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Célok és gyakorlati kérdések 

A cél – maiként és sajátként felismeni a régi „irodalmi” témákat, helyzeteket 

A projekt célja, hogy elősegítse Budapest irodalmi reprezentációinak megismerését, segítse a 

budapesti életmódok sokféleségének és a nagyvárosi társadalmi konfliktusoknak a 

megismerését, hogy növelje a diákok otthonosság-érzetét, s elmélyítse ennek az 

otthonosságnak időbeli-történeti dimenzióját. Továbbá, hogy a fiatalokkal értesse meg a 

művészi reprezentáció jelentőségét a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében és az alkotó írás 

szerepét saját identitásuk és környezetük milyenségének alakításában. Az irodalmi művekről 

mai írókkal készült videók segítségével megindított gondolkodás lehetőséget kínál arra, hogy 

a diákok átgondolják, hogy ma és az ő környezetükben is jelen vannak-e azok a jelenségek, 

hiányok, értékek, amelyeket a megbeszélésre felkínált szövegek érintenek. Hogy rálássanak 

életük, mindennapi élményeik, gondolkodásmódjuk ilyen vonatkozásaira, a sztereotípiákra, az 

elkeserítő jelenségek megszokottként, természetesként való elfogadásának 

elfogadhatatlanságára, vagy éppen életük, környezetük észre nem vett értékeire, szépségeire. 

A foglalkozások feladata, hogy kezdőlökést adjanak az íráshoz hajlandóságot mutatóknak, 

hogy írott szavakba foglalják élményeiket, gondolataikat. 

Szakkör vagy tanóra? 

A szakköri feldolgozás mellett két érv szól. Az egyik, hogy 45 perc természetesen semmire 

sem elég, két vagy három egymás utáni napon pedig nehezünkre esik „beáldozni” a 

magyarórát. A másik, hogy a szakkörszerű foglalkozásra nyilván a valóban érdeklődők jönnek 

el. Ellene viszont az hozható fel, hogy kevesebbekhez ér el, s lehet, hogy a szövegek és a 

videók, illetve az ezekről folytatott beszélgetés épp olyanok érdeklődését keltené fel, olyanokat 

ihletne meg, akiket a rendes magyaróra nem köt le annyira, vagy akik valamiért nem tudnak, 

nem akarnak eljönni a délutáni foglalkozásra.  Ha tanórai feldolgozást választunk, 

legcélszerűbb a duplaóra lenne, illetve egy dupla meg egy szimpla óra. Közbülső megoldás, 

hogy tanórán mutatjuk be a kiválasztott videókat, elkezdjük a beszélgetést, de délutáni 

foglalkozáson folytatjuk és fejezzük be. Ez a megoldás talán egyesíti a két lehetőség előnyeit. 

Lehet, hogy a feldolgozás formáját az iskola technikai lehetőségei határozzák meg. Ha az adott 

osztályteremben nincs számítógéppel összekötött projektor vagy aktívtábla, és teremcserével 

sem oldható meg a kérdés, akkor a szakköri foglalkozás látszik kivitelezhetőbbnek.  

A filmek kiválasztása, a szövegek sokszorosítása 

Nyolc öt perc körüli videó készült. Az is lehetséges, hogy mindet megnézzük az osztállyal, 

csoporttal, azonban ez maga egy teljes tanóra, s csak akkor érdemes így indítani, ha még 

legalább két tanórát vagy legalább egy, de inkább két hosszabb szakköri foglalkozást szánunk 

a projektre. Két előnye ennek a megoldási változatnak, hogy a diákok maguk választhatnak a 

filmek közül, illetve, hogy nyolc kortárs íróról és nyolc szövegről szereznek benyomást. 

Időkímélő megoldás, ha a diákoknak megadjuk a linkeket, illetve a Szépírók Társasága 

honlapjának elérhetőségét, és határidőt kijelölve rájuk bízzuk a nyolc film megtekintését s a 

beszélgetésre, esetleges újranézésre való kiválasztást. Ebben megoldásban az 

időmegtakarításon kívül az a jó, hogy a gyerekek már a közös beszélgetés előtt személyesen és 

aktívan bevonódnak az előkészítésbe, illetve magába a vállalkozásba. Ugyanez az egyéni 

megtekintés folyhat órán is az informatika teremben vagy akár számítógépek, okostelefonok 

köré szerveződő kiscsoportokban. A diákok az utóbbi esetben tanári „felügyelet” nélkül 

kommentálhatják a látottakat, kezdhetik el a beszélgetést. Segítséget, felvilágosítást persze 

adhatunk nekik, ha kérik.  
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A másik lehetőség, ha mi magunk választunk ki két-három videót. Hasznos lehet, ha vagy olyan 

filmeket választunk, amelyek tematikusan jobban összetartoznak, vagy ha tudatosan éppen 

három különböző témát reprezentáló videót választunk. Ez tanári döntés kérdése.  

 

 

Segíthet az itt közölt tematikus csoportosítás: 

 

1. A bérház 

a) Kiss Tibor Noé Bálint György: Visegrádi utca 20-24. [videó] 

b) Molnár T. Eszter Örkény István: A szén [videó] 

c) Mán-Várhegyi Réka Mándy Iván: A gangon [videó] 

 

2. Fiatal művészek Pesten 

a) Kemény István Kosztolányi Dezső: Esti Kornél – részlet az 5. fejezetből (kávéház) 

[videó] 

b) Ladik Katalin Gion Nándor: Véres patkányirtás idomított görényekkel [videó] 

c) Jónás Tamás – Somlyó Zoltán: Megbeszélések az Istennel [videó] 

3. Előkelő budaiak hajdan és ma 

a) Szilasi László Márai Sándor: Napló (a nagypolgári életről) [videó] 

b) Tompa Andrea Térey János: Asztalizene – 2 részlet [videó] 

 

A témaválasztást nyilván befolyásolhatják az iskolára, csoportra jellemző sajátosságok. 

Valamilyen szinten azonban minden téma vagy annak analógiája, általános tanulsága 

mindenhol érvényes. 

Hasznos lenne a szövegek sokszorosítása. A beszélgetés közben jobb, ha a diákok kézbe 

foghatják a választott írást. Esetenként a kiválasztott részlettel rokonítható, azt kiegészítő 

részletet a megszólított régi szerzőtől vagy éppen a megszólító kortárstól. Ez főleg akkor 

lehetséges és szükséges, ha előre kiválasztjuk, vagy a diákok kiválasztották a közösen 

megbeszélendő 2-3 videófelvételt. Természetesen az informatikateremben vagy az 

okostelefonok köré gyűlve folytatott órán elkerülhető a nyomtatás. Olvasásra hajlamos 

osztályoknál akár magával a régi szöveggel is kezdhetünk, s a kortárs szerző véleménye lehet 

a folytatás, az első hozzászólás.    

 

A foglalkozás előkészítése – két foglalkozás között 

Akár órát, akár szakköri foglalkozást szánunk a projektre, alighanem legalább két alkalomra 

lesz szükség. A kettő között adjunk olvasnivalót és feladatot a diákoknak – akár e segédletből, 

akár máshonnan. A neten való tallózásra, az alább megadott netes forrásokkal való 

ismerkedésre is inkább két foglalkozás között nyílik a gyerekeknek alkalma.  A segédlet azért 

érthető el word formátumban is, hogy lehessen belőle kiemelni, átszerkeszteni részeket. 

Minden videóhoz kapcsolódó alfejezet vége felé olyan feladatokat, műfaj- és témajavaslatokat 

találunk, amelyek elindíthatják a diákokban az írásmű elkészítését.   

 A második vagy harmadik foglalkozáson célszerű az írások első vagy már végleges 

változatával megismerkedni. Mivel a három továbbküldendő szövegből kettőt a diákok 

választanak ki, a második-harmadik foglalkozáson kell lebonyolítani a választást is. Ahol mód 

van rá, ehelyett időtakarékossági célból a gépelt kéziratok köröztetése és a netes szavazás 

mellett is dönthetünk, de kétségtelen, hogy akkor elmarad a közös reflexió.  

(Az alább következő kérdések, feladatok, tevékenységek nem elsősorban az irodalmi mű 

elemzését szolgálják, az esztétikai szempont ezúttal nem kerül előtérbe.) 

https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/kiss-tibor-noe-balint-gyorgy-visegradi-utca-20-24/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/kiss-tibor-noe-videoja/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/molnar-t-eszter-orkeny-istvan-a-szen/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/molnar-t-eszter-videoja/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/man-varhegyi-reka-mandy-ivan-a-gangon/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/man-varhegyi-reka-videoja/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/kemeny-istvan-kosztolanyi-dezso-esti-kornel-reszlet-az-5-fejezetbol-kavehaz/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/kemeny-istvan-videoja/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/ladik-katalin-gion-nandor-veres-patkanyirtas-idomitott-gorenyekkel-reszlet/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/ladik-katalin-videoja/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/jonas-tamas-somlyo-gyorgy-megbeszelesek-az-istennel/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/jonas-tamas-videoja/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/the-journey-begins/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/szilasi-laszlo-videoja/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/tompa-andrea-terey-janos-asztalizene-2-reszlet/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/tompa-andrea-videoja/
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1. A bérház 

Bármely a témakörbe vágó videók és szövegek kerülnek feldolgozásra, célszerű beszélgetni 

arról, hogy mit is jelent a bérház fogalma, kik laktak bérházakban, kik voltak a tulajdonosok. 

Hogyan tükrözheti egy bérház a társadalom vagy a társadalom egy részének felépítését. Itt 

esetleg bevonható Balzac Goriot apójából a Vauquer-penzió leírása vagy Nagy Lajos egyik 

rokon szövege, esetleg Márai Sándor Egy polgár vallomásai című könyvének elejéről a 

bérházleírás. 

 

Néhány a témakört előkészítő kérdés és feladat 

 Nézzetek utána annak, hogy a város különböző részein mennyibe kerül ma egy albérlet!  A 

netes források felhasználásán kívül egyetemista diákoktól is érdeklődhettek. 

 Nézzetek utána a háziúr, a főbérlet, az albérlet, a társbérlet, a hónapos szoba, és az ágyrajáró 

fogalmainak!  

 Mit jelent a gang fogalma? Honnan ered a szó maga? 

 Melyek ma Budapest legdrágább, legelőkelőbb lakónegyedei, melyek az olcsóbbak, 

kevésbé elegánsak? Nézzetek utána a lakásáraknak! Hol mennyibe kerül például egy kb. 

80 négyzetméter alapterületű lakás? Hozzatok három-öt összehasonlítható adatot! 

 A két világháború között hol voltak a proletárnegyedek, a szegény városrészek? 

 Milyen jelei, példái vannak, ha vannak, a környéketeken a szegénységnek? (Hajléktalanok, 

lepukkant házak, lakások stb.)  

 Vannak-e ma Budapesten szegénynegyedek, szegényutcák?  

 Hogyan lesz valaki szegény? 

 Ki tehet a szegénységéről, a szegénységről? A szegény mennyiben felelős a maga 

szegénységéért? 

 A szegénységhez mennyiben járul hozzá az, hogy ki milyen településen, országrészben 

(országban) született?  

 Mennyiben számít, hogy ki milyen családba, rétegbe születik? Hozzatok példákat és 

ellenpéldákat! 

 Miért nevezhető a szegénység ördögi körnek? 

 Ki lehet-e törni a szegénységből? Hogyan? Hozzatok valós vagy elképzelt példákat sikeres 

és kudarccal végződő kitörési kísérletekre! 

 Hozzatok példákat a cifrálkodó szegénységre, olyanokra, akik egyfelől alapvető 

létszükségleteikben szűkölködnek, másfelől „luxuscikkeket” vásárolnak! Mi lehet ennek a 

kettősségnek a magyarázata, oka?  

 Milyen hátrányok összegződnek a szegénységben, illetve járulnak hozzá a szegénységhez?  

 

KISS TIBOR NOÉ – BÁLINT GYÖRGY: VISEGRÁDI UTCA 20-24. (1936) 

A beszélgetést indíthatja az a kérdés, hogy mivel indokolja az író, hogy ezt a cikket, riportfélét, 

(miniszociográfiát) választotta. Magának a műfajnak a megbeszélése is lehet kiindulópont: 

tulajdonképpen miféle írásmű, milyen műfajú szöveg, a Visegrádi utca 20-24.? 

 

Néhány lehetséges segítő kérdés a videóhoz 

 Hogyan jellemzi a Visegrádi utca harmincas évekbeli társadalmi-településszerkezeti helyét 

Kis Tibor Noé?  

https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/kiss-tibor-noe-balint-gyorgy-visegradi-utca-20-24/
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 A videó milyen helyszínen készült? Mi áll ma a megnevezett ház helyén? Mit mutat a 

kamera? Vizuálisan hogyan jelenik meg ma a kortárs szerző által említett hajdani 

kettősség? Vajon miért éppen így változott az utcakép?  

 Kivel azonosítja az író a tárca (miniszociográfia) elbeszélőjét, hogyan szerepel a szövegben 

az elbeszélő? Mi az, ami Kiss szerint az elbeszélő magatartásában, céljaiban bizonyos mai 

értelmiségi törekvésnek is megfelel?  

 Értelmezd azt a függöny-metaforát használó gondolatot, amit Kiss Tibor Noé Szelényi Iván 

szociológustól idéz? Mi mindenben látja, fedezi fel Kiss Tibor Noé a harmincas évek és a 

mi jelenünk közötti hasonlóságot? 

 Legerőteljesebben a Bálint György-írás milyen megállapításához kapcsolja az író a 

szociológus tételmondatát? Milyen három érzés hatja át szerinte együttélésünket az elmúlt 

huszonöt évben? 

 

Néhány lehetséges segítő kérdés a Bálint György-íráshoz 

 Hogyan fogadják a ház lakói az oda belépőket? Mi indokolhatja viszonyulásukat? Kik 

lehetnek ezúttal a házba lépők? 

 Milyen három, illetve négy alapérzés tartozik hozzá a lakók lelkiállapotához?  

 Az elbeszélő-riporter milyen kérdésekre keresi választ, milyen kérdéseket tesz fel 

egyenesen is a lakóknak? 

 Adjatok alcímeket a bérház társadalomrajza egyes tematikusan elkülönülő részinek! 

Milyen témákat, kérdéseket vesz sorba az elbeszélő, az alkalmi szociográfus?  

 Hogyan váltakoznak ebben a kis irodalmi szociográfiában (társadalomrajzban) a bérház 

lakóiról szóló általánosító részek a konkrét egyéni példákkal, miniatűr portrékkal, miniatűr 

interjúkkal? Keressetek néhány általánosító és néhány portrésorozatot adó részt!  

 Emeljétek ki a szövegből a számotokra legérdekesebb, legemlékezetesebb három 

miniportrét! 

 Keressetek olyan szövegrészeket, amelyek nem csupán rögzítik a tapasztalt állapotokat, 

hanem ezek magyarázatára vagy megváltoztatásának lehetőségeire is kitérnek?  

 

 

Javasolt beszélgetési irányok, aktualizálás  

 Milyen politikai nézetei, milyen világnézete lehetett Bálint Györgynek? A riport, 

miniszociográfia, tárca által adott társadalomkép hogyan viszonyul a Horthy-

korszakról az iskolában tanultakhoz, illetve a médiában látottakhoz, hallottakhoz? 

 Mennyire tehetnek a bérház lakói életük nyomorúságos, sivár voltáról? Milyen kiutak 

kínálkozhatnának? 

 Mi tudtok a mai közmunkaprogramokról? Nézzetek utána! 

 Ismertek-e a Visegrádi utca 20-24. lakóinak életéhez hasonlóan kilátástalan életeket!? 

 Ma is létezik-e ilyen kulturális és politikai tájékozatlanság? Mennyire széles körű ez?  

Mennyiben változtak a tájékozódás forrásai és akadályai? 

 Milyen felétek a kultúrához való hozzájutás feltételei? Olvasnak-e, járnak-e moziba, 

színházba az emberek? Mik az akadályok?  

 Mennyire érdeklődnek környezetetekben az emberek a világ, a politika iránt? Honnan 

szereznek információkat? Mennyire felszínes a tudásuk, milyen előítéletek, sémák, 

közhelyek jellemzik azt? Elsősorban mi hat a véleményformálásra?  

 Mennyire van a környezetekben lakóknak személyes vagy közösségi jövőképe? 

Egyáltalán szükség van-e ilyesmire?  
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Feladatok, témák  

(Akár a megalkotandó szöveg is épülhet részben vagy egészben ezek valamelyikére.) 

 Írj riportot, miniszociográfiát lakóházatokról (ha az nem családi ház!), utcátokról! Esetleg 

a sajátod helyett válassz egy „tanulságosabb” házat, utcát!  (Ha van, használd föl az Iskolai 

Közösségi Munka (IKSZ) során szerezett tapasztalataidat!) 

 Készíts egy valamivel hosszabb interjút a Visegrádi utca 20-24. egyik, a cikkből futólag 

megismert lakójával. Használd fel és egészítsd ki a róla szerzett ismereteket! 

 Készíts olyan portréfüzért egy általad ismert embercsoportról (osztálytársaid, sporttársaid, 

stb.), mint amilyennel Bálint György írásában találkoztál. (A hasonlóság itt természetesen 

a szöveg szerkezetére és nem a csoport szociológiai összetételére vonatkozik.) Az egyes 

embereket egy-egy életmozzanattal, szokással vagy általuk mondott mondattal jellemezd! 

(Előtte persze tanulmányozd, hogy Bálint hogyan jellemez egyetlen „ecsetvonással”, egy-

két tollvonással!) 

 Készíts fiktív vagy valóságos interjút egy mai ínségmunkással (közmunkással) vagy egy 

lerobbant, szegényes ház (pl. önkormányzati lakásokból vagy szükséglakásokból álló ház) 

lakójával, lakóival! 

 Írj naplót egyes szám első személyben (E/1) a Visegrádi utca 20-24. egy fiatal, veled 

egykorú lakójának a nézőpontjából! 

 Írj naplót egyes szám első személyben egy szükséglakásban, önkormányzati lakásban lakó 

tizenéves szemszögéből! 

 Séta a Lejtős utcán – egy település egy olyan utcájának leírása, amelyben a 

legszegényebbek laknak, vagy amelyiknek végei között nagy társadalmi különbségek 

érzékelhetők 

 „Egy ház vallomása” – Mit lát egy szegények lakta ház a mindennapokban? Írd meg a ház 

nézőpontjából! 

 Készíts valóságos vagy fiktív interjút egy olyan hivatalnokkal, aki az önkormányzatnál 

szociális segélyekkel, lakáskérdésekkel, hajléktalanok helyzetével foglalkozik! 

 Készíts valóságos vagy fiktív interjút egy hajléktalannal vagy egy hátrányos helyzetű 

kisebbség tagjával! 

 

Kiss Tibor Noéról és néhány a témához kapcsolódó művéről 

Kiss Tibor Noé újságíró, szépíró. 1976-ban született Budapesten, A Telepy utcai általános 

iskolába, majd a Móra Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola gimnáziumi osztályába járt, 2009 

óta Pécsett él. Az FTC futballistája volt tíztől tizenhét éves koráig. érettségi után újságkihordó 

volt, majd középfokú végzettséget szerzett a MÚOSZ Bálint György Újságíró-iskolában, 

szociológiát hallgatott a PTE-n. Az egyetemen szerkesztője volt a szoc.reál nevű 

társadalomtudományi és kulturális periodikának.  

Egyrészt futballista múltja, másrészt szociális elköteleződése miatt 2013-tól két évig 

fociedzéseket tartott nehéz sorsú pécsbányai cigány fiataloknak. 

2003 óta foglalkozik tördelőszerkesztéssel. Dolgozott sakkmagazinnak és romalapnak, tördelt 

szakácskönyvet és tankönyvet. A Dunántúli Napló újságírója volt. Írásai megjelennek a 

Magyar Narancsban, a Magyar Hírlapban, a pozsonyi Új Szóban, a Literán. 2010 decembere 

óta a Jelenkor folyóirat tördelője, 2013 nyarától pedig a Jelenkor Online webszerkesztője is. 

Az Irodalmi Diszkó elnevezésű rendezvénysorozat egyik szervezője. 
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Első könyvét az Alexandra adta ki 2010-ben Inkognitó címmel. Az önéletrajzi ihletésű regény 

témája saját transzneműsége.1 „Az Inkognitó egy hosszan megfogalmazott válasz azokra a 

kérdésekre, amelyekkel legalább tizenöt éve szembesülök. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy 

egyesek szenzációként vagy botránykönyvként tálalják majd. Ne higgyenek nekik” – írja a 

regényről a szerző saját honlapján.2  

Második regénye, az Aludnod kellene 2014-ben készült el, a Magvető Kiadó jelentette meg, s 

az Aegon Művészeti Díj szakmai zsűrijének szavazatai alapján 2015-ben bekerült a tízes lista 

könyvei közé.3  

Aegon-tananyag a szerzőről és az Aludnod kéne című regényről, prezi, elemzés, feladatsorok, 

a megnyíló oldal alján: https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/466-kis-tibor-noe-

aludnod-kellene-oravazlat (Szakács Emília munkája. - A szerzőről szóló fenti összefoglaló is 

a tananyagból származik.) 

„Nem azért hordok női ruhát, hogy bárkit provokáljak” – interjú 

http://www.origo.hu/kultura/kotve-fuzve/20150723-kiss-tibor-noe-irodalom-regeny-foci-

transznemuseg-tarsadalmi-erzekenyseg.html 

Az Aludnod kellene című regény két részlete (A folyóirat-közlésekben a cím még Varjak volt.): 

http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2688/varjak 

http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2483/varjak 

Témába vágó részletek az Aludnod kellene című regényből 

A szinte novellaszerű fejezetekből álló regény nem egy bérházban, de egy, a Bálint György- 

írásban szereplő bérházhoz sokban hasonló telepről szól. 

 Olvassátok el regényből az alábbi részleteket! A szöveg megbeszélésében segíthetnek 

az utána következő kérdések. 

[…] Se család, se munka, se pénz, csak ez a mucsa. Gulyás Feri lapozgatta a kockás füzetet. 

Oda jegyezte fel az sms-eket, egy kocka, egy betű, százhatvan kocka, egy sms, így számolt. 

Azokat az üzeneteket, amiket kapott, kimásolta a telefonjából a füzetbe, a sajátjait előre 

megírta. Ha kellett, radírral törölt. Az ágyon egy zsebnaptár is hevert. A borítólapon az első 

két számjegy, a kettes és a nulla változatlan maradt, a második két számjegyet minden évben 

leragasztotta egy matricával, amire aztán újra ráírta az aktuális évszámot. Gulyás Feri a 

feleségére gondolt, aki ezt az üzenetet akkor küldte neki, mielőtt végleg elszökött tőle. Későn 

ébredt azon a reggelen, kótyagos fejjel, Pók Laci szerint az asszony keverhetett valamit az 

italába. Az asszony csak egy sporttáskányi holmit vitt magával, ami maradt utána, azt Gulyás 

Feri néhány nappal később elégette az udvaron, a fekete füst még éjszaka is ott örvénylett a 

házak között. Maga sem tudta, miért, de csak a jegygyűrűjét tartotta meg, amit az asszony a 

konyhaasztalon hagyott. Gulyás Feri nem bocsátott meg a feleségének, de Irénkével már 

elővigyázatosabb volt. Ha rájött az őrület, bezárta a kamrába, és csak másnap adott neki enni, 

addigra meghunyászkodott. Miért nem csapsz inkább fejbe azzal a Lenin-szoborral, 

visszhangzott Irénke kiabálása a telepen, aztán lassan minden elcsöndesedett. Másnap már úgy 

vette el az ételt, mint egy riadt kis állat. Gulyás Feri keresett egy üres oldalt a naptárban. A 

ceruzát olyan erősen nyomta oda a papírhoz, hogy a hegye is kitört. De annyi még maradt a 

                                                 
1 Keresztesi József: A fikció sminkje. http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2526/kiss-tibor-noe-inkognito/ 

Kovács Bálint: A nő az ösztöneimben. http://magyarnarancs.hu/zene2/konyv_-_a_no_az_osztoneimben_-

_kiss_tibor_noe_inkognito-74312 

Nagy Boglárka: Kinek az élete? Élet és Irodalom, 2010. június 4. 
2 http://kisstibornoe.blogspot.hu/p/inkognito.html 
3 http://www.aegondij.hu/a-dijrol/dijazottak/2015/shortlist-2015?limitstart=0 

 

https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/466-kis-tibor-noe-aludnod-kellene-oravazlat
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/466-kis-tibor-noe-aludnod-kellene-oravazlat
http://www.origo.hu/kultura/kotve-fuzve/20150723-kiss-tibor-noe-irodalom-regeny-foci-transznemuseg-tarsadalmi-erzekenyseg.html
http://www.origo.hu/kultura/kotve-fuzve/20150723-kiss-tibor-noe-irodalom-regeny-foci-transznemuseg-tarsadalmi-erzekenyseg.html
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2688/varjak
http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2483/varjak
http://www.revizoronline.com/hu/cikk/2526/kiss-tibor-noe-inkognito/
http://magyarnarancs.hu/zene2/konyv_-_a_no_az_osztoneimben_-_kiss_tibor_noe_inkognito-74312
http://magyarnarancs.hu/zene2/konyv_-_a_no_az_osztoneimben_-_kiss_tibor_noe_inkognito-74312
http://kisstibornoe.blogspot.hu/p/inkognito.html
http://www.aegondij.hu/a-dijrol/dijazottak/2015/shortlist-2015?limitstart=0
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grafitcsonkból, hogy kitölthesse vele az üres kockákat, Szandra. Ez a név majdnem minden 

oldalon szerepelt a jegyzetfüzetben is. […] 

[…] A telepen tíz ugyanolyan ház állt egymás mellett. A termelőszövetkezet a hatvanas 

években építette fel őket. Két szoba, fürdő, kamra, konyha, tornác, padlás, teljes egyformaság, 

összkomfort. A házsorral szemben kiserdő, a közepén egy réttel, amit egykor futballpályának 

használtak. Pók Laci szívesen emlékezett vissza a termelőszövetkezet csapatainak 

bajnokságára. A tehenészek az éjjeliőrök ellen, a traktorosok az otthon dolgozói ellen, a pálya 

szélén nyolcvan-száz ember. Pók Laci rengeteg gólt rúgott, nagyon jól tudta, hol vannak a 

legnagyobb gödrök a pályán. Ma már nincs pálya, csak méteres gaz és két rozsdásodó vaskeret. 

Üresen állt a mázsáló bódéja, kitört ablakokkal, neoncsövek csonkjaival. Üresen álltak a silók, 

az istállók és a víztorony udvara is. A bolt még működött, Rácz Béla reggel és este félórára 

kinyitotta. A pálya mögötti kétszintes épület kezdetben öregek otthona, majd Munkásőrképző 

volt, később KISZ-tábor, újabban szenvedélybetegek intézete. Az intézet lakói pizsamában, 

papucsban jártak körbe-körbe az udvaron. Pergamenbőrük szürke, szemük színtelen. A 

cigarettát kézzel sodorták, a bort korán reggel kapták meg a kerítésen túlról. Műanyag pohárral 

a kezükben álltak sorba a gázpalacktároló takarásában. A bort Pók Laci hozta nekik a faluból. 

Száz forintért két decit adott nekik, így mindenki jól járt. […] 

[…] Pók Laci a negyedik házban lakott, egyedül. Nyolcéves volt, amikor az anyja elhagyta a 

telepet, tizenkilenc, amikor rátalált az apjára a sufniban. Az apja éjszaka odafagyott a 

vasszekrényhez. Pók Laci a faluban végezte el az általános iskolát, azután a telepen dolgozott. 

A szomszédoktól bérbe vett földeken fóliasátrakat állított fel, paprikát termesztett. A munkát a 

telepen lakó lányok végezték napszámban. Pók Lacit ezért sokan nem szerették, kiskorúakat 

dolgoztat, mondogatták egymásnak. Aztán elfogadták a pénzt, amit a lányoknak adott. A 

fóliasátrakat habzó szájú, korcs kutyák őrizték, a házak mögötti földekre éjszaka nem volt 

tanácsos kimenni, mindenkit megtámadtak. Reggelente Pók Laci megetette, majd láncra verte 

őket, azután szemlét tartott a birtokán. Hosszasan elidőzött a fóliasátrak környékén. A 

serdülőlányok mellét és combját bámulta, miközben azok locsolták és kötözték a paprikát. A 

lányok nemegyszer rajtakapták Pók Lacit, ahogy leskelődött utánuk, de nem szóltak senkinek, 

volt, akinek még tetszett is a dolog. Pók Laci egészen odavolt Szandráért. Órákig nézegette 

volna az izmos vádliját és a kis dudorokat, amiket a mellbimbója ütött a pólóján. Sokszor 

álmodozott arról, hogy egy éjszaka Szandra kopogtat be az ablakán, kibújik előtte a ruhájából, 

ő pedig végre magáévá teheti a lányt. Néha, éjnek idején mintha hallotta volna a lépteit a házak 

között, de hiába szaladt ki az udvarra, nem látott senkit. […] 

Kérdések, feladatok 

 Miben hasonlít a telep a Visegrádi utcai bérházhoz? 

 Ez a könyv is portrésorozatot ad, mint Bálint György tárcája. Hogy hívják a két megismert 

embert, melyiküket mi jellemzi? 

 Mit mond el múlt és jelent viszonyáról a két szemelvény? Milyen volt és milyen lett a telep, 

mikor kezdődött a romlás, hanyatlás?  
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MOLNÁR T. ESZTER – ÖRKÉNY ISTVÁN: A SZÉN (1947) 

Néhány lehetséges segítő kérdés a videóhoz 

 Mi a helyszíne a Molnár T. Eszterrel forgatott videónak? Mennyiben szerencsés, 

mennyiben szerencsétlen szerintetek a helyszínválasztás? 

 Milyen termékeny ellentmondást fedez fel az írónő a novella helyszíne és tágabb témája, 

jelentése között? Mekkora a felidézett hely, mekkora a felidézett idő és téma? 

 A szénhordás és a két szereplő konfliktusa mellett még milyen általánosabb témát, 

mondanivalót tulajdonít Molnár T. Eszter a novellának? 

 Milyen kapcsolatot lát a film műelemzője Örkény István tanult foglalkozása és írásmódja 

között? 

 

Néhány lehetséges segítő kérdés az Örkény-novellához 

 Milyen hat-hét alapvető információ derül ki a novella első hat – meglehetősen rövid – 

mondatából? Mi indokolja, hogy mindkét szereplőnek szerdán kell felhordania a szenet?  

 Mi magyarázza a két szereplő egymás iránti olthatatlan gyűlöletét? 

 A negyedik mondatban melyik szócska utalhat a történelemre? 

 Melyik évben járunk? Mik a pillanat történelmi előzményei?  

 Milyen előzetes tudást feltételez a novella? Tegyetek fel mennél több olyan kérdést, amit 

előismeretek nélkül nem tudtok megválaszolni a szereplőkkel történtekkel kapcsolatban, 

vagy amit egy kisgyerek nem érthet! (Itt a kimondott, de érthetetlen, illetve a ki nem 

mondott szavakra, összefüggésekre is érdemes rákérdezni.) 

 Milyen váddal juttathatta Király urat Vermes úr internálótáborba? 

 Mennyiben tekinthető Király úr háború alatti feljelenése önmérsékeltre vallónak, szinte 

tisztességesnek? 

 Mivel vádolja Király úr Vermes urat? Hová jutottak? Milyen szűkebb és tágabb helyzetet 

jelöl a „hová” szó? 

 Mire gondol Vermes úr, amikor azt állítja, hogy Király úr a felelős a kialakult helyzetért, 

a történtekért? 

 Kinek van igaza, ki a felelős?  

 Milyen kapcsolatot tételez a történelmi események és az apró emberi gyűlölködések között 

az elbeszélő? Idézzétek fel, hogy az írónő mit mond erről az összefüggésről? 

 

Beszélgetési irányok, aktualizálás – egyet-kettőt érdemes alkalmazni 

 A ti házatokban, utcátokban milyen konfliktusok teszik feszültté az emberi kapcsolatokat? 

Vannak-e nagy, híres hallgatások? 

 Vannak-e környezetekben példák a történelem nyomaira, konfliktusaira? 

 Beszélgessetek arról, hozzatok példákat arra, hogy az eltérő társadalmi környezetből való 

származás, eltérő világnézetek, politikai álláspontok hogyan nehezítik meg az emberek 

közötti kommunikációt! 

 

Feladatok, témák  

(Akár a megalkotandó szöveg is épülhet részben vagy egészben ezek valamelyikére.) 

 Te vagy Király úr, jellemezd szemszögedből Vermes urat! 

 Te vagy Vermes úr, jellemzed szemszögedből Király urat! 

 Értelmezd, hogy a szereplők szerint a másik hova és mit juttatott oda, ahol, amiben vannak?  

https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/molnar-t-eszter-orkeny-istvan-a-szen/
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 Vermes úr szemszögéből fejtsd ki, hogy miért Király úrék azok, aki ide juttatták 

mindkettőjüket, illetve az országot! 

 Király úr szemszögéből fejtsd ki, hogy miért Vermes úrék azok, aki ide juttatták 

mindkettőjüket, illetve az országot! 

 Szerinted hogyan és miért jutott a két szereplő (?), a ház (?), az ország (?) oda, ahova? 

Folytassák például párbeszédben az okok keresését, fejtsd ki, mit is jelent, hogy talán 

„senki” (?) sem akarattal juttatta oda őket, a házat, az országot, ahol tart! 

 Fejtsd ki esszében, hogy milyen társadalmi réteget, világképet, hagyományt képvisel a két 

szereplő! Él-e még ma is ez a kölcsönös egymást hibáztatás? Hogyan lehetne ezt a két 

múltszemléletet összebékíteni, tisztázó módon szembesíteni? Hol tartunk ebben ma? 

 

 

Molnár T. Eszterről és néhány művéről 

Szerzői oldal (gazdag és szép prezi, kiugró ablakok, képek rengeteg link!): 

http://molnarteszter.hu/ 

Molnár T. Eszter biológia szakon diplomázott, 2004 óta publikál. Két – egymás folytatásaként 

is olvasható – nagy sikerű ifjúsági regény (young adult, azaz középiskolás korosztálynak szóló 

könyvek), a Stand-up és a Most már igazán (Egy majdnem normális család I-II. - 2016), A 

számozottak (2017) című Magyarországon a múlt jellegű jövőben (?) játszódó, tizenkét 

szereplő szempontjából megírt, antiutópia jellegű novellafüzér, valamint egy krimire épített 

felnőttregény, a Szabadesés (2017), továbbá számos kitűnő novella szerzője. A megadott 

webhelyen ajánlások, részletek és kritikák találhatók e fenti művekből. Könyveit melegen 

ajánljuk!  

 

  

http://molnarteszter.hu/
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MÁN-VÁRHEGYI RÉKA – MÁNDY IVÁN: A GANGON (1980) 

Néhány lehetséges segítő kérdés a videóhoz 

 Mi ért azon Mán-Várhegyi Réka, hogy a gang egyfajta „közös privátszféra”? Miért privát, 

miért közös? 

 Ha van közöttettek olyan, aki gangos házban él, meséljen a gang életéről, az ahhoz kötődő 

történetekről, a ganghoz való saját viszonyáról! Arról, hogy kik „élnek a gangon”, kik 

azok, akik kerülik az ott mutatkozást. 

 Hogyan értheti az írónő, hogy ez a szabálytalan írás „kipenderít minket a kényelmes 

perspektíváinkból”? 

 Egyetértesz-e azzal, hogy a novella nem szomorú? 

 Hogyan értelmezi Mán-Várhegyi a novella befejezését, a szék eltűnését? Egyetértetek-e 

értelmezésével? 

 

Néhány lehetséges segítő kérdés, feladat Mándy-novellához  

 Milyen köznapi metaforára, milyen többjelentésű szóra épül a novella? 

 Húzzátok alá azokat a szavakat, igéket, amelyek egy valódi székre is vonatkozhatnak s 

azokat, amelyek egyértelműen megszemélyesítik a széket! 

 Ki hogyan viszonyul a székhez? Ki mit tesz vele? Hogyan jelenik meg a novellában a 

„közös privátszféra”? 

 Mi lenne a szék, ha ember lenne? Kiknek a sorsát példázhatja? Milyen nyelvi elemek 

alapján következtettél? A novella szerint hogyan viselkednek az ilyen emberekkel a 

többiek? 

 Hogyan viszonyul a szék sorsának fordulataihoz? 

 

Javasolt beszélgetési irányok, aktualizálás  

 Az egyik lehetséges beszélgetési téma a magukra maradt öregek helyzete, élete. 

 Beszélgetés indítható arról, hogy egy ház lakóinak manapság mennyire van közük 

egymáshoz. Mindenki bezárkózik a maga világába, vagy van, lehet-e közösségi élete egy 

mai társasháznak? 

 

Feladatok, témák  

(Akár a megalkotandó szöveg is épülhet részben vagy egészben ezek valamelyikére.) 

 Írd meg a szék a novellában megismert vagy attól eltérő történetét egyes szám első 

személyben, emlékiratként vagy vallomásként a szék nézőpontjából! 

 Írásodban beszélgessen egymással a szék és egy másik – jobb vagy hasonló helyzetű – 

bútor, tárgy!  

 Válassz egy másik tárgyat Mándy A gangon című írását tartalmazó A bútorok (1980) című 

kötetéből, egy másik bútort vagy egy helyiséget, s az ő nézőpontjából írj vallomást, 

beszámolót vagy kis emlékiratot!  

 Készíts interjút a székkel! 

 Készíts interjút egy idős, magányos emberrel! 

 Készíts interjút a házatok (vagy egy ismerős társasház) minden lében kanál 

„ganglakójával”, ganglesőjével! 

 

 

https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/man-varhegyi-reka-mandy-ivan-a-gangon/
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Mán-Várhegyi Rékáról és néhány a témához kapcsolódó művéről 

Mán-Várhegyi Réka (1979) Romániában volt gyerek, Magyarországon lett felnőtt. 

Budapesten él, egy gyerekkönyvkiadó szerkesztőjeként dolgozik. Tanulmányait magyar nyelv 

és irodalom szakon kezdte, esztétikán és szociológián fejezte be. Boldogtalanság az Auróra-

telepen című első kötetéért JAKkendő-díjat és Horváth Péter ösztöndíjat kapott. 

Salsaóra, agykontroll, társkeresés, és még sok más, semmiképpen sem fennkölt eszköze van a 

könyv [a Boldogtalanság az Auróra-telepen] szereplőinek arra, hogy értelmessé tegyék az 

életüket. A szerző írásmódja az amerikai minimalista prózával rokonítható. Ahogy Németh 

Gábor írja róla: "Mindenkit megmért, és senkit sem talált elég nehéznek. Éles és csúfondáros 

pillantást vetett a világra, amely ezekben a történetekben pont olyannak látszik, amilyen. 

Rémületesnek és nevetségesnek." (Litera.hu) 

Felnőtteknek szóló kötetei:  

 Boldogtalanság az Auróra-telepen, József Attila Kör, Prae.hu 

 Mágneshegy; Magvető, Bp., 2018 

Több gyerekkönyvön kívül írt egy kiváló ifjúsági, nagykamaszoknak szóló regényt is: 

 A szupermenők. Szabó Marcellina titkos naplója; Tilos az Á Könyvek, Bp., 2015 

Rövid részlet a regényből és egy blogger véleménye: 

http://www.kellylupiolvas.com/2015/07/man-varhegyi-reka-szupermenok.html 

Első kötetén kívül 2018-ban megjelent regénye, a Mágneshegy kötődik talán leginkább A 

gangon című Mándy-novellához. Igaz, itt egy bérház helyett Békásmegyer a főszereplő. A 

könyv ősrétegét fiatalokkal készült szociológiai interjúk képezték, eredetileg 

szkinhedregénynek készült. Az egyik főszereplőn ez ma is látszik.  

https://konyves.blog.hu/2018/06/09/man-

varhegyi_reka_bekasmegyer_aszerint_valtozott_hogy_epp_mit_akartam_megirni 

Két további interjú a szerzővel: 

https://marieclaire.hu/kultura/2015/03/03/man-varhegyi-reka-az-iras-olyan-mint-egy-kiados-

futas/ 

http://nol.hu/kultura/magamon-dolgozom-1529781 

Egy novella a pályakezdő kötetből: 

http://www.litera.hu/hirek/man-varhegyi-reka-boldogtalansag-az-aurora-telepen 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zsef_Attila_K%C3%B6r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Prae_(foly%C3%B3irat)
http://www.kellylupiolvas.com/2015/07/man-varhegyi-reka-szupermenok.html
https://konyves.blog.hu/2018/06/09/man-varhegyi_reka_bekasmegyer_aszerint_valtozott_hogy_epp_mit_akartam_megirni
https://konyves.blog.hu/2018/06/09/man-varhegyi_reka_bekasmegyer_aszerint_valtozott_hogy_epp_mit_akartam_megirni
https://marieclaire.hu/kultura/2015/03/03/man-varhegyi-reka-az-iras-olyan-mint-egy-kiados-futas/
https://marieclaire.hu/kultura/2015/03/03/man-varhegyi-reka-az-iras-olyan-mint-egy-kiados-futas/
http://nol.hu/kultura/magamon-dolgozom-1529781
http://www.litera.hu/hirek/man-varhegyi-reka-boldogtalansag-az-aurora-telepen
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2. Fiatal művészek Pesten 

Érdemes lesz összevetni Kosztolányi-novellájának és Gion Nándor memoárrészletének (?) 

fiatalművész-ábrázolásait, illetve az előbbi kávéházi és az utóbbi presszó- és étteremvilágát. 

Erre az összefüggésre a két szöveg megbeszélése előtt világítsunk rá. 

KEMÉNY ISTVÁN – KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: ESTI KORNÉL (1929) – AZ 5. FEJEZETBŐL 
(KÁVÉHÁZ)  

A fejezet pontos és „rövidke” címe:  Ötödik fejezet, melyben egyetlen hétköznapjának, 1909. 

Szeptember 10-ének mozgalmas és tanulságos leírása foglaltatik, s megelevenül az az idő, 

mikor még i. Ferenc József ült a trónon, és Budapest kávéházaiban csak különböző irányokhoz, 

iskolákhoz szító modern költők tanyáztak. 

Néhány lehetséges segítő kérdés a videóhoz 

 Melyik kávéházban beszél Kemény István a Kosztolányi-novelláról? Írjátok le a látható 

kávéházat! Ma kik járhatnak ide? (Lásd pl. a cukroszacskót!) 

 Mi volt a jelentősége hajdan a kávéházaknak Kemény szerint, kik és miért töltötték ott 

idejüket? 

 Mit mond a költő-interjúalany a korabeli újságkultúráról és az írók ehhez való viszonyáról? 

 Magyarázzátok meg, hogy miben láthatja Kemény a kávéház és a közösségi oldalak (pl. 

Twitter, Facebook, Instagram) közötti hasonlóságot! 

A videóhoz és a beszélgetéshez felhasználhatók az alábbi linkekhez tartozó szövegek és képek. 

Érdemes a diákokkal további anyagok után is kutatni. Ez akár egy kávéház-projekt része is 

lehet. 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-kavehaz-egy-felnott-napkoziotthon/ 

http://www.lobu.hu/a-budapesti-kavehazak-tortenete.html 

https://24.hu/elet-stilus/2015/12/04/ezek-a-helyek-voltak-budapest-kavehazi-kulturajanak-

kozpontjai/ 

Néhány lehetséges segítő kérdés a Kosztolányi-részlethez, illetve a novella egészéhez 

(A megadott részlethez) 

 Hogy hívják a három elválaszthatatlan barátot, akik együtt érkeznek a New York 

Kávéházba, melyiküknek mennyi pénze van? 

 A három barát közül ki honnan vár pénzt, illetve a kávéházban honnan szerez? Keressétek 

meg a szövegben a pénzről, illetve pénz és írás kapcsolatáról szóló részeket? Mindez 

hogyan függ össze a videóban Kemény István által elmondottakkal? 

 Mi mindennel játszanak a novella szereplői? Miért lehet ilyen fontos a játék az életükben? 

 Hány évesek a főszereplők, illetve a később megérkező nagyobb társaság?  

 Hogyan látja az életet, illetve saját magát Esti? Mit ért, mit nem ért, mit akar? Miért olyan 

fontos számára a kávéház légköre, közege, világa? (Ha már tanultatok Kosztolányiról, 

idézzétek fel a játék motívumával kapcsolatos ismereteiket, illetve a rész és egész, felszín 

és mély, az élet értelmetlensége és értelme Kosztolányi által tételezett viszonyáról 

tudottakat!) 

 Mi lehet az szemelvény vége felé a végtelen alakfelsorolás (enumeráció) funkciója? Mi 

különbözik, mi hasonlít a megnevezett szereplőkben? Többnyire miben áll a jellemzésük? 

https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/kemeny-istvan-kosztolanyi-dezso-esti-kornel-reszlet-az-5-fejezetbol-kavehaz/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/kemeny-istvan-kosztolanyi-dezso-esti-kornel-reszlet-az-5-fejezetbol-kavehaz/
http://mek.oszk.hu/00700/00744/00744.htm#5
http://mek.oszk.hu/00700/00744/00744.htm#5
http://mek.oszk.hu/00700/00744/00744.htm#5
http://mek.oszk.hu/00700/00744/00744.htm#5
http://mek.oszk.hu/00700/00744/00744.htm#5
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-kavehaz-egy-felnott-napkoziotthon/
http://www.lobu.hu/a-budapesti-kavehazak-tortenete.html
https://24.hu/elet-stilus/2015/12/04/ezek-a-helyek-voltak-budapest-kavehazi-kulturajanak-kozpontjai/
https://24.hu/elet-stilus/2015/12/04/ezek-a-helyek-voltak-budapest-kavehazi-kulturajanak-kozpontjai/
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 Mennyiféle foglalkozás és tudásterület, szellemi irányzat, illetve „híres ember” kerül 

szóba az enumeráció kapcsán? Ennek az alapján hogyan jellemezhetnénk a kávéházi 

kultúrát, a kávéházi műveltséget? 

 

(Az ötödik fejezet egészéhez) 

 A novella 24 órát fog át, ébredéstől ébredésig, délelőtt 11-ől másnap délelőtt 11-ig tart. 

Mit jelez ez a kései ébredés, hogyan helyezi el Estit és barátait a világban? 

 Milyen csínyeket hajt végre a három jóbarát kávéházba érkezésük előtt? Miért csinálják 

ezeket a poénokat? Mit fejeznek ki velük? 

 Mit tudunk meg a három főszereplő nőkhöz való viszonyáról? 

 A kávéházból való távozás után még hova mennek az éjszakában? 

 A novella vége a prostituáltak negyedében játszódik. Az „ismerte” ige ismétlése mond a 

legtöbbet Esti e negyedhez való viszonyáról. Vajon milyen okból, milyen célból ismeri 

Esti a negyedet, „eladóit” és „vásárlóit”? 

 Milyen örömlányt választ ki az öt barát? Miért éppen őt? 

 Mennyiben tér el Esti vele való viselkedése a többiekétől? Miért marad a lánynál? Milyen 

Kosztolányi számára fontos értéket képvisel itt Esti? (Lásd például a Számadás-ciklust, 

különösen annak harmadik szonettjét vagy Moviszter alakját az Édes Annában!) 

 A novella utolsó, a szülőket, az otthont idéző részében milyen ellentmondásos állításokat 

tesz Esti az otthonáról? Mi jellemzi gondolkodását, ön- és világértelmezését?  

 Hogyan érted a novella utolsó – Estitől származó – szavát: „Dolgozom”? Mit is jelent itt 

a munka, miért a novella egészét átértelmező csattanó ez a szó?  

 

Beszélgetési irányok, aktualizálás  

 A beszélgetés elindulhat a kávéházak irányában. Ehhez lásd a videóhoz adott szempontokat 

és linkeket! 

 Érdekes beszélgetés alakulhat ki arról is, hogy hogyan alakult át az emberek, a fiatalok 

informálódási igénye, információéhsége és információs forrásai. Mi történt a sajtóval, az 

újságkultúrával? Mik a közösségi oldalon való kapcsolattartásnak és a kávéházi 

kapcsolattartásnak az előnyei és hátrányai egymáshoz képest? 

 Mi az, amit a közösségi oldalak a hajdani kávéházi kultúrából, műveltségből aligha visznek 

tovább, milyen kultúra az, amelyet közvetítenek? (Ez utóbbinak a lehetséges értékeire is 

érdemes rákérdezni!) 

 Vannak-e ma törzshelyek? Él-e a diákok között a szó vagy valamilyen megfelelője? 

 Vajon hogyan lesz valakiből igazi író? Mit kell tennie ehhez? Mi az, ami Estinél jelzi, hogy 

belőle igazi író lesz? 

 Szórakoztató téma lehet megismerni Karinthy (lásd alakmását Kanicki figurájában) és 

Kosztolányi (lásd alakmását Estiben) egymással a való életeben űzött tréfáit. Ehhez két – 

sikamlós – forrás: https://retrolegends.hu/2013/05/06/karinthy-es-kosztolanyi-trefai/  

http://www.urbanlegends.hu/2008/12/irodalmi-atveresek-kosztolanyi-karinthy-hunyadi/ 

 

 

Feladatok, témák  

(Akár a megalkotandó szöveg is épülhet részben vagy egészben ezek valamelyikére.) 

 Írd le a novellából megismert kávéház egy napját, látogatóit az egyik pincér szemszögéből! 

 Írd le a novellából megismert kávéház napjának egy időszakát, látogatóit egy jómódú, nem 

művész, például egy ebédelni betérő polgár szemszögéből! (Érdemes utánanézni, hogy pl. 

a New York vagy a Centrál kávéház térben és társadalmilag hogyan tagolódott.) 

https://retrolegends.hu/2013/05/06/karinthy-es-kosztolanyi-trefai/
http://www.urbanlegends.hu/2008/12/irodalmi-atveresek-kosztolanyi-karinthy-hunyadi/
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 Írj levelet Esti édesapjának nézőpontjából, aki aggodalommal rója meg fiát bohém, 

kávéházi életmódja miatt, amelyről egy hazatért földijétől értesült! 

 Írj kávéházi tudósítást vagy riportot, akár fényképes riportot! Térj be az egyik olyan 

kávéházba, amelyet a videóhoz kapcsolódó beszélgetéshez megadott, a linkeken keresztül 

elérhető cikkek említenek. Írd le, mit tapasztalsz, ha bátrabb vagy, készíts riportot egy-két 

vendéggel, aki esetleg éppen ír, vagy írófélének látszik! 

 Írj projekttervet egy Budapesti-kávéházak iskolai vagy osztályprojekt megvalósításához! 

Legyen háromhetes a projekt, ebből csak négy nap lehet iskolán kívüli látogatás, 

terepmunka.  

 Készítsd el egy közösségi oldalon működtetendő virtuális irodalmi kávéház koncepcióját, 

esetleg honlapját – a megfelelő rovatokkal és/vagy topikokkal! 

 

Kemény Istvánról  

Kemény István (1960- ) először 1984-ben jelentkezet önálló verseskötettel. Azóta tizenegy 

verseskötete (legutóbb 2018-ban, a Nílus című), két regénye (Az ellenség művészete, 1989, 

Kedves Ismeretlen, 2009), egy kispróza-kötete (Család, gyerek, autó, 1997, 2011), két 

esszékötete (A Kafka-paradigma –Vörös Istvánnal közösen, 1993; Lúdbőr, 2017) és egy 

esszé jellegű beszélgetéskötete Bartis Attilával, az Amiről lehet, 2010) jelent meg. Lányai, 

Kemény Lili (https://www.youtube.com/watch?v=qdBeOTPKhsM ) és Kemény Zsófi 

(https://www.youtube.com/watch?v=auAAT2rRqu4 ) –, akik édesapjuk egy-egy versét 

mondják a megadott linkeken keresztül elérhető videókon – maguk is művelik a költészetet.  

Az előbbi, akinek 2011-ben Madaram címen verseskötete jelent meg a Magvető Kiadónál, 

filmrendezőnek készül, az utóbbi bölcsészhallgató, költő, regényíró és slammer 

(http://slampoetry.hu/mi-az-a-slam-poetry/). Egy remek, versenynyertes produkciója: 

https://www.youtube.com/watch?v=CUh-1tCySrw.  (A költőlányok túl azon, hogy a belinkelt 

Kemény-verseket szépen adják elő, azért érdemelnek említést, mert ma már ők is a Kemény 

mint költészeti apafigura mítosz részei.) 

Kemény Istvánról és 2012-es, A királynál című verseskötetéről oktatási segédanyag és 

elemzésfűzér készült az Aegon-díj és a Magyartanárok Egyesülete együttműködésének 

keretében:https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/kemeny-istvan-a-kiralynal-

oravazlat (Arató László munkája) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qdBeOTPKhsM
https://www.youtube.com/watch?v=auAAT2rRqu4
http://slampoetry.hu/mi-az-a-slam-poetry/
https://www.youtube.com/watch?v=CUh-1tCySrw
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/kemeny-istvan-a-kiralynal-oravazlat
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/kemeny-istvan-a-kiralynal-oravazlat
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LADIK KATALIN –  GION NÁNDOR: VÉRES PATKÁNYIRTÁS IDOMÍTOTT 
GÖRÉNYEKKEL (1971) RÉSZLET 

A beszélgetést itt is indíthatja az a kérdés, hogy mivel indokolja a megszólaltatott író, hogy ezt 

a szövegrészletet választotta.  

Néhány lehetséges segítő kérdés a videóhoz 

 Mi minden volt Budapesten a vajdasági költőnek (Ladik Katalinnak) és írónak (Gion 

Nándornak) a hatvanas évek végén, a hetvenesek legelején Budapesten új, szokatlan 

élmény, tapasztalat? Mivel nem találkoztak előtte otthon? 

 Hogyan jellemzi Ladik Katalin a választott szöveg tematikáját és stílusát? Miért érzi ma is 

érvényesnek? 

 A kiválasztott részletek kontextusához, az emlékezés (?) történetéhez sokat ad hozzá az 

életműkiadás szerkesztőjének, Gerold Lászlónak az interjúja. A beszélgetéshez érdemes 

meghallgatni: https://www.youtube.com/watch?v=yAz7dqmDEmg. 

 Ladik Katalin novellának nevezi a Véres patkányirtás idomított görényekkel című írást. A 

két interjú alapján miért nem pontos ez a műfajmegjelölés? Inkább minek nevezhető a 

szöveg?   

 

Néhány lehetséges segítő kérdés Gion Nándor 1970-71-es budapesti naplórészleteinek 

feldolgozásához (A kérdések sorrendje nem kötött, mivel az első kérdések itt a második 

szemelvényhez jobban kapcsolódnak.) 

 Mi is volt az a Jugoszlávia, ahonnan 1970-71-ben fél évre   Gion ösztöndíjjal 

Magyarországra jött? Vajon miért 1993-ban telepedett át az akkor már 52 éves jugoszláviai 

magyar író Magyarországra? Nézzetek utána! 

 A Véres patkányírás megszólítottja „Aranyos”, a szerző-elbeszélő-naplóíró barátnője. 

Azaz a szöveg levélszerű napló. Mit tehet hozzá a levélszerűség a naplójelleghez?  

 Ráadásul a második szövegrészlet egy másik nőt is emleget, aki egyébként később az író 

felesége lett. Mit gondol Gion a napló megírása idején arról, hogy ki marad tartós partnere? 

Milyen izgalmat tesz hozzá a beszámolóhoz ez a második kettősség? (Az első: napló és 

levél.)  

 Hogyan ismerkedik meg a szerző-elbeszélő a másik lánnyal, Eszterrel? Hogyan 

kapcsolódik ez a megismerkedés a második szövegrész témájához, a zsidókról való pesti 

beszédhez, a „zsidókérdéshez”? 

 

Szorosabban az első szemelvényhez tartozó kérdések 

 A Két Underground Költőről szóló hosszabb részlet a kötetben így kezdődik: „A Két 

Underground Költőről is beszélnem kell Neked, Aranyos. De nem így. Az az igazság, hogy 

nagyon nehéz mesélni róluk”. Hogyan idézi fel, helyezi el az indítás a műfajt? Milyen 

beszédmód, hangnem jellemzi az indítást? 

 Hogyan jellemzi az elbeszélő az Első és a Második Underground Költőt? Miért nem 

személynéven említi őket, vajon mi a jelentősége „nevük” nagybetűs írásmódjának? 

 Mit jelenthet az „underground költő” megnevezés? Nézzétek meg mit mond a Wikipédia 

az underground szóról! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Underground Akit a kérdés jobban érdekel, az elolvashatja a 

következő cikket:   http://buksz.c3.hu/0403/02fonyo.pdf 

 A naplórészletek alapján hogyan látjátok a jugoszláviai és a magyarországi közlési 

lehetőségek közötti különbséget? Milyen folyóirat lehetett az Új Symposion? 

https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/ladik-katalin-gion-nandor-veres-patkanyirtas-idomitott-gorenyekkel-reszlet/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/ladik-katalin-gion-nandor-veres-patkanyirtas-idomitott-gorenyekkel-reszlet/
https://www.youtube.com/watch?v=yAz7dqmDEmg
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/ladik-katalin-gion-nandor-veres-patkanyirtas-idomitott-gorenyekkel-reszlet/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Underground
http://buksz.c3.hu/0403/02fonyo.pdf
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 Mit hány szemére az egyik Underground Költő Gionnak? Miért válik a figura 

nevetségessé, ábrázolása szatitrikussá? 

 Mennyiben hasonlít a Patkányirtás írószereplőinek napirendje, életmódja az Esti Kornél 

ötödik fejezetében megismert írók életmódjához? Mennyiben különbözik attól?  

 A Patkányirtásban a presszók, éttermek, sörözők, borozók veszik át – részben – azt a 

szerepet, amit a huszadik század első felében a kávéházak töltöttek be. (Lásd a Kemény 

István által korábban jellemzett Esti Kornél-részletet!) Milyen „vendéglátóipari egységet” 

említ meg a szöveg? (A naplóban másutt sokszor szerepel még az Egyetem presszó, a 

Kárpátia étterem és az Erzsébet Söröző, ami egyébként az Első Underground költő 

kedvenc helye, s mindkét ifjú titán törzshelye.) Mi lehet a különbség az új törzshelyek és 

a régiek között az írók életmódja szempontjából? 

 Hogyan foglalja össze Gion a pesti rendőrökhöz való viszonyát? Ő hogyan viselkedik? 

Azok hogyan viselkednek vele? Vajon a stoppoló orosz katona miért dühíti fel jobban a 

szerzőt, mint a rendőrök? Nézz utána, hogy a hajdani Jugoszláviában voltak-e „átmenetileg 

ott állomásozó” szovjet csapatok! 

 Hogyan látja a világot Gion, mi az alapvető viszonyulása a történésekhez? Mennyi a 

meditáció, mennyi a képzelet játéka és mennyi a tényközlés a szövegben? A szigorú 

tényközlést, ahol azt kapunk, milyen hang(nem) kíséri?  

 

Szorosabban a második szemelvényhez tartozó kérdések 

 Mire figyel fel Gion a budapesti társasági beszélgetésekben, viselkedésben? Mit nem ért? 

Milyen taktikát választ a „titok” megfejtésére? 

 Miért bízik abban, hogy Eszter a táncolás közben majd kielégítően felvilágosítja? Milyen 

meglepetés éri?  

 Milyen osztályozást alkalmaz Gion az új ismeretségekre, pesti ismerősei hogyan 

csoportosítják az embereket? 

 A szemelvény, azon belül egy jugoszláv politikus emlékiratai szerint hogyan függött össze 

a szovjeturalom és a zsidókérdés 1945 után, szorosabban az 1956-ig tartó Rákosi-

korszakban? 

 Mit mond egy pesti ismerős a zsidók egy szegedi író által említettemlített „iszonyú 

kisebbségi sorsáról”? Hogyan reagálnak erre a véleményre a megkérdezett budapesti 

zsidók és nem zsidók? E beszélgetés után milyen elhatározásra jut Gion? 

 Mi derül ki Eszterről, miért hiteti el magáról, hogy zsidó? Milyen antiszemitizmust termelő 

összefüggés derül ki? Hogyan lehetett volna, hogyan lehetne ezt a jelenséget oldani? 

 Milyen játékot talál ki Gion Eszter számára? Mit árul el ez a „zsidókérdéshez” való 

viszonyáról? Azonosul-e az egyik oldallal? (Játékból ettől kezdve a későbbiekben „kis 

zsidó lánynak” szólítja, becézi Esztert.) 

 Később egy rokonszenves szereplő, Solymosi a kérdésre, hogy magyar-e vagy zsidó, azt 

válaszolja, hogy „magyar zsidó”. Vajon Radnóti Miklós elfogadta volna ezt az 

öndefiníciót? (Lásd alább – a Javasolt beszélgetési irányoknál – a megadott forrást, Radnóti 

egyik levelét!)   

 Miért lehet az, hogy a zsidókérdésről szóló szemelvényt az arról a „Hülye 

Magyarországról” szóló rész zárja, amely a határon kívüli magyarokkal szembeni teljes 

tudatlanságról számol be? 

 

 

 

Javasolt beszélgetési irányok, aktualizálás  
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(A videóhoz és a második szemelvényhez – a „zsidókérdéshez”) 

Itt felhasználtuk a megelőző hasonló projekt (Írás és szolidaritás) módszertani segédanyagát, 

amely Tersánszky Józsi Jenő Parti Nagy Lajos és Gergely Ágnes  által felidézett 

Végrendeletéhez, illetve Szép Ernő Závada Pál által felidézett Emberszag című regényéhez 

kapcsolódott: https://szepiroktarsasaga.hu/iras_es_szolidaritas  

Szorosabban: https://szepiroktarsasaga.hu/iras_es_szolidaritas/Modszertan 

 A témát indíthatjuk azzal a kérdéssel, hogy mára hogyan változott, módosult a 

zsidókérdéshez való viszony a Gion által ábrázolt 197-71-es állapothoz képet. Ma jobban 

vagy kevésbé tematizálódik a kérdés? Inkább Budapesten vagy vidéken? Mi ebben a sajtó, 

a politika szerepe? Ismernek-e „zsidózó” nyomtatott vagy digitális fórumokat, 

újságírókat? A zsidókérdés mai megítélését hogyan befolyásolja a Horthy-korszakhoz 

való, az 1970-eshez képest gyökeresen más hivatalos viszonyulás?  

 Beszélgethetünk arról, hogy mik is azok az előítéletek, mi velük a baj. Mi az oka, forrása 

az előítéletes gondolkodásnak, viselkedésnek? (A lehető legrövidebb, de tartalmas vázlat 

a neten ehhez: IX. Előítélet.doc 43KB Jun 23 2009 09:52:16 PM, rövid tanulmány: 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/kisebbsegek_

kisebbsege/pages/kk_11_eros.htm  

 Célszerű idézni Bibó István Zsidókérdés Magyarországon című híres és nagyszerű 

tanulmányából (http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/362.html) is. Érdemes a 

tanulmányt ajánlani, annak egy-egy részletét a kérdésben tájékozódni kívánóknak a 

következő foglalkozásig elolvasandónak kijelölni. Például a Zsidók és antiszemiták című 

fejezetnek Az antiszemitizmus összefüggése a társadalmi fejlődés zavaraival, valamint Az 

antiszemitizmus összetevői és az antiszemitizmus elleni küzdelem című rövid alfejezeteket.  

(A szerzőről mondjuk el a legfontosabbakat, 1956-os államminiszteri szerepét, 

parlamentbéli kitartását, börtönbüntetését s azt, hogy személy szerint hívő református volt. 

S talán azt is, hogy a legnagyobb 20-ik századi magyar politikai gondolkodó.) 

  A zsidó származású kommunisták kommünben vállalt szerepének felidézése is 

megkerülhetetlen. Érdemes kitérni arra, hogy a zsidóságot mi vonzotta a baloldali 

mozgalmakhoz, de arra is, hogy hiba hamisan általánosítani, hisz legalább annyi volt a 

szocialista mozgalmakkal nem rokonszenvező zsidó is. Különösen fontos annak tisztázása, 

hogy a Horthy-korszakban a zsidóságnak egyfajta bűnbakszerepet osztottak ki. Trianonért 

a hivatalos ideológia gyakran a kommünt és ezen belül a zsidóságot tette felelőssé, noha 

ez történelmileg nem igaz.  

 Talán érdemes felidézni Radnóti Miklós Komlós Aladárnak írt rövid levét –a  zsidó 

származás esetlegességének, lényegtelenségének hangsúlya miatt: 

http://epa.oszk.hu/03100/03112/00002/pdf/EPA03112_somogy_2009_2_003.pdf ). Itt 

esetleg behozható még Kertész Imre Sorstalanságából az a rész, amelyben Köves Gyuri 

Annamarinak magyarázva magukra vonatkoztatja a Koldus és királyfi-történetet (A 3. 

fejezet utolsó oldala).  

http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-

1&docId=742&secId=68432&qdcId=3&libraryId=-

1&filter=Kert%C3%A9sz+Imre&limit=1000&pageSet=1 

Alapos háttértanulmány a mai magyarországi antiszemitizmusról: http://tev.hu/wp-

content/uploads/2014/04/Median_TEV_antiszemitizmus-tanulmany_2014_HU.pdf  

 

 

Feladatok, témák  

(Akár a megalkotandó szöveg is épülhet részben vagy egészben ezek valamelyikére.) 

https://szepiroktarsasaga.hu/iras_es_szolidaritas
https://szepiroktarsasaga.hu/iras_es_szolidaritas/Modszertan
http://users.atw.hu/bmfgazdmen/data/index.php?dir=Pszichologia%2F&download=IX.+El%F5%EDt%E9let.doc
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/kisebbsegek_kisebbsege/pages/kk_11_eros.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/kisebbsegek_kisebbsege/pages/kk_11_eros.htm
http://mek.oszk.hu/02000/02043/html/362.html
http://epa.oszk.hu/03100/03112/00002/pdf/EPA03112_somogy_2009_2_003.pdf
http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=742&secId=68432&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kert%C3%A9sz+Imre&limit=1000&pageSet=1
http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=742&secId=68432&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kert%C3%A9sz+Imre&limit=1000&pageSet=1
http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?offset=1&origOffset=-1&docId=742&secId=68432&qdcId=3&libraryId=-1&filter=Kert%C3%A9sz+Imre&limit=1000&pageSet=1
http://tev.hu/wp-content/uploads/2014/04/Median_TEV_antiszemitizmus-tanulmany_2014_HU.pdf
http://tev.hu/wp-content/uploads/2014/04/Median_TEV_antiszemitizmus-tanulmany_2014_HU.pdf
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Az első szemelvényhez 

 Ha módod van rá. készíts interjút egy határainkon kívül élő vagy felnőtt korában 

Magyarországra települt (erdélyi, délvidéki, felvidéki, kárpátaljai, stb.) magyarral a 

kisebbségi létről! 

 Készíts fiktív interjút egy határainkon kívül élő (lehetőleg fiatal) vagy felnőtt korában 

Magyarországra települt (erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai) stb. magyarral a 

kisebbségi létről! Ehhez felhasználhatsz a témáról szóló interjúkat, vallomásokat.  

Pl. http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/magyarnak-lenni-tudod-mit-jelent vagy/és 

http://tgm.transindex.ro/?cikk=1250 vagy/és http://zacc.cafeblog.hu/2018/03/07/kedves-

anyaorszagi-magyarok-egy-erdelyi-magyar-levele/ vagy/és 

https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/ezert_jo_magyarnak_lenni 

 Készíts esszét a határainkon kívül élő magyarok életéről, traumáiról dilemmáiról! 

 Készíts interjút környezetedben arról, hogy ki mit gondol a határainkon kívül élő vagy az 

utódállamokból Magyarországra áttelepült magyarokról! 

 Olvasd el az egész Véres patkányirtás idomított görényekkel című, kilencven oldalas írást, 

és írj róla könyvismertetőt! 

 Készíts rövid naplót egy vajdasági magyar 2018-as féléves magyarországi tartózkodásáról! 

 

A második szemelvényhez 

 Írj arról, hogy szűkebb vagy tágabb környezetedben jelentkezik-e, s ha igen, hogyan 

jelentkezik a zsidókkal szembeni „faji megkülönböztetés”! 

 Nézz meg négy – vagy egy-két –  igen rövid videót, melyekben egy színész (Fullajtár 

Andrea, https://www.youtube.com/watch?v=IdZWr8wJc8I), egy jazz-zenész (Szakcsi 

Lakatos Béla, https://www.youtube.com/watch?v=8vCjWTIf-ns), egy író (Grecsó 

Krisztián, https://www.youtube.com/watch?v=gFCsLL6cL-M) és egy híres kosaras (Török 

Zita, https://www.youtube.com/watch?v=TFa0lPnWVkQ) beszél a zsidókkal, zsidósággal 

kapcsolatos élményeiről. Ha valamelyik vallomás megragad és valamilyen saját 

élményedre, gondolatodra emlékeztet, írj a hasonló tapasztalatról! 

 Írj fogalmazást a holokauszttagadásról, azaz arról a „koncepcióról”, hogy a haláltáborokat 

csak a zsidók találták ki önsajnáltatásból s az ebből való nyerészkedés kedvéért! Mi lehet 

a lélektani magyarázata és célja ennek az „elméletnek”? 

 Írj arról, hogy milyen előítéletek, sztereotípiák övezik a zsidóságot s te honnan ismered 

ezeket! 

 Keress antiszemita megnyilvánulásokat az interneten, a sajtóban vagy a popzenében! 

Értelmezd az adott megnyilvánulásokat saját írásodban! 

 Segítség lehet például a Saul fiának Golden Globe díjjal (később a film Oscar-díjat is 

kapott!) való kitüntetése körüli visszhang.  Ehhez lásd pl. 

http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/01/11?s=&a=a_szabo_peter&kateg=besztof&t

ol=2016-01-11, ill. https://kuruc.info/r/56/143584/  (a „holokamuról”) 

http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/sajtotajekoztato/20160114-a-saul-fia-

rendezoje-szepen-helyretette-a-frocsogo-kommenteloket-nemes-jeles-laszlo.html 

 Hallgasd meg Ákos Bosszú népe című számát, illetve nézd meg a dal három klipjét, 

valamint Ákosnak a koncertfelvételen hallható reakcióját az antiszemitizmus vádjára! 

Kommentáld a dalt, a klipek képes szövegértelmezését és a vitatott véleményt! A 

koncertverzió: https://www.youtube.com/watch?v=pfr8AvcSyic és  két másik, a Youtube-

on található klip: https://www.youtube.com/watch?v=Awp4Ziw-Y60  ; 

https://www.youtube.com/watch?v=YVd8o9v6FMw 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/magyarnak-lenni-tudod-mit-jelent
http://tgm.transindex.ro/?cikk=1250
http://zacc.cafeblog.hu/2018/03/07/kedves-anyaorszagi-magyarok-egy-erdelyi-magyar-levele/
http://zacc.cafeblog.hu/2018/03/07/kedves-anyaorszagi-magyarok-egy-erdelyi-magyar-levele/
https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/ezert_jo_magyarnak_lenni
https://www.youtube.com/watch?v=IdZWr8wJc8I
https://www.youtube.com/watch?v=8vCjWTIf-ns
https://www.youtube.com/watch?v=gFCsLL6cL-M
https://www.youtube.com/watch?v=TFa0lPnWVkQ
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/01/11?s=&a=a_szabo_peter&kateg=besztof&tol=2016-01-11
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/01/11?s=&a=a_szabo_peter&kateg=besztof&tol=2016-01-11
https://kuruc.info/r/56/143584/
http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/sajtotajekoztato/20160114-a-saul-fia-rendezoje-szepen-helyretette-a-frocsogo-kommenteloket-nemes-jeles-laszlo.html
http://www.origo.hu/filmklub/blog/riport/sajtotajekoztato/20160114-a-saul-fia-rendezoje-szepen-helyretette-a-frocsogo-kommenteloket-nemes-jeles-laszlo.html
https://www.youtube.com/watch?v=pfr8AvcSyic
https://www.youtube.com/watch?v=Awp4Ziw-Y60
https://www.youtube.com/watch?v=YVd8o9v6FMw
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 Ha van kedved, olvasd el a dal egy elemzését is! Az elemzés egyúttal a teljes dalszöveget 

is tartalmazza: http://www.nyest.hu/hirek/ami-benne-van-a-szovegben-br-meg-ha-nincs-

is-benne  

 Egyes szám első személyben (E/1) írj belső monológot egy korodbéli zsidó diáktársad 

nézőpontjából a származásáról s ezzel kapcsolatos élményeiről! 

Ladik Katalinról  

A Gion Nándor szövegéről megszólaló alkotó rendkívül sokoldalú művész, a Wikipédia ezzel 

indítja a róla szóló szócikket: „Ladik Katalin (Újvidék, 1942. október 25. –) költő, performer, 

színésznő. Újvidéken született, és az utóbbi 20 évben felváltva él és alkot Újvidéken, 

Budapesten és a horvátországi Hvar szigetén. Az úgynevezett írott költeményekkel 

párhuzamosan hangkölteményeket és vizuális verseket is alkot, előadóművész, kísérleti 

zeneművek és hangjátékok alkotója és vokális előadója, képzőművész, továbbá a happening, 

Mail Art, akció műfajában is tevékeny.” 2016-ban Yoko Ono-békedíjat kapott. 

 

Érdekes ízelítőt adhat underground-alternatív művészetéről, a szavak nélküli hangversről, 

performance-airól az alábbi három videó: 

https://www.youtube.com/watch?v=7QWY_b6HwdM 

https://www.youtube.com/watch?v=AJx0pt1ksV8 

https://www.youtube.com/watch?v=7QWY_b6HwdM 

 

Itt a költőnő néhány – a vízről szóló – hagyományosabb versét mondja: 

https://www.youtube.com/watch?v=B6_M326dJmg, 

Itt pedig a szabadságról beszél 1 perc 46 másodpercben: 

https://www.youtube.com/watch?v=aBTiS-rq4cQ 

 

Itt pedig egy nagyinterjú, televíziós beszélgetés látható: 

https://www.youtube.com/watch?v=DqXC9xci-Vk ,  

valamint egy írásos interjú:  http://www.litera.hu/hirek/nagyvizit-ladik-katalinnal-i, ill. 

http://www.litera.hu/hirek/nagyvizit-ladik-katalinnal-ii. Ebben így beszél a kisebbségi 

magyarként átélt multikulturalizmusról: „Beválasztottak a gyerekszínjátszó csoportba tizenegy 

éves koromban. Még élőben ment az adás, ezért kellett lapról olvasni hibátlanul és szép 

kiejtéssel. Ez volt a másik nagy hatás, a multikulturális környezet: szerbül, magyarul 

játszottunk a gyerekekkel, bármilyen nyelven. A korai gyerekkoromban a szerb gyerekekkel 

jártunk ki a szerb temetőbe, és az ő hagyományaik szerint a sírokra élelmet, süteményt tettek, 

amit mi, gyerekek, később megettünk. Láttam esőhívó táncosokat, akik mentek az utcán, mi 

meg kísértük őket, szaladtunk a nyomukban. A rádió ötnyelvű volt. Nem csak magyarul vagy 

szerbül beszéltek, volt ott szlovák, ruszin, román. Ez a többnyelvűség gyerekkorom óta kísér, 

és természetes. A rádiós szereplések után igen népszerű lettem. Ez kissé megijesztett. Mindenki 

az újvidéki rádiót hallgatta. Akkor már a telepen laktunk, és mindenki ismert. Furcsa érzés volt, 

kötelességszerű. Jó tanuló voltam, példaként állítottak az osztályban, emiatt volt furcsa, azt 

mondták, szegény lány, népszerű is, meg jól is tanul. Én azért voltam jó tanuló, mert érdekelt. 

Szerettem tanulni. Más is volt, könnyebb is volt a tananyag a maihoz képest.” S így 

tengerélményéről: „Minden magyar kívánja a vizet, egy kiszáradt tenger alján vagyunk. 

Elérhetetlen! És nemcsak vizet kívánunk, hanem szigetet is. Úgy kívánja az ember, hogy ha 

elmegy a tengerre, a természettel akar egyesülni. Nálam legalábbis így van, de gondolom, 

másoknál is”.  

JÓNÁS TAMÁS – SOMLYÓ ZOLTÁN: MEGBESZÉLÉSEK AZ ISTENNEL 

Néhány lehetséges segítő kérdés a videóhoz 

http://www.nyest.hu/hirek/ami-benne-van-a-szovegben-br-meg-ha-nincs-is-benne
http://www.nyest.hu/hirek/ami-benne-van-a-szovegben-br-meg-ha-nincs-is-benne
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/1942
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Performansz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hvar_(sziget)
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9pvers
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hangj%C3%A1t%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Happening
https://www.youtube.com/watch?v=7QWY_b6HwdM
https://www.youtube.com/watch?v=7QWY_b6HwdM
https://www.youtube.com/watch?v=B6_M326dJmg
https://www.youtube.com/watch?v=aBTiS-rq4cQ
https://www.youtube.com/watch?v=DqXC9xci-Vk
http://www.litera.hu/hirek/nagyvizit-ladik-katalinnal-i
http://www.litera.hu/hirek/nagyvizit-ladik-katalinnal-ii
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 Mióta él Jónás Tamás Budapesten? Jelenlegi lakhelye helyett Budapesthez való 

viszonyának jellemzését saját maga szerint mivel kellene kezdenie, mi jelentette neki 

először Budapestet? Hol lakott először? 

 Miért nem szereti a várost? 

 Mi volt az első rossz és mi az első jó élménye? 

 Mi az, ami szerinte nehezebb Budapesten, mint mondjuk Krakkóban vagy Párizsban? 

 Mennyi idő után kezdte otthonosan érezni magát a városban? Mi kellett ehhez? 

 Van-e városrész, ami számára Budapestet jelenti? Milyen lehetséges helyeket sorol föl? 

 Jónás szerint a város nem tárgy. Akkor mi? Mi az, ami mégis fontos, jó Budapesten? 

 Hogyan kapcsolódik a videófelvétel helyszíne a választott Somlyó Zoltán vershez? Mi 

jelenti a kapcsolatot? Miért nem biztos Jónás Tamás e kapcsolatban?  

 

Néhány lehetséges segítő kérdés a Somlyó Zoltán-vershez 

 Miért fontos ez esetben a költő keresztnevének megadása? Nézzetek utána, ki viselte még 

ugyanezt a vezetéknevet? 

 Milyen utcanév fordul elő a versben? Nézzetek utána hol van ez az utca! 

 Milyen napszakban szólal meg a vers beszélője? 

 Milyen lelkiállapotot, életállapotot tükröz a vers?  

 Milyen életélményeket sorol fel a beszélő? 

 Ki a vers megszólítottja? Mi a vers (beszéd)műfaja?  

 

Javasolt beszélgetési irányok, aktualizálás  

Meglepett-e benneteket Jónás Tamás Budapesthez való viszonya, fenntartásai? 

Ti mit szerettek és mit nem szerettek Budapesten? 

Van-e valaki közületek, aki élete első éveit nem Budapesten élte le? Milyen volt Budapestről 

az első élménye? Mi vonzotta, mi taszította? Nehéz volt-e megszoknia, megszeretnie a várost? 

Mi okozott nehézséget, mi segítette a beilleszkedésben, a város megszeretésében? 

Mi vonzza a vidékieket Budapestre? Mi taszíthatja őket szerintetek? 

Egy vidékről kamaszként a fővárosba kerülőt általában milyen élmények, örömek és 

kellemetlenségek fogadják? 

Olvassátok el az ide belinkelt szöveget és beszélgessetek a négy vidékről felkerülő fiatal 

Budapest-élményeiről! https://welovebudapest.com/2016/02/19/kilepek-az-ajton-es-mar-

ketezer-forinttal-szegenyebb-vagyok-videkiek-a-budapestre-koltozesrol/  

 

Feladatok, témák  

(Akár a megalkotandó szöveg is épülhet részben vagy egészben ezek valamelyikére.) 

 Írd le egy vidéki fiatal első – akár osztálykiránduláson szerzett – Budapest-élményét egyes 

szám első személyben akár naplóformában, akár levélformában, akár szabad 

fogalmazásban! 

 Írj egy Budapestre költözött fiatal szemszögéből egyes szám első személyben levelet 

édesanyádnak első itt töltött hónapod benyomásairól! 

 Írj rövid visszaemlékezést első hónapjaid első éveid Budapesti tapasztalatairól egy négy-öt 

éve Budapesten élő fiatal szemszögéből! 

 Írj levelet egy szülővárosodban, szülőfaludban élő barátodnak Budapestről, budapesti 

életedről első itt töltött hónapjaid, éved után! 

https://welovebudapest.com/2016/02/19/kilepek-az-ajton-es-mar-ketezer-forinttal-szegenyebb-vagyok-videkiek-a-budapestre-koltozesrol/
https://welovebudapest.com/2016/02/19/kilepek-az-ajton-es-mar-ketezer-forinttal-szegenyebb-vagyok-videkiek-a-budapestre-koltozesrol/
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 Írj levelet egy évekkel ezelőtt Budapestre költözött fiatal szemszögéből testvérednek arról, 

hogy érdemes-e követnie téged!  

 Adj tanácsokat egy frissen a fővárosba költözött fiatalnak arról, hogy mire figyeljen 

Budapesten, hová menjen el feltétlenül (nem turista!), mit kerüljön, mit keressen a 

mindennapokban! 

 Írj levelet külföldi levelezőpartnerednek, aki Magyarországra készül, Budapestről! 

(Válassz, hogy olyan elképzelt levelezőtársnak írsz-e, aki kéthetes vakációra jön, vagy 

olyannak, aki arra készül, hogy évekig itt fog tanulni vagy dolgozni!)  

 

Jónás Tamásról és néhány a témához kapcsolódó művéről 

JÓNÁS TAMÁS (1973, Ózd) költő, író, programozó; a középnemzedék jelentős alkotója. 

Nehéz gyermekkora volt. Négy éves koráig Csernelyben élt, majd intézetbe került testvéreivel 

együtt. Hat éves volt, amikor visszakerült szüleihez, majd Szombathelyre költöztek. Felsőfokú 

tanulmányokat a győri Széchenyi István Műszaki Főiskolán, a budapesti Tan Kapuja Buddhista 

Főiskolán és az ELTE magyar szakán végzett, diplomát nem szerzett. Szerkesztett 

meséskönyvet, cigány irodalmi antológiákat. A dokk.hu – irodalmi kikötő mindenki által írható 

internetes irodalmi versportál (http://dokk.hu/) alapító szerkesztője. Az Amaro Drom roma 

folyóirat (http://www.amarodrom.hu/) és a Rádió C munkatársa is volt. Első verseskötete 21 

éves korában jelent meg; Cigányidők című, önéletrajzi ihletésű prózakötetét 24 évesen 

publikálta. Vers és próza mellett drámát is ír.  

 

Verseskötetek 
 …ahogy a falusi vén kutakra zöld moha települ… (1994) 

 Nem magunknak (Bár, 1996) 

 Bentlakás (Noran, 1999) 

 Ő (Magvető, 2002) 

 Kiszámítható józanság (Magvető, 2006) 

 Önkéntes vak (Magvető, 2008) 

 Lassuló zuhanás (Magvető, 2013) 

 Törzs (magvető, 2016) 

Próza 
 Cigányidők (kisregény, Bár, 1997) 

 Bánom, hogy a szolgád voltam (Romano Kher, 2002) 

 Apáimnak, fiaimnak (Magvető, 2005) 

Jónás Tamás Bentlakás (1999) című verseskötetét mondja el – igen szépen: 

https://soundcloud.com/jonastamas/sets/elmondom-en; a kötet facebook-oldala: 

https://www.facebook.com/J%C3%B3n%C3%A1s-Tam%C3%A1s-Bentlak%C3%A1s-

266677263353312/ 

Interjúk a költővel 

http://www.barkaonline.hu/beszelgetesek/94-beszetj-tamal 

https://librarius.hu/2013/03/23/jonas-tamas-interju-kerdesek/ 

http://drot.eu/article/remenytelenseget-kiabalok-jonas-tamas 

http://168ora.hu/kultura/a-hos-utja-jonas-tamas-elveszitettem-a-hitemet-8142  (A Törzs című 

2016-os kötetről)  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Csernely
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szombathely
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokk.hu&action=edit&redlink=1
http://dokk.hu/
http://www.amarodrom.hu/
https://soundcloud.com/jonastamas/sets/elmondom-en
https://www.facebook.com/J%C3%B3n%C3%A1s-Tam%C3%A1s-Bentlak%C3%A1s-266677263353312/
https://www.facebook.com/J%C3%B3n%C3%A1s-Tam%C3%A1s-Bentlak%C3%A1s-266677263353312/
http://www.barkaonline.hu/beszelgetesek/94-beszetj-tamal
https://librarius.hu/2013/03/23/jonas-tamas-interju-kerdesek/
http://drot.eu/article/remenytelenseget-kiabalok-jonas-tamas
http://168ora.hu/kultura/a-hos-utja-jonas-tamas-elveszitettem-a-hitemet-8142


23 

 

Jónás Tamás A vak jós (2008) című kötetéről készült ME-Aegon tananyag: 

https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/jonas-tamas-onkentes-vak-oravazlat 

Részlet a kötetből és a tananyagból: 

MAX PANASZ NO CUKOR  

és a városban vagyok: újra albi  

még a szívem csernelyi egy tanyán ver s  

új szerelmem a tenger a homlokomból  

elfolyik mint magzati víz a méhből  

újra albérlet magasan redőnnyel  

fincsi boldogság csak a kulcsa nincs meg  

kérlek ajtómat sose rúgd be többé  

hogyha átlépnéd küszöböm neked annyi lenne  

OK tagadhatnám de te látod úgyis  

kis cigány csávó a budait játssza:  

leptop albérlet per apeh honor drox  

versben éli éli rom-anti-kuss-ban  

hátra mi még van 

 

Kérdések, feladatok a fenti vershez: 

1. Ki lehet a vers megszólítottja? Milyen viszonyban lehet a vers beszélőjével? 

2. Gyűjtsétek ki a különböző helyekhez/terekhez tartozó részeket, motívumokat: 

 város 

 Csernely 

 tenger 

 vers 

3. Vitassátok meg, milyen beszédmód, nyelvi réteg körébe sorolhatók a következő 

szavak/szószerkezetek: 

 albi 

 fincsi 

 neked annyi lenne 

 OK 

 csávó 

 leptop 

4. Mit jelenthet a „per apeh honor” szószerkezet? (Az APEH az adóhatóság elnevezése volt 

2010-ig; latin honorárium: írói tiszteletdíj.) 

5. Mit jelenthet a „drox” szó? 

6. Tárjátok fel, mi mindent sűríthetnek magukba a második sort záró és az utolsó előtti sorban 

található szójátékok („ver s”, „rom-anti-kuss-ban”) 

7. Mit jelenthet a vegyes nyelvet alkalmazó cím? Próbáljatok beszédhelyzetet elképzelni 

hozzá! 

8. Milyen hatást kelt a vers indítása: „és a városban vagyok” 

9. Keressétek ki és értelmezzétek az emelkedett, költői megfogalmazású szöveghelyeket! 

https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/jonas-tamas-onkentes-vak-oravazlat
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10. Keressétek ki az önironikus szöveghelyeket! 

11. Milyennek látja és láttatja magát a vers beszélője? Milyen jövőt lát maga előtt? 

12. Az utolsó előtti sor „versben éli éli” részlet nemcsak az „él” igét alkalmazza, hanem egy 

híres és súlyos evangéliumi szöveghelyet is eszünkbe juttathat – Jézus utolsó szavait:  

„Kilenc óra körül pedig nagy fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA 

SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet? [˙…] Jézus 

pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.” (Mt 27.46, 50) 

Milyen jelentéssel bővül a vers ettől a rejtett utalástól? 

(A Tamás Ferenc készítette tananyagban a lehetséges válaszok, a vers elemzése is olvasható.) 
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3. Előkelő budaiak hajdan és ma 

SZILASI LÁSZLÓ – MÁRAI SÁNDOR: NAPLÓ (A NAGYPOLGÁRI ÉLETRŐL) [1943-44] 

Néhány lehetséges segítő kérdés a videóhoz 

 Milyen megjegyzéseket tesz Szilasi László, mit emel ki értelmezésében a naplórészletből? 

 Hogyan kapcsolódik a videófelvétel környezete, a felolvasó testtartása a felolvasott 

szöveghez? 

 Hogyan viszonyul a mű címe (Napló [1943-44]), keletkezési ideje a bejegyzésben leírt 

időszakhoz? Milyen alapérzés hatja át a részletet? 

 Mi miben hasonlít a felolvasott részlet az Esti Kornélból megismert részlethez? 

  Foglaljátok össze egy mondatban vagy jelzős szerkezetben, milyennek látjátok Márai 

háború előtti hétköznapjainak egyikét?  

 

Néhány lehetséges segítő kérdés a Márai-naplóbejegyzéshez 

 Miért fontos, hogy egy kérdőmondattal indul Márai bejegyzése? Mire hívja fel azonnal 

a figyelmet ezzel? 

 Készítsétek el a szöveg alapján Márai leírt napirendjét idő- és egy-két szavas 

tevékenységmegjelölésekkel! 

 Mi jellemzi Márai emberi környezetét, személyközi viszonyait? 

 Mi minden nincs leírva a bejegyzésben, mi hiányzik, ami valakinek az átlagos napjában 

szerepel? Mi az, ami feltehetően azért Márai akkori napjában is említhető lett volna, de 

valamiért nem említi? 

 Érzékelhető valamilyen túlzás, tendenciózus elrajzolás a nap leírásában? Mi 

indokolhatja a tendenciózus elrajzolást, ha ilyesmit érzékelsz?  

 A válaszadást segítheti, ha megnézzük az előző bejegyzés indítását. „Ezek a napok 

Pesten, riasztások, és bombázások között, negyvenfokos hőségben, teljes 

céltalanságban; találkozások emberekkel, akik már tudják, hogy az életforma már 

megszűnt összetartani barátokat és elválasztani ellenségeket; s minden remeg a 

világoskék, júliusi napsütésben, mint a délibáb.” (Napló, 313-314. o., Révai, 1945) 

 Miben hasonlít Esti és barátai egy napja Márai egy napjához, miben különbözik tőle? 

Mi a különbség a kétféle semmittevés és a kétféle írói munka között? (Itt különbség 

van Kanicki, Sárkány és Esti munkája között is.) A különbség mennyiben fakad az 

életkorból, mennyiben az eltérő társadalmi helyzetből? Miből még? 

 Miért furcsa a felolvasott bekezdés zárómondata („Elalvás előtt, ásítva, megállapította 

az ember, hogy a vacsora rossz volt, a társalgás unalmas, az irodalmi élet szintje 

süllyedt, s az élet, úgy, amint van, valóban elviselhetetlen.”) az olvasottak után? Milyen 

a hangneme, viszonya az addigi főszöveghez? 

 Az egymondatos első záróbekezdést („Tudja isten, talán csakugyan az volt.”) miképpen 

magyaráznátok? Milyen értelemben lehetett „az élet, úgy, amint van, valóban 

elviselhetetlen” – visszatekintve (is)?    

 Olvassátok el a megadott szövegben szereplő, de Szilasi László által fel nem olvasott 

bekezdést! Hogyan kapcsolódik a bejegyzéshez, milyen árulkodó nyelvtani sajátosság 

jellemzi? Mi a műfaja?  

 

 

 

https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/18/the-journey-begins/
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Javasolt beszélgetési irányok, aktualizálás 

 Érdemes beszélgetni arról, hogy milyen is volt a klasszikus polgár, s miért volt viszonylag 

kis létszámú és viszonylag fejletlen a magyar polgárság. Mit tanultatok a magyar polgárság 

történetéről, összetételéről? 

 A naplóírásról. Mikor ír az ember naplót? Miért kezd valaki éppen 1943-ban naplóírásba? 

Mi a különbség a napló, a vallomás és az emlékirat között? Mi lehet a különbség az írói és 

a privát napló között? Vajon milyen írói tulajdonságok magyarázhatják, hogy 

közmegegyezés szerint Márai naplói jobbak, mint regényei vagy lírája? 

 Lehetséges téma az is, hogy a megismert bejegyzésben megismert polgár mennyiben 

felelős az 1943-44-es helyzetért? 

 Érdemes elbeszélgetni a 43-44-es Napló zárósorairól, utolsó előtti két bekezdéséről.  

„Ki felel ezért? Van-e bosszú, amely felelhet? Minden kevés és reménytelen. S a végső 

felelősség mégis Horthyé és embereié, akik engedték nőni, tenyészni a szellemet, amelyből 

mindez kérlelhetetlen végzettel következett. De a felelősség nem intéz el semmit, a bosszú 

nem ad vissza semmit. 

Az év elmúlt. Ki lehet bírni még egy ilyen évet? Vagy elmegy a vihar nyugatra, s mi itt 

maradunk tetemek és romok között, s ődöngünk majd a szemétdombon, melyet örökségül 

reánkhagytak a >>keresztény, nemzeti<< Magyarország vezetői és pecérei? Nem tudok 

semmit.”   

(Ez után már –sorkihagyást követően – csak két rövid, de kulturális utalással elnehezített 

mondat következik: „Ki tudja, mi van a Sieyès-abbék >>J’ai vécu<<-i mögött? Csak az 

tudja, aki megélte.”  Akinek kedve van, utánanézhet az említett abbéknak és a francia 

mondat jelentésének.) 

 

Feladatok, témák  

(Akár a megalkotandó szöveg is épülhet részben vagy egészben ezek valamelyikére.) 

 Írd le egy tipikus napodat felkeléstől lefekvésig naplóformában, de folyamatos 

szövegként! 

 Írd le édesapád vagy valamelyik felnőtt rokonod egy tipikus napját felkeléstől 

lefekvésig naplóformában (E/1), de folyamatos szövegként! 

 Írd le egy mai nagypolgár tipikus napját felkeléstől lefekvésig naplóformában, de 

folyamatos szövegként! A „nagypolgáré” helyett írhatsz egy nagyon jómódú 

üzletember vagy egy kivételesen sikeres művész nézőpontjából is.  Ahogy te 

elképzeled. Vagy írj esszét arról, hogy vannak-e ma Magyarországon igazi – Márai 

értelmében vett – nagypolgárok? Mi a gazdag és a polgár közötti különbség? 

 Márai 1943-44-ben sem élt anyagi értelemben rosszul, fizikailag fenyegetettnek sem 

érezte magát. Miért érezhette magát mégis nagyon rosszul? Írj erről esszét vagy 

naplóbejegyzést egyes szám első személyben. (Nem baj, ha elolvasod hozzá a 

sokkötetes Naplónak ezt a kötetét 😊. Csak ne másolj le egyszerűen egy ilyesmiről szóló 

bejegyzést!)    

 Írd le egy képzeletbeli napodat úgy, mintha pályakezdő vagy befutott író lennél! 

 Írj eszmefuttatást arról, hogy miért szeretnél vagy nem szeretnél úgy élni, mint Márai a 

leírt békebeli napon!  
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Márai Sándorról és néhány a témához kapcsolódó művéről 

Márai Sándor (1900-1989) neve összefonódott a polgár fogalmával és az emigráció 

képzetkörével. A magyar polgárság talán legöntudatosabb, a 20. századi polgárlétet mint 

életformát, értékrendet, erkölcsi követelményrendszert egyszerre belülről és kívülről, pozitívan 

és (ön)kritikusan megfogalmazó írója. Nem véletlen, hogy tekintélyét az Egy polgár 

vallomásai I-II. (1934-35) című műve teremtette meg, amely egyszerre réteg-, család- és 

személyiségfejlődés-történet a kassai polgárságról és Márai családjáról. Márai osztályát mindig 

kívülről is szemléli. Szembefordul vele, kiszakad belőle, de mégis mindig egy marad vele. 

Márai világhoz való viszonyának lényege a választott idegenség, amelynek egyik 

megnyilvánulási formája az emigránsként való létezés, amit többek között Béke Ithakában 

(1952) című Odüsszeusz-regénye alakmás-főhősében is megírt, s amit az autonómia különösen 

markáns formájaként is fölfoghatunk. (Akár autonómiája, saját sorsa uralásának szélsőséges és 

végső megnyilvánulásaként is magyarázhatjuk, hogy San Diegóban 89 évesen (!) önkezével 

vetett véget életének: maga döntött, hogy az adott körülmények – felesége halála, íráskedvének 

elapadása stb. – között nem szükséges tovább élnie.) Élete nagyrészét az uralkodó magyar 

politikai rendszerekkel – főleg a kommunista berendezkedéssel – való szembenállása által is 

motivált, távolságtartó emigránslétben élte le. Világpolgárként és magyarként Német- és 

Franciaországban, Itáliában és végül leghosszabb ideig az Egyesült Államokban. Rendkívül 

termékeny szerző, regény- és drámaíró, költő. Műveinek hazatérését – lényegében – csak a 

rendszerváltás hozta meg. Könyvei 1948 utáni publikációját egy ideig a hatalom, azután a 

szerző akarata tiltotta meg. Sokan az Egy polgár vallomásai mellet legjelentősebb művének az 

évtizedeken át írt Naplót tartják. Számos fontos regényét is kiemelhetnénk, de ebben sok lenne 

az esetlegesség.  Igazi világsikert a sok kritikus által lektűrnek minősített A gyertyák csonkig 

égnek (1942) című regénye aratott – immáron a 2000-es évek környékén. Ennek diadalútját 

nyugaton további sikerek követték.  

Részletes életrajazát és műveinek listáját lásd a Wikipédia szócikkében! 

Rövid videós áttekintés a szerzőről és pályájáról: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZajagjXLFA4 

 

Szilasi Lászlóról 

 Szilasi László (1964-) A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Régi 

Magyar Irodalom Tanszékének docense, irodalomtörténész, kritikus, esszéíró, író.  

 1964. január 1-én született Békéscsabán.  

 1989-ben végzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen, magyar-régi magyar- 

összehasonlító irodalomtudomány szakon.  

 1989 és 1999 között a Pompeji című irodalmi lap szerkesztője volt. 

 A szegedi deKON-csoport alapító tagja (programszerűen fellépő, új, nemzedéki és 

közvetítő jellegű kritikai-értekezői csoport konferenciákkal és egy sorszámmal futó 

könyvsorozattal).  

 Kutatási területei: régi magyar költészettörténet, XIX. századi magyar regény – Jókai Mór, 

kortárs magyar próza. 

 Oktatási területei: régi magyar irodalom, kortárs irodalom, kreatív írás 

 

Szépirodalmi művei  

 Kész regény [Németh Gáborral közösen], Filum, 2000. 

 Szentek hárfája, regény, Magvető Kiadó, 2010. 

 A harmadik híd, regény, Magvető Kiadó, 2014.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZajagjXLFA4


28 

 

 Amíg másokkal voltunk, Magvető Kiadó, 2016. 

 Luther kutyái, Magvető Kiadó, 2018. 

A hajléktalanokról szóló, krimiszálat is tartalmazó A harmadik hídról és a három pályakezdő 

magyar író (Babits, Jókai, Bessenyei) indulásáról, dilemmáiról szóló kisregény-trilógiához, Az 

amíg másokkal voltunkhoz kidolgozott tananyag és alapos elemzés található az Aegon-díj 

óravázlatai között: https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/szilasi-laszlo-a-harmadik-

hid-oravazlat, illetve  https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/szilasi-laszlo-amig-

masokkal-voltunk-oravazlat. (Mindkettő Pethőné Nagy Csilla Munkája.) 

  

https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/szilasi-laszlo-a-harmadik-hid-oravazlat
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/szilasi-laszlo-a-harmadik-hid-oravazlat
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/szilasi-laszlo-amig-masokkal-voltunk-oravazlat
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/szilasi-laszlo-amig-masokkal-voltunk-oravazlat
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TOMPA ANDREA TÉREY JÁNOS: ASZTALIZENE – 2 RÉSZLET 

Néhány lehetséges segítő kérdés a videóhoz 

A dráma- és színháztörténész, színházkritikus (aki amúgy regényíró is) valóságos tömörített 

elemzését adja az Asztalizenének, így a kérdések egyúttal a kiválasztott szöveg elemzéséhez is 

felhasználhatók, segítséget nyújtanak. 

 Hogyan kapcsolódik a mottó révén Térey János drámája Márai Sándorhoz? Hogyan 

értelmezi át Tompa Andrea szerint Térey Márai mondatát? 

 Milyen réteg képviselői a darab szereplői? Hogy viszonyul a dráma írója ehhez a réteghez? 

 Hol játszódik a dráma? Keressétek meg Google-térképen Királyhágó (Joliot-Curie) teret! 

Az alkalmazás adta lehetőséggel nézzetek körül a környéken! 

 Milyen szimbolikus tartalmat kap a tér? Mit jelképez itt Buda és mit Pest?  Kik vannak 

fent, kik vannak lent? Mi e fentiek viszonya a lentiekhez, a pestiekhez? 

 Milyen lenti történések hallatszanak fel a hegyoldalba, hogyan viszonyulnak ehhez a 

fentiek? 

 Mi az étterem neve, mihez hasonlít Tompa Andrea (illetve maga Térey) szerint az étterem? 

Mivé válnak ezáltal benne a szereplők? 

 Mi jellemzi az étteremtulajdonos és vendégei egymáshoz való viszonyát, egymáshoz és 

egymásról való beszédét? 

 

Néhány lehetséges segítő kérdés a Térey-dráma két részletéhez 

A darab egészéhez készült feladatsor és részletes elemzés megtalálható az Aegon-díj 

óravázlatai között (PPT feladatokkal és a darab előadásáról készült videófelvételhez vezető 

linkkel, elemzés pdf-en, feladatsorok word dokumentumban: 

 https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/terey-janos-asztalizene-oravazlat ). 

 

(Az első részlethez, a darab első felvonásának [Allegro tételének] első jelenetéhez) 

 Nézzétek meg a darab előtti névsorban a szereplők foglalkozását, ennek alapján 

határozzátok meg társadalmi hovatartozásukat! Figyeljetek korukra is! Osszátok őket 

nemzedékekre! 

 Mi jellemzi az étterem berendezését?  

 Idézzétek fel Tompa Andrea videóban elmondott jellemzését a Buda és Pest, fent és lent 

viszonyról! A társadalmi rétegek közötti viszonyról. 

 Mikor, milyen hónapban játszódhat a darab? (Csak körülbelül tudható, de annyi elég.) 

Mire, milyen gesztusra ad módot ez az éven belüli elhelyezés?  

 Mennyit tudunk meg az előző évre való visszatekintésből, leltárból a luxuséttermek 

sorsáról, mennyit a városban zajló politikai eseményekről? (A darab 2007 elején játszódik 

és több utalás van benne a Gyurcsány-kormány elleni, a 2006-os választástól, a híres 

„öszödi beszédtől” és főleg a 2006 október 23-tól folyamatosan zajló utcai 

demonstrációkról, összeütközésekről, „atrocitásokról”.)  

 Mi az első szemelvénynek (a második szemelvény végén is visszatérő) ismétlődéssel 

kiemelt kulcsmotívuma? 

 Milyen felsorolások adják meg a darabindítás hangulatát? Mi teszi furcsává némelyik 

felsorolást? (Érdemes a vizsgálódást az első megszólalás Győző által adott felsorolásával 

kezdeni.) 

 Keressetek a szövegben fennkölt, költői helyeket és modern, hétköznapi, néhol szlenges 

kifejezéseket! Mi a két stílusréteg, illetve a verses forma és a modern, köznapi szókincs 

https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/tompa-andrea-videoja/
https://budapesttoredekek.wordpress.com/2018/04/29/tompa-andrea-videoja/
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/terey-janos-asztalizene-oravazlat
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egymásmellettiségének hatása? Vizsgáljátok meg, hogy ugyaneezek a kettősségek mitől 

érvényesülnek még markánsabban a második szemelvényben, a vihar leírásában? 

 Mi derül ki az első részletben Alma és Kálmán házasságáról, illetve az előző augusztus 20-

áról (a Szent István-napról)? 

 

(Az második részlethez, a darab második felvonásának [Andante tételének] első jelenetéhez) 

 Az Andante tételnek, azaz a második felvonásnak az első jelenete kicsit olyan, mint egy 

oratórium: az egész „zenemű” a 2006. augusztus huszadikai cunamiszerű viharról szól, az 

egyes „szólisták” egymás után mondják, „éneklik” el, hogy hogyan élték meg az elemek 

tombolását. Ki mit hangsúlyoz? Ki honnan látta a vihart és mit látott, élt át belőle vagy 

következményeiből? 

 Vajon a felső középosztály elzárt, védett luxusvilágában játszódó drámában miért kaphat 

ilyen nagy teret az augusztus 20-i majdnem-katasztrófa? 

 Keressétek ki azokat a beszámolórészleteket, amelyekből kitűnik, hogy a természeti 

csapásnak társadalmi-politikai-emberi összetevői is voltak! 

 A jelenet végén Győző utolsó megszólalása hogyan kapcsol vissza az első felvonás elejére 

és hogyan értelmezi szereplő nevét?  

 Mit gondoltok a darab egészében, végkifejletében mennyire felel meg Győző a nevében 

hordozott sorsának? (A válaszhoz persze végig kell olvasni a drámát vagy meg kell nézni 

az Aegon-óravázlat ppt-jének nyitólapjáról elérhető színielőadást.) 

 

Javasolt beszélgetési irányok, aktualizálás  

 Indíthatjuk a beszélgetést onnan, hogy mi bosszantja a diákokat a dráma szereplőiben, 

viselkedésében, jellemében. 

 Vajon miért „cikizik”, „szívatják” egymást a szereplők folytonosan? Mi hasznuk van 

ebből? 

 Kérhetünk példákat a diákoktól a gazdagsággal való hivalkodásra.   

 A beszélgetés indulhat onnan, hogy milyen a mai magyar társadalom rétegződése, hogy 

mekkora a felső középosztály, milyenek a jövedelmi viszonyai. Segíthet a tájékozódásban 

például:  

https://g7.24.hu/allam/20171205/szetszakadt-aztan-ugy-maradt-a-magyar-kozeposztaly-

es-ehhez-a-kormany-kozvetlenul-asszisztalt/ vagy 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/gyorsan-zsugorodik-a-magyar-kozeposztaly-te-meg-

beletartozol.239364.html 

 Beszélgethetünk arról, hogy miért jó a kevésbé tehetőseknek vagy kifejezetten 

szegényeknek, ha egy országban sok a gazdag? Mikor és mi miatt jó ez? Mikor nem áll, 

hogy a gazdagok gazdagsága „közhasznú”? 

 Összevethetjük Márai békebeli polgárának és a White Box vendégeinek és személyzetének 

élet – és gondolkodásmódját. 

 Állhat az is a beszélgetés középpontjában, hogy mennyire boldogok a dráma jómódú 

szereplői, hogy kit milyen célok vezetnek, hogy kinek merre tart az élete. 

 Beszélgethetünk arról, hogy mikor lenne ez a felső középosztály igazi polgárság. 

 Esteleg elkanyarodhatunk arra, hogy a felső középosztály politikusok, képviselők alkotta 

részét a társadalom hogyan ítéli meg, s mi ennek az oka.  

 

 

Feladatok, témák  

https://g7.24.hu/allam/20171205/szetszakadt-aztan-ugy-maradt-a-magyar-kozeposztaly-es-ehhez-a-kormany-kozvetlenul-asszisztalt/
https://g7.24.hu/allam/20171205/szetszakadt-aztan-ugy-maradt-a-magyar-kozeposztaly-es-ehhez-a-kormany-kozvetlenul-asszisztalt/
https://www.portfolio.hu/gazdasag/gyorsan-zsugorodik-a-magyar-kozeposztaly-te-meg-beletartozol.239364.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/gyorsan-zsugorodik-a-magyar-kozeposztaly-te-meg-beletartozol.239364.html
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(Akár a megalkotandó szöveg is épülhet részben vagy egészben ezek valamelyikére.) 

 Írd meg egy divatos étterem emelkedését és bukását vagy a tulajdonos vagy egy 

törzsvendég szempontjából! 

 Írd meg egy, a darabban szereplőhöz hasonló budai véleményét a pestiekről! (Persze itt 

nem Buda egészéről van szó, hanem bizonyos kerületeiről, bizonyos különösen előkelő 

részeiről.) 

 Írd meg egy pesti véleményét a darabban szereplő budaiakról! 

 Ha pesti vagy, írj esszét a te Budádról, azaz nem a darabéról! 

 Ha budai vagy, írj arról, hogy Pest mit jelent a számodra! 

 Ha vidéki vagy, írj arról, hogy neked mit jelent Buda vagy Pest – vagy Budapest mint 

egész! 

 Írj olyan katasztrófabeszámolót a világhálón található korabeli televíziófelvételek alapján 

a viharos 2006-os augusztus 20-ról, amilyet a II. felvonás elején olvashatunk. Más legyen 

a szemszöged, mint a darabban megismerhetők! Például a rendfenntartóé, pl. a politikusé, 

pl. egy sebesülté.  

 Írj párbeszédet, amelyben a White Box előtt nap mint nap elhaladó köztisztasági munkások 

(utcaseprők) beszélgetnek az étteremről és vendégeiről! 

 Írj esszét az emberek között lévő intrikus, egymást furkáló, „cikiző” magatartásról, 

beszédmódról s ennek feltehető okairól! 

 

Tompa Andreáról és néhány művéről 

Tompa Andrea (Kolozsvár, 1971. július 4. –) író, színikritikus. 1990 óta Budapesten él. A 

Színház folyóirat főszerkesztője. 2009–2015 között a Színházi Kritikusok Céhének vezetője. 

Három regény szerzője. A hóhér háza (2010) az 1989-es romániai forradalomról, a Ceaușescu-

rendszer végnapjairól, illetve főleg a rendszerben való felnevelkedésről szól többnyire egy 

tizennyolc éves erdélyi magyar lány szemszögéből. A könyv egyben családtörténet, 

családregény is. A nagy sikerű Fejtől s lábtól (2013) című regény két erdélyi orvos, egy zsidó 

családból jövő lány és egy református köznemesi családból jövő fiú párhuzamos – egy-egy 

ponton találkozó – történetét írja meg a századelőtől az első világháborún át, Trianonig, illetve 

kicsit tovább. Tompa Andrea harmadik regénye, az Omerta (2017), ha lehet, még az előzőnél 

is nagyobb sikert aratott: 2018-ban megnyerte a Libri-díjat. A könyv az 1950-es években 

játszódik. Négy ember – három nő és egy férfi – négy könyvben, négy monológban beszél 

ugyanarról a korról, részben egymást átfedő, részben kapcsolódó, részben csak egymással 

párhuzamos életsorsáról. Így a szerző a 20. század vége és eleje után a század közepének – 

természetesen részleges és fiktív-cselekményes – feltérképezésére   is vállalkozott.  

Az Omertáról és szerzőjéről kitűnő, az intertneten elérhető Aegon-ME-tananyag készült: 

https://magyartanarok.wordpress.com/2018/08/12/oravazlat-tompa-andrea-omerta-cimu-

regenyehez/ (Dohy Anna és Hudáky Rita munkája.) 

Aegon-tananyag a Fejtől s lábtól című regényről: https://www.aegondij.hu/a-

dijrol/dijazottak/2014/shortlist-2014/tompa-andrea-fejtol-s-labtol-ketto-orvos-erdelyben 

(Posta István munkája) 

 

Térey Jánosról és néhány kapcsolódó művéről 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kolozsv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/1971
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%ADnh%C3%A1z_(foly%C3%B3irat)&action=edit&redlink=1
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/08/12/oravazlat-tompa-andrea-omerta-cimu-regenyehez/
https://magyartanarok.wordpress.com/2018/08/12/oravazlat-tompa-andrea-omerta-cimu-regenyehez/
https://www.aegondij.hu/a-dijrol/dijazottak/2014/shortlist-2014/tompa-andrea-fejtol-s-labtol-ketto-orvos-erdelyben
https://www.aegondij.hu/a-dijrol/dijazottak/2014/shortlist-2014/tompa-andrea-fejtol-s-labtol-ketto-orvos-erdelyben
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 1970. szeptember 14-én született Debrecenben. A Tóth Árpád Gimnáziumban érettségizett, 

1989-től 1991-ig magyart és történelmet hallgatott a budapesti Tanárképző Főiskolán, majd az 

ELTE Bölcsészkarának magyar szakán folytatta tanulmányait. 1998 óta szabadfoglalkozású 

író. 

Első verseit 1990-ben közölte az Élet és Irodalom.  

Eddig tizenegy verseskötete, egy prózai és egy verses novelláskötete, három verses regénye, 

egy prózában írott regénye és négy drámai vállalkozása (hét drámája) jelent meg. 

Verseskötetek: 

• Szétszóratás (1991), javított, átdolgozott kiadás 2011 

• A természetes arrogancia (1993) 

• A valóságos Varsó (1995) 

• Tulajdonosi szemlélet (1997) 

• Térerő (1998) 

•  Drezda februárban (2000)  

• Sonja útja a Saxonia mozitól a Pirnai térig (válogatott és új versek, 2003) 

• Ultra (2006) 

• Moll (2013) 

• Őszi hadjárat (2016, összegyűjtött és új versek) 

Verses regények 

 Paulus (2001) 

 Protokoll ( 

 A Legkisebb Jégkorszak (2015) 

Drámák  

 A Nibelung-lakópark (trilógia, 2004)  

 Asztalizene (2008)  

 Jeremiás avagy Isten hidege (2009)  

   Kazamaták (2006, 2016, Papp Andrással) 

Regény 

Káli holtak (2018) 

Novelláskötetek 

 Termann hagyatéka (2012) (A Termann hagyományai c. 1997-es novelláskötet 

átdolgozott, javított kiadása)  

 Átkelés Budapesten (2014, novellák versszerű formában) 

 

A már említett, az Asztalizenéhez készült Aegon-ME-tananagy (ppt, feladatsor, műelemzés) : 

https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/terey-janos-asztalizene-oravazlat 

Az Átkelés Budapesten című kötethez készült tananyag: 

https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/terey-janos-atkeles-budapesten-oravazlat 

(Mindkettő Arató László munkája.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/2004
https://hu.wikipedia.org/wiki/2009
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/terey-janos-asztalizene-oravazlat
https://www.aegondij.hu/edukacio/oravazlatok/terey-janos-atkeles-budapesten-oravazlat

