tanult kommunikációs modellt, 
majd határozd meg a szövegkörnyezetet (hol, mikor?), 
amelyben a szövegek elhangzanak, kik között zajlik a be-
szélgetés (ki az adó és ki a vevő?), mi a csatorna!

a. Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.

b. „Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!”
„Pillants ide, hiszen ezen a világon
Csak te vagy énnekem minden mulatságom.

Vesd reám sugarát kökényszemeidnek,
Gyere ki a vízből, hadd öleljelek meg;
Gyere ki a partra csak egy pillanatra,
Rácsókolom lelkem piros ajakadra!”

c. „Tudod, Jancsi szivem, örömest kimennék,
Ha a mosással oly igen nem sietnék;
Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak,
Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak.”
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d. „Becstelen teremtés! gyalázatos pára!
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára?
Lopod a napot, és istentelenkedel…
Nézze meg az ember... hogy tüstént vigyen el-”

e. „Hanem most már elég, hallja-e kend, anyjuk?
Fogja be a száját, vagy majd betapasztjuk.
Ugy merje kend Ilust egy szóval bántani,
Hogy kihullanak még meglevő fogai.”

„Ha nem akarja, hogy felgyújtsam a házát,
Meg ne illesse kend ezt a szegény árvát.
Úgyis töri magát, dolgozik eleget,
És mégsem kap száraz kenyérnél egyebet.”

f. „Sose olvassa bizazt kelmed, gazduram!
Mi tagadás benne? igen nagy híja van;
Szánom, bánom, de már nem tehetek róla,”

g. „Ne bolondozz, Jancsi, a tréfát nem értem;
Amíg jól van dolgod, föl ne gerjeszd mérgem.”

h. „Vasvillát, vasvillát!... hadd szúrjam keresztül!
Jaj, a zsivány! jaj, az akasztani való!
Hogy ássa ki mind a két szemét a holló!...

Ezért tartottalak? ezért etettelek?
Sohase kerüld ki a hóhérkötelet.
Elpusztulj előlem, többé ne lássalak!”

2. Társítsd a fenti szövegek betűjelét az alábbi kommunikációs funkciók római számával!

 I. Információközlő, megállapítás a világról
 II. A hallgatót cselekvésre késztető, befolyásoló kérdés, parancs
 III. Ígéret vagy fenyegetés
 IV. Érzelemkifejezés

 A nyelv és a beszéd, amint tanultuk, a kommunikáció eszköze. Arról nem beszéltünk, hogy ugyanak-
kor mi a célja a kommunikációnak. Ha különböző beszédhelyzetekben elhangzó szövegeket vizsgá-
lunk, rájövünk, hogy a tény- vagy informácóközlő szerepe mellett, amellyel a világ dolgairól teszünk 
megállapításokat, számos más szerepe is van a nyelvnek, sőt gyakran tett-értéke van, azaz egy-egy 
szavunkkal akár pofon csaphatjuk, akár megsimogathatjuk a másikat, vagy éppen cselekvésre, tettre 
késztethetjük.
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3.  Ki mondhatja ezeket a mondatokat úgy, hogy valódi tettértékük legyen?

a.  Ezennel a tanévet megnyitom.
b. Esküszöm, hogy nem árullak el.
c.  Ezennel a vádlottat bűnösnek nyilvánítom.
d. Ezt soha nem bocsátom meg neked.

4.  Fogalmazd át az alábbi kérdéseket felszólítóvá vagy kijelentővé úgy, hogy ugyanazt üzenjék!

a. Van egy tollad?
b. Becsuknád, kérlek, az ablakot?
c. Nem zavar a huzat?
d. Elment az eszed?
e. Biztos vagy benne, hogy ez a helyes válasz?

5.  Fogalmazd meg a véleményed, hogy milyen hatásal lehettek Süsüre apjának alábbi szavai!

Micsoda szégyen! Meg: Hajaj, ilyen gyáva nyulat ki látott?! Meg: Mintha nem is az én fi am lenne.

6.  A barátod kudarcot vallott a sportversenyen. Fogalmazz egy vigasztaló, biztató szöveget a számára!

A beszédszándék típusai: információközlés, megállapítás a világról; a hallgatót cselekvésre kész-
tető, befolyásoló kérdés, parancs; ígéret vagy fenyegetés; érzelemkifejezés; társadalmi kapcso-
latfenntartás; hivatalos kinyilatkoztatás; manipuláció.

A kommunikáció sikerességének feltételei: a beszédhelyzethez, témához és a beszédpartnerek kö-
zötti viszonyhoz illő szókincs, stílus kiválasztása, a beszédszándéknak megfelelő nyelvi eszközök 
használata.

János vitéz

4. rész

Mikorra a patak vize tükörré lett,
Melybe ezer csillag ragyogása nézett:
Jancsi Iluskáék kertje alatt vala;
Maga sem tudta, hogy mikép jutott oda.

Megállt, elővette kedves furulyáját,
Kezdte rajta fújni legbúsabb nótáját;
A harmat, mely ekkor ellepett fűt, bokort,
Tán a szánakozó csillagok könnye volt.
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Iluska már aludt. A pitvar eleje 
Volt nyár idejében rendes fekvőhelye. 
Fekvőhelyéről a jól ismert nótára 
Fölkelt, lesietett Jancsi látására.

Jancsinak látása nem esett kedvére, 
Mert megijedt tőle, s ily szót csalt nyelvére: 
„Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány, 
Mint az elfogyó hold bús őszi éjszakán?”

„Hej, Iluskám! hogyne volnék én halovány, 
Mikor szép orcádat utószor látom tán...” 
„Jancsikám, látásod ugyis megrémített: 
Hagyd el az istenért az ilyen beszédet!”

„Utószor látlak én, szivem szép tavasza! 
Utószor szólt itten furulyám panasza; 
Utószor ölellek, utószor csókollak, 
Örökre elmegyek, örökre itt hagylak!”

Most a boldogtalan mindent elbeszéle, 
Ráborúlt zokogó kedvese keblére, 
Ráborúlt, ölelte, de képpel elfordult: 
Ne lássa a leány, hogy könnye kicsordult.

„Most hát, szép Iluskám! Most hát, édes rózsám! 
Az isten áldjon meg, gondolj néha reám. 
Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve, 
Bujdosó szeretőd jusson majd eszedbe.”

”Most hát, Jancsi lelkem, eredj, ha menned kell! 
A jóisten legyen minden lépéseddel. 
Ha látsz tört virágot útközepre vetve, 
Hervadó szeretőd jusson majd eszedbe.”

Elváltak egymástól, mint ágtól a levél; 
Mindkettejök szive lett puszta, hideg tél. 
Könnyeit Iluska hullatta nagy számmal, 
Jancsi letörölte inge bő ujjával.
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Indult; nem nézte egy szemmel sem, hol az ut?
Neki úgyis mindegy volt, akárhova jut.
Fütyörésztek pásztorgyermekek mellette,
Kolompolt a gulya... ő észre sem vette.

A falu messzire volt már háta megett,
Nem látta lobogni a pásztortüzeket;
Mikor utójára megállt s visszanézett,
A torony bámult rá, mint sötét kisértet.

Ha ekkor mellette lett volna valaki, 
Hallotta volna őt nagyot sóhajtani;
A levegőeget daruk hasították,
Magasan röpűltek, azok sem hallották.

Ballagott, ballagott a halk éjszakában,
Csak nehéz subája suhogott nyakában;
Ő ugyan subáját gondolta nehéznek,
Pedig a szive volt oly nehéz szegénynek.

1. Keress egy-egy rokon értelmű szót a szavak mellé!

szánakozó, kolomp, gulya, suba 

2. Keresd ki a szövegben található hasonlatokat és metaforákat!

3. Magyarázz meg két költői képet, amelyek nagyon tetszenek neked!

4. Olvasd el fi gyelmesen a következő képet: „A torony bámult rá”! Miben különbözik a fenti képektől? 
Mi a neve ennek a képnek?

5. Javítsd ki a helytelen állításokat!

a. Iluska fekhelye a szobában volt. 
b. Jancsi citerán játszotta el legbúsabb nótáját. 
c. Jancsi és Iluska nem váltak el egymástól.

6. Válaszolj a kérdésekre!

Mihez hasonlítja magát Jancsi búcsúzáskor? Hát Iluska? 

7. Keresd ki azokat a sorokat, amelyek Jancsi bánatát fejezik ki! 

8. Keresd ki azokat a természeti képeket, amelyek a szerelmesek lelkiállapotát tükrözik!
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A b eszédszándékot alátámasztó nyelvi eszközök: 
a szórend és a hangsúly

SZóREND A MAGYAR MONDATOKBAN

1. Figyeld meg a János vitézből vett mondat szórendjét és annak 
változatait! Válaszolj a kérdésekre!

„A tónak szélénél a káka közepett / Egy hosszú nyakú 
gém eledelt keresett,”
Egy hosszú nyakú gém eledelt keresett, a tónak szélénél, 
a káka közepett.
Eledelt keresett egy hosszú nyakú gém, a tónak szélénél, 
káka közepett.

a. Helyes-e mindegyik mondat vagy sem?
b. Mi a különbség a mondatok jelentése között?
c. Emeld ki azokat a szókapcsolatokat, amelyek szorosan összetartoznak, tehát a szórend változ-

tatásakor is együtt maradnak!
d. Nevezd meg, hogy milyen szerepet töltenek be a mondatban! (pl. eledelt keresett – megmutat-

ja, hogy mire irányult a cselekvés, azaz mit keresett;)
e. Foglald össze a következtetéseidet!

A fenti mondatok a ………………. függetlenül helyes és értelmes mondatok. Attól függően, hogy 
melyik mondatrész kerül a mondat ………………., módosul a mondat jelentése. Az egymással 
szorosan összefüggő ………………….. nem választhatók szét, mint például: egy hosszú nyakú 
gém; eledelt keresett, illetve a tónak szélénél a káka közepett. Ebből arra következtethetünk, 
hogy a magyar nyelvben a szórend rugalmas, nem teljesen szabad, de a beszélő szándékától 
függően módosul.

Általános szabály, hogy a magyar nyelvben a mondat elején álló szó vagy szókapcsolat a leghangsú-
lyosabb, a mondat vége felé gyengül a mondathangsúly ereje. Nemcsak a mondatra jellemző, hogy 
az elejére esik a hangsúly, hanem a szavakban is a szó első szótagjára esik. 

2. Ejtsd ki az alábbi szavakat, és húzd alá azt a szótagot, amelyiket hangsúlyosabban ejtetted!

álom, ághegy, birodalom, babgulyás, birkanyáj

3. Hasonlítsd össze a magyar nyelv szavainak hangúlyozását más idegen nyelvekével (román, angol, 
német stb.)!
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4. Változtasd meg az összes lehetséges módon az alábbi mondatok szórendjét, majd folytasd egy el-
lentétes mondattal, amelyből kiderüljön, hogy mit hangsúlyoztál!

Pl. A kerti madarak elrejtőztek a vihar elől.
  Elrejtőztek a vihar elől a kerti madarak, nem ültek a fán.
   A vihar elől rejtőztek el a kerti madarak, nem a zaj elől.
   A kerti madarak rejtőztek el a vihar elől, nem a vadmadarak.

a.  Édesanyám kora reggel elkészíti az ebédet.
b.  Jancsi Iluskához osont a kertek alatt.
c.   Iluska a jól ismert nótára lesietett Jancsihoz.

5. Adott az alábbi kijelentés. Változtasd meg a szórendjét úgy, hogy tartalmilag illeszkedjék a megadott 
mondatok elé!

Jancsi hajnalban bánatos szívvel búcsút vett Iluskától.
a.  ________________, nem Iluska Jancsitól.
b.  ________________, nem este.
c.  ________________, nem boldogan.
d.  ________________, nem a gazdától.
e.  ________________, nem bálba hívta.

6. Írj kérdéseket a fenti mondatokhoz, majd fogalmazd meg, hogy hol a kérdőszó a kiegészítendő kér-
dő mondatban!

János vitéz

5. rész

Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte,
A puszta, mint tenger, feküdt körülötte;
A nap fölkeltétől a nap enyésztéig
Egyenes rónaság nyujtózkodott végig.

Nem volt virág, nem volt fa, nem volt bokor ott,
A harmat apró gyér füveken csillogott;
Oldalvást a napnak első sugarára
Fölpiroslott egy tó; környékezte káka.

A tónak szélénél a káka közepett
Egy hosszú nyakú gém eledelt keresett,
És a tó közepén gyors halászmadarak
Hosszú szárnyaikkal le s föl szállongtanak.
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Jancsi csak ballagott sötét árnyékával 
S elméjének sötét gondolkozásával; 
Az egész pusztában széjjel sütött a nap, 
De az ő szivében éjek éje maradt.

Mikor a nap elért az ég tetejére, 
Eszébe jutott, hogy falatozni kéne, 
Tennap ilyen tájban evett utójára, 
Meg alig is bírta már lankadó lába.

Letelepűlt, elővette tarisznyáját, 
Megette maradék kevés szalonnáját. 
Nézte őt a kék ég, a fényes nap... alább 
Ragyogó szemével a tündér délibáb.

A kis ebéd neki jóízűen esett, 
Megszomjazott rá, a tóhoz közeledett, 
Kalapjának belemártá karimáját, 
Ekkép enyhítette égő szomjuságát.

A tónak partjáról nem távozott messze: 
Az álom szemének pilláját ellepte; 
Vakondokturásra bocsátotta fejét, 
Hogy visszanyerhesse elfogyott erejét.

Az álom őt odavitte, ahonnan jött, 
Iluskája pihent hű karjai között, 
Mikor a kisleányt csókolni akarta, 
Hatalmas mennydörgés álmát elzavarta.

Szétnézett a puszta hosszában, széltében; 
Nagy égiháború volt keletkezőben. 
Oly hamar támadott az égiháború, 
Mily hamar Jancsinak sorsa lett szomorú.

A világ sötétbe öltözködött vala, 
Szörnyen zengett az ég, hullt az istennyila; 
Végtére megnyílt a felhők csatornája, 
S a tó vize sűrű buborékot hánya.
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Jó hosszú botjára Jancsi támaszkodott,
Lekonyította a karimás kalapot,
Nagyszőrű subáját meg kifordította,
Úgy tekintett bele a vad zivatarba.

De a vihar ami hamar keletkezett,
Oly hamar is hagyta el megint az eget.
Megindult a felhő könnyü szélnek szárnyán,
Ragyogott keleten a tarka szivárvány.

Subájáról Jancsi lerázta a vizet,
Miután lerázta, ujra utnak eredt.
Mikor a nap leszállt pihenni ágyába,
Kukoricza Jancsit még vitte két lába.

Vitte őt két lába erdő közepébe,
Sűrű zöld erdőnek sötét közepébe;
Ott őt köszöntötte holló károgása,
Mely épen egy esett vadnak szemét ásta.

Sem erdő, sem holló őt nem háborgatván,
Kukoricza Jancsi ment a maga utján;
Erdő közepében sötét ösvényére
Leküldte világát a hold sárga fénye.

1. Keresd ki a számodra ismeretlen szavakat, és közösen határozzátok meg a jelentésüket!

2. Keress minél több példát a szövegből a megadott szóképekre: megszemélyesítés, hasonlat, metafora!

3. Sorold fel a pusztán található látnivalókat!

4. Milyen nyelvi eszközökkel teszi szemléletessé a látványt az elbeszélő?

A leírás egy olyan szövegtípus, amelyben a beszélő részletesen bemutat egy tájat, természeti 
jelenséget, tárgyat vagy személy külsejét. A tájleírás térbeli vagy időbeli rendet követhet.

5. Milyen rendet követ az elbeszélő a puszta leírásában? Írd ki, hogy milyen sorrendben mutatja be a 
puszta látható elemeit!

6. Milyen rendet követ a vihar leírásában? Emeld ki a szövegből a viharnak és elcsendesedésének moz-
zanatait!

7. Sorold fel rövid tömör mondatokban, hogy Jancsi mit cselekszik ebben a részben!
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A vázlat egy epikus mű cselekménymozzanatainak rövid, tömör összefoglalása.

8. Olvasd el fi gyelmesen az alábbi idézeteket, és állapítsd meg, miből fakad a szemléletességük?

a. „Nem volt virág, nem volt fa, nem volt bokor ott,
A harmat apró gyér füveken csillogott”

b. „Az egész pusztában széjjel sütött a nap,
De az ő szívében éjek éje maradt.”

c. „Nézte őt a kék ég, a fényes nap... alább
Ragyogó szemével a tündér délibáb.”

d. „Vitte őt két lába erdő közepébe,
Sűrű zöld erdőnek sötét közepébe;”

A stílusalakzatok olyan szó- vagy mondatalakzatok, amelyek hangzásukkal vagy tartalmukkal 
erős érzelmeket keltenek. Eredetileg a szóbeli, szónoki szövegek fontos kellékei. Ilyenek az is-
métlés, ellentét, felsorolás, halmozás, költői kérdés, felkiáltás stb. A népdalok stílusa nagyon 
gazdag retorikai (stílus-) alakzatokban mint az ismétlés, ellentét, párhuzam, megszólítás.

9. Írj egy 15-16 soros leíró fogalmazást egy erdei vagy egy tengeri viharról! Kövesd a megadott vázlatot!

Vázlat
1. Bevezetés: tér, idő, (szereplő) – 1 bekezdés
2. A vihar előtt – 1 bekezdés
3. Közeledő vihar, első jelek – 2 bekezdés
4. Kitör a vihar – 2 bekezdés
5. Tomboló vihar – 2-3 bekezdés
6. Elcsendesedő vihar – 1-2 bekezdés
7. A vihar után – 1 bekezdés

János vitéz

6. rész

Az idő járása éjfél lehetett már,
Mikor szemébe tünt egy pislogó sugár.
Amint közelebb ért, látta, hogy ez a fény
Ablakból világít az erdő legmélyén.

Jancsi e látványra ekkép okoskodék:
„Ez a világ aligha csárdában nem ég;
Bizonyára ugy lesz  hál’ a jóistennek!
Bemegyek az éjre, benne megpihenek.”
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Csalatkozott Jancsi, mert az nem volt csárda,
Hanem volt tizenkét zsiványnak tanyája.
Nem állott üresen a ház, a zsiványok
Mind a tizenketten odabenn valának.

Éjszaka, zsiványok, csákányok, pisztolyok...
Ha jól megfontoljuk, ez nem tréfadolog;
De az én Jancsimnak helyén állt a szíve,
Azért is közéjük nagy bátran belépe.

„Adjon az úristen szerencsés jó estét!”
Mondott nekik Jancsi ilyen megköszöntést:
Erre a zsiványok fegyverhez kapának,
Jancsinak rohantak, s szólt a kapitányok:

„Szerencsétlenségnek embere, ki vagy te?
Hogy lábadat mered tenni e küszöbre.
Vannake szüleid? vane feleséged?
Akármid van, nem fog többé látni téged.”

Jancsinak sem szíve nem vert sebesebben
E szókra, sem nem lett haloványabb színben;
A zsiványkapitány fenyegetésire
Meg nem ijedt hangon ily módon felele:

„Akinek életét van miért félteni,
Ha e tájt kerüli, nagyon bölcsen teszi.
Nekem nem kedves az élet, hát közétek,
Bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek.

Azért, ha úgy tetszik, hagyjatok életben,
Hagyjatok ez éjjel itten megpihennem;
Ha nem akarjátok ezt: üssetek agyon,
Hitvány életemet védeni nem fogom.”

Ezt mondta, nyugodtan a jövendőt várva,
A tizenkét zsivány csodálkozására.
A kapitány ilyen szókat váltott véle:
„Egyet mondok, öcsém, kettő lesz belőle;
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Te derék legény vagy, azt a bátor szented! 
Téged az isten is zsiványnak teremtett. 
Éltedet megveted, a halált nem féled... 
Te kellesz minekünk... kezet csapunk véled!

Rablás, fosztogatás, ölés nekünk tréfa, 
E derék tréfának díja gazdag préda. 
Ez a hordó ezüst, ez meg arany, látod?... 
Nos hát elfogadod a cimboraságot?”

Furcsa dolgok jártak Jancsi elméjében, 
S tettetett jókedvvel szólt ilyeténképen: 
„Cimborátok vagyok, itt a kezem rája! 
Rút életemnek ez a legszebb órája.”

„No, hogy még szebb legyen,” felelt a kapitány, 
„Lássunk, embereim, az áldomás után; 
Papok pincéjéből van jó borunk elég, 
Nézzük meg a kancsók mélységes fenekét!”

S a kancsók mélységes fenekére néztek, 
S lett eltemetése fejükben az észnek; 
Maga volt csak Jancsi, ki mértéket tartott, 
Kinálgatták, de ő aprókat kortyantott.

Álmot hozott a bor latrok pillájára... 
Jancsinak sem kellett több, ő csak ezt várta. 
Mikor a zsiványok jobbra, balra dőltek, 
Jancsi a beszédet ilyformán kezdé meg:

„Jó éjszakát!... nem kelt föl titeket sem más, 
Majd csak az itéletnapi trombitálás! 
Élete gyertyáját soknak eloltátok, 
Küldök én örökös éjszakát reátok.

Most a kincses kádhoz! Megtöltöm tarisznyám, 
Hazaviszem neked, szerelmes Iluskám! 
Cudar mostohádnak nem lész többé rabja, 
Feleségül veszlek... isten is akarja.
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Házat építtetek a falu közepén,
Ékes menyecskének odavezetlek én;
Ottan éldegélünk mi ketten boldogan,
Mint Ádám és Éva a paradicsomban...

Istenem teremtőm! mit beszélek én itt?
Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit?
Tán minden darabhoz vérfoltok ragadtak.
S én ilyen kincsekkel legyek boldog, gazdag?

Hozzájok sem nyúlok... azt én nem tehetem,
Nincs elromolva a lelkiismeretem. 
Édes szép Iluskám, csak viseld terhedet,
Bízd a jóistenre árva életedet!”

Mikor elvégezte Jancsi a beszédet,
Az égő gyertyával a házból kilépett,
Meggyujtá födelét mind a négy szögleten,
Elharapózott a mérges láng sebesen.

Egy láng lett a födél szempillantás alatt,
A láng piros nyelve az ég felé szaladt,
Feketévé vált a tisztakék égi bolt,
Elhaloványodott a teljes fényü hold.

A szokatlan világ amint elterjedett,
Fölriasztotta a baglyot, bőregeret;
Kiterjesztett szárnyak sebes susogása
A falombozatok nyugalmát fölrázta.

A föltámadó nap legelső sugára
Lesütött a háznak füstölgő romjára,
Pusztult ablakán át benézett a házba,
Ott a haramjáknak csontvázait látta.

1. Keresd meg az alábbi szavak legalább egy rokon értelmű megfelelőjét!

csalatkozott, csákányok, hitvány, préda, áldomás, latrok, cudar, menyecske 
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2. Nevezd meg, és magyarázd meg a dőlt betűkkel szedett szókapcsolatokat!

a.  „De az én Jancsimnak helyén állt a szíve, 
Azért is közéjük nagy bátran belépe.” 

b.  „Nekem nem kedves az élet, hát közétek, 
Bárkik vagytok, egész bátorsággal lépek.”

c.  „Papok pincéjéből van jó borunk elég, 
Nézzük meg a kancsók mélységes fenekét!”

d.  „Élete gyertyáját soknak eloltátok, 
Küldök én örökös éjszakát reátok.” 

3. Határozd meg a szólást!

4. Keress példát felsorolásra, szórendcserére (inverzióra), és magyarázd meg stílushatásukat!

5. Válaszolj a kérdésekre!

a. Hogyan fogadták a zsiványok Jancsit?
b. Mivel nyerte el Jancsi a zsiványok tetszését?
c. Milyen alkut kínáltak neki?
d. Vizsgáld meg közelebbről a Jancsi és a zsiványkapitány 

párbeszédét! Jancsinak mely „tulajdonságait” értékelik 
nagyra a zsiványok?

e. Milyen életet kínálnak Jancsinak?
f. Írd ki azokat a sorokat, amelyekből sejthetjük, hogy Jancsi valamiben töri a fejét!
g. Hogyan járt túl a zsiványok eszén? Hogyan végzett a zsiványokkal?
h. Miért nem vette el a pénzüket?

6. Milyen tulajdonságáról tett tanúbizonyságot ebben a részben?

a. Olvasd újra Jancsi monológját, miután a zsiványok álomba merültek! Milyen alakzatra épül a 
szöveg?

b. Ábrázold az alakzat szerkezetét, és írd bele a monológ rövid tartalmát!

I. rész (1–3. szakasz) II. rész (4–5. szakasz)

7. Fogalmazd meg a véleményed Jancsiról, annak alapján, ahogy a zsiványtanyán viselkedett! Válto-
zott-e az 1–3 rész után kialakult véleményed róla?
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János vitéz

11–15. rész

11. rész

A franciák földje gyönyörű tartomány, 
Egész paradicsom, egész kis Kánaán, 
Azért is vásott rá a törökök foga, 
Pusztitó szándékkal azért törtek oda.

(...)

A bujdosó király ily szókat hallatott: 
„Ugye, barátim, hogy keserves állapot? 
Kincsem vetélkedett Dárius kincsével, 
S most küszködnöm kell a legnagyobb ínséggel.”

A vezér azt mondá vigasztalására: 
„Ne busúlj, franciák fölséges királya! 
Megtáncoltatjuk mi ezt a gonosz népet, 
Ki ily méltatlanul mert bánni tevéled.

Ez éjjelen által kipihenjük magunk, 
Mert hosszú volt az út, kissé elfáradtunk. 
De holnap azután, mihelyt fölkel a nap, 
Visszafoglaljuk mi vesztett országodat.”

„Hát szegény leányom, hát édes leányom?” 
Jajdult föl a király, „őtet hol találom? 
Elrabolta tőlem törökök vezére... 
Aki visszahozza, számolhat kezére.”

Nagy buzditás volt ez a magyar seregnek; 
Minden ember szivét reménység szállta meg. 
Ez volt mindenkinek fejében föltéve: 
„Vagy visszakerítem, vagy meghalok érte.”

Kukoricza Jancsi tán egymaga volt csak 
Meg nem hallója az elmondott dolognak; 
Jancsinak az esze más egyeben jára: 
Visszaemlékezett szép Iluskájára. 
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12. rész

Másnap reggel a nap szokás szerint fölkelt, 
De nem lát és nem hall olyat minden reggel, 
Mint amilyet hallott, mint amilyet látott 
Mindjárt, mihelyest a föld szélére hágott.

(…)

Erre a magyarság lóra kerekedett, 
S keresni indult a rabló törököket; 
Nem soká kereste, mindjárt rájok akadt, 
És egy követ által izent nekik hadat.

Visszajött a követ, harsog a trombita, 
Rémséges zugással kezdődik a csata; 
Acélok csengése, torkok kurjantása 
Volt a magyaroknál harci jel adása.

A sarkantyút vágták lovak oldalába, 
Dobogott a földön lovak patkós lába, 
Vagy talán a földnek dobbant meg a szíve, 
E vészt jövendölő zajra megijedve.

(…)

Hát a török basa fia vágtatott ott, 
Ölében valami fehérféle látszott. 
A fehérség volt a francia királylyány; 
Nem tudott magáról semmit, elájulván.

Soká nyargalt Jancsi, amíg utolérte, 
„Megállj, a hitedet!” kiáltott feléje, 
„Állj meg, vagy testeden mindjárt nyitok kaput, 
Melyen által hitvány lelked pokolba fut.”

De a basa fia meg nem állott volna, 
Ha a ló alatta össze nem omolna. 
Összeomlott, ki is fújta ott páráját, 
Basa fia ilyen szóra nyitá száját:
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„Kegyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz! 
Ha semmi másra nem: ifjuságomra nézz; 
Ifjú vagyok még, az életet szeretem... 
Vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem!”

„Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen! 
Kezem által halni vagy te érdemetlen. 
Hordd el magad innen, vidd hírűl hazádnak, 
Haramja fiai hogy és mikép jártak.”

Leszállott lováról, királylyányhoz lépe, 
És beletekintett gyönyörű szemébe, 
Melyet a királylyány épen most nyita ki, 
Mialatt ily szókat mondanak ajaki:

„Kedves szabadítóm! nem kérdezem, ki vagy? 
Csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy. 
Háladatosságból én mindent megteszek, 
Hogyha kedved tartja, feleséged leszek.”

Jancsi ereiben nem folyt víz vér helyett, 
Szívében hatalmas tusa keletkezett; 
De lecsillapítá szíve nagy tusáját, 
Emlékezetébe hozván Iluskáját.

Nyájasdadon így szólt a szép királylyányhoz: 
„Menjünk, rózsám, elébb az édesatyádhoz. 
Ott majd közelebbről vizsgáljuk a dolgot.” 
S ló előtt a lyánnyal lassacskán ballagott.

13. rész

(…)

Alighogy bevonult a várba a sereg, 
Kukoricza Jancsi szinte megérkezett. 
Olyan volt mellette az ékes királylyány, 
Mint felhő mellett a tündöklő szivárvány.

Hogy az öreg király leányát meglátta, 
Reszkető örömmel borult a nyakába, (…)



109

PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ

Járta már a kancsó isten igazába’, 
Ekkor a királynak ily szó jött szájába: 
„Figyelmezzetek rám, ti nemes vitézek, 
Mert nagy fontosságu, amit majd beszélek.”

S a magyar huszárok mind figyelmezének, 
Fölfogni értelmét király beszédének, 
Aki egyet ivott, azután köhhentett, 
S végre ily szavakkal törte meg a csendet:

„Mindenekelőtt is mondd meg a nevedet, 
Bátor vitéz, aki lyányom megmentetted.” 
„Kukoricza Jancsi becsületes nevem: 
Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem.”

Kukoricza Jancsi ekképen felele, 
Azután a király ily szót váltott vele: 
„Én a te nevedet másnak keresztelem, 
Mától fogva neved János vitéz legyen.

Derék János vitéz halld most beszédemet: 
Minthogy megmentetted kedves gyermekemet, 
Vedd el feleségül, legyen ő a tied, 
És vele foglald el királyi székemet.

A királyi széken én sokáig ültem, 
Rajta megvénültem, rajta megőszültem. 
Nehezek nekem már a királyi gondok, 
Annakokáért én azokról lemondok.

Homlokodra teszem a fényes koronát, 
Fényes koronámért nem is kívánok mást, 
Csak hogy e várban egy szobát rendelj nékem, 
Melyben hátralevő napjaimat éljem.”

A király szavai ím ezek valának, 
Nagy csodálkozással hallák a huszárok. 
János vitéz pedig e szíves beszédet 
Alázatos hangon ekkép köszöné meg:
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„Köszönöm szépen a kelmed jó’karatját, 
Amely reám nézve nem érdemlett jóság; 
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom, 
Hogy én e jóságot el nem fogadhatom.

Hosszú históriát kéne elbeszélnem, 
Miért e jósággal lehetetlen élnem; 
De attól tartok, hogy megunnák kelmetek; 
S én másnak terhére lenni nem szeretek.”

„De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk biz azt; 
Hiábavalóság, ami téged aggaszt.” 
Igy biztatta őt a jó francia király, 
S János vitéz beszélt, amint itt írva áll:  

14. rész

„Hogy is kezdjem csak hát?... Mindennek előtte 
Hogyan tettem szert a Kukoricza névre? 
Kukorica között találtak engemet, 
Ugy ruházták rám a Kukoricza nevet.

Egy gazdaember jólelkü felesége 
 Amint ő nekem ezt sokszor elmesélte  
Egyszer kinézett a kukoricaföldre, 
S ott egy barázdában lelt engem heverve.

Szörnyen sikítottam, sorsomat megszánta, 
Nem hagyott a földön, felvett a karjára, 
És hazafelé ezt gondolta mentiben: 
„Fölnevelem szegényt, hisz ugy sincs gyermekem.”

Meséljétek el ti Jancsi életének történetét!

Azért szép királylyány ne tarts reám számot; 
Mert ha nem bírhatom kedves Iluskámat: 
Nem is fogok bírni senkit e világon, 
Ha elfelejtkezik is rólam halálom.”
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15. rész

János vitéz ekkép végzé történetét, 
Nem hagyta hidegen a hallgatók szivét; 
A királylyány arcát mosta könnyhullatás, 
Melynek kútfeje volt bánat s szánakozás.

A király e szókat intézte hozzája: 
„Nem erőtetlek hát, fiam, házasságra; 
Hanem amit nyujtok hálámnak fejében, 
Elfogadását nem tagadod meg tőlem.”

Erre kinyitotta kincstárát a király: 
Parancsolatjára egy legény előáll, 
S arannyal tölti meg a legnagyobb zsákot, 
János ennyi kincset még csak nem is látott.

„Nos hát János vitéz, lyányom megmentője,” 
Beszélt a király, „ez legyen tetted bére. 
Vidd el mindenestül ezt a teli zsákot, 
És boldogítsd vele magadat s mátkádat.
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Tartóztatnálak, de tudom, nem maradnál, 
Kivánkozol lenni máris galambodnál, 
Eredj tehát  hanem társid maradjanak; 
Éljenek itt néhány mulatságos napnak.”

Ugy volt biz az, amint mondotta a király, 
János vitéz kivánt lenni galambjánál. 
Búcsuzott a királylyánytól érzékenyűl; 
Aztán a tengerhez ment és gályára űlt.

A király s a sereg elkisérte oda. 
Tőlök sok „szerencsés jó utat” hallhata, 
S szemeikkel néztek mindaddig utána, 
Míg a nagy messzeség ködöt nem vont rája.

1. Magyarázd meg a következő szavak eredetét és jelentését a 
János vitézben!

Kánaán, Dárius kincse ínség, megtáncoltatjuk, számolhat 
kezére, föld szélére hágott, kaszabolták, nyargal lóhalálába, 
barázda, meg-meghusángolt

2. Mit jelent a következő szólás: Jancsi ereiben nem folyt víz vér 
helyett ?

3. Írd ki a csatajelenetet mozgalmassá tevő hangutánzó szavakat!

4. Fogalmazd meg tömörebben!

„A királylyány arcát mosta könnyhullatás,
Melynek kútfeje volt bánat s szánakozás.”

5. Milyen hangulatot sugallnak a következő képek?   
Nevezd is meg őket!

„A leáldozó nap utósó sugára 
Vörös szemmel nézett a siralmas tájra.”

„Olyan volt mellette az ékes királylyány, 
Mint felhő mellett a tündöklő szivárvány.”

„Ez a kis leányzó volt az én örömem, 
Az egyetlen rózsa tüskés életemen.”

6. Milyen fontos esemény következik be Jancsi életében a 13. részben?  Keresd ki a sorokat, amelyek 
ezt közlik!

Magyar huszár 1830 körül
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7. Igaz vagy hamis? Karikázd be a hamis kijelentéseket Jancsi életével kapcsolatban!

a. Jancsit a kukoricásban találták.
b. Jancsi szülei édes szülők.
c. Jancsi nevelőszüleinek nem volt gyermekük.
d. Az apa örömmel fogadta a kukoricásban talált gyereket.
e. Jancsit cselédnek szánták a háznál.
f.  Jancsinak boldog gyermekkora volt.
g. Jancsi egyetlen öröme Iluska.
h. Iluska teljesen árva.
i. Iluska mostoháját a férje tartotta féken, amikor Iluskát bántotta.
j. Jancsi nevelőanyja meghalt.
k. Jancsi nevelőanyja nem váltotta be ígéretét, hogy összeházasítja a két fi atalt.
l. Jancsit elcsapta a gazdája.
m. A szerelmesek örök hűséget fogadtak egymásnak.
n. A király egy zsák kinccsel jutalmazta meg János vitézt.

helyesírási alapelvek összefoglalása

1. Csoportosítsd az alábbi szavakat a két tanult helyesírási elvnek megfelelően!

irigy, Gaál, pehely, gólya, kocsi, szúrós, lyukacsos, savanyú, Batthyány, erdő, Rákóczi

2. Foglald mondatokba az alábbi szavakat, hogy kiderüljön a jelentésük!

fogja-foglya, hej-hely, sújt-súlyt, veszélyjel-veszéllyel, folyt-fojt

3. Válaszd ki az alábbi szópárokból a helyes változatot!

dicsér-dícsér, regős-regös, hír-hir, kiváncsi-kíváncsi, sírdogál-sirdogál, héjja-héja, 
heggeszt-hegeszt, bábu-bábú, eskű-eskü, tízet-tizet, hirdetés-hírdetés, hegedül-hegedűl

4. Alkoss olyan mondatokat, amelyekből kiderüljön, hogy az alábbi szópárok mindkét tagja helyes!

árú-áru, falu-falú

5. Egészítsd ki a táblázatot a megadott minta alapján, majd fogalmazd meg észrevételed!

kéz kézi kézben kezek kezes kezet

víz vízi vízben vizek

tűz

híd

út



114

PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ

6. Pótold a táblázat hiányzó részeit a megadott szavak helyes alakjával!

vigyázanak-vigyázzanak, korsóját-korsoját-korsólyát, tanuja-tanúja, bevallják-bevalják-bevalyák, 
megdícsérte-megdicsérte, ujra-újra

A testvérek szerettek a kertben játszani. Az édesanyjuk a lelkükre kötötte, hogy ……………… a vi-
rágokra, csakhogy labdázás közben eltörték a petúnia ………………., nagyon megijedtek. Az ese-
ménynek nem volt más …………………., de megegyeztek, hogy őszintén ………………….., amit tettek. 
Édesanyjuk először …………………………. őket, mert nem hazudtak, aztán pedig azzal tehették jóvá a 
bűnüket, hogy segítettek ……………………. elültetni a petúniákat.

Tudtad, hogy….?

	a főnevek végén az -ú, -ű általában hosszú, de vannak kivételek pl. anyu, apu, bábu, 
saru, eskü

	a mellkéknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú pl. gyönyörű, hiú

	szavak végén az -ó, -ő hosszú, de kivétel pl. a no, nono

	az -ul, -ül mindig rövid pl. tanul, hegedül, borul, békül

	a zsír, húsz, tíz, ír, bújik szavak belsejében a magánhangzó megrövidül pl. zsiradék, 
huszonéves, tizedik, beiratkozás, bujdosó

	a szín, szív, kísér, íz szavainkban a magánhangzók hosszúsága nem változik toldalé-
kok hatására, noha röviden ejtjük őket pl. színes, szívecske, szíves, kísértet, ízletes

	vannak szavak, amelyeknek kiejtése eltér a leírt alakjuktól pl. szerviz, ördöngös, 
dicsér, kisebb, lesz
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János vitéz

17. rész

Másnap, amint az ég alja jövendölte, 
Csakugyan szél támadt, mégpedig nem gyönge. 
Zokogott a tenger hánykodó hulláma 
A zugó fergeteg korbácsolására.

Volt a hajó népe nagy megijedésben, 
Amint szokott lenni olyan vad szélvészben. 
Hiába volt minden erőmegfeszítés, 
Nem látszott sehonnan érkezni menekvés.

Sötét felhő is jön; a világ elborúl, 
Egyszerre megdördül az égiháború, 
Villámok cikáznak, hullnak szanaszerte; 
Egy villám a hajót izről porrá törte.

Látszik a hajónak diribjedarabja, 
A holttesteket a tenger elsodorja. 
Hát János vitéznek milyetén sors jutott? 
Őt is elsodorták a lelketlen habok?

Hej biz a haláltól ő sem volt már messze, 
De mentő kezét az ég kiterjesztette, 
S csodálatos módon szabadította meg, 
Hogy koporsója a habok ne legyenek.

Ragadta őt a víz magasra, magasra, 
Hogy tetejét érte már a felhő rojtja; 
Ekkor János vitéz nagy hirtelenséggel 
Megkapta a felhőt mind a két kezével.

Belekapaszkodott, el sem szalasztotta, 
S nagy erőlködéssel addig függött rajta, 
Mígnem a felhő a tengerparthoz ére, 
Itten rálépett egy szikla tetejére.
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Először is hálát adott az istennek, 
Hogy életét ekkép szabadította meg; 
Nem gondolt vele, hogy kincsét elvesztette, 
Csakhogy el nem veszett a kinccsel élete.

Azután a szikla tetején szétnézett, 
Nem látott mást, csupán egy grifmadárfészket. 
A grifmadár épen fiait etette, 
Jánosnak valami jutott az eszébe.

Odalopózkodott a fészekhez lassan 
És a grifmadárra hirtelen rápattan, 
Oldalába vágja hegyes sarkantyúját, 
S furcsa paripája hegyenvölgyön túlszállt.

Hányta volna le a madár nyakrafőre, 
Lehányta volna ám, ha bírt volna véle, 
Csakhogy János vitéz nem engedte magát. 
Jól átszorította derekát és nyakát.

Ment, tudj’ az isten hány országon keresztül; 
Egyszer, hogy épen a nap az égre kerül: 
Hát a viradatnak legelső sugára 
Rásütött egyenest faluja tornyára.

Szent isten! hogy örült ennek János vitéz, 
Az öröm szemébe könnycseppeket idéz; 
A madár is, mivel szörnyen elfáradt már, 
Vele a föld felé mindinkább közel jár.

Le is szállott végre egy halom tetején, 
Alig tudott venni lélekzetet szegény, 
János leszállt róla és magára hagyta, 
És ment, elmerűlve mély gondolatokba.

„Nem hozok aranyat, nem hozok kincseket, 
De meghozom régi hűséges szívemet, 
És ez elég neked, drága szép Iluskám! 
Tudom, hogy nehezen vársz te is már reám.”
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Ily gondolatokkal ért a faluvégre, 
Érintette fülét kocsiknak zörgése, 
Kocsiknak zörgése, hordóknak kongása; 
Szüretre készűlt a falu lakossága.

Nem figyelmezett ő szüretre menőkre, 
Azok sem ismertek a megérkezőre; 
A falu hosszában ekképen haladott 
A ház felé, ahol Iluskája lakott.

A pitvarajtónál be reszketett keze, 
S mellében csakhogy el nem állt lélekzete; 
Benyitott végtére  de Iluska helyett 
Látott a pitvarban idegen népeket.

„Tán rosz helyen járok” gondolta magában, 
És a kilincs megint volt már a markában... 
„Kit keres kegyelmed?” nyájasan kérdezte 
János vitézt egy kis takaros menyecske.

Elmondotta János, hogy kit és mit keres... 
„Jaj, eszem a szívét, a naptól oly veres! 
Bizonybizony alighogy reáismértem,” 
Szólott a menyecske meglepetésében.

„Jőjön be már no, hogy az isten áldja meg, 
Odabenn majd aztán többet is beszélek.” 
Bevezette Jánost, karszékbe ültette, 
S így folytatta ismét beszédét mellette:

„Ismere még engem? nem is ismer talán? 
Tudja, én vagyok az a kis szomszédlány, 
Itt Iluskáéknál gyakran megfordúltam...” 
„Hanem hát beszéljen csak: Iluska hol van?”

Szavaiba vágott kérdezőleg János, 
A menyecske szeme könnytől lett homályos. 
„Hol van Iluska, hol?” felelt a menyecske, 
„Szegény Jancsi bácsi!... hát el van temetve.”
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Jó, hogy nem állt János, hanem űlt a széken, 
Mert lerogyott volna kínos érzésében; 
Nem tudott mást tenni, a szívéhez kapott, 
Mintha ki akarná tépni a bánatot.

Igy űlt egy darabig némán merevedve, 
Azután szólt, mintha álmából ébredne: 
„Mondjatok igazat, ugye hogy férjhez ment? 
Inkább legyen férjnél, mintsem hogy odalent.

Akkor legalább még egyszer megláthatom, 
S édes lesz nekem e keserű jutalom.” 
De a menyecskének orcáján láthatta, 
Hogy nem volt hazugság előbbi szózata.

18. rész

János reáborult az asztal sarkára, 
S megeredt könnyének bőséges forrása, 
Amit mondott, csak úgy töredezve mondta, 
Elelakadt a nagy fájdalomtól hangja:

„Miért nem estem el háború zajában? 
Miért a tengerben sírom nem találtam? 
Miért, miért lettem e világra, miért? 
Ha ily mennykőcsapás, ilyen gyötrelem ért!”

Kifáradt végre őt kínozni fájdalma, 
Mintha munkájában elszenderűlt volna, 
„Hogy halt meg galambom? mi baj lett halála?” 
Kérdé, s a menyecske ezt felelte rája:

„Sok baja volt biz a szegény teremtésnek; 
Kivált mostohája kinzása töré meg. 
De meg is lakolt ám érte a rosz pára, 
Mert jutott inséges koldusok botjára.

Aztán meg magát is szörnyen emlegette, 
Jancsi bácsi; ez volt végső lehellete: 
Jancsikám, Jancsikám, az isten áldjon meg. 
Másvilágon, ha még szeretsz, tied leszek.
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Ezek után kimult az árnyékvilágból;
A temetőhelye nincsen innen távol.
A falu népsége nagy számmal kisérte;
Minden kisérője könnyet ejtett érte.”

Kérelem szavára a szíves menyecske
Jánost Iluskája sírjához vezette;
Ottan vezetője őt magára hagyta,
Lankadtan borúlt a kedves sírhalomra.

Végiggondolta a régi szép időket,
Mikor még Iluska tiszta szive égett,
Szíve és orcája  s most a hideg földben
Hervadtan, hidegen vannak mind a ketten.

Leáldozott a nap piros verőfénye,
Halovány hold lépett a napnak helyébe,
Szomorún nézett ki az őszi homályból,
János eltántorgott kedvese hantjától.

Még egyszer visszatért. A sírhalom felett
Egyszerű kis rózsabokor nevelkedett.
Leszakította a virágszálat róla,
Elindult s mentében magában így szóla:

„Ki porából nőttél, árva kis virágszál,
Légy hűséges társam vándorlásaimnál;
Vándorlok, vándorlok, a világ végeig,
Míg kivánt halálom napja megérkezik.”

1. Keress rokon értelmű megfelelőket a következő szavakhoz!

gálya, mátka, epekedés 

2. Keresd ki a hanghatást és látványt teremtő (auditív és vizuális) kifejezéseket a tengeri vihar leírásából!

3. Keress példát megszemélyesítésekre és metaforákra a vihar leírásában!

4. Válaszolj a következő kérdéseke!

a. Milyen terveket szőtt János vitéz, amint elindult hazafelé?
b. Milyen jelekből következtet a kormányos a vihar közeledtére?
c. Hogyan szabadul meg János a hajótörésből?
d. Hogyan változnak meg a tervei Jánosnak, miután elveszíti a kincsét?
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5. Elemezd János vitéz viselkedését, amint megtudja, hogy kedvese halott! Készítsd el az eseménysor 
vázlatát igazodva a megadott mozzanatokhoz!

a. Szívéhez kapott.
b. 
c. 
d. Ráborult az asztal sarkára.
e. 
f. 
g. Elmegy Iluska sírjához.
h. 
i. 

6. Helyettesítsd be a szereplőket az alábbi kijelentésekben!

a. A ………......……. kínozta …….......………...
b. …………...............….  belehalt a kínzásba.
c. A ……….............…….. koldusbotra jutott.
d. Halálában Iluska   ……………… emlegette.
e. A temetésen  …………………………. nagy számban kísérte.

7. Mit ígért/üzent Iluska a halálos ágyán Jancsinak?

8. Mi a célja János vitéznek, miután tervei mind kútba hullottak?

9. Keress választ János gyötrő kérdéseire!

Miért nem estem el háború zajában?
Miért a tengerben sírom nem találtam?
Miért, miért lettem e világra, miért?
Ha ily mennykőcsapás, ilyen gyötrelem ért.

10. Készítsd el a tengeri vihar leírásának a vázlatát!
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ÖSSZEFOGLALÁS

AZ ELSŐ VÁNDORÚT

1.  Felidézve a népmesék és mesei hősök jellemzőit, keress hasonlóságokat a mesehősök és 
János vitéz története között! Karikázd be azoknak a kijelentéseknek a betűjelét a meséről, 
amelyek a János vitézre is jellemzőek!

a.  A népmesék hősei általában elnyomott, kisemmizett egyé-
nek, akik elégedetlenek sorsukkal.

b.  Tűrhetetlen sorsukon úgy változtatnak, hogy vándorútra kel-
nek a boldogság nyomában.

c.  A vándorúton próbákat állnak ki, amelyek érdemessé teszik 
őket a boldogságra.

d.  A vándorút végén meglelik boldogságukat, amelyet általá-
ban a házasság és a vagyon jelent.

e. A vándorút a földi és a mesei világokon át egyaránt vezet.
f. A mesehőst segítő szereplők támogatják a próbák kiállásában.

2.  Sorold fel a János vitéz által kiállt próbákat, és állapítsd meg, hogy milyen lelki, jellembeli 
tulajdonságokról tett tanúbizonyságot ezekkel!

3. Miben különbözik János vitéz a mesehősöktől?

4. Kiket hasonlíthatsz a mesei ellenségekhez a János vitéz szereplői közül?

5. Keress választ arra, hogy Jancsi miért nem lelhette boldogságát az első vándorút végén!

6. Olvasd el a 19–20. részt, és készíts róla egy élménybeszámolót Jancsi nevében!

János vitéz

21. rész

Nem bizonyos, mennyi ideig haladott,
De annyi bizonyos, mennél tovább jutott,
Annál sötétebb lett előtte a világ,
S egyszerre csak annyit vesz észre, hogy nem lát.

„Éj vane vagy szemem világa veszett ki?”
János vitéz ekkép kezdett gondolkodni.
Nem volt éj, nem veszett ki szeme világa,
Hanem hogy ez volt a sötétség országa.
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Nem sütött az égen itt sem nap, sem csillag; 
János vitéz csak úgy tapogatva ballag, 
Néha feje fölött elreppent valami, 
Szárnysuhogásformát lehetett hallani.

Nem szárnysuhogás volt az tulajdonképen, 
Boszorkányok szálltak arra seprőnyélen. 
Boszorkányoknak a sötétség országa 
Rég ideje a, hogy birtoka, tanyája.

Ország gyülését őkelmök itt tartanak, 
Éjfél idejében idelovaglanak. 
Most is gyülekeznek ország gyülésére 
A sötét tartomány kellő közepére.

Egy mélységes barlang fogadta be őket, 
A barlang közepén üst alatt tűz égett. 
Ajtó nyilásakor meglátta a tüzet 
János vitéz s annak irányán sietett.

Mikor János vitéz odaért: valának 
Egybegyülekezve mind a boszorkányok. 
Halkan lábujjhegyen a kulcslyukhoz mene, 
Furcsa dolgokon is akadt meg a szeme.

A sok vén szipirtyó benn csak ugy hemzsegett. 
Hánytak a nagy üstbe békát, patkányfejet, 
Akasztófa tövén nőtt füvet, virágot, 
Macskafarkat, kigyót, emberkoponyákat.

De ki tudná sorra mind előszámlálni? 
Csakhogy János mindjárt át kezdette látni, 
Hogy a barlang nem más, mint boszorkánytanya. 
Erre egy gondolat agyán átvillana.

Tarsolyához nyúlt, hogy sípját elővegye, 
Az óriásoknak hogy jőjön serege, 
Hanem megakadt a keze valamiben, 
Közelebb vizsgálta s látta, hogy mi legyen.
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A seprők voltak ott egymás mellé rakva, 
Miken a boszorkánynép odalovagla. 
Fölnyalábolta és messzire elhordá, 
Hogy a boszorkányok ne akadjanak rá.

Ekkor visszatért és sípjával füttyentett 
És az óriások rögtön megjelentek. 
„Rajta, törjetek be szaporán, legények!” 
Parancsolá János, s azok betörének.

No hisz keletkezett cifra zenebona; 
A boszorkánysereg gyorsan kirohana; 
Keresték a seprőt kétségbeeséssel, 
De nem találták, s így nem repülhettek el.

Az óriások sem pihentek azalatt, 
Mindenikök egyegy boszorkányt megragadt, 
S ugy vágta a földhöz dühös haragjába’, 
Hogy széjjellapultak lepények módjára.

Legnevezetesebb a dologban az volt, 
Hogy valahányszor egyegy boszorkány megholt, 
Mindannyiszor oszlott az égnek homálya, 
S derűlt lassanként a sötétség országa.

Már csaknem egészen nap volt a vidéken, 
Az utolsó banya volt a soron épen... 
Kire ismert János ebbe’ a banyába’? 
Hát Iluskájának mostohaanyjára.

„De, kiáltott János, ezt magam döngetem.” 
S óriás kezéből kivette hirtelen, 
Hanem a boszorkány kicsusszant markából, 
Uccu! szaladni kezd, és volt már jó távol.

„A keserves voltát, rugaszkodj utána!” 
Kiáltott most János egyik óriásra. 
Szót fogadott ez, és a banyát elkapta, 
És a levegőbe magasra hajtotta.
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Igy találták meg az utolsó boszorkányt
Halva, János vitéz faluja határán;
S minthogy minden ember gyülölte, utálta,
Mégcsak a varju sem károgott utána.

Sötétség országa kiderült végképen,
Örökös homálynak napfény lett helyében,
János vitéz pedig rakatott nagy tüzet,
A tűz minden seprőt hamuvá égetett.

Az óriásoktól azután bucsút vett,
Szivükre kötvén a jobbágyi hűséget.
Ezek igérték, hogy hűségesek lesznek,
S János vitéz jobbra és ők balra mentek...

1. Fejezd ki ugyanazt állító formában!

nem bizonyos, nem lát, nem ébredett

2. Keress egy-egy rokon értelmű megfelelőt az alábbi szavakhoz!

szipirtyó, hemzseg, tarsoly, kísértet

3. Válaszolj a kérdésekre!

a. Milyen jellemzői vannak a sötétség országának? Sorold fel őket! 
b. Milyen szárnyak suhogását hallani a sötétség országában?
c. Milyen céllal és hol gyülekeztek a boszorkányok?
d. Miért vitte el a seprűket Jancsi a bejárat mellől?
e. Mi történt valahányszor egy-egy boszorkány elpusztult?
f. Hogy állt bosszút Jancsi Iluska mostoháján?

4. Készítsd el a boszorkánybarlang leírását!

János vitéz

23. és 25. rész

23. rész

János vitéz egy nagy hegy tetején jára,
Hogy a kelő hajnal rásütött arcára.
Gyönyörűséges volt, amit ekkor látott,
Meg is állt, hogy körülnézze a világot.
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Haldoklófélben volt a hajnali csillag, 
Halovány sugára már csak alig csillog, 
Mint gyorsan kiröppent fohász, eltünt végre, 
Mikor a fényes nap föllépett az égre.

Föllépett aranyos szekeren ragyogva,  
Nyájasan nézett a sík tengerhabokra, 
Mik, ugy tetszett, mintha még szenderegnének, 
Elfoglalva térét a végtelenségnek.

Nem mozdult a tenger, de fickándoztanak 
Sima hátán néha apró tarka halak, 
S ha napsugár érte pikkelyes testöket, 
Tündöklő gyémántnak fényeként reszketett.

(…)

És megfújta sípját. A sípnak szavára 
Egy óriás mindjárt előtte is álla. 
„Át tudsze gázolni ezen a tengeren?” 
Kérdi János vitéz „gázolj által velem.”

„Át tudoke?” szól az óriás és nevet, 
„Meghiszem azt; foglalj a vállamon helyet. 
Így ni, most kapaszkodj meg jól a hajamba.” 
És már meg is indult, amint ezt kimondta.

(…) 

25. rész

Tündérország első kapuját őrzötte 
Félrőfös körmökkel három szilaj medve. 
De fáradságosan János keze által 
Mind a három medve egy lett a halállal.

„Ez elég lesz mára,” János ezt gondolta, 
Nagy munkája után egy padon nyugodva. 
„Ma ezen a helyen kissé megpihenek, 
Holnap egy kapuval ismét beljebb megyek.”
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És amint gondolta, akkép cselekedett, 
Második kapuhoz másnap közeledett. 
De már itt keményebb munka várt ám rája, 
Itt őrzőnek három vad oroszlán álla.

Hát nekigyűrközik; a fenevadakra 
Ráront hatalmasan, kardját villogtatva; 
Védelmezték azok csunyául magokat, 
De csak mind a három élete megszakadt.

Igen feltüzelte ez a győzedelem, 
Azért, mint tennap, most még csak meg sem pihen, 
De letörölve a sűrü verítéket, 
A harmadik kapu közelébe lépett.

Uram ne hagyj el! itt volt ám szörnyű strázsa; 
Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása. 
Egy nagy sárkánykígyó áll itt a kapuban; 
Elnyelne hat ökröt, akkora szája van.

Bátorság dolgában helyén állott János, 
Találós ész sem volt őnála hiányos, 
Látta, hogy kardjával nem boldogúl itten, 
Más módot keresett hát, hogy bemehessen.

A sárkánykígyó nagy száját feltátotta, 
Hogy Jánost egyszerre szerteszét harapja; 
S mit tesz ez, a dolog ilyen állásába’? 
Hirtelen beugrik a sárkány torkába.

Sárkány derekában kereste a szívet, 
Ráakadt és bele kardvasat merített. 
A sárkány azonnal széjjelterpeszkedett, 
S kinyögte magából a megtört életet.

Hej János vitéznek került sok bajába, 
Míg lyukat fúrhatott sárkány oldalába. 
Végtére kifurta, belőle kimászott, 
Kaput nyit, és látja szép Tündérországot.
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1. Keresd meg az alábbi szavak ellentétes értelmű párjait!

haldoklófélben, halovány, gyorsan, nyájasan, hajnal

2. Nevezd meg a 23. rész 2–3. szakaszában található költői képeket, majd fogalmazd meg, hogy miből 
fakad stilisztikai hatásuk!

3. Válaszolj a kérdésekre!

a. Melyik tenger partjára érkezett János vitéz?
b. Melyik napszakban pillantotta meg a tengert?
c. Ki vitte át János vitézt az Óperenciás-tengeren?

4. Igaz vagy hamis? Az igaz állítások után tegyél egy pipát, a hamis állításokat javítsd ki helyesre!

a. Tündérországnak három kapuja volt.
b. János vitéz három napig küzdött, amíg bejutott Tündérországba.
c. A medvéket, az oroszlánokat és a sárkánykígyót is erővel győzte le.
d. A sárkánykígyó lenyelte Jánost.

5. Készíts egy tudósítást János vitéz küzdelmeiről Tündérország kapujában!

János vitéz

26–27. rész

26. rész

Tündérországban csak híre sincs a télnek,
Ott örökös tavasz pompájában élnek;
S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
Örökös hajnalnak játszik pirossága.

Benne tündérfi ak és tündérleányok
Halált nem ismerve élnek boldogságnak;
Nem szükséges nekik sem étel, sem ital,
Élnek a szerelem édes csókjaival.

Nem sír ott a bánat, de a nagy örömtül
Gyakran a tündérek szeméből könny gördül;
Leszivárog a könny a föld mélységébe,
És ennek méhében gyémánt lesz belőle. 



128

PETŐFI SÁNDOR: JÁNOS VITÉZ

Szőke tündérlyányok sárga hajaikat 
Szálanként keresztülhúzzák a föld alatt; 
E szálakból válik az aranynak érce, 
Kincsleső emberek nem kis örömére.

A tündérgyerekek ott szivárványt fonnak 
Szemsugarából a tündérleányoknak; 
Mikor a szivárványt jó hosszúra fonták, 
Ékesítik vele a felhős ég boltját.

Van a tündéreknek virágnyoszolyája, 
Örömtől ittasan heverésznek rája; 
Illatterhes szellők lanyha fuvallatja 
Őket a nyoszolyán álomba ringatja.

És amely világot álmaikban látnak, 
Tündérország még csak árnya e világnak. 
Ha a földi ember először lyányt ölel, 
Ennek az álomnak gyönyöre tölti el.

 
27. rész

Hogy belépett János vitéz ez országba, 
Mindent, amit látott, csodálkozva láta. 
A rózsaszín fénytől kápráztak szemei, 
Alighogy merészelt körültekinteni.

Meg nem futamodtak tőle a tündérek, 
Gyermekszelídséggel hozzá közelgének, 
Illeték őt nyájas enyelgő beszéddel, 
És a szigetbe őt mélyen vezették el.

Amint János vitéz mindent megszemléle, 
S végtére álmából mintegy föleszméle: 
Kétségbeesés szállt szivének tájára, 
Mert eszébe jutott kedves Iluskája.

„Itt hát, hol országa van a szerelemnek, 
Az életen által én egyedül menjek? 
Amerre tekintek, azt mutassa minden, 
Hogy boldogság csak az én szivemben nincsen?”
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Tündérországnak egy tó állott közepén, 
János vitéz búsan annak partjára mén, 
S a rózsát, mely sírján termett kedvesének, 
Levette kebléről, s ekkép szólítá meg:

„Te egyetlen kincsem! hamva kedvesemnek! 
Mutasd meg az utat, én is majd követlek.” 
S beveté a rózsát a tónak habjába; 
Nem sok híja volt, hogy ő is ment utána...

De csodák csodája! mit látott, mit látott! 
Látta Iluskává válni a virágot. 
Eszeveszettséggel rohant a habokba, 
S a föltámadt leányt kiszabadította.

Hát az élet vize volt ez a tó itten, 
Mindent föltámasztó, ahova csak cseppen. 
Iluska porából nőtt ki az a rózsa, 
Igy halottaiból őt föltámasztotta.

Mindent el tudnék én beszélni ékesen, 
Csak János vitéznek akkori kedvét nem, 
Mikor Iluskáját a vizből kihozta, 
S rég szomjas ajakán égett első csókja.

Be szép volt Iluska! a tündérleányok 
Gyönyörködő szemmel mind rábámulának; 
Őt királynéjoknak meg is választották, 
A tündérfiak meg Jánost királyokká.

A tündérnemzetség gyönyörű körében 
S kedves Iluskája szerető ölében 
Mai napig János vitéz őkegyelme 
Szép Tündérországnak boldog fejedelme.

1. Fogalmazd újra a 26. rész 1-4 szakaszát úgy, hogy csak állító mondatokat használj!

2. Fejezd ki más szavakkal azt, hogy „örömtől ittasan”!
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3. Válaszolj a kérdésekre!

a. Miből készül a szivárvány Petőfi  leírása szerint?
b. A szöveg alapján fogalmazd meg, mi lehet a virágnyoszolya!
c. Milyen szín uralkodik Tündérországban? Magyarázd meg ennek jelképes jelentését!
d. Hogyan fogadják a tündérek az országukba belépő János vitézt?
e. Hogyan teljesedett be Iluska ígérete, amelyet halálos ágyán tett Jancsinak?

4. Képzeld el János vitéz és Iluska találkozását, majd egy-másfél oldalban párbeszédes és elbeszélő 
formában meséld el !

ÖSSZEFOGLALÁS
A MÁSODIK VÁNDORÚT

1. Mi indította el János vitézt a második vándorútra?

2. Mi a célja ennek a vándorútnak?

3.  Milyen próbákat áll ki ezen az úton János vitéz, illetve mi 
a célja ezeknek?

4.  Hol zajlik a második vándorút? Milyen jelképes jelentést 
lehet ennek tulajdonítani?

5.  Milyen tulajdonságait mozgósítja János vitéznek a Tün-
dérország kapujában kiállott három próba?

6.  Milyen különbségek és milyen hasonlóságok emelhetők ki János vitéz két vándorútja kö-
zött? Használd az alábbi szempontokat!

• A vándorút célja
• Az indulás helyszíne
• A vándorút tere, világa
• A kiállott próbák száma
• A kiállott próbák nehézsége
• Jancsi/ János vitéz felszínre kerülő tulajdonságai
• A vándorút végkifejlete

7.  Mivel bizonyítható, hogy mindvégig Iluska emlékét táplálta szívében? Keresd ki a 19. rész-
től kezdődően azokat a részeket, amelyek Iluska emlékét idézik!

8. Sorold fel a költeményben felfedezett mesei elemeket!

9. Miben különbözik János vitéz a mesei hősöktől? 
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A JÁNOS VITÉZ ÖSSZEFOGLALÁSA

A János vitéz mesei elemekből építkező elbeszélő mű, amelyben végigkövetjük a főszereplő 
Kukoricza Jancsi, majd János vitéz boldogságkereső útját, amelyet kizárólag a szerelem megtalálása 
jelent számára.

A mesehősökhöz hasonlóan, mikor a szerelem lehetőségétől megfosztják őt a környezetében 
uralkodó ellenséges hatalmak (Iluska mostohája, gazdája), vándorútra kel. Az út alatt kiállott pró-
bák Jancsi becsületességéről, bátorságáról és Iluskához való hűségéről győznek meg bennünket. 
Ám ezek a próbák és tulajdonságok nem elegendőek ahhoz, hogy hősünk elnyerje a boldogságát. 
A földi világban nem teljesülhet be a szerelme, mire visszatér, immár János vitézként, a szülőfalujába, 
Iluska már halott. 

A második vándorút célja a halál birodalma, hiszen Iluska halálos ágyán azt üzente Jancsinak, 
hogy a másvilágon az övé lesz.

Ez a vándorút a földön túli, másik világon át vezet, ahol a sötét, negatív erők legyőzése (Óriá-
sország, sötétség országa) vagy elkerülése (alvilág, szellemek világa) után eljut a mennyországhoz
hasonlatos Tündérországba, ahol megtalálja Iluskát.

A mű több értelmezése is lehetséges. A pesszimista értelmezés szerint az igazi boldogság elér-
hetetlen a földön, csak a túlvilágon valósítható meg. 

Az optimista értelmezés szerint Jancsi vándorútja saját lelkében zajlik és célja a megtisztulás, 
amely a „lelki menny” megteremtéséhez vezet, és amelyben az ember átélheti az igazi, tiszta boldog-
ság élményét.

Petőfi  Sándor János vitéz című alkotása elbeszélő költemény. Az elbeszélő költemény verses formá-
ban írott epikus mű. A többi epikus műtől a verses forma és a sokkal nagyobb fokú költőiség  (költői 
eszközök sűrűbb használata) különbözteti meg.
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Asztalos István: Történt az utcán

Így kezdődött.
Egy kutya szimatolgatott az utca szemetében. Szürke, lompos, olyan alázatos városi kutya, mely a 

szemetes s az emberek jóvoltából él. Sovány, piszkos, olyan senki kutyája. Feltűnők csak hasáról lelógó 
emlői voltak, valami vacokban kölykei lehettek, azok szívhatták olyan laposra testét.

Nem maradt az utcának zuga, amit fel ne ke
resett volna. Eldobott almacsutkától kezdve min
dent megevett. Már nagy tapasztalatai lehettek, 
mert olyankor cirkált, amikor még nem járt a vá
rosi szemetes, de már a cselédek kitették a sze
metet a járda szélére. A szemétkupacokat aztán 
rendre végigszaglászta.

Az utca másik végén lakott egy jószívű mészá
ros, aki mindennap odadobott neki valamit. Ezt 
hagyta utoljára, előbb végigszaglászta az utcát.

Na, a kutya megállt egy szemetesládánál, és 
valami különösebb falatot kaphatott, mert se lá

tott, se hallott. Nem vette észre, hogy közeledik egy gyerek, egy olyan szeplős, városi fiú. Ó, erről is 
voltak tapasztalatai, s ha látja jönni a fiút, kikerülte volna, de nyakáig a szemétben turkált.

A fiú a kutyához ért. Arcára csúnya mosoly szélesedett. Felemelte lábát, s teljes erejéből a kutyába 
rúgott. A kutya lefordult a járdáról, de igyekezett a lábára állni, s akkor érte a második rúgás. Ösztö
nösen a láb után kapott, valamit elért a fogával, s a fiú nadrágja a többi mellé új lyukat kapott. A fiú 
felkiáltott. Egy ember arra nézett:

– Mi az, te gyerek?
– Megharapott ez a dög – mutatott a fiú a távolodó kutya felé. – Nekem jött, és megharapott.
– Neked ment? Hátha veszett – szólt izgatottan az odaszóló, és követ ragadva a kutya után dobta.
– Mi történt? – kérdezte egy másik kíváncsi.
– Megharapta egy veszett kutya… – szólt a dobáló, s másik kő után hajolt.
Egy asszony, aki mindezeket hallotta, ijedten kiabálni kezdett a szembejövőkre:
– Vigyázzanak, veszett kutya!
A hang, mint vízbe dobott kő hulláma, úgy terjedt széjjel. Már vagy négyen is szaladtak a kutya után, 

tele torokkal kiáltozva:
– Veszett kutya, veszett kutya! – aztán mind többen és többen vették át a kiáltást, mind többen és 

többen csatlakoztak az üldözőkhöz.
A kutya nem értette a dolgot. Szaladt, hogy háta megett hagyja a veszélyt. Kikerült az utca közepé

re, és szaladt. De gyenge volt, fáradt, nem bírta a hajszát.
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Az utca megtelt ordítással, mindenki kiabált. Ez a szó: veszett – mindenkire hatott. A szembejövők 
közül a gyávábbak kapu alá húzódva nézték a szaladó állatot, a kitóduló lakókkal tárgyalva az esetet. A 
bátrabbak kövekkel megrakodva kerültek a kutya elé, s izgatottan hadonásztak karjaikkal. Egy esernyős 
polgár vörös arccal rohant az üldözőkkel. Csupa tettvágy volt. Erőlködéstől vékony hangján vezényelt:

– Elébe kell vágni!... Meg kell kerülni!... Le kell ütni!... Rendőrt!... Egy rendőrt!...
A kutya már támolygott. Jó pár ütés érte. A fáradtságtól reszkettek lábai, nyelve kilógott. Hirtelen 

meglátta a mészárszéket s a mészárszék előtt a jószívű mészárost. Ösztönösen szaladt oda, az egyetlen 
ember volt, akit közelebb érzett magához.

A mészáros rémülten ugrott félre a feléje kúszó kutya elől, s kézzellábbal kapálózni kezdett. Egyik 
rúgása eltalálta a kutyát, amely most a rémülettől félőrülten menekült tovább.

– Meg akart marni – nyekegte a megijedt ember, s kövér arcáról szaporán törölgette a verejtéket.
A kutya beszaladt egy kis utcába. Szerencsétlenségére zsákutca volt. Elért egy magas deszkapalán

kig, ott megállt, szűkölve a félelemtől. Fogait mutogatva nézett az üldözőkre, akik nem mertek köze
lebb menni hozzá, csak messziről dobálták súlyos kövekkel.

Félig agyon volt verve, mikor megérkezett egy rendőr. Elévette revolverét, s közeledett a kutya felé. 
A kutya csak állt reszketve, véresen. Szemeit a rendőrre szegezve várt. A rendőr megállt. Dörrenés… a 
kutya lassan ledőlt a kerítés mellé. Lábai reszketve merevedtek meg, túlduzzadt emlőiből csepegett a 
tej. Egy asszony megjegyezte:

– Kölykei lehettek.
A tömegben elhalt már az izgalom, és sokan sajnálni kezdték a kutyát.
– Szegény! – tört ki a vörös arcú polgár, aztán ernyőjét karjára akasztva, elindult a többi után.
Így végződött.
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1. Kik a történet szereplői?

2. Melyek a történet helyszíne(i)? Keresd ki az erre utaló szövegrészeket!

3. Mikor játszódik a történet? Keresd ki a szövegből az időre utaló nyelvi elemeket!

4. Szerinted mennyi idő alatt játszódnak le a történet eseményei?

5. Mi lehet az oka annak, hogy viszonylag kevés és jelentéktelen szövegelem utal az idő múlására? 
Indokold válaszodat!

6. Milyen hatást gyakorol a szöveg rád, olvasóra? Hogyan jellemeznéd a mű hangulatát?

7. Keresd meg az alábbi szavak rokon értelmű megfelelőjét vagy rokon értelmű szerkezetét! 

szimatolgatott, kutya, alázatos, zuga, cirkál, turkál, hajsza, kitóduló, tettvágy, deszkapalánk  

8. Keresd meg az alábbi szavak ellentétes értelmű megfelelőit!

sovány, közeledik, ösztönösen, izgatottan, gyávább, jószívű, súlyos

A fenti szöveg műfaja novella, az epika műnemébe tartozik. A műfaj megnevezése eredetileg az olasz 
„novelta” szóból ered, jelentése újdonság, hír. Rövid terjedelmű, viszonylag kevés szereplővel, hely-
színnel rendelkezik, kevés jelenetre épül, szerkezete sem bonyolult, gyakran csattanóval végződik 
(meghökkentő befejezés).

A novella szerkezete

9. Készítsd el a novella cselekményszerkezetét kiegészítve az alábbi táblázatot!

Bevezetés: 
Fordulópont:
Eseménysor:
Tetőpont: 
Befejezés:

10.  A novella szervezőelvei az ellentét és a fokozás retorikai alakzatai. Nevezd meg és értelmezd az 
ellentétet a novellában!

11. Miben érhető tetten a fokozás? Adj példát a novella szövegéből, és értelmezd a fokozások szerepét!

Ha megfi gyelted, talán a legszembeötlőbb a novella kezdete és a berekesztése. Az „Így kezdődött.”, 
illetve az „Így végződött.” rövid, tárgyilagos, látszólag érzelemmentes mondatok foglalják keretbe a 
történéseket. A kerethez azonban még hozzátartozik az a mozzanat is, amelyben az elbeszélő olvasó-
jával tudatja, hogy a kutya tejtől duzzadó emlői arra utalnak, hogy kölykei vannak.
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12. Keresd ki azokat a részleteket a novella befejezéséből és bevezetéséből, amelyek arra utalnak, hogy 
a kutyának kölykei vannak!

13. Fontosnak vagy pedig elhanyagolhatónak tartod ezt a mozzanatot a novella üzenete szempontjá-
ból? Indokold meg válaszodat!

A novella szereplői

14. Kik a szereplők? Milyen két nagy csoportra osztanád a novella szereplőit? 

15. Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a novella szereplői, azaz a kutya és az emberek, illetve ho-
gyan viselkednek? Támaszd alá állításaidat idézetekkel is!

A novella elbeszélője

A novella elbeszélője (narrátor) egyes szám, harmadik személyben szólal meg mindvégig a műben. Ő a 
mindentudó elbeszélő, látszólag külső nézőpontból meséli a történéseket, tárgyilagosan, ő maga nem 
szereplője az eseményeknek. Azonban van egy mozzanat a novella szövegében, amikor az elbeszélő 
kiesik ebből a szerepéből bizonyítván azt, hogy mennyire együttérez a kutyával.

16. Idézd ezt a mondatot a novellából, fejtsd ki, hogy mi a szerepe ennek a kijelentésnek a műben!

Az elbeszélő szereplőit a következőképpen jellemzi:

cselekedeteik, tetteik által: pl. „A fi ú a kutyához ért. Arcára csúnya mosoly szélesedett. Felemelte 
lábát, s teljes erejéből a kutyába rúgott.”, „A kutya lefordult a járdáról, de igyekezett a lábára állni, 
s akkor érte a második rúgás. Ösztönösen a láb után kapott, valamit elért a fogával, s a fi ú nad-
rágja a többi mellé új lyukat kapott.”

Az elbeszélő véleménye a szereplőről: „A fáradtságtól reszkettek lábai, nyelve kilógott. Hirtelen 
meglátta a mészárszéket s a mészárszék előtt a jószívű mészárost. Ösztönösen szaladt oda, az 
egyetlen ember volt, akit közelebb érzett magához.”,

A többi szereplő véleménye a szereplőről: „Megharapta egy veszett kutya… – szólt a dobáló, s 
másik kő után hajolt.
Egy asszony, aki mindezeket hallotta, ijedten kiabálni kezdett a szembejövőkre:
– Vigyázzanak, veszett kutya!”

A kutya belső beszéde: „Ó, erről is voltak tapasztalatai, s ha látja jönni a fi út, kikerülte volna, de 
nyakáig a szemétben turkált.”

17. Találónak érzed-e a mű címét? Milyen más címet adnál a novellának?

18. Készítsd el a kutya és az emberek jellemzését fogalmazás formájában, felhasználva mindazt, amit 
eddig a novella szereplőiről kiderítettünk! A jellemzések megírásakor térj ki a következő részletek-
re: külső és belső tulajdonságok, viselkedés, saját vélemény a szereplőkkel kapcsolatban!
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Rövid műértelmezés

Asztalos István kolozsvári író volt. Mindaz, ami a Történt az utcán című novellájában megtörté-
nik lehet, hogy megtörtént utcáink valamelyikén, vagy  megtörténhetett volna.A kutya már-már úgy 
jelenik meg, akár egy ember, érzésekkel. Megrémül, fél, retteg a haláltól, amikor sarokba szorítják. 
Kölykei vannak valahol, ragaszkodik a mészároshoz, mert az táplálta őt időnként nemcsak egy-egy 
odavetett konccal, hanem emberséggel, jó szóval. 

A városi fiú rosszaságból belerúg, minden különösebb ok nélkül, és ekkor a történések felgyor-
sulnak. Valaki veszettséggel bélyegzi meg őt, s a többi szereplő már ennek hatására kezd el cseleked-
ni. Kitör a pánik, elszabadulnak az indulatok, az emberi kegyetlenség, amelynek tetőpontja a kutya 
halála lesz. 

A novella azt példázza, hogy milyen könnyen válhat valaki áldozattá, s ugyanakkor a befolyásol-
hatóság miatt kegyetlen üldözővé is.

Üzenetként, végkövetkeztetésként arra kell gondolnunk, hogy minden helyzetben meg kell ma-
radnunk  emberséges embernek. Nem árthatunk másoknak csak azért, mert megtehetjük, mert erő-
sebbek vagyunk náluk. A gyengébbet emberi kötelességünk segíteni.

A manipuláció (rossz irányú befolyásolás)
 
1.  Elgondolkodtál-e azon, hogy miért estek neki az emberek a kutyának, úgy, hogy a végén el is pusz-

tították? Beszélgessetek el a történetről!

2.  Véleményed szerint ki a hibás a kutya pusztulásáért?

3.  Vizsgáld meg sorra, hogy ki mit tett!                      

– a szeplős városi fiú
– az első ember
– a második ember
– egy asszony
– a többi ember
– az esernyős polgár
– a mészáros
– a rendőr

4.  A szeplős fiú miért tette, amit tett?

5.  A többi szereplő viselkedését mivel magyarázod?
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 A szeplős fi ú egy hazugsággal manipulálta a jelenlévő embereket. Azt hazudta, hogy megharapta a 
kutya. A rágalom megszületése, hogy veszett, és emiatt veszélyes az állat, már csak pillanatok kér-
dése volt. A fi ú terve, hogy a kutya ellen hergelje a város lakóit, azért sikerült könnyen, mert a kóbor 
kutyákat nem tartja sokra senki, sőt, ha lehet, üldözik, ugyanakkor a veszettségtől mindenki  fél.

A manipulatív kommunikációban a manipulátor (itt a szeplős fi ú) elrejti valódi szándékát, tévútra 
vezetve a befogadót (a járókelőket). A félelem pedig megakadályozza, hogy a járókelők, és a mészá-
ros józan ésszel ítéljék meg a helyzetet, és egyből cselekednek. Miután a vészhelyzet megszűnt, az 
egyik asszony észbe kap, hogy kiskutyái lehetnek, de már késő.

6.  Találkoztál-e olyan helyzettel, amikor valaki szándékosan félrevezetve a környezetét érte el a célját? 
Meséld el!

7.  Szerinted mi a különbség a befolyásolás, meggyőzés és manipuláció között? Olvasd el a három szö-
veget és döntsd el, hogy melyikben van szó manipulációról, melyikben meggyőzésről és melyikben 
befolyásolásról!

A.   Péter és Bence jó barátok. Petrának az utóbbi időben nem sikerül semmi, de Bence tartja ben-
ne a lelket.

Az igazgató a testnevelő tanárral együtt egy Ki mit tud? verseny hirdet, amit a gyerekek ki-
törő ujjongással fogadnak. Kivéve Pétert. Tavaly még díjat nyert a megyei karaté versenyen, de 
idén az sem jött össze neki. Elszoruló szívvel gondol arra, hogy nem mer megmérettetni  a Ki 
mit tud? versenyen.

Bence boldogan hívja fel Pétert, hogy jelentkezzenek együtt a versenyre, és megdöbbenve 
hallja, hogy barátja nem akar versenyezni.  Kétségbeesetten mondja neki:

– Nézd, Péter, igaz, hogy idén nem sikerült díjat szerezned a karaté versenyeken. De ez nem 
karaté verseny, ez csak egy iskolai Ki mit tud?, aminek az a célja, hogy megmutassuk, hogy mi 
mindenhez értünk, amit nem is tanítanak az iskolában. Senki nem tud úgy karatézni a suliban, 

mint te. Csupán annyit kell tégy, hogy bemutass 
néhány ütést, rúgást, csak a technikát. Különben 
ez nem is díjazásra megy, hanem egyszerűen egy 
jó buli, ahol együtt szórakozhatunk. És a többi-
ek is megtudják rólad, hogy nemcsak matekből 
vagy jó, hanem harcolni is tudsz.

Péter beiratkozott a versenyre, és a sport ka-
tegóriában első díjat nyert.

B.   A koronavírus elleni oltás-kampány egyre kevesebb eredménnyel járt. Az emberek bizonytala-
nul kérdezgették egymást, hogy merjék-e beoltani magukat? Mindenféle vélemény elhangzott, 
akik eleinte oltáspártiak voltak, azok is elbizonytalanodtak.

Egy nagyvállalat igazgatója  attól tartott, hogy be kell zárnia a termelőegységeket, mivel az 
alkalmazottak nagy része veszélyeztetett helyzetben volt. Kétségbeesésében meghívta a város 
legnevesebb sebészét, akit nagy tisztelet övezett, hiszen számos ember életét mentette meg, 
súlyos balesetek áldozatainak adott újabb esélyt az életre. Csodatevőnek tartották.
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A híres orvos egy online konferencián bemutatta a vírust és az oltásokat, amelyeket a koro-
navírus legyőzésére fejlesztettek ki. Amiket elmondott, legtöbb ember számára ismerős volt. A 
végén kérdéseket lehetett intézni az előadóhoz. Ekkor az egyik dolgozó egyenesen nekiszegezte 
a kérdést:

– Mit tanácsol, doktor úr, oltassam be magam?
Mire az orvos csak annyit válaszolt:
– Nézze, annyit mondhatok, hogy én már a harmadik oltást is megkaptam.
A dolgozók fele másnap feliratkozott az oltásra.  

 
C.   Betti és Imola mindig együtt jártak. Mindenki jó barátnőknek hitte őket. És Betti is azt hitte 

kettejük kapcsolatáról. 
Ha Imolát kérdezték, mindig lenézően legy-

intett: „Ó, a kis majom. Azt hiszi, hogy barátnők 
vagyunk. Pedig csak azért beszélek vele, mert 
anyukám állandóan dicséri, és nagyon elégedett, 
hogy ő a barátnőm.”   Betti minderről semmit 
nem tudott, és hűségesen vitte a házit Imolának, 
ha betegség miatt hiányzott.

Egy   délután Imola zokogva hívta fel Bettit, 
hogy ha nem segít rajta, akkor ő belehal. Betti 

riadtan faggatta, hogy mi történt. Imola elárulta, hogy otthon beszigorítottak, nem engedik a 
hétvégi bulira, mert a héten több rossz jegyet is beszedett. Arra kérte Bettit, hívja meg magához 
őt hétvégére, mert az egyetlen hely, ahova elengedik, az Bettiék. Ő pedig elmegy, viszi a pizsa-
máját, majd este elugrik a bulira, ahol egy szuper klassz sráccal akar megismerkedni, majd éjfél 
előtt visszamegy Bettiékhez, és senki nem tudja meg. Ha ennyit nem tesz meg a barátságukért, 
akkor nem is igazi barátok. 

Betti beleegyezett, de nem tudta, hogy magyarázza meg a szüleinek, hogy Imola nélküle 
elmegy bulizni, majd éjjel hozzájuk megy aludni. Érezte, hogy nagyon átlátszó a történet, de azt 
mégsem várhatta el, hogy a szülei cinkosai legyenek egy hazugságban. Ekkor úgy döntött, hogy 
elindul ő is Imolával, de elmegy a nagyihoz, aki mindig mindent megért, és neki elmesélheti az 
igazat, hogy könnyítsen a lelkén.

Mindez így is történt, csakhogy Imola és a barátai  úgy kirúgtak a hámból, hogy a rendőr-
ség igazoltatta őket, és behívatták a szüleiket, ugyanis kiskorúak lévén alkoholt fogyasztottak. 
Minden kiderült. Bettire nagyon megharagudtak Imola szülei, így hozzá sem engedték többet a 
lányukat, barátságuk pedig véget ért.

Három szempont, amely szerint eldönthető, hogy manipulációval vagy meggyőzéssel állsz szemben:

1 A szándék amiért, és ahogyan meg akar győzni valaki valakit
2. A folyamatnak az őszintesége, átláthatósága, tisztességessége
3. A hatás, amit a másik személyre gyakorol (esetleg annak következményei)
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Csak az elmúlt gyermekéveknek voltak olyan ragyogó napjai, mint az a vasárnap. Éjjel esett az eső, a 
szőlőlugas levelein ezer vízcsepp szikrázott és a harangszó is olyan üdén hintázott a levegőben, mintha 
harmatban mosakodott volna.

Harmadik harangszó után már mindenki a helyén ült a templomban, a mise lassan csordogált a 
prédikáció felé, a maga ragyogó vasárnapi útján.

– Ne tegyétek azt másoknak, amit nem akartok, hogy nektek tegyenek – hangzott az intés a szó
székről és én ezen a nagyon öreg bölcsességen hosszan elgondolkoztam. Még otthon is eszembe ju
tott, amikor a szomszéd kutyáját oldalba dobtam. Nekem se esne jól, ha egy akkora kő csattanna a 
bordáimon... bár nem tudtam, hogy az állatokra is vonatkozik – a példabeszéd.

A falon kalitka lógott s benne egy vadgalamb. Nem gerle, és nem örvös galamb, hanem igazi vadga
lamb, melyik nagy fák odvában költ és úgy búg, mint az orgona. Igen, tegnap még búgott, de mára, 
mintha elfelejtette volna a dalt, ami a madarak imádsága. A búgás egy nagy bükkfáról 
hallatszott, de aztán elhallgatott és Berta Jancsi azt mondta:

– Most bement a likba, ami a fán van, ha akarnám, meg is foghatnám...
Jancsinak nagy tisztelője voltam, mert hét országra szóló csibész volt és mel

lettem, mint „rossz szellem” működött, de azért erre azt mondtam, hogy: nem 
hiszem.

– Nem lehet azt a fát megmászni...
– Neem? Mit adsz, ha megfogom a madarat?
– Bicskát. Halas bicskát, de csak búcsúkor.
Jancsi egy kicsit latolgatta a búcsú távolságát, és a bicska valószínűségét, 

aztán mászni kezdett. Magam is jó famászó voltam abban az időben, de Jan
csi barátom művész volt, aki úgy ment felfelé a fa síkos törzsén, mint a mezei 
poloska.

– Úgy is kirepül – gondoltam –, de a galamb nem repült ki. Talán fiai 
voltak, talán azt hitte, nem lehet benyúlni? Nem tudom. Reszkettem a 
madárért, hogy az enyém legyen és nagyot dobbant a szívem, amikor 
Jancsi benyúlt az odúba.

– Megvan!
A galamb rémülten vergődött, aztán eltűnt barátom öblös ingében.
– A bicskának legyen karikája is, hogy madzagra kössem – egészítette ki 

Jancsi a megkötött üzletet. – Itt a madarad.
Boldog voltam. Kalitkába tettem, vizet adtam neki, és búzát is – mi taga

dás – a templomban is csak rá gondoltam. Örömöm aztán egyre csökkent és 
most csak néztem a kalitkában gubbasztó galambot, és szerettem volna, ha 
megszólal. De nem szólalt meg. Csak ült a kalitka rácsán túl, valami irtózatos 
messzeségbe nézett. Addig néztem, míg elaludtam.

És álmomban búgni kezdett, és előttem megjelent a táj, amit elvettem tőle. 
Az erdő, amely néma lett nélküle, a szikla, amely felett átszállt, a patak, ahová inni 
járt, a ködös messzeség, ahová elrepült, a párás magasság, ahonnét mindent látott.
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Panaszos siránkozása szinte fojtogatott. A kalitka rácsa, mintha megvastagodott volna és elzárta 
előlem a világot. Nem mehettem játszani, nem mehettem a mezőre, nem mehettem apámhoz, anyám
hoz. Vergődtem a rács mögött és nem tudtam miért.

– Miért? – kiáltottam. – Miért?
Ekkor valaki megrázta a vállam.
– Rosszat álmodol, hogy úgy nyögsz?
– Igen – suttogtam, de álmomat hiába kérdezték.
– Elfelejtettem...
Másnap azonban hajnalban keltem, amikor még aludt a ház – csak a fecskék csiviteltek áhítattal 

nézve a kelő napot. Odamentem a kalickához és kinyitottam ajtaját.
– Eredj madár!
Néztem utána, míg csak láttam és a szívemben boldog, nagy sóhajtások születtek.

Azóta vele repülök minden szabad madárral, azóta az én házamban nem volt rab madár és azóta: 
nem teszem mással azt, amit nem akarom, hogy velem tegyenek, mert emlékeim távoli, árnyékos erde
jében ilyenkor szomorúan búgni kezd a vadgalamb.

példabeszéd – olyan szöveg, amely valamilyen erkölcsi igazságot, tanítást hasonlat formájában ma-
gyaráz meg

búcsú – egyházi ünnepnap, rendszerint a templom napja, amikor a templom védőszentjét vagy a temp-
lom felszentelését ünneplik. Ekkor a hívek gyónás és áldozás által bűnbocsánatot nyernek.

1. Keresd ki értelmező szótárban az alábbi szavak jelentését!

gerle, örvös galamb, vadgalamb, mezei poloska

2. Hogyan határoznád meg az alábbi szavak jelentését? Ké-
szítsd el ezek magyarázatát úgy, mintha egy értelmező szó-
tár egy-egy cikkét írnád meg!

csibész, siránkozás, repül

3. Alkoss mondatokat az alábbi szószerkezetekkel!

irtózatos messzeség, üdén hintázott, öblös ing, gubbasztó 
galamb, párás magasság, panaszos siránkozás, csiviteltek áhítattal

4. Meséljétek el a láncmeséléssel a mű cselekményét!

5. Hogyan határoznád meg a Fekete István művének műfaját? Indokold válaszodat!

6. Soroljátok fel minél több, Fekete István tollából származó mű címét!

7. Milyen tanítás hangzik el a vasárnapi misén?

8. Megérti-e először a gyerek a tanítás jelentését? Indokold válaszod!

9. Miért fogatja el a vadgalambot a gyerek főszereplő Jancsival, a híres famászóval? 

Örvös galamb
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10. Miért nem akar a vadgalamb búgni? 

11. Minek a hatására dönt úgy a gyerek, hogy szabadon enge-
di a vadgalambot? 

12. Jelöld be a novella szövegében azt a részletet, amely a 
gyerek álmát tartalmazza!

Maga az álom is egyfajta példabeszéd, példázatos történet a novellában, azaz egy terjedelmes ha-
sonlat segítségével megérteti a gyerekkel a vadgalamb lelkiállapotát.

13. Hogyan mondanád saját szavaiddal a következő,  novellából származó idézeteket?

a mise lassan csordogált a prédikáció felé, a maga ragyogó vasárnapi útján hangzott az intés a 
szószékről

Jancsinak nagy tisztelője voltam, mert hét országra szóló csibész volt és mellettem, mint „rossz 
szellem” működött

Jancsi egy kicsit latolgatta a búcsú távolságát, és a bicska valószínűségét

14. Emeld ki a szövegből azt a mondatot, amelynek a legnagyobb súlya van a mű üzenete szempontjából!

Kulcsmondat vagy tételmondat: olyan mondat a szövegben vagy a bekezdésben, amely összefoglalja 
tömören a bekezdés vagy a szöveg lényegét. Tehát tartalom szempontjából a legfontosabb mondat, 
ez fogja össze a szöveget. Szerepelhet a szöveg bármely pontján, a bekezdésben, a tárgyalásban 
vagy akár a befejezésben is.

15. Szerkessz egy-egy bekezdésnyi szöveget az alábbi tételmondathoz két variációban!

A vadgalamb inkább elpusztult volna, mintsem rabságban éljen.

A novella ideje és helyszíne

16. Jelöld be a novella szövegében, hogy hányszor történt idősíkváltás az események elbeszélésében!

17. Emelj ki időre utaló részleteket az elbeszélt idősíkoknak megfelelően:

a. Az elbeszélő felnőttként emlékszik vissza az eseményekre.
b. Az elbeszélő gyermekként éli meg az eseményeket.

18. Emelj ki minden olyan szövegelemet, amely a novella helyszíneire, az elbeszélés terére vonatkozik!

Gerle
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A novella szerkezete

19. Foglald össze a novella cselekményszerkezetét!

A novella érdekessége az, hogy a kerettörténeten belül megjelenik egy másik, önálló kis történet, 
azaz az álom, amelynek jelentéséről már beszéltünk az előbbiekben. Szerepe és fontossága az, hogy 
mintegy tükrözi belülről az egész történetet.Ezt az eljárást történet a történetben nevezzük. 

Az elbeszélő és a szereplők

20. Kik A vadgalamb című novella szereplői? Sorold fel őket!

A főszereplő gyerek és az elbeszélő szerepe egybeesik. Egyes szám első személyben szólal meg az 
elbeszélő/ főszereplő, ami a novella hangulatát meghitté, vallomásos jellegűvé teszi, hiszen olyan 
gyerekkori élményről számol be a mű, amely vélhetőleg megtörtént vele, tehát személyesen érintve 
van az események alakulásában.

21. Írj érvelő szöveget azzal kapcsolatosan, hogy jól tette-e vagy sem a főszereplő, hogy szabadon 
engedte a vadgalambot!

22. Készítsd el a főszereplő álombeli monológját kiindulva a novella szövegéből, hangulatából!

23. Értelmezd saját szavaiddal a mű befejező bekezdését!

24. Keress a Bibliában egy olyan példabeszédet, amely összefüggésbe hozható A vadgalamb című no-
vella üzenetével, tanításával, és mutasd be!

Rövid műértelmezés

Az ember egyik legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy birtokolni szeretné mindazt, ami neki meg-
tetszik. Ezt nevezzük önzésnek. Fekete István A vadgalamb című novellájának főszereplő- elbeszélő-
je sem kivétel ez alól. Megtetszik neki a vadgalamb, különlegesnek érzi azt, mert úgy búg, mint az 
orgona. Kalitkába zárja, gondoskodik róla, tiszta búzát és vizet ad neki, a szép madár mégis elnémul, 
mert ez a fajta gondoskodás az önzésből fakad. 

Álmában a főszereplő mintegy helyet cserél a vadgalambbal, a kalitka rácsai őt tartják fogva. 
Rádöbben arra, hogy a vadgalamb azért nem búg, mert szabadságától fosztotta meg. Felébredvén 
szabadon engedi a madarat. Ez a szeretet magasabb formája, mert ő attól válik boldoggá, hogy bol-
doggá teszi a vadgalambot visszaadván szabadságát.

A novella tanítása, példázatossága pontosan ebben rejlik: ne birtokolj önző módon, tudj lemon-
dani számodra fontos dolgokról, amikor szükséges, s akkor te magad is boldog leszel, mert helyesen 
cselekedtél, azaz: „Ne tegyétek azt másoknak, amit nem akartok, hogy nektek tegyenek.”
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Május

(részlet)

(…) Szomszédaimnak volt egy különös kutyájuk. Kétszer bízták rám, mert elutaztak. Sétálni kellett 
vinnem, kétszer kisebb sétára, egyszer nagyobbra, naponta. Szép napokat töltöttem ezzel a kutyával. 
Elmondhatatlanul és leírhatatlanul csúnya volt, s ugyanolyan kedves, amilyen mértékben nélkülözött 
minden szépséget. (…)

Rövid lábú, alacsony termetű, vastag testű jószág volt ez a kutya. A hasa csaknem súrolta a földet, 
mellső lábai karikásan görbék, míg a hátsók ikszbe álltak, s így aztán olyan nehézkes volt a járása, mint 
egy elefántiázisban és magas vérnyomásban szenvedő öregasszonyé. Aránytalanul elosztott, ügyetle
nül nagy súlyt kellett cipelnie, tömött húsa volt, súlyos csontjai. És úgy nézett ki a teste, mintha elfe
lejtett volna ruhát ölteni magára; rövid szálú, selymes, feketén és barnán és fehéren foltozott szőrén 
átütött bőrének rózsás színe. Egy kicsit olyan volt, mint valami elfuserált tehénke. Fenekének lilásan 
és barnán redőzött lika is mezítelenül kacsintott a világba, mert a farka egészen rövidre volt vágva a 
szerencsétlenjének. A füle meg hegyesre metélve, amitől inkább egy macskára emlékeztetett elölről. A 
pofáján ült igazi tort a rondaság. Az orra belapítva, vagy mintha egyetlen kardcsapással szelték volna 
le a helyéről, hogy csupán a nyers húsban lüktető, táguló és szűkülő rés maradjon lélegző nyílásaként, 
a szája pedig redősen, hosszú, magányos szőrszálakkal ékesen, állandó nyáladzásban folyt és csüngött 
alá. Lilás ínye, sárgás, elég fenyegető alsó fogsora is kilátszott. Volt ez nyúl is, egér is.

Mindemellett két további tulajdonságát kell még megemlítenem. Egyrészt valamely bélbántalom 
következtében állandóan nagyokat eregetett, büdös volt, másrészt valamely légúti elégtelenség kö
vetkeztében úgy hörgött, fújtatott és sípolt minden kicsi mozdulattól vagy érzelmi fölindulástól, mi
ként egy múzeumi gőzgép. Ez azonban nem leromlott fizikai állapotából vagy valamilyen krónikus 
betegségéből következett, hanem a fajtája szerint volt ilyen. Én magam is fajtiszta vagyok, legalábbis 
legjobb tudomásom szerint, s ezért nem kis rémülettel bámultam fajtiszta társamat. (…) Ennek a ku

tyának taknyosan kék, sárgával pettyezett 
szemgolyója volt. Az olyannyira áhított 
fajtisztaság eszméje, mely minden termé
szetalkotta szépséget kikezdett rajta, tán 
csak a tekintetét hagyta érintetlenül.

 (…) Mert megadó és figyelmes, kissé 
lassú pillantással nézett bele ebbe a világ
ba, egy napkeleti bölcs tekintetével. És 
tekintetének szépsége nemcsak kiegyen
súlyozta bennem a rondaságát, hanem 
egyenesen meghatott és lenyűgözött.

Kora délután hozták le hozzám az 
emeletről, abban az időben, amikor mun
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kám végeztével félórás szunyókálásra térek dolgozószobám díványán. A kutya ismerte a lakást, fi gyel
mét nem kellett a tárgyaknak és a járásoknak szentelnie, egyszerűen örült nekem, s örült annak a kö
rülménynek, hogy itt lehet e barátságosan ismerős szagok között. Amikor egyedül maradtunk, semmi 
nem akadályozhatta, hogy átadjuk magunkat e közös örömnek.

Hörgéseit, lélegzetének sípolását, szuszogásait utánozva, szégyentelenül négykézlábra ereszked
tem elé, és meghempergettem a szőnyegen. Volt humora hozzá, s közös fékevesztettségünk így vál
tozott át viadallá. Nyugodtan mondhatom, hogy ebben a viadalban mindketten nagy világismeretről 
tettünk tanúbizonyságot. Mert az ügyességével, ahogyan teljesen váratlanul, villámsebesen, minden 
előzetes számításomat kicselezve, a legkényesebb és legvédtelenebb testfelületeimhez kapott, igen 
óvatosan bánt, és iszonytató, kemény testrészek átharapására is alkalmatos fogsorát is a legkímélete
sebb módon használta.

elefántiázis – a nyirokerek elzáródását okozó kötőszövet-szaporodással járó betegség, kórokozója a 
nyirokféreg (Filaria bancrofti)

tort ül – mulat, mulatozik, diadalmaskodik
bélbántalom – a belek betegsége
légúti elégtelenség – a légzőszervekkel kapcsolatos egészségügyi gondok
krónikus – idült

1. Magyarázd meg az alábbi szavak jelentését rokon értelmű megfelelőkkel vagy körülírással!

tömött, selymes, átütött, elfuserált, redőzött, metélve, rondaság, szelték, ékesen, kiegyensúlyozta, 
lenyűgözött, szunyókálás, fékevesztettség, kíméletes

2. Keresd meg az alábbi szavak ellentétes értelmű megfelelőjét!

alacsony, nehézkes, redőzött, rondaság, fajtiszta, ereszkedtem, legvédtelenebb

3. Miről szól a szövegrészlet? Foglald össze szóban a tartalmát!

4. Milyen nehézségekkel küszködtél a tartalom összefoglalásakor?

5. Írd ki a szövegből, hogy milyen tulajdonságai vannak a kutyának?

Bővítsük tovább a leírásról tanultakat!
Nádas Péter Évkönyvének szövegrészlete leírásra épül. A leírás az irodalmi ábrázolás egyik szö-
vegfajtája, amellyel egy jelenséget, személyt, tárgyat, ezek állapotát vagy az ezek közti viszonyokat, 
összefüggéseket az író tulajdonságaik bemutatásával jellemzi. A leírásban túlsúlyba kerülnek a főne-
vek, melléknevek, háttérbe szorulnak az igék.
A leírás többféleképpen is elkészülhet: távolról közelítve, közelről távolítva, kinti és benti, távoli és 
közeli képek váltogatásával, vagy egy pontból széttekintve.

6. Milyen alakzatra épül a leírás? Idézetekkel igazold válaszodat!

7. Hogyan vélekedsz te a kutyáról a leírtak alapján és hogyan az elbeszélő?
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8. Készítsd el kedvenc állatod, háziállatod leírását tetszés szerint megválasztva a leírás szemszögét! 
Hangneme legyen humoros!

9. Készítsd el egy általad jól ismert ember leírását (10 mondat)!

10. Olvasd el fi gyelmesen az alábbi szöveget!

A kutya vagy eb (Canis lupus familiaris) ujjon járó em-
lős ragadozó állat, a szürke farkas (Canis lupus lupus) egy 
már kihalt alfajának háziasított formája. Az egyetlen olyan 
állatfaj, amely tudományos nevében megkapta a familiaris, 
azaz a családhoz tartozó jelzőt. A kutyákat szokás a társál-
latok sorában emlegetni

Ezenkívül tágabb értelemben kutyának neveznek a ku-
tyafélék (Canidae) családján belül a valódi kutyaformák 
(Canini) nemzetségéhez tartozó több más fajt is: ilyenek 

például a kisfülű kutya (Atelocynus microtis), az ázsiai vadkutya (Cuon alpinus), a nyestkutya 
(Nyctereutes procyonoides), az afrikai vadkutya vagy hiénakutya (Lycaon pictus) és az őserdei ku-
tya (Speothos venaticus). A háziasított kutyát mindezektől a házikutya elnevezéssel különböztetik 
meg. Szócikkünkben „kutya” alatt a házikutya értendő.

A kutyák munkatársként vagy munkaeszközként (például: őrkutyák, vadászkutyák, szánhúzó-
kutyák, vakvezetőkutyák), terápiás állatként, házi kedvencként egyaránt szolgálják az embereket. 
Kelet-Ázsiában (vagy éhínség idején a világ többi részén is) emberi táplálék is lehet belőlük, ilyen 
a csau csau.

A kutyák testét általában szőrzet borítja (kivéve néhány meztelen kutyafajtát, ahol a szőrzet 
ritkább, vagy a test egyes részein hiányzik). A szőr lehet rövid, félhosszú vagy hosszú. A fi atal 
kutyáknak születés után gyakran a felnőttkoritól eltérő szőrzetük van, ami általában selymesebb, 
bolyhosabb, mint a felnőtteké, gyakran a mintázata, színe is eltérő. A színváltásra példa, hogy az 
afgán agarak feketén születnek, és az első vedlés során érik el a végleges színüket, vagy a dalmata 
kiskutyák fehéren születnek és később jelennek meg rajtuk a foltok.

A kutyák évente kétszer vedlenek. Ősszel a nyári bundájuk helyett sűrűbb, hosszabb télit nö-
vesztenek, tavasszal pedig a melegebb időjáráshoz megfelelőbb rövidebb ritkábbat. A vedlés so-
rán az elöregedett szőrszálak kihullanak.

1. Magyarázd meg az alábbi szavak jelentését rokon értelmű megfelelőkkel vagy körülírással!

emlős, terápia, afgán agár, dalmata, csau-csau, szőrzet, vedlés 

2. Az előző gyakorlat szavai milyen tudománykörbe tartoznak? Indokold meg válaszod!

3. Hogyan tudtad megmagyarázni jelentésüket? Milyen forrásokat használtál fel?

4. Miről szól a fenti szöveg? Foglald össze tartalmát szóban!

5. Mi nehezítette meg a tartalom összefoglalását?
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6. Jegyzeteld ki a szöveget felhasználva az alábbi jegyzetpontokat:

a. A kutya meghatározása
b. Kutyafélék
c. Hasznosításuk
d. Szőrzet

Rájöttetek ti magatok is, hogy az előbbiekben olvasott, kijegyzetelt szöveg tudományos szöveg, a 
tudományos stílusrétegbe soroljuk.

Nem mindegy az, hogy az egyes gondolatokat, amelyeket közölni akarunk, milyen nyelvi köntösbe 
öltöztetjük fel. Ez a nyelvi köntös attól függ, hogy mit, kinek, milyen kommunikációs céllal közlünk. 
Azaz egyféleképpen beszélnek a kutyáról például egy tudományos konferencián a tudósok, egy ál-
lattani lexikonban, másféleképpen beszélnek róla barátok egymás közt, s teljesen máshogy nyilatko-
zik róla egy író/ költő, amikor irodalmi műbe foglalja a kutyát.

A stílus tehát a nyelvi kifejezés sajátos módja, ahogyan mondanivalónkat (érzéseinket, gondolatain-
kat stb.) megfelelően kiválasztott és elrendezett nyelvi elemek segítségével kifejezzük.

7. Olvasd el újra a kutyáról szóló tudományos szöveget, a róla készült jegyzeteket! Érvelj amellett, 
hogy tudományos szöveget olvastál!

A tudományos stílusrétegbe tartozó szöveg tulajdonsága:
–  tárgyilagosság
–  pontosság
–  tényszerű adatok jelenléte
–  a tartalom egyértelműsége, félreérthetetlensége
–  az érzelmi és festői hatású nyelvi elemek hiányoznak (pl. nincsenek 

benne költői képek, – alakzatok, amelyek a szöveg többletjelentését, 
metaforikusságát kölcsönöznék)

–  szaknyelvi kifejezések, szavak használata (terminus technicus)
–  kijelentő, ténymegállapító mondatok alkalmazása

8. Olvasd újra Nádas Péter Évkönyvének Május című részletét! Hasonlítsd össze a tudományos szö-
veggel az alábbi szempontok alapján:

Szempontok Tudományos szöveg a kutyáról Nádas Péter Évkönyv, a kutya leírása

Téma

Az elbeszélő

Szöveghangulat
A szöveg nyelvezete
Üzenet
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Nádas Péter művét az irodalmi vagy művészi stílusrétegbe soroljuk. 
Az irodalmi vagy művészi stílust írónemzedékek sora teremtette meg tudatos 
munkával, így ez a stílusréteg a legváltozatosabb, leggazdagabb. Míg a tudomá-
nyos szöveg adatokat akar átadni olvasójának, addig a művészi szöveg kommuni-
kációs célja teljesen más. Érzelmeket akar olvasójából kiváltani, képes arra, hogy 
nyelvi eszközökkel egy képzeletbeli világot teremtsen. Arra akarja olvasóját rá-
venni, hogy ezt a nyelvileg teremtett világot megértse, s ezáltal önmagát és a saját 
világát is jobban megértse.

Az irodalmi vagy művészi stílusrétegbe tartozó szöveg tulajdonságai:
–  képzeletbeli világot teremt a nyelv segítségével.
–  képszerűen ábrázol: költői képeket, alakzatokat használ.
–  képszerű ábrázolás következtében a szöveg többletjelentéssel, azaz metaforikus jelentéssel ren-

delkezik.
–  hangneme lehet humoros, tragikus, ironikus, tárgyilagos.
–  választékos nyelvhasználat
–  érzelmeket fejez ki.
–  érzelmeket akar olvasójából kiváltani.
–  erőteljes az elbeszélő/ lírai én jelenléte
–  két alapformája van: a költői és a prózai stílus.

9. Válogasd szét az alábbi mondatokat aszerint, hogy melyik stílusrétegbe tartoznak! Indokold meg dön-
tésed!

1. Akkor még nem Silas volt a neve, noha már nem emlékezett arra a névre, amit a szülei adtak 
neki. 2. A bőr-, haj-, szemfestékanyag öröklött anyagcserezavaron alapuló, veleszületett hiánya, 
melyet a pigmentszintézist irányító gén örökletes zavara vált ki. 3. Ez ember és állat esetében 
melaninhiányt, növényeknél → kloroplasztisz és → kromoplasztiszhiányt okoz (a részleges albi-
nizmust itt variegációnak nevezik). 4. Hétéves korában jött el hazulról. 5. Részeges apja, egy tag-
baszakadt dokkmunkás, dühöngött, amiért albínó fi a született, és rendszeresen verte Silas anyját, 
őt vádolva a gyermek kínos rendellenességéért. 6. Bár az albinizmus a sötét bőrűeknél a legfel-
tűnőbb, minden nemzetben, rasszban és népcsoportban előfordul. 7. Növényeken az albinizmus 
betegség kísérő tünete is lehet (→ növénybetegség), ilyen esetben nem örökletes. 8. Amikor a fi ú 
megpróbált a védelmére kelni, az apja őt is agyba-főbe verte.

10. Az alábbi idézet aláhúzott szavával kapcsolatosan készíts tudományos szócikket egy technikai lexi-
konba!

„Az az újságíró látta el, s különös: mikor hallgatta ott a parlamentben, akkor dühös volt rá, ellenben 
most, mikor halványan átcsorgatta ezeknek a fülébe, ami megmaradt benne, most örült neki, s 
nem is tudja, mit csinálna, ha véletlenül nem találkozik egy ilyen pletykapermetező géppel.”

(Móricz Zsigmond: Rokonok)
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11. Szerkessz a mondatokból tudományos- ismeretterjesztő szöveget! Gondolj a sorrendre, a monda-
tok összekapcsolására, a szóismétlések elkerülésére!

A Krisztus előtti I. évszázad közepén élt Rómában Julius Caesar.
A római Caesar kitűnő államférfi, hadvezér és író volt.
Caesarért a római nép lelkesedett, mert Caesar patrícius létére a sze-
gény nép oldalán állt.
Rómában a hatalom a magukat legjobbaknak nevező arisztokratáké volt.
Caesar elhatározta, hogy megszerzi a hatalmat.
A hadsereg és Róma népe Caesar mögött állt.
Caesar a világtörténelem egyik legnagyobb államcsínyét hajtotta végre.
Mikor Caesar Róma felé indulva átkelt a Rubiconon, már tudta Caesar, 
hogy nincs visszaút.
A Rubicon hídján túl mondta Caesar a felsorakoztatott katonáknak:  
„A kocka el van vetve.”

ÖSSZEFOGLALó GYAKORLATOK

1. Milyen stílusrétegbe sorolnád az alábbi szöveget? Indokold meg válaszodat!

A víziló igen szép állat. Sudár termete, őzlába, karcsú dereka, remek barna színe és sikkes járása 
egyaránt elbájolók; az ajkai csókra termettek, karószerű fogai miatt az orvosok kedvence, apró 
kidülledő szemei igazi tükrei a víziló szelíd és tiszta lelkének.

A víziló Afrikában él a Nílusban, amiért nílusi lónak is mondják, amiből még mindig nem világlik 
ki, hogy ezt a szép, disznószerű állatot miért nevezik éppen lónak.

Aki azonban gyönyörködni akar benne, az megnézheti állatkertünkben is, ahol a többi között 
egy ideális példány látható belőle, a Jónás nevű kis bájonc, a pesti nők kedvence, aki garmadával 
kapja naponkint a szerelmesleveleket… Érzékeny szívek már a nevétől is eksztázisba esnek, ettől a 
megható, szívhez szóló szótól, hogy Jónás…

(Nagy Lajos: Képtelen természetrajz)

Milyen kommunikációs helyzetben hatásos a fenti szöveg? Hol hangozhatna el?
Milyen helyzetben nem használható a szöveg? Miért?

2. Állapítsd meg a szöveg stílusrétegét, majd írd tovább 5 mondat erejéig!

A művészet mindig arra törekedett, hogy illúziót keltsen a nézőben. A Periklész-kor híres fes-
tője, Zeuxisz olyan élethűen tudta ábrázolni a szőlőt, hogy a csemegére éhes madarak igazinak 
vélték, és rászálltak. A barokk korban az épületeket és környezetüket formálták hasonlóan meg-
hökkentőre. A festők például márványpilléreket vagy oszlopokat festettek közönséges téglafalak-
ra úgy, hogy a néző igazinak vélje őket.A közelmúlt egyik stílusa, az op art éppenséggel szemünk 
megtévesztésére specializálódott. Ha elhaladunk a magyar származású Vasarely Zebrája előtt, ak-
kor úgy látjuk: az állat mozog.
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3. A művészi szöveg egyik legfontosabb tulajdonsága a képszerűség. Milyen költői képeket és alakzato-
kat fedezel fel az alábbiakban? Milyen a szövegek hangulata?

Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyíllal,
Fut sötét erdőbe sajgó fájdalmival,
Fut hideg forrásnak enyhítő vizére,
És ezerjófüvet tépni a sebére.
Jaj! De a forrásnak kiszáradt az ágya,
Az ezerjófüvet irul sem találja,
Minden ág megtépte, tüske megszaggatta,
Úgyhogy még aléltabb most az isten-adta.

(Arany János: Toldi)

A szarvasnép nem demokratikus érzelmű nép. A tehenek, 
ünők pletykálnak, fecsegnek bármit egymást közt, ámde a 
vezérgím első mukkanása döntő mindenben. A csorda mást 
akar, vagy másra készül, az mindegy, a gím szavára rögtön 
vele egyakaratú, engedelmes bábu.

Alapos latolgatás után a vezérgím a következőképpen 
rendelkezett:

– Szarvasok Népe! A rossz széljárás kikerülhetetlen vé-
letlene mentsen föl engem a felelősségtől, hogy gaz és hit-
vány emberek messzehordó fegyverükkel lőtávolra köze-
líthették meg legbiztosabb menedékhelyén a csordánkat… 
Az ősi szarvashagyomány szerint nincs más hátra, mint a 
Nagy Vonulásra készülni…

A Nagy Vonulás készületei abból álltak, hogy minden 
szarvasnak kétannyit kellett zabálnia, mint rendesen szok-
ta. Azonkívül szikkadtra nyalogatnia magán minden eleven 
sebet, horzsolást.

(Tersánszky Józsi Jenő: Egy vezérbika emlékiratai)

4. Az alábbi szövegben nem találsz költői képeket, azonban mégis művészi-irodalmi szöveg. Hogyan 
érvelnél emellett?

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s ennek az asszonynak két szép szál fiúgyermeke. Az 
egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a Csendes-óceánra veze-
tett. Mi történt vele, mi nem, nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken.

A kisebbik otthon maradt. De egyszer, amikor az anyja elküldte gilisztacukorért (a patika, ami 
a hetedik ház), nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett.

Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak három fiuk szokott lenni.
S mindig a harmadik, aki boldogul.

(Örkény István: Fiaink)
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Kosztolányi Dezső: A kiskutya

A kis kutya.
Mégis a legszebb állat.
Magasba trónol fönn a vánkoson,
csodálva nézem sokszor órahosszat
és fürge szívverését számolom.
Ha álmodik csontokról és ebédről,
gondolkozom, milyen a kutyaálom?
Milyen lehet az élete, az álma
ezen a vad és végtelen világon?
Szegényke mindig bús. Kérdem, mi bántja,
s virgonc szemem kerüli futvafélve.
Egy némacsöndes bánat titka ködlik
enyves szemébe, barna, bölcs szemébe.
És fi rtatom: nem szeret úgye senki,
s buksi fejét búsan térdemre ejti. 
És szólítom: menjünk a kertbe ki,
s lengő fülét lassan leengedi.
Vagy unszolom: hazádtól messze estél?
és mélabúsan önmagába mélyed.
Vagy kérdezem: fáj, úgye fáj az élet?
s reám borul, akár egy drága testvér.
És nógatom: szólj a kutyavilágról,
hol testvérkéd, apuskád messze él,
és kutyaházak vannak, kutyaszobrok.
Száját feszítem és mégsem beszél.
Vagy kérdezem: anyácskád gyászolod te
úgyeúgye, hogy nem jő róla hír?
Nem tud beszélni, a kedveske néma.
És sír és sír... Szegény kis kutya sír.

vánkos – párna

1. Magyarázd meg az alábbi szavak jelentését rokon értelmű szavakkal vagy körülírással!

trónol, ködlik, enyves, fi rtatom, unszolom

2. Keresd meg a vers szövegében a fürge szó rokon értelmű megfelelőjét!

3. Húzd alá a szövegben a mellékneveket! Pirossal azokat, amelyek lelkiállapotot, kékkel pedig azokat a 
mellékneveket, amelyek külső tulajdonságokat fejeznek ki.
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A vers témája

4. Miről szól a vers? Foglald össze témáját tömören!

5. Mi a vers tételmondata/ kulcsmondata?

A vers szerkezete

6. Vizsgáld meg, hogy milyen viszony van a kulcsmondat és a vers többi része között?

7. A lírai én gondolatmenetét a kulcsmondat indítja el. Kérdéseket tesz fel, amelyekre a kis kutya nem 
adhat választ. Melyek ezek a kérdések? Sorakoztasd fel őket!

A vers szervezőelve tehát a költői kérdés alakzata.

8. Figyeld meg  a vers formáját, alakját! Milyen eltéréseket látsz az eddig tanult lírai alkotásokhoz ké-
pest?

Kosztolányi versének formája szabadvers. 

Szabadverset a XIX. század végén kezdtek el írni a költők, a modern lírára (20. század) pedig már 
erőteljesen jellemző ezen forma használata. 

A metrum, azaz a verselés kötöttségétől megszabadult versformát jelenti, amely gyakran a prózát is 
felidézi bennünk. Nincsenek szabályos szakaszok, a gondolat nem mindig ér véget a verssor végén, 
átkígyózhat a következő sorba (soráthajlás). 

Nemes Nagy Ágnes költőnő azt mondja a szabadversről, hogy „metrikai kényszerektől megszabadult 
költészet”.

A lírai én

9. A versben megszólaló hang a lírai én. Hányas szám, hányadik személy jellemzi megszólalásmódját?

10. Milyen hangulatot kölcsönöz a versnek a lírai én megszólalásmódja?

11. Milyen igék jellemzik a lírai ént, és milyenek a kis kutyát?

12. Hogyan jellemeznéd az igék és a kiemelt melléknevek alapján (4. gyakorlat) a kis kutyát és a lírai 
ént?
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A vers üzenete

13. Folytasd az elkezdett gondolatokat!

A lírai én és a kis kutya között harmónia, szeretet uralkodik. Nyoma sincs annak, hogy a lírai én 
a kutya fölérendeltje lenne, parancsolgatna neki. A lírai én megfi gyeli, hogy kis társa szomorú, 
mélabús, ezért megpróbálja megfejteni, hogy mi lehet ennek az oka. Kérdések hangzanak el, ame-
lyekre lehetséges válaszokat szintén a lírai én ad, merthogy a kis kutya nem tud beszélni. Ezek a 
kérdések: ...

14. Írd át Kosztolányi versét prózai szöveggé! A szöveg típusát (monológ, párbeszéd, érvelés, elbeszé-
lés) te válaszd meg aszerint, hogy melyiket érzed megfelelőbbnek a vers tartalmához!

Kányádi Sándor: Hallgat az erdő

Hallgat az erdő,
csöndje hatalmas;
mohát kapargat
benne a szarvas. 

Mohát kapargat,
kérget reszelget.
Szimatol, szaglász,
cimpája reszket:
ura a két fül
minden kis nesznek. 

Hallgat az erdő,
csöndje hatalmas;
kujtorog benne,
éhes a farkas. 

Éhes a farkas,
éhében vesz meg.
Szimatol, szaglász,
horpasza reszket: 
ura a két fül
minden kis nesznek. 
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Hallgat az erdő, 
kajtat a farkas; 
kérődzik csendben 
s fülel a szarvas. 

Hopp, most az ordas 
orrát lenyomja, 
s fölkapja menten: 
rálelt a nyomra! 

Szökken a farkas, 
megnyúlik teste, 
szökken, de éppen 
ez lett a veszte. 

Roppan a hó, s a 
száraz ág reccsen, 
ágyúlövésként 
hallszik a csendben. 

Roppan a hó, s a 
száraz ág reccsen, 
s már a szarvas sem 
kérődzik resten: 
ina, mint íjhúr

feszül és pendül, 
teste megnyúlik: 
futásnak lendül. 

Nyelvét kiöltve 
lohol a farkas, 
messze előtte 
inal a szarvas. 

Zúzmara, porhó 
porzik a fákról, 
menti a szarvast 
csillogó fátyol. 
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Horkan a farkas,
nyüszít és prüszköl,
nem lát a hulló,
porzó ezüsttől. 

Nyomot vét. Kábán
leül a hóba,
kilóg a nyelve,
lelóg az orra. 

Hallgat az erdő,
üvölt a farkas.
Kérődzik csendben
s fülel a szarvas. 

1. Beszéljétek meg vagy keressétek ki az értelmező szótárból az alábbi szavak jelentését, majd írjátok 
is le őket!

horpasz, kajtat, kérődzik, menten, ordas, rest, in, kujtorog, lohol, inal, cimpa, íjhúr 

2. Alkoss mondatokat felhasználva az alábbi szavakat. Vigyázz, hogy ne csak nyelvtanilag, hanem tar-
talmilag is helyesek legyenek mondataid!

a. horpasz, cimpa, in
b. kajtat, kujtorog, erdő, ordas, tél, zimankó
c. kérődzik, inal, menten

3. Keresd meg az alábbi szavak minél több rokon értelmű megfelelőjét!

farkas, erdő, fut, szagol, vét, fülel 

4. Hozz létre egy fokozó felsorolást az alábbi szavakból!

lohol, trappol, inal, fut, szalad, poroszkál, lépeget, száguld

5. Írj hasonlatokat a következő igékkel: poroszkál, lötyög, reccsen, pendül, hallgat!

Pl. száguld, mint a gyorsvonat

6. Epikus vagy lírai mű a Hallgat az erdő című vers? Indokold meg válaszod!

7. Miről szól a vers?

8. Mikor, milyen évszakban játszódik a vers eseménysora? Emeld ki azokat a szavakat, amelyek ezt 
bizonyítják!

9. Kik a vers szereplői? Mit tudunk meg róluk a vers olvasása során?

10. Emeld ki azokat a hangulatteremtő szavakat, amelyek a vadászatot, az üldözést, a mozgást szemlél-
tetik a versben! 
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11. Keress példát ismétlésre a szövegben!

12. Tagold szerkezeti egységekre a verset!

Szakaszok száma A tartalom tömör összefoglalása

Bevezetés

Fordulópont

Eseménysor 

13. Milyen költői képekre bukkantál az alábbi versrészletekben? Nevezd meg őket!

a. menti a szarvast csillogó fátyol
b. nem lát a hulló, porzó ezüsttől
c. száraz ág reccsen, ágyúlövésként hallszik a csendben
d. ina, mint íjhúr feszül és pendül

14. Hogyan mondanád hétköznapi nyelven a fenti szóképeket? Fogalmazd át őket!

Pl. a. a szarvas nem látható a hótól

15. Milyen következtetéseket vonhatunk le a 7. és a 8. gyakorlatok alapján a versek, a költészet nyel-
véről?

16. A Hallgat az erdő című vers mely szereplőjét kedvelted meg leginkább? Érvelj válaszod mellett!

17. Egyedül sétáltáltál egy hóval borított téli erdőben. Tanúja voltál azoknak az eseményeknek, ame-
lyek a farkas és a szarvas között lejátszódtak. Írd át Kányádi Sándor versét egy történetté! Ne ha-
nyagold el a természetet leíró részeket sem!
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