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1. Edmond rostand:
cyrano de bergerac
a téma-réma kapcsolatok feltárása és
értelmezése különböző szövegtípusokban

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály

A téma-réma kapcsolatok felismerése, az új közlések értelmezése
a téma szempontjából. A témajelölő szavak szerepe a szövegkohézió megteremtésében. Tények, adatok, jelentések azonosítása.
A szövegszervező elv felfedeztetése (átfogó sajátosság, rendező
elv, globális és lineáris kohézió).
Nyelvi-nyelvtani-stilisztikai jellemzők értelmezése irodalmi szövegekben.
Szövegalkotás (kiegészítéssel, szövegírással).
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
Irodalmi önképző, 9. évfolyam, 15. modul (Szövegelemző feladatok)

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam: szövegtan, műfajok, esztétikai minőségek.

Követő tananyag:
10. évfolyam, 2. modul (Szövegvariációk összehasonlítása, szövegjelentések értelmezése)

Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra: a kritikai és kreatív
olvasás képességének fejlesztése, beleértve mind a valós, mind
a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását,
értelmezését és megválaszolását; vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése;
– tanulás: szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése és felhasználása.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése irodalmi önképző keretén belül; monologikus és dialogikus szövegek értelmezése.
A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
– a különböző műfajú és formájú/nem folyamatos szövegek értő olvasása; a szövegrész értelmezése az ábrák, képek, diagramok által
közvetített információkkal együtt.
A modul különböző szövegtípusokat tartalmaz. Az elemzés és az
értelmezés célja a szövegek denotációs és konnotációs jelentéseinek
megértése; stílusárnyalatok, esztétikai minőségek, hangnemek értelmezése. A meghatározott szempontok szerinti információk gyűjtése, rendszerezése és alkalmazása a logikai képesség fejlesztését is
szolgálja. Az irodalmi szövegrészlet értelmezése az esztétikai érzékenység fejlesztéséhez is hozzájárulhat.
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Módszertani ajánlás
A modul feladatai két fő szövegre épülnek. Az egyik Cyrano orrmonológja, amely a különböző hangnemek szemléletes példája, és jól érzékelteti, hogy az új közléselemek (réma) miként
gazdagítják a szöveg jelentését. A másik szöveg a mű írójával, ill. a mű címszereplőjével kapcsolatos irodalomtörténeti érdekesség: hogyan kel életre egy elfeledett író egy későbbi alkotó
művének főszerepében. A szöveghez kapcsolódó feladatsor valószínűleg felkelti a tanulók
érdeklődését a téma iránt, az orrmonológ pedig alkalmat ad dramatikus játékra is. Az ismertető szövegekben szereplő információk lehetőséget kínálnak arra, hogy a tanulók felidézzék a
Molière drámáiról tanultakat, és így a megélt élményhez kössék az új élményeket. A feladatok
közül a szövegértési képesség szintje szerint választhatunk, nem kötelező minden feladatot
megoldatni. A munkaformák megválasztásakor az egyéni gondolkodási ritmus és haladási
tempó figyelembevétele is fontos. Szocializációs szempontból kedvező, ha a tanulók csoportosan vagy párban dolgoznak.
A téma egyéni kutatómunkára (színházi élet, színpad, jelmeztervezés stb.) vagy projekt elkészítésére is inspirálhat, hiszen a 18. század Franciaországában valóságos „színházi őrület”
tört ki, a színház az egész társadalom egyik szórakozási ága lett.
Az első modul feldolgozásakor különösen fontos a motiválás, a ráhangolás. A szaktanár
több megoldás közül választhat, például
• ha a tanulók ismerik a Cyrano színházi vagy televíziós előadását, úgy a színházi élmény
felidézésével kezdhetjük az órát,
• ha a mű a tanulók számára teljesen ismeretlen, akkor a közölt szövegrészletek alkalmasak
lehetnek az érdeklődés felkeltésére,
• ha van rá mód, a színházi előadás egy jelenetét nézzük meg DVD-n.

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés–szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés).
Tanácsadás: a szövegértés–szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.
AJÁNLOTT IRODALOM:
A francia színház a XVIII. században. Gondolat Kiadó, Budapest, 1974.
Britannica Hungarica. Magyar Világ Kiadó, Budapest, 2005.
Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac. Európa Kiadó, Budapest, 1963.
Világirodalmi lexikon I.–II. Gondolat Kiadó. Budapest, 1976.
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. A téma-réma kapcsolatok feltárása monologikus és dialogikus szövegekben
1. Beszélgetés színházi
/tévéelőadásról:
ismerik-e a Cyranót,
tetszett-e az előadás
vagy a Molière
korabeli színház
előadásairól

Élmények és Munkaforma
érvek megfo- szerint
galmazása

Frontális

Beszélgetés

2. Szövegek értelmezése:
a mű írója, a mű
főszereplője – ismert és új közlések
viszonya

Szövegértelmezés: a
téma-réma
viszonyának
felismerése.
Reflektálás
problémára

Munkaforma
szerint

Egyéni
Differenciált

Szóban
vagy
írásban

Szövegek:
Utószó,
Lexikon,
Munkalap
1–6. feladat

3. A Cyrano c. könyv
fülszövege

A szövegszer- Munkaforma
vező elemek szerint
felfedezése

Egyéni és
páros

Szóban
vagy
írásban

Szöveg és
Munkalap
7. feladat

4. Az orrmonológ
elemzése

Elemzés,
önálló következtetés

Idő szerint

Csoportos
vagy
egyéni

Írásbeli
feladat

Szöveg (Orrmonológ),
Diagram 1.
Munkalap
8–9. feladat

5. Dramatikus játék

Előadókészség

Egyéni érdeklődés szerint

Jelentések
azonosítása

II. Szövegszerkesztés–szövegalkotás
1. Dialogikus és monologikus szövegek alkotása

Szóbeli szövegalkotás
Írásbeli szövegalkotás

Idő szerint

Frontális
vagy
egyéni

Közös meg- Munkalap
beszélés
10. feladat

2. a) A fülszöveg
bővítése (Érvek,
amelyek alapján a
kiadó, a színházi
közönségszervező
meggyőzi a vásárlókat, a nézőket.)
b) Illusztráció készítése

a) Információ Egyéni érdeklő- Frontális
felhasználása, dés szerint
vagy
az új tudáseleegyéni
mek alkalmazása, szövegalkotás
b) Fantázia
fejlesztése

Közös meg- Munkalap
beszélés,
11. feladat
beszámoló
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

III. Az írásbeli feladatok megoldásainak bemutatása, értékelése
1. A feladatok megoldásának közös
értékelése. A legjobbak portfólióba
gyűjtése.

Globális meg- Idő szerint.
értés.

Munkalap
1–11. feladat

ÉRTÉKELÉS
Az Irodalmi önképző foglalkozásain kitüntetett szerepe van a kvalitatív értékelésnek, a teljesítmények szóbeli megítélésének. A megítélés normáit ismerjék meg a tanulók, és a holisztikus (átfogó), valamint a horizontális (tartalmi összetevők szerinti minősítés) forma egyaránt
jelenjen meg az értékelésben. A foglalkozások jellegének megfelelően cél egyrészt a szövegértési–szövegalkotási sikerek megerősítése, másrészt a hibák és nehézségek differenciált feltárása. A segítő funkció megkívánja, hogy minden elvárható tudáselemre kiterjedjen az értékelés,
azaz a diákok világosan lássák, miben biztos a tudásuk és miben bizonytalan. Az információk
segítik a diákok reális önértékelésének a fejlődését, és ezáltal az önkorrekcióhoz is ösztönzést
kaphatnak. Elsősorban a teljesítmény pozitív elemeit minősítsük.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. A téma - réma kapcsolatok feltárása monologikus és dialogikus szövEgekben

Tanári tevékenységek
Feladat
1. Beszélgetés a színházi vagy tv-előadásról.
a) Ha ismerik a Cyranót: „A színpadi játék a
világ színpadjain legtöbbet játszott darabok
közé tartozik, nézőtömegeket vonz.” Vajon
miért?
b) Ha senki sem ismeri a drámát, akkor a
Molière korabeli színházi előadásról tanultakat idéztetjük fel (színház, színjáték, szereplők stb.).
Feladat
A Cyrano utószavának értelmezése: a munkalap 1–5. feladatainak kijelölése.
Közös megbeszélés készítheti elő a feladatok
megoldását: mi az utószó funkciója.
Értékelés
Egy-egy tanuló ismerteti egy-egy feladat
megoldását. A hibátlan megoldást ponttal jutalmazhatjuk. A hibás megoldások elemzése
is nagyon fontos, a hiba okának feltárásával.
Feladat
Differenciált feladat a tanulók érdeklődése
szerint (munkalap 6. feladat).
Értékelési szempontok
a) Hogyan használta fel a tanuló a különböző
információforrásokat
b) A szóbeli közlés megszerkesztettsége, nyelvi minősége.
Feladat
A fülszöveghez kapcsolódó feladatok megoldása. Javasolt a páros munka.

Tanulói tevékenységek
A tanulók közül, aki ismeri a darabot, megfogalmazza a véleményét. Segítségül használhatja a színlapot (l. internet).
A molière-i darabok hatásának megfogalmazása (jellem-, helyzetkomikum stb.).

A feladatok egyéni megoldása írásban.
A tanulók értelmezik az utószó új információkat közlő, valamint összegező jellegét.
Részt vesznek a megbeszélésben.

a) Felkészülés szóbeli beszámolóra: Rostand
írói pályájának bemutatása. A tanulók segítségül hívhatják az internetet vagy a lexikonokat.
b) A z utószó szövegével kapcsolatos műveletek elvégzése.
A feladatmegoldások szóbeli ismertetése.

A munkalap 7. és 8. feladatainak megoldása.

Értékelés
A megoldások közös megbeszélése.
Feladat
A dráma első felvonásából az orrmonológ és
szövegkörnyezete.

A tanulók felkészülés után, szereposztásban
olvassák fel a szöveget.

Értékelés
Az egyes hangnemek megszólaltatásának minősége

A tanulók értelmezik a monológ hangnemeit,
majd a felolvasás hatását.
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Differenciált feladat
A munkalap 9. feladatának megoldása páros
munkával.
Feladat
Dramatikus játék a tanulók választása szerint:
a) Dialógus szóbeli szövegalkotás: „Az orrmonológot hallgatva te milyennek látod Cyranót?”
b) Szituációs játék: 3-4 tanuló megbeszéli, hogyan rendezné meg a jelenetet.

A munkalap 9. feladatának megoldása írásban, felkészülés szóbeli beszámolóra.
Várható megoldás: a tanulók beszélgetéséből
kiderül, hogy Cyrano csúfságát ellensúlyozza
sziporkázó szelleme.

Értékelés
Közös megbeszéléssel értékelik a szituációs
játékot.
II. Szövegszerkesztés–szövegalkotás

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Feladat
Dialogikus és monologikus szövegek alkotása, a munkalap 10. feladata.

A tanulók a munkalapon megoldják a feladatokat.

Feladat
a) A fülszöveg bővítése, a munkalap 11. feladatának megoldása. Szövegátírás megadott szempontok szerint.
b) Egyéni érdeklődés szerint illusztráció készítése az orrmonológhoz vagy színpadkép, illetve jelmezek tervezése.

a) A tanulók írásban megoldják a 11. feladatot,
és felkészülnek a szóbeli beszámolóra.
b) I llusztrációk, színpadtervek stb. készítése
rajzlapra vagy számítógépen.

III. Az írásbeli feladatok megoldásAInak bemutatása, értékelése

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Egyéni jelentkezés alapján néhány tanuló bemutatja az általa érdekesnek tartott feladatmegoldást, közös értékeléssel választják ki
a tanulók, hogy melyik megoldás kerüljön a
közös osztályportfólióba.

Egyéni jelentkezés alapján egy-egy tanuló
bemutatja az eredetinek tartott feladatmegoldást (a munkalap írásbeli feladatai).
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MUNKALAP
Olvasd el figyelmesen a Cyrano de Bergerac című színpadi játékhoz írt Utószót, majd oldd meg
a feladatokat! (A szöveg mikroszerkezeti egységeit, a bekezdéseket megszámoztuk a feladatok könnyebb megoldása érdekében.)

Edmond Rostand
Cyrano de Bergerac
Utószó
(1) Edmond Rostand Marseille-ben született, 1868-ban. Apja jogász, s ő is jogot végez, de
igazi hivatása az irodalom. Marseille-ben tanul, pályadíjat is nyer egy irodalomelméleti tanulmánnyal. Később Párizsban Doumicnak, a híres irodalomtörténésznek az előadásait hallgatja, így ismerkedik meg többek között Cyrano de Bergerac XVII. századi költővel.
(2) Cyrano de Bergerac, Rostand drámájának a hőse tehát történeti, jobban mondva: irodalomtörténeti személy. Összegyűjtött műveit 1858-ban Lacroix adta ki, a költőre vonatkozó
hosszabb és érdekesen megírt bevezetéssel. Paul Lacroix előtt még egy jelentékeny francia
író is foglalkozott Cyrano alakjával: Charles Nodier (1789–1844). Cyrano voltaképpen ennek a
majd 170 évvel később született kollégájának köszönhette föltámadását, mert Nodier ásta ki
műveit a feledés porából.
(3) Savinien de Cyrano 1619. március 6-án született, Párizsban.
Régebbi életrajzírók azt hitték, hogy valahol vidéken, Bergeracban jött a világra, de Lacroix
meggyőzően bizonyította be, hogy párizsi születésű. Három évvel idősebb volt Molière-nél,
aki később – hírben, dicsőségben – túlszárnyalta, de szerencse dolgában nem, mert mind a
kettő véges-végig meglehetősen szegény és boldogtalan ember maradt. Molière egy kissé Cyrano vállán is emelkedett, amennyiben a Scapin egyik pompás jelenetét csaknem szóról szóra
Cyrano egyik bohózatos vígjátékából, A megtréfált tudálékosból vette át.
(4) Savinien de Cyrano a Bergerac nevet azért használta, hogy megkülönböztesse magát a
család többi tagjától. Valószínű, hogy Bergerac volt valamikor az ősi fészek, ahol Cyrano nemes elődei éltek.
(5) Tizenhárom éves koráig falun nevelkedett, azután Párizsba került. Már iskolás fiú korában benső barátságot kötött Henri Lebret-vel, hátrahagyott irodalmi munkáinak első kiadójávaI. Nem lehetetlen, hogy ebben az időben írta vagy legalább tervezte Le Pédant joué (A
megtréfált tudálékos) című vígjátékát, mert a darab főalakjában egyik tanítóját gúnyolja ki.
(6) Tizennyolc éves korában végezte a kollégiumot, és tanítványa lett Gassendinek, a híres
filozófusnak, akinek előadásaira egy ideig Molière is szorgalmasan eljárt. Cyrano itt ismerkedett meg Molière-rel, de bizalmasabb baráti viszony sohasem fejlődött ki köztük.
(7) 1638-ban Lebret-vel együtt belépett a testőrcsapatba. Carbon de Castel-Jaloux volt a kapitánya ennek a csapatnak, ahol úgyszólván csupa gascogne-i nemesfiú verődött össze, nemes
családok ifjabb fiai: „cadet”-jai. Minthogy az összes vagyont az elsőszülött örökölte, az ifjabbak – mindenből kitagadva – csak a papság és a katonaság között választhattak. Így történt,
hogy a hadseregben külön csapatokat szerveztek ezekből a nemesfiúkból.
(8) 1639-ben a gascogne-i csapat Champagne határán a németek ellen csatázott. Cyrano súlyosan megsebesült, de már a következő esztendőben részt vett Arras ostromában, ahol újabb,
még veszélyesebb sebet kapott.
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(9) Fényesen indult katonai pályáját csakhamar otthagyta. Nemcsak megrongált egészsége
volt az ok, hanem még inkább az a vágy, hogy az irodalom és tudomány terén tovább pallérozza szellemét. De heves, verekedő természete akkor sem nyughatott. Egyik párbaját a
másik után vívta, és olyan félelmetes híre támadt, hogy utóbb már alig mertek kiállani vele.
Pajtásai a „bátorság démoná”-nak nevezték.
(10) Heves temperamentumával csodálatos ellentétben állott az a mélység és alaposság,
amivel írói és tudományos feladatait végezte. A filozófiában és a természettudományokban
ifjú kora ellenére nagy tudásra tett szert. Descartes-ot abban az időben senki sem értette jobban Cyranónál.
(11) Élénk, merész, gyakran bizarr fantáziája tette költővé. Szinte dúskált a különös ötletek,
sziporkázó gondolatok, meglepő képek és hasonlatok egymásra halmozásában. De nemes
szív és vissza nem riadó igazságszeretet szól hozzánk mindenből, amit írt. Szatírája éppolyan
erős, mint amilyen gyöngédek sokszor az érzései. A szépnemmel szemben rendkívül félénk,
tartózkodó volt. Csaknem szűzies életet élt, de annál nagyobb kedvvel írta a finom, elmés,
szerelmes episztolákat. Ebben akaratlanul meghódolt az akkori divatnak. A précieuxmodor,
az ékes, cifrázó stílus akkor volt virágjában.
(12) Agrippina című szomorújátéka ateista hírbe keverte. Emiatt sokan üldözték, és talán ez
volt az oka, hogy Utazás a holdba című munkáját, amelyben merész filozófiai és fizikai elmélkedéseket halmozott össze, szatirikus regény alakjában írta meg.
Így akarta kijátszani a klerikális udvart és a haragvó hipokriták áskálódásait. Valamennyi
munkája közül határozottan ez a regény a legértékesebb. Második regénye (A nap birodalmának komikus históriája) töredék maradt.
(13) Egyénisége nem közönséges vonzóerőt gyakorolhatott kortársaira. Ámbár szegény volt,
mint a templom egere, és a hatalmasok gyakran nehezteltek rá, voltak emberek, akik odaadó,
hű barátságot tanúsítottak iránta.
(14) Cyrano de Bergerac 1655-ben halt meg, alig harminchat éves korában. Neve nemsokára
feledésbe merült, de műveit sokan találták méltónak arra, hogy kiaknázzák. Agrippina című
tragédiájából a nagy Corneille merítgetett. A megtréfált tudálékosból Molière vette át a Scapin furfangjai leghatásosabb jelenetét. Az Utazás a Holdba ideáit Swift a Gulliverben és Voltaire
a Micromégas-ban értékesítette. Sőt a repülésre vonatkozó utalások korszakos fölfedezésre, a
léghajó feltalálására adtak alkalmat a Montgolfier testvéreknek.
(15) A Cyrano de Bergerac Rostand leghíresebb műve, az ún. újromantikus dráma legjellegzetesebb alkotása. A konfliktus tragikuma azon a szélsőséges ellentéten alapszik, hogy a legcsúnyább férfi szereti a legszebb nőt. S ez a csúnya férfi, aki oly sziporkázóan szellemes, csodálatosan művelt, mindenkinél bátrabb, kitűnő vívó, nagy hős – suta kamaszként nem bízik
abban, hogy őt szeretni lehet. Áldozata nemes, de fölösleges.
Mégis újra meg újra meghatja az olvasót a lelki nagysága, mint ahogy megnevetteti pompás
humora, és jóleső kárörömet ébreszt gúnyos csipkelődése és bosszúja a társadalom élősködőivel, a pöffeszkedő arisztokratákkal szemben.
(16) Amikor e darabot 1897. december 28-án bemutatják, a huszonkilenc éves Rostand már
nem ismeretlen. A rendkívül szuggesztív erejű, ragyogó nyelvezetű, szellemes, könnyed
és mégis magas röptű Cyrano – szertelenségei, túlzásai ellenére – egy csapásra meghódítja
a közönséget. Hatása azóta alig vesztett erejéből, kedvelt repertoárdarabja Európa számos
nagy színházának. Sikerét nem múlták fölül Rostand későbbi, érettebb művei sem (a Sasfiók,
Chantecler, Don Juan utolsó éjszakája). A franciaországi bemutatót követő esztendőben, 1898-ban
Ábrányi Emil már le is fordította magyarra a Cyranót. Klasszikus fordítása költői módon tolmácsolja Rostand lendületes verselését, finoman árnyalt stílusát, csúfondáros gúnyolódását,
könnyed szellemességét, gyengéd líráját.
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(17) Az első magyarországi bemutatót 1900-ban, a Budai Színkörben, Pethes Imrével a főszerepben élvezhette a közönség. 1903-ban a Nemzeti Színház vette át a Cyranót; a címszerepet
Pethes Imre, később Ódry Árpád, majd Lehotay Árpád és Kiss Ferenc játszotta. [...]
(Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac. Európa Kiadó. Bp., 1963, Utószó)

1. 	Milyen nagyobb témaegységek alkotják a szöveget? Nevezd meg az egyes egységek
témáját, és írd a téma mellé a bekezdések számát!
A téma megnevezése:
a) Rostand életrajzi adatai és írói pályája (1. és 15., de elfogadható 1. és 15–17.)
b) Cyrano de Bergerac élete és írói pályája (2–14.)
c) Rostand Cyrano című műve; a mű fogadtatása; magyarországi bemutató (15–17.)

2.	Mely témaegységről kapjuk a legtöbb információt, miért?
Cyranóról, az íróról. Kevésbé ismert személy, ezért a szerző fontosnak tartja bemutatását.

3.	Az 5–9. egység nyomon követi Cyrano életét. Elemezd az egységekben a téma-réma
kapcsolatát! Emeld ki a leglényegesebb, új közléselemeket, és írd a bekezdés száma
mellé!
5. bekezdés: Cyrano faluról Párizsba kerül, első munkái
6. bekezdés: kollégiumban tanul; megismerkedik Molière-rel
7. bekezdés: belép a testőrcsapatba
8. bekezdés: a németek elleni csatában súlyosan megsebesül
9. bekezdés: elhagyja a katonai pályát, de párbajokat továbbra is vív

4.	Miért nevezhetjük a 10. bekezdést a szöveg fordulópontjának?
A szöveg szerzője itt áttér Cyrano írói és tudományos feladatainak bemutatására.

5.	Értelmezd a következő kifejezéseket a szöveg, ill. ismereteid alapján!
précieux modor: mesterkélt, cifrázó stílus, finomkodó beszédmodor
cadet: nemes családok ifjabb fiai
szépnem: hölgyek
episztola: költői levél
újromantikus dráma: szélsőséges ellentéten alapuló konfliktus, nagy jellemek, nemes érzelmek
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6. Egyéni feladat
a)	Készülj fel az Utószó szövegének felhasználásával Rostand írói pályájának bemutatására! Készíts vázlatot! Segítségül hívhatod az internetet és a lexikonokat!
Vázlat:
b) A szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!
		 –	Sorold fel időrendben, kiknek köszönheti Cyrano az írói ismertségét!
			 Charles Nodier, francia író (1789–1844) foglalkozott Cyrano alakjával, 1858-ban Lacroix kiadta műveit, melyhez bevezetést írt, Rostand művének címszereplője lett.
		 – Miért hihették Cyrano életrajzírói, hogy az író Bergeracban született?
			 Ott éltek ősei, és ő felvette a Bergerac nevet, hogy a család többi tagjától megkülönböztesse
magát.
		 – Cyrano és Molière kapcsolatára is utal a szöveg. Melyek ezek a kapcsolatok?
			 Gassend filozófus óráin ismerkedtek meg, Molière a Scapin furfangjai című vígjátékába
átvett részeket Cyrano Megtréfált tudálékos című művéből.
		 – Kik merítettek még Cyrano műveiből?
		
Swift, Voltaire, Corneille
		 –	Mely mondatokban fogalmazódik meg legszemléletesebben Cyrano különleges, sajátos „tudása”, adottsága? Másold le a mondatokat!
			 Például: Pajtásai a „bátorság démoná”-nak nevezték.
			 Descartes-ot abban az időben senki sem értette jobban Cyranónál,
			 Egyénisége nem közönséges vonzerőt gyakorolhatott kortársaira.

7. Olvasd el a fülszöveget, és oldd meg a feladatokat!

ROSTAND
Cyrano de Bergerac
Vidám, nagyhangú poéták, hetvenkedő kadétok falatoznak a derék Ragueneau cukrászdájában. Egyszer csak csúnya, nagyorrú lovag vonja magára a figyelmet. Cyrano ez, a félelmetes
párbajhős.
Féktelen, vidám és bátor legény, hűséges jó barát is, de jelenlétében orrot, náthát és effélét
említeni tilos. Mert nagy orrát finom szellemességgel maga gúnyolja ugyan, de mástól nem
tűri el a célzást.
Vajon miért ilyen érzékeny Cyrano? Miért bántja ezt a sziporkázóan szellemes, szó- és kardpárbajban egyaránt kiváló rettenthetetlen daliát, hogy nagy az orra? Mert szerelmes. De a
szép Roxannak nem elég a ragyogó szellem, szíve választottjában inkább a csinos külsőt értékelné. Rostand örökifjú, romantikus drámája azt tárja elénk, hogyan fizet a két fiatal élete
boldogságával ezért a tévhitért.
a) Mely kifejezésbe sűríti a szöveg írója Cyrano bánatának igazi okát?
		 mert szerelmes
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b) Milyen mondatformát választ a szerző a befogadók érdeklődésnek felkeltésére?
		 kérdéseket tesz fel
c)	A szöveg kulcsszava: nagyorrú lovag. Milyen változatokat találhatunk a szövegben e
kulcsszó kifejezésére?
	Cyrano ez; féktelen, vidám és bátor legény; hűséges jóbarát; érzékeny Cyrano; kiváló, rettenthetetlen dalia

8. Olvassátok fel szereposztásban az első felvonás negyedik jelenetének részletét, majd
szóban válaszoljátok meg a kérdéseket!

Orrmonológ
NEGYEDIK JELENET
Előbbiek, Cyrano, azután Bellerose, Jodelet
részlet
CYRANO
Már elég.
Lóduljon innen!
A FANYAR
Egy szóm volna még...
CYRANO
Lóduljon hát! – azaz, hogy... mondja csak:
Az orromon mit bámul?
A FANYAR
(szepegve)
Én bámulom?...

Hős lovag,

CYRANO
(közeledik hozzá)
Megütközik a formán?
A FANYAR
(hátrál)
De...
CYRANO
Tán lecsüngő s hosszú, mint az ormány?
A FANYAR
(hátrál)
Kérem...
1. Edmond Rostand: Cyrano De Bergerac
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CYRANO
Vagy kampós, mint az uhu csőre?
A FANYAR
De nagyságod csalódik...
CYRANO
Vagy a bőre
Rezes-piros? – Szemölcs van a hegyén?
Avagy talán légy mászkál rajta?
A FANYAR
CYRANO
Szörny-jószág?

Én...

A FANYAR
Ó...
CYRANO
Csodának tartja ön?
A FANYAR
De rá se mertem nézni, esküszöm!
CYRANO
S mért nem, ha kérdenem szabad?
A FANYAR
Uram...
CYRANO
Tehát utálja?
A FANYAR
Én...
CYRANO
Csömörletes?

Rút színe van?

A FANYAR
De...
CYRANO
Torz, ocsmány idom?
A FANYAR
Ellenkezőleg!...
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CYRANO
S mégis gyanitom,
Hogy nagynak tartja! Mért nem vallja be?
A FANYAR
(dadogva)
Sőt úgy találom: ici-picike!...
CYRANO
Az én orrom nevetség tárgya, mi?
Ördög-pokol! Az én orrom kicsi?
A FANYAR
Irgalmas Isten!
CYRANO
Nagy, nagy, rengeteg!
Te pisze tök, te hónapos retek,
Jegyezd meg azt, hogy büszkén hordja képem
E függeléket, mely nagy orr nemes,
Nyájas, jólelkű, bátor, szellemes
Emberre vall, olyanra, mint magam,
És amilyenné soha semmiképpen
Te nem lehetsz, hitvány haszontalan,
Mert bárgyú arcod, melyre most kezem
Gyönyörrel csap le, pofra éhesen...
(Fölpofozza. A fanyar úr jajgat)
Úgy meg van fosztva minden lendülettől,
Nemes vonaltól, színes, könnyű kedvtől,
Költőiségtől, szikrázó mámortól,
Hatalmas büszkeségtől, szóval: orrtól,
(Vállon ragadván megfordítja és szavait megfelelő
taglejtésekkel kíséri)
Mint az, amit most hátadnak tövében
Csizmám megérint!
A FANYAR
(menekülve)
Segítség! Őrök!

Jaj, a hátam, képem!

CYRANO
Ezt jegyezze meg
Mindenki, aki engem fölkeres,
Hogy megtréfáljon! Én így fizetek!
S az illető úr, hogyha címeres,
Nem bőrt használok: – meztelen vasam
Ad egy döfést, elölről, magasan!
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GUICHE
(lement a színpadról a marquis urakkal együtt)
Már untat!
VALVERT VICOMTE
Henceg!
GUICHE
Feleljen?

Senki sincs, aki

A VICOMTE
Majd lesz! Mondok én neki
Olyat, de mindjárt, hogy a vére fagy!...
(Cyranóhoz lép, és hetykén megáll előtte)
Önnek az orra... hm... az orra... nagy.
CYRANO
(komolyan)
Igen nagy.
A VICOMTE
(nevetve)
Ha!
CYRANO
(rendíthetetlen nyugalommal)
Ez az egész?
A VICOMTE
De...
CYRANO
Lássa,
Ez szimplán hangzik... Így nincsen hatása!
Mondhatta volna szebben, kis lovag,
Más-más hangnemből... Így ni, hallja csak:
Kihívón: „Én nem járnék ám vele!
Sebészt hivatnék, hogy metélje le!”
Barátilag: „Hisz findzsájába ér!
Igyék vederből, abba belefér!”
Leírón: „Csúcs, mely veri az eget!
Hegyfok! Mit hegyfok? Roppant félsziget!”
Kíváncsian: „Mit rejt e hosszú tok?
Tollszár van benne, vagy gyaníthatok
Papírvágó kést, ollót is talán?”
Kecsteljesen: „Ön nagy barátja, lám,
A madaraknak! Póznát tart nekik,
Hol magukat jól kipihenhetik!”
Kötődve: „Kérem, ha pipázik ön,
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S a füst orrán át gomolyogva jön,
Kéménytüzet szomszédja nem jelez?”
Intőn: „Vigyázzon túlsúlyára! Ez
Lehúzza önt s fejjel bukik előre!”
Gyöngéden: „Lássa, megfakul a bőre
Színét a napfény durván szívja ki
Egy kis napernyőt venne tán neki!”
Pedánsul: „Hallott az Arisztofánesz
Nagy állatjáról uraságod? Tán ez:
A Hippokampelefantokamelosz,
Hordott ilyen hús-díszt elöl... e rossz
Hangzású lényen volt ily hosszu csont!”
Gavallér módon: „A manóba, mondd,
Ez a fogas jött most divatba? Ej,
Kalap számára pompás kicsi hely!”
Föllengzően: „Hatalmas, büszke orr,
Egy teljes náthát csak a bősz, komor
Mistráltól kapsz! Más szél ott meg sem érzik!”
Tragikusan: „Vörös tenger, ha vérzik!”
Bámulva: „Ó, eszembe jut, ha nézlek:
Micsoda cégér egy illatszerésznek!”
Lírailag: „Kagyló ez, s ön Triton?”
Naivul: „Mondja, mert én nem tudom,
Mikortájt nézik ezt a műemléket?”
Mély tisztelettel: „Gratulálunk néked
Tornyos házadhoz, nagyságos barátom!”
Parasztosan: „Hékás, a számat tátom!
Orr az? Fenét orr! Ördögadta dolga:
Kis dinnye jaz, vagy óriás iborka!”
Hadászilag: „Szuronyszegezve áll!
Lovas-roham ilyet készen talál!”
Üzletszerűn: „Tán lutrit rendez? Én
Sejtem, hogy ez lesz a főnyeremény!”
Végül, torzítva Pyramus kriáját:
„Ez dúlta szét az arc harmóniáját,
E szörnyeteg!... Pirul az áruló!”
Így ömlött volna szájából a szó,
Ha volna önben szellem és tudás.
De szellemet, boldogtalan dudás,
Ön sose látott s tán azt tudja csak,
Hogy hülye fráter is lehet lovag!
De hogyha önben annyi lelemény
Lett volna mégis, hogy kivágja szépen
Mindazt, amit most összehordtam én
E díszes, úri hallgatók körében:
A kezdő mondat első negyedét
Éles kardommal vágtam volna szét!
Mert magamat kigúnyolom, ha kell,
De hogy más mondja, azt nem tűröm el!
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a)	Kik között zajlik a dialógus az orrmonológ előtt? Próbáld értelmezni a rendezői utasítást is!
		 a Vicomte hetykén gúnyolódik, Cyrano komolyan hallgatja
b) Milyen reagálást várhatnánk Cyranótól a Vicomte gúnyolódása után?
		 Cyrano megbántódik vagy dühbe gurul
c) Jellemezd Cyranót a gúnyolódásra adott válasza alapján!
		 Cyrano szellemesen, ironikusan válaszol
d) A következő diagram segítségével értelmezd az írásjelek funkcióját!

		

 ehetséges válasz például: a sok írásjel erős érzelmi állapotra utal, több helyen három pont szaL
kítja meg a monológot, ez érzékelteti a hangnem váltását, mozaikszerű, montázsszerű szerkezetet alakít ki.

e) Mely kulcsszó tartja össze a monológ szövegét?
orr
f)	Értelmezd a monológ és a beszédhelyzet kapcsolatát: hogyan függ össze a szöveg és a
beszédhelyzet!
	Az aktuális beszédhelyzet reagálás a gúnyolódásra szellemes öniróniával, a helyszín, a szereplők
megszabják a nyelvi elemek kiválasztását, a szövegfűzés módját. Cyranot szellemi fölénye kiemeli a beszélők közül, és feledteti az arcát elcsúfító orrát.

9. A különböző hangnem különböző megszólítási formát is jelent.
a) Csoportosítsd a megszólítási formákat!
		 önözés, tegezés, bizalmaskodó megnevezés
b) Az élet mely területéhez kapcsolódnak a nagy orr metaforái?
		 pl.: orvoslás, földrajz, élővilág, használati tárgy, mindennapi tevékenység

10. Az Utószó adatainak felhasználásával dialógusformában mutassátok be, hogyan
fogadta a közönség a színházi előadást!
pl.: két-három diák beszélgessen, hogy milyennek ítéli a látott előadást
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11.
a)	Egészítsd ki a fülszöveget érvekkel, hogy felkeltsd a színdarab iránt a közönség érdeklődését!
		pl. nemes érzelmeket élhetnek át, izgalmas, szellemes szöveget hallhatnak, igaz, nemes lelkű jellemeket láthatnak
b)	Készítsetek illusztrációt az orrmonológhoz! „Ihletésként” bemutatjuk egy 14 éves tanuló rajzait!

(W. Zs. rajza)
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
Másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
Másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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2. tanító mesék
Szövegvariációk összehasonlítása,
szövegjelentések értelmezése

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály

Azonos témáról szóló szövegek azonos és különböző jelentésének-jelentéseinek feltárása; a tartalmi-logikai kapcsolatok eszközeinek felfedeztetése.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
1. modul (A téma-réma kapcsolatok feltárása különböző szövegtípusokban)

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom: 5–12. évfolyam: szövegtani, műfaji
ismeretek

Következő tananyag:
3. modul (Szövegváltozatok hatáselemeinek feltárása)

Kereszttantervi kapcsolódások:
– énkép, önismeret: etikai normák iránti fogékonyság növelése;
– tanulás: előzetes tudás és tapasztalatok mozgósítása; informatikai eszközök használata;
– információs és kommunikációs kultúra;
– kritikai és kreatív gondolkodás fejlesztése.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés-szövegalkotás fejlesztése; alapismeretek, fogalmak felhasználása szövegelemzésben.
A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– a szöveg jelentésének, jelentésrétegeinek megértéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése: jelentésbeli kapcsolóelemek
(kulcsszavak ismétlése, rokon értelmű szavak, körülírások,
metaforikus megnevezés, hangalak és jelentés kapcsolata)
mint szövegösszetartó erők felfedezése;
– azonos témák különböző jelentéseinek értelmezéséhez az öszszehasonlítási készség, az esztétikai érzékenység fejlesztése.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul szövegei – A tücsök és a hangya állatmese különböző fordításai és feldolgozásai – „a
gondolkodás hajnalától” napjainkig vezetik el az olvasót. Érdemes feleleveníteni Babits Mihály Az európai irodalom történetéből a „Gondolat és tökéletesség” fejezetben írottakat:
„A modern antiintellektuális divat kitessékeli a gondolatot a költészetből. De eredetileg a
költészet az egész lélek kifejezése volt, s a gondolat ébredése egy fázisa a költészet fiatalkorának. Az ősfilozófus versekben zengte naiv találgatásait a világ mibenlétéről s az anyag természetéről. Az első társadalmi ideák disztichonokban hangzottak el, gnómákban és elégiákban.
Vagy állatmesék köntösében burkolóztak: ami az egész prózai szépirodalom őse talán”.
A „mesevilág” megidézése alkalmas lehet arra is, hogy beszélgessünk a Harry Potter világsikerének titkáról, ill. megismerjük a tanulócsoport „személyes érintettségét” e kérdéskörben.
Olvasáskutatások jelzik ugyanis, hogy az utóbbi évtizedben érzékelhetően megváltozott a
„meseszerűhöz” fűződő olvasási viszony. Nemcsak a gyerekeké, hanem a felnőtteké is. A mai
magyar irodalom is sorra igazolja a fogékonyságot a csodák és a legendák iránt (pl. Esterházy
Péter, Varró Dániel). Kérdés és feladat: hogyan vihető át ez az olvasási kedv a magyar és a
világirodalom más alkotásaira.
A modul feldolgozásakor a beszélgetés és a páros munka ajánlott. A tanulók közösen értelmezhetik és oldhatják meg a feladatokat. Egy-egy írásbeli munka mindenki által jónak tartott
megoldását az „osztályportfólióba” érdemes elhelyezni.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Babits Mihály: Az európai irodalom története. Nyugat Kiadó
Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök. http://mohafalva.lauder.hu/kolteszet.html
Kányádi Sándor: A tücsök és a hangya. http://mek.oszk.hu
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén.
Kányádi Sándor egyberostált versei
La Fontaine: A tücsök és a hangya. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1977.
Ajánlott internetes honlapok
pl.: www.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. „A gondolkodás hajnalától” napjainkig (szövegvariációk, szövegjelentések)
1. Szóbeli szövegalkotás:
– Olvasási szokásokról; a meseszerűség értelmezése
– A Harry Potter
világsikerének titka

Vélemények
megfogalmazása, indoklása,
érvek-ellenérvek mérlegelése

Frontális

Beszélgetés szöveg 1.
(Sulinet:
Olvasd el
Ezópusz
meséit)

2. Ezópusz meséi La
Fontaine tollán
(téma, szerkezet,
jelentések; témahálózat stb.)

A szövegek
Érdeklődés
szerkezetének, szerint
jelentésének
elemzése és
összehasonlítása

Egyéni
Írásbeli és
vagy páros szóbeli
munka

Szöveg 2.,3.
munkalap
1. feladat
(a–b)

3. Fordítás vagy átdolgozás?
Kányádi Sándor: A
tücsök és a hangya;
új nézőpont

Jelentések
Idő szerint
és formák
változásainak
értelmezése

Páros
munka

Írásban és
szóban

Szöveg 4.
munkalap
2. feladat

4. Új forma – új jelentés – új tanulság
(Hajnóczy: A hangya és a tücsök)

Az új formák (műfaj),
jelentések,
stílusteremtő
eszközök
felfedezése

Idő szerint

Páros
munka,
egyéni
munka

Írásban és
szóban

Szöveg 5.
munkalap
3. feladat

1. Írásbeli szövegalkotás:
a) A mese verses
változatának
átírása adomává
b) „Tanító mese
mai diákoknak”
címen meseírás

Fantáziafejlesztés,
a hatáskeltés
eszközeinek
alkalmazása:
„ujjgyakorlatok”

Érdeklődés
szerint

Csoportmunka
A és B
változat
vagy
egyéni

Írásbeli

Szöveg 2–5.

2. Illusztráció készítése

Alkotóképes- Érdeklődés
ség fejlesztése szerint

Egyéni

Szöveg 2–5.

Szóbeli

Tanulói
munkák

II. Szövegalkotás

III. Értékelés
1. A tanulók írásbeli Értékelő,
„Opponensek”
munkájából a leg- elemző, érve- kijelölése
jobbak kiválasztása lő képesség
fejlesztése

Frontális
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

2. Az illusztrációk
Alkotóképesbemutatása és érté- ség és a
kelése
fantázia
fejlesztése

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Frontális

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

Szóbeli

Egyéni
munkák

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– minden esetben a motiváló értékelés legyen a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. „A gondolkodás hajnalától” napjainkig (szövegvariációk, szövegjelentések)

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása:
a) „Olvasd el Ezópusz meséit!”
A Sulinet-szöveg felolvasása
Milyen érvek szólnak az ezópuszi mesék olvasása mellett?
b) K i szereti a meséket? Mi lehet a Harry Potter világsikerének a titka?
Érvek, ellenérvek meghallgatása.

Értelmezik a szöveget:
(pl. érvek:
– rövid, velős történetek;
– megmozgatják a fantáziát;
– különböző embertípusokról szólnak;
– okulni lehet a történetekből)
Megfogalmazzák olvasói véleményüket, személyes érintettségüket

Értékelés
A vélemények indoklásának minőségét és a
nyelvi megfogalmazás igényességét pozitív
értékeléssel ismerjük el.
Feladat
A mesékről, a mesetípusokról tanultak felidézése – példákkal és olvasói vélemény megfogalmazásával (miért tetszett, miért nem tetszett?).
Feladat
– A tanulók ismereteinek felidézése és kiegészítése Ezópuszról és La Fontaine-ről
– La Fontaine: A tücsök és a hangya; két műfordítás azonos és különböző vonásai
– Páros munka kijelölése

Az általános iskolai tanulmányok, magánolvasmányok felidézése (mese: a legősibb epikai műfajok egyike; típusai: állat-, tündér-,
varázsmese; meseregény, mesejáték).

Az általános iskolában tanultak kiegészítése
irodalmi lexikonok alapján.
A munkalap 1. feladatának
(a, b) megoldása.

Értékelés
Egy pár bemutatja megoldásait, a többiek kiegészítik.
A megoldás színvonalának pozitív értékelése.
Feladat
– Fordítás vagy átdolgozás? (Kányádi Sándor
verse)
– Páros munkát ajánlunk.

A munkalap 2. feladatának megoldása,
beszámolás az új nézőpontokról.

Differenciálási lehetőség a felkészültebb tanulóknak:
– a költemény témahálózatának elkészítése
Értékelés
– a megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti;
kérdéseket tehet fel a társainak
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Feladat
– beszélgetés: a szövegvariációk jelentéseinek
változásáról;
– a munkalap 3. feladatának megoldása – a
párok változtatásával.

A tanulók véleményt mondanak a nézőpont
és az értelmezés új elemeiről;
megoldják a munkalap 3. feladatát.

Értékelés
– a feladatok megoldásában az új elemek kiemelése.
II. Szövegalkotás

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Írásbeli szövegalkotás:
A) A mese verses változatának átírása adomává
B) „Tanító mese mai diákoknak” címen meseírás

A tanulók A és B csoportban dolgoznak,
együtt vagy egyénileg

Feladat
Illusztráció készítése a szöveg 2–5. bármelyikéhez

Egyéni érdeklődés szerint

III. ÉRTÉKELÉS

– A teljesítmények pozitív értékelése;
– a legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban.
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Munkalap
Szóbeli szövegalkotás: Milyen érvek szólnak az
ezópuszi mesék olvasása mellett?
Szamárfül – Olvasd el Ezópusz meséit!
Ha nem lubickolsz állandóan a strandon, és van kedved olvasni a szünidő napjaiban, akkor
vedd le a polcról Ezópusz meséit vagy szaladj el a könyvtárba érte! Rövid és velős történetek,
amelyek mellett nem fogsz unatkozni. A nyár esős napjaira kiváló olvasmány!
Ha azt hiszed, hogy mesét csak a nagyon kicsi gyerekek olvasnak, de
leginkább felolvassák nekik, akkor nagyon tévedsz. Vannak ugyanis
olyan mesék is, amelyeket akár a felnőttek is szórakoztatónak találnak, a legkisebbek pedig talán nem is értenék meg. A mesék általában megmozgatják az ember fantáziáját, ám nem minden mese szól
királyokról, királykisasszonyokról meg vasorrú bábáról. Ezópusz
például kifejezetten csak állatmeséket írt.
Ez a jeles író az ókori Görögországban élt. Meséi – bármennyire is
állatok a főszereplői – különböző embertípusokról szólnak. És hogy
miért van ez a burkolt megfogalmazás, miért nem nyíltan embereket szerepeltet? Ennek csak az az oka, hogy el
akarta kerülni a személyeskedést. Ha valaki mégis magára ismerne
valamelyik állatfigurában, az pedig magára vessen, és okuljon ezekből a tanító célzatú mesékből!
A városi és a mezei egér története például remek példája annak, hogy
sokszor a szegénység nyugodtabb életet biztosít az embernek, mint a
gazdagság. A kis mezei egérnek meg kell küzdenie minden kis táplálékért a réteken, míg városi rokonának az
emberek kamrájában bőségesen jut ennivaló. Ám a kis városi egér minden napját rettegésben tölti, nehogy a
házigazda rátaláljon, és elkapja vagy megmérgezze. Tehát csak első
látásra olyan csillogó a gazdagság, sokkal többet ér annál a nyugalom.
Ilyen és ehhez hasonló mókás és egyben tanító célzatú történeteket
olvashatsz szinte mindegyik „állatról”, ha elolvasod Ezópusz meséit. Ne gondolkodj sokat, hanem kezdj azonnal hozzá!
Forrás:
http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kjbc/0/15186/1
A képek forrásai:
http://www.pbcc.edu/dl/images/mice.gif
http://www.dobhran.com/images/unbelievable-ant.gif
http://warner.senate.gov/images/animals.gif
http://www.sharingfoundation.org/cards_march_01
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Aiszóposz (Ezópusz)
A hangya és a tücsök
Hideg tél volt, és vihar zúdult le az Olümposzról. De a hangya sok gabonát hordott össze még
aratás idején, és elraktározta a házában. A tücsök meg egy lyukba bújt, s majd meghalt az éhségtől és a nagy hidegtől sanyargatva. A hangyához könyörgött hát: adjon neki az élelemből,
hadd egyen egy kis búzát, s ő is életben maradna. A hangya viszont így szólt hozzá: Hát hol
voltál a nyáron? Miért nem gyűjtöttél élelmet az aratáskor? – Énekeltem és gyönyörködtettem
a vándorokat – felelte a tücsök. A hangya nagy nevetéssel felelte erre: – Hát akkor télen meg
táncolj. A mese arra tanít bennünket, hogy mi sem való előbbre, mint gondoskodni a betevő
falatról, és nem henyélni.

1.	Olvasd el La Fontaine A tücsök és a hangya című meséjének különböző fordításait,
majd oldd meg a feladatokat a táblázat kitöltésével!
(Az azonos elemeket nem kell kétszer leírni!)

A tücsök meg a hangya
A Tücsök dalolt egyre, bár
Izzott a nyár,
Úgyhogy mikor jött a komor
Tél, része gond volt és nyomor:
Még egy picinke kisdarab
Legye, vagy férge sem maradt.
Hát ment is a Hangyához át
Elpanaszolni nyomorát,
És kérte, adjon néki kölcsön,
Zsákjába egy kis magot töltsön,
Új aratásig, legalább.
„Majd megadom, lesz erre gondom,
Nyáron, tücsök-szavamra mondom,
A tõkét meg a kamatát.”
Bosszantja a Tücsök kalandja,
Nem is adott magot a Hangya. –
De ezt kérdezte végre tõle:
„Mit tettél a meleg idõbe?”
„Éjjel-nappal munkába voltam,
Fûnek-fának folyton daloltam.” –
„Daloltál? rendben van, komám,
Akkor ma táncolj, szaporán.”
				
				

Kosztolányi Dezsõ fordítása
(Forrás: Nyugat /1916/ 23. szám)
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A Tücsök és a Hangya
Mit csinált a Tücsök nyáron?
Csak muzsikált hét határon.
Aztán jött a tél a nyárra,
s fölkopott a koma álla.
Szomszédjában élt a Hangya.
Éhen ahoz ment panaszra,
s arra kérte, egy kevéske
búzát adjon neki télre.
„Búzát? – szólt a Hangya sógor. –
Már ez aztán sok a jóból!
Tél elején sincs búzád már?
Hát a nyáron mit csináltál?”
„Mit csináltam? Kérem szépen,
muzsikáltam – szólt szerényen
Tücsök mester. – Aki kérte,
nótát húztam a fülébe!”
„Nótát húztál, ebugatta?
No hát akkor – szólt a Hangya –
járd el hozzá most a táncot!
Jó mulatságot kívánok.”
				

Rónay György fordítása

a)
Értelmezési szempont

Kosztolányi Dezső fordítása

Rónay György fordítása

Versszakra osztás

sorok száma: 22

sorok száma: 20

versszak: 1

versszak: 1

A téma

A tücsök és a hangya története

Verselési forma
Rímek

időmértékes

Szerkezeti felépítés a monologikus (M) és a dialogikus
(D) egységek jelölésével

1–11.: (M)

időmértékes
páros rím

12–14.: (D)

1–8.: (M)

15–17.: (M)

9–20.: (D)

18–22.: (D)
Kulcsképek, kulcsszavak
– a tücsökhöz tartozó kulcsszavak
– a hangyához tartozó kulcsszavak

dalolt; gond; nyomor; kölcsön
„bosszantja a Tücsök kalandja”

muzsikált; fölkopott az álla;
éhen; panaszosan megy; „kérem szépen”; szerényen; nótát
húzott; szomszédjában élt a
Hangya…

Megszólítási formák

komám

koma, sógor, mester

Jellegzetes, egyéni
szóhasználat

pl.: tücsök; komám; tőke, kamat;
Tücsök kalandja

Pl.: ebugatta
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Színvilágra utaló szavak

izzott, komor tél; aratás

Milyen emberi magatartás
jelenik meg?

pl.: A tücsök: könnyelmű ember, nem gondol a nehéz időkre; a hangya szorgalmas, előrelátó, de fölényesen elutasít!

Tanulság, a mű üzenete:

A könnyelmű, előre nem látó ember pórul jár.

b)
		
		
		
		
		
		

nyár, tél

Milyen lényeges különbséget fedezel fel a két fordításban?
Pl.
– Kosztolányi szövege tagoltabb;
– jellegzetes szóhasználata: „tőke, kamat” – a modern élet szavai;
– enjambement, áthajlás a verssorokban;
– elsősorban a tücsökről szól; a hangyáról a beszédhelyzetből kapunk ismereteket;
– Rónay fordításában fölényesebben, gúnyosabban elutasító a hangya.

2. Kányádi Sándor is témának választotta a tücsök és hangya történetét. Olvasd el a
szöveget, és figyeld meg, milyen új közléselemeket tartalmaz a szöveg! Csak az új
elemeket írd a táblázatba!

KÁNYÁDI SÁNDOR
A tücsök és a hangya
megunta tücsök a hosszú téli
koplalásokat s hogy prózában versben
évszázadok sőt ezredek meséi
szerint mindig szégyenkeznie kelljen
elkezdte tanulmányozni a hangya
életvitelét s borzasztó dologra
döbbent rá ki mit gyűjt beadja
morzsáig beszolgáltatja a bolyba
szolga az egyén hősi csak az ópusz
állapította meg elszontyolodva
s rajtam röhög a volt szolga ezópusz
s ti szabadnak hitt társaim azóta
is rajtam fenitek léha nyelvetek
ki koplalok bár de szabadon cirpelek.
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Karakterszám és/vagy sorok száma

490; 14 sor

Versszak

4 versszak, szonett forma (4+4+3+3)

A téma

Pl.: A
 tücsök rádöbben a hangya életmód szolgajellegére.

Verselési forma
Rímek

időmértékes
keresztrím és páros rím

Szerkezeti felépítés
a monologikus (M) és a dialogikus (D)
egységek jelölésével

1–14.(M); a lírai én beszéli el a történetet

Kulcsképek, kulcsszavak
– a tücsökhöz tartozó kulcsszavak
– a hangyához tartozó kulcsszavak

megunta a koplalásokat; és hogy szégyenkeznie kelljen; elkezdte tanulmányozni a életvitelét; borzasztó
dologra döbbent rá; szabadon cirpelek
beszolgáltat

Megszólítási formák
– tücsök:
– hangya:

–

Jellegzetes, egyéni szóhasználat

pl. b eszolgáltat, rajtam fenitek léha nyelvetek, elszontyolodva, rajtam röhög

Színvilágra utaló szó

téli

Tanulság, a mű üzenete

a tücsök a szabadságot választja (párhuzamba állítható a „kutyák és a farkasok” motívummal)

Új elem

– forma: versszakra tagolás, nincs írásjel!
– tartalom: a vers reflektál az állatmese ezópuszi és
La Fontaine-i jelentéseire
– átdolgozásnak tekinthető

3. Olvasd el Hajnóczy Péter A hangya és a tücsök című novelláját, majd oldd meg a
feladatot!

Hajnóczy Péter
A hangya és a tücsök
A novemberi szél a zörgő faágakról éppen az utolsó fonnyadt-száradt leveleket tépte le,
amikor az erdőszélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalinszagú,
de panofix béléses télikabátot viselt – júliusban vette leszállított áron a Bizományi Áruházban,
akár a vízhatlan síbakancsát –, a tücsök viszont láthatóan didergett vékony és béleletlen vászondzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel álldogált, mert kesztyűje sem volt.
– Jó napot, tücsök szomszéd – mondta a hangya. – Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába...
– Bizony, hideg van, hangya szomszéd – válaszolt vacogva a tücsök. – Ez a szél az ember
csontját is átjárja...
A hangya megigazgatta bőrkesztyűs kezével a sálat a nyakán.
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– A feleségem kötötte – mondta. – Ügyes asszony: nézi a televíziót és közben mindig köt
vagy horgol valamit. Maga, úgy tudom, nőtlen és albérletben lakik...
– Hát igen – bólogatott a tücsök –, tudja, én mindig csak hegedülgetek, másra nemigen
marad idő...
Cigarettásdobozt kapart elő a zsebéből és odakínálta a hangyának.
– Köszönöm – rázta a fejét a hangya. – Több mint három hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nemcsak haszontalan, az egészségre káros szenvedély ez, hanem pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árából megreggelizhet vagy megvacsorázhat a magamfajta kétkezi
munkás. – Megköszörülte a torkát.
– Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi fűtés,
telefon, közvetlen földalatti járat a szemétdombhoz...
A tücsök cigarettára gyújtott.
– Aki nyáron hegedül, míg mások fogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben...
– A hangya megcsóválta a fejét. – Talán azt gondolta, kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az
évben nem is lesz tél?
– Egy hét múlva elutazom – mondta a tücsök – , csak úgy május felé jövök haza...
– Elutazik? – csóválta a fejét a hangya. – Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd?
– Nem járok én vendégségbe – mondta a tücsök –, csak hegedülgetek otthon, gyakorlok...
– Elárulná, hová utazik? – mosolygott rá a hangya.
– Párizsba – mondta a tücsök.
– Párizsba?
A hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre meredt.
– Tréfál, kedves szomszéd? – kérdezte kissé emelt hangon. – Miből telne magának arra,
hogy Párizsban töltse a telet?
– Meghívtak... a Conservatoire... – mondta a tücsök. – Hangversenyeken hegedülök...
A hangya a földre szegezte a szemét, hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt:
– Tekintettel a régi ismeretségre... elintézne egy számomra fontos ügyet?
– Kérem, nagyon szívesen... – biztatta a tücsök – csak mondja, szomszéd úr ...
– Arra kérném – mondta a hangya –, hogy Párizsban keresse fel La Fontaine urat, és mondja
meg neki, hogy nyalja ki a seggem.
a) A verses feldolgozások szempontjait figyelembe véve fogalmazd meg a jellegzetes
– azonosságokat:
			 A tücsök és a hangya motívumra építi a novellát.
		 – különbségeket:
			 – forma:
			 próza
			 – jelentés:
			A tücsök és a hangya helyzete hirtelen „megfordul”; a hangya döbben rá a La Fontaine-mese
tanulságának érvényét vesztettségére.
		 – jellegzetes szavak: 
			 pl. panofix béléses télikabát, Bizományi Áruház, síbakancs, cigaretta, nyalja ki a seggem!
b) Vitassátok meg a megváltozott jelentés(ek) erkölcsi tanulságait!
		 Értelmezhetik a tanulók a Kányádi-szöveg középpontba állításával is a jelentések változását. Azt
is, hogy az ügyeskedő, a rászedő magatartását más mesékben hogyan ítélik meg.
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4. Írásbeli szövegalkotás. Válassz a következő feladatokból!
a) Alakítsd át a mese verses változatát adomává!
		Vedd figyelembe az adoma műfaji jellemzőit: jellegzetes típusokat mutat be rövid terjedelmű prózai formában; kedélyes hangvétel jellemzi; csattanóval zárul.
b)	„Tanító mese mai diákoknak” címen készíts rövid verses vagy prózai szöveget!
		A szöveg jellegzetesen negatív diákmagatartásról szóljon, a tanulságot csattanós formában fogalmazd meg!

Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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3. romhányi józsef:
a róka és a holló
weöres sándor:
téma és variációk
szövegváltozatok hatáselemeinek feltárása

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály

Szövegváltozatokban hatáselemek feltárása: képességfejlesztés
a szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére, értelmezésére (metrikus, tematikus kapcsolatok, utalások összevetése), e képesség alkalmazása írásbeli és szóbeli műfajokban.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
2. modul (Szövegvariációk összehasonlítása, szövegjelentések
értelmezése)

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam: szövegtani, poétikai ismeretek

Követő tananyag:
4. modul (Előismeret, előfeltevés funkciójának értelmezése)

Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra: a megismerési képesség fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, értelmezési,
indoklási képességre;
– tánc és dráma: dramatikus improvizáció irodalmi művek alapján,
– tanulás: a tanulók fokozatok önállóságra tegyenek szert a tanulásszervezésben; életszerű tartalom megjelenítése cselekvéssel.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés –szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében;
– a szociális kompetencia: társadalmi kapcsolataink, a manipulálhatóság veszélyei.
A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– szövegértési technikák ismeretének bővítése és gyakorlása,
alapvető eljárásának alkalmazása,
– azonos téma különböző hangvételű és jelentéstartalmú feldolgozásában az azonos és megváltozott jelentések felfedezése,
– fantázia, asszociációs bázis fejlesztése;
– rímérzékeléssel az esztétikai érzékenység fejlesztése.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul három különböző szövegre épül: Romhányi József Szamárfül c. szatirikus, humoros, szórakoztató szövegére, a 10. évfolyam anyagához szorosan kötődő mű, Goethe Vándor
éji dalának klasszikus és parodisztikus fordítására/átírására, valamint differenciált feladatban
Weöres Sándor Téma és variációk című költeményére.
A szövegkönyveiből (pl. Mézga Aladár, Mekk mester, Dr. Bubó), szatirikus költeményeiből
ismert Romhányi József verseit valószínűleg minden gyerek kedveli. Közös olvasásukkal alkalom kínálkozik az előadókészség fejlesztésére is. A feladatok megoldásával a tanulók átismételhetik a magyar (nyelvi) órákon tanultakat: a hangalak és jelentés viszonyát; a hangok
stílushatását; a rímek funkcióját.
A feladatok megoldásához páros munkát és egyéni munkát egyaránt javaslunk. A differenciált feladatokat (pl. Weöres költeménye) elsősorban a magasabb képességszinten álló diákoknak ajánljuk. A költemények alkalmat adnak arra, hogy hatásukra a tanulók is alkossanak
szatirikus, humoros, parodisztikus szövegeket.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Romhányi József: Szamárfül. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1970.
Weöres Sándor: Összes versek. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1985.
Ajánlott internetes honlapok:
pl. w
 ww.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
www.sulinet.hu – „Szamárfül”; interaktív
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. „A gondolkodás hajnalától” napjainkig (szövegvariációk, szövegjelentések)
1. Szóbeli szövegalkotás:
– a mesetípusokról
tanultak felidézése
– az internetes szöveg értelmezése

Információk
felhasználása
új szövegek
alkotásában
a szatíra, a
humor eszközeinek felfedezése

Frontális

Beszélgetés Szöveg
(sulinet:
„Rímhányó
Romhányi”,
„Szólj hozzá
te is”)

2. Rím – dallam; a
szövegek ritmikus
egységei:
Romhányi József:
A róka és a holló
(variációk)

A szöveg
legfontosabb
gondolatának, stíluseszközeinek
azonosítása;
rímérzékelés

Érdeklődés
szerint

Egyéni
vagy
páros
munka

Írásbeli és
szóbeli

Szöveg
munkalap I.
1–7. feladat

3. Stíluseszközök
funkciója és a műfordítás–átdolgozás
Goethe: Vándor éji
dala c. klasszikus
és a parodisztikus
fordítás
Weöres S: Téma
– variációk

Hasonlítás és Idő szerint
kapcsolatteremtés a szöveg és a külső
tudás között

Páros
munka

Írásban és
szóban

Szöveg
munkalap
II.
1–2. feladat

4. Dramatikus játék a
szövegre építve:
a) e gy tanmese
emberiesítése
b) mai témára építő
játék (pl. manipulálás)

Árnyalatok
Idő szerint
megértése a
szövegben;
a szövegből
kiinduló következtetések
megfogalmazása és alkalmazása

Páros
munka,
egyéni
munka

Dramatikus játék

Szöveg

Csoportmunka
A és B
változat
vagy
egyéni

Írásbeli

Szöveg

Szöveg
munkalap
III.
feladat

II. Szövegalkotás és illusztráció készítése
1. Írásbeli szövegalkotás:
Szatirikus, humoros szöveg, címe:
„Diákok a dolgozatíráskor”

Esztétikai
érzékenység,
asszociációs
képesség fejlesztése

Érdeklődés
szerint
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

2. Illusztráció készíté- Fantáziase, megjelölt motí- fejlesztés,
vumra illusztráció írásbeli és
vizuális megjelenítés

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

Egyéni

Rajz

Szöveg

1. A tanulók írásbeli Értékelő,
„Opponensek”
munkájából a leg- elemző, érve- kijelölése
jobbak kiválasztása lő képesség
fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Tanulói
munkák

2. Az illusztrációk
Alkotóképesbemutatása és érté- ség,
kelése
fantázia fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Egyéni
munkák

III. Értékelés

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– a motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. „A gondolkodás hajnalától” napjainkig (szövegvariációk, szövegjelentések)

Tanári tevékenységek
Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása, a téma előkészítése
a) a mesetípusokról, a La Fontaine-meséről
tanultakból néhány jellemző sajátosság felidézése;
b) fogalmak értelmezése;
c) a sulinet „Szólj hozzá te is” rovatának
„Rímhányó Romhányi” c. cikkének közös
értelmezése.
Feladat
A róka és a holló (téma és variációk) c. mesefordítások felolvasása: minden variációt más-más
tanuló olvas fel.

Tanulói tevékenységek
Pl.:
Az állatmesék embertípusai; általában az
ügyeskedő, ravasz győz; az elesettebb erkölcsi
elégtételt „élvez”.
Metaforikus, allegorikus formák szerepe.
Munkalap I./1. feladat

Versolvasás a ritmus, rím érzékeltetésével

Értékelés
A tanulók értékelik a felolvasás hatásosságát
– indokolják véleményüket.
Feladat
A róka és a holló variációinak összehasonlító
elemzése
Feladat
a) A szó jelentése és hangalakja; a hangutánzó szavak zeneisége.
b) A szöveg ritmikai egységének elemzése, a
rímek szerepének feltárása.
Szóbeli (2-3’) beszámoló készítése.

A munkalap I. 2–4. feladatának megoldása
páros munkában
A munkalap I. 5. feladatának megoldása
A munkalap I. 6. feladatának megoldása

Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti;
kérdéseket tehet fel a társainak.
Feladat
Goethe Vándor éji dalának műfordításai.
A parodisztikus formáról alkotott tanulói vélemények megvitatása.

A munkalap II. 1–2. feladatának megoldása
A tanulók megfogalmazzák a véleményüket a
Varró Dániel-féle szövegről

Értékelés
Szempont: a feladatmegoldások igényessége.
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Feladat
Differenciált feladat a magasabb képességszinten álló tanulóknak
Weöres Sándor: Téma és variációk költemé
nyében a variációk jellegének felfedezése.
Célszerű két tanulóra bízni a feladatot, akik
egyénileg dolgoznak, majd összehasonlítják a
megoldást.
Feladat
Dramatikus játék, a tanulók érdeklődése szerint: vagy egy tanítómesét játszanak el, vagy
egy „mai témából” adnak elő jelenetet. A felkészülésre 4-5’ időt célszerű biztosítani.

Munkalap III. feladat

A tanulók önként vehetnek részt a játékban

II. Szövegalkotás És illusztráció készítése

Feladat
Írásbeli szövegalkotás egyéni érdeklődés és
választás szerint.
„Diákok dolgozatíráskor”
A szatirikus, humoros szöveg valamilyen diákcsínnyel (pl. puskázás) függhet össze.
Feladat
Illusztráció készítése a szövegek bármelyikéhez.

A tanulók szabad választás szerint egyénileg
vagy párban dolgoznak

Egyéni érdeklődés szerint

III. ÉRTÉKELÉS

Értékelés:
a) a teljesítmények pozitív értékelése;
b) a legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban!
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MUNKALAP
Szóbeli feladat: Közös szövegértelmezés
Olvasd el a következő szöveget, és emeld ki a legfontosabb közléseket!

Romhányi József
A rímhányó Romhányiként
emlegetett zseni pimasz éleslátásával szinte egyszerre
mutatott rá emberi gyengeségeinkre és a magyar nyelv
nagyszerűségére.
Véleményét, intelmeit gyakran rajzfilmfigurák vagy kedves állatkák szájába adta, s bármily könyörtelen véleménnyel is bírt
rólunk, nevettünk briliáns humorán.
A költő, író, műfordító Nagytétény szülötte, 1921. március 8-án látta meg a napvilágot. Tanulmányait a Székesfővárosi Felsőbb Zenei Iskolában végezte, s életét végig is kísérte a muzsika, bár maga a szavak facsarásához is remekül értett. 1951-ben került a Magyar Rádióhoz,
ahol dramaturgként kezdett dolgozni. 1957-től visszatért a zene területére, ugyanis az Állami
Hangverseny- és Műsorigazgatóság művészeti vezetője lett. 1960–1962 között pedig a Magyar
Televízió szórakoztató rovatának lett szintén művészeti vezetője. 1962-től haláláig a Rádió
Zenei Főosztályának dramaturgjaként dolgozott. Évtizedekig vezette a szórakoztató zenei
szerzeményeket elbíráló úgynevezett sanzonbizottságot, és ő írta meg több magyar opera
szövegkönyvét is, valamint lefordított számos operalibrettót. Több komolyzenei műnek, így
Sugár Rezső Hunyadi c. oratóriumának (1953), Horusitzky Zoltán Báthory Zsigmond (1960) és
Ránki György Muzsikus Péter (1963) című operájának volt Romhányi József a szövegírója. Fordításai közé tartozik Gluck: Orfeusz, Rossini: Ory Grófja, Orff: Az okos lány. S nemcsak fordított,
írt is. Számos operett- és kabaréműsor versei fűződnek nevéhez. S ami nevéhez fűződött,
az már szinte azonos volt a sikerrel is. Verseit bájos, könnyed, intelligens humor lengi át, mi
egyaránt szórakoztató a gyermekek s a felnőttek számára.
Bravúros verselési technikával szó- és rímjátékok ezreivel tűzdelte tele műveit, amiért országszerte rábiggyesztették a „Rímhányó” jelzőt. Játékos állatversei máig sokat idézett kedvencei a
rádió és tévé szórakoztató adásainak. Olyan közkedvelt televíziós animációs filmeknek írta a szövegét, mint pl. a Mézga Aladár különös kalandjai; Kérem a következőt! (Dr. Bubó), vagy elég az amerikai William Hanna és Joseph Barbara rajzfilmjeire utalni (pl. Flintstone-család), melyek magyar
változatai általa lettek jobbak az eredeti változatoknál. Ő fordította le a T. S. Eliot költeményei
alapján készült Macskák c. musicalt is, de a gyermekkönyvekkel is maradandót alkotott.
1983-ban érdemes művész lett, mely elismerésnek nem örvendhetett sokáig, mert május 7-én
meghalt.
Főbb munkái:
Mese az egér farkincájáról. (Verses mese) Budapest, 1966.
Tíz pici coca. (Verses képeskönyv) Budapest, 1969.
Mézga Aladár különleges kalandjai. (Fantasztikus regény) Budapest, 1974.
Doktor Bubó. (Humoros, rajzos elbeszélésciklus Ternovszky Béla rajzaival) Budapest, 1979.
Szamárfül (Szatirikus versek), 1983.
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Forgatókönyvei:
Denevér
Házasság szabadnappal
Kérem a következőt! 1.
Kérem a következőt! 2.
Lúdas Matyi
Forrás: sulinet „Szólj hozzá te is”
(A szöveg kiemeli az író legjellegzetesebb alkotói tevékenységét,
írói, költői, műfordítói munkásságát, bravúros rímtechnikáját.)

romhányi józsef egyik verse
Medve-tanköltemény
Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán:
– Ez mind kontár! Sarlatán!
Mit gügyögnek, locsognak
szerencsétlen bocsoknak!
Oly negédes némelyik,
hogy már szinte émelyít.
Te szent múzsa, irgalmazz,
milyen ócska rímhalmaz!
Minden sorvég szinte önként adódik.
Majd én írok egy igazit, valódit:
– Dörmeg-dirmeg a vén medve,
mert ma cudar ám a hangulata.
Csípi darázs, marja bolha,
vidor kedve mitől kerekedne?
Mikor ma a kasba nézett,
nem talált egy nyalás csemegét.
Szeder, málna? – Sehol semmi.
Mit lehetne akkor vacsorázni?
Hogy ne haljon szegény éhen,
szundikál majd egész gyertyaszentelőig.
Kézbe kapta e verset egy lektor,
aki tanult némi verstant egykor.
És most újra letette a vizsgát,
összeírta a rím-hiánylistát:
Kedve
volna
mézet
enni
télen.
A többit eldobta.
Bőszült is miatta.
Ezt viszont kiadta.
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I. Romhányi József A róka és a holló (téma és variációk) című
költeményéhez kapcsolódnak a következő feladatok. Olvasd el a
variációkat, majd oldd meg a feladatokat!

Romhányi József
A RÓKA ÉS A HOLLÓ
(TÉMA ÉS VARIÁCIÓK)
Róka és a holló,
Megírta Aesopus
Mindannyiunk előtt ismerős ez opus.
Mégis elismétlem e témát pár szóval,
majd megtoldom néhány variációval.

A TÉMA
Fenn csücsült a holló a dús hársfa ágán,
csőrében jó nagy sajt, fogyasztásra várván.
Arra kószált búsan a ravaszdi róka,
Ki nem jutott sajthoz fagyosszentek óta.
Hogy a fára nézett, elszállt komor kedve,
felujjongva tört fel mohó gyomornedve.
És szólt álnok bájjal: – Tollad ó be ékes,
hogy madárkirály légy, régen esedékes!
És a neved, „Holló”, oly olvadó-omló.
Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló.
A dicséret szép szó, ámde a bírálat
már olyasvalami, mit ki nem bír állat.
Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét,
vad rikácsolással tátotta ki csőrét.
A sajtja lehullott, erre várt a róka,
ezúttal elnyerte tetszését a nóta.

ELSŐ VARIÁCIÓ
A róka szájában egy jó darab rokfort.
Megette a felét, de már az is sok volt.
Komoran ült ott fenn a holló a hársfán,
s megakadt a szeme mesebeli társán.
Nosza ő is rögtön ravaszkodni kezdett,
fondorkodott, tervelt, s az eredmény ez lett:
Ha ez nem ismeri Aesopus meséjét,
megadta a sors a sajtszerzés esélyét.
És máris megszólalt, cifra ódon módon:
– Ó, rókám ne hidd, hogy tán csak gúnyolódom!
Királyi palástnál szebb vörhenyes bundád,
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le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád,
mégis tekintélyed csorbítja a szégyen,
hogy hangod megcsuklik fenn a magas cé-ben.
Rókánk e sértésre tágra tátva száját,
cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát.
De meg kell jegyeznem erről az esetről,
hogy a sajt a fára azért nem esett föl.

MÁSODIK VARIÁCIÓ
Fenn csücsült a holló,
falt sok pusztadőrit,
annyi maradt mégis,
majd lehúzta csőrit.
Lent a rókánál egy jó nagy ementáli,
De már falánk gyomra kezdett ellenállni.
Hogy látta a hollót ez a megcsömörlött,
– Brr, még egy sajt! – morgott. – Vigye el az ördög!
– Hogy vagyunk? – szólt oda a holló ásítva,
s a sajtja lehullott a selymes pázsitra.
– Fújj, vidd el! – nyöszörgött undorral a róka,
s amit tett, azóta nevezték el róla.

HARMADIK VARIÁCIÓ
Éhesen gubbasztott hollónk a hárs ágán,
s töprengett az idők változandóságán.
Éppen arra kószált a bús, sovány róka.
Sajtlikat sem evett húshagyókedd óta.
Meglátva a hollót, könnyesen sóhajtott:
– Mit ér ravaszságom, ha neked sincs sajtod?
– Nincs – felelt a holló. – Rég nem ettem sajtot,
viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod.
Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
– Sajttal! – szólt a róka. – Így kell a fenének!…

NEGYEDIK VARIÁCIÓ
Fenn csücsült a holló a dús hársfa ágán.
Csőrében trappista hivalkodott sárgán.
Jött az éhes róka. Látta, hogy a helyzet
megegyezik azzal, mit Aesopus jelzett.
Szólt hát álnok bájjal: – Tollad ó be ékes,
hogy primadonna légy, régen esedékes!
És a neved! Hallga, hogy leng lágyan: holló!
Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló.
De hiába várta a ravaszdi róka,
hogy sajtesőt hullat majd a holló-nóta.
Mi volt eme nem várt, különleges, ritka,
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szerény, józan, okos hallgatásnak titka?
Nem hajszolta dicsvágy? Sem nagyzási hóbort?
Nem! Az igaz viszont, hogy fehér holló volt…

ÖTÖDIK VARIÁCIÓ
Fenn a hollócsőrben egy szép kicsi kvargli.
Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni.
S bár az aesopusi helyzet elétárult,
csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult.
Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta,
ravasz hízelgéssel könnyen sajthoz jutna.
A holló csak várt, várt odafenn a hársfán,
szeme kérdőn függött mesebeli társán.
Mért hallgat a holló? Mért nem szól a róka,
holott más a szokás kétezer év óta?
A róka néma volt, a holló meg süket.
– Kérem elnézésüket…

1.	Értelmezd a következő szavakat a szöveg alapján vagy lexikon (internet) segítségével!
szatíra:
variáció:
opus:
fagyosszentek:

gúny
változat
mű
Szervác, Pongrác, Bonifác és Orbán napjai (májusban, amikor erős lehűlés tapasztalható)
húshagyókedd: hamvazószerdát megelőző keddi nap, a böjt kezdete

2.	„A téma” című szakaszt pár soros vers előzi meg. Hogyan nevezhetnénk ezt az
egységet, miért?
Megnevezés:
Indoklás:

pl. Előhang; Az Olvasóhoz
pl. b evezeti a szatirikus mesét; utal arra, hogy az olvasó ismeri a történetet, amelyet kiegészít
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3.	Kövessétek nyomon a témát és a variációit: mi változik, és mi lesz a változás
„eredménye”? Töltsétek ki a táblázatot!
A cím

A téma

A variáció

A záró két sor idézése

A téma

Megegyezik az ezópuszi
mesével: a róka és a
holló története

A róka kicsalja a hiú
holló szájából a sajtot.

„A sajtja lehullott, erre
várt a róka,
ezúttal elnyerte tetszését
a nóta”

Első variáció

Szerepcsere: a róka szájában van a sajt, a holló
a fa tetején ülve akarja
kicsalni.

„De meg kell jegyeznem
erről az esetről,
hogy a sajt a fára azért
nem esett föl”

Második variáció

Mindkét állat szájában
sajt – a róka megcsömörlött.

„Fújj, vidd el! – nyöszörgött undorral a
róka,
s amit tett, azóta nevezték el róla”

Egyik állatnak sincs
sajtja.

„Tudom, kedvedre volt
múltkor is az ének.
– Sajttal! – szólt a róka.
– Így kell a fenének!”

Negyedik variáció

A hollótól nem tudja
kicsalni a róka a sajtot.

„Nem hajszolta dicsvágy? Sem nagyzási
hóbort?
Nem! Az igaz viszont,
hogy fehér holló volt…”

Ötödik variáció

Az ezópuszi helyzet
ellenére nem valósul
meg a mese.

„A róka néma volt, a
holló meg süket.
– Kérem elnézésüket…”

Harmadik variáció

A róka és a holló
története

4. Melyik variáció mely sorai kapcsolhatók a következő szövegrészlethez? Miért?

A szövegrészlet

Kapcsolható részlet
(idézet és a variáció száma)

Indoklás

„ezúttal elnyerte tetszését a
nóta” (A téma)

„Tudom, kedvedre volt múltkor is
az ének…” (Harmadik variáció)

Mindkettő a holló énekére vonatkozik, aki elhitte a dicséretet.

„Ha ez nem ismeri Aesopus
meséjét” (Első variáció)

„…a helyzet megegyezik azzal,
mit Aesopus jelzett” (Negyedik
variáció)

Az állatmese szereplőjeként hivatkoznak önmagukra.
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5.	A)	Gyűjts hangutánzó és hangfestő szavakat a különböző variációkból!
A téma: 		
Első variáció:
Második variáció:
Harmadik variáció:
Negyedik variáció:
Ötödik variáció:

csücsült, nyikorog, rikácsol, olvadó-omló
megcsuklik
csücsült, megcsömörlött, nyöszörgött
gubbasztott, kószált
csücsült, nyikorog, leng lágyan
kicsikarni, ácsorgott

B)	Gyűjts színeket jelölő vagy színeket idéző szavakat! Melyik változat a legszínesebb?
A téma: 		
Első variáció:
Második variáció:
Harmadik variáció:
Negyedik variáció:
Ötödik variáció:
Legszínesebb:

hársfa, fagyosszentek, rozsdás, holló, róka
hársfa, vörhenyes, holló, róka
selymes, holló, róka
hárs, holló, róka
hársfa, sárgán, rozsdás, fehér holló, róka
hársfán, holló, róka
a negyedik variáció

6. A)	A „rímhányó” dallamos rímeit is élvezhetjük. Keressünk példákat a következő
rímekre! Elsősorban az érdekesnek tartott rímpárokat emeljük ki!
		
		
		

alliteráció: pl.: komor kedve; oly olvadó-omló; eredmény ez; mielőtt megunnád; tágra tátva
mély hangú rímpár: pl.: ágán ~ várván; hársfán ~ társán
magas hangú rímpár: pl. mégis ~ csőrit; helyzet ~ jelzett

B)	A rímérzékelésről szóló egyik tanulmány a rímek hatását abban is látja, hogy kevés
energiával aránylag sok információhoz jutunk: a hirtelen egybecsengés mintegy
feltöri a két szó zárt fogalmi burkát. Sejtések, asszociációk formájában szavanként
cikázik – szikrázik rejtett lényük.
Pl.: ementáli – ellenállni
A „zárt burok”: sajt (étel) – nem fogad el
	A kettő összekapcsolása: a sok sajttól megcsömörlött, az eredmény „nyers formában” jelentkezik.
Írj hasonló példát!

C)	A sulinet honlapjának katalógusában olvasható „Rímhányó Romhányi” c. internetes
cikk alján található Szólj hozzá te is! interaktív programba bekapcsolódva olvasd el a
Szamárfülről írt véleményeket, és írd meg saját véleményedet!
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II. A következő feladatok Goethe Vándor éji dala című költeményéhez
kapcsolódnak.
A németül tanulók számára közöljük az eredeti szöveget.

WANDERS NACHTLIED
Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
über: felett, -on/-en/-ön
allen: minden
Gipfeln: hegytető
ist: van
Ruhe: nyugalom
in: -on/-en/-ön
allen: minden
Wipfeln: facsúcs
spürest: érezni
du: te
kaum: alig
einen: egy
Hauch: fuvallat
die: a
Vögelein: madárkák
schweigen: hallgatni
im: -ban/-ben
Walde: erdő
warte: várni
nur: csak
balde: nemsokára
ruhest: megpihen
du: te
auch: is
Olvasd el a műfordításokat, majd oldd meg a feladatokat!
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a) A VÁNDOR ÉJI DALA

d) VÁNDOR ÉJI DALA

Minden bércen
néma
csönd van;
egy-egy levél ha
még moccan.
Ültek a kis
madárkák is el
mind a fákra.
Már nincs sok
hátra
s pihensz te is.

Valamennyi ormon
Tág csend.
Mindannyi lombon
Átkereng
A gyönge szél.
Madárnép gunnyad az ágra.
Várj, nemsokára
Nyughatsz, ne félj.
Weöres Sándor fordítása

Kányádi Sándor műhelyéből

b) VÁNDOR ÉJI DALA

e) VÁNDOR ÉJI DALA

Immár minden bércet
Csend ül,
Halk lomb, alig érzed,
Lendül:
Sóhajt az éj.
Már búvik a berki madárka.
Te is nemsokára
Nyugszol, ne félj…

A szikla-tetőn
tompa csönd.
Elhal remegőn
odafönt
a szél lehellete is.
Madárka se rebben a fák bogára,
várj, nemsokára
pihensz te is.

Tóth Árpád fordítása

Kosztolányi Dezső fordítása

c) VÁNDOR ÉJI DALA

f) VÁNDOR ÉJI DALA

Ott nyugszik a csúcsokon
a csend.
És itt a lombokon
alig leng
szellő, ha sejted is.
Az erdőn is hallgat a kis madár,
várj csak, nemsokára már
megnyugszol te is.

Csupa béke minden
orom.
Sóhajnyi szinte
a lombokon
a szél s megáll.
A madár némán üli fészkét.
Várj; a te békéd
sincs messze már.

Móricz Zsigmond fordítása

Szabó Lőrinc fordítása
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g) VÁNDOR ÉJI DALA
A viccelődjünk azon, amit nem bírunk lefordítani sorozatból
Szelídített változat kisebbeknek
Minden orom csupa
öröm,
a lombokon, a
lömbökön
szél szól: lihi.
Madárdaltól nem zeng az erdő.
Örvendj, tekergő,
itt a pihi.
Bunkósított változat nagyobbaknak
A hegytetőn fent
nyugi van,
csak a szél böffent
sutyiban
a lomb közt, de slussz.
A madárkák kussolnak a fákon.
Belőled is, barátom,
kifogy a szusz.
Varró Dániel (parodisztikus) változatai

1. Szóbeli feladat: hasonlítsd össze a közölt műfordításokat; válaszd ki a neked
legjobban tetszőt, és indokold meg döntésedet a szöveg stilisztikai elemzésével (pl.
szókincs, hanghatás, zeneiség)!
2. Varró Dániel (parodisztikus) változataiban melyek a paródia stíluseszközei?
Megállapításodat példákkal igazold!
Például:
– Mai „divatos” szavak:
– A költemény fennköltségéhez nem illő szavak:
– Szójáték:

pihi, nyugi, lihi
böffent, kussol, szusz
lombokon-lömbökön, tekergő
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III.	Differenciált feladat: olvasd el Weöres Sándor Téma és variációk
című költeményét, és figyeld meg, milyen logikai rendre épül a
variáció!

Weöres Sándor
TÉMA ÉS VARIÁCIÓK
Ma szép nap van, csupa sugárzás, futkosnak a kutyák az árokszélen és mindenki remekül
tölti az időt, még a rabkocsiból is nóta hangzik.
Ma szép sugárzás van, csupa idő, kutyáznak az árokszélek a futkosásban és a nap nótával
tölt mindenkit, még a hangzásból is rabkocsi remekel.
Ma szép futkosás van, csupa mindenki, sugárzik az árokszél a kutyákra és az idő remekül
tölti a napot, még a hangban is nóta rabkocsizik.
Ma szép kutya van, csupa futkosás, rabkocsi nótáz telten és mindenki hangosan remekel az
árokszélen, még a napból is idő sugárzik.
Ma szép árokszél van, csupa nóta, remek hangzás a kutyákból és rabkocsiban tölti mindenki a napot, még az idő is sugarazva futkos.
Ma szép mindenki van, csupa remek, futkos a rabkocsi az árokszélen és a kutyák hangosan
sugárzanak az időbe, még a nap is nótázva tölt.
Ma szép remek van, csupa hang, futkosás az árokszéli napon és idős rabkocsi sugárzik a
kutyákra, még mindenki is töltésen nótázik.
Ma szép töltés van, csupa kutya, sugárzó nóta a napban és remekül időz mindenki a rabkocsiban, még a futkosás is hangosan árokszélezik.
Ma szép idő van, csupa rabkocsi, remek hang a futkosásban és kutyát tölt mindenki az árokszélen, még a nóta is sugárban napozik.
Ma szép rabkocsi van, csupa töltés, sugárzik a remek napba és kutyás árokszélek hangzanak
a futkosásba, még az idő is nótázva mindenkizik.
Ma szép nóta van, csupa árokszél, kutyák remekelnek a töltésen és hangosan futkosva mindenki sugárzik, még a nap is rabkocsiban időz.
Ma szép hang van, csupa nap, futkos a nóta az árokszélen és remek rabkocsi sugárzik az
időben, még a töltésen is mindenki kutyázik.
A variáció logikai rendjének jellemzője:
Az első sor szavainak sorrendjét követve kezdődik mindig a következő versmondat.
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1.	Írásbeli szövegalkotás: Készítsetek 6-8 mondatos szatirikus, humoros szöveget,
amely valamilyen diákcsínnyel (pl. puskázás) függ össze! A címe lehet például:
„Diákok dolgozatíráskor”

Páros munkát értékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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4. az albatrosz – tudományos
és lírai szövegben
Kormos istván:
– levegőt harpagonnak
– szegény yorick
Előismeret, előfeltevés funkciójának
tudatosítása

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály

Kapcsolatteremtés a szöveg és az olvasó előismeretei és előfeltevései között. Szövegek közötti összefüggések megértése, hasonló információk jelentésének-jelentéseinek feltárása. Esztétikai és
poétikai fogalmak értelmezése.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
Irodalmi önképző, 9. évfolyam, 13. modul (Hamlet-fordítások
– Yorick monológjai)

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12.: poétikai és esztétikai ismeretek,
– ember a természetben: az élővilág mint irodalmi motívum.

Követő tananyag:
Irodalmi önképző, 10. évfolyam, 5. modul (A szöveg szerkezeti
egységeinek feltárása)

Kereszttantervi kapcsolódások:
– tanulás: szépirodalmi szövegek önálló feldolgozása, megértése, felhasználása; előzetes tudás mozgósítása;
– énkép, önismeret: az etikai, az alapvető erkölcsi normák iránti
fogékonyság fejlesztése;
– információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, értelmezési és indoklási képesség fejlesztése.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében;
– kapcsolatteremtés a 9. és 10. évfolyam irodalmi anyagával.
A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– alapvető kultúrtechnikák birtoklása: a tanulók előismereteinek, tudásának célirányos felhasználása ismeretlen irodalmi
és nem irodalmi szövegek különböző szempontú értelmezésében;
– művek közötti jelentésbeli egymásra utalások felismerése és
megfogalmazása.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul három fő részből tevődik össze: a tanulók szövegértelmezési, szövegalkotási és dramatizálási feladatokat oldanak meg. A tevékenységek célja, hogy a tanulók képesek legyenek
viszonylag több és összetettebb háttérismeretet igénylő szövegeket értelmezni.
A kiválasztott szövegek alkalmat adnak arra, hogy a tanulók felidézzék a 9. évfolyam Irodalmi önképző 13. moduljának (Yorick monológjai) anyagát, a 9. évfolyam irodalmi tanulmányaikból a Molière-ről tanultakat, valamint kapcsolatot teremtsenek természettudományos
ismereteik és az esztétikai szempontokat érvényesítő alkotások jelentésvilága között.
A modul szerepjátékra is lehetőséget ad: a tanulók dramatizálás formájában megjeleníthetik a szövegben megismert helyzetet, embertípust.
A modul feldolgozásakor a beszélgetés, a páros munka, illetve kooperatív tevékenységi forma egyaránt ajánlott. Szocializációs szempontból kedvező hatású heterogén csoportok, illetve
párok szervezése.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Irodalmi önképző, 9. évfolyam. Sulinova, 2005.
Kormos István művei. A szöveggondozás, az utószó és a jegyzetek Nagy Gáspár munkája. Osiris–Századvég, Budapest, 1995.
Kormos István: Szegény Yorick. Salgótarján, 1984.
Uránia–Állatvilág. Madarak
Ajánlott internetes honlapok:
pl.:	www.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Művek közötti jelentésbeli egymásra utalások felismerése
1. Szövegértelmezés:
Ismeretterjesztő,
leíró és szépirodalmi szövegek kapcsolatai

Információk,
esztétikai
ismeretek felhasználása lírai
szövegek értelmezéséhez

Frontális

2. Ismeretek felidézése, új szövegekhez
kapcsolása
(Molière világa)

Motivikus
Érdeklődés
összefüggészerint
sek meglátása
és megfogalmazása

Egyéni
Írásbeli és
vagy páros szóbeli
munka

Az összeIdő szerint
függések
felismerése és
értelmezése

Páros
munka

3. Művek közötti
jelentésbeli egymásra utalások
felismerése

Beszélgetés Szöveg
Munkalap I.
1–5. feladat

Szöveg
Munkalap
II. 1–3. feladat.
Irodalmi önképző 9. évf.
13. modul

Írásban és
szóban

Szöveg
Irodalmi önképző 9. évf.
13. modul
Munkalap
III. 1–3. feladat

4. Dramatikus játék

A helyzetko- Érdeklődés
mikum, a jel- szerint
lemkomikum
eszközeinek
felhasználása
szerepjátékban

Páros
munka
vagy
csoportmunka

Szóban

Szöveg

1. Írásbeli szövegalkotás: megadott
szókapcsolatok
felhasználása leíró
szövegben

Szövegalkotó
képesség
fejlesztése

Egyéni

Írásbeli

Szöveg

2. Illusztráció
elemzése

Fantázia,
asszociációs
bázis fejlesztése

Egyéni

Írásbeli

Illusztráció
1., 2.

3. Disputa

Érvelőképesség fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Munkalap
III. 3.
feladatlap

II. Szövegalkotás

Érdeklődés
szerint
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

III. Értékelés
1. A tanulók írásbeli Értékelő,
munkájából a leg- elemző, érvejobbak kiválasztása lőképesség
fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Tanulói
munkák

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív és
szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– a motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Művek közötti jelentésbeli egymásra utalások felismerése

Tanári tevékenységek
Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása:
a) Tudományos, ismeretterjesztő szöveg felolvastatása, értelmeztetése, lényeges információk kiemelése.
b) A z ismeretterjesztő szövegek nyelvi követelményeinek vázolása (szakszerű leírás,
világos közlés).
Feladat
Tanári közlés: Baudelaire életéből a vers megértését segítő információ

Tanulói tevékenységek
Az „albatrosz” szócikket felolvassa egy tanuló,
közösen emelnek ki lényeges információkat; pl.:
– fejlett repülési technika
– a nyílt tengerek madarai
– főként az ember, nem az állatvilág az ellensége

Szöveg : Baudelaire: Az albatrosz
munkalap I.

Például
Mostohaapja nagypolgári életre szánta, de Baudelaire húszéves korában elhatározta, hogy író
lesz. Hogy szándékától eltérítsék, utazni küldték. Megkerülte Afrikát, a dél-tengeri szigeteket, és India felejthetetlen emlékével tért viszsza. Az utazás élményéből született a vers.
Tanári felolvasás: Az albatrosz
Feladat
– A z Irodalmi önképző 9. évfolyam 13. moduljának felidéztetése
– Kormos István: Szegény Yorick című költeményének felolvasása vagy előre felkészült
tanulóval felolvastatása
– A munkalap feladatainak elkészíttetése

A tanulók felidézik a tanultakat (Yorick, az
udvari bolond figurája)

Differenciálás
Reflexió: molière-i hős Kormos István költeményében (egyéni vagy páros munka)

Munkalap III. 1–2. feladat

Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti;
kérdéseket tehet fel a társainak.

Munkalap II. 1–3. feladat

Feladat
Dramatikus játék megszervezése:
Felajánlott szituációk:
a) Monológ – Ahogyan az albatrosz érez
b) Dialógus: Yorick és Hamlet dialógusa a
Kormos-szöveg felhasználásával

A vállalkozó tanulók felkészülnek a szerepjátékra
(azonos szituációra 2-2 tanuló)
A játékból kimaradók elkészítik a költemények verstani elemzését
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II. Szövegalkotás

Feladat
Írásbeli szövegalkotás címadással: megadott
szókapcsolatok, szavak felhasználásával 8-10
soros leírás vagy történetírás

A tanulók megoldják a feladatokat párban
vagy egyénileg, majd összehasonlítják a szövegeket

Leírás
Szókapcsolatok: viharos tenger; narancssárga; hirtelen; kihull
A hangnem: vidám
Történetírás
Szavak, szókapcsolatok: országút; forrásnál;
fölszáll a por
A hangnem: szomorú
Feladat
Illusztráció elemzése: Csohány Kálmán rajzai

Egyéni érdeklődés szerint

III. Értékelés

– A teljesítmények pozitív értékelése;
– a legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban!
– „Egy kis disputa.”
A munkalap III. feladata alapján

A tanulók meghallgatják az interjúrészletet
– majd felhasználják a disputához
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Munkalap
Figyeld meg az enciklopédia „albatrosz” szócikkét! Tanulmányozd, hogy mit tart lényeges
közlendőnek a szócikk, s ennek megfelelően milyen tudnivalókat közöl!
„Albatrosz: Viharmadár alkatúak rendje – Procellarii formes, Albatroszfélék családja – Diomedeidae.
Csak kevés madár repülési művészete fejlett annyira, hogy órákig szárnycsapás nélkül haladjon tetszőleges irányba, még a széllel szemben is.
Ennek a képességnek mesterei az albatroszok, a nyílt tengerek legnagyobb testű madarai;
nevüket világszerte ismerik.
…Az albatroszok »dinamikus« vitorlázórepülése azokat a légáramlásokat használja ki, amelyek a széltől mozgatott tengerfelszínen támadnak, s hajtóerejüket azoktól a változó irányú és
sebességű áramlatokból nyerik, amelyeket a hullámok adnak át a levegőnek…
A déli tengereket és a Csendes-óceán északi részét 13 albatroszfaj lakja. […] Miután természetes ellenségeik úgyszólván nincsenek, így elegendő, hogy csak egy tojást tojjanak, amelyen azután hosszú hetekig kotlanak. A fiókának több hónapra van szüksége kifejlődéséhez,
ivarérettségét pedig 8-9 év után éri el. Ennek ellenére nem fenyegetné őket semmi veszély,
ha az ember – időnként elég gyakran – nem avatkozna életükbe. A nagy, néha fontnyi súlyú
tojások és az elhízott fiókák vonzzák az embereket. A fiókák több kilogramm súlyúak, és ennek kb. a felét a bőr és a zsír teszi ki. A kifejlett madár tekintélyes nagyságú – hossza 1,35 m-ig
terjedhet, súlya 9–12 kg. Nem szárnyaival és erőteljes csőrével védekezik, hanem csőréből és
orrnyílásaiból a gyomrában termelt olajat fecskendezi támadójára.”
Forrás: Uránia–Állatvilág, Madarak
Lényeges közlés: meghatározza a madár rendszertani besorolását, leírja testalkatának, repülésének jellemzőit, egyedfejlődését, veszélyeztetettségét.

I.	Olvasd el Az albatrosz című költeményt, majd oldd meg a
feladatokat!

Charles Baudelaire
Az albatrosz
Olykor matrózi nép, kit ily csiny kedvre hangol,
Albatroszt ejt rabúl, vizek nagy madarát,
Mely, egykedvű utas, hajók nyomán csatangol,
Míg sós örvényeken lomhán suhannak át.
Alig teszik le a fedélzet padlatára,
A kéklő lég ura esetlen, bús, beteg,
Leejti kétfelé fehér szárnyát az árva,
S mint két nagy evezőt vonszolja csüggeteg.
4. az albatrosz – tudományos és lírai szövegben
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Szárnyán kalandra szállt, most sántit suta félsszel,
Még tegnap szép csoda, ma rút s röhejre készt,
Csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel,
Másik majmolja a tört szárnyú bicegést.
A költő is ilyen, e légi herceg párja,
Kinek tréfa a nyíl s a vihar dühe szép,
De itt lenn bús rab ő, csak vad hahota várja,
S megbotlik óriás két szárnyán, hogyha lép.
					

(Tóth Árpád fordítása)

1. Milyen versformában íródott a költemény?
Állításodat indokold!
Versforma: szonett, 2x4 és 2x3 soros versszakokból épül fel; formateremtő elv: ellentét.

2. Hogyan jelenik meg az ellentét?
a) térben: fent  lent
b) időben: tegnap  ma
c) a „szereplők” magatartásában: pozitív (albatrosz)  negatív („matrózi nép”)

3.
	a)	Mely szóképek, jellemző szavak kapcsolhatóak a „matrózi néphez”, melyek az albatroszhoz?
		 „matrózi néphez”: csíny, élcel, dugdos, rút, röhej, vad hahota, majmolja
		 albatroszhoz: rab, árva, csüggeteg, bús, beteg, megbotlik, leejti szárnyát, vonszolja, esetlen, tört
szárnyú, bicegés
b)	„A költő is ilyen, e légi herceg párja” – a sor összekapcsolja a két fogalmat, a költő és a
madár sorsát! Hogyan nevezzük a versen végigvitt szóképnek ezt a fajtáját?
		 Allegória.

4.
a) Milyen értéket képvisel az albatrosz?
		 pl. szabadság; függetlenség; fenség; méltóságteljes magatartás
b) Milyenné válik a helyzete a matrózok között?
		 kiszolgáltatottá
c)	A kiszolgáltatottságnak milyen megjelenéseit tapasztalhatjuk meg ma is?
		 pl. hajléktalanok helyzete, kiszolgáltatottsága
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5.
a)	Mi a jellemző különbség az Uránia szócikke és a költemény kifejezőeszközei és kommunikációs céljai között?
		 például:
		 – a szócikk: tárgyilagosan közöl információkat a madárról; célja ismeretterjesztés
		 – a költemény: allegóriára épül, a költői eszközök esztétikai élményt biztosítanak, erkölcsi állásfoglalásra késztetnek
b)	Segítették-e a költemény üzenetének a megértését a madárról szerzett ismeretek? Válaszodat indokold!
		 például.:
		 –	Igen, a természeti adottsága, kitűnő repülési technikája érzékletesebbé tette a költemény szóképét.
		 – Nem, a lírai szöveg önmagában is teljes élményt nyújtott.

II.
1. Ki Harpagon? Milyen magatartás megtestesítője?
 olière Fösvény című vígjátékának központi alakja. Dúsgazdag uzsorás volt, aki magától, háztarM
tásától és gyermekeitől egyaránt minden fillért sajnált.

2. Milyen hangulatú költeményt várunk a cím alapján: „Levegőt Harpagonnak!”?
pl.: komikus, tragikomikus, szatirikus…

3. Olvasd el Kormos István Levegőt Harpagonnak! c. költeményét, majd oldd meg a
feladatokat!

Kormos István
Levegőt Harpagonnak!
Sánta-csámpa Harpagon
ül a pénzes fazekon:
vértes lovag a lovon,
tutajos a tutajon,
ablakos az ablakon,
abrakos az abrakon,
szappanfőző szappanon;
penészes szakálla nő,
rimának rimánkodik,
cigánynak cigánykodik,
zsebből bolhát húz elő;
csöndit a lélekharang,
szíven üti az a hang,
volt-nincs gróftelekis rang:
„Hány arany a levegő?”
4. az albatrosz – tudományos és lírai szövegben
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a)	Milyen verset képzeltél el a cím alapján? Változott-e a véleményed a szöveg megismerése után?
		 például:
		 – nem, mert ismertem a harpagoni magatartást
		 – igen – meglepett a könnyed, játékos forma
b)	Tagold a költemény szerkezetét az írásjelek alapján! Nevezd meg a címeket és az összefüggést! Megegyezik-e a szerkezeti tagolás a gondolati, érzelmi tagolással?
		
		
		
		
		
		
		
		

Szerkezeti egység		
Az egységet lezáró írásjel
(sortól sorig)
1. Cím 			
felkiáltás, felszólítás
2. 1–7. sor 		
(pontosvessző választja el)
3. 8–11 sor 		
(pontosvessző választja el)
4. 12–14 sor. 		
(kettőspont)
5. 15. sor 			
(kérdőjel)
A szerkezeti tagolás harmonizál a gondolati, érzelmi tagolással

		
		
		
		
		
		

Hogyan függ össze az írásjelek szerinti tagolással a ritmikus tagolás?
1–7. sor: 		
bokorrím
8–11. sor: 		
ölelkező rím
12–14. sor:
bokorrím
15. sor: 		
válaszrím lehet a 11. sorra!
A rímek változása követi a szerkezeti váltást.

c)	Nevezd meg a legjellegzetesebb stíluseszközöket!
		 alliteráció; figura etimologica; hangulatfestő és hangutánzó szavak
d) Milyen összefüggést találsz a cím és a záró sor között?
	például: A felszólításra a válasz: az uzsorás még önmagától is sajnál minden fillért, tehát jelentése, üzenete azonos az „eredeti” Harpagonnal.

III.
1.	Lapozd fel fel az Irodalmi önképző 9. évfolyamának 13. modulját! Idézd fel a
Yorickról tanultakat!
p l.: Nem valódi szereplője a Hamlet, dán királyfi című tragédiának, csak beszélnek róla, amikor a
sírásó megtalálja a koponyáját. Hamlet feleleveníti emlékeit a sziporkázó, szellemes udvari bolondról.

2.	Olvasd el Kormos István Szegény Yorick című költeményét!
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Kormos István
Szegény Yorick
Halálon túl kicsit
mondjuk ötszáz évvel
senki nem tudja rólam
hogy én valék Yorick
koponyám partra vetve
fűrésszel elfelezve
egy jó öreg sírásó
pohárnak kinevez
széléről kortyint fecske
Hajha barátaim
akkor már ti se lesztek
Valaha magyarul
éneklő nyelvemet
árva ükunokáim
a kutyának se mondják
mert nyelvem elrohad
szívem is elrohad
mivelhogy aki élt
rohad egy miccenésre
Dunnyogtam nagymamának
tarló tű-tengerén
mezítláb átszaladtam
lábam csont dobverő lett
ujjam a betűkön
motozgatott riadtan
sillabizálva ós újtestamentumot
térdeltettek sarokba
nagy vödröket cipeltem
vállam kulcscsontja orsó
térdemben stroncium
Sakkoztam veletek
röhögtem veletek
ha ültem veletek
nem voltam veletek
Báthory utca 8
nyaktilóm fabrikáltam
csak elértem gyalog
Atlanti partokat
Kormos családnevem
anyámtól örököltem

4. az albatrosz – tudományos és lírai szövegben
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keresztelésben Istvánt
mint ama vértanú
sok néven szólítottak
Pistika Piska Pista
utóbbi főleg lónév
volt amig lovak voltak
Cicelle Cormieux
végül csak Yorick voltam
azaz szegény Yorick
A vers Csohány Kálmán illusztrációjával:

a) Miről „tudósít” a szöveg tipográfiája?
		 – különböző sorszámú szakaszokból épül fel
		 – nincsenek írásjelek, a versszakok mégis nagybetűvel kezdődnek
b)	Mely szókapcsolat utal legelőször arra, hogy a lírai én azonosnak érzi magát verse címszereplőjével?
		 „Valaha magyarul éneklő nyelvemet”
c) Milyen a hangvétele a záró sorok vallomásának; megállapításodat indokold!
		 pl.: önironikus; vértanú és lónév a neve
d) Mely szövegrészletet teszi szemléletessé az illusztráció?
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3.	Írásbeli szövegalkotás: Készítsetek a megadott szókapcsolatok, szavak
felhasználásával 8-10 soros leírást vagy elbeszélést!
Leírás:
Szavak, szókapcsolatok: viharos tenger; narancssárga; hirtelen; kihull
A hangnem: vidám
Elbeszélés:
Szavak, szókapcsolatok: országút; forrásnál; fölszáll a por
A hangnem: szomorú

IV.	Egy kis disputa! Mit gondolsz, előismereteink, háttértudásunk,
tájékozottságunk hogyan segíti a szövegek, a műalkotások
jelentésvilágának, jelentésrétegeinek megértését?
	A beszélgetésben építsetek a következő, Kormos Istvántól származó, érdekes történetre:
hogyan keletkezett a Fehér virág című verse!
Részlet egy televíziós beszélgetésből:
– Inkább fejben írod a verseket vagy papíron?
	– Hát erre nincs szabály, elég sok verset írtam fejben, de kis verseket, a legjobbakat, a legjobban, amit szerettem, a Fehér virág című versem fejben írtam. Órákig álltam hagymáért
sorban a Hold utcai csarnokban, és körülöttem öregasszonyok pletykálgattak mindenféléről. Tudtam, hogy órákig kell állnom, s akkor írtam először fejben verset, a Fehér virágot.
Ezt Radnóti Miklós emlékére írtam. Sok Radnóti-verset olvastam akkoriban, mert az első
összegyűjtött kötete a Knernél akkor jelent meg.
Fehér virág a zápor zuhogva ejti szirmát
holló a szél az ékkő tócsában mossa tollát
szép zöld haját lebontja a kukorica elszáll
e sziromzuhogásból a tündöklő ökörnyál
Fehér virág kezedben szétporló liliomszál
szétporló tenyeredből szökkent e liliomszál
szétporló zuhatagból ahogy a szirom elszáll
eltüntél aki köztünk angyali zene voltál
A háttértudásnak tényleg van itt jelentősége? Sokan vitatnák. Ez egy jó vers, Radnótitól függetlenül. De vitathatják a gyerekek is, és akkor már ott vagyunk a hermeneutikánál.
Lelkifurdalásból is írtam ezt a verset, mert Radnótit egy ugrásra az én szülőfalumtól ölték
meg 44-ben, nem tudom elképzelni, hogy ép ésszel el tudtam volna viselni ezt a jelenetet.
A versben egyébként Radnóti neve nem is fordul elő, sokan azt hiszik, hogy szerelmes vers,
egy halott lányhoz írtam, esetleg azt gondolhatja, aki nem tudja, hogy mi volt bennem!
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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5. szindbád-történetek
az ezeregyéjszaka meséitől
– A színházi előadásig
a szöveg szerkezeti egységeinek feltárása
(makro- és mikroszerkezet, tételmondatok,
mondattömbök, bekezdések)

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja
Időkeret
Ajánlott korosztály

A szöveg makro- és mikroszerkezetének vizsgálata különböző
típusú szövegekben. A tételmondatok szerepének értelmezése
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
1. modul ( A téma-réma kapcsolatának feltárása különböző szövegtípusokban)
4. modul (Előismeret,

előfeltevés funkciójának értelmezése)

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam: műfaji, stilisztikai
ismeretek.

Követő tananyag:
6. modul ( A szövegösszefüggés grammatikai eszközeinek feltárása, kreatív írásgyakorlatok)
12. modul ( Szövegszerkesztési módok [képzettársításos, asszociatív] technikáinak elsajátítása, kreatív írásgyakorlatok)

Kereszttantervi kapcsolódások:
– európai azonosságtudat – egyetemes kultúra: „a tanulók legyenek nyitottak az Európán kívüli kultúrák iránt is” (NAT);
– információs és kommunikációs kultúra: információk szelektálása, célszerű felhasználása; tájékozódás az elektronikus
tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségeiről;
– vizuális kultúra: a színházi előadások eszközei; modern színjátszás.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében;
– a szociális kompetencia: társadalmi kapcsolataink, emberi
helyzetek.
A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– az olvasott, különböző korból származó és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai
megoldások közötti kapcsolódási pontok felismerése;
– szöveg makro- és mikroszerkezetének feltárása, értelmezése;
– tájékozódás az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségeiről.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul középponti témája ismét a mesevilág, de más kultúra (arab) szövegei – Az Ezeregyéjszaka meséi – adnak lehetőséget annak a felismerésére, hogy a mesék világa jellemző az adott
nemzetre, az ott élő emberek gondolat- és érzésvilágára.
A szövegek makro- és mikroszerkezeti vizsgálatához szóbeli és írásbeli tevékenységi formákat egyaránt javaslunk. Differenciálási lehetőséget is kínálnak a feladatok; célszerű néhány
szóval ismertetni a feladatok jellegét, hogy megkönnyítsük a tanulóknak a választást.
A feldolgozás menetének leírásában közöljük a Móricz Zsigmond Színház Szindbád című
előadásának internetes anyagát. A kollégák a csoport képzettségi szintjének ismeretében
döntsék el, hogy beépítik-e az irodalmi önképző anyagába.
A modul feldolgozásakor a beszélgetés és a páros munka ajánlott. A munkalap feladatai közül a táblázat kitöltését nagyméretű rajzlapra, csomagolópapírra vagy táblára írhatják (páros
munkával) a tanulók, így időt takaríthatunk meg.
Egy-egy írásbeli munka mindenki által jónak tartott megoldását érdemes elhelyezni az
„osztályportfólióban”.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Az ezeregyéjszaka meséi (http://mek.oszk.hu/00200/00210 )
Krúdy Gyula: Szindbád. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp., 1970.
Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Helikon Kiadó, Bp., 2000.
Szindbád (Huszárik Zoltán filmje)
Ajánlott internetes honlapok:
Sulinet: Szamárfül
Móricz Zsigmond Színház (www.moriczszinhaz.hu)
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Hallott és írott szövegek értelmezése
1. Ráhangolás – a
tanulók olvasási
élményei
Hallott szöveg
értelmezése megadott szempontok
szerint

Élmények
megfogalmazása, lényegkiemelés
Hallott szöveg értelmezése, érvelés

Frontális

Szövegfel- I./1. Szöveg
olvasás és
beszélgetés

2. Szövegek hangos
olvasása

Előadóképesség fejlesztése

Egyéni

Szóbeli

Szöveg

3. A szöveg makro- és
mikroszerkezete;
tételmondat, mondat, mondattömb,
bekezdés
Rendszermondat,
szövegmondat

NyelvtaIdő szerint
ni-nyelvi
ismeretek
alkalmazása
új szöveg értelmezésében
– Fogalomértelmezés

Páros
munka

Írásban és
szóban

Szöveg

Választható felada- Önálló szöÉrdeklődés
tok ismertetése és vegértelmeszerint
megoldása
zés: megadott
szempontok
figyelembevétele

Páros
munka
vagy
egyéni
munka

Írásban és
szóban

Szöveg

Egyéni

Írásbeli

Frontális

Szóbeli

Munkalap
1–6. feladat.

Internet

II. Szövegalkotás
1. Írásbeli szövegalkotás:
A) O
 lvasási élmény
megfogalmazása
B) Megadott szempontok szerint
ismertetés készítése az iskolaújság részére

Szövegalkotá- Érdeklődés
si képesség
szerint
Hatáselemek
felhasználása
Élmények
írásba foglalása

III. Értékelés
1. A tanulók írásbeli Értékelő,
„Opponensek”
munkájából a leg- elemző, érve- kijelölése
jobbak kiválasztása lőképesség
fejlesztése
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ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– minden esetben a motiváló értékelés legyen a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Hallott és írott szövegek értelmezése

Tanári tevékenységek
Feladat
1. Ráhangolódás: a tanulók olvasási élményei,
ismeretei Az ezeregyéjszaka meséiből.
2. Szövegértés hallás után.
• „ Szamárfül – Olvasd el Az ezeregyéjszaka meséit”! (Sulinet)
• A szöveg felolvastatása és az értelmezési
szempontok kijelölése
a) M ilyen nagyobb egységekre tagolnák a
szöveget, miért?
b) M ilyen érvek szólnak Az ezeregyéjszaka meséinek olvasása mellett?

Tanulói tevékenységek
1. A tanulók megnyilatkozásai: kinek jelent élményt a meseolvasás, és miért?
2. Egy tanuló megkeresi az interneten a szöveget,
majd felolvassa, és közös megbeszéléssel válaszolnak a kérdésekre.
Pl.
a) A nagyobb egységek:
• Bevezető mondatok, amelyek a mese olvasását
javasolják.
• A mesék között az arab mese sajátossága (egzotikus).
• A mese keletkezési történetéről szóló egység.
b) Számunkra egzotikus életmódról, az arab kultúráról ad információkat, élményeket

Feladat
Az ezeregyéjszaka meséiből a Tengerjáró Szindbád kalandjai című felolvastatása
Munkalap feladatainak megoldatása páros
munkában
Differenciálásra ajánlott feladat a magasabb
képességszinten álló tanulók számára
1. Az ezeregyéjszaka meséi között szerepel Szindbád negyedik utazása
Szóbeli feladat:
Szindbád negyedik utazásából a menekülés
okainak értelmezése, amely majd kapcsolható Krúdy Szindbád-történeteihez (12. modul)
2. Érdeklődés szerint választható:
Az internetről a Móricz Zsigmond Színház
Szindbád előadásáról szóló tudósítást páros
munkával keresik meg, és ismertetik a megadott szempontok alapján. Az ismertetés
szempontjai:
a) a szöveg és a képek kapcsolata, egymást értelmező elemei,
b) a művészi mozgás kifejezőereje.

A tanulók (váltakozva fiú/lány) felolvassák a
szöveget, majd megoldják a munkalap feladatait (I. 1–7. feladat, II. a, b, c, d feladat)

Érdeklődő tanulók a hosszabb meséből kiemelhetik azokat a részleteket, amelyek
Szindbád házasságára és menekülésére vonatkoznak.
Munkalap IV. Érdeklődő tanulók páros munkával értelmezik a színházi előadásról szóló
szöveget és képeket, felkészülnek egy 3-4
perces beszámolóra.
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Feladat
A tanulók bemutatják a munkalap feladatainak megoldásait – a tanár választása szerint
szóban vagy írásban, egyet-egyet a táblára írhatnak (pl. a grammatikai kapcsoló elemek)
Értékelés
a) A feladat megoldásában gondot jelentő
problémák megfogalmazása
b) A feladatmegoldások minősége
A beszámoló színvonala
A páros értékelő lap megbeszélése

A megoldott feladatok bemutatása

Tanulói reflektálás a feladatokra

II. Szövegalkotás

Feladat
Írásbeli szövegalkotás egyéni érdeklődés szerint
a) Készítsenek a diákok 10-15 sornyi fogalmazást az Irodalmi önképzőben részt vevő tanulótársaik számára a következő címmel:
Gondolataim a mesékről, a meseolvasásról
vagy
b) „ Az Irodalmi önképzőn mesékkel foglalkoztunk” (10-15 soros beszámoló az iskolaújságban)
A fogalmazás szempontjai:
bevezetés: érdeklődés felkeltése, például kérdő mondatok alkalmazásával
tárgyalás: tudósítás az önképzőn olvasott mesékről a megközelítési szempontok kiemelésével
befejezés: buzdítás mesék olvasására

A tanulók elkészítik a választott feladatot,
majd egyet felolvasnak.

III. ÉRTÉKELÉS

A teljesítmények pozitív értékelése.
A legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban!
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Munkalap
I. 	OlvasD el a Tengerjáró Szindbád kalandjai című szöveget, majd oldd
meg a feladatokat!

TENGERJÁRÓ SZINDBÁD KALANDJAI
Harun-al-Rasid fejedelem uralkodása alatt élt Bagdad városában egy ember: Teherhordó
Szindbádnak hívták. Szegény sorban volt, terheket cipelt a fején, így tengette életét. Történt
pedig vele egyszer, hogy igen súlyos csomagot vitt. Roppant meleg volt, majd leroskadt terhe alatt, csorgott róla a veríték, a hőség iszonyúan nyomasztotta. Épp egy kereskedő kapuja
mellett haladt el; az út a kapu előtt fel volt söpörve, meg volt öntözve; ez egészen felfrissítette
a levegőt. A kapu mellett pedig széles kőpad állt. A teherhordó lerakta málháját erre a padra,
hogy megpihenjen, és hogy friss levegőt szívjon. A kapun át tiszta szellő, kellemes illat fuvallt
rá, és ez nagy gyönyörrel töltötte el.
Leült a pad végébe, fentről húrok pengetése, lant zengése hallatszott. Szívderítő hangokat,
válogatott szavalatokat hallott, és hallotta a madarak dalát: a gerlicéket és az ezerszavú csalogányt, a rigót, a fülemülét és az örvös galambot. Elcsodálkozott magában, és örömre vidult a
szíve. Közelebb lépett a kapuhoz, és megpillantott a ház bejáratán túl egy óriás kertet, benne
szolgákat, rabszolgákat, inasokat, kísérőket. És látott még sok mindent, amit csak királyok
és császárok körül lehet látni. És megcsapta a jó és nemes ételek minden fajtájának, a finom
italoknak illata is. Égnek emelve tekintetét, így szólt:
– Dicsértessél uram, teremtőm, te kegyosztó, aki elhalmozod azt, akit akarsz, és nem kell
számot adnod tetteidről. Mindenre van hatalmad; magasztaltassék a te neved! Gazdaggá teszed, akit akarsz, és szegénnyé, akit akarsz, felmagasztalod, akit akarsz, és megalázod, akit
akarsz. Elhalmoztad jóságoddal szolgáid közül azt, akit kiválasztottál. Íme, e ház gazdája is
bőven részesült a te adományaidban, élvezi a kellemes illatokat; az ízletes ételek, a válogatott
italok minden fajtáját. Mert bizony te azt ítéled oda teremtményeidnek, amit akarsz, és amit
számukra rendeltél. És az egyik fáradt, a másik jól kipihent; ez boldog, az pedig, miként én, a
vesződség, a megaláztatás teljességében nyűgölődik.
És ezt a verset szavalta:
Keserves életem örömtelen, sötét,
Míg mások élvezik szelíd árny hűvösét,
Minden kis porcikám izzad, kínban feszül,
Vállamra a teher mindjobban nehezül.
Más e világ minden kincsében válogat,
A sors nem hoz reá sanyargó napokat,
Nyakába végzete nyűgös terhet nem ad,
Örül, eszik, iszik egy hosszú élten át.
Pedig mind ugyanúgy a porból eredünk,
Egyenlő embersors a földi életünk!
És mégis: bús koldus, fanyar ecet vagyok,
Az meg bor, mely nemes kristályon átragyog...
Bocsáss meg, istenem, hogy szolgád ily merész.
Hogy zúgolódni mer, hisz csak jó, mit te tész!
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Amikor befejezte szavait Teherhordó Szindbád, nekikészült, hogy fölvegye terhét, és tovább
menjen. És íme, akkor kilépett a kapun egy fiatal, széparcú, sudártermetű, gyönyörűségesen
öltözött ifjú, és így szólt hozzá:
– Engedelmeskedjél uram szavának, aki magához hívat téged.
A teherhordó húzódozott, de lehetetlen volt ellenkeznie. Letette hát málháját a kapushoz az
előcsarnokba, és belépett a fiúval a ház bejáratán. Szemügyre vette a gyönyörű épületet.
Csupa kellemesség, csupa fenség. Aztán a hatalmas nagyteremben nézett körül; nemes urakat és előkelő személyiségeket látott benne; a terem színültig volt ezerféle virággal: csak úgy
illatozott minden. Sokfajta csemege és friss gyümölcs volt ott, rengeteg drága étel s italok, a
legnemesebb szőlőtőről. Hangszerek és gyönyörű lányok vidították a lelkeket. A nagyterem
főhelyén hatalmas, tiszteletreméltó férfi ült, halántékát már megütötte a dér; szép megjelenésű, tetszetős külsejű, tiszteletet parancsoló, méltóságos, ragyogó és díszes jelenség.
Teherhordó Szindbád elámult, és így szólt magában:
– Istenemre, ez a hely a Paradicsom kertjének egy darabja, vagy pedig valami királynak vagy
császárnak a kastélya.
Aztán az udvariasság parancsát követve, üdvözölte a jelenlévőket, áldást kért rájuk, és megcsókolta a földet színük előtt. Majd felegyenesedett, és alázatosan lehajtotta fejét.
A ház ura engedélyt adott neki, hogy közéjük üljön. Leült. Ekkor a ház ura közelebb hívta
magához, és nyájas szóval beszélni kezdett hozzá. Üdvözölte, majd válogatott, finom, ízletes
drága ételeket hordatott fel neki. Teherhordó Szindbád pedig elmondta az áldást, és evett,
mígnem jóllakott, aztán felfohászkodott:
– Dicsértessék Allah! – majd megmosakodott, és köszönetet mondott a háziaknak.
A ház ura ekkor így szólt:
– Isten hozott, és áldott legyen a napod. De mondd, mi a neved, és áruld el, mi a foglalkozásod.
Szindbád így felelt:
– Ó, uram, az én nevem Teherhordó Szindbád, és az emberek holmiját cipelem a fejemen,
abból élek.
Elmosolyodott a ház ura, és így szólt:
– Tudd meg, ó Teherhordó, hogy engem épp úgy hívnak, akárcsak téged, mert én a Tengerjáró Szindbád vagyok. Szeretném, ha elmondanád nekünk azt a verset, amelyet a kapuban
szavaltál.
Elszégyellte magát a teherhordó, és így szólt:
– Kérlek, ne haragudj rám, mert bizony a fáradság, a vesződség meg a nincstelenség rászoktattak engem az illetlenségre és otrombaságra.
A házigazda ezt mondta:
– Ne szégyenkezzél, hisz a testvérem vagy, és ismételd el azokat a verssorokat. Nagyon tetszett nekem, amint a kapuban szavaltad.
Végül is a teherhordó elmondta a verset. Az úr elragadtatással hallgatta, és így szólt:
– Csodálatos az én történetem: rendre elmesélem hát neked mindazt, ami velem történt,
mielőtt ebbe a boldog sorba kerültem. Csak roppant fáradozások, óriási erőfeszítések és nagy
veszedelmek árán.
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1. Mit árul el a tipográfia a szövegről?
prózai és verses forma; több bekezdésből épül fel; a bekezdések különböző terjedelműek

2.
a) Mi a meglepő az első sorok olvasásakor?
		 A cím: Tengerjáró, a szövegben: Teherhordó jelző.
b) Hogyan kerül kapcsolatba a két Szindbád?
		 A Teherhordót behívják a Tengerjáró palotájába.

3.	Hány nagyobb szerkezeti egységre tagolnád a szöveget, miért?
Például:
Kettő: a palotán kívül és belül
Három: a bevezetés, tárgyalás, befejezés

4.	Állapítsátok meg az egyes bekezdések fő gondolatát, és fogalmazzátok meg a
tételmondatokat! Idézettel is válaszolhattok.
Például:
1. Teherhordó Szindbád megpihent egy kőpadon
		 („A teherhordó lerakta málháját…”).
2. A kapun át „látott sok mindent, amit csak a királyok és császárok körül lehet látni”.
3. Szindbád a Teremtőhöz szólva mondja el dicséretét és panaszát az életéről.
4. Szindbádot behívják a gyönyörű épületbe. A terem bemutatása.
5. A ház ura magához hívatja, és meghallgatja a verset.

5.	Mi jellemzi a szöveg építkezési módját?
időrendi, lineáris felépítés

6. Keressétek meg azokat a szavakat, szószerkezeteket, szövegrészleteket, amelyek
hirtelen változást, jelentős fordulatot vezetnek be!
Például: „Épp egy kereskedő kapuja mellett haladt el”
„És íme, akkor kilépett”

7. Keressétek ki a szövegből az ismétlődő részeket, szószerkezeteket, és értelmezzétek
szövegbeli szerepüket!
Például:
a)
2. bekezdés: jó és nemes ételek
3. bekezdés: ízletes ételek
5. bekezdés: rengeteg drága étel és ital
6. bekezdés: finom, ízletes, drága étel
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b) Megszólítások:
		 Dicsértessék
		 Ó, uram
		 Tudd meg
		
		

Szerepük:
Például: szövegösszetartó erő megteremtése (téma visszatérése); jelentések érzékeltetése; szemléletesség, részletezés

II.
1.	Gyűjtsetek 1-2 példát a szöveg verses szakaszából a szöveg grammatikai és
jelentésbeli kapcsolóelemei közül a következőkre! Írjátok be a szót a megfelelő
helyre!
Grammatikai kapcsolóelemek
Névmások

Egyeztető toldalékok

–
Igei személyrag

élvezik

Birtokos személyjel

életem

Többes szám jele

mások
mely
hogy

Mondatkapcsoló kötőszó

2.
Jelentésbeli kapcsolóelemek
Ismétlés

életem – életünk teher – terhet

Felsorolás

örül, iszik, eszik

Többjelentésű szó

hűvös

Azonos alakú szó

ered

Ellentétes jelentésű szavak

koldus – más e világ minden kincsében válogat

Kulcsszavak

pl.: Teherhordó, tengerjáró, boldog, fáradt, Paradicsom kertje

Ok-okozat

pl.: „És ezt a verset szavalta:”... „Engedelmeskedjél
uram szavának, aki magához hívat téged.”
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3. Mi a szerepük a szövegben a grammatikai és a jelentésbeli kapcsolóelemeknek?
Biztosítják a szöveg lineáris kohézióját, illetve a jelentésbeli kapcsolóelemek a globális kohézióját.

4. Elemezzétek a következő mondatot rendszermondatként, majd szövegmondatként!
Épp egy kereskedő kapuja mellett haladt el.
a) Rendszermondatként:
		 Épp egy kereskedő kapuja mellett haladt el.
b) Szövegmondatként:
		 Fordulat várható a szövegben, egy új eseménysort indít el.

III. Szindbád negyedik útja – választható feladat
Az ezeregyéjszaka meséi között szerepel Szindbád negyedik utazása.

1. Szóbeli feladat:
Szindbád negyedik utazásának elolvasása után foglaljátok össze a történetet, középpontba
állítva a menekülés okainak értelmezését, amely majd kapcsolható Krúdy Szindbád-történeteihez (12. modul)!

SZINDBÁD NEGYEDIK ÚTJA
Tudjátok meg, testvéreim, hogy amint Bagdad városába visszatértem, feledve minden viszontagságot, atyámfiai, barátaim és pajtásaim körében pompás, örömökkel teli dús kényelemben
éltem. A gyöngyéletben elfeledkeztem minden megélt viszontagságról, mígnem csökönyös
lelkem ismét azt sugallotta, hogy az idegen emberek országába utazzam. Fölébredt bennem
a vágy, hogy idegen embereket lássak, adjak-vegyek, pénzt keressek. El is határoztam magam
erre; tengeri útra alkalmas, nagy értékű árukat szereztem be, még több bálát csomagoltam öszsze, mint régebben, és Bagdadból Basrahba mentem. Itt hajóra tettem rakományomat, és a város leggazdagabb kereskedőinek társaságában elvitorláztam.
Hajónk kifutott a tengerre, bősz hullámok verték-csapkodták. Több éjen-napon át utaztunk
szigetről szigetre, tengerről tengerre. De egy napon ellenszél támadt. A kapitány attól félvén,
hogy a nyílt tengeren elpusztulunk, horgonyt vetett a tenger közepén. Ebben az állapotunkban, szorongatott helyzetünkben Allahhoz imádkoztunk, de egyszerre hatalmas vihar tört
ránk, apróra szaggatta vitorláinkat, az emberek pedig minden rakományukkal, terhükkel és
vagyonukkal a tengerbe zuhantak. Közöttük voltam én is. Úsztam a tengerben vagy fél napig,
és már veszve éreztem magam, de Allah – magasztaltassék az ő neve! – egy hajódeszkát küldött
utamba. Erre több kereskedővel együtt felkapaszkodtam.
Így hányódtunk egy nap és egy éjszaka. Lábunkkal hajtottuk a deszkát, a szél meg a víz
is segítségünkre volt. A második napon, reggeltájban, vihar kerekedett, háborgott a tenger, a
hullámok kivetettek minket egy szigetre. Csaknem holtra váltunk az álmatlanságtól és fáradtságtól, a hidegtől, az éhségtől, a szomjúságtól és a szüntelen rettegéstől. Végigvánszorogtunk
a parton, és mivel jócskán találtunk rajta füvet, füvet ettünk, hogy valamennyire visszanyerjük
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erőnket. A sziget partján töltöttük az éjszakát. Mikor pedig bíbor hajnal virradt az éjszakára,
fölkeltünk, és széltében-hosszában bebarangoltuk a szigetet.
A távolban lakóházat pillantottunk meg. Feléje tartottunk, megálltunk a bejáratnál. És íme:
egy csapat meztelen ember rohant ki a házból, szó nélkül megragadtak, és királyuk elé hurcoltak. A király parancsára leültünk. Valamiféle ismeretlen ételt tettek elénk, életünkben még sohase láttunk olyat. Társaim megkóstolták, én undorodtam tőle, nem nyúltam hozzá. Allahnak
jóságából esett ez így: mert ez által maradtam életben. Mert társaim, alighogy ettek, az ételtől
elvesztették eszüket, és miként az elmeháborodottak, csak tömték bendőjüket, és egészen kikeltek régi magukból. Aztán a bennszülöttek kókuszolajat adtak inniok, és be is dörzsölték őket
vele. Azok pedig, mihelyt ittak az olajból, elforgatták szemüket, és olyan módon kezdtek falni,
ahogy azelőtt nem volt szokásuk.
Elrémültem rajtuk, és szántam őket, bár én is féltem a meztelen emberektől és aggasztott a
magam sorsa is. Amikor aztán jobban szemügyre vettem ezeket az embereket, rájöttem, hogy
varázslók, királyuk pedig emberevő. Mindenkit, akire a völgyben vagy az utakon ráakadtak,
királyuk elé hurcoltak, megetették avval a bizonyos étellel, és bedörzsölték az olajjal. Ettől a
foglyoknak kitágult a gyomruk, nagyétűek lettek, az eszüket meg elvesztették, gondolkodóképességük eltűnt, és olyanok lettek, akár a gyöngeelméjűek. Ilyenkor addig tömték őket az
étellel meg az olajjal, mígnem jó kövérre meghíztak. Akkor aztán levágták, és királyuk számára
megsütötték a szerencsétleneket.
Mikor ezt láttam, keservesen bánkódtam magam és társaim sorsán, míg ők kábulatukban
észre sem vették, mi történik velük. Egy vadember keze alá kerültek, ez mindennap legelőre
hajtotta őket, akár a marhákat. Én a félelemtől meg az éhségtől csonttá-bőrré soványodtam.
Az emberevők, látván, milyen rossz bőrben vagyok, otthagytak, megfeledkezdtek rólam. Nem
gondoltak velem, ügyet sem vetett rám senki. Egy napon azért sikerült megszöknöm előlük,
és bejártam a szigetet. Nemsokára egy pásztorra leltem, aki valami magas emelvényen ült a
víz közepén. Amikor jobban szemügyre vettem, ráismertem: ez volt az az ember, akire társaim
legeltetését bízták. Amikor megpillantott, és észrevette, hogy épeszű vagyok és semmi bajom,
felém intett, és azt mondta:
– Fordulj sarkon és indulj el a jobb kéz felé vezető úton, az elvezet a Szultán Útjára.
Megfogadtam a szavát, jobbra fordultam, félelmemben hol futottam, hol meg lassítottam
lépteimet, hogy megpihenjek. Végül is szem elől vesztettem azt az embert. Eközben már leáldozott a nap, besötétedett, leültem, hogy megpihenjek. Aludni szerettem volna, de a félelemtől, éhségtől és fáradtságtól nem jött álom a szememre. Ezért éjféltájt ismét felkerekedtem,
és tovább kóboroltam a szigeten, amíg nemsokára rávirradt az éjszakára a bíbor hajnal. A nap
a dombok és völgyek fölé emelkedett, én pedig szomjúságban és fáradtságomban addig ettem
a szigeten termő növényekből és füvekből, míg jól nem laktam, és életkedvem vissza nem tért.
Aztán felkeltem és tovább vándoroltam, hét nap, hét éjjel. Ha megéheztem, füvet ettem.
A nyolcadik napon a távolban valami bizonytalan körvonalú csoportot pillantottam, meg. Arrafelé tartottam, naplemente után oda is értem. Amint félelemtől reszkető szívvel – emlékezve
mindarra, amit életemben végigszenvedtem – fürkészőn odanézek, hát, íme, egy sereg embert
látok, akik borsót gyűjtenek.
Amikor közelükbe értem, hozzám futottak, minden oldalról körülfogtak és kérdezősködtek:
– Ki vagy és honnan jössz?
– Szegény idegen vagyok! – feleltem nekik, és elbeszéltem történetemet, mind a szörnyűségeket és veszedelmeket, amiket kiállottam.
Erre így szóltak:
– Istenünkre, csodálatos történet ez! De hogyan s miképpen menekültél meg a fekete emberektől, hisz oly sokan vannak a szigeten? Senki se tud megszabadulni tőlük!
Elbeszéltem nekik, hogyan ragadták meg társaimat, miként etették meg őket, míg én nem
nyúltam az ételhez. Felette elcsodálkoztak kalandjaimon, szerencsét kívántak megmenekü-
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lésemhez, leültettek addig, míg munkájukat befejezik. Aztán ennem adtak. Igen éhes voltam,
derekasan hozzáláttam. Egy ideig ott pihentem náluk, azután hajóra szálltam velük, és elhajóztam a szigetükre. Itt bemutattak királyuknak. Üdvözöltem, ő viszonozta a köszöntést, és szívélyesen vendégül látott. Viszontagságaim felől kérdezősködött, elmondtam neki tehát mindazt,
ami velem történt, attól a naptól, hogy Bagdadot elhagytam, egészen a hozzá érkezésemig.
A király meghagyta, hogy az asztalnál melléje üljek. Odaültem. Étkeket hozatott, ettem jóllakásig, aztán megmostam kezemet, és megköszöntem Allah kegyelmét. Azután búcsút mondtam a királynak. Végigsétáltam a virágzó és népes, kincsekben, élelmiszerben, bazárokban és
árukban gazdag városon, csak úgy hemzsegtek benne az árusok és a vevők. Boldog voltam,
hogy ide vetett a sors. Felvidult a kedvem, és barátságot kötöttem a város lakóival. Nemsokára
nagyobb tisztességem és tekintélyem lett náluk meg a királynál, mint a város népéből való
országnagyoknak.
Feltűnt, hogy a városbéliek, fiatalok, öregek egyaránt nemes és szép, ám nyergeletlen paripákon lovagolnak. Elcsodálkoztam ezen, és megkérdeztem a királyt:
– Mi az oka annak, uram, királyom, hogy nem nyeregben ülsz? Hisz a lovas kényelmesebben
ül úgy, és nehezebben fárad el.
Felelt a király:
– Mi az a nyereg? Soha életünkben nem láttunk olyat, és nem is hallottunk róla!
Erre így szóltam:
– Megengednéd-e, hogy nyerget készítsek neked, hadd lásd, mit ér?
– Készíts csak – felelte a király.
Kértem, hogy hozasson nekem fát. Tüstént megparancsolta, hogy adjanak kezemhez mindent, amit kívánok. Kértem egy ügyes asztalost, magam mellé ültettem, és megtanítottam a
nyeregkészítésre. Aztán gyapjút vettem, szétfosztogattam, és nemezt készítettem belőle. Majd
bőrt szereztem, bevontam vele a vázat, és simára fényesítettem. Aztán a kengyelvashoz való
kengyelt meg hevedernek való szíjat szereltem föl rá. Kovácsot hívattam, annak megmagyaráztam, mi a kengyelvas. Csakhamar pompás kengyelvasat kalapált. Azt kicsiszoltam, befuttattam
cinnel, és selyemrojttal díszítettem. Elővezettettem a király egyik legjobb lovát, fölnyergeltem,
a nyeregbe akasztottam a kengyelvasat, és így vezettem a király elé.
A királynak igen tetszett, elragadtatva hálálkodott nekem, aztán felült, és csodamód megörült
a nyeregnek. Gazdagon meg is ajándékozott művemért. Amint a vezírje meglátta, hogy nyerget készítettem a királynak, ő is ugyanolyat kért tőlem. Utána következtek az országnagyok, az
előkelőségek: mind nyerget kért. Én pedig csináltam nekik nyerget. Sok pénzt kerestem vele,
és a király környezete meg a nagyurak és előkelőségek nagy tisztességben és megbecsülésben
részesítettek.
Amint egy napon nagy örömben és vígságban üldögéltem, így szólt hozzám a király:
– Tudd meg, hogy tiszteletben, megbecsülésben van részed nálunk, közénk tartozónak számítasz. Nem bírnék megválni tőled: azt sem viselném el, hogy egyszer elhagyd városunkat.
Kívánom tehát, hogy egy dologban engedelmeskedjél nekem, és ne ellenkezzél szavaimmal.
– Mi az, amit tőlem kívánsz, ó királyom? – kérdeztem. – Nem ellenkezem szavaiddal, mert kegyelmességed, jóságod és barátságod miatt lekötelezetted vagyok: szolgáid közé tartozom én is.
Erre így szólt:
– Meg akarlak itt nálunk házasítani, szép, eszes, takaros és takarékos lányt akarok hozzád
adni feleségül, hogy végleg letelepedjél nálunk. Palotámban adok neked lakást. Ne ellenkezzél,
és ne utasítsd vissza szavaimat.
A király beszéde igen megzavart: hallgattam, és zavaromban nem adtam neki feleletet. Megkérdezte:
– Miért nem válaszolsz, fiam?
Ekkor már feleltem:
– Uram vagy, legyen parancsod szerint.
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A király azon nyomban hívatta a kádit meg a tanúkat, és tüstént összeesketett egy előkelő,
nemes születésű hölggyel. Előkelő nemzetségből való, szép és kedves teremtés volt, házak,
telkek, birtokok úrnője.
Esküvő után a király szép, nagy, különálló házzal, rabszolgákkal és cselédséggel ajándékozott
meg, fizetést és jövedelmet szabott meg számomra, így éltem a legteljesebb kényelemben, elégedettségben és vidámságban, elfeledtem mind a kínszenvedést, viszontagságot, veszedelmet,
ami engem ért, és így szóltam magamban: »Ha visszatérek hazámba, magammal viszem őt.«
De senki előre nem tudhatja, mi esik meg vele. Mi ketten szívünkből szerettük egymást,
és egyetértésben hosszú ideig a legkedvesebb, legkellemesebb életet éltük együtt, mindaddig,
amíg Allah – magasztaltassék a neve! – magához nem szólította szomszédom hitvesét. Mivel
jó barátom volt, meglátogattam, hogy kifejezzem neki részvétemet. Elszomorító állapotban leltem, mélységes bánat, sötét kétségbeesés ült szívén-lelken. Vigasztaltam, erőt próbáltam önteni belé, így szólván hozzá:
– Ne búsulj oly nagyon hitvesed miatt, Isten majd még jobb asszonnyal kárpótol.
Keserves sírásra fakadt, és így szólt hozzám:
– Barátom, hogy vegyek el más nőt, és hogy adhat Isten jobb feleséget kárpótlásul, mikor már
csak egy nap az életem?
– Ó, testvérem – feleltem – térj eszedre, és ne jósolj magadnak halált, íme lásd, egészséges
vagy, ép és erővel teljes.
De ő így válaszolt:
– Barátom, lelkemre, holnap elveszítesz engem, és soha az életben nem látsz többé!
Megkérdeztem tőle:
– Hogy tudhatod ezt?
– Ma eltemetik feleségemet – felelte – és vele együtt engem is, ugyanabba a sírba; mert országunkban az a szokás, hogy ha a feleség meghal, a férjét elevenen eltemetik vele, a feleséget
viszont a férjjel, hogy a házastárs halála után a másik se élvezhesse tovább az életet.
Erre felkiáltottam:
– Istenemre, ez gyalázat, ezt én nem tűrném!
Miközben így beszélgettünk, odagyűlt a város népének jó része; az emberek vigasztalgatták barátomat felesége elvesztéséért meg saját sorsáért. Majd az asszony holttestét hordágyra
tették, és vele meg a férjjel kivonultak a városból. Addig mentek, amíg csak el nem értek egy
tenger felé lejtő magaslathoz. Odamentek, felemeltek egy nagy sziklatömböt. Alatta kőből való
káva látszott, mint amilyen a kutaké. Az asszonyt ebbe a mélységbe vetették, a férfi mellén pedig pálmarostból font kötelet kötöttek át és leeresztették a kútba. Egy korsó vizet és hét kenyeret adtak vele – ez volt az útravalója. Mihelyt leeresztették, a férfi odalent leoldotta a kötelet; azt
fölhúzták, s a mélyedést megint lefödték a kővel. Barátomat, hitvese holttestével, a barlangban
hagyták, s elmentek. Ekkor így szóltam magamban: »Istenem, ez még az előbbinél is rosszabb
halálnem.« Elmentem a királyhoz, és megkérdeztem:
– Uram, miért temetnek el országotokban elevent a holtak mellé?
Ő így felelt:
– Tudd meg: őseinktől öröklött szokásunk, hogy a házastársat elhalt házastársával együtt
elevenen eltemetjük, hogy sem az életben, sem a halálban el ne váljanak egymástól.
Ekkor megkérdeztem tőle:
– Ó, Idők Királya, ez történik-e idegen férfival is, amilyen én vagyok, ha a felesége itt nálatok
meghal?
– Ez bizony – felelte –, eltemetjük őt is; úgy járunk el vele, ahogyan láttad.
E szavak hallatára úrrá lett rajtam a bánat és az aggodalom, eszem szinte megzavarodott.
Folytonos félelemben éltem, hogy feleségem korábban talál meghalni, mint én, és engem elevenen eltemetnek vele. De kis idő múlva megnyugodtam, és azt mondtam magamban: »Talán
én halok meg előbb, hiszen nem tudhatjuk, melyikünkre kerül előbb sor.« Közben iparkodtam
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magamat mindenféle foglalatossággal elszórakoztatni. Ám nem telt bele sok idő: megbetegedett a feleségem, és néhány nap leforgása után meg is halt. Ekkor eljött hozzám a király és a
nép jó része, hogy nekem és feleségem rokonainak kifejezzék részvétüket, ahogy ez náluk
szokás. Azután asszonyt fogadtak, megmosatták vele a holttestet, felékesítették legpompásabb
ruháival és leggazdagabb ékszereivel, nyakláncaival és drágaköveivel, ravatalra fektették. Majd
elindultak vele a tengerparti magaslat felé. Felemelték a követ a nyílásról, és belevetették a
holttestet. Ezután barátaim meg feleségem rokonai körém sereglettek, és elbúcsúztak tőlem.
Ekkor így kiáltottam:
– Én idegen vagyok! Nem fogadom el a ti szokásotokat!
Ám ők meg sem hallgattak, ügyet sem vetettek rám. Lefogtak, erőszakkal megkötöztek, és
hagyományuk szerint hét kenyérrel meg egy korsó édesvízzel leeresztettek a kútba. Ez, amint
láttam, a hegy alatt elhúzódó tágas barlang volt. Amikor leértem, ezt kiáltották utánam: »oldd
ki a kötelet«, de én vonakodtam. Ekkor utánam dobták a kötelet, a nagy kővel elzárták a mélység nyílását, és eltávoztak.
Ott álltam hát a barlang mélyén. Sok halott feküdt szerteszét. Átkoztam magamat eddigi cselekedeteimért, és így szóltam: »Istenemre, megérdemlem sorsomat!« Meg sem tudtam különböztetni a nappalt az éjszakától, az élelemből pedig csak igen keveset fogyasztottam. Csupán
akkor ettem és ittam, ha az éhség és szomjúság túlságosan kínzott – féltem, hogy elfogyhat
kenyerem és vizem. Közben így siránkoztam: »Nincs más hatalom és erő, csak a magasztos és
felséges Istené. Mi is csábított arra, hogy ebben a városban házasodjam meg? Alighogy egyik
szerencsétlenség eltávozott fejem felől, lám: még nagyobba jutottam. Az égre: szörnyű halál ez,
amelyet itt halnom kell! Bárcsak a tengerbe vesztem vagy a hegyek közt pusztultam volna el!
Jobb lett volna nekem, hogysem ily gyalázatos véget érjek!«
Mindegyre csak szidtam magamat, aztán lefeküdtem egy csonthalmazra és elaludtam,
míg az éhség és a szomjúság fel nem keltett. Akkor felültem, kitapogattam a kenyeret, ettem
egy falatot, ittam rá egy korty vizet. Fölkeltem és bejártam a barlangot. Messzire terjedt ki és
sok üres bemélyedése volt; a földjén halottak feküdtek; sok csont fehérlett ott a régi időkből.
A barlang egyik végében, a friss holttestektől távol csináltam magamnak helyet és aludtam, ha
elért az álom.
És íme, egyszer álmomból mozgás és kaparás hangja ébresztett fel. A barlang egyik sarkából
hallatszott. »Mi lehet ez?« – kérdeztem magamban. Felkeltem, és a hang felé tartottam. Egy
vadállat volt. Amint észrevett, a barlang belseje felé futott. Nyomába szegődtem. Egy idő múlva halvány világosságot vettem észre, amely hol felvillant, hol megint kialudt. Minél inkább
közeledtem hozzá, annál nagyobb lett a világosság. Biztosra vettem, hogy valamiféle nyílás van
a barlangon, amely a szabadba vezet, így szóltam magamban: »Ez egészen biztosan kivezető
nyílása a barlangnak, mégpedig olyan lehet ez is, mint amelyen át lebocsátottak.«
Mentem tehát a fény irányában.
Csakugyan nyílás volt, a hegy túlsó felére vezetett, vadállatok vájták, hogy bejárhassanak a
barlangokba, és kedvükre lakmározhassanak a holttestekből. Mihelyt megbizonyosodtam erről, nyugalom, béke és csend szállt szívembe, lelkembe. Ismét hittem az életben, miután már
a halált is elszenvedtem. Szinte álomban, addig vesződtem, amíg csak ki nem másztam a nyíláson. A tengerparton találtam magamat, óriási hegy tetején. A hegy a tenger és a város között
feküdt, úgyhogy a szigetről senki se juthatott a közelébe. Magasztaltam Allahot, hálálkodtam
neki, és nagy volt az én örömöm. Megerősítettem szívemet, és a nyíláson át még egyszer visszatértem a barlangba, minden értéket, ami csak ott hevert, kihordtam, és batyuba kötöztem.
Egy napon, sorsomon tűnődve ültem a tengerparton, hát látom: hajó közeledik a bőszen
tajtékzó tengeren. Egy fehér halotti leplet botra kötöttem, és azt lobogtatva fel-alá futottam a
parton, amíg csak a hajósok figyelmesek nem lettek rám, és észre nem vették, hogy ott vagyok,
fönn a hegyen. A hajó csónakot küldött értem. A tengerészek megkérdezték:
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– Ki vagy te? Miért vagy itt, és miképpen kerültél erre a hegyre? Itt még soha életünkben nem
láttunk embert!
Elmondtam nekik, hogy kereskedő vagyok, s a hajó, amelyen utaztam, elsüllyedt; holmimmal együtt egy deszkára kapaszkodtam, és Allah erre a partra segített poggyászostul, rettentő
fáradságok árán.
Erre felvettek a csónakba, berakták mindazt a ruhákba kötött holmit is, amelyet a barlangból
hoztam, és visszaeveztek. A hajón a kapitány elé vezettek. A kapitány megkérdezte:
– Hallod-e, te ember, hogy kerültél erre a helyre? Itt egy óriási hegy van, mögötte hatalmas
város. Én egész életemben járom ezt a tengert, és hajózom e hegy mellett, de sohasem láttam
rajta egyebet, mint vadállatokat és madarakat.
Így feleltem:
– Kereskedő vagyok; egy nagy hajón utaztam, hajótörést szenvedtem, és vízbe esett minden
portékám. A végzet meg a jószerencse pártomra állt: a hajó egy nagy deszkájának segítségével
ki tudtam mászni erre a hegyre. És vártam, hogy valaki erre jár, és magával visz.
Nem szóltam semmit arról, ami történt velem. Attól tartottam, hogy a hajón van valaki, aki
abból a városból való. Előszedtem néhány darabot kincseimből, és azt mondtam a hajó gazdájának:
– Uram, neked köszönhetem megszabadulásomat erről a hegyről: fogadd el tőlem ezt, annak
viszonzásául, amit velem tettél.
Nem fogadta el, hanem azt mondta:
– Senkitől sem fogadunk el semmit. Hogyha hajótöröttet látunk a tengeren vagy valamelyik
szigeten, magunkhoz vesszük, etetjük-itatjuk és ha nincs ruhája, felöltöztetjük. Mikor pedig
biztonságos kikötőbe érkezünk, megajándékozzuk a magunkéból, szívélyesen és kedvesen bánunk vele Allah nevében.
Így beszélt a hajó gazdája. Én pedig fohászkodtam érte, hogy hosszú legyen az élete. Eközben továbbhajóztunk, szigettől szigetig, tengerről tengerre.
Most már reméltem, hogy végleg megmenekülök. Boldog voltam, de valahányszor eszembe
jutott a barlangbeli élet, puszta emlékére is majdnem eszméletemet vesztettem. Ám megérkeztünk Basrahba. Kiszálltam, néhány napig ott maradtam, aztán elindultam hazafelé. Megöleltem enyéimet, barátaimat, kérdezősködtem hogylétük felől. Mindnyájan örültek és. szerencsét
kívántak, hogy épségben megmaradtam. Elraktároztam mindent, amit magammal hoztam,
ajándékokat osztogattam, felruháztam az árvákat és a szűkölködőket. Visszatértem régi szokásaimhoz, meglátogattam barátaimat, pajtásaimat, atyámfiait, derűsen, vígan éltem.
Ezek voltak a legcsodásabb események, amelyek velem negyedik utazásomon történtek. De
most, testvérem, vacsorázzál meg nálam, és szokásod szerint gyere el holnap ismét, hadd meséljem el, mi minden történt velem ötödik utazásomon, mert az még csodásabb és hallatlanabb
minden előzőnél.
És megparancsolta, hogy fizessenek ki a teherhordónak száz aranyat, aztán asztalt teríttetett.
Az egész társaság megvacsorázott, és ki-ki ment útjára, nagy álmélkodással, mivelhogy eddig
mindegyik történet nagyszerűbb volt az előzőnél.
Mikor pedig nemsokára rávirradt az éjszakára a bíbor hajnal, felkelt Teherhordó Szindbád,
elmondta reggeli imáját és ment, míg el nem ért Tengerjáró Szindbád házához. Jó reggelt kívánt neki, ő meg istenhozottal köszöntötte, maga mellé ültette, amíg a társaság többi tagjai
megérkeztek.
Ettek-ittak, mulattak, vigadtak, amíg Tengerjáró Szindbád ismét mesélni kezdett.
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2.	Írásbeli szövegalkotás egyéni érdeklődés szerint. A fogalmazást füzetedbe vagy lapra
készítsd el!
a)	Készíts 10-15 sornyi fogalmazást az Irodalmi önképzőben részt vevő tanulótársaid számára a következő címmel:
Gondolataim a mesékről, a meseolvasásról
vagy
b)	„Az Irodalmi önképzőn mesékkel foglalkoztunk” (készíts 10-15 soros beszámolót az iskolaújság számára)
		 A fogalmazás szempontjai:
		 bevezetés: érdeklődés felkeltése, például kérdő mondatok alkalmazásával
		 tárgyalás: tudósítás az önképzőn olvasott mesékről a megközelítési szempontok kiemelésével
		 befejezés: buzdítás mesék olvasására

IV. a Móricz Zsigmond Szníház Szindbád előadásáról tudósítanak az
interneten a következő szövegek és képek.
a) Értelmezzétek a szövegek és a képek kapcsolatát!
b) Figyeljétek meg és vitassátok meg a művészi mozgás kifejezőerejét!

KRÚDY GYULA
SZINDBÁD
hommage a Krúdy Gyula
FEJES KITTY
FODOR KATALIN harangozó-díjas
SZELŐCZEY DÓRA
SZENT-IVÁNY KINGA
BORA GÁBOR
KATONA GÁBOR
ROGÁCSI PÉTER
VIDA GÁBOR
Látvány: HORVÁTH CSABA
Jelmez: BENEDEK MARI
Zeneszerző: CSEREPES KÁROLY
Szcenika: KOVÁCS JÓZSEF
Rendező-koreográfus: HORVÁTH CSABA harangozó-díjas
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A darab:
A Szindbádnak nincs egy lineárisan elbeszélhető története. Pontosabban: nagyon is sok, megszámlálhatatlanul sok „története” van, ha a történet szó egy semmi mással össze nem téveszthető hangoltságnak, meghatározott állapotnak kifejezésére szolgál. Szindbád ugyanis a bennünk rejtekező érzékiség szimbóluma, olyan utazó, aki visszaköszön, bárhol is találunk rá:
ösztönéletünk sötétjében vagy finomabb hangulataink révületében. Nosztalgiázó hajlamunk
szellője éppúgy övé, mint szenvedélyeink viharai. Szindbád – a titokzatos, a kiszámíthatatlan
– bennünk, velünk él, kiküszöbölhetetlen életfeltételünk tehát. Megszenvedtünk érte: ezeregy éjszakát virrasztottunk! Álmatlanságunk épp úgy mesélhetne róla, mint be nem vallott
álmaink…
Vándorol a nagy szomjazó az évszakok hajóján, hétrétű szivárványon, lángpalotában. Hajózik a szerelem
harmatán, kínok tuskóin át a végleges télbe. És csak
árnya zuhan vissza a csókok és borok poharára.
Szindbád havazik.
(Nagy László: Szindbád – Krúdy Gyula emlékének)
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Az előadás:
A Szindbád olyan, mint maga a világ.
Rögtön az elején le kell szögezni, hogy a táncjáték rendkívül izgalmasan, autentikusan mutatta be azt a világot, amelyet Krúdy teremtett. Csakhogy ez a sejtelmesen kavargó, ízekből,
illatokból, szeretetből, szerelemből, vágyakozásból és fájdalomból, nosztalgiákból építkező
világ ellenáll a színpadi feldolgozásoknak.
Egy kis romantika
De hát a nyolc táncos sem történetet jelenített meg nagy intenzitással, hanem mindnyájunk
belső lényegének kavargásából villantott fel néhány mozzanatot. A szindbádos sejtelmesség,
egy kis romantika jelen volt a táncosnők finom színű ruháiban, de még az arcjátékukban
is. S közben a táncjáték nem a hagyományos dramaturgia nyomán építkezik. Inkább Krúdy
módszerét, a pointillista technikát követi, amely a részletek felrakását tekinti fő feladatának, s
ezekből az apró pontokból kellő „távolságtartás” után kirajzolódik a jelentés is.
Gőzölgő húsleves
A szomszédomat nagyon zavarta a táncjáték. Valóságos történetet várt, egy kicsit Latinovits
Zoltán gőzölgő húslevesét a Huszárik-filmben. Engedje el magát, legyen egészen nyitott, ne
az ismert történetre figyeljen, hanem arra, amit lát – próbáltam halkan megnyugtatni. Valószínűleg nem sok sikerrel.
Az alkotók általános, egyetemes művet akartak létrehozni. Ezért Cserepes Károly zenéjében
is csupán néhány magyar dallam-remininszcencia volt, egyebekben a maga törvényei szerint
építkezett. Horváth Csaba látványtervezőként, koreográfus-rendezőként is öntörvényű világot teremtett, amelynek elemei szervesen illeszkednek egymáshoz, s nem engedik, hogy
egyetlen pillanatra is a könnyebb vagy felszínesebb elemek domináljanak. Mert igazat és valóságosat mondani csak fegyelmezetten lehet.
Szindbád és az érzékiség
A Szindbádnak nincs egy lineárisan elbeszélhető története. Pontosabban: nagyon is sok,
megszámlálhatatlanul sok „története” van, ha a történet szó egy semmi mással össze nem téveszthető hangoltságnak, meghatározott állapotnak a kifejezésére szolgál. Szindbád ugyanis
a bennünk rejtekező érzékiség szimbóluma, olyan utazó, aki visszaköszön, bárhol is találunk
rá: ösztönéletünk sötétjében vagy finomabb hangulataink révületében. Nosztalgiázó hajlamunk szellője éppúgy az övé, mint szenvedélyeink viharai. Szindbád – a titokzatos, a kiszámíthatatlan – bennünk, velünk él, kiküszöbölhetetlen életfeltételünk tehát. Megszenvedtünk
érte: ezeregy éjszakát virrasztottunk! Álmatlanságunk épp úgy mesélhetne róla, mint be nem
vallott álmaink…
Kelet-Magyarország, Nagy István Attila
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

5. Szindbád-történetek

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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6. galaxis
útikalauz stopposoknak 1.
Az elbeszélő szövegstruktúra átalakulásának
felismerése és szerepének megértése

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

Napjaink irodalmának egyik meghatározója a klasszikus műfaji
elemek átalakulása, a szövegstruktúra fellazulása. Töredékesség
jellemzi a bemutatott szöveget is. A modul képességfejlesztő célja,
hogy olvasáskor ne okozzon gondot a hirtelen váltások követése, a
kronologikus szerkezettől való eltérések megértése. A modul másik
célja a különböző esztétikai minőségek felismerése és megértése, ez
az előző évi képességfejlesztésre épülhet. A szövegkohézió grammatikai elemeinek feltárása a kreatív írásgyakorlatot készíti elő.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam
Megelőző tananyag:
5. modul (A szöveg szerkezeti egységei)
Követő tananyag:
7. modul (Kreatív írásgyakorlat)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam: posztmodern irodalom, szövegtan, műfajok, esztétikai minőségek;
– anyanyelvi képességek fejlesztése: mondat- és szövegalkotás,
fogalommagyarázat;
– történelem 5–8. évfolyam: az utópiák társadalmi háttere.
Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra: vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése;
– környezeti nevelés: városaink és a kultúra kapcsolata; veszélyek;
– biológia: genetika;
– fi lozófia, fizika: mai tudásunk az univerzumról és abban bolygónk helyzetéről.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében;
– a szociális kompetencia: társadalmi kapcsolataink, a manipulálhatóság veszélyei.

A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– a művészi szöveg megértése, az árnyalatok felismerése, az esztétikai élmény megélése;
– struktúra felismerése, vázlatírás, lényeg kiemelése a szövegből;
– a szövegszerűség nyelvi elemeinek felismerése;
– az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása;
– adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése, rendszerezése, alkalmazása;
– a műfaji sajátosságok felismerése, az irónia és a gúny, a groteszk és az abszurd értelmezése a szövegben;
– a szövegkohézió grammatikai elemeinek feltárása.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Alapvető célunk a kortárs irodalom megszerettetése. Ennek feltétele, hogy hozzászoktassuk
tanítványainkat ezeknek a szövegeknek az olvasásához, vagyis a hagyományos szerkezettől
való eltérésekhez, a vágásokhoz, az árnyalatok felismeréséhez és értelmezéséhez, a szövegek
kapcsolóelemeinek felismeréséhez.
A foglalkozás célja, hogy a tanulók képesek legyenek a szöveg művészi jelentését értelmezni, majd csoportban és önállóan reflektálni az olvasottakra.
A felkínált feladatok közül a szövegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintje szerint válasszunk feladatot a tanulóknak! Olvasni önállóan kell. A szövegmegértés, a fogalmak
tisztázása, a szerepjátékok vagy jellemzések a konnotáció megértésére irányulnak, hiszen irodalmi szövegről van szó.
Nem kötelező megoldani a feladatok mindegyikét, a tanár választhat a képességszint és a
felhasználható idő szerint.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó az egyik fontos szempont, de
természetesen szocializációs szempontból kedvezőbb heterogén csoportok vagy párok szervezése.
A szaktanár két megoldás közül választhat:
– Ha a tanulók már olvasták a művet, úgy a felidézéssel kezdhetjük az órát. Ebben az esetben oldjuk meg az első feladatokat. A foglalkozásunk az élmény elmélyítésére, az árnyalatok megértésére és a szövegkohézió nyelvi megoldására koncentrálhat.
– Ha a mű tanulóink számára még ismeretlen, akkor legfőbb célunk motiválni őket a regény
elolvasására. A közölt szövegrészlet alkalmas lehet az érdeklődés felkeltésére.
Ha van rá módunk, ajánlott a film megtekintése is.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
ADAMS, Douglas: GALAXIS Útikalauz stopposoknak. Gabo Könyvkiadó, Bp., 2004.
Ajánlott internetes honlapok:
pl.: www.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Ráhangolódás, az ismeretek felidézése
1. A regény ismertetése, a választott
részlet regénybeli
kontextusának
meghatározása
(akik már olvasták
a művet)

Ismeretek
felidézése,
szóbeli szövegalkotás,
lényegkiemelés

Szóbeli szöveg
alkotása tanári
segítséggel
jegyzetek használatával
önállóan

Frontális,
egyéni,
folytatásos
előadás

Közös meg- A regény:
beszélés
GALAXIS
Útikalauz
stopposoknak

2. Jeleneteket adnak
elő a regényből

SzövegátTanári segítség- Kooperatív Kooperatív A regény
alakítás a
gel vagy anélkül
műnem váltásának megfelelően

3. A közölt részlet
áttekintése

Tájékozódás
a szövegben.
Tipográfiai
megállapítások

A munkaforma
megválasztásában differenciálhatunk

Csoportos Megbeszé- Szöveg
vagy önálló lés

4. A cím értelmezése

A fogalommagyarázat
alapján következtetés a
műfajra

Önállóan vagy
segítséggel

Frontális

5. Kialakul az olvasási stratégia
Várható előfeltevés:
töredékes, ironikus
utópia várható

Szövegolvasási stratégia
kialakulása:
művészi
szöveget olvasunk

Szóbeli megfogalmazás segítséggel
írásbeli megfogalmazás önállóan

Közös vagy Megbeszé- Szöveg
egyéni
lés

A feladat önálló
vagy csoportos
megoldása
A megoldás közös megbeszéléssel történik

Egyéni,
Megbeszé- Szöveg
csoportos
lés
vagy közös
munka

Megbeszé- Cím
lés
Munkalap
1., 2.

II. A szöveg olvasása, megértése
1. A bevezető rész
olvasása
Szempont: A nem
érthető fogalmak,
fordulatok megjelölése

Fogalommagyarázat
Globális megértés

6. Galaxis útikalauz stopposoknak 1.
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

2. Feladatok:
– anticipációk,
– műfaji eltérések,
– a történet értelmezése

Tipográfia
értelmezése
A nyelvi
elemekből
levonható
következtetések

Önállóan vagy
segítséggel

Egyéni és
csoportos

Megbeszé- Munkalap
lés
4–6.
szöveg (1)

3. A leleplező irónia
felfedezése

Információkeresés
Lényegkiemelés
Háttértudás
integrációja

Keresés a mun- Csoportos
kalapon megfogalmazott kérdések alapján
történik

Megbeszé- Szöveg (1)
lés
munkalap
(7)

4. Az első fejezet
elolvasása

Globális
megértés,
a struktúra
felfedezése

Idő szerint

Önálló

5. Vázlatírás, kulcsszavak keresése

Lényegkiemelés,
vázlatírás

Önállóan vagy
segítséggel

Páros

Megbeszé- Munkalap
lés
8–9.

Önállóan vagy
segítséggel

Önálló v.
csoportos

Előadás,
megbeszélés

Szöveg (1),
munkalap
12., 13.

Csoportos

Előadás

Munkalap
10–11.

Szöveg

III. A megértettek alkalmazása
1. A szövegkohézió
megteremtésének
nyelvi eszközei

Logikai képességek fejlesztése
Háttértudás
aktivizálása

2. Egy jelenet előadá- Műnemek
Csoportokon
sa, illusztrálás
közötti kap- belül
csolat felfedezése

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– a motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. A teljes szöveg áttekintése

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A regény ismertetése, a választott részlet regénybeli kontextusának meghatározása.

Akik olvasták a regényt, meghatározzák a kontextust.

Feladat
Szóbeli szövegalkotás: történetmesélés folytatásos formában. Valaki elkezdi, és néhány
mondat után más folytatja. Szempont a tömörség, a lényegkiemelés, a világos mondatszerkesztés.
Értékelés
– A megadott szempontok szerint, de értékeljük a helyes artikulációt is, valamint az
előadás hatásosságát. Csak pozitív megerősítésre gondoljunk.

A diákok egymást szólítva mesélik el a történetet.

Akinek kedve van, rajzot, ábrát készíthet.
Egymást értékelik.

Differenciálás
– Tanári segítséggel, a jegyzetek (napló) használatával, előre megadott részlet.
Ahol a szövegalkotásnak ez a formája még
gondot okoz, ott a következő feladattal helyettesítsük:
Feladat
Választott jeleneteket adnak elő a regényből.

Választott jeleneteket adnak elő a regényből.

Differenciálás
A tanár ajánlatára is szükség lehet. Ha az
önálló szövegalkotás gond, akkor olvashatják
is a szöveget.
Kooperatív munkaforma: a szereposztás a
csoport tagjainak döntése lesz.
Értékelés
Közösen történik az előadás hatása szerint.
A kiemelt részlet (bevezető) áttekintése.
A cím értelmezése
– A tudományos fantasztikus irodalom műfajában írt műről van szó.
A cím (GALAXIS) sejteti a műfajt és a műfajon
belül az irónia jelenlétét (stopposokat elképzelni a világűrben a műfajon belül is meglehetősen abszurd).

6. Galaxis útikalauz stopposoknak 1.

Az értékelés közösen történik az előadás hatása szerint.

Áttekintő olvasás
A háromszavas cím fogalmainak megbeszélése után megállapításokat tesznek.
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Feladat
A műfaj jellemzőinek felidézése
A következő fogalmak tisztázása lehet szükséges: utópia, fantasztikum, groteszk, abszurd, irónia, gúny.
Általuk ismert tudományos fantasztikus, utópisztikus regények címét sorolják (Swift: Gulliver, Szathmári István: Kazohinia; Orwell: 1984
stb.).

A felidézéshez használják a kézikönyveket, és
megoldják a feladatlapot.

Differenciálás
– Önálló munka, csoportmunka, tanári segítséggel dolgoznak. Lexikon vagy más forrásmű (tankönyv, tanulmánykötet stb.) használata ajánlott.
Értékelés
– A tanulók értékelik egymást vagy a lexikon
szócikkével vetik össze megfogalmazásaikat.
A nem nyelvi tényezők áttekintése
Feladat
A részlet tipográfiájának áttekintése – szerkesztési különösségek
Milyen előfeltevésünk lehet, mit fejezhet ki a
szövegmegjelenítés?
Értékelés
–összevetés

, megbeszélés alapján megerősítés

A tanulók értékelik egymást vagy a lexikon
szócikkével vetik össze megfogalmazásaikat.
A tanulók észreveszik a különösségeket.
Az ajánlás, a bevezetés és az első fejezet betűtípusa eltér.
Különálló mondatok (nincs folyamatosan tördelve), hiányos mondatok, reklámfeliratok
(fett betű).
Milyen előfeltevésünk lehet, mit fejezhet ki a
szövegmegjelenítés?
Pl.: hangsúlyozottan töredékes a szöveg.

Differenciálás
– a következtetés levonása önállóan vagy segítséggel
A bevezető szövegének önálló olvasása
Szempont: miről szól majd a regény?
A klasszikus formai elemek átalakulása
Feladat
Az epikában ismeretes formai elemek felidézése

Elolvassák a bevezető szöveget.
Az ismert elemekkel hasonlítják össze a bevezetőt.
Ajánlás: nem jelöli, de van („cserébe a kanapéért”).
Helyszínmegjelölés: „jelentéktelen”
NapFöld
Anticipációk: múlt idő: „Ez a bolygó a következő problémával küzd vagy inkább küzdött.”
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Az elemző információt kereső munka eredményeképpen vonjuk le a következtetést!
Következtetés: az eltérések műfaji elvárásainknak megfelelnek, az alaphangot is megadja a bevezető: a leleplező irónia lesz jelen.
Feladat
Válasz kiemelése a szövegből
Az „Ez a történet…” kifejezés egymás után
háromszor ismétlődik a szövegben, természetesen nem ok nélkül. Valójában hány történet
az „ez a történet”? Foglald össze a történeteket a könyv szavaival!

A két történet:
a) történet „a szörnyen ostoba katasztrófáról
és következményeiről”;
b) történet a GALAXIS Útikalauz stopposoknak c. könyvről

Differenciálás
– egyszerű információkeresés a háttértudás
integrációjával
Értékelés
– közös megbeszélés alapján
Feladat
Csoportmunka –heterogén csoportok
Cél: a leleplező irónia felfedezése
Az ismeretlen szavak és nehezen érthető utalások kikeresése
A „kékeszöld bolygócska” bemutatásának értelmezése
A sikeres könyvről mondottak értelmezése
Feladat
Értelmezzük a kettősséget!
Kapcsolat a két történet között: marad a homályos, kétes pontatlanság (utolsó mondat).
A laza szerkezet, a laza tipográfia, a töredékesség is ezt erősítik.
A történet első fejezetrészletének elolvasása
Feladat
Adjatok címet a fejezetnek!
Hány egységre tagolódik?
Készítsetek hozzá vázlatot!
A történet kulcsszavainak kiemelése: ház, csütörtök, sárga, buldózer, gyorsforgalmi út, kocsma

Feladat
Keresd ki a szövegből azokat az elemeket,
amelyek a történet fantasztikumát adják!
A fantasztikum a hétköznapiság kontextusában jelenik meg.
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A munkafüzet feladatleírásának megfelelően
csoportokban dolgoznak.
Értelmezések:
– a feszültséget erősíti a homályosság
– sikerének titka: a borítón látható reklámfelirat, a fett betű, a semmitmondó szlogen
A munkafüzet feladatleírásának megfelelően
önállóan vagy csoportokban dolgoznak.

Páros munka
Pl.: Hello, Arthur! – mondta az árnyék.
Választott bekezdésekből emelik ki önállóan
vagy tanári segítséggel. A grammatikai kapcsolóelemekről tanultak felidézése
Például: „Megáll és gondolkozik…”
A munkalap feladatainak megoldása
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Feladat
A szövegösszefüggés grammatikai kapcsolóelemeinek feltárása
Differenciálás
– felidézés önállóan vagy közösen
Feladat
Szereplők – Dent, Prosser és Ford – bemutatása munkalap alapján

Kooperatív módon készülnek fel a bemutatóra.

Feladat
Jelenet bemutatása.
Szereposztás a csoportban, felkészülés egy jelenet eljátszására.
Ha erre már nem jut elég idő, akkor az előadást a következő foglalkozáson tartsuk meg.
Ha van rá módunk, egy-egy jelenet illusztrációját is készíttessük el.

Munkalap
Olvasd el az alábbi könyvrészletet, majd oldd meg a feladatokat!

Douglas Adams
GALAXIS ÚTIKALAUZ STOPPOSOKNAK
(részlet)
Jonny Brocknak és Clare Gorstnak meg a többi arlingtoniánusnak, cserébe a teáért, együttérzésért és a kanapéért
Messze kinn a Galaxis Nyugati Spirálkarjának soha fel nem térképezett, isten háta mögötti zugában
található egy sehol sem jegyzett sárga nap.
Durván kilencvenmillió mérföldre tőle kering egy tökéletesen jelentéktelen, kékeszöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja.
Ez a bolygó a következő problémával küzd vagy inkább küzdött: az ott élők többsége ideje nagy részében
boldogtalan volt. Számos megoldást javasoltak a probléma gyógyítására, ezek azonban többnyire zöld és
piros hasú papírok mozgásához kapcsolódtak, ami meglepő, hiszen végül is nem a színes papírok voltak
boldogtalanok.
Így hát fennmaradt a probléma: jókora tömegek voltak elkeseredve, és sokan közülük nyomorúságosan
érezték magukat, még azok is, akiknek volt kvarcórájuk.
Többen mindinkább úgy vélték, hogy kár volt lejönni a fáról. Mások egyenesen azt állították, hogy felmenni is kár volt rá, jobb lett volna, ha ki se bújnak az óceánból.
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Ám egy csütörtöki napon, csaknem kétezer évvel azután, hogy valakit felszögeztek a fára, mert azt
mondta, milyen remek is lenne, ha az emberek a változatosság kedvéért kedvesek volnának egymáshoz,
egy rickmansdorfi kávéházban magányosan üldögélő lány rájött, hol volt kezdettől fogva a hiba, és hogyan
lehetne a világot kellemessé és széppé tenni. A megoldás ezúttal helyes volt, bevált volna, és még csak föl
se szögeztek volna senkit sehová.
Bármily szomorú is, a leány nem jutott el a telefonig, hogy beszámolhasson valakinek a felfedezésről,
mert egy szörnyen ostoba katasztrófa meggátolta benne; a megoldás így mindörökre elveszett.
Ez a történet nem a leányról szól.
Ez a történet a szörnyen ostoba katasztrófáról és egynémely következményéről szól.
Ez a történet emellett egy könyvről is szól, melynek címe: GALAXIS Útikalauz Stopposoknak. Ez nem
földi könyv, sosem adták ki a Földön, és a szörnyű katasztrófát megelőzően egyetlen földlakó se látta vagy
hallott róla.
A könyv mindazonáltal szerfelett figyelemreméltó.
Valószínűleg ez a legfigyelemreméltóbb könyv, ami csak napvilágot látott a Kisgöncöl óriási kiadóhivatalainak gondozásában – bár a földlakók ezekről se hallottak.
Ez a könyv nem csupán hallatlanul figyelemreméltó, hanem elképesztően sikeres is. Népszerűbb, mint
a Mennyei házi mindentudó, jobban fogy, mint a Hatvanhárom további figura súlytalanság esetére című illusztrált kiadvány, és ellentmondásosabb, mint Oolon Coluphid filozófiai bombaként robbanó
trilógiája: a Hol tévedett Isten, a Még néhány Isten legsúlyosabb tévedéseiből és a Végül is kicsoda ez az Isten egyáltalán?
A Galaxis Külső Keleti peremének néhány liberálisabb civilizációja számára a GALAXIS Útikalauz
már kiszorította a hatalmas Encyclopaedia Galacticát, s egyedül tölti be az összes tudás és bölcsesség tárházának szerepét, mert noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis üvöltően pontatlan adattal,
két fontos vonatkozásban felülmúlja kevésbé szárnyaló elődjét.
Egyrészt némileg olcsóbb. Másrészt borítóján a következő szavak láthatók, szép nagy betűkkel szedve:
NE ESS PÁNIKBA!
Ez a történet, mely a szörnyen ostoba csütörtökről és rendkívüli következményeiről, valamint arról a
szövevényes kapcsolatról szól, mely e következményeket összefűzi e figyelemre méltó könyvvel, egyszerűen kezdődik.
Ez a történet egy házzal kezdődik.

1. fejezet
A ház a falu szélén állt egy enyhe emelkedőn. Magányos épület volt, kilátással a szélesen elterülő
tanyavilágra. Az égvilágon semmi se volt rajta. Úgy harmincéves, szögletesen guggoló téglaépület volt, négy utcai ablakkal s olyan méretekkel és arányokkal, melyek többé-kevésbé megbízhatóan kivívták szinte mindenki nemtetszését.
Arthur Dent volt az egyetlen személy, akinek jelentett valamit a ház, és neki is csak azért, mert
történetesen ő lakott benne. Körülbelül három éve lakott itt, azóta, hogy kiköltözött Londonból,
mert idegesítőnek és zavarónak találta. Ő is harmincéves lehetett, magas, sötét hajú és sohasem
igazán nyugodt. Leginkább az nyugtalanította, hogy az emberek folyton megkérdezték tőle, mitől olyan nyugtalan. A helyi rádiónál dolgozott, melyről gyakran mondta barátainak, hogy sokkal érdekesebb annál, ahogy ők látják. Igaza volt – barátai általában hirdetésekkel foglalkoztak.
Szerdán egész éjjel zuhogott az eső. A ház előtt az ösvény nedves volt és sáros, de a csütörtök
reggeli nap tisztán ragyogva virradt fel Arthur Dent házára; mint később kiderült, utoljára.
Arthur még nem fogta fel teljesen, hogy a tanács le akarja rombolni a házát, hogy gyorsforgalmi utat építsen a helyére. Csütörtökön reggel nyolckor Arthur nem érezte igazán jól magát.
Kábán ébredt, kibújt az ágyból, bávatagon kóválygott a szobában, ablakot nyitott, meglátott egy
buldózert, belebújt a papucsába, és a fürdőszobába trappolt mosdani.
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Fogkrém a fogkefére – megvan. Sikálás.
Borotválkozótükör – a plafonra mered. Arthur beállítja. A tükörben felvillan a másik buldózer
képe a fürdőszoba ablakán át. A tükör beállítása jó, Arthur borostáit tükrözi. Arthur leborotválja
őket, mosdik, törülközik, kitrappol a konyhába, hogy bekapjon valami jóízűt.
Kanna, villásdugó, tej, kávé. Ásítás.
Átvillan a fején a szó: buldózer. Hogy jön ez ide?
A buldózer a konyhaablak túloldalán meglehetősen hatalmas jószág.
Arthur rámered.
Sárga – gondolja, és a hálószobába trappol öltözni.
Útban a hálószoba felé megáll, hogy igyék egy jókora pohár vizet, majd még egyet. Másnaposságra gyanakszik. Mitől is másnapos? Ivott volna az elmúlt éjjel? Föltehetőleg. Fölvillan valami a
borotválkozótükörben.
Sárga – gondolja, és kitrappol a hálószobába.
Megáll és elgondolkozik. A kocsma, gondolja. Hűha, a kocsma! Halványan rémlik, hogy dühös volt, méghozzá valami nagyon fontos dolog miatt. Mindenkinek mesélte: gyanítható, hogy
hosszasan mesélte mindenkinek: legtisztább vizuális emlékei a többi ember arcára fagyott üveges pillantásokra vonatkoznak. Valami új gyorsforgalmi útról volt szó, melyet akkor fedezett fel.
Hónapok óta lehetett hallani róla, de valahogy senki se tudott róla semmit. Nevetséges! Még
egy hatalmas korty víz. Majd elrendeződik az ügy magától, gondolja, a tanács ezúttal elvetette a
sulykot. Majd elrendeződik.
Úristen, micsoda borzasztó másnaposságba kerül ez neki! Belenéz a hálószobatükörbe. Kiölti
a nyelvét.
Sárga – gondolja. Átvillan a fején a szó: sárga. Vajon hogy jön ez ide?
Tizenöt másodperc múlva Arthur a háza előtt fekszik, egy hatalmas, sárga buldózer útjában,
mely a kerti ösvényen halad fölfelé.
Ahogy mondani szokás, Mr. L. Prosser is csak ember volt. Más szavakkal szén alapú, kétlábú életformához tartozott, mely a majomtól ered. Még pontosabban negyvenéves volt, kövér és elhanyagolt. A helyi tanácsnál dolgozott. Érdekes tény, hogy Dzsingisz kán egyenes leszármazottja volt
férfiágon, bár erről ő maga sem tudott. A közbülső generációk és a faji keveredés úgy összekuszálták a génjeit, hogy nem is maradtak kifejezetten mongolos vonásai. Csupán tömzsi testalkata,
valamint a kis szőrmekalapok iránti vonzalma utalt csökevényesen a nagy hatalmú ősökre.
Szó sincs róla, Mr. Prosser nem volt harcos alkat: ideges volt és gondterhelt. Aznap éppen különösen gondterhelt volt, mivel súlyos akadály gátolta munkája elvégzésében – abban, hogy még
naplemente előtt eltakaríttassa Arthur Dent házát az útból.
– Ugyan már, Mr. Dent – mondta –, maga is tudja, hogy nem nyerhet. Nem fekhet itt a buldózer
útjában az idők végezetéig.
Mr. Prosser szerette volna, ha szemei szúrós határozottsággal merednek Arthurra, azok azonban fütyültek rá.
Arthur a sárban feküdt.
– Benne vagyok – fröcsögte –, majd meglátjuk, ki rozsdásodik el hamarabb.
– Attól tartok, bele kell törődnie – mondta Mr. Prosser, miközben kis szőrmekalapját markolászta, és körbe-körbe gyűrögette a feje búbján. – A gyorsforgalmi utat meg kell építeni, és meg
is építik.
– Most hallok erről először – mondta Arthur –, már miért kellene megépíteni?
Mr. Prosser fenyegette egy darabig Arthurt az ujjával, aztán abbahagyta.
– Hogyhogy miért kell megépíteni? – mondta. – Ez gyorsforgalmi út lesz. A gyorsforgalmi utakat pedig építeni kell.
A gyorsforgalmi utak olyan eszközök, melyek lehetővé teszik, hogy egyesek A-ból B-be rohanhassanak, míg mások B-ből A-ba rohannak. Azok az emberek, akik az A és B pontok közötti
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tetszőleges C helyen élnek, gyakran eltűnődnek rajta, vajon mi lehet olyan remek A-ban, hogy
annyian odasereglenek B-ből, és hogy mi lehet olyan remek B-ben, hogy annyian odasereglenek
A-ból. A C-beliek leginkább azt szeretnék, ha a népek egyszer s mindenkorra eldöntenék végre,
hogy hol a fenében akarnak lenni tulajdonképpen.
Mr. Prosser D-ben szeretett volna lenni. Teljesen mindegy volt számára, hol is van ez a D, feltéve, hogy A-tól, B-től és C-től is igen-igen messze van. Szép kis kunyhót építene oda, fejszékkel
az ajtó fölött, s kellemesen eltöltené az időt E-ben, mely nem más, mint a D-hez legközelebb eső
kocsma. A felesége persze jobban szeretné a futórózsát, de ő marad a fejszéknél. Fogalma sincs,
hogy miért – egyszerűen szereti a fejszéket. Mr. Prosser elvörösödött a buldózervezetők gúnyos
vigyorának kereszttüzében.
Mr. Prosser áthelyezte testsúlyát egyik lábáról a másikra, de az is ugyanolyan kényelmetlen
volt. Valaki döbbenetes alkalmatlanságról tett itt tanúbizonyságot: Mr. Prosser erősen remélte,
hogy ez a valaki nem ő volt.
– Magának is joga volt hozzá, hogy javaslatokat tegyen vagy tiltakozást jelentsen be a kellő
időben – jegyezte meg.
– A kellő időben, mi?! – süvöltötte Arthur. – A kellő időben? Akkor hallottam először az egészről, amikor beállított ide egy munkás tegnap. Megkérdeztem, azért jött-e, hogy megpucolja az
ablakot, mire ő azt felelte, hogy nem, hanem hogy szétrombolja a házat. Persze nem ezzel kezdte.
Dehogy. Előbb letörölt pár ablakot, s megvágott öt fontra. Csak aztán mondta meg.
– De Mr. Dent, a tervek az elmúlt kilenc hónapban rendelkezésére álltak a helyi tervezőirodában!
– Ó, hogyne! Én is egyenesen odamentem, hogy megnézzem őket, mihelyst hallottam a dologról, tehát tegnap délután. Maguk aztán nem erőlködtek valami nagyon, hogy felhívják rájuk a
figyelmet, ugye? Úgy értem, hogy például szóltak volna valakinek, vagy ilyesmi.
– De hiszen a tervek ki voltak állítva.
– Ki voltak állítva? Éppenséggel a pincébe kellett lemennem, hogy megtaláljam őket.
– Ott van a kiállítási részleg.
– Zseblámpával.
– Talán leszakadt a villanyvezeték.
– Meg a lépcső.
– Nézze, végül is megtalálta a feljegyzést, nem?
– Ó, hogyne – felelte Arthur –, megtaláltam. Egy használaton kívüli vécében elsuvasztott, bezárt iratszekrény fenekén volt kiállítva, az ajtón a következő felirattal: Vigyázz! A leopárd harap!
A fejük fölött elúszott egy felhő. Árnyékot vetett Arthur Dentre, amint könyökére támaszkodva hevert a hideg sárban. Mr. Prosser összeráncolta a szemöldökét.
– Nem mintha szép ház volna – jegyezte meg.
– Sajnálom. Nekem például tetszik.
– A gyorsforgalmi út is tetszeni fog.
– Ó, fogja már be! – mondta Arthur Dent. – Fogja be, és menjen a francba innen a rohadt gyorsforgalmi útjával együtt! Maga is tudja, hogy ezúttal elvetették a sulykot.
Mr. Prosser szája néhányszor kinyílt és becsukódott, míg elméjén megmagyarázhatatlan, ám
kifejezetten vonzó képsor futott át: Arthur Dent háza, amint a lángok emésztik, miközben maga
Arthur sikoltozva menekül a lángoló romok közül, és a hátából legalább három súlyos dárda
nyele mered ki. Mr. Prossert gyakran üldözték ilyen képzetek, s meglehetősen nyugtalan volt
miattuk. Hebegni kezdett, majd összeszedte magát.
– Mr. Dent – szólt.
– Mi van? – mondta Arthur.
– Hadd szolgáljak némi tényszerű felvilágosítással. Van-e fogalma arról, mekkora kárt szenvedne a buldózer, ha simán keresztülengedném magán?
– Nincs. Mekkorát? – kérdezte Arthur.
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– Semekkorát – felelte Mr. Prosser, és idegesen odább csörtetett, azon gondolkodva, miért is
tölti be a fejét ezer meg ezer szőrös lovas, aki mind ővele üvöltözik.
Érdekes egybeesés folytán a semekkora azt is pontosan tükrözi, mekkora esélyt tulajdonított
volna a majomtól származó Arthur Dent annak, hogy egyik legközelebbi barátja korántsem a
majomtól származik, de még csak nem is Guildford városából, amit általában állítani szokott,
hanem a Betelgeuse mellől, egy kis bolygóról.
Arthur Dent ezt sohase gyanította volna.
Arthur Dent barátja mintegy tizenöt évvel ezelőtt érkezett a Földre, és keményen dolgozott,
hogy beilleszkedjék az ottani társadalomba; el kell ismerni, sikeresen. Így például mind a tizenöt
évet azzal töltötte, hogy állástalan színésznek adta ki magát, ami eléggé hihető is volt.
Csupán egy bakit követett el, mert kissé összecsapta az előkészítő kutatásokat. Előzetes információi alapján úgy vélte, hogy a Ford Prefect név kellemesen feltűnésmentes lesz.
Nem volt feltűnően magas, vonásai megkapóak voltak, de nem feltűnően csinosak. Drótmerev,
vörösesszőke haját a halántékából hátrafésülte. Arcbőre olyan benyomást keltett, mintha hátrahúzódna az orrától. Volt benne valami alig érezhetően különös, de nehéz lett volna megállapítani, hogy mi. Talán az, hogy nem pislogott elég gyakran, s akik egy darabig beszélgettek vele,
azok előbb-utóbb helyette is könnyezni kezdtek. Talán az, hogy kicsivel szélesebben mosolygott
a kelleténél, amitől az embereknek az a zavaró érzésük támadt, hogy Ford mindjárt a torkuknak
ugrik.
Legtöbb Földön szerzett barátja szerint különc volt, de ártalmatlan: féktelen duhaj, fura szokásokkal. Gyakran állított be hívatlanul egyetemi fogadásokra. Ilyenkor egykettőre berúgott, és
hozzálátott, hogy bohócot csináljon az összes asztrofizikusból, akit előtalált, amíg csak ki nem
rúgták.
Időnként erőt vett rajta az ábrándozás, s úgy bámult bele az égbe, mintha hipnotizálnák. Ha
ilyenkor megkérdezték, hogy mit csinál, némi zavart röstelkedés után elvigyorodott, és viccelni
próbált:
– Ó, csak repülő csészealjakat lesek – mire mindenki nevetett, és megkérdezték, hogy miféléket. – Zöldeket – vigyorgott fenyegetően Ford, hahotázott egyet, majd sietve betért a legközelebbi kocsmába, ahol egyik hatalmas rundot a másik után rendelte.
Az ilyen esték általában rosszul végződtek. Ford teljesen elázott a whiskytől, félrehúzódott egy
sarokba valami lánnyal, és arról zagyvált neki, hogy a repülő csészealj színe, becsszóra, nem is
olyan fontos.
Amikor pedig félig bénán támolygott hazafelé a néptelen utcákon, meg-megkérdezte az
arra járó rendőröket, nem ismerik-e véletlenül az utat a Betelgeuséhoz. Amire a rendőrök azt
felelték:
– Nem gondolja, uram, hogy ideje volna hazamenni?
– Éppen azt próbálom, picinyem, éppen azt próbálom – hangzott minden esetben Ford válasza.
A valóságban, amikor az égre meredt, teljesen mindegy volt neki, hogy miféle csészealj jön.
Csak azért mondott mindig zöldet, mert ez volt a Betelgeuse kereskedelmi felderítő naszádjainak a hagyományos színe.
Ford elkeseredetten várta, hogy bármiféle repülő csészealj érkezzék, mert tizenöt év roppant
hosszú idő ahhoz, hogy megrekedjék valahol az ember, hát még akkor, ha ezt olyan észbontóan
unalmas helyen teszi, mint amilyen a Föld.
Ford már csak azért is várta a repülő csészealjakat, mert tudta, hogyan intse magához őket, és
hogyan kell felkéredzkedni rájuk. Tudta, hogyan nézheti meg a Világegyetem összes csodáját
kevesebb mint napi harminc altair dollárért.
Mert Ford Prefect valójában annak a szerfelett figyelemreméltó könyvnek, a GALAXIS Útikalauznak az utazó informátora volt.
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Az ember alkalmazkodóképessége mesés. Arthur háza körül ebédidőre kialakult a dolgok
nyugodt rendje. Arthur elfogadott szerepe az volt, hogy a sárban heverve pancsoljon, és időről időre az ügyvédjét, az anyját, illetve az olvasnivalóját követelje. Mr. Prosser szerepe az
volt, hogy időről időre új ötletekkel döfködje Arthurt, például a „közjó”-ról vagy a „fejlődés
meneté”-ről szavaljon, elmondja, hogy „egyszer az én házamat is ledöntötték, vissza se néztem”, és hogy mindenféle fenyegetéssel és hízelgéssel próbálkozzék. A buldózervezetők elfogadott szerepe az volt, hogy körben üldögélve kávézzanak, és a szakszervezet szabályaival
kísérletezve megvizsgálják, hogyan fordíthatnák a helyzetet saját – anyagi – hasznukra.
A Föld lassan haladt napi pályáján.
A nap mindinkább felszárította Arthur pocsolyáját.
Ismét árnyék vetődött Arthurra.
– Helló, Arthur! – mondta az árnyék.
Arthur a napba hunyorgott, és meglepődve észlelte, hogy Ford Prefect áll fölötte.
– Ford! Helló! Hogy vagy?
– Remekül – mondta Ford. – Figyelj csak, ráérsz?
– Hogy ráérek-e? – hördült fel Arthur. – Hát ha eltekintek attól, hogy itt kell feküdnöm, különben ezek a buldózerek lerombolják a házamat, ráérek. Miért?
A Betelgeusén ismeretlen fogalom az irónia; ha Ford Prefect nem koncentrált, gyakran nem is
értette.
– Nagyszerű! – felelte. – Hol beszélgethetünk nyugodtan?
– Hol micsinálhatunk? – kérdezte Arthur.
Ford néhány pillanatig nem figyelt oda. Meredten bámulta az eget, mint a nyúl, mely el akarja
gázoltatni magát egy autóval. Aztán leguggolt Arthurhoz.
– Beszélnünk kell – mondta sürgetően.
– Rendben – mondta Arthur. – Beszélj.
– És innunk – mondta Ford. – Életbevágóan fontos, hogy beszéljünk és igyunk. Most rögtön.
A faluban, a kocsmában.
Újabb ideges, várakozásteljes pillantást vetett az égre.
– Figyelj, hát nem érted?! – süvöltötte Arthur. Prosserra mutatott. – Az az ember le akarja dönteni a házamat!
Ford értetlenül nézett.
– Ehhez terád nincs szükség, nem? – kérdezte.
– De én nem akarom, hogy szétverje a házamat!
– Aha.
– Figyelj, Ford, mi bajod? – kérdezte Arthur.
– Semmi. Semmi baj. Nézd, soha életedben nem hallottál még olyan fontos dolgot, mint amit
mondani akarok. Most kell elmondanom, és a Ló és Lovász bárjában kell elmondanom.
– Miért?
– Mert nagy adag italra lesz szükséged.
Ford Arthurra meredt, és Arthur meglepve észlelte, hogy gyengül az akarata. Nem tudhatta,
hogy ez annak az ősi kocsmai játéknak a következménye, melyet Ford az Orion Béta naprendszer madranitbánya-övezeteit kiszolgáló hiperűrkikötőkben gyakorolt.
A játék távolról emlékeztetett a földön ismert indián birkózásra. Két versenyző ül az asztal két
oldalán, mindegyikük előtt áll egy pohár.
A két pohár közé egy üveg ó-Janx-szesz kerül (melyet a régi-régi orioni bányásznóta tesz halhatatlanná: „Ó, ne tölts többet az ó-Janx-szeszből, Nem, ne tölts többet az ó-Janx-szeszből, mert
fejem rááll, nyelvem megáll, szemem szétáll, éltem leáll, Nem, már csak egyet tölts abból a bűnös
ó-Janx-szeszből”).
A két versenyző most teljes akaraterejével az üvegre koncentrál – a cél az, hogy az üveg megbillenjen, és a szesz az ellenfél poharába ömöljön, akinek ezután természetesen ki kell ürítenie a poharát.
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A palackot ekkor újratöltik, és a játszma folytatódik. Újra és újra.
Aki egyszer veszíteni kezd, az valószínűleg végig veszíteni is fog, mivel a Janx-szesz egyik hatása az, hogy csökkenti a telekinetikus potenciált.
Amikor az előre megállapított mennyiségű szesz elfogyott, a vesztes zálogot ad; a zálog kiváltásához rendszerint obszcén feladatokat kell teljesíteni.
Ford Prefect, ha csak tehette, vesztett.
Ford pillantásának súlya alatt Arthur egyre inkább érezte, hogy vágyódik a Ló és Lovász ivójába.
– De mi lesz a házammal?... – kérdezte tétován.
Ford Mr. Prosserre nézett, és gonosz ötlet villant át az agyán.
– Le akarja dönteni a házadat? – kérdezte.
– Igen, és a helyébe egy gyorsfor...
– De nem kezdhet hozzá, mert itt fekszel a buldózer útjában?
– Igen, és...
– Bízom benne, hogy kidolgozhatunk valamilyen kompromisszumot – jelentette ki Ford. – Elnézést kérek! – kiáltotta.
Mr. Prosser (aki a buldózervezetők szószólójával vitatkozott arról, hogy veszélyezteti-e Arthur
Dent a dolgozók egészségét, és ha igen, mennyi pénz jár a dolgozóknak) körülnézett. Meglepve
és némi ijedelemmel tapasztalta, hogy Arthurnak társasága akadt.
– Igen? Tessék? – kiáltotta. – Észhez tért végre, Mr. Dent?
– Föltételezhetjük-e egyelőre – kérdezte Ford –, hogy nem?
– Nos? – sóhajtotta Mr. Prosser.
– Föltételezhetjük-e azt is – folytatta Ford –, hogy ma már nem is fog?
– És akkor mi van?
– Akkor az ön emberei egész nap ott állnak, és nem csinálnak semmit, nemde?
– Meglehet, meglehet...
– Nos, ha ön ebbe így is, úgy is beletörődött, akkor már nem szükséges, hogy Arthur továbbra
is ott feküdjön, ugye?
– Micsoda?
– Nem szükséges – ismételte Ford türelmesen –, hogy Arthur továbbra is ott feküdjön.
Mr. Prosser elgondolkodott.
– Hát nem, tulajdonképpen nem – mondta –, nem igazán szükséges...
Prosser ideges volt. Úgy vélte, hogy kettejük közül az egyik nem viselkedik igazán ésszerűen.
– Ha tehát ön hajlandó olybá venni, hogy Arthur továbbra is itt fekszik, akkor nem volna akadálya annak, hogy félórácskára elugorjak vele ide a kocsmába. Mit szól hozzá?
Mr. Prosser úgy vélte, ez kész őrület.
– Ésszerűen hangzik – mondta megnyugtató hangon, és azon tűnődött, kit akar megnyugtatni.
– S ha utána ön is elugrana egy gyors kortyra, számíthat az együttműködésünkre – ajánlotta
Ford.
– Nagyon köszönöm – Mr. Prossernek már fogalma se volt, mit mondhatna –, nagyon köszönöm, igazán kedves... – Összeráncolta a szemöldökét, aztán elmosolyodott, aztán megpróbálta
a kettőt együtt, nem ment, görcsösen belemarkolt a szőrmekalapjába, és körbegyűrte a fején.
Akárhonnan nézte, úgy látszott, hogy győzött.
– Ha tehát – folytatta Ford – ön volna szíves idejönni és lefeküdni...
– Micsoda? – kérdezte Mr. Prosser.
– Ó, sajnálom – mondta Ford –, úgy látszik, nem értettem meg magam elég világosan. Valakinek le kell feküdnie a buldózerek elé, nem? Hiszen különben mi sem gátolná őket abban, hogy
lerombolják Mr. Dent házát, nemde?
– Micsoda? – kérdezte újfent Mr. Prosser.
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– Egyszerű – mondta Ford. – Az ügyfelem, Mr. Dent, mindössze ahhoz a feltételhez köti távozását az ön buldózereinek az útjából, hogy ön fekszik ide helyette.
– Miről beszélsz? – kérdezte Arthur, de Ford oldalba bökte a cipőjével, hogy maradjon csöndben.
– Maga tehát azt akarja – Mr. Prosser megpróbálta, hogy ezt a szokatlan gondolatot megfogalmazza a saját számára –, hogy én menjek oda és feküdjek le?
– Úgy van.
– A buldózer elé?
– Úgy van.
– Mr. Dent helyett.
– Úgy van.
– Bele a sárba.
– Bele, ahogy mondja, a sárba.
Mr. Prosser felismerte, hogy vesztett, és ettől úgy megkönnyebbült, mintha hatalmas terhet
vettek volna le a válláról. Ez volt az a világ, amelyben otthon volt. Felsóhajtott.
– És ennek fejében ön magával viszi Mr. Dentet a kocsmába?
– Pontosan – helyeselt Ford. – Hajszálpontosan.
Mr. Prosser tett néhány óvatos lépést, majd megállt.
– Megígérik? – kérdezte.
– Megígérjük – felelte Ford. Arthurhoz fordult. – Gyerünk – mondta –, kelj fel, hogy az emberünk lefekhessen.
Arthur felállt. Úgy érezte, álmodik.
Ford intett Prossernek, aki szomorúan, nehézkesen leült a sárba. Úgy érezte, az egész élete
álom, s néha elgondolkodott afelől, vajon kinek az álma lehet, és hogy az illető élvezi-e. A sár
lassan összezárult az ülepe és a karjai körül, s kezdett a cipőjébe szivárogni.
Ford szigorúan nézett rá.
– Semmiféle fondorlatos házrombolás a távollétünkben, így van? – kérdezte.
– A puszta ötlet – morogta Mr. Prosser – még el sem kezdett gondolkodni azon – folytatta és
hátradőlt –, hogy adjon-e esélyt önmagának arra, hogy felbukkanjon a fejemben.
Közeledett a buldózervezetők szakszervezetének képviselője. Mr. Prosser hátraengedte a
fejét, és becsukta a szemét. Igyekezett felsorakoztatni érveit annak bizonyítására, hogy most
sem veszélyezteti saját egészségét. Korántsem volt biztos ebben – elméjét ricsaj töltötte be,
lovak, füst, vérszag. Mindig ez történt vele, ha pocsékul érezte magát vagy ha úgy vélte, hogy
rászedték. Sose tudta megmagyarázni magának. Abban a sokadik dimenzióban, amelyről oly
keveset tudunk, a hatalmas kán dühödten üvöltött, miközben Mr. Prosser vacogott némileg,
és halkan nyüszített. Érezte, hogy könnycseppek szurkálják belülről a szemhéját. Bürökrata baromságok, mérges pasasok a sárban, érthetetlen idegenek, akik megmagyarázhatatlan
megaláztatásokban részesítik, és egy egész ármádia ismeretlen lovas, aki mind rajta röhög a
saját fejében – micsoda nap!
Micsoda nap! Hogy lebontják-e Arthur házát még ma vagy sem – Ford Prefect tudta, mindez
annyit se számít, mint egy pár dingókutyavese.
Arthur még mindig nyugtalan volt.
– Megbízhatunk benne? – kérdezte.
– A magam részéről a világ végezetéig megbíznék benne – mondta Ford.
– Na persze – mondta Arthur. – Mikor lesz az?
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1.	Mi a jellemzője e regényműfajnak?
tudományos-fantasztikus regény

2.	Idézd fel a már tanult fogalmakat! Fogalmazd meg lényegüket!
Utópia: társadalomelméleti elképzelés
Fantasztikum: a fantázia által teremtett irreális elképzelés
Groteszk: esztétikai minőség, a komikum egyik fajtája, szélsőségesen össze nem illő elemek bizarr
társítása
Abszurd: a túlzásnak a fantasztikumon is túllépő szélsőséges formája, nem tartja meg a gondolkodás rendjét, általában társadalmi, illetve egyénfilozófiai vonatkozásokat fejez ki.
Irónia: retorikai és esztétikai eszköz; olyasmit állít, amelynek az ellenkezőjéről vagyunk meggyőződve; nem felülről, nem kívülről ítél, tehát mindig önironikus is az ironikus megnyilatkozás
Gúny: kinevetés, kicsúfolás, elutasító magatartás, fölény jellemzi, tudatos magatartás

3.	Ismersz-e tudományos-fantasztikus regényeket? Sorolj fel néhányat!
Pl.: Swift: Gulliver; Szathmári István: Kazohinia; Orwell: 1984 stb.

4.	Ajánljátok elolvasásra a kiválasztott regényt (csoportmunka)!
Írjatok 8-10 mondatos fülszöveget!

5.	Miben tér el a szöveg tipográfiája a megszokottól? A bevezető szöveg elolvasása
után válaszolj a kérdésre!
Pl.:
– az ajánlás, a bevezető és az 1. fejezet betűtípusa eltér
– különálló mondatok: nincs folyamatosan tördelve, hiányos mondatok, reklámfeliratok (fett betű)
– következtetés: hangsúlyozottan töredékes-talányos, homályos a szöveg

6. 	Vizsgáld meg a következő klasszikus formai elemek jelenlétét és az eltéréseket!
Példát is írj!
– Ajánlás: nem jelöli, de van: „cserébe a kanapéért”
– Helyszínmegjelölés: „jelentéktelen”, NapFöld megjelölés
–	Előrevetítések, anticipációk; múlt idő: „Ez a bolygó a következő problémával küzd vagy inkább küzdött”
–	Következtetés: az eltérések a műfaji elvárásainknak megfelelnek, de az alaphangot is megadja:
a leleplező irónia lesz jelen
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7.	Az „Ez a történet…” kifejezés egymás után háromszor ismétlődik a szövegben,
természetesen nem ok nélkül. Valójában hány történet az „ez a történet”? Foglald
össze a történeteket a könyv szavaival!
a) történet „a szörnyen ostoba katasztrófáról és egynémely következményéről”
b) történet a GALAXIS Útikalauz stopposoknak c. könyvről

8.	Csoportban dolgozzatok! A munkát osszátok el egymás között! A bevezető részt
vizsgáljátok!
a) Keressetek ismeretlen szavakat, nehezen érthető utalásokat!
		Pl.: ostoba katasztrófa meggátolta a lányt a megoldásban; a könyv, amelyről nem hallottak a földlakók; Oolon Coluphid trilógiája
b)
		
		
		
		
		

Értelmezzétek a „kékeszöld bolygócska” bemutatását!
– döbbenetesen primitív, majomtól eredő civilizáció;
– az ott lakók boldogtalanok;
– a pénz mint papír befolyásolja életüket;
– a kvarcóra esete az elmaradottságot szimbolizálja;
– utalás található a krisztusi áldozatra és annak hiábavalóságára.

c) Mi a könyv sikerének titka?
		 Sikerének titka: a borítón látható reklámfelirat, a semmitmondó szlogen, olcsó, egyébként sok
benne a hézag, a pontatlan adat
d)
		
		
		
		

Mi a kapcsolat a két történet között?
Annyit tudunk, hogy szövevényes, és egy házzal kezdődik.
Egységei:
– bolygónk (helye a naprendszerben, boldogtalansága, a megoldások kudarca);
– a két történet (az ostoba katasztrófáról; a sikeres könyvről).

e) Miért van jelentősége a tipográfiának?
		Elválasztja a bevezetőt a tényleges történettől. A töredékesség a kétes homályt erősíti, melynek
figyelemfelkeltő hatása lehet.
f) Keressetek példát az ironikus ábrázolásra és a nyílt gúnyra!
		„A Galaxis Külső Keleti peremének néhány liberálisabb civilizációja számára a GALAXIS Útikalauz már kiszorította a hatalmas Encyclopaedia Galacticát, s egyedül tölti be az összes tudás
és bölcsesség tárházának szerepét, mert noha sok benne a hézag, és tele van kétes, de legalábbis
üvöltően pontatlan adattal, két fontos vonatkozásban felülmúlja kevésbé szárnyaló elődjét.”
		„…egy tökéletesen jelentéktelen, kékeszöld bolygócska, melynek majomtól eredő civilizációja oly
döbbenetesen primitív, hogy a kvarcórát még mindig pompás dolognak tartja.”

6. Galaxis útikalauz stopposoknak 1.

111

9. Az első fejezet egységeinek meghatározása után írj vázlatot!
Arthur és az ő háza
Arthur és a hivatali döntés
Ford
A helycsere

10. Melyek a szöveg kulcsszavai?
ház, csütörtök, sárga, buldózer, gyorsforgalmi út, kocsma

11. Írd ki a szövegkohéziót biztosító grammatikai kapcsolóelemeket a 2. bekezdésből!
	az (egyetlen személy), akinek, a (ház), és neki is csak azért, mert ő (lakott) benne, (lak)ott, itt,
azóta, hogy, (kiköltö)zött, (talált)a, ő is az, (nyugtalanít)otta, hogy az, (megkérdezt)ék tőle, mitől
olyan, (dolgoz)ott, melyről,(mond)ta (barát)ainak, hogy, annál, ahogy ők (lát)ják, (igaz)a, (barát)ai,
(foglalkoz)tak

12. Olvassátok fel a részletet a grammatikai kapcsolatot biztosító nyelvi elemek nélkül!
Mit tapasztaltok?
Nem érthető a szöveg.

13. Készítsetek illusztrációt valamelyik jelenethez!
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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7. galaxis
útikalauz stopposoknak 2.
elbeszélés írása: kreatív írásgyakorlat

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály

A modul képességfejlesztő célja, hogy meghatározott kommunikációs helyzethez alkalmazkodva a tanulók képesek legyenek
elbeszélő szöveget alkotni. A modul célja az is, hogy az önkifejezés egyik lehetőségét használni tudják, és megérezzék a közös
alkotás örömét, motiváltakká váljanak a közös munkára.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
6. modul (Az elbeszélő szövegstruktúra átalakulásának felismerése)

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom: 5–12. évfolyam: posztmodern irodalom, szövegtan, műfajok, esztétikai minőségek;
– anyanyelvi képességek fejlesztése: mondat- és szövegalkotás,
gondolatmenet készítése;
– történelem 5–8. évfolyam: az utópiák társadalmi háttere.

Követő tananyag:
8. modul (Leíró szöveg szerkezetének elemzése)

Kereszttantervi kapcsolódások:
– információs és kommunikációs kultúra: vizuális és verbális információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése;
–k
 örnyezeti nevelés: városaink és a kultúra kapcsolata; veszélyek;
– biológia, pszichológia: asszociációs bázisunk;
– fi lozófia, fizika: mai tudásunk az univerzumról és abban bolygónk helyzetéről.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében;
– a szociális kompetencia: kooperatív együttműködés, társadalmi kapcsolataink, az önkifejezés írásban történő lehetősége.
A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– a szövegalkotás alapvető lépéseinek tudatos alkalmazása, gyakorlása: anyaggyűjtés, struktúra végiggondolása, vázlatírás,
kohézió megteremtése;
– a szövegszerűség nyelvi elemeinek alkalmazása;
– az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása;
– a műfaji sajátosságok ismerete, az irónia és a gúny, a groteszk
és az abszurd alkalmazása a szövegben.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
Alapvető célunk nem csupán a kortárs irodalom megszerettetése, hanem sajátos stílusának
utánzása, művelése. Elmélyültebb kapcsolat alakulhat ki mű és olvasó között, ha belehelyezkedve a mű világába, variációjaként stílusát próbáljuk utánozni.
Kettős célt érhetünk el így: egyrészt a művészi élmény elmélyülését, a mai irodalom közeli
megismerését, másrészt a szövegalkotási képesség fejlődését a kreatív írás gyakorlásával. Ennek feltétele, hogy hozzászoktassuk tanítványainkat ezeknek a szövegeknek az olvasásához,
vagyis a hagyományos szerkezettől való eltérésekhez, a vágásokhoz, az árnyalatok felismeréséhez és értelmezéséhez, a szövegek kapcsolóelemeinek felismeréséhez. Ezt tettük az előző
foglalkozáson.
A jelen foglalkozás célja olyan elbeszélő fogalmazás írása, amely a képi és verbális fantázia
együttes fejlesztésén alapul. A munkaformákkal a szociális kompetencia alakítására is vállalkozunk.
A felkínált feladatok arra szolgálnak, hogy vezessék a diákot az alkotás folyamatában. Ahol
erre a részletességre kevésbé vannak rászorulva, ott elhagyhatunk néhány lépést.
A munkaformák megválasztásakor az egyéni haladási tempó az egyik fontos szempont,
írni önállóan kell, de az egyéb feladatoknál szocializációs szempontból kedvezőbb heterogén
csoportok vagy párok szervezése.
Ennek az órának a kiemelt képességfejlesztési célja a szövegalkotási képesség fejlesztése.
Ha van rá módunk, ajánlott a film megtekintése is.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
ADAMS, Douglas: GALAXIS Útikalauz stopposoknak. Gabo Könyvkiadó, Bp., 2004.
						
Ajánlott internetes honlapok:
pl. w
 ww.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Ráhangolódás, a szövegalkotás előkészítése
1. A regényrészlet
felidézése

Ismeretek
felidézése,
szóbeli szö(Akik már olvasták vegalkotás,
a művet, azok a re- lényegkiemegényt idézzék fel!) lés

2. A főszereplők
jellemzése

Szóbeli szöveg
alkotása tanári
segítséggel,
jegyzetek használatával
önállóan

Frontális,
egyéni,
folytatásos
előadás

Közös meg- A regény:
beszélés
GALAXIS
Útikalauz
stopposoknak

SzövegátTanári segítség- Kooperatív Kooperatív A regény
alakítás a
gel vagy anélkül
műnem váltásának megfelelően

3. A felhívás szövegé- Tájékozódás
nek értelmezése
a szövegben.
Tipográfiai
megállapítások

A munkaforma
megválasztásában differenciálhatunk

Csoportos Megbeszé- Szöveg
vagy önálló lés

4. A szövegalkotás
előkészítése
asszociációk írásban, rajzban

A fogalommagyarázat
alapján következtetés a
műfajra

Önállóan vagy
segítséggel

Frontális

5. Az írásmű terve
– hangvétele
– címe
– gondolatmenete

Szövegolvasási stratégia
kialakulása:
művészi
szöveget olvasunk

Szóbeli megfogalmazás segítséggel
írásbeli megfogalmazás önállóan

Közös vagy Megbeszé- Szöveg
egyéni
lés

Megbeszé- Cím
lés
Munkalap
1,2

II. A szöveg szóbeli és írásbeli megalkotása
1. A bevezető rész
olvasása
Szempont: a nem
érthető fogalmak,
fordulatok megjelölése

Fogalommagyarázat
Globális megértés

A feladat önálló
vagy csoportos
megoldása;
a megoldás közös megbeszéléssel történik
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Egyéni,
Megbeszé- Szöveg
csoportos
lés
vagy közös
munka
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

2. Feladatok:
Anticipációk,
műfaji eltérések,
a történet értelmezése

Tipográfia
értelmezése
A nyelvi
elemekből
levonható
következtetések

Önállóan vagy
segítséggel

Egyéni és
csoportos

3. A leleplező irónia
felfedezése

Információkeresés.
Lényegkiemelés.
Háttértudás
integrációja

Keresés a mun- Csoportos
kalapon megfogalmazott kérdések alapján
történik

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

Megbeszé- Munkalap
lés
4–6.
szöveg (1)

Megbeszé- Szöveg (1)
lés
munkalap 7.

4. Az első fejezet elol- Globális
vasása
megértés,
a struktúra
felfedezése

Idő szerint

Önálló

5. Vázlatírás, kulcsszavak keresése

Önállóan vagy
segítséggel

Páros

Megbeszé- Munkalap
lés
8., 9.

Önállóan vagy
segítséggel

Önálló v.
csoportos

Előadás,
megbeszélés

Szöveg (1),
munkalap
12., 13.

Csoportos

Előadás

Munkalap
10., 11.

Lényegkiemelés,
vázlatírás

Szöveg

III. A megértettek alkalmazása
1. A szövegkohézió
megteremtésének
nyelvi eszközei

Logikai képességek fejlesztése
Háttértudás
aktivizálása

2. Egy jelenet előadá- Műnemek
Csoportokon
sa, illusztrálás
közötti kap- belül
csolat felfedezése

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– a motiváló értékelés legyen minden esetben a célunk.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás, a szövegalkotás előkészítése

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

A regényrészlet felidézése
Az előző foglalkozáson olvasott részlet felidézése

Szóbeli szöveg alkotása tanári segítséggel, jegyzetek használatával vagy önállóan.

A három főszereplő jellemzése
A jellemzés alapvető elvárásainak felidézése
Szempontok:
– tömörség;
– lényegkiemelés;
– világos mondatszerkesztés.
Értékelés
A megadott szempontok szerint, de értékeljük
a helyes artikulációt is, valamint az előadás hatásosságát. Csak pozitív megerősítésre gondoljunk.

A jellemzés szóban hangzik el.

Egymást értékelik.

Differenciálás:
Tanári segítséggel,
a jegyzetek (napló) munkalap használatával,
csak a vállalkozókat szólítjuk.
A felhívás szövegének értelmezése
A szövegalkotás előkészítése:
asszociációk írásban, rajzban

A munkalapban olvassák a szöveget, megbeszélik a részleteket.

Differenciálás:
tanári segítséggel, ötletekkel vagy önállóan
A bevezető
Csak biztatás az értékelés!

A munkalapon önállóan dolgoznak.

Az írásmű tervének elkészítése
– hangvétele
– címe
– gondolatmenete

A munkalap feladatait oldják meg a szöveg
útmutatásával.
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II. A szöveg szóbeli és írásbeli megalkotása

Szóbeli megfogalmazás
A tervnek megfelelően mondják el társuknak
a fogalmazást.
Előkészület az írásbeli közlésre
– bevezető mondatok;
– a kifejtés terv;
– befejező mondatok tervezése.

Párban dolgoznak, elmondják a fogalmazásukat. Egymással konzultálnak, javítják magukat és egymást.

A munkalapon dolgoznak.

Differenciálás
tanári segítséggel vagy önállóan
Megírják a fogalmazást.
Elképzelhető, hogy néhányan később, talán
otthon fejezik be a munkát.
Differenciálás
időben
Értékelés
felolvastatunk néhány fogalmazást, és közösen értékeljük. A legjobbakat a csoportok kiválasztják.

Megírják a fogalmazást a felhívás kritériumainak megfelelően.

III. A megértettek alkalmazása

Csoportok produkciója
– előadás;
– illusztráció készítése;
– film;
– reklám;
– tabló.

Csoportmunkák: 5 csoportban dolgoznak.
A csoportbeosztás szerint önállóan is dolgoznak kooperatív módszer szerint.

Szövegértés–szövegalkotás • irodalmi önképző • 10. évf.

120

Munkalap

I. Jellemezd szóban a három főszereplőt!
II.	Iskolátokban a diákok többsége már olvasta a GALAXIS Útikalauz
stopposoknak című művet. Óriási a sikere, ezért Variációk Douglas
Adams könyvére címen az iskolaújság sorozatot indít.
Vállalkozz te is egy variáció megírására! A terjedelem adott: 2 gépelt oldal (kb. 4 kézzel írt oldal).
A műfaj adott: elbeszélés.
Történeted legyen azok számára is érthető, akik még nem olvasták a művet!
Képzeld el a történet másféle fordulatait! Adunk néhány ötletet.
– Arthur nem fekszik a háza előtt, hanem…
– Te vagy Arthur, Prosser vagy Ford
– Mr. Prosser harcos alkat…
– Arthur tudja, hogy barátja, Ford földönkívüli…
–F
 ordnak sikerül egy repülő csészealjra felkéredzkednie, és megnézheti a Világegyetem összes
Csodáját…
– Ismered a Világegyetem néhány csodáját
–T
 e vagy az a lány, aki „rájött, hol volt kezdettől fogva a hiba, és hogyan lehetne a világot kellemessé és széppé tenni”
– Mi volt a lány ötlete?
–M
 i lehetett az a katasztrófa, amely azon a bizonyos csütörtökön bekövetkezett?

III.	Ha sikerült választanod, akkor a következő lépések szerint haladhatsz:
1. Keresd meg a szövegben azt a helyet, amelyhez a választott témával kapcsolódni
fogsz!
2. Most a fantáziádra lesz szükséged! Írj szavakat, szókapcsolatokat történetedhez!
Bátran hagyd kavarogni ebben az asszociációs játékban a még megformálatlan
gondolattöredékeket!
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3.	Rajzban is képzelődj!
4. 	Humoros, ironikus vagy komoly hangvételű írásművet tervezel? Néhány szóban
vázold fel!
5. 	A fantasztikus, az abszurd és a groteszk elemek közül melyik lesz a történetedben
főszerepben?
6.	Adj címet írásművednek!
7.	Írd le a tervezett írásmű gondolatmenetét!
(A gondolatmenet az írásműnek a vázlatnál részletesebb terve.)
	A 2. pontban írtakat most rendezd, szelektáld! Időrendben fogsz haladni?
Gondolj Arisztotelész örök érvényű tanácsára: a történetnek legyen eleje, közepe, vége!
Melyik rajz illene legjobban gondolati ívedhez?

8.	Párban dolgozzatok! Mondjátok el egymásnak a gondolatmenet alapján a
történeteteket! Hallgassátok meg egymás véleményét, adjatok tanácsot, illetve
ötletet!
9.	Az első mondaton sok múlik!
a)	Lehet erőteljes az indítás, akkor viszont meg is kell tartani a kezdeti feszültséget, és ez
nem könnyű.
Pl. Kellemessé tenni a világot, nem jelenthet problémát! – mondja a lány.
		 Mi történik, a plafonon állok?
		 Földi csoda? Az semmi! stb.
		Ha így, in medias res kezdjük a történetet, akkor sem maradhat majd el a szereplőknek
és a megértéshez szükséges szituációnak a bemutatása.
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b) 	Kezdhetjük „halkan”, haladhatunk kronologikusan, így azonban nem tudjuk azonnal
felkelteni az olvasó figyelmét, viszont fokozhatjuk a feszültséget.
Pl. Arthur ezen a csütörtöki reggelen is a kávéfőzőt kereste.
		 Írj 3 különböző bevezető mondatot!

10.A történet közepe a kifejtés lesz. Sokszor az a baj, ha keveset mondunk, sokszor
pedig az, hogy sokat magyarázgatunk. Fontos, hogy a gondolatok közötti
kapcsolatot megteremtsük.
Szempontok:
– Hány fordulata lesz a történetnek?
– Mi lesz a csúcspont?

11. A befejezés ne legyen tanító szándékú, ne vonj le mi semmiféle tanulságot! Azt bízd
az olvasóra!
Szempontok:
– Ne legyen semmitmondó: pl. És ez így volt.
– Legyen nyitott, legyen frappáns, legyen meglepő, továbbgondolásra késztető, szóval legyen jó!
Írj 3 befejező mondatot!

12. Írd meg a fogalmazást!
13. Alakítsatok csoportokat!
1. csoport feladata: A
 djátok elő azt a történetet (vagy annak egy részletét), amelyik a legjobban tetszett!
2. csoport feladata: K
 észítsetek illusztrációt az egyik variációhoz. Karikatúrát is készíthettek
a szereplőkről.
3. csoport feladata: K
 épzeljétek el filmes változatát! Számoljatok be egy elképzelt jelenet
pontos részleteiről!
4. csoport feladata: R
 eklámozzátok, ajánljátok kortársaitoknak (tehát minél szélesebb körben) a könyvet vagy az iskolaújságot!
5. csoport feladata: Készítsetek tablót a munkákból!
Nézzétek meg közösen a filmet, ha erre mód van!
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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8. petőfi sándor: úti levelek
szabó zoltán: szerelmes
földrajz, 24. fejezet
leíró szöveg szerkezetének elemzése és
kreatív szövegalkotás

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A leíró szövegtípusok jellemzőinek feltárása: a kommunikációs
funkciók, a térbeliségre épülő, láncszerű és mozaikszerű szerkezet elemzése. A leírási technikák megfigyelése szépirodalmi
és más irodalmi művekben, valamint alkalmazása szövegalkotásban.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam
Megelőző tananyag:
7. modul (Elbeszélő szöveg szerkezetének elemzése és kreatív
szövegalkotás)
Követő tananyag:
9. modul (Érvelő szöveg szerkezetének elemzése és kreatív szövegalkotás)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam.
Kereszttantervi kapcsolódások:
–h
 on- és népismeret: nemzeti kultúránk értékeinek megismerése;
harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti környezettel;
– információs és kommunikációs kultúra: információk elemzése, szelektálása;
–v
 izuális kultúra: „A személyes preferenciák elemzése”, „Műalkotások elemzése során saját vélemény árnyalt megfogalmazása”;
– Földünk – környezetünk: „reális kép alakuljon ki [a diákokban] nemzeti értékeinkről… természeti adottságainkról”.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése, szövegszerkezeti típusok elemzése az olvasóvá nevelés érdekében.

A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– leíró szövegek sajátos írástechnikájának, témával harmonizáló
szóhasználatának felismerése,
– szépirodalmi és más irodalmi szövegek információinak értelmezése, szelektálása, összehasonlítása,
– kreatív íráskészség fejlesztése.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul Petőfi Sándor Úti levelek (részlet) és Az Alföld című műveire, valamint Szabó Zoltán
Szerelmes földrajz (Egy fontos születésnap fejezet) című vallomásának szövegeire épül. A szövegkiválasztást indokolta, hogy az Úti levelek gyakran nem képezik az irodalmi tananyag részét, valamint a három egymáshoz kapcsolható szöveg különbözőképpen mutatja fel a leírási
technikákat.
Az irodalmi szövegek e jellegzetes típusa lírai költeményekből jól ismert a tanulóknak, most
prózai szövegekben figyelhetik meg a diákok: a térbeliségre épülő, láncszerű szerkezetet; a
leírás menetét, a személyes élmények megjelenítését, az elbeszélő elem és leíró elem kapcsolatát.
A Szabó Zoltán szövegéhez kapcsolódó feladatok megoldásához páros munkát javaslunk.
A tanulók közösen értelmezhetik és oldhatják meg a feladatokat. Egy-egy írásbeli munka
mindenki által jónak tartott megoldását az „osztályportfólióban” érdemes elhelyezni.
A diákok az internet segítségével összeállíthatnak egy „antológia” számára e témakörből
válogatott szövegeket.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Budaváriné Béres Erzsébet – Kelecsényi László Zoltán: Szövegtípusok. (Corvina, Budapest)
Petőfi Sándor: Úti levelek (www. mek.hu)
Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. (Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1998.)
Ajánlott internetes honlapok:
pl. „Úti jegyzetek”, „Úti levelek”, „Úti rajzok”, „Útleírások” kereső szavai
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Leíró szövegek értelmezése
1. Szóbeli szövegalkotás – ismeretek,
olvasási élmények
felidézése
(Petőfi: Az Alföld)

Fogalomértelmezés; összehasonlítás
Ismeretek,
élmények
megfogalmazása

Frontális

Beszélgetés Lexikonok

2. Leíró szöveg jellemzőinek feltárása
(szépirodalmi szöveg)

Szövegtípus
szerkezetének
elemzése
Térbeliségre
épülő szerkezet

Egyéni
Írásbeli és
vagy páros szóbeli
munka

Szöveg 2.
Munkalap I.

3. Diagram készítése.
Szövegek színvilága – szemléltetés,
elemzés

SzámítógéIdő szerint
pes program
használatával
diagram készítése

Páros
munka

Írásban és
szóban

Szöveg 2.
Munkalap I.

4. Leíró és elbeszélő
elemek, nyelvi jellemzők szépirodalmi szövegről szóló
tanulmányban

Az írói néző- Idő szerint
pont értelmezése
Implicit tartalmak felfedezése

Páros
munka

Írásban és
szóban

Szöveg 3.
Munkalap
II.

1. Írásbeli szövegalkotás:
információk kiemelésével fogalmazás készítése

Információk Idő szerint
felhasználása
szövegalkotásban

Egyéni

Írásbeli

Szöveg 2.

2. Illusztráció készítése az Alföld-témakörhöz; növényvagy állatvilágból
választva a motívumot

Alkotóképes- Idő szerint
ség, fantázia,
megfigyelési
képesség

Egyéni

Írásbeli

Szöveg 2–3.

Szöveg 1.
(szöveggyűjtemény
vagy Petőfikötet)

II. Szövegalkotás
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

III. Értékelés
1. A csoportok felada- Értékelő,
„Opponensek”
tai közül a legjobb elemző, érve- kijelölése
kiválasztása
lőképesség
fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Tanulói
munkák

2. Az illusztrációk
bemutatása, értékelése

Frontális

Szóbeli

Egyéni
munkák

Alkotóképesség, fantázia
fejlesztése

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– minden esetben a motiváló értékelés legyen a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Leíró szövegek értelmezése

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása:
a) Ráhangolódás: a tanulók Alfölddel kapcsolatos élményeinek (irodalmi, utazási, földrajzi, növény- és állatvilág stb.) felidézése
b) Fogalomértelmezés: művekhez, ismeretekhez kötve
útleírás, úti rajz, úti jegyzet, úti levél, úti napló
(pl. híres utazók, naplók)

A tanulók megnyilatkozásai, élményeik, ismereteik felelevenítése
Fogalmak értelmezése:
– útleírás
– úti rajz
– úti jegyzet
– úti levél
– úti napló

Feladat
Szövegvizsgálat megadott szempontok szerint
Javasolt a páros munka

A Munkalap I. (1–3. és 5.) feladatának megoldása.

Feladat
Munkalap 1. és 4. feladatának megoldása
Páros munka

A tanulók számítógépes program segítségével
elkészítik a feladatot.

Értékelés
Egy pár bemutatja megoldásait, a többiek kiegészítik.
A megoldás színvonalának pozitív értékelése.
Feladat
A munkalap II. 1–3. és 5. feladatának megoldása

A feladatot páros munkában oldják meg a tanulók.

Differenciálási lehetőség:
Munkalap II. 4.
II. Szövegalkotás

Feladat
Írásbeli szövegalkotás egyéni érdeklődés és
választás szerint
Munkalap I. 6. feladatának megoldása egyéni
munkával
Feladat
Illusztráció készítése a szöveg bármelyik részletéhez

Egyéni munka alapján készül a feladat

Egyéni érdeklődés szerint

III. ÉRTÉKELÉS

A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban!
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Munkalap
I.	Olvasd el a Debrecen, május 14. 1847. keltezésű levelet, és oldd meg a feladatokat!

Petőfi Sándor
ÚTI LEVELEK
(részletek)
III.

Debrecen, május 14. 1847.
Voltál-e már Debrecenben, barátom? láttad-e a pusztai várost, vagyis e városi pusztaságot? ha
porba vagy sárba akarsz fúladni, csak ide jőj, itt legkönnyebben célt érhetsz; de az orrodat jól
befogd, mert különben, mielőtt megfúlnál, a guta üt meg a szalonnaszagnak miatta. Mennyi
szalonna, menyi hízott disznó van itt! a szellem mégis oly sovány, hogy csak úgy csörög a
bordája, éppen mint az idevaló híres talyigás lovaknak. Itt, ha vesznek is könyvet, tán csak
azért veszik, hogy bele szalonnát takarjanak. Az 1843–44-iki telet e kövér városban húztam ki
éhezve, fázva, betegen egy szegény, de jó öreg asszonynál, az isten áldja meg. Ha ő gondomat
nem viselte volna, most e levelet a más világról írnám hozzád. Olyan elhagyott kis vándorszínész fiú voltam, akire se isten, se ember nem nézett, nem ügyelt. Harmadfél évvel utóbb
ugyanazon színházban, hol akkor senkitől figyelembe nem véve játszottam kis szerepemet,
harmadfél évvel utóbb, mondom, a mint beléptem a nézők közé, minden szem rajtam függött, s a lelkesedés az égiháború hangján kiáltá: éljen Petőfi Sándor!... Talán, ha harmadszor
lépek e színházba évek múlva, ismét nem vesznek észre, mint nem vettek először, talán nem
lesz, a ki tudná, hogy itt engem egykor megéljenezett a közönség. Ilyen a hír; jön és megy.
Ilyen a világ; csak azért emeli az embert hírre, hogy legyen kit felednie. S a magyar különösen
szeret felejteni ... azért nem fog az ő emléke sem fönnmaradni.
Füzes-Abonyból, hol a múlt éjet töltém, egy nap alatt értünk ide Debrecenbe. Napkeltekor
már Poroszlón voltunk, melyet a Tisza különösen kedvel, mert gyakran kilátogat hozzá, nem
resteli a nagy utat. Most is ott tisztelkedik. A fogadótól jobbra-balra tengert láttunk, melyben
nyakig úsznak a fák, mint valami szerencsétlen hajótörést szenvedők. A víz közepén nyúlik
végig, mint a magyar nadrágon a zsinór, az a nevezetes töltés, melynek oly sok ló köszönheti
már, hogy e siralom völgyéből Ábrahám keblébe jutott. Hosszasága egész félórányi ugyan, de
jó időben négy lovas kocsi – nyolc ökör segítségével – egy nap alatt is megjárja. Száraz időben
az a szép tulajdonsága van, hogy oda varázsolja az alföldre a Kárpátok táját, olyan hegyek
és völgyek keletkeznek rajta. E tekintetből jónak láttam leszállni a gyorsszekérről, s gyalog
zarándokolni át a töltésen, hogy a feldűlés ellen biztosítsam magamat, mert én fejemmel szerzem ugyan kenyeremet, de azért nyakamat sem imádom kevésbbé, mint fejemet. A gyorsszekérnél egy óranegyeddel elébb értem a Tisza hídjához, s ez alatt gyönyörködve néztem
jobbra-balra a tájat, mely a kiöntés által hasonlíthat Amerika őserdeihez regényességében. És

8. Petőfi sándor: úti levelek, szabó zoltán: szerelmes földrajz, 24. fejezet

131

az az átkozott szabályozás majd mind e regényességnek véget fog vetni; lesz rend és prózaiság. Bizony nem szeretnék mostanában a Tiszának lenni. Szegény Tisza! eddig kénye-kedve
szerint kalandozta be a világot, mint valami féktelen szilaj csikó; most pedig zablát vernek
szájába, hámba fogják, s ballaghat majd szépen a kerékvágásban. Így teszi az élet a lángészt
filiszterré!
Átkelve a Tiszán, éri az ember Füredet s mingyárt ennek szélén az istenben boldogult vagy
ördögben boldogtalanult Józsa Gyuri elkezdett s abba hagyott palotáját. Ott álldogál mogorván, vakolatlan falaival s ásító ajtókkal és ablakokkal, mint egy óriási csontváz. Üres termein
át tolvajként szalad a szél, s bosszankodó süvöltéssel hagyja ott, hogy nem lelt semmit. Maga
Füred is ilyen kietlen, szomorú, rideg ... düledező házak, ezek födelén és az udvarokon buja
fű és paréj, az emberek sápadtak és szótlanok, az utcák üresek, zajtalanok ... hagyjuk el ezt
az élő sírboltot és menjünk, vágtassunk kelet felé, nagyszerű látvány következik: a puszta, a
Hortobágy!
Hortobágy, dicső rónaság, te vagy az Isten homloka.
Megállok közepeden s körültekintek oly elragadtatással, milyet nem érez a schweizi az Alpeseken, milyet csak a beduin érez Arábia sivatagjaiban. Milyen szabadon lélekzem, mint tágul
keblem!
Mennyivel hosszabb utat tesz itt a nap, mint máshol! Megmérhetetlen a láthatár, s olyan, mint
egy kerek asztal, beborítva az ég világoskék üvegharangjával, melyet egy felhőcske sem homályosít. Gyönyörű tavaszi nap van.
Az útfélen itt-ott egy-egy pacsirta emelkedik fölfelé dalán, mint fonalán a pók.
Nehány lépésnyire az úttól csillog egy kis tó, szélén sötétzöld káka és világoszöld sás; mellette bibicek nyargalásznak búbos fejeikkel s a tó közepén nagyokat lép hozzá piros lábaival a
melankolikus gólya.
Egy dülőföldnyire legel a gulya, hosszú botjára támaszkodva áll mögötte a gulyás és megemeli előttünk kalapját, nem szolgaiságból, mint a felföldi német és tót, hanem emberségből, mint
magyarhoz illik.
Mik azok a T alakúak ott a távolban? azok elszórt gémes kutak, de oly messze vannak már,
hogy karcsú ostorfáik nem látszanak.
Amott a látkör peremén a hortobágyi csárda, de nem a földön, hanem az égen ... oda emelte
föl a délibáb. A csárda mellett a ménes, szinte a levegőben, mintha egy elfáradt darucsoport
szállana. Kedves délibáb! úgy tartja ölében a tárgyakat, mint gyermekeit az anya.
Némán, merengve ül az ősnyugalom e térségen, mint tűzhelye mellett karszékében a száz
éves aggastyán, ki az élet zajos napjait zajtalan szívvel gondolja át.
Mily egyszerű a puszta és mégis mily fönséges! de lehet-e fönséges, a mi nem egyszerű?
Fél napnál tovább tart az út a Hortobágyon keresztül s én, noha már sokszor jártam erre, nem
győztem kibámulni magamat. Égő arccal, ragyogó szemekkel, hullámzó kebellel néztem köröskörül, s utitársaim azon gyönyörködtek, hogy én annyira gyönyörködöm, s a tisztelendő
úr húga azt az észrevételt tette, hogy boldog lesz egykor feleségem, ha úgy fogom szeretni,
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mint a pusztát szeretem. E szerint nagyon boldog lesz az én Juliskám, mert én őt még a pusztánál is sokkal jobban szeretem, sokkal, sokkal! –
Este felé értünk Debrecenbe. A temető mellett jöttünk el, hol Csokonai pihen. Hamuszín fátyolként lebegett az alkonyat köde a költő fekete vasszobrán; szemeim oda tapadtak és mélyen gondolkoztam arról, hogy majd más utazó fog így gondolkodni az én sírom mellett!

1. Fogalmazd meg két-három mondatban, mi jellemzi a Petőfi Sándor Úti leveleiből
közölt részletek írásképét!
időpontok jelölése
különböző terjedelmű bekezdések
három pont, kérdőjel; felkiáltójel
a)
		
		
		
		

Melyik mondatot emeli ki a tipográfia, és mi lehet a funkciója?
A mondat:
Hortobágy, dicső rónaság, te vagy az Isten homloka
A funkciója:
A szöveg fő gondolatát fogalmazza meg

b)	Figyeld meg az egyes bekezdések terjedelmét! Hogyan változik az arány?
		Az első részben hosszabb szakaszok kapcsolódnak egymáshoz; majd 1-4 sorból áll egy-egy bekezdés.

2.	Milyen általánosítások, összegző következtetések fogalmazódnak meg a szövegben?
Írd le és értelmezd a mondatokat!
Pl.: Ilyen a hír: jön és megy
• Ilyen a világ: csak azért emeli az embert hírre, hogy legyen kit felednie
• S a magyar különösen szeret felejteni…
• Így teszi az élet a lángészt filiszterré!
• …de lehet-e fönséges, ami nem egyszerű?

3. Kövessük a költő útját! Sorold fel a kiindulási pontból a cél felé haladva a
megnevezett településeket, helyeket, tájat, útszakaszt stb. Hogyan jellemzi, írja le az
útvonalát Petőfi? Nevezd meg a jellemző stíluseszközöket – példákkal!
A Hortobágyról ebben a feladatban csak jelzésszerűen írj!
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A helység, táj, út, folyó neve

Jellemzők: példákkal és a stíluseszközök, a hangnem
megnevezésével. (Hosszabb mondatoknál a kérdő és
záró szavakat írd!)

1. Füzes-Abony
2. Poroszló

Megszemélyesítések:
– melyet a Tisza kedvel, gyakran kilátogat hozzá… Most is ott tisztelkedik
Hasonlat:
– A fogadónál jobbra-balra tengert látunk, melyben nyakig úsznak a
fák, mint valami szerencsétlen hajótörést szenvedők.

3. „Nevezetes töltés”

Hasonlat:
– mint magyar nadrágon a zsinór
Metonímia:
– Ábrahám kebelére jutott
Irónia:
– Hosszasága

egész félórányi ugyan, …egy nap alatt is megjárja
– o davarázsolja… a Kárpátok táját, olyan hegyek és völgyek keletkeznek
rajta

4. Tisza híd előtti táj

Hasonlat:
– hasonlíthat Amerika őserdeihez regényességében

5. Tiszáról

Megszólítás, megszemélyesítés:
– Szegény Tisza!… kalandozta be a világot
Hasonlat:
– mint valami féktelen, szilaj csikó

6. Füred
a) Józsa Gyuri palotája
b) Füred

a) Költői jelzők, megszemélyesítés, hasonlat:
– a palota… ásító ajtók…, mint egy óriási csontváz; szalad a szél
b) Szemléletes képek, metafora, jelzők:
– kietlen, szomorú, düledező ház, üresek, zajtalanok; élő sírbolt

7. Hortobágy

Patetikus hangnem, jelzők, metaforák:
– dicsőség, Isten homloka
– mit egyszerű… fönséges
Hasonlat:
– milyet érez a schweizi…
– beduin
– mint botjára támaszkodva
– mint karszékében
Túlzás:
– mennyivel hosszabb utat tesz meg itt a nap, mint máshol
Költői kérdés

8. Debrecen

Hangnem:
– irónia (ellentétek sorával érzékelteti a város negatívumait, a várost
látogatásra hívónak)
Kérdések:
– Voltál-e; …láttad-e
Felkiáltások:
– Mennyi szalonna, …
Jellemző szavak:
– por, sár, szalonnaszag, csokor
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4. Nézzük meg közelebbről a Hortobágyot bemutató leírást!
a) Mi jellemzi a leírás, bemutatás indítását?
		

lelkes felkiáltások: „ következik: a puszta, a Hortobágy!”
„Hortobágy, dicső rónaság…”

b)	Jelöld meg a leírás kiindulási pontját, a leírás menetét; jellemző szavakkal szemléltess!
		

Kiindulási pont: „Megállok a közepeden [puszta] s körültekintek”

		 A haladás iránya:
						
						

a) „megmérhetetlen láthatár, mint egy kerek asztal, üvegharang”
b) Vissza a kiindulási ponthoz:
az útfélen itt-ott: pacsirta
c) F
 okozatos távolodás:
néhány lépésnyire: tó, káka, bíbicek, gólya
egy dülőföldnyire: gulya, gulyás
távolban „oly messze vannak”: T alakú – gémes kutak
látókör peremén: hortobágyi csárda, ménes, darucsoport, délibáb

c)	Próbáld meg ábrázolni a leírástechnikát: jelöld meg a kiindulási pontot, és kövesd a
szöveg szerinti előrehaladást!
Pl.:

5.	Húzd alá a szöveg hasonlatait, majd csoportosítsd őket „valóságanyaguk” szerint!
Pl.:
a) Más tájak, országok lakosainak érzéseit idézi
		 – schweizi az Alpeseken
		 – beduin érez Arábia sivatagjaiban
b) Tárggyal szemléltet
		 – a láthatár, mint egy kerek asztal
		 – üvegharang
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c) Állathoz, jellegzetes tevékenységhez hasonlít
– mint fonalán a pók
– a ménes, … mintha elfáradt darucsoport szállna
d) Személyek, emberek jelennek meg a hasonlatban
–	a délibáb … úgy tartja ölében a tárgyakat, mint gyermekeit az anya (anya–gyerek kapcsolat)
– az ősnyugalom…, mint tűzhelye mellett … aggastyán
e) Szeretet
– úgy fogom szeretni, mint a pusztát

6.	A hasonlatok közül melyiket tartod a legnemesebbnek?
pl. anya–gyerek; szeretet

7.	Petőfi lelkesedésének hatását melyik mondat jelzi legszemléletesebben?
Pl.: …útitársaim azon gyönyörködtek, hogy én annyira gyönyörködöm

8.	Készítsd el az úti levél „színvilágát” számítógépen megszerkesztett diagrammal vagy
színes ceruzával, ecsettel!
	megnevezett színek: világoskék, sötétzöld, világoszöld, piros, hamuszín, fekete színt idéző
szavak:
		 sár, por: szürke
		 víz: kék
		 fű, paraj: zöld
		 Alpesek: fehér
		 sivatag: sárga
		 délibáb: színesség
		 égő, tűzhely: piros
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9. Milyen szerkezettípus jellemző az Úti levelekre?
térbeliségre épülő, láncszerű

10. A levél életrajzi utalásai alapján készíts 14-16 soros humoros fogalmazást Petőfi és
Debrecen címmel!
– Csak a szövegben szereplő adatokra hivatkozz!
– Koherens legyen a szöveg!
– Szerkezeti arányosság, nyelvi igényesség jellemezze!

II. A következő feladat Szabó zoltán Szerelmes földrajz című
könyvének huszonnegyedik fejezetéhez kapcsolódik, melynek címe:
Egy fontos születésnap
Idézd fel Petőfi Sándor Az Alföld című költeményét, mondd el könyv nélkül, majd
olvasd el az Egy fontos születésnap című szöveget, és oldd meg a feladatokat!

szabó zoltán
szerelmes földrajz
Egy fontos születésnap
Az Alföld az egyetlen nagy magyar tájegység, melynek tudjuk a születésnapját: 1844. október 5. Ezen a napon jelent meg Petőfinek Az Alföld című verse a Honderű-ben. A lap címéről a korabeliek sok tréfát csináltak. Többek között egy franciásat is: »Honderű = Honte des
rues«. Szó sincs róla, hogy eddig az időpontig az Alföld ne élt volna, ne lett volna meg, valódi
élete azonban ezen a napon vált láthatóvá: az ország népének egy költő mutatta fel, olyan
ünnepélyességgel, ahogy a palota erkélyén az összegyűlt tömegnek régente felmutatták az
újszülött trónörököst. Az Alföldet nem a gólya, hanem a költő hozta. Kedvtelve időzöm el a
születés jó hírét hozó vers fölött. Ha először ritmusát: szívverését próbálom érzékeltetni, úgy
érzem, mintha szél kapott volna el, mely hirtelen fölemel, majd lágyan leejt, a magasba kap,
aztán tapintatosan elereszt. A vers első felében az emelkedés-ejtés e váltakozása szinte következetes. Először a Kárpátokra lendít, majd a síkságra szállat, aztán a felhők közelébe húz,
majd kolompoló gulyák fölé ejt, odébb nyargaló ménesek futásával ránt el, majd a kalászos
búza ringatózásával pihentet. E csupa-mozgás, csupa-futás versben a mozgás üteme egyre
csökken. Az utolsó rebbenés a tájon a szélfésülte nádból légi útra kelő vadludak szárnycsapkodása. A következő strófákban megáll a mozgás, mintha elpihent volna a hatalom, mely a
költő lelkét iderándította, gulyákat mozgatott a síkon, méneseket futtatott a földön, búzát ringatott a lapályon, vadludakat vert fel a nádason. Három strófa pihenéssé váltja a mozgást. Egy
dőlt kéményű csárdát látunk, melybe szomjas betyárok betérnek. Egy törpe nyírfaerdőt, hova
fészkel a vércse. A szamárkenyér kék virágát, ennek tövéhez megpihenni térnek a gyíkok.
A strófák első két sora egy-egy táji részletet mutat, a másik kettő az élőlényt, mely oda hazatér.
A mozgás csendesülő, lassúbbodó ritmusán úgy érzi az ember az utolsó szakaszokat, ahogy
8. Petőfi sándor: úti levelek, szabó zoltán: szerelmes földrajz, 24. fejezet
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a hajó fut be a szél verte hullámokról a kikötő kis fodrú, majd egészen sima vizére. Az utolsó
versszak otthont hirdető első soraihoz: »Szép vagy, alföld, legalább nekem szép! / Itt ringatták
bölcsőm, itt születtem« – s végső nyugalmat hirdető utolsó soraihoz: »Itt boruljon rám a szemfödél, itt / Domborodjék a sír is fölöttem« – úgy jut el az ember, mint aki hazatér.
A mozgás fokozatos lassúbbodását a tér fokozatos szűkülése követi. A kárpáti kezdet után,
a »börtönéből szabadúlt sas«, a lélek először a »rónák végtelenjét« látja. E végtelenhez képest
szűkül a látókör a következő képben; ennek már van határa: »Mosolyogva néz rám a Dunától
/ A Tiszáig nyúló róna képe«.
A negyedik szakasz még pontosabb és szűkebb helymeghatározást ad: a Kiskunságban vagyunk. A tájat még egyszer kitágítja a ménesek futása, s aztán a szem a búzaföldeken át eljut
a csárdáig, a nyárfaerdőig, az árvalányhajig, egyre meghittebb részletekig, ekképp lelkileg
alaposan előkészítve érünk a tájról a szülőföldre. E szülőföld úgy ránt magához a vers egyre
szűkülő köreiben, mint papírdarabkát az örvény. Nincs még »leíró« költemény, melynek sodra ennyire ellenállhatatlan lenne.
Kissé naiv és igen kevéssé kielégítő módszer lenne e tájnak csupán reális hitelességét bizonyítani, s a versről a tájra visszatalálni azzal, hogy fölemlítjük, a vidék növényvilága: árvalányhaj, királydinnye, szamárkenyér, nyárfaerdő, nád, kalászos búza; állatvilága: tarka gyík,
visító vércse, szálló vadludak, kolompoló gulyák, nyargaló ménesek; települési »viszonyai«:
egy csárda és egy falut sejtető templomtorony, s lakói: szomjas betyárok, s csikósok. Talán a
legjellemzőbb mégiscsak az, hogy alig jelenik meg a tájon az ember, s alig tűnik elő, mindig
a távolból, az emberi lakóhely. A vers mélyebb alföldiségét azonban nem ez adja, hanem
pontosan az, ami magának a versnek a legfőbb értékét teszi: a mozgás. Azok a fényképészek,
akik az Alföldet úgy akarják fényképezni, mint más tájaktól különböző tájat, rendesen úgy
választják a fényképezés pillanatát, hogy valamiféle mozgást vetíthessenek a mozgásnak gátat nem állító föld fölé. Ezért sok az ilyen képeken a felhő, ezért készülnek esetleg épp olyan
pillanatban, mikor vihar van indulóban, ezért fényképezik az Alföld helyett szinte Petőfinek
azt a verssorát, mely méneseknek nyargaló futásáról beszél, ezért próbálják a búza szél verte
hullámzását megörökíteni. Ösztönük helyes. Az Alföldre képi értelemben nem annyira maga
a búza jellemző, hanem még inkább az a szél, mely itt akadály nélkül fut végig a búzamezőkön. A síkságot, ha akarom, meghatározhatom így is: síkság az a föld, mely nem vet gátat
a mozgásnak. Mi a lényege még? Talán a korláttalanság. Két kiterjedése van: az egyik a végtelen, melyet akkor jár be a szem, ha előretekint, a másik az a kétméteres távolság, melyet a
pillantás a szemtől a földig befut. A szamárkenyér hűs tövében megpihenő gyíkokról a költő
»egyszerre a legvégtelenebb messzeségbe veti ki szemsugarát« – jegyzi meg Horváth János Az
Alföld elemzése közben: »Messze, hol az ég a földet éri, / A homályból kék gyümölcsfák orma /
Néz«… Íme a kettős távlatnak, a legszűkebbnek és legtágabbnak hirtelen változása. E mesterfogás korántsem mesterkélt, egészen természetes; csak annyi mozdulatot kíván, amennyit a
fej tesz meg, miközben a tekintetét a földről a határ felé lendíti. Tulajdonképpen az egész vers
nem más, mint e két távlat, vagyis az aprólékos természeti részletek és a nagy táji távolságok
ritmikus váltakozása, így lesz a kép kicsiben s nagyban hitelessé.
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1. Milyen új ismeretekkel lettél gazdagabb a szöveg elolvasása után?
a vers keletkezési körülményeiről; versértelmezési sajátságról; az Alföld feltérképezhetőségéről

2. Miért jelenthette a vers az Alföld születésnapját?
	Petőfi verséig tájegységként volt ismert, a költő felmutatta etikai, esztétikai értékeit, költőiségét; a táj
szülőföldként jelenik meg.

3. Milyen hasonlattal érzékelteti a költemény rendkívüliségét az író? Értelmezd a
hasonlat tartalmát!
mint a trónörökös, újszülött; egyben a jövő biztosítéka

4. Olvasd el újra Petőfi Sándor Az Alföld című versét, és Szabó Zoltán elemző
szempontjait figyelembe véve értelmezd a költeményt!
A szempontok:
– ritmus;
– emelkedés-esés váltakozása, a mozgás;
– a tér fokozatos szűkülése, jellegzetes elemek;
– a vidék növényvilága;
– állatvilága;
– alig jelenik meg ember, lakóhely;
– a síkság korlátlansága;
– a két távlat összekapcsolása.
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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9. Leonardo da vinci:
tudomány és művészet
(részlet)
szelevényi gellért:
szerb antal
érvelő szöveg szerkezetének elemzése és
kreatív szövegalkotás

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

Érvelő szövegek elemzésével, az érvek fajtáinak szóban és írásban való alkalmazásával megvilágítani a tanulók számára, hogy
a véleményük elfogadtatásához, a beszélő partner(ek) meggyőzéséhez a helyes érvelés és az ellenérvek figyelembevétele
egyaránt fontos.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam
Megelőző tananyag:
7. és 8. modul (Az elbeszélő és a leíró szöveg szerkezetének elemzése és kreatív írásgyakorlat)
Követő tananyag:
10. modul (Szövegszerkesztési módok [lineáris, párhuzamosság
és ellentétezés] technikáinak elsajátítása – kreatív írásgyakorlat)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam.
Kereszttantervi kapcsolódások:
– tanulás: „…érdemes nagy hangsúlyt helyezni a tanulási döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a variációk
sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalás, az értékelés, az
érvelés és a legjobb lehetőségek kiválasztásának területeire.
Fontos feladat a kritikai gondolkodás megerősítése, a konfliktusok kezelése […]” (NAT);
– vizuális kultúra: párhuzamok keresése az irodalom, a zene
[…], a vizuális művészetek között;
– információs és kommunikációs kultúra: a kommunikációs
kultúra, a vitakészség fejlesztése; egymás megértésére, elfogadására, megbecsülésére törekvés.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében;
– a szociális kompetencia: társadalmi kapcsolataink, a manipulálhatóság veszélyeinek elkerülése.

A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– az érvelés típusainak felismerése és alkalmazása; érvek felkutatása, rendszerezése, vélemény, állásfoglalás kialakítása; az
ellenérvek figyelembevételével törekvés a rendszeres önreflexióra, önkorrekcióra és a saját vélemény megvédésére;
– önbecsülés és mások megbecsülésén alapuló együttműködés
vitában.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul képességfejlesztő feladatai egy vitát és döntést leíró szöveg köré épülnek. A Leonardo da Vinci-szöveg érdekessége, hogy Mátyás király tesz igazságot a poéta és a festő vitájában. Az érvek típusai közül az ok-okozati összefüggésből származó, az összehasonlításban, a
valószínűségen alapuló érvek felfedeztetése mellett érdekes ismereteket is szerezhetnek a tanulók. A szöveg kiindulópontul szolgálhat az Irodalmi önképzőn megrendezett vitához: hogyan tudnak érvelni a diákok saját ízlésítéletük megvédése mellett. Célszerű az elemzéshez
és a vitához az érvek típusait a táblára vagy a rajzlapra felírni, és jól látható helyen elhelyezni.
A feladatok megoldásához ismét ajánljuk a páros és a kiscsoportos munkát.
A tanulók közösen értelmezhetik és oldhatják meg a feladatokat. Egy-egy írásbeli munka
mindenki által jónak tartott megoldását az „osztályportfólióban” érdemes elhelyezni.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Alapfogalmak és építőelemek. Corvina Kiadó, Bp., 1999.
Budaváriné Béres Erzsébet – Kelecsényi László Zoltán: Szövegértés–szövegalkotás I–II.
Budaváriné Béres Erzsébet – Kelecsényi László Zoltán: Szövegtípusok. Corvina Kiadó, Bp.,
1999.
Leonardo Da Vinci: Tudomány és művészet (részlet). http:/sulinet.hu
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994.
Szelevényi Gellért: Szerb Antal. (www.pararadio.hu/010924)
Tolcsvay Nagy Gábor: A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994.
Ajánlott internetes honlapok:
pl. w
 ww.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
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MODULVÁZLAT
Kiemelt
készségek,
képességek

Lépések,
tevékenységek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Érvelő szövegek elemzése, érvek típusainak feltárása
1. 1. Szóbeli szövegalkotás:
Érvek alkalmazása
iskolai szituációban

A helyes
érvelés technikáinak
alkalmazása;
a meggyőzés
eszközei

2. Szövegekben érvek, érvek típusainak felismerése

Érvek felkutatása,
értelmezése;
különböző
vélemények
összevetése

3. Differenciálás:
szövegben érvek
felismerése
Életművet értékelő
szöveg

Különböző
típusú szövegekben az
érvek minősítése

4. Vita: vélemény
Beszédpartkialakítása, ellenér- nerrel együttvek mérlegelése
működés
vitában
Törekvés
önreflexióra,
önkorrekcióra
Az értő figyelem alkalmazása
A véleménynyilvánítás
etikai szabályainak megtartása

Frontális

Beszélgetés

Idő szerint

Páros
munka
vagy kiscsoportos

Írásbeli
és szóbeli

Érdeklődés
szerint

Páros
Írásban
munka
és szóban
vagy egyéni munka
Csoport

Szóban

Egyéni

Írásbeli

Szöveg 1.
Munkalap I.
1–4. feladat

Szöveg 2.
Munkalap
II. 1–2.
feladat

II. Írásbeli szövegalkotás
1. Írásbeli szövegalkotás:
Érvelő fogalmazás
készítése

Különböző
érvelési módok alkalmazása írásbeli
szövegalkotásban
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

III. Értékelés
1. A tanulók írásbeli Értékelő,
„Opponensek”
munkájából a leg- elemző, érve- kijelölése
jobbak kiválasztása lőképesség
fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Tanulói
munkák

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– a motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. érvelő szövegek elemzése, érvek típusainak feltárása

Tanári tevékenységek
Szóbeli szövegalkotás irányítása
Feladat
Ráhangolódás
A tanulók az érvelésről, az érvek fajtáiról tanult ismereteik felhasználásával próbálják
meggyőzni a tanárt, hogy például aznap ne
feleltessen!
a) Célszerű az érvek fajtáit felíratni a táblára, hogy a tanulók sikeresen érveljenek! (A
munkalap és az írásbeli feladat megoldásához is segítségül szolgál majd a táblai kép.)
Az érvek fajtái
– meghatározásból levezetett érv;
– ok-okozati összefüggésből származó érv;
– körülményekből levezetett érv;
– összehasonlításon alapuló érv;
– ellentéten alapuló érv;
– általános–egyes elvén alapuló érv;
– valószínűségen alapuló érv;
– bizonyítékokból származtatott érv.

Tanulói tevékenységek
A tanulók rövid felkészülés után érvelnek
Pl.
– Előző este színházban voltak, és igen későn ért
véget az előadás.
– A tankönyv olvasásakor derült ki, hogy sokan
nem értik az új anyagot, ezért kérik, hogy újra
beszéljék meg a témát.
– Ha időt kapnak, jobban fel fognak készülni.
– A többi tanár is elfogadta kérésüket, megértők
voltak.
– Akit most feleltetnek, igaztalannak érzi, miért
éppen őt.
A tanulók is részt vesznek az értékelésben.

b) A tanár szerepét tanuló is vállalhatja, akkor
ő válaszol az érvekre.
Értékelés
A tanár (vagy az őt „alakító” tanuló) értékeli
az érveket, s a leghatásosabb, legmeggyőzőbb
érvet megfogalmazó tanulót jutalmazza.
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Feladat
A Munkalap I. feladata értelmezése
Segítségül a táblára kerülhet az érvelő szöveg
szerkezeti felépítése
Pl.
Bevezetés
– a jóindulat megnyerése
– témamegjelölés
– fogalmak tisztázása
Kifejtés
– tétel kifejtése
– bizonyítás és cáfolás érvek ütköztetésével
Befejezés
– összegzés
– közös álláspont megfogalmazása

A tanulók páros munkával oldják meg a feladatokat, és felkészülnek a szóbeli bemutatásra
Munkalap: I. 1–2. feladat

A Munkalap feladatainak megoldásához párok
szervezése
Differenciálási lehetőség
Jól képzett, az irodalomelméleti kérdések iránt
fogékony diákok egyéni (vagy páros) munkával
oldják meg a Munkalap I. 2.a és 2.b feladatát
Értékelés
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti;
kérdéseket tehet fel a társainak.
Feladat
Vita – a Munkalap I. szöveghez kapcsolódva
– A diákok két csoportot alkossanak: az egyik
csoport a „festészet”, a másik az „irodalom”
védelmezője
– Alakítsanak ki közös álláspontot

– A csoportok érvekkel védik meg véleményüket
– Közös álláspont kialakítása

Értékelés
A vita kulturáltságának pozitív értékelése
II. írásbeli Szövegalkotás

Feladat
Érvelő szöveg készítése a szerkezeti és az érvelési módok alkalmazásával
Cím: Nyolcadik osztályosok számára készítsenek meggyőző szöveget arról, miért érdemes
éppen ebben az iskolában továbbtanulniuk.

A tanulók elkészítik a szöveget, egyet felolvasnak és értékelik.
Pl.
– k iemelik az iskola nyújtotta képzés lehetőségeit, hagyományait;
– bemutatják a szabadidős tevékenységeket;
– hivatkoznak a felsőoktatási jó eredményekre;
az iskola neves személyiségeire, nyári táborokra.

III. ÉRTÉKELÉS

Mennyire érvényesülnek a megadott szempontok a szövegben
A legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban!
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Munkalap
I.	Olvasd el Leonardo da Vinci festészetről szóló írásának részleteit,
majd oldd meg a feladatokat!

Leonardo da Vinci
Tudomány és művészet
(részletek)
(Mátyás király válasza a költőnek, aki versenyezni akart a festővel)
Mátyás király születése napján egy költő elvitte hozzá művét, melyet ama nap dicsőítésére írt,
amikor a király e világ javára megszületett. Viszont egy festő is megajándékozta szerelmese
arcképével. A király nyomban becsukta a könyvet, a festmény felé fordult, és azon akadt meg
a pillantása nagy álmélkodással. Ekkor a költő erősen méltatlankodva így szólt:
„Királyom, olvass, olvass csak, magvasabb dolgot fogsz hallani, mint amit egy néma kép
ád!”
Észrevette a király, hogy feddésben részesült, amiért néma dolgokat szemlél, és így válaszolt:
„Hallgass, költő, nem tudod, mit beszélsz. Ez a festmény nemesebb érzékszerveknek van
a szolgálatára, mint a tiéd. Az csak a vakoknak való, ez pedig olyasvalamit ád nekem, amit
láthatok és érinthetek, és nem csupán hallhatok. Ne kárhoztasd az én választásomat, hogy
a te művedet a karom alá dugtam, a festőét pedig két kezemmel fogom, és szemem elé tartom, mert a kezek önmaguktól választották a hallásnál nemesebb érzékszerv szolgálatát. Én
magam azon a véleményen vagyok, hogy a festő tudása úgy viszonylik a költőéhez, mint
azok az érzékszervek viszonylanak egymáshoz, amelyekkel rendelkeznek. Nem tudod, hogy
a lelkünk harmóniából van teremtve, a harmónia pedig azokban a pillanatokban születik,
amikor a tárgyak arányossága láthatóvá, illetve hallhatóvá válik? Látod, a te művészetedben
nincs meg az ugyanegy pillanatban megteremtett arányosság, hanem inkább az egyik rész a
másikból fakad folytatólagosan, és a következő sor meg nem születik, míg a megelőző meg
nem hal. Csupán emiatt tartom a te mesterségedet sokkal alacsonyabb rendűnek a festőénél,
mivel belőle nem alakul ki összehangzó arányosság. Nem elégíti ki a hallgató vagy szemlélő
lelkét úgy, ahogy a szépséges formák arányossága, melyek ez arc isteni szépségének összetevői, itt előttem, és amelyek ugyanabban az időpontban összefonódva akkora gyönyörűséget
okoznak isteni arányaikkal, hogy nem hiszem, volna emberi alkotás a földön, mely nagyobbat
adhatna. Nincs olyan bolond, aki, ha felteszik neki a kérdést, mit akar inkább választani, örökös sötétségben lenni, vagy inkább akarja elveszteni a hallását, azonnal azt ne felelje, hogy inkább akarja elveszteni a hallását a szaglással együtt, mintsem megvakulni. Hiszen aki elveszti
látását, elveszti a világ szépségét a teremtett dolgok összes formáival együtt, a süket pedig
csak a hangot veszti el, ami a megrezdült levegő mozgása által keletkezik, és lényegtelen
dolog a világon.
Te azt állítod, hogy az a tudomány előrevalóbb, amelyik nemesebb tárgyra vonatkozik. Ennélfogva tehát többet ér valamilyen hamis fogalom az isten lényegéről, mint valamely keSzövegértés–szövegalkotás • irodalmi önképző • 10. évf.
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vésbé magas dologról alkotott fogalmunk. Erre azt feleljük: a festészet, ha csupán az isten
műveire vonatkozik is, előkelőbb, mint a költészet, mely csupán emberi művekről való hazug
képzelgésekre terjed ki. Érthető panasszal fájlalja a festészet, hogy ki van űzve a szabad művészet köréből, pedig ő a természet igazi leánya, és előkelőbb érzékszerv hozza létre. Ezért ti,
írók, rosszul tettétek, hogy kihagytátok az említett szabad művészetek közül, mivel nemhogy
a természet alkotásaira, de végtelen sok olyanra is kitér, amit a természet soha nem alkotott.”
(Végkövetkeztetés a költő és a festő közötti vitában)
…Mert aki elveszti látását, elveszti a világmindenség látványát és szépségét, és ahhoz lesz
hasonlatos, akit elevenen sírba zártak, hogy ott mozogjon és éljen. Nem látod, hogy a szem
az egész világ szépségét felöleli? A szem vezérli a csillagászatot, a szem írja le a világot, ő a
tanácsadó és a javító minden emberi művészetnél. A szem viszi át embert a világ különféle tájaira, a szem a matematika fejedelme, a rajta alapuló tudományok bírnak a legfőbb bizonyossággal. Ő méri meg a csillagok magasságát és terjedelmét, ő találta meg az elemeket és azok
elhelyezkedését, a csillagok pályáiból ő mondta meg előre az eljövendő dolgokat. A szem
nemzette az építőművészetet és a perspektívát, sőt magát az isteni festészetet. Óh, te legkiválóbbja az Isten által teremtett dolgoknak! Mely dicséret tudná kifejezni a te nemességedet,
milyen nép, mely nyelv tudja majd teljesen leírni a te valódi műveidet? Te vagy az emberi
test ablaka, amelyen keresztül kitekint útjára, és élvezi a világ szépségeit. A lélek így éri be
az emberi test börtönével, szem nélkül gyötrelmére szolgálna. Az ő segítségével találta meg
a tüzet, mely által a szem visszaszerzi azt, amitől a sötétség előbb megfosztotta. Ő díszítette a
természetet földműveléssel, kies kertekkel.
De mi szükség van arra, hogy ily magasröptű és hosszú fejtegetésekbe bocsátkozzam? Melyik dolog készül nélküle? Ő mozgatja az embereket napkelettől napnyugatig, ő találta ki a
hajózást: sőt annyiban felül is múlja a természetet, hogy míg az egyszerű természeti tárgyak
változatlanok, azok a műalkotások, melyekre a szem a kezeknek parancsot ad, végtelen sokak, mint ez kiviláglik a festőnél, mikor a számtalan állati és növényi formát, fákat és jeleneteket kigondolja.
Kardos Tibor fordítása
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1.	A részletek címe alapján milyen tartalmú szöveg várható?
Pl.
27. rész: Mátyás király „igazságot” tesz a poéta és a festő vitájában
28. rész: A következtetések is megfogalmazódnak

2.	Kövessétek a szöveg felépítését! Fogalmazzátok meg az egyes szakaszok
tételmondatait, érveit és következtetéseit! Jellemző szószerkezetek kiemelésével is
megoldhatjátok a feladatot!
27. rész
	A kiinduló beszédhelyzet: Mátyás király a poétától kapott könyv olvasását félbeszakítja a festőtől
kapott kép láttán.
A poéta érvelése álláspontja bizonyítására: a könyv tartalmasabb, mint a festmény…
A király ellenérve, bizonyító érvei:
Állítások:
Például:
– „a kép nemesebb érzéknek szolgál, mint a te vakoknak való műved”
– a képet láthatja és meg is tapinthatja
– a kezek önként kezdték szolgálni a látás nemesebb érzékét
– a tárgyak arányrendje látható a festményen, a költeményben nem
Egyéni vélemény megfogalmazására utaló szó: „Megítélésem szerint”
Kérdésekkel utalás a poéta tudatlanságára:
„Hát nem tudod,”
„Nem látod-e be,”
Fokozással erősítés: „sőt inkább az egyik része a másikból születik”
Az érvek alapján a következtetést bevezető szószerkezet: „Emiatt tartom”
Újabb érvvel az elmondottak megerősítése, az állítás indoklása:
„Nincs az a kötnivaló bolond […]
Indoklás: „Mert aki elveszti a látását, az a világ szépségét veszti el.”
Az ellenvélemény megfogalmazása és cáfolása:
„neked, aki azt mondod”
„neked azt mondjuk: a festészet…”
Az írók elleni vád: „kirekesztettétek” a festészetet a szabad művészetek közül

3.
a) Az érvek fajtái közül melyek szerepelnek a szövegben?
		ok-okozati összefüggésből származó érv; körülményekből levezetett érv; összehasonlításon alapuló, valószínűségen alapuló érv
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b) Mátyás király érvei közül melyeket vitatod, és miért?

4.	Írd le azokat a szószerkezeteket, amelyek összegző jellegűek!
„E miatt tartom…”
„jogos fájdalommal panaszolja…”

5.	A következő kérdések A festő és a poéta vitájának összefoglalása című szövegre
vonatkoznak
a) Fogalmazd meg a szöveg tartalmát összefoglaló tételmondatot!
b)	Hol helyezkedik el a szövegben a tételmondat, és mi a szövegbeli elhelyezkedés szerepe?
		 A tételmondat: „Arra a következtetésre jutottunk […]
		 Szövegbeli elhelyezkedése:
		 Az első mondat
		 – utal az előző szövegegységre, annak alapján fogalmazza meg a következtetéseket;
		 – előkészíti a következő szakaszok magyarázatait.
c) Mi a központi motívuma a szövegnek?
		 A szem (értékeit sorolja fel).
d) Mi jellemzi e szöveg mondatainak szerkezetét?
		Mondatszerkezetek jellemzői: összetett mondatok; felsorolások; retorikai kérdések és válaszok

II. 	Olvasd el a Szerb Antalról szóló szöveget, majd oldd meg
a feladatokat!

Szöveg 2.

Szelevényi Gellért
SZERB ANTAL
„Az embernek lehet sikere könyvek nélkül, meggazdagodhat könyvek nélkül, de nem láthatja Istent, nem élhet igazán jelenünkben, amely múlttól terhes méhében hordozza a jövendőt,
ha emberi fajtánk csodálatos naplóit nem ismeri.” [1]
Életrajzát és önvallomásait olvasgatva hiába próbáltam rábukkanni derűsebb momentumokra
a fiatalon elhunyt, de annál fényesebb életpályát kitöltő Szerb Antalnál. A Magyar és Világirodalom-történet, a Pendragon-legenda, Az utas és holdvilág alkotójának életösvénye megpróbáltatásokkal szegélyezett és szomorú eseményekkel terhelt volt. Mégsem szeretném, ha a „mennyei
könyvtárszobából” talán reám tekintő tanár úr megintene, így a szárazabbnak tűnő lexikális
biográfia helyett a bemutatásának egy másik útját választottam. Számtalan méltatójának viszszaemlékezéseiből szemezgettem ki néhányat abban a reményben, hogy munkássága mellett
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egy másik oldal is kifejezésre jut: az emberi. Mert Szerb Antalról olvasgatva egy igazi Ember
alakja körvonalazódott bennem, akinek humánuma és teljesítménye még ennél is több: emberfeletti. Hogy írásainak népszerűsége miért töretlen még ma is? Birtokában volt egy egyszerű titoknak. Úgy ötvözte a szépírói nyelvezetet a tudományos ismeretekkel – elegyítve a művészetet a tudománnyal –, hogy az olvasó észre sem vette egy izgalmas könyv letétele után,
mennyi értékes dolgot tanult meg. Ez az elismertség azonban hatalmas küzdelmek árán érett
meg csak napjainkra. Gondoljunk csak az irodalomtörténeti művei körül kialakult viharokra! Élete, szépirodalmi és tudományos életműve nemcsak lázak, hanem lázadások sorozata
is. Pályájának minden szakaszán más és más fegyverekkel, de azonos intenzitással lázad, és
mindig az ellen, amit réginek, avultnak, használhatatlannak érez. Eszmei fejlődésének belső
logikája pedig – ha nem is kitérők és tévutak nélkül – oda vezet, hogy egyéni rebelliója iránya egyre gyakrabban egybeesik a társadalmi fejlődés valóságos irányával. Az általa támadott
elavult és régi azonossá válik az ellenforradalmi rend, sőt végül az egész polgári társadalom
valamelyik szellemi alappillérével. [2]
Politikai viharoktól tépázott időkben éli ifjúkorát, de eme csatározások felhői nem árnyékolják a szilárd jellemre törekvésben, amihez édesapja biztos támasza nyújt segítséget. Tizenhárom évesen a következőket jegyzi fel naplójába: Önállótlanság 1. Nevetni, mikor a többiek
nevetnek. – 2. „Ordítani a farkasokkal.” – 3. Más véleménye által, ha az nincs megokolva,
befolyásoltatni. – 4. Az égre nézni, ha más odanéz. – 5. Hátrafordulni, ha más odanéz. – 6. Jókedv elvesztése rosszkedvű társaságban. – 7. Külső befolyás alatt ásítani. – 8. Megvetni valakit
vagy valamit, mert a többiek megvetik. – 9. Állításunkat feladni, ha nem is vagyunk teljesen
meggyőzve az ellenkezőjéről. – 10. Elvet elhagyni, mert a többiek nevetnének. [3]
Kétségtelen, hogy a legnagyobb szolgálatot a Magyar Irodalomtörténet megírásával tette Szerb
Antal, ezzel teljesen átformálta és a közember számára szerethetővé tette irodalmi nagyjainkat. A nemes retorika súlyos anyagában elmerülve vagy híg közhelyekbe fullasztva irodalmunk nagyjai oly kísértetiesen jelentek meg az átlagolvasó előtt, mint Dante poklának mélyén a szerencsétlenek, kik jégbe fagyva gyötrődnek bűneikért. Ennek a gazdag szempontú,
az irodalom szeretetétől mélyen áthatott, vonzó előadással megírt könyvnek bizonyára jelentékeny része volt abban, hogy megszűnt az a riasztó távolság, mely – az egyetlen Petőfi kivételével – klasszikus íróinkat elválasztotta közönségüktől. Benedek Marcell rövid összefoglalásán kívül Szerb Antal írta az első olyan magyar irodalomtörténetet, mely nemcsak a szakmabeliek kicsiny csoportjának érdeklődésére számíthat, mint Beöthy műve például, hanem
olvasmánynak is élvezetes, és valóban meg is mozgatta a közönség szélesebb rétegeit. Nem
kis részben ennek a könyvnek az érdeme, hogy ma a fiatalság már nem egy iskolai mitológia
szörnyszülötteit látja nagy íróinkban, mint az idősebb nemzedék, közöttük az enyém is. Szerb
Antal könyve erőlködés, nagyképűség nélkül, játszva és észrevétlenül keltett érdeklődést az
irodalom problémái iránt, s közönyösök helyett híveket szerzett nemzeti irodalmunknak.
A torzók, a kő- és faszobrok, mintegy varázsütésre átvedlettek írókká, költőkké, emberekké.
[4]
1944-ben veti papírra az írókhoz intézett intelmeit. Ezeket az ars poeticaként is felfogható gondolatokat hagyta a hamarosan eltávozó Szerb Antal nemcsak kortársai, hanem napjaink írónemzedékének is örökségül. Író, ne írj. Ne alakulj át irodalmi üzemmé. Felejtsd el a tárgyias
kor nagy jelszavát: hogy az író is mesterember. Vagy légy igazán úgy mesterember, mint mintaképeid, a középkori művesek. Maradjon egy kicsit ünnep az az óra, a nap, a hét, amikor
írsz. Nem mentség, hogy meg is kell élned, nem mentség család és gyermek. Hiszen úgyis
csak önigazolásképp hivatkozol ezekre; az igazi ok, amely hajszol, nem ez. (...) Író, hallgass
te is. Járj elöl jó példával. Borulj le a gyermekisten Harpokratész előtt. Oly sokat beszéltél már
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a titokról, tanuld meg most elhallgatni titkodat. Ne légy gazdaságos, ne sajnáld az elvesztett
időt, ne sajnáld azokat a műveket, amelyeket nem írsz meg. A legnagyobb írók nem írták
meg legnagyobb műveiket; ha naponta huszonnégy órát írsz, amit elmondhatsz, akkor is oly
kevés, oly töredékes. Tiszteld a kimondhatatlant. A haldokló farkasról végy példát te is De
Vignyvel, hallgatva tűrj, és ha nagyon fáj, mágikus igeként morogd magad elé: Seul le silence
est grand: tout le reste est faiblesse.* [5]
A földnek mélye olykor meg-megrándult,
Amint ment zúgó száz tárnákon át;
Már rég feledte szabad thrák honát,
Míg lent mocsári zöldesfényű láng dúlt.
És aknák mélyén zöldes szörnyek lesték,
Feléje nyújtva hosszú pikkelyes kart,
S a földalatti villám, nagy eres kard,
Átszegezte ezt az elátkozott estét.
És Orpheus csak ment, magábahullva,
A pusztulás nagy leckéjét tanulva,
Mely gyötrött szédülésbe merevíté,
Míg végre naptól felfénylett egy oszlop.
Orpheus megfordult és szertefoszlott
Tündérfehér árnyékként Eurydiké.
							

(Orpheus az Alvilágban)

* Seul le silence est grand; tout le reste est faiblesse: Csak a csend nagy, az összes többi: gyengeség.
[1] J. C. Powys vallomása, melyet az író mottóként számtalanszor elismételt
[2] Poszler György: Szerb Antal. Bevezetés
[3] Szerb Antal piarista cserkész feljegyzései; Önállótlanság
[4] Kolozsvári G. Emil: Ellentmondások játéka (Szerb Antalról).
[5] Szerb Antal : Író, ne írj! 1944.
A Tajtékos Lapok VII. számából

1.	Milyen érvekkel bizonyítja a szöveg Szerb Antal munkájának rendkívüli értékeit?
Idézetekkel válaszolj!
–	„Úgy ötvözte a szépírói nyelvezetet a tudományos ismeretekkel […], hogy az olvasó észre se vette…”
– „intenzitással lázadt, és mindig az ellen, amit réginek, avultnak, használhatatlannak érez”
– „egyéni rebelliója iránya egyre gyakrabban egybeesik a társadalmi fejlődés valóságos irányával”
– a Magyar Irodalomtörténet megírása

2.	Mi indokolja az „Író, ne írj” felszólítást?
1944-ben figyelmeztetés: „Ne alakulj át birodalmi üzemmé”, „tiszteld a kimondhatatlant”.

9. Leonardo da vinci: tudomány és művészet (részlet)
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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10. szerb antal írása adyról
szövegalkotás a jellemzés műfajának
felidézésével; az ellentéteknek mint szövegszervező alakzatnak az alkalmazása

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály

A modul képességfejlesztő célja, hogy meghatározott kommunikációs helyzethez alkalmazkodva a tanulók képesek legyenek
önmagukat vagy másokat jellemezni, írásban és szóban szöveget alkotni. Egy sajátos szövegalkotási technika megmutatása
és gyakorlása bővíti a tanulók önkifejezési lehetőségeit: ez az
ellentét mint szövegszervező alakzat. A modul célja az is, hogy
megérezzék a közös alkotás örömét, motiváltakká váljanak a közös munkára.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam

Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)

Megelőző tananyag:
7. modul (Elbeszélés írása: kreatív írásgyakorlat)
9. modul (Érvelő szöveg szerkezetének elemzése és kreatív szövegalkotás)

Modulkapcsolódási
pontok

Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom: 5–12. évfolyam: posztmodern irodalom, szövegtan, műfajok, esztétikai minőségek, Ady költészete;
– anyanyelvi képességek fejlesztése: mondat- és szövegalkotás,
szerkezeti vázlat, terv készítése;
– történelem 5–8. évfolyam: a magyar történelem alakulása Ady
korában.
Kereszttantervi kapcsolódások:
– pszichológia: asszociációs bázisunk, ambivalenciák és megélésük, az emberi jellem összetettsége.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében; az önkifejezés fejlesztése, az önértékelés fejlesztése, emberi tulajdonságok mélyebb átélése, megértése, empátia
elmélyítése, a barátság mint elfogadás;
– a szociális kompetencia: kooperatív együttműködés, társadalmi kapcsolataink, az önkifejezés írásban történő lehetősége.

A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– a szövegalkotás alapvető lépéseinek tudatos alkalmazása, gyakorlása: anyaggyűjtés, struktúra végiggondolása, vázlatírás,
kohézió megteremtése;
– a szövegszerűség nyelvi elemeinek alkalmazása;
– az egyéni és a csoportos munkavégzés módszereinek elsajátítása;
– a műfaji sajátosságok ismerete, a jellemzés alapvető lehetőségeinek ismerete, alkalmazása.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A foglalkozás két fő részből áll. Az első egységben Szerb Antal Ady magyarságáról szóló szövegrészletét olvassák el a tanulók. Ennek az egységnek egyrészt az a funkciója, hogy a szövegértési képesség magasabb szintjén értelmezzék a részletet, amely a versidézet és a prózai
szöveg összekapcsolása által válik teljessé. A másik cél, hogy tanuljanak jellemzést írni, jelen
esetben Szerb Antaltól. A példa ilyen szempontból azt mutatja meg, hogy az emberi jellem
sokszor mennyire összetett, hogyan lehetnek egyszerre jelen a lélekben ellentétes indulatok,
vagyis ambivalenciák. A Szerb Antal-szövegben jelenlévő ellentétek megmutatását tehát a
szövegalkotási feladatban véljük hasznosíthatónak.
Jellemzést már többször kellett diákjainknak írniuk, a műfaji elvárásokkal nyilvánvalóan
tisztában vannak. Most tehát az árnyaltabb jellemzés a cél, lehetőleg az eddigieknél bonyolultabb jellemek megrajzolásával. A legizgalmasabbnak és a legbonyolultabbnak természetesen
az önjellemzés ígérkezik. Szerb Antal szövege felszabadítólag hathat, és a tanulók talán meg
merik mutatni a bennük meglévő ellentétes érzelmeket. Ezt azonban kötelezően nem várhatjuk el, ez csakis a diák önálló döntése lehet.
A munkaformák alkalmasak a szociális kompetencia alakítására is.
A felkínált feladatok arra szolgálnak, hogy vezessék a diákot az alkotás folyamatában. Ahol
erre a részletességre kevésbé vannak rászorulva, ott elhagyhatunk néhány lépést.
A munkaformák megválasztásakor az egyéni haladási tempó az egyik fontos szempont,
írni önállóan kell, de az egyéb feladatoknál szocializációs szempontból kedvezőbb heterogén
csoportok vagy párok szervezése.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Samu Ágnes: Kreatív írás. Holnap Kiadó, Bp., 2004.
Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Magvető Kiadó, Bp., 1959.
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Ráhangolódás, a szövegértés és a szövegalkotás előkészítése
1. Az Adyról tanultak Ismeretek
felidézése
felidézése,
szóbeli szövegalkotás,
lényegkiemelés

Szóbeli szöveg
alkotása tanári
segítséggel,
jegyzetek használatával
önállóan

2. Ady jellemzése: a
Tájékozódás
Szerb Antal-szöveg a szövegben;
önálló elolvasása
tipográfiai
megállapítások az olvasás
előtt

Frontális,
egyéni

Közös
megbeszélés

Önálló

A munkaforma
megválasztásában differenciálhatunk

Szöveg

3. A részlet árnyalt
megértése

Lényeges és
lényegtelen
megkülönböztetése,
globális
megértés,
gondolatmenet, struktúra
felismerése

Csoportos Megbeszé- Munkalap
vagy önálló lés
1–5. feladatok megoldása

4. Szövegszervező
alakzatok felismerése

Párhuzam, el- Csoporton belül Csoportlentét, ismétmunka
lés szerepe a
szövegben

Közös
megbeszélés

5. A szövegalkotás
előkészítése
– az ambivalencia
fogalma

Háttértudás
aktivizálása,
az ambivalencia szövegbeli
megjelenésének azonosítása

Megbeszé- Kiválasztják
lés
a megfelelő
kézikönyvet

Önálló

Munkalap
7–12. feladatok megoldása

II. A szöveg szóbeli és írásbeli megalkotása
1. Szóbeli megfogalmazás

Önreflexió az Lehet rajzban,
olvasottakra szóbeli szövegben, írásban

Páros vagy Megbeszé- Munkalap
csoportos
lés
2/2.
munka
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

2. Előkészület az írás- Szövegszerbeli közlésre:
kesztés,
– a jellemzendő sze- tervezés
mély kiválasztása;
– az illető személyiségének ellentétes vonásai;
– a jellemzés műfaji elvárásai;
– listázás;
– elrendezés – az
írásmű terve;
– bevezető mondatok.

Önállóan vagy
segítséggel

Önálló

Megbeszé- Munkalap
lés
2/3–8.

3. A szöveg önálló
megalkotása

Önálló

Önálló

Munkalap
2/9.

Szövegalkotás

III. A szövegalkotási feladatra reflexiók, értékelés
1. Csoportokban olvassák el egymás
munkáját és értékelik
Értékelési szempont: mi a jó, az értékes az írásműben

Műfaji és
Önként
esztétikai
vállalkozók
ismeretek alkalmazása az
értékelésben

Megbeszé- Munkalap
lés
2/10–12.

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a kreatív munka értékelése;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka értékes elemeinek és szerepeinek
kiemelése;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– minden esetben a motiváló értékelés legyen a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Ráhangolódás, a szövegértés és a szövegalkotás előkészítése

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Az Adyról tanultak felidézése
– a z általános iskolában tanultakat idéztetjük fel,
– az életműből a magyarság témát emeljük ki,
– közös megbeszélés, frontális munka ajánlott;
– a Szerb Antal-könyv bemutatása, ajánlása.

Ismeretek felidézése:
szóbeli szöveget alkotnak a költőről, a verseiről
tanultak alapján

Elolvassák a szöveget a tájékozódó olvasás
után.

Tájékozódnak a szövegben,. tipográfiai megállapításokat tesznek az olvasás előtt: próza és
vers együtt.

A részlet árnyalt megértése,
lényeges elemek kiemelése, globális megértés,
gondolatmenet, struktúra felismerése a feladat.

Munkalap 1–5. feladatok megoldás.

Szövegszervező alakzatok felismerése.
Az alakzatokról tanultakat idézzék fel a tanulók, majd töltsék ki a táblázatot.

Párhuzam, ellentét, ismétlés szerepének felismerése a szövegben, példákat keresnek, és
megoldják a munkalap kérdéseit.

II. a szöveg szóbeli és írásbeli megalkotása

A szövegalkotás előkészítése.
az ambivalencia fogalmának tisztázása vagy
kézikönyvből, vagy felidézéssel. Példákat keresnek a szövegből.

Háttértudás aktivizálása, az ambivalencia
szövegbeli megjelenésének azonosítása

A szöveg szóbeli és írásbeli megalkotása a feladat
Ennek előkészítésére a következő lépések
ajánlottak:
– reflexió az olvasottakra;
– átélt-e ambivalens érzéseket?
– ezeknek felidézése,
– személyek, helyzetek felidézése.

Megbeszélés, a munkalap feladatainak megoldása

Differenciálási lehetőség:
lehet rajzban, szóbeli szövegben, írásban reflektálni.
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Előkészület az írásbeli közlésre
– a személy kiválasztása;
– az illető személyiségének ellentétes vonásai;
– a jellemzés műfaji elvárásai;
– listázás;
– elrendezés – az írásmű terve;
– bevezető mondatok.
Értékelés
A megadott szempontok szerint, csak pozitív
megerősítésre gondoljunk!

A lépéseket a tanulók a munkalapon is olvashatják.
Megoldják önállóan, illetve páros munkával

Adhatnak egymásnak is ötleteket.

Differenciálás
Tanári segítséggel vagy önállóan
A szöveg önálló megalkotása

Önállóan megírják a kb. 1 oldal terjedelmű
fogalmazást. Otthon csiszolhatják, folytathatják, de nem kötelező.

III. a szövegalkotási feladatra reflexiók, értékelés

A szövegalkotási feladatra reflexiók, értékelés
Csoportokban olvassák el egymás munkáját,
és értékelik.
Értékelési szempont: mi a jó, az értékes az olvasott írásműben
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Műfaji és esztétikai ismereteiket alkalmazzák
az értékelésben
A munkalap feladatai, instrukciói segítik a
csoportmunkát.
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Munkalap
I. Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

Szerb Antal
Magyar irodalomtörténet
(Az Adyról szóló szöveg részlete)
Csak egy kétségtelen ma már: Ady hivatottsága, hogy benne új önszemléletre ébredjen a magyarság. Olyan teljesen, olyan reprezentánsan magyar volt, mint előtte is csak nagyon kevesen. A magyar koordináta-rendszer minden irányában teljes volt. Magában hordozta az egész
történelmet: nincs az ezer évnek egyetlen fontos pillanata sem, melyhez ne lett volna egészen
személyes relációja, mely ne szerepelne valami formában költészetében. Magában hordozott
minden társadalmi osztályt: az urat és a népet származásánál fogva, a polgárságot pedig a
társadalomban való elhelyezkedése révén. Hordozta a várost és a falut, kálvinista volt, de mélyen értette a katolicizmust, sőt szimpátiái révén még a zsidóságnak is reprezentánsa volt.
De ennél is több: szellemi sorsában a magyar szellemet hordozta. Gyökeréig átélte a kelet és a
nyugat antitézisét, az ezeréves harcot Európával Európáért. Szerelme Párizs iránt szimbóluma a magyar ember örökös vágyának Nyugat után; és másfelől az Ős Kajánban mítoszt épített magyarság nem európai, keleti és Kelet felé hajló erőiről. Mindig Nyugat felé ment, hogy
mindig visszajöjjön, de teljes európaisága fölött annál inkább magyar maradjon.
Föl-fölhajtott kő, bus akaratlan,
Kicsi országom, példás alakban
Te orcádra ütök.
És, jaj, hiába, mindenha szándék,
Százszor földobálnál, én visszaszállnék
Százszor is, végül is.
(A föl-földobott kő)
[…]
Ady támadása a magyarság ellen ugyanolyan gyökerű, mint Zrínyié, Széchenyié, Kölcseyé.
Támadta a jelen magyarját a jövendő magyarja kedvéért. Nem csak támadta: gyűlölte sokszor, idegesen érzékeny természetének hirtelen fellobbanó gyűlöletével. De ez a gyűlölet csak
a szerelem másik arca volt. Azért gyűlölte a magyart, mert nagyon is szerette azt a magyart,
amelynek lennie kellett volna, és nem volt.
Imádta Párizst, és szörnyű mitikus víziókban átkozta a Magyar Ugart, a lelkek temetőjét –
mert senki nála égőbben nem kívánta, hogy a magyar szabaduljon meg keleti tehetetlenségétől, közönyétől. Gyűlöletével és támadásaival fel akarta rázni a magyarságot, lendületet akart
adni belé, hogy tanulja el végre Párizstól a gyorsabb élettempót, hogy emberibb és teljesebb
életet éljen.
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1.	Húzd alá a szövegben azokat a kifejezéseket, amelyeket nem értesz! Hol néznéd
meg a jelentését? Válassz a szótárak közül!
2. Húzd alá a szövegben azokat a kifejezéseket, amelyek jelentését nem pontosan
érted! Beszéld meg társaiddal! Ellenőrizzétek a szótárban!
3.	Húzd alá a szövegben azokat a kifejezéseket, amelyeket nagyon kifejezőnek tartasz,
tehát tetszenek. Írd le őket!
4.	Milyen címet adnál a szövegnek?
Ady magyarsága

5.	Milyen címet adnál a 3 egységnek külön-külön?
– Ady származása…
– Szellemi gyökerei
– Támadásának ambivalenciája…

6.	Melyik szövegszervező alakzat a legjellemzőbb a következők közül?
párhuzam, ellentét, ismétlés

7.	A szövegből emeld ki azokat a nyelvi megoldásokat, amelyek döntésedet indokolják!
Úr és nép, kelet–nyugat, jelen–jövő, ment, hogy visszajöjjön, gyűlölte–szerette…

8. Mindhárom alakzathoz keressünk együtt is példákat!
9.	Kiderül, hogy példáink többnyire mindhárom helyre jók. Melyik szövegszervező
alakzat a legjellemzőbb? Mire következtethetünk ebből?
10. Szerb Antal a költő melyik jellemző vonását emelte ki?
A költő szenvedélyességét és érzelmeinek, tetteinek ambivalenciáját…
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11. Találunk egy versidézetet is a szövegben. Mi köti a szöveghez? Keress kapcsolatokat,
válaszaid idézetekkel támaszd alá! (Töltsd ki a táblázatot!)
Szöveg

Vers

A magyar ember örökös vágya Nyugat után

Föl-fölhajtott kő

Párhuzam

Ellentét

Ismétlés

Támadása ugyanolyan gyökerű, mint Zrínyié, Széchenyié, Kölcseyé.

Hordozta a várost és a
falut… gyűlölte a magyart – mert szerette a
magyart.

Szellemi sorsában a
magyar szellem sorsát
hordozta.

Olyan teljesen, olyan reprezentánsan magyar volt.

Kicsi országom… a te orcádra ütök…

Mindig Nyugat felé ment, hogy mindig
visszajöjjön.

Százszor földobnál, én visszaszállnék / Százszor is,
végül is.

12. Igazold a 3 említett személyiséggel való párhuzam létjogosultságát műveik
említésével!
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem
Széchenyi István: Hitel…
Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas, Zrínyi dala…

II. Milyenek vagyunk mi?
1. Mit jelent az ambivalencia kifejezés?
	Az ellenkezőjébe könnyen átcsapó érzés, viselkedés, illetve egyidejűleg két irányba érvényes érzés…

2.	A szöveg mely mondatai fejeznek ki ambivalenciát?
Azért gyűlölte, mert nagyon is szerette…, átélte Kelet és Nyugat antitézisét

3.	Ismersz-e olyan embert, akire az ambivalencia jellemző?
Írd le az illető ellentétes jellemvonásait!

4.	Idézzük fel a jellemzés műfaji elvárásait!
Hogyan történhet a bemutatás:
	szerzői közlésekkel, mások véleményének megidézésével, az illető külső megjelenésének, környezetének, beszédének, tetteinek bemutatásával stb.
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5.	Most írásban kell valakit bemutatnod. Ki lesz az? Választhatod önmagadat is.
Ha döntöttél, kezdődhet a felkészülés. A következő lépéseket ajánljuk:
a) Melyek az illető legjellemzőbb tulajdonságai? Készíts listát!
b) Honnan tudod, mi bizonyítja, hogy ezek a tulajdonságok jellemzik őt?
		Bizonyítékok gyűjtése: Az illető tettei, szavai, kapcsolatai, környezete, külső megjelenése, érzései
vele kapcsolatban stb.
c) Rendezd a leírtakat!
d) Írd meg a vázlatot, a fogalmazvány tervét!
		 Például:
		 Külső megjelenése; Jellemvonásai és annak bizonyítása; Érzéseim vele kapcsolatban
e) Írj variációkat a bevezető mondatra!
		 Például:
		 Érdekes ember…
		 A végletek jellemzik…
		 Szeretnék hasonlítani rá…
		 Nem szeretnék hasonlítani rá…
		 A legbátrabb és a leggyávább ember egyszerre…
		Lehet unalmasabb is a kezdet, aztán meglepetés lesz a folytatás: X. Y. a szomszédom… Madarakkal társalog, pedig nem ő Szent Ferenc …

6.	Most írd meg a fogalmazást!
	Tekintsd ezt ugyanolyan iskolai írásgyakorlatnak, mint amelyet Csokonai kapott a Debreceni Kollégiumban! Egyik ilyen írásgyakorlatból született a zsugori uramról szóló vers.
A te írásodból is nagy mű keletkezhet.
	A fogalmazás terjedelme körülbelül egy oldal legyen. (Ha nem készülsz el vele, otthon
kiegészítheted.) Jó munkát kívánunk!

7.	Értékeljétek egymás írását (5-6 fő legyen egy csoportban)! A fogalmazásokat adjátok
körbe vagy mindenki olvassa fel hangosan! Válasszátok ki a legsikerültebbet, és
indokoljátok döntéseteket!
8.	Mindenki hallgassa meg a legjobb munkákat csoporton kívül is! (Rangsor nem kell,
mindegyik jellemzésnek fogalmazzátok meg közösen az erényeit.)
	Akinek kedve van, próbálkozzon a verses megoldással is. A következő foglalkozásra hozd
el (persze rejtegetheted és csiszolgathatod még egy ideig)!

10. szerb antal írása adyról
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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11. „te meg én” –
szerelmes versek
szövegszerkesztési módok
(keretes, mozaikszerű) technikáinak
felismerése és ételmezése

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

A szövegek különböző szerkezettípusainak elemzésével a keretes és a mozaikszerű szövegépítkezési mód sajátosságának feltárása; kreatív írásgyakorlattal az alkotóképesség fejlesztése.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam
Megelőző tananyag:
10. modul (Szövegszerkesztési módok [lineáris, párhuzamosság és
ellentétezés] technikáinak elsajátítása; kreatív írásgyakorlatok)
Követő tananyag:
12. modul (Szövegszerkesztési módok [képzettársítás, asszociatív]
technikáinak elsajátítása, kreatív írásgyakorlatok)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam.
Kereszttantervi kapcsolódások:
– tanulás: a könyvtári ismeretszerzés szerepe az önálló és kooperatív tanulásban;
– informatikai eszközök és elektronikus dokumentumok felhasználása szövegértelmezésben és szövegalkotásban;
– információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási képesség fejlesztése; információk felhasználása szövegalkotásban.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése lírai művek elemzésével, valamint szövegalkotással.

A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– a szövegek szerkezeti egységeinek, szerkezettípusainak elemzésével a diákok megfigyelési, értelmezési képességének fejlesztése; annak megértése, hogy a szövegek műnemtől és műfajtól függően más-más szerkezeti egységre tagolhatók;
– lírai művekben a keretes és a mozaikszerű szövegépítkezési
mód sajátosságainak feltárása után a szövegalkotási technika
gyakorlása írásbeli feladatokkal;
– önkifejező szövegalkotás: törekvés a személyiséget kifejező
egyéni stílusra; szövegek átírása különböző nézőpontból.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul középpontjában lírai költemények elemzése, szerkezeti jellemzőinek értelmezése és
kreatív írásgyakorlat áll. A szövegekben a keretes és a mozaikszerű szövegépítkezési módok
jellegzetességei, a szerkesztési módok jelentésbeli sajátosságai szemléletesen vannak jelen.
Célszerű a tanulók ismereteire építve indítani a beszélgetést, hiszen a lírai és epikai művekben már megismert szerkesztési mód a modul anyaga.
Az írásbeli feladatokban részben felhasználhatják a modulban megismert verseket, ill.
könyvtár és internet segítségével kereshetnek másokat.
A modul feldolgozásakor az egyéni és a kooperatív munkaforma ajánlott. A tanulók közösen értelmezhetik és oldhatják meg a feladatokat. Az írásbeli feladat megoldását célszerű
minden tanulótól meghallgatni, és az „osztály–portfólióban” érdemes elhelyezni.

tÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kerettanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Bencze Lóránt: Emlékezés, szövegalkotás, szövegtípus. In: Mikor-miért-kinek-hogyan I. Stílus és értelmezés a nyelvi kommunikációban. Corvinus Kiadó, Bp., 1996.
Géraldy, Paul: Te meg én. Helikon Kiadó
Szathmári István: Stílusról, stilisztikáról napjainkban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1994.
Tolcsvay Nagy Gábor: A szövegek világa. Nemzeti Tankönyvkiadó., Bp., 1994.
Vallomás. General Press Kiadó. (2. kiadás)
Várj reám. Orosz szerelmes versek. General Press Kiadó (Válogatta és az előszót írta Baranyai
Ferenc)
Ajánlott internetes honlapok:
pl. w
 ww.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Keretes és mozaikszerű szerkezettípus, szerkesztési mód
1. Szóbeli szövegalkotás –
a szövegek szerkezettípusaira példák
gyűjtése

Ismeretek
felelevenítése,
alkalmazása
új beszédhelyzetekben

Frontális

Beszélgetés

2. A keretes szerkesz- A keretes
tési mód lírai mű- szövegépítvekben
kezési forma
funkciója

Egyéni
Írásbeli és
vagy páros szóbeli
munka

Szöveg 1–4.
Munkalap I.

3. Mozaikszerű szö- A mozaikIdő szerint
vegszerkezeti típus szerű szerlírai művekben
kesztési mód
sajátosságainak feltárása,
értelmezése

Egyéni
Írásban és
vagy páros szóban
munka

Szöveg 5.
Munkalap
II.

4. Könyvtárhasználat, internethasználat

Páros mun- Írásban és
ka, egyéni szóban
munka a
tanár döntése szerint

Könyvtár,
internet

Kooperatív Írásbeli
A és B változat vagy
egyéni

Könyvtár,
internet
használata

Könyvtár,
Idő szerint
elektronikus
eszközök,
internet használata szövegértelmezéshez
és szövegalkotáshoz

II. Szövegalkotás – keretes, mozaikszerű szöveg
1. Írásbeli szövegalkotás:
A) Verses-rímes
szöveg alkotása
vagy
B) Leíró szöveg
alkotása: hazai táj

Személyessé- Érdeklődés
get kifejező- szerint
szövegalkotás; a kifejező
eszközök
alkalmazása

2. Differenciálás:
A Babits-versben
szereplő egyik országról festmény
készítése, a vers
motívumainak
megjelenítése

Az alkotói
képesség fejlesztése

Egyéni adottság Festmény
szerint
készítése
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

III. Értékelés
1. A tanulók írásbeli Értékelő,
„Opponensek”
munkájából a leg- elemző, érve- kijelölése
jobbak kiválasztása lőképesség
fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Tanulói
munkák

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– a motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.

Írásbeli feladatok értékelése
– a műfaji jellemzők (verses-rímes forma; leírástechnika) és a megalkotott szöveg viszonya,
értékei;
– a személyesség kifejezésének formái;
– a szövegek hatáselemei (jelentések, motívumok, hangulatok, stíluselemek);
– könyvtári vagy internetes tevékenységi forma eredményes használata.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Keretes és mozaikszerű szerkezettípus, szerkesztési mód

Tanári tevékenységek

Tanulói tevékenységek

Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása:
– a szöveg szerkezettípusairól tanultak értelmezése egymáshoz való viszonyuk megfogalmazásával;
– az irodalmi szövegek építkezési módjának
sajátosságai;
– példák keresése a keretes és a mozaikszerű
építkezési módra (pl. Himnusz, Szózat).

A tanulók példákkal elevenítik fel a szöveg
szerkezettípusait.
Megkülönböztetik az időrendi, térbeli előrehaladásra, logikai menetre épülő építkezési
módokat.
Kiemelik az irodalmi művek sajátosságát: a
szöveg felépítésében a szövegalkotó gondolatainak, érzelmeinek szerepét.

Feladat
– Keretes szerkesztési mód lírai versekben
– A feladatok felolvasása, az esetleges problémák megbeszélése; a feladatok megoldásához egyéni vagy páros munkaforma megjelölése
Feladat
– Mozaikszerű szerkesztés lírai művekben
– Egyéni vagy páros munka

A tanulók megoldják a munkalap feladatait:
munkalap I., 1. a, b, c, d feladat

Munkalap II., 1–5. feladatok megoldása

Értékelés
Egy tanuló bemutatja megoldásait, a többiek
kiegészítik.
A megoldás színvonalának pozitív értékelése.
Feladat
Könyvtár- vagy internethasználat
Szöveg, információgyűjtés hazánk egy tájegységének jellemzőiről – tetszés szerint választva a tájegységekből.
A tanár megjelöli a gyűjtés célját, írásbeli szövegalkotáshoz jellemző motívumok gyűjtése.

A tanulók a könyvtárban könyvekből vagy
internetről információkat gyűjtenek szövegalkotáshoz (pl. földrajzi tájjellemzők)

Differenciálás
Egy-egy tanuló információkat gyűjt a lírai
szövegek szerzőiről, rövid ismertetést készít
vázlatos formában.
II. Szövegalkotás – keretes, mozaikszerű szöveg

Feladat
Írásbeli szövegalkotás egyéni érdeklődés és
választás szerint
A) Verses-rímes szöveg alkotása: a téma: érzelem vagy táj.
B) Leíró szöveg szerkesztése: egy hazai táj
megjelenítése.

A tanulók a megadott szempontok szerint alkotnak szöveget; munkalap II. 6.
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II. Szövegalkotás – keretes, mozaikszerű szöveg

Differenciálás
Az európai körkép, stíluseszközök elemzése
Értékelés
A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban!
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munkalap II. 4–5. feladat
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Munkalap I.
I.	A szövegmellékletben szereplő versek közül válassz ki egyet, majd
a következő szempontok figyelembevételével készíts rövid vázlatot
a költemény bemutatására!
a) Paul Gérardy: Zongora [Szöveg 1.]
b) Elisabeth Barrett-Browning: Mondd újra [Szöveg 2.]
c) Afanaszij Fet: Holdfény [Szöveg 3.]
d) Szergej Jeszenyin: Bokraink közt [Szöveg 4.]
Szempontok:
– a szöveg címének értelmezése
		 • a vers elolvasása előtt;
		 • a vers elolvasása után;
– a szerkezeti felépítés jellemzői;
– kulcsszavak, szókincs elemzése.
a) Paul Gérardy: Zongora
		Például: A hangszer jellemzőihez kapcsolódó szószerkezet: „egy ujjal játszom ezt a dalt; hallgasd
meg”; a lírai én – férfi – megidézi a párbeszédet, melynek témája a féltékenység, évődés.
		 Keretes szerkezet – változtatással
b) Elisabeth Barrett-Browning: Mondd újra
		Például: Keretes szerkezet – kevés változtatás, sürgető kérés a cím; áthajlások a versszakok között
– az áradó érzelem kifejezése
c) Afanaszij Fet: Holdfény
		 Például: Az éj hangulata; romantikus kép – a cím és a szöveg összhangja: szín-hang líraiság
d) Szergej Jeszenyin: Bokraink közt
		 Például: A cím a vers első sora
		 A keretes szerkezetű vers felépítése:
			 1. és 6. versszak a keret: fájdalom, emlékezés megerősítése
			 2–3. a kedves arca – szeme – felidézése – elmúlás képei
			 4–5. mitikus megidézés

1.	Olvassátok fel az elkészített vázlatot, majd hasonlítsátok össze az azonos verset
elemzők munkáját!
2.	Értékeljétek a vázlatokat: melyik miért tetszett!
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Munkalap II.
Olvasd fel Babits Mihály Messze… messze… című versét, majd oldd meg a feladatot!

1. Milyen témájú szöveget várunk a cím alapján?
Például: vágyódás, álmodozás, utazás

2. Mi jellemzi a költemény szerkezetét?
Például: 9 négysoros versszak
1–8. versszak: egy-egy versszak egy-egy ország: mozaikszerű építkezés
9. versszak: összegzés

3.
a)	Az „európai körkép” megjelenítésében milyen stíluseszközök dominálnak? Példákkal
bizonyíts!
		 Például:
		 – impresszionista képsor: egy-egy kép az országról
		 – rövid tőmondatok; statikus kép, nominális stílus.
b) Állapítsd meg a költemény verselési formáját!
		 – Páros rímek, alliteráció, jambikus verselés

4.	Készítsd el a költemény „színképét”!
a) Színes ceruzával húzd át a színt jelölő és színt idéző szavakat!
vagy
b) számítógépes program segítségével készíts diagramot!
Az ország neve

Színek

Spanyolhon

barna-barnás: 2
bíbor: 1
színes: 1

Olaszhon

sötét(kék): 2
fehér: 2

Göröghon

szürke: 1
zöld: 1
fehér: 1

Svájc

sötétzöld: 1
fehér: 1

Némethon
Frankhon

színes: 1
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Angolhon

szürke: 1
fekete: 1

Svédhon

sötétkék: 1
fehér: 1
szőke: 1

c)	Fogalmazd meg 3-4 mondatban, milyen jellegzetességeket fedezel fel a diagram színeiben!
		 Például: az északi országok színei sötétebbek, a déliek erőteljesebbek, színesebbek
d) Hogyan hozható összefüggésbe a mozaikszerű szerkesztésmód és a diagram színvilága?
Például: a színek váltakozása, egymás mellettisége is követi a szerkezeti váltást
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5.	Az országokat megjelenítő szavak más-más „valóságdarabhoz” kapcsolódnak.
a) Vizsgáld meg a költemény szókincsét, és töltsd ki a táblázatot!
Az ország
neve

Jellegzetes épület,
Tájat idéző
építmény, település

Növény-,
Éghajlat/napszak Népre utaló
állatvilág

Spanyolhon

minarét,
balkon

Olaszhon
Göröghon

szökőkút,
márvány
régi rom

Svájc

major

Némethon

város, régi ház;
emeletes tető;
cégérek

hízott
polgárok

Frankhon

mennyi kirakat

vidám,
könnyelmű
nép; nyüzsgés

Angolhon

hidak,
kémények,
kastélyok,
parkok,
labdatér

Svédhon

bíbor alkony

szirtek,
a föld
kopár
bérc,
völgy,
jégmező

mirtusz

fülleteg, sötét ég

nyáj,
fenyő,
gyopár
zerge

a lég sűrű

nyáj

fjord, fák,
kristály
tengerek

pásztor

friss levegő

ködök

nagyarcú,
szőke
emberek

b) A táblázat alapján mely stíluseszközt találod jellemzőnek, és szerinted mi a szerepük?
		 Szóképek és jelzők; erőteljes vizualitás, szemléltetés

6. Az A) és B) feladat közül választhatsz.
A)	Verses-rímes (lírai) szöveg alkotása: a téma: egy érzelem megjelenítése (pl. szeretet,
szerelem, barátság)
B) Leíró szöveg szerkesztése: egy hazai táj megjelenítése

11. „Te meg én” – szerelmes versek
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A következő szempontokat vedd figyelembe:
A)
		
		
		
		
		

Lírai szöveg (vers):
– keretes szerkezetű legyen,
– 2-3 versszakból álljon,
– a verselése: jambikus forma (egy rövid és egy hosszú szótag szabályos váltakozása),
– tiszta rím (a magán- és a mássalhangzók egyaránt megegyeznek),
– az olvasott költemények szóképei is beépíthetők munkádba.

B)
		
		
		

Leíró szöveg:
– a szöveg 3-4 kisebb szerkezeti egységből épüljön föl,
– a tájat szemléltesd költői jelzőkkel,
– mozaikszerű technikát alkalmazz!

Mindkét feladat esetében találó címmel is fokozd a hatást!
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Szöveg 1.

Paul Géraldy
ZONGORA
Drágám, csináltam én Neked
három hangból egy éneket.
Egy ujjal játszom ezt a dalt.
Hallgasd meg. Ülj le, kisgyerek.
Ha azt hiszed, hogy buta, majd
mondd meg nekem. Hát ime, halld.
Van egy csodaszép kedvesem.
„Mért oly féltékeny? – igy gagyog.
Hiszen csakis Önt szeretem
és hű vagyok.
Hogy ne szeressem? Nem lehet!
Mikor a társaság gyülöng,
maga a legértékesebb,
a legkülönb!
Magát imádom. Holtomig!
Mégis örökké félt. Ugyan.
Nem szép, hogy így csacsiskodik,
tisztelt uram!”
Hát ez igaz. A szíve hű.
Nem csélcsap és nyilván enyém.
Őszinte is. És egyszerű…
De érzem én,
hogy valahol egy férfi van,
több nálam, egyszer idejő,
mig bús leszek frissen, vigan
s megérti Ő.
És féltékeny vagyok és rettegek,
s zúg a fejem s a szívem maga van.
Nézd, ezt a dalt írtam Neked,
kis madaram.
Kosztolányi Dezső fordítása
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Szöveg 2.

Elizabeth Barrett-Browning
MONDD ÚJRA
Mondd újra s újra mondd és újra mondd,
hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak
kakukknótához hasonlítanak,
emlékezz rá, hogy se mező, se domb
nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb
újul tavasszal s kizöldül a mag.
Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak
sötétben zeng el és kékség borong
nyomában. Ismételd… szeretsz… Ki fél,
hogy a rét túl sok virággal veres
s az ég túl sok csillaggal ékszeres?
Mondd, szeretsz, szeretsz… Hangod úgy zenél
mint ezüst csengő, újrázva… Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress…
					

Babits Mihály fordítása

Szöveg 3.

Afanaszij Fet
HOLDFÉNY
Gyere a kertbe, kedvesem,
kint sárga hold ragyog,
gyere, oszlasd el lelkemen
a néma bánatot.
A tó csillog, akár a réz,
a tücsök dalba fog,
patak, malom távolba vész,
a sárga hold ragyog.
Álmodva issza be szemem
a lágy varázslatot,
gyere a kertbe, kedvesem,
kint csak a hold ragyog.
Rácz Olivér fordítása
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Szöveg 4.

Szergej Jeszenyin
BOKRAINK KÖZT
Bokraink közt már az ősz barangol,
kóró lett a fényes laboda.
Zizegő, szép zabkéve-hajadról
nem álmodom többé már soha.
Arcod haván bogyók bíbor vére –
szép voltál, te kedves, illanó!
Szelíd, mint az alkony puha fénye,
s fehéren sugárzó, mint a hó.
Szemed magvai kihulltak régen,
neved, a törékeny, messze szállt.
Gyűrött sálam őrzi már csak híven
fehér kezed hársméz-illatát.
Amikor a háztetőn a hajnal
macskamódra, lustán lépeget,
emlegetnek tűnődő szavakkal
vízimanók, dúdoló szelek.
Kéklő esték azt suttogják rólad:
álom voltál, elhaló zene.
De tudom – aki formálta vállad,
fénylő titkoknak volt mestere.
Bokraink közt már az ősz barangol,
kóró lett a fényes laboda.
Zizegő, szép zabkéve-hajadról
nem álmodom többé már soha.
				

Rab Zsuzsa fordítása
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Szöveg 5.

Babits Mihály
MESSZE… MESSZE…
Spanyolhon. Tarka hímü rét.
Tört árnyat nyujt a minarét.
Bús donna barna balkonon
mereng a bíbor alkonyon.
Olaszhon. Göndör fellegek,
Sötét ég lanyhul fülleteg.
Szökőkut víze fölbuzog.
Tört márvány, fáradt mirtuszok.
Göröghon. Szirtek, régi rom,
ködöt pipáló bús orom.
A lég sürű, a föld kopár.
Nyáj, pásztorok, fenyő, gyopár.
Svájc. Zerge, bércek, szédület.
Sikló. Major felhők felett.
Sötétzöld völgyek, jégmező:
harapni friss a levegő.
Némethon. Város, régi ház:
emeletes tető, faváz.
Cégérek, kancsók, ó kutak,
hizott polgárok, szűk utak.
Frankhon. Vidám, könnyelmü nép.
Mennyi kirakat, mennyi kép!
Mekkora nyüzsgés, mennyi hang:
masina, csengő, kürt, harang.
Angolhon. Hidak és ködök.
Sok kormos kémény füstölög.
Kastélyok, parkok, labdatér,
mért legelőkön nyáj kövér.
Svédhon. Csipkézve hull a fjord.
sötétkék vízbe durva folt.
Nagy fák és kristálytengerek,
nagyarcu szőke emberek.
Ó mennyi város, mennyi nép,
Ó mennyi messze szép vidék!
Rabsorsom milyen mostoha,
hogy mind nem láthatom soha!
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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12. krúdy gyula: a hídon
szövegszerkesztési módok
(képzettársításos, asszociatív)
technikáinak elemzése és
kreatív írásgyakorlat

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

Az irodalmi művek szerkezettípusának egyik jellemzője, hogy
a szövegépítkezésben képzettársításos, asszociatív forma érvényesül. A szöveg megértéshez szükséges képességfejlesztést
tűzi ki célul a modul.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam
Megelőző tananyag:
5. modul (A szöveg szerkezeti egységeinek feltárása), valamint a
10–11. modul (Szerkesztési módok)
Követő tananyag:
13. modul (Tapasztalati tényekről, gondolatokról, irodalomról, élményekről személyes állásfoglalás kialakítása)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam.
Kereszttantervi kapcsolódások:
– vizuális kultúra: belső vizualitás, intuíció fejlesztése;
– művészetek: zene: zeneiség verbális kifejezése; ízlésirányzatok jellemzői;
– művészettörténet: szecesszió képi jellemzői; zenei, ritmikai
elemek prózai szövegben.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében.

A képességfejlesztés
fókuszai

12. Krúdy Gyula: a hídon

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– a szöveg minél teljesebb megértését biztosító hangos olvasás
gyakorlása;
– a szó szerinti és a metaforikus jelentések megkülönböztetése,
a szövegértési technikák ismeretének bővítése, gyakoroltatása
és alkalmazása;
– szépirodalmi szövegekben megjelenített esztétikai értékek
felismerése; zenei; ritmikai, színelemek feltárása;
– az értő figyelem alkalmazása szövegértésben és kreatív szövegalkotásban.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul Krúdy Gyula A hídon című elbeszélésére épül, szorosan kapcsolódik az 5. modul
szövegeihez, feladataihoz, de eltérő tevékenységi formákkal gazdagítja azokat. A 20. század
irodalmában a szövegek lirizálódásának, szubjektivizálódásának új formáival találkoznak a
tanulók. A monologikus időszerkezet felbontása, a történet, cselekmény háttérbe kerülése,
a képzettársításos, asszociatív szerkezettípus jellemzője a Szindbád-novelláknak, elemzésük
új eljárásokat, kultúrtechnikákat kíván. A modulban az írásbeli feladatok kapnak nagyobb
hangsúlyt; megoldásukhoz a páros munkát javasoljuk.
A tanulók közösen értelmezhetik és oldhatják meg a feladatokat. Egy-egy írásbeli munka
mindenki által jónak tartott megoldását az „osztály–portfólióba” érdemes elhelyezni.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Irodalmi fogalmak kisszótára. Korona, Budapest, 2001.
Krúdy Gyula: Szindbád. Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1999.
Ajánlott internetes honlapok:
pl. w
 ww.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Szóértelmezés, szóasszociáció, szövegelemek
1. Szóbeli szövegszer- Fogalmak
kesztés: fogalmak értelmezése,
értelmezése
lényegkiemelés

Frontális

Beszélgetés

2. Krúdy Gyula A
hídon c. művének
címe

Nyelvtani-nyelvi
ismeretek
alkalmazása:
jelentésmező

Szóbeli

3. A novella felolvasása

Hangos olvasási képesség
fejlesztése

Egyéni

4. Az ellentét mint
szövegszervező
elv; a szöveg központi motívuma

Ellentétek
feltárása;
a központi
motívum
értelmezése

Frontális

Szóban

Szöveg 1.

5. Szövegértelmezés
különböző megközelítéssel, kreatív
írásgyakorlatokkal

Új műfaj
elemzéséhez
– új értelmezési attitűd
fejlesztése

Idő szerint

Páros
munka

Írásban és
szóban

Munkalap
1–6. feladat

1. Írásbeli szövegalAsszociációs
kotás:
képesség fejEgy kiválasztott
lesztése
emléktárgy vagy
családi album alapján képzettársításos szövegalkotás

Érdeklődés
szerint

Egyéni
Írásbeli
vagy páros

Szöveg 1. és
a tanulók
által hozott
„emlékek”

2. Illusztráció készítése:
egy jelenethez
illusztráció, esetleg
előadáshoz díszlet
tervezése

Érdeklődés
szerint

Egyéni

Szöveg 1.

II. Szövegalkotás

12. Krúdy Gyula: a hídon

Írásbeli
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

III. Értékelés
1. A tanulók írásbeli Értékelő,
„Opponensek”
munkájából a leg- elemző, érve- kijelölése
jobbak kiválasztása lőképesség,
fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Tanulói
munkák

2. Az illusztrációk
Alkotóképesbemutatása és érté- ség, fantázia
kelése
fejlesztése

Frontális

Szóbeli

Egyéni
munkák

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– a motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Szóértelmezés, szóasszociáció, szövegelemek

Tanári tevékenységek
Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása:
Fogalmak értelmeztetése:
– asszociálás;
– impresszió;
– szecesszió;
– szubjektivitás;
– lirizálódás.

Feladat
– A híd szó jelentésmezője:
konkrét és átvitt értelmű jelentése
– Az összekötő szerep kiemelése

Feladat
A mű címe alapján milyen tartalmú, hangulatú
műre számíthatunk?
Feladat
A novella felolvastatása mikroszerkezeti egységenként, fiú/lány váltásban.
Célszerű előre felkérni a tanulókat a felolvasásra
Feladat
a) Beszélgetés:
– A cím alapján várt tartalom – és a mű meghallgatása utáni gondolatok
– A mű hatásáról egyéni megnyilatkozás
b) A hallott szöveg alapján a novella fő rendező elvének és központi motívumának megfogalmazása

Értékelés
A felolvasás hatásosságát értékeljük

12. Krúdy Gyula: a hídon

Tanulói tevékenységek
A tanulók emlékezet vagy lexikon segítségével
értelmezik a fogalmakat
Asszociálás: képzettársítás
Impresszió: benyomás
Szecesszió: elkülönülés; a 19. sz. végének, 20. sz.
elejének művészeti stílusa; díszítőelemként főként stilizált természeti tárgyakat alkalmazott
Szubjektivitás: személyes, egyéni
Lirizálódás: líraiság, érzelmi átéltség
A híd (alán eredetű; mély hangú „i”!)
fölérendelt: építmény
mellérendelt: pl. felüljáró, palló, viadukt, átjáró
alárendelt: pl. pontonhíd
átvitt: sport, fogászat
A tanulók megfogalmazzák gondolataikat, elképzelésüket
A kifejezően, jól olvasó tanulók bemutatják a
szöveget

a) A tanulók megnyilatkozásai

b) A tanulók válaszai
Pl.:
– a novella fő rendező elve: az idődimenzió
összeolvadása; múlt és jelen együtt jelenik
meg
– az időtlenség és a tényleges idő szembeállítása
A központi motívum:
„A folyó fürgén futott a híd álmos ívei alatt.”
A tanulók véleményt nyilvánítanak
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Feladat
A munkalap 1–6. feladatának megoldatása
Célszerű 6 párt (ill. 2x6 párt) alakítani.
Minden pár egy-egy feladatot old meg, majd
bemutatják a megoldásokat

A tanulók párban oldják meg a munkalapból
a kijelölt feladatokat

II. Szövegalkotás

Feladat
Célszerű 2-3 órával előbb felhívni a tanulók
figyelmét arra, hogy gyűjtsenek képeket családi albumból vagy régi emléktárgyat.
Szempontok:
– A z írásbeli szövegalkotás 12-16 mondatból
álljon
– Legyen benne egy kitérés, rövid kitekintés
a főtémából
– Líraiság jellemezze
Feladat
Illusztráció készítése a szöveg bármelyik részéhez

Családi albumok, emléktárgyak felhasználása képzettársításos szövegalkotásban

Egyéni érdeklődés szerint

III. Értékelés

A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban!

Munkalap
Olvasd el Krúdy Gyula novelláját, majd oldd meg a feladatokat!

KRÚDY GYULA
A HÍDON
Negyedik út
Szindbád, a hajós, midőn közeledni érezte halálát, elhatározta, hogy még egy utolsó utazásra
indul, mielőtt elhagyná a sztambuli bazárt, ahol egy régi szőnyegen üldögélve pipáját szívogatta. Eszébe jutott fiatalkorából egy város – völgyben és piros háztetőkkel, ahol a barna híd
ódon ívei alatt színes kavicsok felett vágtat egy tiszta kis folyó, és Szindbád a híd kőpárkánya
mellől álmodozva nézte a messziségben alvó kék erdőket…
Ide kívánkozott még egyszer Szindbád, mielőtt utolsó pipáját kiszívta volna a régi szőnyegen; a kék erdőket látni a messziségben és a híd lusta ívei alatt serényen utazgató folyót. Egy
kőszent áll valahol a hídon, látni lehet onnan a kis cukrászboltot dohányszínű függönyeivel,
valamint kopott aranyos betűivel. A. Marchali, mondják a töredezett betűk a boltocska felett,
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ahol Szindbád egykor sarkantyúját pengette, és a háromlábú biliárdasztal felett dákójára támaszkodva, kecsesen, könnyedén és ábrándosan álldogált, mert a cukrásznénak barna szeme
volt, barna haja volt. Sárgaborítékos regényt olvasott a kassza mellett, és midőn a tekegolyók
futkározásukban megcsörrentek a zöld posztón, álmodozva, szórakozottan felpillantott a
cukrászné a regényből. Ezért állott Szindbád dákójára támaszkodva minden délután a biliárd
felett, és dús, puha haját titkon megigazította a kassza tükrében.
– Vajon él-e még Amália? – kérdezte Szindbád a sztambuli bazárban, és nemsokára útra kelt
a piros tetők felé, ahol egy folyó szeli keresztül a várost, és a hídról álmodó erdőket látni.
A városka (amelyben Szindbád egykor katonáskodott) mintha mit sem változott volna. Némely vidéki város, a hegyek között, völgyekben, mintha századokig aludna, ha egyszer elalszik. A régi királyok okozták ezt, akik egyszer valamiért megharagudtak e helyre, és kegyes,
termékeny pillantásukat levették a városkáról. Mit csináljon a városka, ha a király többé nem
néz rá? Bánatában elalszik, és álomba merülve várja, amíg valamely királynak ismét odatéved
a tekintete, hogy a városka megrázkódjon és felébredjen. A királyok még mindig haragudtak
arra a városra, ahová Szindbád elutazott, mert a toronyórák is megállottak itt. Valami olyan
időt mutattak az órák, amilyen talán soha sincs. A kapuk, amelyek többnyire a falba vésettek,
az ajtók, amelyek halkan és csöndesen nyílnak sötétes folyosókra: bezárva. A sárkányfejű
esőcsatornák felmondták a szolgálatot, az esővíz másfelé csurog alá az ereszekről, és a kis
boltok előtt ugyanazon fakó ostornyeleket rázogatja a szél. Egy téren valahol egy boltajtó
nyikorgott, és egy kis csengő csilingelt, és Szindbádnak úgy tűnt fel, hogy huszonöt év előtt
sötét estéken ugyanígy sírdogált az ajtó, csengett a kis csengő gyertyákért, kőolajért járó cselédleányok keze alatt. Majd ablakokra bukkant, amelyeken már akkor is – sarkantyús legény
korában – lezárt szemű zsalugáterek foglaltak helyet. Már akkoriban eltűnődött ezeken a
halott ablakokon, amelyeket sohasem nyit fel senki, és a por vastagon rakódik a zsalukra.
Vajon mi lehet az ilyen ablakok mögött? Talán egy halott fekszik ott ravatalán, és sárga viaszgyertyák bágyadt, kékes párák közepette lobognak a koporsó körül. Vagy egy asszony alszik
odabenn csöndesen, és valakiről hosszasan és édesdeden álmodik. Vagy talán egy kép függ
a falon, a bezárt ablak mögött, valakinek a képe, akinek kedvéért örökös homályba borult a
szoba… Szindbád így bandukolt végig a csöndes városon, és egy utcasarkon hirtelen megállott, mert a közelben megszólalt egy öreg, pohos toronyka harangja, és mély hangon beleszólt
a délutáni csöndbe. És mindjárt ezután valahol, valamerre katonák trombitáltak, és Szindbád
sétapálcáját, mint egy kardot, hóna alá kapta, és bokázó, friss lépésekkel indult most már az
A. Marchali-féle cukrászbolt felé, mint egykor hajdanában… Hátranézett, hogy miért nem
csörögnek a sarkantyúk a sarkán.
A. Marchali… A betűk aranyozása persze lekopott régen, de a dohányszínű függönyök az
ablakon még a régiek. A sáros út a régi híd felé kanyarodik, és a hídon csöndesen gurul egy
szamaraskordé. Nagyfülű, kis szürke csacsi vékony lábszáraival serényen bandukol a kordé
előtt és piros szalag van a nyakában. Szindbád tűnődve áll a cukrászbolt előtt, vajon bemenjen-e dicsősége, boldog szerelme színhelyére? Majd megnyomta a kilincset.
Szivarfüst és pörköltkávé szaga fogadja odabent. Biliárdgolyók koccanását hallja, mintha
az ő tiszteletére csörrentek volna össze a golyócskák, és egy fiatal tiszt nyurgán, hanyag előkelőséggel, nyakánál kigombolt zubbonyban áll dákóra támaszkodva az asztal felett. Öreg,
pápaszemes ember hajlik egy kávéfoltos újságlepedő fölé, és kis kalitkában valamely fekete
madár gunnyaszt az ablak mellett. A kis kassza a régi helyén, és a Makart-csokrok ott állanak
színes tartóikban, mintha azóta emberi kéz sem nyúlt volna hozzájuk.
Szindbád csöndesen, szinte visszafojtott lélegzettel ült helyén, és csodálkozott, hogy a piros
és fehér golyócskák mily fürgén szaladoznak az új posztóval bevont biliárdasztalon. A görbe
padlón megcsörren a fiatal tiszt sarkantyúja, és a kályha mellett halkan ketyeg egy faházikóba
rejtett óra.
– Most már csak Amália hiányzik – gondolta magában Szindbád.
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És a kassza mellett a piros függöny mintegy varázsszóra szétnyílott, és Amália fekete kötényben, kezében kávéscsészével a cukrászboltba lépett. A félcipőcskéje némileg kopott volt,
de a szalagja friss és széles, a köténye pirossal volt beszegve, és frissen fésült barna hajában
egy ezüstfésű villogott. Könnyed, alig hallható lépésekkel hozta a kávét Szindbád asztalához,
és barna szemében kellemes kíváncsiság csillant meg a furcsa idegen láttára. Halkan, kedveskedve, simulékony, mély hangon kérdezte Szindbádot:
– Nos és hogyan tetszik önnek városunk?
Szindbád csöndesen mosolygott, és kávéját kevergette. Igen, csakugyan ő az: Amália vagy
legalábbis a lánya…
A kassza melletti asztalkán kis kézimunkakosár áll, és amint a cukrászné elfoglalja helyét a
kosár mellett, a függöny mögül óvatos, hosszúkás lépésekkel jön elő egy nagy szürke macska,
amely, miután körülsétálta a biliárdasztalt, elfoglalta helyét úrnője lábánál, és bajuszát megpödörte.
– Igen, ő az! – ismételte Szindbád magában, és furcsa melegség szalad végig a mellén, és
valami diadalmas örömet érez a szívében, mit talán akkor érzett, midőn sarkantyút pengetett
a lábán, és a barna kis cukrásznét először keblére szorította.
A barna nőcske kezében piros és kék rózsákkal hímzett szövetdarab mozog, és a frissen fésült hajból mintha valami könnyű illat áradna szerteszéjjel. A kicsiny és rózsaszínű fül mellett
göndörkés fürtöcskékben libeg a barna haj, míg a finom, fehér orr tájékán, a hosszúpillájú
szemek mellett könnyű kékes árnyék borong. A domború mell a selyemkötény alatt lágyan
emelkedik, és a finom nyakon vékony aranylánc látszik.
A nyurga tiszt széles mozdulattal öltötte magára bő köpenyegét, sarkantyús lépései elzörögnek. A kopasz, pápaszemes emberke már előbb eltűnt észrevétlenül az újságlepedő mögül. Szindbád egyedül marad a cukrásznéval…
– Asszonyom, nem mutatná meg nekem azt a medaliont közelebbről, amelyet a nyakában
visel? – kérdezte Szindbád egy darab idő múlva.
A cukrászné könnyen elpirult.
– Anyámtól örököltem, uram. Megboldogult édesanyámtól…
– Éppen azért kérem, mert Marchaliné asszony egykor nagyon jó ismerősöm volt.
Némi vonakodás után a Szindbád kezébe kerül a medalion. Igen, megösmeri. Ez volt az,
amit a cukrásznénak egykoron ajándékozott. Vajon benne van-e a régi kép…
Az ujja reszket, midőn némi erőlködéssel felnyitja a medaliont. Odabent egy fakó arckép.
Fiatal, mosolygó katona arcképe…
– Az apám képe. Katona korából való képe – mondja a barna kis cukrászné.
Szindbád hosszasan, elmerengve, álmodozva nézte a saját képét a medalionban. Nini, milyen furcsa bajusza volt akkor, és a haja milyen hullámos, mint egy fodrászé…
– Kérem – mondja a cukrászné.
Szindbád egy másodpercig fogva tartja a kis barna nőcske puha, bársonyos kezét a kezében.
– Férjes már? – kérdi.
– Igen, és két gyönyörű gyermekem van.
Szindbád szeretné a gyermekeket látni, de nem merészeli. A barna nőcske idegenkedve,
haragosan húzódik az öreg idegentől, és borús homlokkal ül kézimunkája fölött.
Szindbád tehát ezután nemsokára elbúcsúzott A. Marchali cukrászboltjától, és a régi hídra
ment, ahonnan sokáig elgondolkozva nézte az alkonyatban álmodozó messzi erdőségeket.
A folyó fürgén futott a híd álmos ívei alatt.
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1. Hogyan alakítják a mesélő-visszaemlékező érzései, gondolatai a novella szerkezeti
felépítését?
Szemléltesd a táblázat kitöltésével: írd be a kulcsszavakat, szószerkezeteket!
Szerkezeti
egység
száma

A „történések”; a mesélő
jelenlétét érzékeltető
képek, szavak

Az emlékezést,
az asszociációt
elindító szószerkezet

1.

– Szindbád közeledni
érezte halálát
– Sztambuli bazár

eszébe jutott

2.

– Sztambuli bazár

Vajon él-e még
Amália?

– nemsokára útra kelt
– ahová elutazott (a toronyóra megállt, ugyanaz,
ugyanígy csendes város)

Vajon mi lehet az
ilyen ablakok mögött?

– hirtelen megállott (hangok)
– hátranézett, hogy miért
nem csörögnek a sarkantyúk a sarkán
3.

4.

– A. Marchali

Megszakítás,
elágazás a főtémától

város (völgy, híd,
erdő), cukrászbolt;
cukrászné

piros tetők felé (folyó, híd)
„Már akkoriban
eltűnődött ezen”

Némely vidéki
városok…
régi királyok lovagja

mint egykor hajdanában

talán egy halott
fekszik ott
ravatalán…

– majd megnyomta a kilincset

dohányszínű
függönyök még
a régiek

– visszafojtott lélegzettel ült
a helyén

mintha az ő
tiszteletére

– mintegy varázsszóra…

most már csak Amália hiányzik…

– kassza, biliárdasztal

Nos és hogyan tetszik Amália vagy legönnek a városunk?
alábbis a lánya…
Igen, ő az!
amit talán akkor érzett

– a „barna nőcske”
5.

lekopott régen

A felidézett emlékek, asszociációk

– Szindbád
– egyedül maradt a cukrásznéval

aranylánc
medalionnal

Marchaliné asszony
jó ismerősöm volt

– szeretné látni a gyermekeket

Vajon benne van-e a
régi kép?

odabent egy fakó
arckép

Szindbád tehát ezután nemsokára elbúcsúzott

sokáig
elgondolkodva nézte

– párbeszéd a cukrásznéval
– éppen azért kérem…
– apám képe

6.
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2. Válassz ki néhány vissza-visszatérő, megismétlődő szövegrészletet, értelmezd
jelentésüket, szerepüket!
Jelöljétek azoknak a bekezdéseknek a számát, ahol ismétlődik a szövegrészlet!
Példa:
1. bekezdés: egy régi szőnyegen üldögélve
2. bekezdés: mielőtt utolsó pipáját kiszívta volna a régi szőnyegen
Értelmezés: a múlt és jelen összekapcsolása
Folytasd!
1. bekezdés: egy város – völgyben és piros háztetőkkel… híd, folyó, kék erdő
2. bekezdés: ide kívánkozott még egyszer Szindbád; … kék erdő, híd, folyó
2. bekezdés: kőszent áll valahol a hídon
3. bekezdés: útra kelt a piros tetők felé…
4. bekezdés: a városka (amelyben egykor katonáskodott)
4. bekezdés: a városka megrázkódik
5. bekezdés: a régi híd felé kanyarodik
utolsó előtti mondat: a régi hídra ment
	Értelmezés: A
 szöveg témahálózatát, koherenciáját megteremti: a kis változtatások megerősítenek
egy-egy elemet: hangulati hatás, melankolikusság
Folytasd!
2. bekezdés: k
 is cukrászbolt dohányszínű függönyeivel; a cukrásznénak barna szeme volt,
barna haja volt
5. bekezdés: de a dohányszínű függönyök az ablakon még a régiek
7. bekezdés: frissen fésült barna hajában
10. bekezdés: a cukrászné elfoglalja helyét,
…mit talán akkor érzett, mikor sarkantyút pengetett a lábán, és a barna kis cukrásznét először keblére szorította
a barna nőcske… barna haj
... Ez volt az, amit a cukrásznénak egykoron ajándékozott
...barna nőcske puha, bársonyos kezét
...A barna nőcske idegenkedve
	Értelmezés: A
 z emlékek „főszereplője” a lánya alakjában jelenik meg; az egykori szerelemmel, az
ifjúság felidézésével idilli hangulat jelenik meg a novellában. A 4. bekezdésben összekapcsolódik a két kép: „sarkantyút pengető ifjú” – szerelem
Folytasd!
2. bekezdés: …ahol Szindbád egykor sarkantyúját pengette
... sarkantyús legény korában
... Hátranézett, hogy miért nem csörögnek a sarkantyúk a sarkán
... megcsörren a fiatal tiszt sarkantyúja
... midőn sarkantyút pengetett a lábán
	
	Értelmezés: A
 fiatalkor ismételt idézése, az időbeli dimenzió erősítése, a kronologikus időszerkezet
helyett az egyéni élmények megidézése kap hangsúlyt.
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Folytasd!
2. bekezdés: ezért állott Szindbád dákójára támaszkodva minden délután biliárd felett
…egy fiatal tiszt… áll dákójára támaszkodva az asztal felett
	
	Értelmezés: A
 múlt és jelen összekapcsolása; melankolikus hangulat érzékeltetése a régi és a jelen
Szindbád lélekállapotában.

3. Mit árul el a szöveg az elbeszélés szereplőiről?
8-10 mondattal mutasd be Szindbád és leánya alakját! Idézeteket is használhatsz!
Szindbád:
lánya:

4. Vizsgáld meg a novella színnel, hanggal, tapintással kapcsolatos képeit!
	Gyűjtsd ki a megnevezett és színre utaló szavakat, a hanghatásokat, a tapintást idéző képeket, majd értelmezd az így kialakult képet!
A feladat megoldásának lehetőségei:
a)	Számítógép segítségével készítse el a színeket bemutató diagramot! Figyeld meg és értelmezd az arányokat!

vagy
b)	Megfelelő színnel jelöld a kinyomtatott szövegben a megfelelő szavakat! Elemezd a
színeket, hangképeket!
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Színek:barna: 11 (+ kávé: 5), piros: 7, kék-kékes: 6, arany-aranyozás: 3, dohányszínű: 2, sárga: 2, fekete:
2, fehér: 2, szürke: 2, zöld: 1, ezüst: 1, sötétes: 1, halott: 3, por: 2, szivarfüst: 2, rózsaszín: 1
Hangok: m
 egcsörren, halkan, csöndesen, csurog, rázogat, nyikorog, csilingel, trombitáltak
Tapintás: puha, vastag por, bársonyos
	Értelmezés: A
 színek megidézése érzékelteti, hogy az emlékek elevenen élnek Szindbádban. A jellegzetes színek aránya a melegség hatását erősíti (barna, piros), a tűnődés, a vágyak
erősítői. A hanghatások megtörik, hirtelen szakítják meg a tűnődést: jelzik a mesélőemlékező lelkiállapotát, az új találkozást váró izgalmát.

5. Vizsgáld meg a novella hangállományának néhány jellemzőjét: a magánhangzók
arányát és a lágy mássalhangzók szerepét!
	A feladat megoldását számítógéppel is elkészítheted! Grafikonnal vagy diagrammal mutasd be az arányokat! A novella karakterszámából a szóköz nélkülit vedd figyelembe: 7139!
	a: 647; á: 267; e: 549, é: 235; o: 314; ó: 87, ö: 88; ő: 54; i: 248; í: 35; u: 77; ú: 25, ü: 28; ű: 17;
l, ly: 480, n, ny: 423; m: 213; h: 105

6.
a)	Az elbeszélés idődimenzióját jól érzékeltetik az igék és az igenevek. Rakd a történések
időrendi sorrendjébe a következő igéket, igeneveket! Lehetséges, hogy ugyanazon időt
jelöli a szó – akkor ugyanazon számot írd mellé!
		 eszébe jutott (3.)
		 üldögélve (2.)
		 álmodozva nézte (1.)
		 ide kívánkozott (4.)
		 szórakozottan felpillantott (1.)
		 dákójára támaszkodva (1.)
		 friss lépésekkel indult (5.)
		 kávéját kevergette (6.)
b)	Melyek azok a szavak, amelyek az álom, az emlékezés bizonytalanságát érzékeltetik?
		 Például: talán, volna, vajon, mintha
c)
		
		
		
		
		
		
		
		

A tűnékenység, a túlcsorduló képiség a szecesszió jellegzetessége.
Írj példát a műből!
díszítettség:
az élmények illékonyak:
a pillanatnyiság érzékeltetése:
az élmény fakulni kezd:
zárt térben játszódó történés: 		
cukrászbolt
együtt finomság és frivolitás:
jelzők füzérszerűsége:
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7.	Szövegalkotási feladat
a)	Gyűjts képeket családi albumból! Válassz ki egyet, és készíts 6-8 mondatos fogalmazást!
		Szabad asszociációval alkoss egy rövid történetet, legyen benne egy kitérés, rövid kitekintés a főtémából!
		 Líraiság jellemezze!
b) Illusztráció készítése a szöveg bármelyik részéhez

Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás
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Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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13. szabó zoltán: szerelmes
földrajz, 23. fejezet
szabó magda:
olvasónaplómból
személyes érintettséget kifejező nyelvi
igényesség

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

Az önkifejezés kulturáltságának felismerése és értelmezése, a
szöveg személyes érintettséget is kifejező nyelvi igényességének
megbecsülése. Az önálló vélemény érvelő kifejtésének gyakoroltatása.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam
Megelőző tananyag:
12. modul (Szövegszerkesztési módok [képzettársításos, asszociatív] technikáinak elsajátítása – kreatív írásgyakorlatok)
Követő tananyag:
14. modul (Vizuális és verbális információk együttes értelmezése
irodalmi alkotásokban)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam.
Kereszttantervi kapcsolódások:
– énkép, önismeret: a tanulási tartalmak elsajátítása során a tanulók maguk is aktív részeseivé válnak az értékek megnevezésének és elsajátításának;
– hon- és népismeret: népünk kulturális örökségének megismerése, megbecsülése, harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel;
– információs és kommunikációs kultúra: megfigyelési, kódolási, értelmezési képesség fejlesztése.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében;
– szociális kompetencia: különböző vélemények, személyes
megnyilatkozások tisztelete, megismerése.

A képességfejlesztés
fókuszai

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– önálló gondolkodást, személyes megnyilatkozást feltáró szövegekben az önkifejezés kulturáltságának, a sokrétű ismereten nyugvó megnyilatkozásnak felismerése, értelmezése;
– önálló ítéletalkotás, a vélemény érvelő kifejtésének és védelmének képessége.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul Szabó Zoltán Szerelmes földrajz (23. fejezet) és Szabó Magda A csekei monológ (Olvasónaplómból c. esszé) műveire épül. A konkrét művek sorát is megidéző vallomásokból nemcsak
az tárul fel a diákok előtt, „hogy az író másképpen olvas, mint az olvasó, mert tudja, hogyan
jött létre a mű, nemcsak a szöveg színét érti meg, a visszáját is, hiszen ő maga az alkotó”
[Szabó Magda szavai], hanem az is, hogy a sokrétű műveltség hogyan járul hozzá a szövegek
személyes érintettséget is kifejező nyelvi igényességéhez.
Célszerű a két szöveghez kapcsolódó feladatsort a tanulók érdeklődése szerint megoldatni,
A és B csoport(ok)ban vagy páros munkában.
A kreatív írásgyakorlatokhoz modell értékű a két szöveg. Az esszé írásának, követelményének megvalósításához is segítségül szolgálnak.
Egy-egy írásbeli munka mindenki által jónak tartott megoldását az „osztály–portfólióba”
érdemes elhelyezni.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Budaváriné Béres Erzsébet – Kelecsényi László Zoltán: Szövegértés–szövegalkotás. Szövegtípusok. Corvina, Bp., 1999
Szabó Magda: A csekei monológ. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1999.
Szabó Zoltán: Szerelmes földrajz. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1988.
Ajánlott internetes honlapok:
pl. w
 ww.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. „Az író másképpen olvas”
1. Ráhangolás: beSzemélyes
szélgetés az olvasá- megnyilatkosi szokásokról
zások megfogalmazása

Frontális

Rövid
beszélgetés

2. „Az író másképpen Az önkifeÉrdeklődés
olvas” – szövegér- jezés kultuszerint
telmezések
ráltságának
megfigyelése,
értelmezése

Csoport
Írásbeli és
vagy páros szóbeli
munka

Szöveg 1.

a) Gondolatok, vallomások „Magyarország térképe”
művekben
b) Olvasói élmények – esszé

A sokrétű
Érdeklődés
műveltség
szerint
iránti tisztelet
kifejezése

Páros
munka
vagy
csoportmunka

Írásban és
szóban

Szöveg 2.

Szóbeli szövegszerkesztés: a munkalap I. 1–6. feladatok
megoldásának
bemutatása

FeladatértelÉrdeklődés
mezések, eset- szerint
leges helytelen
megoldások
okainak feltárása

Páros
munka,
egyéni
munka

Szóban

Szöveg 1–2.

Írásbeli

Szöveg 1–2.

Páros
munka

Írásbeli

Grafikon 1.

Frontális

Szóbeli

Tanulói
munkák

II. Szövegalkotás – grafikonértelmezés
1. Írásbeli szövegalkotás:
a) Olvasónaplóm
egy lapja
vagy
b) Egy feledhetetlen
színházi előadás

Önálló gon- Előképzettség
dolatok, olva- szerint
sási élmények
megfogalmazásának
nyelvi követelményei

2. „Egy főre jutó napi Grafikonértévénézési idő”
telmezés
(grafikon) – írásbeli
értelmezése

Érdeklődés
szerint

III. Értékelés
1. A tanulók írásbeli Értékelő,
„Opponensek”
munkájából a leg- elemző, érve- kijelölése
jobbak kiválasztása lőképesség
fejlesztése
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Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

2. A grafikon bemuta- Vizuális
tása és értékelése
információ
fejlesztése

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Frontális

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

Szóbeli

Egyéni
munkák

ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése;
– a motiváló értékelés legyen minden esetben a cél.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. „Az író másképpen olvas”

Tanári tevékenységek
Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása:
ráhangoló beszélgetés; gondolatok értelmezése:
– „ Az író saját mosolygó jelenlétével és költőinek remek zenéjével lopja magát lelkünkbe”
[elhangzott: Szabó Zoltán átvette az MTA
Kőrössy Flóra-jutalmát]
– „Egész életemben a könyv volt a betegség
idején az orvosság, irodalompolitikai hajótörésben mentőcsónak, a béke ritka óráiban
gyönyörűség” [Szabó Magda]
Feladat
A két szöveg jellemzőinek rövid ismertetése:
Például:
Szabó Zoltán: a különös térkép; az ország tájai
az irodalmi művekben
Szabó Magda: olvasási élmény, esszé
Feladat
Szóbeli szövegszerkesztés: A tanulók választhatnak, hogy a megoldott feladataikból mit
szeretnének bemutatni, de a tanár is kijelöl
bemutatásra feladatokat.

Tanulói tevékenységek
A tanulók értelmezik az idézeteket
Pl.:
– az élményszerű szövegek megragadják az
olvasót;
– a könyv, a kultúra lelki és testi segítsége;
– élmény, örömforrás az olvasás;
– segít az élet nehézségeit átvészelni.

A tanulók csoportban vagy páros munkában
megoldják a munkalap feladatait
Munkalap I. és II.

A feladatmegoldás bemutatása
– kérdések megfogalmazása

Értékelés
Egy pár bemutatja a megoldásait, a többiek
kiegészítik.
A megoldás színvonalának megfelelő pozitív
értékelés.
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II. Szövegalkotás – grafikonértelmezés

Feladat
Szempontok megfogalmazása az írásbeli feladatokhoz
a) Élményszerűségre törekvés
A személyes érintettség megfogalmazásának
nyelvi jellemzői:
– szabad gondolatmenet, ötletesség, változatosság;
– élénkség,
– az olvasó bevonása a gondolatkörbe.

 z írásbeli feladatot önállóan oldják meg a taA
nulók

b) A z esszé szókincstárából:
Pl.: azzal a megállapítással kezdem, az eddigiekhez kapcsolódó, megjegyzem, essen szó
még, említést érdemel, befejezésül…
Írásbeli szövegalkotás egyéni érdeklődés és
választás szerint
A) Olvasónaplóm egy lapja – esszé
B) Egy feledhetetlen mű vagy színházi előadás (esszéisztikus megnyilatkozás)
Feladat
Irányított beszélgetés a művelődésről, a szabadidős foglalkozásokról
Szóbeli szövegalkotás
Mennyi időt fordítunk művelődésünkre, és
mennyi időt tévénézésre?
Grafikon értelmezése: „Egy főre jutó napi tévénézési idő néhány európai országban, 2001ben” (Mediametrie, France)

Grafikon 1.
A grafikon értelmezése páros munkával;
megoldják a feladatokat, majd felkészülnek a
bemutatásra

Értékelés
A teljesítmények pozitív értékelése
A legjobb munkák elhelyezése az „osztályportfólióban”!
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Munkalap
I. Olvasd el Szabó Zoltán Szerelmes földrajz című könyvének 23.
fejezetét, majd oldd meg a feladatokat!

Szabó Zoltán
Szerelmes földrajz
A felsorolást a szégyenkezés hagyatja abba velem. Nekilendülő tollamat az a pillantás állítja
meg, melyet a könyvespolcra vetek, pontosabban a könyvespolcnak arra a részére, ahol a
magyar költők versei sorakoznak. Amit én a lendület hevében megpróbálok kifejezni rosszul,
ők remekművekben már régóta kifejezték pompásan. Ahogy végignézek a kötetek gerincén, Balassától egészen Babitsig fut a szemem: ezekben a kötetekben benne van Magyarország. Fájdalmai is, örömei is, múltja is, reményei, földrajzi képe is, tájai is, folyói is, a magyar
föld földrajzi valóságai is, csakúgy, mint a magyar lélek jellemvonásai. Egy futó számvetés is
meggyőz arról, hogy a legnagyobb, mert legváltozatosabb, a legszebb, mert legművészibben
kifejezett Magyarország van itt, tőlem egy kéznyújtási távolságra, a könyvtár polcain. Ha hátradűlök a székemen és verssorokat morzsolok a fogaim között, szobámba egyszerre fúj be
a parti szél a Balatonról, egy hortobágyi vihar, kárpáti havazás, az erdélyi ősz, a dunai esti
szél Budán, szóval az egész Magyarország. Csak olvasnom kell, és mindenhová elérkezem.
A fölfedezés nem éppen az enyém. Cs. Szabó László említi egy helyt, hogy Jókaiban meg lehet
találni egész Magyarországot, „csodálatosan ismert minden zugot, azt is, amit sohasem látott”.
Sajnálkozik, hogy nekünk nincs olyan kis könyvünk, mint Michelet Notre France-a, s ő írja
le azt a szóösszetételt, melynek átengedésével ez a könyv e címet kaphatta: „Szerelmes földrajz”. Másutt egy apró jegyzetében egy lélegzetre elsorolja, hogy a magyar költők és írók mily
szorgalmasan körmöltek Kárpátaljáról is. Illyés Gyula is beszél arról, hogy a magyar várromok
életüket Vörösmartynak köszönhetik, s hogy Petőfi egy hatalmas kézmozdulattal szinte egy
csapásra varázsolta az ország elé az Alföldet. Különben „Petőfi és az Alföld” kissé iskolássá
nyűtt témáján kívül irodalmunk ismerői és vizsgálói mindmáig meglehetősen közömbösen
mentek el a mellett a csöppet sem jelentéktelen dolog mellett, hogy többek közt Magyarország képe is kibontakozik a magyar versek soraiból. A költők, miközben az országnak odaadták múltját, és felkorbácsolták, hogy fölmagasodjék jövője elé, miközben kifejezték a nemzet
hagyományait s képviselték a nép ügyét, miközben minden ritmusra megtanították táncolni
a magyar nyelvet, s minden nemzet értékeit megszólaltatták magyarul, miközben egyszerre
néztek nyugatra és keletre, visszafelé a múltba s előre a jövőbe, amúgy mellékesen kirajzolták
az ország képét is, szinte minden tájékát is, városait is, folyóit is, hegyeit is, dombjait is.
A könyvek lapjairól változatos Magyarország lép elém. Érdemes-e elővenni e lapokról a
magyar tájak képét? Mi értelme ennek? Egy francia aligha kérdezné ezt. Tudja, hogy Párizs
éppúgy nem egészen Párizs Balzac nélkül, mint a Concorde tér nélkül sem lenne egészen az,
ami. Nézem a könyvsorokat, a régi kötések kopott barnáját, az újak rikítóbb színeit; körülbelül a legokosabb, amit tehetek, ha elmerülök bennük, Magyarországon merülök el, egy tágas,
gazdag s az egyetlen „édes”, bár keser-édes Magyarországban. A költők, ha így olvasom őket,
nem élvezetre, nem harcra, nem örömre és nem bánatra hívnak, hanem utazásra. Arra, hogy
kövessem, mint foglalták el az országot másodszor ők, a költészet szelíd hatalmával. Ehhez
13. szabó zoltán: szerelmes földrajz; szabó magda: olvasónaplómból

205

az úthoz nem kell úti ruha, bőrönd, vasúti jegy, pénz se kell hozzá, megteheti egy beteg is, aki
nem hagyhatja el az ágyát, egy rab is, aki nem hagyhatja el celláját. S mégis elvisz mindenhová Magyarországon, a magyar föld pompás és árva tájaira, városaiba éppúgy, mint falvaiba,
völgyeibe éppúgy, mint népe közé. Nem kell hozzá más, mint egy térkép, néhány sor könyv,
s iránytűnek egy kis szeretet. Kosztolányi még mottót is ad: „A mély s a messze egy ütemre
lüktet / és kezd a térkép tengere”… Merre induljak? Legokosabb arra indulni, hol a legnehezebb feladat vár. A táj felé, mely mint egyforma és változás nélküli vidék él legtöbbünk
képzeletében, melyet a térkép is egyszín zölddel, alig árnyalt zölddel jelöl, ahogy egyszín
kékkel jelöli a tengert. Vagyis az ország közepe és szíve felé. Az Alföld felé. E tájon a magyar
fül számára száz évvel ezelőtt még nem zizegett a búza tengere. Tudták, hogy van. De nem
tudták, hogy szép. Ezt Petőfi mondta meg, olyan jól, hogy még Móricz Zsigmond is tőle tudja:
„…egyedül mentem. Egyedül a kisfiú a nagy pusztán. Köröskörül mérhetetlen, beláthatatlan síkság, mind megművelve, bevetve, gazdag termés, búzakeresztek végtelen sora, én már
akkor olvastam Petőfit. Édesanyámmal együtt olvastuk, s tudtam, hogy a puszta szép. Édesanyám külön megtanított rá, hogy szépnek kell tekinteni azt a tágas végtelenséget, amely
vékony földből és óriási égből áll.”

1.	Az íráskép alapján milyen szerkezeti egységekből épül fel a szöveg? Összhangban
áll-e ezzel a tartalom? Véleményed indokold!
Két nagyobb egységre utal a két bekezdés:
–	az első egységben: a könyvtár polcain elhelyezett könyvek által felidézett gondolatok fogalmazódnak meg,
– a második egységben a magyar táj és az irodalom összefüggéseire utal.
Tehát összefügg a külső és belső szerkezeti tagolás.

2. Mire következtethetünk az első mondatból?
A fejezetet megelőző szöveg tartalmára, amelyben felsorolás szerepel.

3. Értelmezd a következő szószerkezeteket, mondatokat szövegbeli jelentésük alapján!
–
		
–
		
–
		
–
		

„Nekilendülő tollamat”
hévvel (és kézzel) kezd az írásnak
„Pontosabban a könyvespolcnak arra a részére, ahol a magyar költők versei sorakoznak”
a könyvespolcon világirodalmi és magyar nem lírai művek is találhatóak
„Minden ritmusra megtanították táncolni a magyar nyelvet”
sokféle versformát alkalmaznak költőink
„Tudták, hogy van. De nem tudták, hogy szép.”
Petőfi versei láttatták meg az Alföld szépségét, emelték a költészetbe.

4. A szöveg mely részlete kapcsolódik a következő mondathoz?
„Csak olvasnom kell, és mindenhová elérkezem.”
	„A költők, ha így olvasom őket, nem élvezetre, nem harcra, nem örömre és nem bánatra hívnak, hanem utazásra.”
„Merre induljak?”
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5.
a) Elemezd a Kosztolányitól idézett mottó mondatrészeit!
		 „A mély s a messze egy ütemre lüktet / és kezd a térkép tengere.”
b) Mit jelent az „egy ütemre lüktet” költői kép?

6.	Miért éppen az Alföld felé indul a szerző? Véleményed indokold!
– Az ország szívének, közepének nevezi
– Petőfi verseinek szeretete

II. Olvasd el Szabó Magda Olvasónaplómból című írását!

SZABÓ MAGDA
A CSEKEI MONOLÓG
(részlet)
Olvasónaplómból
Fellázadok és elhatározom, kitépem magam a kötelező olvasmányok közül, hadd vegyek végre ismét úgy könyvet a kezembe, hogy magam választottam, ami mellett én is olvasó lehetek,
csak olvasó, kíváncsi a történet végére vagy egy tanulmány felvetette kérdés megoldására.
Szerencsére ennyi év után is tudok lelkesülni, meghatódni, szívből derülni, pedig az író színét,
fonákját ismeri az irodalomnak, s olyat is látott már, milyen folyamat az, mikor regényt írnak.
Ahogy az életem fogy, úgy nő a könyvtáram, nincs hét, hogy a kollégák közül valakitől, vagy
külföldről a szakma nemzetközi mezőnyéből ne kapnék olvasnivalót, s bizony az ajándék
könyvet, ha tartom a szakma íratlan törvényét, meg kell köszönnöm írásban, tisztességesen elolvasni, s úgy feldolgozni magamban, hogy a köszönőlevélben bírálhassak is, hiszen így tanultuk ezt, mikor még kölyökírók voltunk és az előttünk járó nagy nemzedék diktálta számunkra
az etikát és a szakmai illemszabályokat. Ritkán jutok hozzá, hogy magam válasszak olvasmányt, kedvem szerint. Ez ma ilyen nap lesz. Én sose járok úgy vidéki városban, hogy ki ne raboljam a helybeli antikváriumot, cipelem boldogan az olvasmányt Pestre annak a csüggesztő
tudatában, hogy hónapok, esetleg még hosszabb idő után juthatok el odáig, hogy kinyithatom.
Utoljára Debrecenben garázdálkodtam az antikváriumban, bizonyos témakör szerint vásároltam, mert barátot várok Amerikából, aki ha majd visszautazik, semmi mást nem szokott
magával vinni, csak régi történelmi monográfiákat. Egyben tartottam a neki szánt ajándékot,
az Áruló című Görgey-életrajz mellett ott az Egy diadalmas élet regénye, a Kossuth-monográfia,
ott őrzöm őket egymás mellett a Képes Nemzeti Klasszikusok tetején, a Görgey-könyv éppen
Madáchon. Hirtelen megkívánom a Tragédiát, pedig tudom szinte könyv nélkül, de elfogott
a vágy erre az Isten, ördög, angyal és mindnyájuk keveréke ember játékára. Érdekes, hogy
gyerekkoromban milyen intenzíven és undorodva féltem a falansztertől és a kihűlő világot
ábrázoló színtől, mitől jelez egy kisgyerek vészcsengője? Sajátságos, hogy minden irreálisnak
ígérkező elképzelésem térben, időben elérkezett hozzám valamikor, minden gyerekkori rémképem, mintha egy raktárban várakoztak volna, mikor kerül rájuk sor, visszaigazolták vala-
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mikori irtózásomat. Hát nem éltem az enyéimmel együtt falanszterben, mikor kitiltottak az
arénából, nem faragtam széklábat a nyomorult műfordítások kásahegyében?
Most vettem észre, van egy másik Madách-kötetem is, vastagabb, mint a Képes Nemzeti
Klaszszikusok, ebbe prózai írásokat is összegyűjtött a szerkesztő, viszont hiányzik a Tragédia,
csak a többi színdarabja van benne, meg levelek, néhány politikai jellegű nyilatkozat – ezeket el is olvasom majd, érdekel, mi volt Madách hitvallása a nemzettudatról, a nemzetiségi
kérdésről. Találok egy novellát is, számomra vadonatúj, mégsem azt kezdem el ebben a magamnak ajándékozott szabad órában, hanem nekilátok Madách akadémiai székfoglalójának.
Ugyan mivel köszönhetett be abba a nemzet életképességét olyan nemes eszközökkel igazolni óhajtó épületbe, s mit tartott olyan lényegesen közlendőnek, hogy azzal foglalja el akadémikus székét?
Csak néztem, amikor megtaláltam a címet: A nőről, különösen esztétikai szempontból.
Jaj, istenem, de borzasztó! Milyen mély lehetett az a seb, amit ezen a világbíró tehetségen
Fráter Erzsébet keze ütött, milyen feledhetetlen a férj, a férfi számára, hogy mikor házassága
már rég romokban, maga a nő, a feleség is csak emlék, az akadémiai székfoglalót is felhasználja arra, hogy igazolja szomorú tételét: a nő elhagyott gyermek, hervadó virág, illat, dal,
zománc a lepke szárnyán, aki esdekelve emeli szemét a férfira, mintha mondaná, segíts nekem, te hatalmas vagy, én gyenge. A nő a szerelem megtestesülése. Szegény – hiszen minden
ott van a Tragédiában, a hitvány csecsebecse, a haszontalan, de szép nő képe elég lett volna
meggyőzésnek, hogy jutott eszébe, hogy tudományosan fejtegesse személyes tragédiáját? „Az
erkölcsi és esztétikai rút netovábbját csak a nő képes előállítani. Azon bölcsész, ki az ember
absztrakt fogalmából indulva a társadalomban a férfi és nő egyenlő állását, az úgynevezett nőemancipációt hirdeti, nagyon tévesen cselekszik, s aligha jó szolgálatot tesz azoknak, akiknek
kedvezni akar. Ki azzal be nem éri, hogy a rózsatő ága illatos virágot terem és azt akarja, hogy
egyúttal gerendákat is szolgáltasson, az nem ismeri a természetet. A nő nem egyszerűen csak
ember, de utolsó ízéig sajátságos valami, specifice nő.” Bánatos sztereotípia, rossz elemezni,
mi van mögötte, hogy táncol a sorok hátterében a gyönyörű Fráter Erzsébet, aki fel se tudja
fogni, hogy lehet ember, aki igazán jól csak a csendben, a munkaasztalnál érzi magát. Szegény
Ádám, de boldogtalan lehetett, mikor még a Tudományos Akadémián is Évája bűneit magyarázta, szegény Fráter Erzsébet, de boldogtalan lehetett, hogy nem párjára talált, csak zseniális mesterére, bár ez a Pygmalion gyengébb volt Elizánál. Madách akadémiai székfoglalóját
persze hogy beválogatta Gyulai ebbe a kötetbe, hiszen az ő szemében sem volt több egy nő,
mint tudományos vagy alkotói pályára merőben képtelen, csak meghitt mécsvilágként funkcionáltatható családtag. Szegény Madách, milyen lehetett átélnie ezt a székfoglalót, amely
saját családi boldogsága halálos ítélete. Tudnia kellett, hogy a tudományos érdeklődésen kívül
minden akadémikus más okból is feszülten figyel rá, és nincs az az Arany János-i tapintat, ami
a megdicsőülés iszonyatán átsegítheti.
a) Állítsd össze a szöveg gondolatmenetét idézetekből és/vagy tételmondatokból!
		
		
		
		
		
		
		

Például:
– A kötelező olvasmányok helyett „csak olvasóként” akar könyvet kézbe venni az írónő
– „Ahogy életem fogy, úgy nő a könyvtáram”
– Ajándékba kapott és ajándékozásra szánt könyvekkel kapcsolatos információk
– A Tragédia hatása
–	Madách prózai írásai: „A nőről, különösen esztétikai szempontból”; „a nő a szerelem megtestesülése”
– Madách akadémiai székfoglalójának története

b) Keresd meg és értelmezd a szöveg személyes jellegű, önvallomásos részleteit!
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Például:
– Első sorok „Szerencsére ennyi év után is tudok lelkesülni…”
– Könyvvásárlási szokások
– „Mikor kitiltottak az arénából…” – életrajzi utalás a történelmi-társadalmi helyzetre
– Fráter Erzsébet „helyzete”  eszmefuttatás: „nők az irodalomban”

c)	A személyes megnyilatkozásnak milyen jellemző nyelvi eszközeit fedezhetjük fel a
szövegben? A táblázat kitöltésével válaszolj!
A szerző nézőpontja:

szubjektív

A szöveg szerkezeti
felépítése:

szabad gondolatmenet, logikai felépítés

A téma kifejtésének
jellegzetessége:

konkrét példából általánosítás és képzettársítás

Mondatformák:

összetett mondatok, érvelő mondatok; költői kérdések

Jellegzetes szavak,
szókapcsolatok:

pl.: „kitépem magam a kötelező olvasmányok közül”; „jaj, istenem, de
borzasztó!”

Stílus:

képzettársítások, élénkség, lendületesség,
közvetlen hangvétel

Átvezető, egységeket
összekötő mondatok:

pl.:
„Ahogy az életem fogy, úgy nő a könyvtáram”
„Hirtelen megkívánom a Tragédiát”
Hát nem éltem az…
Jaj, istenem, de borzasztó!
Szegény Madách…

13. szabó zoltán: szerelmes földrajz; szabó magda: olvasónaplómból
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III.	Szóbeli szövegalkotás: beszélgetés a művelődésről, a szabadidős
foglalkozásokról
Mennyi időt fordítunk művelődésünkre, és mennyi időt tévénézésre?
Használd fel a grafikon adatait!

„Egy főre jutó napi tévénézési idő néhány európai országban, 2001-ben”
(Mediametrie, France)
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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14. betűversek, képversek
vizuális ás verbális információk együttes
értelmezése irodalmi alkotásokban

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)

Modulkapcsolódási
pontok

A folyamatosan fejlődő szövegértési–szövegalkotási képességekkel legyen képes a tanuló önállóan és másokkal együttműködve a verbális, valamint a vizuális kommunikáció eszközeinek és kódjainak, különböző információhordozók üzeneteinek
megítélésére és feldolgozására.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam
Megelőző tananyag:
4. modul (Előismeret, előfeltevés funkciójának értelmezése)
13. modul (Tapasztalati tényekről, gondolatokról, irodalomról, élményekről személyes állásfoglalás kialakítása)
Követő tananyag:
15. modul (A személyes megnyilatkozás nyelvi formáinak feltárása)
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom 5–12. évfolyam.
Kereszttantervi kapcsolódások:
– európai azonosságtudat – egyetemes kultúra: az európai kultúra értékeinek megismerése és megbecsülése;
– vizuális kultúra: hagyományos és új média használata;
– információs és kommunikációs kultúra: az igényelt információ megtalálása, szelektív használata; az információs világháló
lehetőségeinek felhasználása;
– tanulás: a tanulás fontos színtere és eszköze az iskola könyvtára és informatikai bázisa; az egyéni tanulás módszerei.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében.

A képességfejlesztés
fókuszai

14. Betűversek, képversek

Kiemelt fejlesztési feladatok:
– a verbális és nem verbális, valamint a vizuális kommunikáció
eszközeinek és kódjainak, a különböző információhordozók
üzeneteinek megértése;
– a másodlagos, átvitt, képi kifejezésmódból adódó jelentések
felismerése; a ki nem fejtett tartalmak felismerése;
– a különböző korokhoz kötődő feladatokkal az emlékezet, a
történeti érzék fejlesztése.
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul két rendező elv köré épül: a képversek mint a verbális és vizuális információk együttes értelmezésére modellt adó irodalmi alkotások, valamint a különböző információforrások
(lexikon, internet, könyvtár) célirányos felhasználásának gyakoroltatása. A feladatok megoldásához csoportos foglalkozást javaslunk. Az I. csoport munkájában az internethez kedvet
érző és értő tanulók vegyenek részt, a II. csoportban jól képzett diákok segítsék a megoldást;
a III. csoportban pedig azok, akik a mitológia és verstan iránt érdeklődnek. A feladatok megoldásának ismertetésekor újszerű elem, hogy a III. csoport a II. csoport feladataihoz kapcsolódva mutatja be feladatait, illetve egészíti ki a költemények értelmezését. Kompetenciaszint
szempontjából lehetőleg heterogén csoportok jöjjenek létre.
A modul feldolgozásakor a beszélgetés, a csoport- és a páros munka egyaránt ajánlott.
A tanulók közösen értékelhetik a feladatokat. Egy-egy írásbeli munka mindenki által jónak
tartott megoldását az „osztály–portfólióba” érdemes elhelyezni.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a
tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Internet – :„Képvers”; „A szövegfelismerés támaszai”
Irodalmi kislexikon. Korona Kiadó. Budapest, 2001.
Pásztori Múzsa. Magyar Helikon. 1961. (Fordító: Kerényi Grácia)
Tóthfalusi István: Irodalmi alakok lexikona. Anno Kiadó, 1998.
Vizuális költészet Magyarországon I–II. (Kilián István: A régi magyar képvers) Felső-Magyarország
Kiadó – Magyar Műhely Kiadó, Budapest, 1998.
Ajánlott internetes honlapok:
pl.: w
 ww.pici.web.elte.hu/kalauz
www.kortars.hu

Szövegértés–szövegalkotás • irodalmi önképző • 10. évf.

214

MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. Információk gyűjtése, felhasználása képversek értelmezéséhez
1. Fogalomértelmezések különböző
információforrások
alapján

Információk
gyűjtése,
rendezése;
információforrások felhasználása

Csoportos

Írásban és
szóban

Munkalap

2. Képversek (valódi
és tipográfiai módozatok) értelmezése

A szövegérDifferenciálás
telmezést se- érdeklődés
gítő eszközök szerint
felismerése,
értelmezése
Belső vizualitás fejlesztése

Csoportos
és páros

Írásban és
szóban

Munkalap

3. Háttérismeretek,
szövegmagyarázatok felhasználása
verbális és vizuális
közlés értelmezéséhez

Verbális és
Differenciálás
vizuális infor- előképzettség
mációk kap- szerint
csolatainak
felfedezése és
elemzése

Csoportos

Írásban és
szóban

Munkalap

4. A csoportmunkák
bemutatása

Megfigyelő,
kritikai képesség fejlesztése

Csoportos
és egyéni

Internet

Szöveg

Szöveg

Írásban és
szóban

II. Alkotótevékenység
1. Egy lírai mű tipog- Fantázia,
ráfiájának átalakí- asszociációs
tása – képi formára bázis fejlesztése

Érdeklődés
szerint

Egyéni
Írásban
vagy páros

2. Betű- vagy képvers Fantázia
alkotása
fejlesztése,
nyelvismeretek célszerű
alkalmazása

Érdeklődés
szerint

Egyéni

Írásbeli

1. A csoportok felada- Érvelőképestai közül a legjobb ség, ízlésfejkiválasztása
lesztés

Frontális

Szóbeli

Munkalap

2. A képverset alkotók munkáinak
értékelése

Frontális

Szóbeli

Egyéni
munkák

III. Értékelés

Érvelőképesség, ízlésfejlesztés

14. Betűversek, képversek
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ÉRTÉKELÉS
A részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében (formatív
és szummatív; helyeslő–helytelenítő; összehasonlítva különböző eredményeket);
– önértékelés és egymás értékelése az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése rangsorolással;
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása;
– kooperatív munkaforma esetében egymás értékelése.

Szövegértés–szövegalkotás • irodalmi önképző • 10. évf.

216

A FELDOLGOZÁS MENETE
I. Információk gyűjtése, felhasználása képversek értelmezéséhez

Tanári tevékenységek
Feladat
Szóbeli szövegalkotás irányítása:
Ráhangolás
A tanulók milyen képverseket ismernek?
A fogalom tisztázása
1. Képvers (epigramma figurata) meghatározása
2. Mivel téveszthetjük össze a képverset?

Feladat
Betű- és képversek elemzése.
Feladat
A csoportmunka megszervezése

Tanulói tevékenységek
Tanulók ismeretei szerint, lexikonok és az internet alapján például
A képvers olyan vers, amely szakaszait, sorait,
betűit úgy helyezi el, hogy valamilyen képalakzat rajzolódjon ki belőlük. A betű és a kép sajátos
kapcsolata; a kép–szöveg, a szöveg–kép jelentése
elválaszthatatlan egymástól.
Azzal a tipográfiai móddal, hogy úgy rendezünk
el egy szöveget, hogy az a tartalomhoz is kapcsolódó képet adjon.
Itt a kettő elválasztható, és a tartalom nem sérül.
Munkalap 1. feladat megoldása
Csoportalkotás;
csoportvezető, szóvivő megválasztása

I. csoport: internetkedvelők
II. csoport: „nehéz” feladatot vállalók, ókori
irodalmat szeretők
III. csoport: a mitológiát, verstant kedvelők

I. csoport: Munkalap 2–4. feladat
II. csoport: Munkalap 5–6. feladat

Differenciált feladat a magasabb képességszinten álló tanulóknak
A munkalap 7. és 8. feladatának megoldása
páros munkával.

Differenciálás
Munkalap 7–8. feladat

14. Betűversek, képversek

III. csoport: Munkalap 9. feladat
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Feladat
A csoportmunkák bemutatása és értékelése – a
feladatok problémáinak megbeszélése

A feladatok megoldásáról beszámolnak a tanulók:
1. Az I. csoport szóvivője bemutatja a kérdéseket és a megoldásokat
2. a) A II. csoport feladatainak problémáit ismerteti a szóvivő; ki-ki elmondja, mi okozott
problémát, mit tartott könnyű feladatnak
b) A III. csoport tagjai – a kapott szövegek segítségével – kiegészítik a II. csoport feladatmegoldásait. A verstani feladatot táblára írják
3. Az egyes csoportok tagjai kérdéseket tehetnek fel a másik csoport tagjainak
4. A páros munkában a munkalap differenciálásra ajánlott feladatát megoldó diákok bemutatják megoldásukat

Értékelés
A szóvivő bemutatja a megoldásait, a többiek
kiegészítik.
A megoldás színvonalának pozitív értékelése
Feladat
Egy-egy szabadon választott lírai mű tipográfiai
átalakítása vagy képvers alkotása, például: virág, köszöntő

A tanulók egyéni érdeklődésük szerint választanak feladatot.

Értékelés
A tanulók közösen értékelik az „alkotásokat”
– az eredetiség, a szellemes megoldás pozitív
értékelése
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Munkalap
1. Olvasd el a következő szöveget, majd oldd meg a feladatokat!
	Vizuális költészet Magyarországon I–II. (Visual Poetry in Hungary I–II.) Bp., 1998. Felső-Magyarország Kiadó – Magyar Műhely Kiadó.
Kilián István: A régi magyar képvers. (Old Hungarian Pattern Poetry.) 331 1.
	Válogatás a 20. századi vizuális költészetből. (Selection from 20th Century Visual Poetry.) Szerk.
Kovács Zsolt, L. Simon László. 243 l.
A közelmúltban „nem mindennapi eseményként” szokatlan különös versantológia látott napvilágot. A kétkötetes kiadvány a magyarországi furcsa, rejtélyes vizuális költészet igen változatos
képet nyújtó világából, roppant gazdag műfajaiból tartalmaz válogatást. Az első kötet 113 képverset, a második 105 személy vizuális alkotásait. A bevezető fejezetek, a jegyzetek, a tartalmi mutató
angol fordításban is olvashatók.
A kiadvány a vizuális költészet tipológiájának olyan bőséges hányadát mutatja be, hogy lehetetlen a benne képviselt műfajokat ismertetni. Csak megközelítőleg próbálkozunk ezért a képvers meghatározásával, érzékeltetésével. A képversben a szerző mondanivalóját, a vers sorait, a
szavakat, betűket úgy állítja össze, hogy az geometrikus ábrát (négyszög, kör, háromszög), képet
vagy alakot (ember, virág, torony, zászló, bárd, szárny stb.) formáljon, vagy a kiemelt betűk a sorok
elején, végén, a szövegen belül valamilyen nevet, értelmes gondolatot vagy szót (esetleg ábrát)
formáljanak, hogy az így egymás alá, mellé vagy egymástól távol helyezett szavak, jelek, betűk
képszerűségükkel is esztétikai hatást keltsenek, egyszerre irodalmi és képzőművészeti jellegű élményt váltsanak ki a szemlélőből, olvasóból. Ezek az alkotások sokszor költői műként értelmezhetők. De a betűknek mint építőelemeknek vizuális szerepe is van, esetleg a kép betűket nem is
tartalmaz. Ez a mesterkedő, rejtélyes vizuális költészet főleg a XX. században olykor rejtvényes
változatot ölt. A vers formai megjelenítése fontosabbá válik a vers mondanivalójánál, képzőművészeti képformája a szövegénél, amely néha teljesen hiányzik a figurális formából, s a látvány a
rejtés titokzatosságával (olykor eredménytelen!) gondolkodásra kényszeríti a szemlélő-olvasót.
A XX. századi törekvések megértését mindenképpen megkönnyíti a hagyományos képversek
ismerete. Ezért szerencsésnek nevezhető, hogy a modern vizuális költészet bemutatása együtt
történt a régi magyarországi képversekével.
Ez utóbbi felfedezése, ismertetése, publikálása Kilián István professzor érdeme. 1980-ban az Új
Írásban ő írt elsőként tájékoztatást a magyarországi régi vizuális költészetről, néhány mintát is közölve belőle. Létezéséről a szakirodalom Kiliánnak ebből a dolgozatából vett tudomást. (Higgins,
Dick: Pattern Poetry. Guide to an Unknown Literature. New York, 1987.)
Forrás: Magyar Könyvszemle, 115. évf. 1999. 1. szám, részlet, szerző: Varga Imre
A) Értelmezd a szöveg következő kifejezéseit!
Vizuális költészet: 		
látható, látásérzékre ható kép és szöveg
Versantológia:		
költeménygyűjtemény meghatározott szempont szerint
Tipológia: 			
nyomdai eljárás
Figurális forma:		
alakos ábrázolás
Szemlélő-olvasó:		
a betű-, ill. képverset befogadó attitűd
B) A szöveg melyik adatával tudod azonosítani a „közelmúltban” kifejezést?
A kiadás évszámával: 1998.
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C) Foglald össze egy-egy tételmondatban az egyes szakaszok tartalmát!
Például:
1. Kiadói adatok (a megjelenés adatai)
2. A kötet felépítése, tartalma
3. A vizuális költészet típusai, a szemlélő-olvasóra tett hatás
4. A hagyományos képversek ismeretének szerepe a 20. századi törekvések megértésében
5. Kilián professzor érdeme
D) Mi indokolja, hogy az egységek különböző terjedelműek?
	Például: Az információk gazdagsága, mennyisége változó, a könyv szempontjából lényeges tartalmi
értékekről részletesebben szól.
E) Mi volt a legnagyobb érdeme a versantológia összeállítójának?
Felfedezte és ismertette a régi magyarországi képverseket.

2.	Szemléld meg és olvasd el a következő irodalmi alkotásokat, majd oldd meg a
feladatokat!
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TAMKÓ SIRATÓ KÁROLY
VILLANYVERS
1927
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Nagy László
Árvácska sírverse
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Juhász Ferenc
Tulipán – vers

Utassy József
Az én keresztem
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A)	A fenti költemények közül melyiket nevezhetjük betűversnek és melyiket képversnek?
Indokold véleményed!
Nevezd meg a szerzőt!
	Betűversek: Nagy László, Juhász Ferenc, Hárs Ernő verse (a tipográfiának kiemelkedő szerepe van,
de a szöveg a tipográfiai jellegzetesség nélkül is önálló jelentéssel bír)
	Képversek: Tamkó Sirató Károly, Utassy József (a szöveg és a forma elválaszthatatlan, csak együtt ad
jelentést)
B)	Milyen összefüggést fedezel fel a szöveg megjelenési formája és a szöveg témája között?
A táblázat kitöltésével válaszolj!

Cím

Külső forma

Felfedezett összefüggés

Vadludak

Két V betű alakjában jelennek meg a
versszakok

A vadludak vonulását érzékelteti

Villanyvers

Gépember, kapcsolótábla, villámlás

A nagyváros fényei és árnyai

Árvácska

leányalak

A virág és a leány kapcsolata, az árvaság
megjelenítése

Tulipán

Leveles, virágos növény, a hagyma is
megjelenik

A virág metaforikus jelentésű, szerelmi
vallomás fogalmazódik meg

Az én keresztem

A kereszten az „irni” szó szerepel

Az írni szó az alkotás folyamatának gyötrelmeit fejezi ki azzal, hogy a kereszten
szerepel (az INRI szót is megidézi)

C) Hány szerkezeti egységre bontanád a költeményt? Megállapításod indokold!
Cím

Szerkezeti egységek

Vadludak

Két V betű – négy versszak (egy-egy versszak kétsoros) vagy két versszak (egy versszak négysoros). Nagybetűvel kezdődik egy-egy versszak.

Villanyvers

Vízszintes vagy függőleges tagolással (fej, törzs, végtagok) vagy a szimmetriatengely
mentén, pl. Pest és Buda.

Árvácska

Lányalak ismerhető fel: fej, nyak, felsőtest, derék, szoknya, láb.

Tulipán

Függőlegesen és vízszintesen. Függőlegesen: a szimmetriatengely alapján. Vízszintesen: virág, levelek, tulipánhagyma.

Az én keresztem

A kereszt és a „rászögezett” szó két egységet kapcsol össze.
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D)	Vizsgáld meg a szövegösszetartó erő nem nyelvi és nyelvi jeleinek sajátosságait! A táblázat
kitöltésével válaszolj! Egy-egy példát írj a versekből!
Nyelvi jelek
Nem nyelvi jelek
(pl.: tagolás, betűtípus,
keret, szín)

Nyelvtani kapcsolóelemek
(pl.: utaló névmás, kötőszó, toldalékok)

Jelentésbeli kapcsolóelemek (pl.: kulcsszavak ismétlése, rokon
értelmű szó, körülírás,
többjelentésű szó, metaforikus megjelenés)

Vadludak

pl.: azonos betűtípus, a
cím vastagabb, központozás hiánya

pl.: változatos toldalékok,
utalószó, kötőszó (bárha,
ezért)

pl.: a búcsú szavai, vizuális, auditív elemek (hang,
sír, halljuk)

Villanyvers

pl.: mértani formák, nyilak, különböző betűtípus,
központozás hiánya

pl.: szótövek, alapszavak,
toldaléknélküliség

pl.: városra utaló szavak,
erős ellentétek (fény, hang,
pénz, kenyér, új ember,
betegség)

Árvácska

pl.: különböző betűformák,
különböző betűtípusok,
központozás hiánya

pl.: toldalékkal ellátott
szavak, időhatározó szavak (hajdanán, majd),
időváltások (múlt, jelen,
jövő)

pl.: ismétlések, párhuzamok (virág, lány)

Tulipán

pl.: kézírásjelleg, különböző betűformák

pl.: kevés kötőszó (és),
változatos toldalékok

pl.: a szerelemhez köthető
szavak

Cím

E) Írd át hagyományos formába a Vadludak vagy az Árvácska című költeményt, és vizsgáld meg
a verselését!

14. Betűversek, képversek

225

3. Csoportmunkák

I. csoport
A) Állítsatok össze vázlatot a képvers történetéből az internetes információk alapján!
Például
a) A késői görög költészet is ismerte
		 Az ábrázolt, főként szimbolikus tárgyak, például tojás, oszlop, kard, szív
b) A reneszánsz felújítja
c) A barokk korszakban a németek kedvelték
d Az avantgárd irányzatokban sűrűn előfordul
B)	Nevezzétek meg a képvers néhány neves művelőjét (a valódi és a tipográfiai mód köréből
egyaránt választhattok)!
– Apollinaire
– Kassák Lajos
– Babits Mihály
– Radnóti Miklós
– Illyés Gyula
– Weöres Sándor
– Nagy László
C)	Hogyan segítheti a szöveg irányított megértését a külső forma? A kérdés megválaszolásakor használjátok fel az internet vizuális szemléltetését is!
a)	Különféle nyomdatechnikai eszközök (szedés- és tördelésváltozatok, betűképek, kötés, nyomdai
tükör stb.) más-más jelentést erősíthetnek a szövegben.
b) Egy kézirat és a nyomtatott forma, könyvborítók illusztrálhatják a választ.

II. csoport
A) Figyeljétek meg Szimiasz verseinek (A bárd, Szárnyak, A tojás, A két oltár) írásképét!

Szimiasz:
A BÁRD
Phókisi hős adja neked, pártfogoló isteni bölcs női vitéz, Athéné,
drága ajándékul az isten-müvü várat leverő bárdot, az ács Epeios.
Dardanidák bástyafokát tűzlehelő vészbe e bárd vetette,
szent paloták talpig-arany, sok nagyurát gyujtogatón elűzve.
Számba se vett senki az élharcos acháj sorokban,
dicstelenül jártam a forrás csobogó vizéért;
s íme, Homéros magasára léptem,
hála neked, bölcseszü tiszta Pallas.
Kit kiszemelsz kegyeddel,
boldog örökre, százszor;
az áldást
sugároz.
									
Franyó Zoltán fordítása
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SZÁRNYAK
Ez vagyok én, nézd: az örök, mélyölü föld, s mennyeken úr Akmonidás utóda;
meg ne ijedj gyermeki állam befedő sűrü szakállam árnyán.
Kényszer-uralmú, vad Ananká idején születtem,
minden az ő zord szavait követte:
földiek és az égi
lakók fenn.
A Cháos
gyermeke és nem Árés
s Kypris ügyesröptü szülötte volnék;
lágy szavaimnak, nem erőnek köszönöm hatalmam,
s íme, a föld, tengeri mélység meg az érchomloku ég figyel rám;
ös jogaruk fogja a markom, s vele törvényt szabok én bölcsen az isteneknek.

A TOJÁS
Ím, fogadd
szívesen
fürgenyelvü csöpp szülő
új-szövésü magzatát,
mit dór madárka tojt, jajongva fennen,
ezernyi kín között hozott világra
a szent, a tiszta csalogány; s a hangos égi hirnök,
Hermés, a szárnyai alól lopott az embereknek.
Parancsa volt, hogy egyszakaszú ütemtől kezdve egyre nőjön,
amíg a lábak száma a tízig el nem ér; kiszabta rendjét,
s jelezve gyorsan lendülő bokáival, megszakadón, sebesen, felülről
dobogva verte tarka, röpke ritmusát talpa a Píerisek dalának;
akár a fürge, szökdelő szarvasborjú, úgy szaporázta a lába pergőn,
miként epedve, nem szünő szomjúsággal drága szülője pejét kivánva
futkos szirtekre, etetője, a tehénke nyomait keresve bőgve, gyors inakkal,
s eljut nyájdús hegyeken át üde mezőkre, meg a nimfalakta sziklaszurdokokba;
ám a vérszopó vad éji rejtekének odvas mélyében hallja a körbe-sikongató panaszt,
s bérci fekhelyét feledve pettyes anyját tévelygőn hívó csöppnyi falatja után rohan mohón;
vágtatva követve a hangot, a zord havasok csupa-cserje, csupa-lomb szorosait sorra bejárva,
mint gyors szarvasfiak, oly sebesen veri lábbal a sűrüfonatú dal ütemét isteni Hermés.
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A KÉT OLTÁR
DÓSIADÁS OLTÁRA

A hímruháju asszony
kétifjuságu férje
állíta, nem hamvában alvó szép lidérc
szülötte, ebfajzat s a csordás végzete,
inkább aranylány-tisztelő, míg az
emberszakács széttörte bronz-őrét,
kit kétnejű, apátlan,
szülőledobta gyártott;
s midőn meglátta képem
istenbíró bakója,
többéji égetője,
jajongva felkiáltott,
mert fájt a gyomroncsúszó
vénséglevedlő mérge;
kit, míg a tenger foglyaként sírt,
Pán anyja csalfa, kétszer élő
ágytársa s agyvelő-evő-fi Ílionzúzó
erős nyiláért vitt háromhalálu Trójába.

BÉSANTINOS OLTÁRA

Sosem érte homlokom szenny,
Olyan áldozat nem omlott
Kövemet biborba vonva;
Élesített, Naxoson járt sziklafente kések itt
Végveszélybe páni nyájat nem taszítottak soha,
Illatos füst sem tekergett Nysabéli gallyakon.
Gyantától feketén se látsz, aranyt nem
Áldoztak, s Alybé rögét sem énrám,
Létó sarja – faragta díszes oltár,
Dombhátakon bőgő kosok
Oltárba vésett szarva más;
Zöld Kynthoson termett remek
Zengő kövemmel föl nem ér.
Oltárt az ég s a föld kilenc
Leánya állitott ide,
Ügyes kezük sosem haló
Munkája istentől való.
Pillants reám, ki itt iszol;
Omló vizem gorgói sarj
Sarkallta, áldozd hát nekem
Zengő, méznél finomabb, pompás
Italod, vándor; gyere csak bátran,
Sosem ért vérszenny, a kövem tiszta,
Annak a vad szörnynek a mérgét se keresd, mit orvul
Rejt Nea mellett ama thrák kő, amit egykor arra
Járva neked, Háromapás, gyapjulopó ajánlott.
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Véleményed szerint melyik vers írásképe van legjobban összhangban a címmel, melyik a legkevésbé? Véleményed indokold!
Az íráskép jól jeleníti meg a címet: Szárnyak, A két oltár
Indoklás: a szárny és az oltár vizuálisan megidézi a címet
Kevésbé érzékletes a cím és íráskép kapcsolata: pl. A tojás
Indoklás: eltér a megszokott tojásképtől
B) Milyen eposzi történetet idéz fel A bárd című vers? Válaszod a költemény jellegzetes szószerkezeteivel is indokold!
Az eposzi történet: Pallasz Athéné sugallatára Odüsszeusz Trója várának bevételére faló elkészítését tanácsolta
A történetre utaló, jellegzetes szószerkezetek:
		 pártfogó isteni bölcs női vitéz, Athéné;
		 isten-művű vár; Dardanidák bástyafalát;
		 tűzlehelő-vész; Homéros magasára léptem
C) a) Miért nevezhetik találós versnek a Szárnyak címűt?
		 a költő nem nevezi meg a lírai ént, nem tudjuk, ki mutatkozik be benne
b)	A következő információk segítik-e a lírai én megnevezését? Válaszod indokold a vers
szóképeivel is!
		Akmonidás: Akmón fia, Uranos az Ég; felesége a Föld, Gaia. Az ő trónjukat foglalta el a
költő szerint Erós.
		
		
		

Segíti az értelmezést:
– Erós a szerelem istene; tehát a költeményben a legfontosabb hatalom a szerelem.
–	Erós alakjához tartozik: „gyermeki állam; a szárnyak; hogy szavaimnak, nem erőmnek köszönhetem hatalmam; nem Árés és Kypris ügyesröptű szülötte”

D)	Milyen formateremtő elv (szövegszervező alakzat) érzékelhető a versben? Példákkal bizonyítsd!
Formateremtő elv: ellentét
Példák:
				
				
				
				
				
				

mélyölű föld  mennyek
gyermeki áll  sűrü szakáll
kényszer-uralmú  nem erő
zord szó  lágy szó
Cháos  Árés
földi  égi
föld, tengeri mélység érchomlokú

E) Nevezd meg és értelmezd A tojás című versben megfogalmazott „parancsot”!
	Parancsa volt, hogy egyszakaszú ütemből kezdve egyre nőjön, amíg a lábak száma a tízig el nem ér;
megszabta a verselés rendjét.
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5.	Differenciálásra ajánlott feladatok
A két, oltárképet idéző költemény íróinak neve szerepel a verscímben.
	Dósiadás képversét is a találós költemények közé sorolják, mert alanya rejtett! Igen sok
mitológiai ismeret segítségével fejthetjük fel a jelentést. Feladatunkban csak néhány „szereplőt” kell lexikon vagy internet segítségével megtalálnunk!
a)	A költemény rejtett alanya egy varázstudományú lény segítségével szerzi meg az
aranygyapjút. Ki ő?
		 Iaszón
b)	Mit jelenthetnek a következő szóképek? (A mitológiai történet segít a jelentéstulajdonításban.)
		 hímruhájú: Médeia férfiruhát öltött magára.
kétifjúságú: Iaszón, mert Médeia megifjította.
ebfajzat s a csordás: Paris királyfi, mert anyja, Hekabé kutyává változott; ő pedig pásztorként élt.
		 emberszakács: Médeia, aki megfőzette lányaival Pelias királyt.
		 istenbíró: Paris, az istennők szépségversenyének döntőbírája.
		 Pán anyja csalfa, kétszer élő ágytársa: Odüsszeusz, Pénelopé férje, már járt az alvilágban.
		 háromhalálú Trója: Heraklész, majd az Amazonok, végül a görögök pusztították el.

6.	A Bésantinos oltára című költeményt a Dósiadás oltára szinte szándékos
ellenpárjának tartják.
a) A költemény mely nyelvi elemei igazolhatják ezt a feltevést?
Pl.: a) tagadó formák utalnak arra, hogy nem akarja az oltárfelirat látszatát kelteni:
„sosem érte homlokom szenny”, „Olyan áldozat nem omlott…”; „nem taszítottak; aranyt
nem áldoztak; mérgét se keresd”…
		 b) Létó sarja – faragta díszes oltár…;
Az ég s a föld kilenc leánya – a Múzsák műve az oltár
b) Mely szó hozható kapcsolatba a Dósiadás oltára című költemény „rejtett alanyával”?
gyapjúlopó

III. csoport
Az ókori képversek értelmezéséhez szöveges-rajzos segítséget ad a következő szöveg.
Olvassátok el az értelmezéseket, figyeljétek meg a képeket, és emeljétek ki a lényegesnek
tartott információkat! Ha tudjátok, egészítsétek ki a II. csoport feladatmegoldásait!

szimiasz
A ródoszi Szimiasz Theokritos kortársa, költő és grammatikus volt; lehet, hogy róla nevezte
magát Theokritos Símichidásnak. Három képverse maradt ránk a bukolikus versek gyűjteményében, A bárd, a Szárnyak és A tojás. Egyes filológusok elképzelése szerint ezek a versek
csakugyan rá voltak vésve a szóban forgó fogadalmi ajándékokra: egy bárdra, egy Erós-szobor
szárnyaira meg egy tojásra, valószínűbb azonban, hogy csak utánozzák a leírt tárgyak alakját.
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A BÁRD
Tárgya az a bárd, mellyel Epeios phókisi ács Pallas Athéné
tanácsára a trójai falovat ácsolta, ezzel bejuttatta a görögöket
Trójába (a Dardanidák várába) – s örök dicsőséget szerzett
magának. A bárdot elképzelhetjük egyszerű és kettős bárdnak, Legrand feltevése szerint; képünk kettős bárd alakjában
mutatja be.

SZÁRNYAK
Az egyszerűbb találós versek közé tartozik: nem mondja
meg, de kitaláljuk, hogy Erós mutatkozik be benne, aki a régebbi mítosz szerint nem Aphrodité és Árés, hanem Chaos,
az ős-zűrzavar szülötte.
Akmonidás: Akmón fia, Uranos az Ég; felesége a Föld, Gaia. Az
ő trónjukat foglalta el Simiás szerint Erós.

A TOJÁS
Képletes képvers, tárgya a dór csalogány tojása, vagyis Szimiasz költő tojásverse. Legrand elképzelése szerint rajzoltuk
le a tojáson körbefutó köleményt.
A bárd és a Szárnyak versmértéke:
–∪∪––∪∪––∪∪––∪∪––∪∪–∪–∪
mely sorról sorra fogyatkozik egy choriambussal. A bárd-nál
két-két sor hossza azonos, a Szárnyaknál egyenként fogy, s azután újra növekszik. A tojás versmértéke bonyolultan növekszik egylábastól tízlábasig, ugyancsak két-két soronként.

A KÉT OLTÁR
DÓSIADÁS OLTÁRA

Dósiadás szintén az alexandriai kor költője volt, képverse egyúttal találós vers, Theokritos
syrinxéhez hasonló. A költemény rejtett alanya Iaszón, Médeia férje, aki egy szigeten oltárt
állít Athéné Chrysének, az „aranylánynak”; az oltár közelében egy kígyó megcsípi Philoktétést, akit Odysseus és Diomédés magával vitt Trójába, mert egy jóslat szerint az ő nyilai nélkül
nem vehetik be a várat.
Hímruhájú Médeia, mert férfiruhát öltött magára; kétifjuságú Iaszón, mert Médeia megifjította; Médeia férje a Boldogok Szigetén Achilleus lett, ezért őrá céloz a vers a következőkben;
hamvában alvó szép lidérc Thetis istennő, akiből a gyermekkorában tűz irtotta ki az emberi természetet, s lidércként változtatta alakját, mikor Péleus elől menekült; ebfajzat s a csordás: Paris
királyfi, mert anyja, Hekabé, kutyává változott. Médeia az emberszakács, aki megfőzette lányaival Pelias királyt, s ő ölte meg a bronz-őrt, Talos óriást, akit Héphaistos készített, Aphrodité és Aglaia férje; nincs apja, mert Héra a saját erejéből szülte, de születése után ledobta az
Olymposról; istenbíró: Paris, az istennők szépségversenyének döntőbírája, többéji: Héraklés,
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mert Zeus három napra nyújtotta az éjszakát, mikor Héraklést nemzette; Philoktétés ölte meg
Parist s gyújtotta meg a máglyát Héraklés alatt. A gyomroncsúszó vénséglevedlő: a kígyó. Pán
anyja: Pénelopé, kétszer élő (mert alvilágot járt) ágytársa: Odysseus; agyvelő-evő-fi: Diomédés,
mert apja, Tydeus megette Melaniposs koponyáját; Trója háromhalálu, mert először Héraklés
pusztította el, azután az Amazonok, végül a görögök.
Az „oltár” jambikus lejtésű, itt-ott skadzónos vers, két-két soronként növekvő, illetve csökkenő verslábai alkotják az oltár felső és alsó peremét.

BÉSANTINOS OLTÁRA

Sokkal későbbi költemény, csak műfaja miatt került a többi képvers mellé. Szerzőjének egyesek Iulius Vestinust, Egyiptom főpapját, Hadrianus császár nevelőjét és titkárát tartják. Hadrianusra vonatkoztatják a vers akrostichonját is: „Sok évig áldoz, Olymposzi sarj!”
Ez a költemény szinte szándékos ellenpárja Dósiadás oltárának; nem akarja az oltárfelirat
látszatát fenntartani, sőt, büszkén vallja, hogy a Múzsák műve, a költészet mocsoktalan
oltára. A versmérték háromsoronként változik, hol jambikus, hol daktilikus vagy anapesztikus jellegű.
A naxosi követ szívesen használták köszörükőnek. Nysabéli gallyak füstje: tömjén. Alybé röge:
ezüst. Létó sarjai: a kymthosi Apollón és Artemis, a monda szerint kosszarvból készítettek oltárt. Az ég s a föld kilenc leánya: a Múzsák; omló vizen gorgói sarja sarkallta: a Hippokréné forrást
a Gorgó véréből született Pegasos fakasztotta. Nea mellett ama thrák kő…: Dósiadás oltárára céloz, melyet a Philoktétést megmaró kígyó mérge szennyezett. Háromapás: Athéné mellékneve;
gyapjulopó: Iaszón, az aranygyapjú elrablója.

Szövegalkotás
Egy-egy szabadon választott lírai mű tipográfiai átalakítása vagy képvers alkotása, például:
virág, állat, köszöntő
Ötletet adunk:

(forrás: Internet – „Képvers”; „A szövegfelismerés támaszai”)
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

14. Betűversek, képversek

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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15. karinthy frigyes:
gyermekkori naplók
csáth géza: egy vidéki
gimnazista naplójából
a személyes megnyilatkozás nyelvi
formáinak feltárása

Készítette: forgács anna

MODULLEÍrás
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Ajánlott megelőző
és követő tananyag
(előzetes és követő
készségfejlesztő
tevékenység vagy
ismeret)
Modulkapcsolódási
pontok

Az életkorfüggő szemlélet, a személyes élmény kifejezésének
megfigyelése irodalmi szövegekben; az ízlés kontextuális függőségének megértése; a kulturális értékképződés folyamatának
reflektálása, igény az abban való részvételre.
90 perc (2 tanórára, egy foglalkozásra való feladatsor)
10. évfolyam
Megelőző tananyag:
13–14. modul (Tapasztalati tényekről, gondolatokról, irodalomról,
véleményekről személyes állásfoglalás kialakítása; vizuális és verbális információk együttes értelmezése irodalmi alkotásokban)
Követő tananyag:
11. évfolyam Irodalmi önképző moduljai.
Tágabb környezetben:
Tantervi kapcsolódások:
– magyar nyelv és irodalom: 5–12. évfolyam.
Kereszttantervi kapcsolódások:
– énkép, önismeret: önismeretre motiváló tevékenységi formák
alkalmazása; a tanulók ön- és világszemléletének formálása;
– testi-lelki egészség: a pozitív beállítódások, magatartások, szokások értékeinek feltárása;
– információs és kommunikációs kultúra: az emberi kapcsolatokat, az együttműködést szolgáló információk megértése;
– tanulás: életszerű tartalmakkal az értelmi-érzelmi egyensúly
megteremtése.
Szűkebb környezetben:
– a szövegértés–szövegalkotás fejlesztése az olvasóvá nevelés
érdekében;
– a szociális kompetencia: társas kapcsolataink értékeinek értelmezése.

A képességfejlesztés
fókuszai

A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
– a különböző műfajú és formájú/nem folyamatos szövegek értő
olvasása; a szövegrész értelmezése az ábrák, képek, diagramok
által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós,
mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását” (NAT 2003).
– Az önálló gondolkodásnak, az önkifejezés kulturáltságának
felismerése, megértése személyes érintettséget megjelenítő szövegekben;
–ö
 nálló ítéletalkotás esztétikai és morális kérdésekről;
– a humor személyiség- és közösségépítő szerepének megértése.

15. karinthy frigyes: gyermekkori naplók...
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A modul feladatai két szövegre épülnek: Csáth Géza Egy vidéki gimnazista naplójából és Karinthy Frigyes Gyermekkori naplók (részletek). A szövegek a 19. század utolsó éveiben íródtak,
és gyerekszemmel idézik a diák- és gyerekélet világát. A naplót mint a mindennapi élethez
tartozó írott közlést – valószínűleg – több tanuló saját gyakorlatából ismeri. Érdemes egyéni
készülés alapján megismertetni a tanulókkal a napló kialakulásának a történetét, és kiemelni
azt a sajátosságot, hogy a legnaivabb naplóhoz is „hozzátartozik az én – a személyiség fontosságának tudata, a szerző azon meggyőződése, hogy tapasztalatai méltók a megörökítésre”
(Irodalmi fogalmak kisszótára).
A napló kialakulásának történetéről, a reneszánsz egyéniséget tisztelő szemléletéhez való
kapcsolódásáról az internetről is szerezhetnek információkat a tanulók.
Mivel a két szöveg terjedelme és nehézségi foka különböző, érdemes differenciálni a feladatok csoportonkénti (vagy páros munkában) elkülönítésekor. Tapasztalataink szerint célszerű
a Csáth- és a Karinthy-szövegeket 4-5 fős csoportokban feldolgoztatni. A csoport tagjai kooperatív formában dolgozzanak – miután mindenki elolvasta a szöveget, és közösen értelmezték
a kérdéseket, egymás között osztják ki a feladatokat, az időtartamot is megjelölve, pl. 2–4 perc
egy feladat megoldása.
Az írásbeli feladat kidolgozását – az előző napok egyikéről naplóírás – érdemes lenne mindenkitől meghallgatni, és a legjobbakat az osztályportfólióban elhelyezni.

TÁMOGATÓRENDSZER
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés–szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés).
Tanácsadás: a szövegértés–szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele.
AJÁNLOTT IRODALOM:
Budavári Erzsébet – Kelecsényi László Zoltán: Szövegértés–szövegalkotás. Szövegtípusok. Corvina, Bp., 1999.
Csáth Géza: Egy vidéki gimnazista naplójából. http://mek.oszk.hu/00600/00634/00634.htm#54
Irodalmi fogalmak kisszótára. Korona Kiadó, Bp., 2001.
Irodalmi lexikon (Csáth Géza, Karinthy Frigyes címszavak)
Karinthy Frigyes: Gyermekkori naplók. Helikon Kiadó, Bp., 1987. (Utószó: Szalay Károly)
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MODULVÁZLAT
Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

I. A személyes tapasztalatok, élmények műfaja, a napló
1. Szóbeli szövegalkotás:
„Mi érdemes a
megörökítésre?”
A naplóírás természete, a napló
kialakulásának
története

A személyes
tapasztalatok,
élmények
kifejezésének
nyelvi formái
az irodalomban

Frontális

Beszélgetés Lexikon
internet

2. Irodalmi naplók
– vallomások
Csáth Géza-, Karinthy Frigyes-szövegek feldolgozása

Az életkorfüggő szemlélet, a személyes élmény
kifejezésének
megfigyelése,
asszociációs
képesség fejlesztése

Csoport és
egyéni

Írásbeli

Szöveg 1., 2.;
munkalap
I–II.

3. Karinthy rajzos
lapjai

A rajzok és a
szöveg összefüggése

Frontális

Közös
megbeszélés

Lap Karinthy naplójából

4. A napló műfaji jellemzői – általános
és egyéni jellemzők összevetése.
A naplóval rokon
szövegtípusok

Fogalomértel- A munkaforma
mezés, lémegválasztásányegkiemelés ban differenciálhatunk

Egyéni

Szóbeli

Lexikonok,
internet

Egyéni

Írásbeli

Frontális

Szóbeli

A tanulók előképzettsége és
érdeklődése
szerint

II. Szövegalkotás írásban
1. Kreatív feladatok:
egy nap élménye,
feljegyzésre méltó
eseménye

A személyes
élmény írásbeli megfogalmazása,
technikák

Érdeklődés
szerint

III. Értékelés
1. A tanulók írásbeli Értékelő,
„Opponensek”
munkájából a leg- elemző, érve- kijelölése
jobbak kiválasztása lő képesség
fejlesztése

15. karinthy frigyes: gyermekkori naplók...
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munkák

237

Lépések,
tevékenységek

Kiemelt
készségek,
képességek

Célcsoport /
A differenciálás lehetőségei

Tanulásszervezés
Munkaformák

Eszközök
(mellékletben)
Módszerek

IV. Összegzés, a megértettek egyéni alkalmazása
1. Javaslat: a nyári
szünet egy hetéről
napló vezetése,
vagy néhány érdekes esemény
feljegyzése		

Élmények
– tapasztalatok
„Mit tartottam megörökítésre méltónak?”

Egyéni

Írásbeli

ÉRTÉKELÉS
A tanórán a részképességek fejlesztésének különböző fázisaiban:
– szöveges szóbeli értékelés a tanítás minden megragadható pedagógiai elemében;
– önértékelés az önálló munka eredményének vizsgálatával (lásd munkalap!);
– a hibátlan munka értékelése (minta alapján);
– a csoportmunka értékelésekor (formatív) csoportmunka-rangsor kialakítása.
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A FELDOLGOZÁS MENETE
I. A személyes tapasztalatok, élmények műfaja, a napló

Tanári tevékenységek
Feladat
– Mi érdemes megörökítésre egy nap eseményéből?
– történelmi távlatokban
– egy művész életében
– egy diák életében
A napló műfaji jellemzői, kialakulásának története

Feladat
Csoportalakítás:
– A tanár megnevezi a szövegeket, rövid ismertetést ad a feladatokról.
– Csáth Géza naplója zártabb, az iskolai, családi
élethez kötődik.
– Karinthy naplója lényegesen hosszabb, sokrétű, szerteágazó téma.
– A tanulók szabad választás szerint csoportokat alakítanak.
– A munkalap feladatainak kijelölése
Feladat
A munkalap feladataiból a tanár választása szerint felkészülnek a diákok (csoportonként 3-4
feladat közös meghallgatása és megbeszélése)
Feladat
A naplóműfaj jellemzőinek összegzése (hasonlóság és különbség kiemelése), konkrét
példákra hivatkozással
A naplóval rokon szövegtípusok

15. karinthy frigyes: gyermekkori naplók...

Tanulói tevékenységek
Beszélgetés, a diákok véleményének meghallgatása; a vélemények összegzése
Lexikonból, internetről: a napló műfaji jellemzőiről, kialakulásáról információszerzés
(dátumok szerint tagolódik, személyesen átélt
esemény, elsődleges címzettje maga a szerző,
személyes hangvétel, rendszeresség, időrendi
közlés, tényszerűség, vázlatosság stb.; kialakulása a reneszánsz idejére tehető, az egyéniség tisztelete, a személyiség fontosságának tudata stb.)
Csoportalakítás
Szöveg 1. vagy 2. elolvasása
I. csoport: munkalap I. feladat 1–16.
II. csoport: munkalap II. feladat

A kijelölt feladatok megoldásának szóbeli bemutatása
Az A csoport tagjai értékelik a B csoport feladatainak megoldását és fordítva
Naplóműfaj jellemzőinek megfogalmazása
– a napló külső formája, szerkezeti tagolása;
– személyesség,
– tömörség,
– változatosság,
– élményszerűség.
– Naplóval rokon szövegtípusok (napirend,
emlékirat, vallomás, élménybeszámoló)
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II. Szövegalkotási gyakorlat

Feladat
Egy napról – közös „napló” készítése; a megörökítésre érdemes események feljegyzése.

Közös „szóbeli” és írásos naplókészítés – táblára kerül a megörökítésre érdemesnek tartott
esemény

III. Értékelés

A vélemények indoklásának minőségét és a
nyelvi megfogalmazás igényességét pozitív
értékeléssel ismerjük el!
A megoldás színvonalának pozitív értékelése.
A megoldásokat egy-egy tanuló értékelheti;
kérdéseket tehet fel a társainak.
Szempontok:
– a közös naplókészítésben részvétel minősítése,
– a teljesítmények pozitív értékelése.
A legjobb munkák elhelyezése az osztályportfólióban!
IV. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása egyénileg

Javasolt feladat
A nyári szünidő egy hetéről napló készítése:
„Mit tartottam megörökítésre érdemesnek?”

Szöveges, illusztrációs napló írása a szünidő
bármely időpontjában
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Munkalap
I.	Olvassátok el figyelmesen a szöveget (Csáth Géza: Egy vidéki
gimnazista naplójából), majd oldjátok meg a feladatokat!

CSÁTH GÉZA
Egy vidéki gimnazista naplójából
1897. szept. 1.
Ma reggel elmentünk apával a gimnáziumba. Először voltam itten, eddig csak kívülről láttam
ezt az épületet, ma végre belülről is megláttam. Bementünk az igazgatói irodába, és apa beíratott. Egy kicsit féltem, mert sok tanár volt az irodában. A tanár egészen más, mint a tanító.
Sokkal komolyabbak, szigorúbbak a tanárok. Délután eljött Balla Pista, kimentünk a parkba
és csatangoltunk. Arról beszéltünk, hogy mennyi rettenetes sok időnek kell majd elmúlni,
amíg mi nagy emberek leszünk, föltéve persze, ha közben meg nem halunk. Vacsora után
édesapám ideadta ezt a naplókönyvet, amelybe jelen soraimat írom, és rábeszélt, hogy ezentúl írjak naplót. Ezzel javul az írásom – és ez igaz is.

Szept. 4.
Ma volt a Veni Sancte. Templom után az iskolában felolvasták a szabályokat, és az osztályfőnök, Pertics János elrendezte a helyeket. Én a nyolcadik padban ülök. Balla Pista előttem ül a
hetedik padban. Annak örültünk, hogy sikerült padszélre jutni és méghozzá ablaknál. Az én
padomon szép faragások vannak, egy lófej és egy gőzhajó van bevésve. Délután Balla Pistához mentem, és az emeletről az udvarra szappanbuborékokat fújtunk, bár láttam, hogy Pista
nagymamájának nagyon nem tetszik a játék. Tízszer is elmondta, „ezek a gyerekek le fognak
esni!” vagy: „ne hajoljatok ki a korláton!” Nem értem, hogy a nagyok mindig irigykednek, ha
az ember mulat. Nem éppen a Balla nagymamájára mondom, de általában sokszor tapasztaltam. Három év óta mindennap elolvasom a budapesti újságot, de soha nem olvastam, hogy a
gyerekek a korláton kihajolva lebuktak volna.

Szept. 10.
Tanulom az első declinatiót, nem nehéz, de a latintanárt nem szeretem. Olyan rettenetesen
kiabál egész órán, hogy nem merek mást tenni, mint hogy folyton figyelek, ez pedig nagyon
fárasztó. Milyen más ember volt a kedves Péteri tanító úr, félkor jött be, elbeszélgetett velünk,
mesélt, az ember örült neki, ha benn volt. De nem bánom, apa azt mondja, hogy a latinnal
csak akkor lehet valamire menni, ha szigorú tanár tanítja.
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Szept. 12.
Balla Pista ma jó dolgot talált ki. Azt mondta ti., hogy még sohase rendeztek versenyt abból,
hogy ki tud több vizet inni. Holnap délután nálunk kettesben rendezni fogunk egy ilyen versenyt. Alig várom már.

Szept. 13.
A versenyt nem tartottuk meg, mert ma nálunk szilvalekvárt főztek, és a keszőcét nagyon
szeretem. Pistát is elhíttam, latint tanultunk, azután duplexot játszottunk. Nálunk nem lehet
megcsinálni az ilyen versenyt, szüleim mindent észrevesznek, nem akarom kitenni magamat,
hogy megtiltsák, Pistáéknál – akinek az apja két év előtt meghalt – könnyen megy az ilyesmi.
Pista el van kényeztetve, és nem szólnak folytonosan bele a dolgaiba. Szeretek náluk lenni,
nem hallja folyamatosan az ember: „ezt nem szabad”, „ezt megtiltom” és ilyeneket. Egészen
más az élet ott, ahol nincs apa. Ma ebédre palacsinta volt, kedvenc ételem.

Szept. 14.
Vízivási versenyben győztem. Tíz perc alatt kilenc tele nagy pohár vizet ittam meg. Balla Pista
csak hetet bírt.

Szept. 30.
Ma Istenről beszélgettünk, én, Balla, Petrákovics és Pollák. Együtt voltunk a parkban, és estefelé Petrákovics kérdezte tőlünk, hogy hiszünk-e Istenben. Mindannyian azt feleltük, hogy
igen. Erre ő azt mondta, hogy az ő bátyja, aki vegyész, nem hisz. Az ő bátyja ti. azt állítja, hogy
semmi más nincsen, mint amit érzékeinkkel fölfoghatunk, azaz amit láthatunk, hallhatunk,
szagolhatunk, ízlelhetünk, tapinthatunk. Igen ám, felelte Balla, de az Istent többen látták, és
le is festették. Példának említette a nagy templom plafonján lévő képet, hol Isten Jézussal és a
Szentlélekkel le van festve. Petrákovics erre azt mondta, hogyha Isten csakugyan létezik, miért nem jelenik meg gyakran az embereknek, hisz akkor mindenki hívő lenne, és jó lenne, de
a mai emberek közül senki se látta az Istent, és nem beszélt vele. Erre Pollák elmesélte, hogy
az ő apja egy alkalommal Bécsben látta az Istent a városon kívül.
Künn a mezőn, egy malomkövön ült, de Pollák apja nem merte őt megszólítani. Petrákovics
azt mondta, hogy mindenesetre beszélni kellett volna vele, és ez igaz is. Sokat gondolkoztam
ezen ma, és bár jelenleg hiszek Istenben teljes mértékben – furcsának találom, hogy sohasem
jelenik meg közöttünk. Ennek okát nem tudom kitalálni.

Okt. 6.
Ma volt az Önképző-Kör gyászünnepélye az aradi vértanúk emlékére. Mindannyian részt
vettünk, és végighallgattuk a felolvasást, a szavalatokat, a gyászbeszédet és az énekeket. Egy
Steiner nevű fiú a nyolcadikból remekül szavalta el Az aradi tizenhárom c. verset. Ebben a
versben arról van szó, hogy a vértanúk emléke szent legyen mindig a magyarok előtt. Az
jutott eszembe, hogy sokkal helyesebb volna, ha arról írnának verset, hogy az aradi vértanúk
halálát meg kell bosszulni a kutya németeken. Megkérdeztem édesapámat, hogy ez miért
nem történt meg. Azt mondta, azért, mert a magyar hitvány népség.
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Okt. 14.
Ma délután az ebédlőben az asztalnál rajzoltam. Sakktáblához hasonló kockázatot kellett készíteni. Először kihúztam az egészet tussal, azután a kockákat ki akartam tölteni ecsettel. Ekkor odajött az asztalhoz Károly öcsém, és mivel nem látott jól, fölkapaszkodott, meglökött,
és az egész rajz tönkrement, mert a tele ecset összemázolta. Dühömben Károlyt nagyon elvertem. Annyira sírt, hogy megsajnáltam, és kérlelni és simogatni kezdtem. De láttam, hogy
ami egyszer fáj, azt nem lehet lesimogatni. A nyakonok, amiket adtam, meglehetősen erősek
voltak. Egy ideig néztem szegény Károlyt, amint a földön fekve bőg. A kis zöld bőrkötője
egészen össze volt gyűrve, és csak sírt, sírt. Nagyon-nagyon sajnáltam szegényt. Ő olyan jó
fiú, és úgy szeret engem. Azután fogtam magam, bementem a másik szobába, a kanapéra
feküdtem, és sírtam én is vagy fél órát. Annyira bántam, hogy öcsémet megvertem. Este apa
behítt engem az irodába (nem tudom, honnan tudhatta meg a dolgot), és azt mondta, hogy ne
verjem meg a kisebbet, a gyöngébbet, mert az nem szép, és férfikoromban, majd ha elválunk,
szétmegyünk a világba, és Károllyal csak ritkán látjuk egymást, nagyon meg fogom bánni,
mert Károly nem fog engem szeretni. Beláttam, hogy ez nagyon igaz, és megfogadtam, hogy
Károlyt többet meg nem verem.

Okt. 15.
Ma hirdették ki az első konferencia eredményét. Engem megróttak számtanból és megintettek latinból. Délben megmondtam, apa ideadta a bizonyítványt arról, hogy csakugyan
megmondtam, és még az osztályfőnök délutáni órájára elvittem. Este azt mondta apa, hogy
ezentúl korán kell fölkelnem, és a latint meg a számtant ismételni, nehogy karácsonykor megbukjak. Ma ebédre palacsinta volt, kedvenc ételem.

Okt. 30.
Okt. 16. óta minden reggel 1/2 6-kor kelek, de nem haladtam még semmit az ismétlésben. Ti.
reggel nem tudok tanulni. Az ébresztőóra csengetése után rendesen elalszom, apa azonban
fölébred, és ő fölkelt. Rám szól, mit tehetek, föl kell kelni. Hiába mondom apának, hogy:
apám, én reggel nem tanulok semmit, én nézem a betűket, nyitva van a szemem, de alszik az
egész fejem – ő mindig azt mondja, hogy „az ész reggel fog a legjobban!” Ha ez igaz volna,
akkor én már az egész latint legjobban tudnám az osztályban. Nagy kínnal öltözöm, eltart jó
fél óráig. Kibotorkálok a sötétben a fürdőszobába, ott állok a kályha mellett, és megvárom,
míg Ilka begyújt, azután megmelegszem. A mosdásra annál nehezebben tudom magam elszánni, minél tovább melegszem. A kis kályha búg és dübörög, és a plafonon is villog a fénye.
El tudnám nézni napokig. Nem kívánnék semmit ilyenkor, még azt se, hogy nagy ember
legyek, hogy megnőjek és parancsoljak – csak azt, hogy engem ne bántson, ne sürgessen
senki, hanem nézhessem a plafont és a lángokat, ameddig tetszik. Sokszor kinézek ilyenkor
a fürdőszoba kis ablakán, az ég a tűzfal fölött látszik egy kis darabon – ez a kis ég egészen
sötét kékesszürke még. A fürdőszobában is minden sötét, csak az asztal széle csillog, mint egy
vöröses csík. Azután hirtelen ráhatározom magam, levetem az ingem, és a mosdótál elé állok.
Csak a kisujjamat nyújtom be, várok tovább, állok és állok. Azon gondolkodom, hogy miért
nincs a világ úgy berendezve, hogy ha nekem jól esik aludni, hát alhassam. Apa nem enged,
azt akarja, hogy tanuljak, de hiszen nem tanulok. A házban mindenki alszik, hogyan lehet itt
tanulni. Tanulok pár percet, elmondok magamban egy szabályt, azután az ablakhoz megyek.
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Nézem az utcát. Nézem, amint nyit a borbély, amint a borbélyinas kisöpör, amint a húsosok
felállítják a sátrakat, és jönnek a mészárosok szamaras-talyigái a friss hússal. Mindez szép
és érdekes, és szívesen elnézem, bár aludni jobban szeretnék, de tanulni reggel nem tudok.
Délután vagy este félóra alatt, negyedóra alatt többre megyek, mint reggel másfél óra alatt.
De nem is igyekszem, hogy ezt apámmal megértessem, ő mindig csak azt ismételné, hogy „az
ész reggel fog legjobban”. Ő ti. meg van győződve, hogy ez igaz, és mindenki, aki mást mond,
az hazudik. Biztosan tudom, hogy ezt a véleményét soha életében semmi pénzért meg nem
változtatná.

Nov. 1.
A megholtak napja van ma. Délelőtt a temetőben voltunk, koszorút vittünk nagyapa és nagymama sírjára, mint tavaly is és minden évben. Délután olvastam Verne Gyulának Utazás
nyolcvan nap alatt a föld körül című művét. Késő estélig olvastam, azután tanulni kezdtem
a holnapi leckét. Apa nagyon összeszidott, hogy miért nem tanultam meg előbb a leckét, és
miért nem olvastam azután.

Nov. 2.
Ma kiolvastam Verne könyvét, amely roppant érdekes regény. Nagyon jól mulattam rajta.
Délután eljött Balla Pista, és malmoztunk egész vacsoráig. Boldog fiú ez a Balla Pista, tesz,
amit akar, kimenőt kap, nem szekírozzák otthon, alhat fél 8-ig. Sohase tanulja a leckét, de
amit egyszer olvasott, arról tud beszélni. Én, ha egyszer-kétszer magamnak föl nem mondom,
meg se tudok mukkanni. Ballának csak az a baja, hogy nehezen ír és nagyon hibásan. Folyton
helyesírási hibákat ejt, és rossz dolgozataival rontja a kalkulusát. Ma ebédnél palacsinta volt,
kedvenc ételem.

Nov. 9.
Ma új cselédet fogadtak, Ilka elment ma reggel, férjhez megy, holnap lesz az esküvője. Erzsi,
az új szobalány, nagyon jó, szíves lány.

Nov. 12.
Ma Balla Pista harminc üveggolyót kapott egy bácsijától. Petrákovics megmutatta, hogyan
kell klikkerezni. Igen mulatságos játék. Balla Pistával egész délután klikkereztünk. Este földrajzot tanultam.

Nov. 14.
Balla Pista sokkal jobban klikkerezik, mint én. Ma majdnem mind elnyerte a klikkereimet,
amelyeket tegnap vettem. Édesanyám húsz koronát adott, amin húsz üveggolyót vettem.
Azt hiszem, sohase fogok úgy megtanulni klikkerezni, ahogyan Balla Pista most tud, kétnapi
tanulás után.
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Nov. 18.
Ma új télikabátot kaptam. Nem tetszik nekem. Barna színű és kockás bélésű. Ez a bélés olyan
színű, mint a favágók szövetinge. Olyan parasztos, csúnya. Nem akartam sokat kérni apát, a
kereskedő rábeszélte őt, hogy ezt vegye, mert ez tartósabb, pedig volt ott egy másik télikabát,
amely nem volt ilyen kiállhatatlan bélésű, és szép volt. Csak megnőnék már egyszer, és a
magam ura lehetnék, magam választanám a télikabátjaimat, akkor kelnék fel, amikor jólesik,
akkor olvasnék, amikor éppen kedvem volna, és akkor tanulnék, ha nekem tetszene. Ez az
idő azonban borzasztó messze van! Ó, de milyen messze.

Nov. 22.
Ma szekundára feleltem számtanból. Pedig ma reggel is hatkor keltem. A rövidített osztás volt
föladva, de azt elfeledtem átnézni, ehelyett ismételtem a régebbi dolgokat. A Tamási helyre
küldött. Nem sokat bánkódtam, a pad alatt olvastam Gulliver utazását. Ez a könyv eddig
a legkedvencebb könyvem. Olyan örömet okoz az olvasása, hogy mellette a korán kelés és a
szekunda egész nap eszembe se jutott.

Nov. 23.
Ma a tisztelendő úr kijelentette, hogy mindenkinek meg kell tanulni a ministrálást, mert december elsejétől kezdve a templomba fogunk járni, és reggeli hétórai miséken névsorrendbe ministrálni fogunk. Ennek örülök, mert nem kell ez idő alatt számtant és latint tanulni.
A ministrálást, mint a másodikosok mondják, nem kell tudni, csak az első és utolsó szavakat,
a többit pedig el lehet morogni. És az a jó van benne, hogy vörös ministránsruhát kapunk, sőt
füstölővel is lóbálunk. Addig is be lehet járni a sekrestyébe, aki akar, a szertartásbeli sorrend
megtanulása miatt. Holnap reggel, Balla Pistával megbeszéltük, mind a ketten ott leszünk. Ma
befejeztem Gulliver utazásainak olvasását, és újra elkezdtem elölről.

Nov. 24.
Ma reggel voltam először a Terézia-templom sekrestyéjében. Nagyon különös hely ez. Félkör
alakú szoba, színes üvegablakokkal. Körül nagy faszekrény. Olyan nagy ez a félkör alakú szekrény, hogy az öreg sekrestyés – Szilveszter bácsi – bemegy az ajtaján, mint egy házba. Benne
állanak a miseruhák, ingek, kelyhek és szalvéták. Benn láttam a püspöksüveget is, amit a prépost temetésen és nagymiséken visel. Ott volt benn a pásztorbot is, amely egy aranykampójú
nagy bot, és azt jelzi, hogy a pap mestersége hasonló a pásztor mesterségéhez, a híveket egy
csomóban tartja, mint a pásztor a birkákat. Kellemes tömjén- és borszag van itten. A szabad
fal mellett feszület és térdeplő, és efölött latin imádságok berámázva. Jól be van fűtve. Egymás után jönnek a papok, felhúzzák a ruhát, az inget, a palástot, a stólát, felöltözteti őket
a sekrestyés. Azután elővesznek egy misekönyvet, azt megfogja egy fiú, a sekrestyés odaadja
a kelyhet a papnak, a ministráns csenget, és bevonulnak a megfelelő oltárhoz. Egy harmadikos, aki legjobban tud ministrálni, amennyiben az összes lehető templomi dolgokat tudja, a
pap válaszát is és a nagymisét is (a három pappal külön vagy az öt pappal külön – mert a mise
szövege eszerint is változik) – ez a fiú elmagyarázta, hogy az összes misék napirendben föl
vannak írva a falra. Ti. régen meghalt emberek sok pénzt hagytak a plébániának azon föltétellel, hogy lelkük üdvére bizonyos időközökben mise tartassék. A legrégibb misealapítvány 325
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éves, ezért az emberért 1000 misét mondtak el idáig. De miért? Hiszen ha halálos bűnben halt
meg az illető, akkor, mint a Katekizmusban írva van, úgyis a pokolra jut, és onnan ki nem lehet húzni semmi imádsággal. Ha a tisztítótűzben van, akkor, igaz, segít a mise, de nem sokat.
Ha pedig a mennyországba jutott, akkor nincs szüksége misére. Megkérdeztem ezt apámtól.
Ő azt mondta, hogy az egész a papok találmánya, és csak arra való, hogy megteljék a papzsák.
Papzsák, papzsák, jó szó, olyan utálatos, mint egy telhetetlen, gágogó kacsa. Nem tudom, ki
találta ki, de a mise mégis szép dolog. Míg tartott, nem imádkoztam ugyan egy percig se, de
igen jól éreztem magam. Néztem a tisztelendő palástjának a cifra hátát, ami gyönyörű kézimunka, néztem az oltárképet, amely Jézus keresztelését ábrázolja, és hallgattam a kántor
orgonálását. A dal, amelyet énekelt, gyönyörű volt, de a hangja igen rossz, mintha erőltetné
a torkából a hangot, hogy erősebb legyen. Mise után iskolába mentem, és azon gondolkodtam, hogy miért nem vettem eddig észre sohase, hogy milyen szép a mise. Most már tudom.
Mert mindig tele volt a templom, valahányszor ott voltam, a parasztasszonyok ordítottak, s
általában teljes nappali világításnál semminek se lehetett látni a szépségét. Mióta Petrákovics
említette, hogy amit nem lát, abban nem hisz – azóta én se hiszek úgy Istenben, mint azelőtt,
de egyelőre nem törődöm ezzel a dologgal.

Nov. 29.
Apám ma nagyon összeszidott, azt mondta, hogy ne járjak templomba, hanem tanuljak. Mégis szemtelenség, mondta, hogy a gyerekeket elvonják a tanulástól csak azért, mert a harangozó fiúknak négy krajcár járna a ministrálásért, és azt meg akarják a pap urak maguknak
takarítani. Délután kimentünk Pistával megnézni a jégpályát.
Most csinálják. Apa azt mondta, hogy két elégségesnek szabad lenni, ha több lesz, nem kapok
új korcsolyát, és ha megbukom, akkor elveszi a régit is. Nem bánom, úgyse szeretek korcsolyázni.

Dec. 7.
Nagyon hideg idők vannak néhány nap óta. Reggel a felkelés borzasztó nehezen megy. Tegnap apa kijött, és rám kiáltott:
– Már hét óra is elmúlt, és te még meg se vagy mosdva!
Ott álltam a kályha mellett fél hat óta, és néztem a lángokat, nem tudtam elhatározni magam
a mosdásra.
Odabent a következőt mondta édesanyámnak:
– Hallatlan, ez a kölyök milyen málészájú, fölkel fél hatkor, és ott ácsorog a tűz mellett nyolcig.
Nem tudom, mi lesz ebből, lusta, vagy mi a csoda, nem tudom!
Édesanyám azt mondta, hogy énfelőlem egészen nyugodt, én nem fogok megbukni. Megjegyzem, hogy én efelől nem vagyok nyugodt, de ebéd után összevissza csókoltam édesanyámat, alig tudott tőlem szabadulni. Holnaptól kezdve komolyan hozzáfogok a tanuláshoz. Nem
akarom, hogy édesanyámnak ne legyen igaza.

Dec. 12.
Ma Petrákovics elhítt engem és Balla Pistát és Pollákot a folyosó végére és megkérdezte, tudjuk-e, hogyan származik az ember. Én azt mondtam, hogy szülés útján, de hogy ez hogyan
megy, azt nem tudtam. Pollák azt mondta, hogy a bábaasszony a hurkatöltő segítségével kéSzövegértés–szövegalkotás • irodalmi önképző • 10. évf.
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szíti a gyermekeket. Balla Pistán láttam, hogy a gólyadolgot akarta előhozni, de mégis jobbnak
látta hallgatni. Erre Petrákovics elmondta a dolgot, amit nem akarok ide leírni, mert úgyse
felejtem el soha életemben, s amelyet neki bátyja mesélt. Azt hiszem, ha gondolkodtam volna
rajta, magamtól is kitaláltam volna. Mégis olyan furcsa!… nem találtam volna ki. Ma palacsinta volt ebédre – kedvenc ételem.

Dec. 17.
Már csak egy hét választ el a Karácsonytól, és a szünet reményében most elég könnyen megy
a fölkelés. Tegnap számtanból jóra feleltem, és ma latinból 2/3-ra. Még csak földrajzból kell
javítanom, jelenleg ti. 2/3-ra állok belőle, hogy új korcsolyát kapjak. Ma olvastam Jókaitól a
Dekameron című elbeszélésgyűjteményt.

Dec. 19.
Reggelre nagyszerű vastag hó esett. Délután már sok szánkó csilingelt az utcán. Egész délután az ablak mellett tanultam, és néztem a szánkókat, a bundába bújt embereket és a havat.
Valószínűleg holnap fogok felelni földrajzból.

Dec. 20.
Feleltem, egyesre, szóval kettest fogok kapni. Iskolába menet már ma láttam, hogy árulják a
karácsonyfákat. Károly öcsém borzasztóan várja a Karácsonyt és a Jézuskát, ő még nem tudja, hogy az egész csak komédia, és a játékokat a szülők veszik. Milyen boldog az ember még
ebben a korban!

Dec. 23.
Ma kaptuk ki a bizonyítványt. Három elégséges volt benne. A földrajztanár a komisz, elégségest adott, bár kedden jelesre feleltem. Nem kapok új korcsolyát, de nem is bánom, szép
fehér hó esik minden reggel, jól fagy, ennek sokkal jobban örülök, mintha új korcsolyám volna, és emellett fekete sáros locspocs volna az egész világ. Mától kezdve egy hétig semmit se
fogok tanulni. Verne regényét, a Jégszfinxet fogom olvasni, amelyet apa ajándéknak ígért.
Örömömben, hogy szép idő van, és a bizonyítványdolog is elég jól végződött, egész délután
rajzoltam Károlynak. Eleinte kissé untam a dolgot, mert a legnagyobb butaságokat kívánta,
hogy rajzoljam, de azután látva az ő örömét, örültem én is, hogy ő olyan jól mulat, és engem
szeret, s jól elmúlt az idő egész estig.
Most újévig nem írok naplót.
(A szöveg forrása: Magyar Elektronikus Könyvtár)
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1.	Ki a szöveg főszereplője? Több nézőpontból fogalmazd meg a választ!
„a beszélő én”, az író; Balla Pista, mivel róla esik legtöbbször szó

2.	Milyen időtartamot fog át az idézett napló? Húzd alá a helyes választ!
a) egy tanévet
b) az őszi hónapokat
c) kb. 3 és fél hónapot

„c)” a helyes válasz

d) kb. egy fél évet

3.	Mivel játsszák a klikkert? Másold le azt a mondatot, amelyikből ez megtudható!
	Ma Balla Pista harminc üveggolyót kapott egy bácsijától. Petrákovics megmutatta, hogyan kell klikkerezni.

4.	Miért tartja a főhős boldog fiúnak Balla Pistát? Idézettel válaszolj!
„nem szekírozzák otthon, alhat fél 8-ig”

5.	Mi okoz nehézséget Balla Pistának?
„nehezen ír és nagyon hibásan”

6.	Írd ki a szövegből azt a mondatot, amelyből az derül ki, hogy a gyerekek nem mindig
mondják meg otthon, ha rossz jegyet kapnak!
„apa ideadta a bizonyítványt arról, hogy csakugyan megmondtam”

7.	December 7. emlékezetes nap volt a főhős számára. Hány órakor kelt fel azon a
hideg napon?
„hét óra után”

8.	Miért határozza el december 7-én a napló írója, hogy hozzáfog a tanuláshoz?
„édesanyjának akart örömet szerezni”

9.	Mi a véleményetek a naplóíró következő ítéletéről? Válaszotokat indokoljátok!
„Ma kaptuk ki a bizonyítványt (…).
A földrajztanár, a komisz, elégségest adott, bár kedden jelesre feleltem.”
(Például: A diák egyszeri jeles teljesítménye alapján szeretne jó év végi jegyet kapni.)
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10. Mivel tudjátok igazolni, hogy ez a szöveg napló? Legalább három jellemző jegyet
írjatok!
Például: időrendi közlés; személyesség; kötetlen, szabad gondolatvezetés, vázlatosság

11. Olvassátok el újra az okt. 14. és dec. 23. nap feljegyzéseit!
Foglaljátok össze három rövid mondatban a napok közös vonásait!
Például:
A naplóíró rajzol
Jelen van az öccse
Kárpótolni akarja az öccsét

12. Úgy tűnik, hogy a naplóíró nagyon fontosnak tartja a testvérével való kapcsolatát.
Mivel tudjátok ezt bizonyítani? Válaszotokban vegyétek figyelembe a dec. 23.
feljegyzéseit is!
	Eleinte kissé untam a dolgot, mert a legnagyobb butaságokat kívánta, hogy rajzoljam, de azután
látva az ő örömét, örültem én is, hogy ő olyan jól mulat, és engem szeret, s jól elmúlt az idő egész
estig.

13. A naplóban „Önképző-Körről” is szó esik.
Milyennek képzelitek az önképző kör foglalkozásait?
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II.	Olvassátok el a Karinthy Frigyes Gyermekkori naplók című írásából
idézett részeket, majd oldjátok meg a feladatokat!

KARINTHY FRIGYES
Gyermekkori naplók (részletek)
Naplóm 1898 évre és 1899.
1898. November 26. Szombat.
Ma kaptam e naplót papától elég későn ugyan mert épp egy hétig (mult szombat óta) nem
irhattam semmit. A Gizi meg azt akarná, hogy ezt szépen lassan irjam, persze! hogyne!
Szombat óta semmi nevezetes sem történt. Az ország házban dühősködnek „Éljen függetlenség!” „Apczug Fejérváry!”-oznak. Most pár napig kegyetlenül hideg volt az ujépület tér
egész befagyot. Tegnap és ma remek idő van, holott ma 3 szor egész sötét let, és eset eső s 3 x
remekül sütöt a nap. Az iskolába el kezdték a korcsolyapályát keriteni illetőleg csak elkezdte
mert csak egy rongyos munkást rendeltek ki. Tegnap feleltem hittanból és magyarból – jól.
Az egyetemisták tüntettek, mi is tüntettünk. Tegnap a mint a nagypapa kiment orditozni
kezdtünk, kiabáltunk „éljen!” abczug! – és vártuk a rendőröket. Ezek azonban nemjőttek helyettük jőtt a mord – vörös szőrrel benőt – Mongol tanár a ki rettentö spetáklit csapot s valami
20 kökket felirt s köztük volt persze Incze is. Ma Prém t. borzasztóan kiszidott minket. Incze a
mi jó öregünkel sreklis goromba volt kirohant, berohant stb. Mongol tanárral nekem is meggyült a bajom. Borzasztó locs pocs volt az udvaron a mik t. i. nem szabad az udvarra menni.
Én pedig kimentem, és az udvar legvégső részén a csuszka csináloval beszélgettem. Egyszere
csak veszem észre hogy az ajtónál dühösen áll Mongol tanár s fülinél fogva dobálta be a gyerekeket a kik pedig csak az ajtónál áltak. Hát én velem mi lesz szegényfejemmel a ki az udvar végén állok? Menekülés nem volt. Mongol közelget… én határozot lépésekkel indultam.
A középen találkoztunk. Ő sötéten rám nézet.. azután elkezdte – …Hej! De hogy. Azt hittem
bekap mindjárt. Én azonban egész nyugalommal lementem mig M.t. kiabát utánnam. Tegnap
jöttek Betlehemesek beszéltek sok butaságot, a betlehemük snasz volt. Svikker a rondirásomra azt irta: „rendes” utána „3”. Mit jelenthet ez..???! Magyar óra rém fád volt, Prém bolingatot
és ásitozott, mi ásitoztunk és bobiskoltunk.
A németből felelni
Kihiv a Prém tanár
„Mutassa meg Karinthy
Okos-e vagy szamár?”
A „Graf Rikcard Normandit”
Feleljen! Mi baja,
(Szeretne 4 est adni!
De nem addig van a!)
És kárörvendve néz rám
„Hol van a notesom?”
De felszolalok én most
„Tanár úr én nem tudom!”
És erös bátor szóval
Elkezdem szavalni
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Beláthatja a Prém is
Jó jegyet kell adni
Figyel minden szavamra
Vajon jól mondom-e?
És mégis befejezte
Szépen a Friczike
Köhécsel 2-öt 3-mat
És irja a jegyet
(Én szipogva nézem.)
„Csöngetnek!” (Van szünet.)
1-est kapot Karinthy
Mondja a Placht gyerek
Most pedig édes naplóm
Szervusz Isten veled.
November 27. Vasárnap.
Ez már a 12-ik vasárnap mióta naplom az a mi. Szép idö volt ma. Dél előt a képtárba voltunk
az Akadémiába, belül nagyon szép Zakadémi. A képek közt 95 százalék véres holtest meg
Keresztelö János fejek, a többi csinos „Stillébni” meg egy csomó akta. Nagyon fád volt ez a
vasárnap, mint a többi, délután kellet sétálni menni, meg szaladgálni. Most az asztalnál ülök
Józska fest – bah! Miczi Gizi olvas – hej! Most a rémdrámáimat fogom irni. Elza meg az Eta
énekelnek – pardon! (óh csend!) rekedt töröt fazék hangokat bocsátnak ki. „Ugy mennék a
csingilingi csárdába!” Csak menjenek. Most itt van azt bizgatják hogy szeretnének rámás csizmát viselni. Bánom is én vegyenek. Ja igaz jelentem alásan hogy mig a másik naplómba naplómhoz beszéltem, most magamhoz beszélek, de nem most hanem ahhoz a nagy Frigyeshez,
a ki már mérnök! (?) Igazán leszek-e nem-e? Na majd ha olvasom (ha nagy leszek) gondolom
hogy: jé az lettem, v. nem lettem az! Szép remények! Felhővárak! Na az a nagy Fritz is csak
ne henczegjen hogy ilyen tacskóval mint én vagyok nem beszél, – csak ne ne te is voltál olyan
mint olyan – éppen most vagy. De mit filozofálok én itteng, ágyő sarmám edő fan… hogy is
van? Papa kávéházba van.
Decembro 3 án. Szombat.
Földrajzból nem feleltem, a helyet kaptam Svikkertől egy rakás büntetési feladatot persze
igazságtalanul. Az iskolárol különben nem igen szeretek beszélni olyan rosszul állok. A kilátás
a bizonyitványra ilyen:
			
igazán
Magyar		
=2
2
Rondírás
=3
Német		
=1
3
(Ez még a legjobb
Hittan		
=1
1
esetben. Majd ha
Számtan		
=3
3
meglesz összehaMértan, rajz
=4
4
sonlitom ezzel.
Földrajz		
=4
4
Fog-e hasonlitani?
Természetrajz = 2
3
Hejh! Csak SvikkerTorna			
=3
3
nél javithassak. Hajh!)
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Hajamat lenyirattam. A Jozsele csinált nagy tüzet égő gyufát dobot a papir kosárba (illetőleg
kisznibe) a mi lángot vetet s a plafonig égve rettentöen lángolt. Elsa fogta az egész dézsát s
annak tartalmát ráöntötte, s a tüznek kegyeskedet eloltodni. Különben Elsa ma az olajfestményét hazahozta, sokkal szebb mint hittem. Egy könyvön fekszik egy koponya mellette
virágok, hátul több könyv és egy kereszt. A nagyok mönnek bálba amolyan ganz gyáriba
fintorgatják is az orrukat az már nekik semmi ök már technikos meg vigadói bálakhoz vannak
hozzászokva.
December 4 én. Vasárnap.
Mint a többi. Vagy mégse! Dél előt az Akadémiába voltunk a mitől gyomorbajt kaptam, vettem
egy tuczat fürészt, meg is csináltam a munkámat, 2 fürészel. Ebéd. Paradicsomleves, borjuhus
káposztával és csörgöfánk. Délután jött Netti néni (papa testvére ki most egy hava házasodott
meg.) egy nagy lányával, 3 franczia ur meg Kún bácsi. Kritizálták az „Utazás Merkur” omat
szépen. Aztán Papa Elza Et Angi nénihez mentek mi egyedül vacsoráztunk a Mari bent vacsorázot urassan. Józsi szekiroz. Miczi olvas, Mari dudol. De fád igy egyedül menni.
Az egyedüllét boldogságát
Nem igen veszem észre én
A Miczi olvas Józsi szintugy
Mari meg morog a szegény
A papa Elza Eta mostan
Angi néninél létezik
Fogadni mernék hogy épp mostan
Guszti sültlibahúst eszik
A Miczi dudolja csárdalát
„Oh boldog csak gyermek lehet”
De veszem észre! Milyen nagyon
Svikertől 4 eset vehet.
Ej hagyjuk hagyjuk ezt a dolgot
És ne beszéljünk szörnyüket
Az iskolára gondolva
Törülgettem a könnyeket
Törülgetem… és nagy jó kedvem
Rágondolva hajh elmulik
Mert hát… (német vajon mi lesz?)
Elmulik hajh! hajh elmulik.
Gizi most sem jött haza.
December 5 én. Hétfő.
Ma mikulás napja van, Jozsi ugyancsak örül, „jön éjjel a Mikulás hejh hajh én puczolom ki
a czipőmet nem a Mari!” Müller tanár avval tetézte az örömömet hogy tandijat kelle fizetni, a
mi azér rosz mert nem szeretek pénzt kérni, tudván a mosti pénz zavarokat. A szolga morog
hogy nincs fagy nem lehet a jeget önteni. Számtan nagy örömünkre elmaradt, torna lett hol
egy 5 ista vigyázott Otto nem volt ott. 12 kor jöttünk. Miczivel rettentően veszekedtünk összehánytuk egymás ládáját stb. kellemes dolog. Nem látok semmit, megyek agyő!
Deczember 17 Szombat
Tegnapi igéretemhez képest ma nem volt isk. Délelött rajzoltam, rosz ebéd után olvastam
Misz könyvét, ozt elmentem érte a hol nem nagy örömömre a Flechsel találkoztam szint nö-
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vérét várta. Miczi óbégat hogy 3 masai lesznek nekem is jobb lesz mint neki!
Hej pedig:
Én sem nyugszom rozsákon
Hanem inkább – strózsákon.
Utközben arra az örvendetes dologra ébredtem, hogy hó eset és a mocsarak mind csuszkálhatnákosan befagytak. Aztán Etáért mentünk, kikapta a pénzét vettünk ananászszeletet és datolyákat. Most jövénk, ágy, a melybe „Egy rút hölgy történeté” -nek olvasása után belébujok.
Deczember 18. Vasárnap
Szombaton Karácsony lészen. Alig birom elképzelni. De azt a két szekundát mely a bizonyitványomba fog tollászkodni, már könnyebben elképzelem. Hát biz úgy lészen. Délelőt akartam rajzolni de csak az akaratnál maradék. Délután eljöve Rosta Johann a cukros hugával a
2 éves „Panczá” val. Itt laknak a Zrinyi utczába különössen Pancza herczigen volt felöltözve,
ugy nézet ki mint egy kis téli angyalka. Roppant édes baba. Aztán Zoltán is eljött. Borzasztó
sok földrajzt magoltam.
Deczember 20 án Kedd.
Elmult a kedvem a bolondságtól, a tréfából való lett, szomorú valóság. E nap a legborzasztóbb
nap az évben.
Prém ma felolvasta a bizonyitványom.
Nem mindenkinek olvasta fel. Nekem Steinmannak meg még 2 őnek. A hiányzókat irta be, s
egyszerre azt mondja: Na igen Karinthy a kinek hittanból 1 ese van (!) Hm! De magyarból…
pedig milyen eszes, milyen tehetséges fiu… Itt van! Ez mérgesit engem! Mindenik osztályba
azt mondják: éles eszü, tehetséges, pompás gyerek s a bizonyitvány – rosz. Ha mondanák
inkáb, ostoba tökfej, és adnának jó bizonyitványt mellé! De igy! – – – nos magyar és németből:
3… De már erre feláltam! „Tanár úr! Én mindenki mondhatja úgy magyarból mint németből
nagyszerün feleltem…” De én nem bánom a magyar 2 esre javitom, de aztán…! Aztán nekem
még kegyelemnek kell venni! Ez igazság? Ez gazság! Jól mondta hát Lali hogy kár volt megmondani mim volt mult évbe ő mindég azt ad! Prém rettentő ember! Sokkal jobban örültem
én Tankónál 3 masnak, mint nála 2 esnek! Mondot hosszú viczczet hogy megnevettessen,
mindenki nevetet, én ugy áltam ott mintt egy kőbálvány, és akkor mondta hogy természetrajz: 3, földrajz…az! rajz… az a szörnyü, rond: 3 és a többi is: 3. A karácsony előttem … fucs!
hej! csak tovább járhassak arra gondolok én most csak, az lenne szép ha Februárba már ugy
irnám: 1899 Február 1 én.– Szobrász inas vagyok! Csak ne ne… Jaj ne…
Késem most másodszor csináltatik.
Deczember 21 én. Szerda.
Rettentő nap most máma! Ilyen helyzetbe mikor tölem jó bizonyitványt várnak s oly sok 4
esem lesz, bizony mindenki olyan lehangolt lenne. Minden tanár ellen el vagyok keseredve.
Az iskoláról nem beszélek. Délután jött levél tant Heléntől, de milyen szépet! Ilyen levelet
soh’se irt még. Az Elzát „leherzhlerin” ezte, nekem pedig olyat írt hogy elég volt 3 hónapra
azt mondta hogy csak azért várom hogy ajándékot hozzon. Feleltem is neki hogy le irni sincs
kedvem. El jőnni nem fog. Ágy, melyet a Mari megvethetne már.
Ez egy izé!… fenyőgaly volt de lement róla a tü.
Deczember 23 án. Péntek.
Igen itt egy nap kimarad, hisz tennap oly izgatot voltam és semmit sem tudtam, ma már min-
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dent tudok. Különben időm se igen lett volna egész este a diót hámoztuk holnapra. Igen ma
én minden könyv nélkül elmentem. Minden jég csontá fagyot. A suliba rettentő lárma volt,
aztán jött Prém s osztani kezdé a – bizonyitványokat. Engem majd a végire hagyot s mikor
odamentem nem birt ellenállni annak hogy azt ne mondja: Ah Karinthy a bájos gyermek!
Minden szó nélkül mentem. Kint nagy csoportba verődve áltak, rám támadtak: Mit kapot?
Mit kapot? – Mit? Azt a hogy leirtam se szépitve se csunyitva. Pedig a magyar-német 24 gyakorlatban 23, 1-est kaptam 2 es egy volt. Aztán rohantam haza. Elképzelhetni hogy fogadtak.
Bejöttem ide a kis szobába, és mindjárt irtam a naplót, de már végeztem.
Holnap – karácsony!

1.	Mi jellemzi a szövegépítkezés módját?
időrend, láncszerű szerkezettípus

2.
a)	Különítsétek el a december 5-i feljegyzésben egy függőleges vonallal azokat a szövegrészeket, mondatokat, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz!
		 pl. December 5-én. „…Mari.” | Müller tanár… | A szolga morog… | Számtan…
		 Dec.17. „…várta. | Miczi…”
b) Mi lehet az oka a szövegfűzés lazaságának?
		pl. a naplóíró úgy ír a nap eseményeiről, ahogy éppen eszébe jut a megörökítésre érdemes esemény
c)	Mely szó teremti meg a kapcsolatot a december 18-ai naplóbejegyzés 2. és 3. mondata
között?
		 elképzelni – elképzelem

3. Milyen jellemző témákat örökít meg a napló?
	pl. iskolai élet – bizonyítványosztás; kedvenc időtöltés; ünnepekkel kapcsolatos érzések; napi események

4.	Mely mondat utal arra, hogy a napló írója szerint a tanár nem tárgyilagosan
osztályoz?
„Jól mondta hát Lali, hogy kár volt megmondani mim volt mult évbe ő mindég azt ad.”

5.	Gyűjtsetek 5-6 példát eredeti, szemléletes kifejezésekre!
	Például: csuszkálhatnákosan befagytak; a két szekundát mely a bizonyítványomba fog tollászkodni;
tréfából való lett, szomorú valóság; ez mérgesít engem; én úgy álltam ott, mint egy kőbálvány; minden tanár ellen el vagyok keseredve
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6.	Hogy függ össze az időpont és a szöveg hangulata a december
20-i feljegyzésben?
Például:
	E napon olvassák fel a bizonyítványt. Felháborítja a napló íróját, hogy csak neki és néhány társának
olvassák fel a jegyeit, valamint az, hogy a tanár dicséri az eszét – de rossz jegyeket ad.

7.	Karinthy Frigyes rajzokkal is illusztrálta naplóját.
a) Miről tudósít e naplórészlet?
		 Jókai második házasságáról

15. karinthy frigyes: gyermekkori naplók...

255

b) Mit mond Karinthy a nagy korkülönbséggel kötött házasságról?
		 Az irodalmi mű ihletőjének tartja.
c)	Másoljátok le a füzetetekbe a szöveget, kijavítva a helyesírási hibákat! Értelmezzétek a
stílusjavítást a kéziratban!
		 Andrét, az északi utazót megölték.
		 A közös hadseregnél nagy tüntetések vannak,
		 a „hier” miatt. Okát máskor mondom el. Se ma, se tegnap nem volt súly.
		 „Öregember, nem vén ember!”
		 Jókai Mór új regénye
		 Mert magának tiltakozik
		 a jó ízlés szent nevében.
		 Nem csoda, hogy regényíró.
		 Szép regényt csinált magának.
		 Második nőül megkérte
		 a kis kezét Nagy Bellának.
		 Hogy másodszor házasodik
		 az még nem volna olyan fura,
		 de Nagy Bella csak tizenhat
		 és hatvan éves az ura.
		 És hogy érte meg ne szólják,
		 Írt is egy gyönyörű regényt…
		 Írói hév ez, szalmaláng,
		 hát ne kritizáljuk szegényt.
Javított szerkezet:
kezecskéjét  a kis kezét
ne szólják meg érte szegényt  Hát ne kritizáljuk szegényt

8.	Szövegalkotási feladat: egy napról – közös – „napló” készítése; a megörökítésre
érdemes események feljegyzése.
Szempontok:
– Válasszatok ki az Irodalmi önképző foglalkozásaiból egy olyan alkalmat, amelyet különösen érdekesnek tartottatok, például hangulatos kooperatív munkában vettetek részt,
sok sikeres feladatmegoldás született, egyéni ötletek hangzottak el stb.
– Közösen döntsétek el, melyeket tartja mindenki megörökítésre méltónak!
– Egyénileg készítsétek el a naplóbejegyzéseket úgy, hogy a közösen kiválasztott foglalkozást is beépítitek írásotokba! Ügyeljetek a napló formára!
– Olvassátok fel munkátokat, és értékeljétek egymás naplóbejegyzését!
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Önértékelő lap
Nevünk:
A kapott feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottuk a
feladatokat; indoklás
Más feladatoknak jobban
örültünk volna
Együtt könnyebben vagy
nehezebben ment a
megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:

Egyéni értékelő lap
Név:
A választott vagy kapott
feladat

Munkalap:

A feladat megoldásában
gondot jelentettek:
Érdekesnek tartottam a
feladatokat; indoklás
Másik feladatnak jobban
örültem volna
Páros munkában könynyebben vagy nehezebben megy a megoldás

Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
A másik feladat megnevezése:
Igen. Indoklás:
Nem. Indoklás:
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