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Nemes Nagy Ágnes 
Jeromos, a remeterák 
 

Jeromos, a remeterák 

szívén a vágy serege rág. 

Sötét a víz feneke: 

nem lesz többé remete. 

 

Sírnak-rínak a kis halak: 

Ki ad nekünk tanácsokat? 

Fejünk ésszel már ki töltse? 

Ki lesz öblünk büszke bölcse? 

 

De Jeromos hajthatatlan: 

Unalmas e barna katlan! 

Ne féljetek, visszatérek, 

s folytatom a bölcsességet. 

 

Alig indul, gyorsan úszva, 

szembe-perdül egy medúza. 

 

Jaj nekem – szól – siralom! 

Elveszett a kalapom. 

Így a fejem alaktalan, 

nem élhetek kalaptalan. 

 

Szól Jeromos: Gyere most, 

megismered Jeromost, 

vándorútra menjünk együtt, 

kalapodat megkeressük. 

 

Mennek is a partoldalon. 

Jön a szivacs-lakodalom. 

Az iszapban, mintha másznék, 

araszol a büszke násznép. […] 

 

Mennek, mendegélnek, 

egy korállszigethez érnek. 

Rájuk se néz kis-koráll, 

üldögél és sírdogál, 

mert keresztülugorta 

a tengeri ugorka. 

 

Fáradtak a vándorok, 

mind a kettő tántorog. 

– Minket senki meg se hallgat? 

Sose lesz meg az a kalpag? 

Új kedvre ki hangolna? 

 

Oszkár tán, az angolna? 

Jön is Oszkár kanyarogva, 

hóna alatt csomagocska, 

föl-le táncol, locsog-fecseg: 

– Elmondok egy történetet! 

Nemrég történt, épp a minap, 

Vörös-tenger színe alatt 

Tamás, ez a kóbor alga, 

uszonyt lopott s eloldalga. 



Talált egy szép kalapot, 

gyorsan beletolatott, 

s ráírva, hogy Tamás-lak, 

berendezte lakásnak. 

 

Szól Medúza: Drága Oszkár, 

szörnyű izgalomba hoztál! 

Oszkár mondja: csak 

nyugodtan! 

Kalapodat visszaloptam! 

Kibontom a csomagot: 

benne van a kalapod. 

Jutalmat nem koldulok, 

Jeromoshoz fordulok, 

tőle kérdem: lehet-e? 

Rág a vágyak serege: 

ön, a híres remete, 

tanítványul vehet-e? 

 

Jeromosunk eltűnődik, 

lóg a feje, szinte földig. 

– Jó, jó – mondja –, 

még nem láttam 

ily nagy elmét angolnában. 

Legyen meg a jutalmad, 

tanítvánnyá fogadlak! 

Medúzától elbúcsúznak, 

szépen, csendben 

hazaúsznak. 

Hosszan hallják, messze még, 

a Medúza énekét. 

 

A Medúza éneke 

A kalapom, a kalapom 

lekötözöm, bebogozom. 

De jó, de szép, de nagyszerű, 

már nem vagyok tojásfejű. 

 



1. Miért indult útnak Jeromos? Írd le! 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Mert unatkozik. 

• Mert sötét a víz. 

• „Mert szívén a vágy serege rág.” 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az első versszakok tartalmának 

azonosítása. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Miért sírnak a kis halak, amikor Jeromos útnak indul? Írd le! 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Mert szeretik Jeromost. 

• Mert így nem lesz, aki tanácsot adna nekik. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az első versszakok tartalmi elemeinek 

azonosítása. A tanuló válaszában utalhat a kövtekezőkre, vagy kimásolhatja azokat. „Ki 

ad nekünk tanácsokat? // Fejünk ésszel már ki töltse? // Ki lesz öblünk büszke bölcse? 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Miért sír a medúza a mese elején? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Mert elveszett a kalapja. 

B: Mert fáj a feje. 

C: Mert megijedt Jeromostól. 

D: Mert túl sötét a víz. 



1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Az 5. versszak tartalmának azonosítása, 

szó szerinti egyezés. 

Nehézség: könnyű. 

 

4. Miért nem segít Jeromoséknak a kis korál? Írd le! 

________________________________________________________________________ 

2-es kód: magasabb szintű válasz, például: 

• Mert szomorú. 

1-es kód: szöveg szintű válasz, például: 

• Mert sírdogál. 

• Mert átugorta a tengeri ugorka. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: lényegkiemelés. Alacsonyabb szintű válasz: információ-

visszakeresés.  

Nehézség: könnyű. 

 

5. Mit remél a medúza, ki derítheti jókedvre? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: A korall. 

B: A szivacs. 

C: Az alga. 

D: Az angolna. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

6. Írd le az alga nevét! 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Tamás 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

7. Mit tud meg Jeromos és a medúza Oszkártól? Mondattal válaszolj! 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Azt, hogy kinél van a kalap. 

• Hogy az alga vitte el a kalapot. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

8. Miért nem kell Jeromosnak és a medúzának az alga után úsznia? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Azért, mert Oszkár visszalopta a kalapot tőle. 

• Mert már Oszkárnál van a kalap. 

• Mert már nincs nála a kalap. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: következtetés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

9. Mit kér Oszkár Jeromostól? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Hogy fogadja tanítványának. 

• Hogy legyenek barátok. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

10. Miért volt nagy szüksége a medúzának a kalapra? Írd le! 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Mert tojásfejű. 

• Mert be akarta kötni vele a fejét. 

• Mert el akarta vele takarni a fejét. 

• Hogy ne lássák a többiek, hogy tojásfejű. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: kapcsolat felismerése, következtetés. A medúza énekében 

olvasható sor összekapcsolása a kalap funkciójával. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

11A. Milyen volt a medúza kedve a történet elején? 

________________________________________________________________________ 



11B. Milyen volt a történet végén? 

________________________________________________________________________ 

11C. Miért változtak meg az érzései? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2-es kód: magasabb rendű válasz, például: 

• 11A: Szomorú 

• 11B: Végén: Vidám 

• 11C: Mert meglett a kalap / Eltakarhatja a fejét 

1-es kód: alacsonyabb rendű, szövegszintű válasz, például: 

• 11A: Elején: Sír 

• 11B: Végén: Énekel 

• 11C Mert meglett a kalap / Mert bekötheti a fejét / Eltakarhatja a fejét 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: lényegkiemelés, reflektálás. A magasabb szintú válasz esetében a 

diák azonosítja az érzelmet, az alacsonyabb szintű válasz esetében csak a medúza 

cselekedeteit nevezi meg. 

Nehézség: nehéz. 

 

12. Fejezd be a következő mondatot a vers tartalma szerint! 

Jeromos a mese végén már sokkal vidámabb, mint a mese elején, mert...  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Van már barátja. 

• Van már tanítványa. 

• Nincs már egyedül. 



0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A tanuló plauzibilis magyarázattal szolgál. 

Nehézség: nehéz. 


