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PREFACE

Hungarian Graded Reader and accompanying tape recordings are designed to develop
read;ng ability in Hungarian through the coordination of audio material with the printed
page, with minimum recourse to translation. They are intended for use in an academic
prouam to develop student ability to read Hungarian spontaneously. The fifty-six reading
selections have been arranged and edited to provide a sequencing suitable to the growing
corzpetence of students as they progress from the beginning through the intermediate
stages of reading proficiency. It has been an aim in the editing to retain as much as
possible of the original style and flavor while inodifying constructions and vocabulary as
necessary for the benefit of students.

The text is intended to supplement a beginning course in Hungarian and to be
introduced when the student has developed control of about 700 lexical items and can
manipulate with fluency much of the basic structure of Hungarian. It may also be used
effectively in an intermediate course.

Among its features are varied lexical and grammatical drills which are included
throughout. These, together with the comprehensive questions after each reading selec-
tion, help the student develop facility in conversing and in using vocabulary and structure
beyond the basic course. The accompanying tapes emphasize the spoken language and
are a means of making the material live and realistic.

Hungarian Gmded Reader is the work of the Hungarian staff of the School of
Language Studies under the direction of Augustus A. Koski. Ilona Mihalyfy compiled and
edited the reading selections, vocabulary lists and drills. After her departure Eva
Eszenyi assisted in bringing the text to completion. She voiced the tapes of most of the
reading selections and drills and proofread the typescript before publication. Donna
A. Kowalski, lrma C. Ponce and Linda E. Terrio prepared the typescript. The tape
recordings were produced in the Foreign Service institute studios with the technical
assistance of Jose M. Ramirez.

The Foreign Service Institute gratefully acknowledges support from the U.S. Office
of Education which helped defray the cost of preparing and publishing this volume.

James R. Frith, Dean
School of Language Studies

Foreign Service Institute
Department of State
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1.

1

FEHER CSALADJA

Fehérnek népes csalfidja van. Hatan voltdk testvérek:

három fifi és hgrom lfiny. Most mar csak 5ten vannak. A fivére

a harctéren esett el a mfisodik vilfigháborfiban. Meg mindig ffij

a szive, ha rágondol... A két legfiatalabb testvére a ztileinél

ldkik. Az bccse iskolfiba jar és sok gondot okoz a sztileinek.

A hfiga tanit6n6. Az idiesebbik nftestvére öt évvel ezeliett

ment férjhez. A férje kbzépiskolai tanar. lamifit és fizikát

talk az iskolfiban. Két kis három6ves gyermektik van, ikrek.

5k Fehér undkahfigai. A másik n6v6rének karácsonykor volt a

lakodalma. Az esktiv6r utfin f6rj6vel egyéves kUlfeoldi

tanulmfinyfitra ment. Most 6ppen Vars6b61 irtak.

Fehér apja hatvantit eves, de meg mindig dolgozik.

Munkavezeteregy nagy gyfirban. Az anyja, dki hatvan eves, mar

nyugdijban van. 6 fipol6n6 volt. A nagyszUlei meghaltdk. Az

anyja két testvére - Feh6r nagynénje 68 nagybfityja - vidéken

61. Sok gyermektik van, akik Fehér unokatestvérei.

Fehér mfir nyolc eve hfizas. Felesége szép, szake, csendes

kis asszony. A legnagyobb fifi iskolfiba jfir. Mivel Fell&

felesége is dolgozik, nappal a kepzéps6 fifi 6vodfiban, a legkisebb

pedig bölcsedében van. Fehér, mielat a hivatalfiba megy,

minden reggel elviszi a nagyobbik fiat az iskolába, a középstit

meg az 6vodfiba. A feles6ge a kicsit viszi a bölcs8débe.

Fehér a feadmaVeléstigyi miniszteriumban titkfir. A felesége

ugyanott gyors- és gépir6n6.

A felesége anyja, Fehér any6sa, sokszor meglfitogatja

aket. Nagyon szereti az unokfiit. ó emvegyasszony, ta%aly

temette el a férjét. Kftfia van - mindkett6 ars - és egy

mfisik lánya, dkinek most volt az eljegyzése egy fiatal mérnakkel.

Fehér nagyon j6ban van a s6goraival és a s6gornejével. Gyakran

6sszejtIn velft 68 mindig nagyon j61 érzi magfit a társasfigukban.

1.



filkizalc

népes large, numerous, populous

hatan six (people)

testvér, -e brother or sister

harctér, teret, tere battlefield

elesik a harctéren killed in action
("falls on the battlefield")

gondot okoz (-nek) causes anxiety

hag, -a younger sister

férjhez megy she gets married

iker, ikret, ikre twin

unokahfig, -a niece

karácsony Christmas

lakodalom, lakodalmat, wedding
lakodalma

esktive5

tanulmányfit

Vars6

munkavezet6

nyugdij, dijat, dija

meghal

nagynéni

unokatestvér, -e

lamas

mivel

keméps6

dovoda

bölcs8de

any6s

unoka

Emvegy

eltemet

n6s

eljegyzés

2

marriage ceremony

study tour

Warsaw

foreman

pension

die

aunt

cousin

he is married

because, since, as, for

middle

kindergarten

day nursery

mother-in-law

grandchild

widow

bury

he is married

engagement, betrothal



j6ban van

s6gor, -a

társaság

8sszejbn

j61 érzi magát

is in good terms

brother-in-law

company, society

come together, keep company with

a tirsasSgukban enjoy their company

Kérdések

1. Fehérnek kicsi családja van?

2. fanyan voltak testvérek7

3. Elnek a testvérei?

4. Mikor és hol halt meg a ITivére?

5. Mit csinál az öccse? Mit csinál a hfiga?

6. Hol lakik az bccse és a hfiga?

7. Az bccse j61 tanul?

8. A n8Vére férjnél van?

9. Mi a nievére férje?

10. Idny gyerekilk van?

11. A misik nffilére is fêrjhez ment?

12. Mikor volt az esktiveje?

13. Most hol vannak?

14. Fehér apja és anyja élnek meg?

15. Fehér apja nyugdijban van?

16. Mit csinál az anyja?

17. filnek Fehér nagyszalei?

18. Vannak Fehérnek nagynénjei vagy nagybátyjai?

19. Fehér mi6ta házas?

20. Milyen a felesége?

21. }any gyerekilk van?

22. Hol vannak a gyerekek nappal?

23. Ki viszi reggel a gyerekeket az iskolába és az 6vodába?

24. Fehér és a felesége hol dolgoznak?

25. Fehérnek 61 az aposa?

3



26. Mikor halt meg?

27. Fehér any6sa miêrt látogatja meg sokszor .fiket?

28. Hány s6gora ês s6gorn6je van Fehérnek?

29. A s6gorn6je férjnél van?

30. Fehér mihrt ji5n gyakran össze velnk?

31. Maganak hány testvfte van?

32. flatly fiftestvêre és h6ny lánytestvére?

33. Mit csinálnak a fivérei?

34. Mit csinálnak a nievêrei?

35. Nies a fivére?

36. Pêrjnêl van a n8V6re?

37. Harty unokahfiga ês unokaoccse van?

38. Maga hol dolgozik?

39. Dolgozik meg az apja, vagy nyugdijban van?

40. Maga házAs?

41. Mikor volt az eskavdje?

42. Vannak gyerekei?

43. !any êvesek a gyerekei?

44. Jarnak 6vodába vagy bolcs8débe a gyerekei?

45. Van any6sa?

46. J6ban van az any6sával?

47. }Any s6gora és hány s6gorn6je van?

48. Gyakran összejön vela?

49. J61 érzi magát a társaságukban?

50. Volt maga valahol tanulmánytiton?



Gvakorlatok

A. Complete each of the numbered sequences, as suggested in the

model:

MODEL: Fehar - napes család. - Fehérnek napes csalfid'a van.

1. mi - ikrek

2. feleségem nem - testvérek

3. szilleim - nagy kert

4. amerikaiak - sok pénz

g en nem - aut5

6. Kovácsak - nagy hfiz

7. lány - szép ruhák

8. gyerekek - piros madarak

9. szobák nem - nagy ablakok

10. hivatalnokok - sok id6

B. MODEL: Az elccse sok qondot okoz a szüleinek.

Az bccsei sok qondot okoznak a szuleinek.

1. Nem akartam fájdalmat dkozni magának.

2. on mindig tejt okoz a kocsijfival.

3. A hivatalnok sok kellemetlenséget okozott nekem.

4. A qverekem sok örömet okoz a selleimnek.

5. A fifi nem foq gondot okozni magfinak.

C. MODEL: Minden reggel elviszi a naqv fiat az iskolába.

Minden reggel elviszi a naqvobbik fiat az iskolába.

1. A kicsi meg otthon marad.

2. A kat asztal köztil az alacsonvat választottam.

3. Janos az gm Horváth lányt vette el.

4. A fiatal Horváth lány Józsefhez ment farjhez.

5. A szép utat választottam.

6. Ez az fit volt a hosszfi dt.

7. Nem akarom a drága házat megvenni.

8. Vegye meg az olcsert.

5
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2

A SAAT NAGYAPAM VAGYOK

(Mark Twain után)

ilt egyszex egy ember egy amerikai vfirosban.

Negyvenkét eves, eres, egeszseges férfi volt és mégis

öngyilkos lett. Az okot egy levélben keizölte. A

level igy sz6lt:

SokSig özvegyember voltam. Az édesapSm is nálam

élt, aki most 65 éves, fess, magas ember. A haja mar

esz, de az arca meg fiatal és szén-fekete szeme van.

A második feleségem 40 eves, barnahajfi, szth-keszemd,

kedves j6 asszony. Nagyon szeretem a feleségemet. A

feleségem lAnya - vagyis az en mostdhalányom - 20 eves

sz6kehajd, világoskék szemd szép ndr. Ezt a lányt az

aplm feleségUl vette. Igy most az apSm - a mostohalányom

férje - az en v8M lett. is a mostohalSnyom - az apSm

felesége - az en mostohaanyám lett. Egy évvel ezel6tt

a második feleségem egy szép kis fkagyereket sztIlt nekem.

A fiam és az apSm felesCge testvérek, igy a fiam az apSm

s6gora, de ugyanakkor - mint a mostohaanyám testvére -

az en nagybScsim.

Most a mostohalSnyomnak is fia szilletett. Ez a

gyerek - mint az apám fia - az én testvérem, de

ugyanakkor - mint a mostohalányom fia - az en unokám is.

De ez meg semi. A feleségem, aki a mostohaanyám anyja,

az en nagyanyam. TehSt en egyidejtileg a feleségem férje

gs unokSja vagyok. De ha a feleségem az en nagyanyám,

akkor en - a nagyanyám férje - a saját nagyapSm vagyok.

Ezt nem birom ki tovább. öngyiikos leszek.

7



mégis

bngyiikos

ok, -a

kazöl

fess

6sz

szén, szenet, szene

haj, -at

szem, -e

mostoha

vagyis

sz6ke

feleségUl venni

v6, vejet, veje

szül

ugyanakkor

születik

tehát

egyidejillet

nem birom ki tovább

Szavak

8

nevertheless, still

suicide

reason

disclose, inform, tell

smart, stylish

grey (hair)

coal

hair

eye

step- (with reference to parent)

that is

bdond

marry, wed

son-in-law

give bdrth to

at the same time

is born

therefore, accordingly

simultaneously

I can't stand it any longer



Complete the

A. MODEL: fin

Gvakorlatok

sentences:

a feleségem fade vagyok.

1. Az apám fia az en apa

2. A feleségem anyja az en anya

3. Az anyám lanya az en feleség

4. Az en batyam a gyerekeim fad

5. Az unokam anyja az en nagyanya

6. fin az unokam nagynéni

7. A hfigom fiai az én nagyapa

8. in a hfigom ferjenek fivar

9. Az any6som a gyerekeim s6gor

10. Az aposom a feleségem nagybacsi

any6s

n8Vér

unokaöccs

lanya

B. MODEL: Maria (is married). Maria férjnél van.

1. Janos (is married).

2. Mfilt h6napban volt (his wedding).

3. (At the marriage ceremony) ott voltak (his aunts, uncles

and cousins).

4. (His grandfather) nem tudott eljönni, mert beteg volt.

5. (Eels a widow) és (is retired).

6. Janos (twin sister) tegnap volt (her engagement).

7. (my step-daughter's husband) a miniszteriumban dolgozik.

8. A második vilaghabortiban sok ember (were killed in action).

9. (I'm on good terms) a testvéreimmel.

10. A fifi nem j61 tanul és (causes great anxiety) a sztileinek.
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Magyarázza meg egy-egy mondattal a lavetkes6 esavakat:

C. MODEL: mumitni.,

1. nagysztil6

2. unokatestvr

3. unOkabfig

4. testvr

5. sergor

6. ve

7. ap6s

8. meny

9. any6s

10. nagybacsi

11. fiviSr

12. unoka

D. Házi feladat: irja le a csalâcljAt: bfinyan vannak, mit

csinálnik, stb.

'MOM No, sikertilt fegbresztened apuldt?
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3

AZ iVSZAKOX

Négy évszak van: tavasz, nyAr, 6sz its t61.

A tavasz mArcius huszonegyedikén kezd6aik 6s jdnius

huszonegyedikisig tart. Március huszonegyedikén a nappal

éppen olyan hosszfi, mint az Oszaka. Az idiejArAs ekkor

meg nemigen kedvezar. Néha meg h6 fed mindent ês a hermér8'

csak négy vagy bt Celsius* fOkot mutat zérus fblött. Az

éjszakAk hdkpesek. De ennek dacAra mAr mindenUtt a természet

6bredésének jeleit lAtjuk. Tavasszal minden felébred tCli

AlmAb61. A költbz6 madarak visszatérnek ês fészket raknak.

A fAk kizbldillnek, a virAgok kibfijnak a h6 a161. Az erdei

utak szélên feltdhik a h6virag, majd a szerény ibolya.

Méhek zUmmögnek, pillang6k rbrikadnek. Lassan csupa virAg,

csupa illat lesz minden. A tavasz a legszebb évszak.

Jdnius huszonegyedikén van a leghosszabb nap; ekkor

kezd6dik a legmelegebb évszak, a 'war. Az éjszakAk rbvidek.

Nappal melegen silt a nap. A fAkon érik a gytimblcs, a földeken

a gabona. Az aratis ideje közeledik. Az iskolakban sztnidt5

van. A Me* e161 az emberek üdülni mennek f1rd8he1yekre

vagy a hegyek k8z6.

Szeptemberben bekbszemt az esz. Az iskolAk és egyetemek

kapui megnyilnak. A kertekben leszedik a gyUmb1csakr61 az

almAt, körtét, 6szi barackot, szilvAt ês a di6t. A sz8I6hegyeken

sztretelik a sz816t. A mezei munkAk lassan befejez8anek. A

nappalok rbvidebbek, gyakran kbdösek és kellemetlenek. Az

éjszakAk hdv6sek. Az es6 sOkszor esik. A virAgok elhervadnak,

a falevelek megsArgulnak és lehullanak. A ke1tbz81 madarak

melegebb vidékre kbltbznek.

*Celsius fok Atszamitasa Fahrenheitre: X C° so +
5
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A tél december huszonegyedikén, karAcsony tAjAn

kezdedik, Ekkor vannak a legrBvidebb, legsBtétebb nappalok.

DAlutAn négykor mAr esteledik. H6takar6 fed mindent. A

patakok és tavdk, néha a folybk is befagyaak. Az utcAkon

hideg, csip6s szél ffij. A természet a téli AlmAt alussza.

De a gyerekek szeretik a telet. VidAman fmArikOZnak,

korcsolyAznak, vagy hdoembert Allitanak és h6labdAznak.

szavak

nemigen not very, not so

kedveze favorable

fed cover (v)

ht5mAr6 thermometer

fok, -a degree

dacAra (-nek) in spite of, notwithstanding

mindenUtt everyWhere, all over

termêszet, -e nature

ébredês awakening

jel, -e sign

felébred wake up

&lora, Almot, Alma sleep, dream

keatt5L1 madAr migratory bird

visszatér return

fószek, fészket, fészke nest

fészket rak build a nest

kibfijik emerge, come out

széle (valaminek) edge

feltehik appear

szerény modest, huMble

ibolya violet

méh, -e bee

zUmmbg buzz, hum

pillang6 butterfly

12



r5pköd fly about, around

csupa all, mere, pure

illat, -a, -ja fragrance, aroma, scent

ravid short

érik ripen, become ripe

aratás harvest

sztinid6 vacation, holiday

h6rs4g heat

dl rest and relax, take a holiday

be1d5szemt (ide) begin, commence

megnyilik open

leszed pick

die) walnut, nut

sz816 grape

szUretel vintage, harvest grapes (and other
fruits)

befejeznik come to an end, be completed

kellemetlen unpleasant

elhervad wither, fade

lehull fall (v)

táj (id6) towards, about, around

sótét dark

takar6 cover (n)

csip6s biting, severe

viditman cheerfully

szánk6zni sleighing

13



Kérdések

1. Hany évszak van?

2. Melyik a legszebb évszak?

3. Mikor kezdddik a tavasz?

4. Meddig tart a tavasz?

5. Mikor éppen olyan hosszfi a nappal, mint az éjszaka?

6. Milyen az id8jaras?

7. Harty fokot mutat a h6inér6?

8. Mi fedi a földeket?

9. Milyenek az éjszakak?

10. Mit lehet mar mindenhol latni?

11. Mi történik tavasszal?

12. Mit csinalnak a költöz6 madarak?

13. Mi tenik fel az erdei utak szélan?

14. Milyenek a fak?

15. Mit csinalnak a méhek és a pillang6k?

16. Mikor van a leghosszabb nap?

17. Mi kezd6dik ekkor?

18. Milyenek az éjszakak?

19. R5videk a nappalok?

20. Mi érik a falcon?

21. Mi 6rik a feadeken?

22. Minek az ideje kazeledik?

23. Az iskolaban tanitis van?

24. Hova mennok az emberek a h8b6g eldi?

25. Mikor ki5szönt be az 45sz?

26. Mit csinalnak a kertekben?

27. Mit csinalnak a sz618hegyeken?

28. Minek a kapui nyilnak meg?

29. Mik fejezednek lassan be?

30. Milyenek a nappalok?

1.4



31. Milyenek az éjszakAk?

32. Esik az es6r?

33. Mi történik a virAgokkal és a falevelekkel?

34. Hova kbltbznek a kblattiz6 madarak?

35. Mikor kezd6dik a tél?

36. Mikor van karAcsony?

37. Milyenek a nappalok télen?

38. Mikor esteledik?

39. Mi fed mindent?

40. Milyen szél ffij?

41. Mit csinAl a természet?

42. Kik szeretik a telet?

43. Mit csinAlnak télen a gyerekek?

44. Mik a téli sportok?

45. Melyik téli sportot szereti a legjobban?

Gvakorlatok

A. MODEL: A fa zbld. - A fa zeddill.

1. Az asszony haja fehér.

2. Az apim 6sz.

3. A falevél sArga.

4. A gyerek haja sötét.

5. A lAny szép.

6. Az élet drAga.

7. A kocsi gyors.

8. Az ég tiszta.

9. A vonat lassfi.

10. A nappalok rbvidek.

11. A szél er6s.

12. Az esték haVösek.

15



B. MODEL: A madarak kbltöznek. - A k51t5z6 madarak...

1. A viragok hervadnak.

2. A gyerekek szánkOznak.

3. A méhek ztimmögnek.

4. A pillang6k röpki5dnek.

5. Az emberek sztirete1nek.

6. A gyerekek tidti1nek.

7. A madarak fészket raknak.

8. A vonat kfte1edik.

9. A gyerek ébred.

10. A lány alszik.

11. Az ember az utcán jar.

12. A falevelek hullanak.

C. MODEL: A vonat lassul. - A lassul6 vonat...

1. Az erd6

2. Az asszony széptil.

3. A férfi 6szül.

4. A lift elsötêttil.

5. A nappalok rövidUlnek.

6. A kocsi gyorsul.

7. A faleval sárgul.

8. A viz kéktil.

9. A szê1 er6st11.

10. A beteg gyengtil.

11. A bfiza drágul.

12. Az éjszaka hidegill.

16



D. MODEL:

1.

Szeptemberben az 6sz.

felébredni

Szeptemberben bek5sz5nt az esz.

Maria és an 6szibarackot

2. Tavasszal a fak kibfijni

3. A hbvirag a hb a161. szUretelni

4. Mar mindenUtt fedni

5. A falcon a gyilmölcs. szedni

6. H6 a tajat. érni

7. A gyerek nyolc brat rakni

8. A madarak fészket aludni

9. Kat gyerek az utcan hbembert kezd8dni

10. Az emberek a hobég e161 mennek a
hegyek laza. kizöldUlni

11. Szeptemberben az iskolak. állitani

12. A természet tali almaból.

lehullani

bek5sz5nteni

E. Házi feladat: Ida le a tavaszt Washingtonban.

17



0.1.,

KEP SZOVEG NELKUL
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KATONAfiK LAKASA

Katona családjával egy fij, tftbemeletes berházban

lakik. Modern, hármoszobás lakasuk a hetedik emeleten

van. Az ajtók, ablakok és falak fehérek, a gyerekszoba

fala pedig világoskék. A szobák kényelmesek, tágasak,

világosak ês naposak. Az ablakok az egyik oldalon egy

parkra, a mdsik oldalon az utcára néznek. Az ajt6n

névtábla van, az ajt6t6l jobbra a csengdr. A ktiszób eldtt

egy labthrl6 fekszik.

Az ajt6 a lépcsdházbfa az e16szobába vezet. Az

el6ezoba hosswa és keskeny. Az ajt6 mellett a falon van

a fogas, mellette tilk5r. A padlót futbszfteg boritja.

Több ajt6 nyllik az eleszobábbl: jobbra a hál6szoba, a

gyerekszoba és a W.C. ajtaja. A fürdigszobába a hfil6szobáb6l

lehet bemenni. Balra van a dolgozószoba, mellette a konyha.

A dolgoz6szobáb6l ajt6 vezet az erkélyre ahol nyári bfitorok

állnak. Meleg estéken ott szoktak Katona& Uld8gélni. A

dolgoz6szoba egyik sarkában egy kis dohányz6asztal van,

kftillötte kényelmes fotelek. A másik sarokban egy irdesztal

all. Ott dolgozik Katona, ha munkát hoz haza a hivataláb6l.

A fal mellett van egy nagy rekamié, mellette hangulatlámpa,

szemben pedig a televizift kêsztilék. A rekamié fól5tt egy

régi festmény függ. A harmadik sarokban van a rádies és

egy növény. A mennyezeten csilldr. A parkettet val6di

perzsa szaiilyeg boritja.

A konyha nagy és korszerden van berendezve. A villanyt&hely

mellett van egy asztal: tele haztartasi gepekkel, mellette

mosogat60p. Beépitett szekrények és a hUt8ezekrény van a

másik oldalon. A sarokban egy nagy asztal szftekkel: itt

esznek mindig Katondék. Az ablakban piros muskátli. Egy

kis ajt6 nyilik az eleskamraba, ahol polcokon állnak az

élelmiszerek. Egy mdsik kis kamrában egy mos6g6p és szár1t6g6p

all.

19
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A hálószobában két figy van, az ágyak mellett

éjjeliszekrények. Az éjjeliszelxényeken olvaseafimpfik és az

egyiken egy kis radii!) fill. A fal mellett fibkos szekrény,

fdldtte nagy tük5r, elftte egy kis szék. A sarOkban egy

divány, a divány mellett faliszekrény a ruháknak. AZ ágyak

eldtt szftegek vannak. Családi képek fUggnek a falon.

A gyerekszoba padl6ját linbleum boritja. A polcokon

játhkok sorakoznak szép rendben. A szoba kbzepen egy kis

asztal van, kdrillötte székek.

A fUrd6szoba falát csempe boritja. Gumiszdnyeg van

a kád el8tt. A mosd6 felett kis faliszekrény. Katonfin6

itt tartja a gOgyszereit. A szekrény ajtaján tUkör.

illand6 meleg viz és központi faths van a hfizban. A

kftponti fftés kazfinja a pincében van, onnan vezetnek a

cs5vek a lakfisba.

Mindentitt szép szienyegek, fehér fliggönyök, sok

értékes festmény, kristályvfiza, kézimunka, terit6 és

virág van a lakásban, ami meleggé ês barfitságossfi varázsolja

Katona& otthonát.

kényelmes

tfigas

névtfibla

cseng6

-öt, -e

labthrl6

sáros

elftzoba

vezet

keskeny

fut6sz8hyeg, -e

borit

Szavak

20

comfortable

spacious, roomy, large

nameplate

bell

threshold, doorstep

doormat

muddy

hall

lead

narrow

runner (carpet)

cover, spread over



nyilik (vi) open (v.)

aldogél sit around

hangulatlámpa floorlamp with subdued light

ezemben opposite

televizift készillék, -e television set

fugg hang

ntivény plant (n)

mennyezet, -e ceiling

csillár, -a chandelier

real

korszerff up-to-date, modern

tele (-vel) full

háztartás housdhold

mosogat6gép dishwasher

htitffszekrény refrigerator

muskátli geranium

éléskamra pantry

pole shelf

szárit6gép dryer

éjjeli szekrény bed table, night table

fiftos szekrény chest of drawers, commode

faliszekrény closet

sorakozni to line up

rend, -je order

csempe tile

gumisz6nyeg rubber bathmat

kád, -at, -ja tub

mosd6 lavatory basin

Alland6 permanent, constant

kazán, -ja boiler

cs6, cs5vet, cs5ve pipe

értékes valuable

kézimunka needlework

teritff tablecloth

varázsol (valamit valamivé) Change something (into sg. else)
by magic
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rirdietc

1. Hol laknak KatonAAk?

2. HAny szobAs lakásuk van?

3. Hányadik emeleten van a lakAsuk?

4. Milyenek az ajt6k Ax az ablakok?

5. Milyen a gyerekszoba fala?

6. Milyenek a szobAk?

7. Hava néznek az ablakok?

8. Mi van az ajt6n?

9. Mi van az ajt6b51 jobbra?

10. Mi van a klisz8b el6tt?

11. Hova vezet az ajt6 a litpcs8hAzb61?

12. Milyen az elffszoba?

13. Hol van a fogas?

14. Mi van a fogas mellett?

15. Mi boritja a padldet?

16. Milyen ajtdok nyilnak az e16szobAb61?

17. A fürdeszobAba is az e16szobAból lehet bemenni?

18. Honnan nyilik az ajt6 az erkélyre?

19. Milyen bfitorok vannak az erkAlyen?

20. Hogy van a dolgoz6szoba berendezve?

21. Van televizi6s készUlék is?

22. Mi van a rekamié fölött?

23. Hol All a n6vény?

24. Mi van a mennyezeten?

25. Mi van a parketten?

26. Hogyan van a konyha berendezve?

27. Mik vannak az asztalon?

28. Van mosogat6gép As jégszekrAny?

29. Mi van az ablakban?

30. Hol tartjAk az élelmiszereket?

22



31. Hol All a mos6g4 41 a szAritSgAp?
32. Hogy van a hAl6szoba berendezve?

33. Hol Allndk a ruhAk?

Mi van az Agyak mellett és az Agyak el8tt?
35. Milyen kiipek vanndk a falon?
36. Mi boritja a gyerdkszoba pad160t?
37. Hol vanndk a jAtAkok?

38. Mit'''. van a furd&szoba fala?

39. Milyen sz8hyeg van a lad elftt?
40. Hol tartja KatonAmS a gy6gyszereket?
41. Hol van a kemponti fetés kazInja?

42. Mi varAzsolja KatonA4k otthonAt meleggA As barAtsAgossA?

Gvakorlatok

A. MODEL: halAg_mAgy. - A hAzak nagvok.

1. Az erd8ben egy faház 411.

2. 36 szinház van a várodban.

3. KovAcs testvére berhAzban lakik.

4. A 14pcs8hAzb61 nyilik az ajt6.

5. A barktom k6rh4zban dolgozik.

6. Az országházban ért6kes festmAny van.

B. MODEL: Janos szorgalmas diSk. János nem szorgahots diák.

1. Sap &let a diAkélet.

2. A diikimiik gyorsan elszaladndk.

3. Itt laknak a diAkfifik.

4. A diAklányok a vendégl8ben esznek.

5. Ta1An tudok diAkjegyet szerezni a szinhizba.
6. Magyarország 48 Ausztria között digkesere-egyezmeny

van.

7. Csak a diAkdk Artik a diAknyelvet.

8. Niter diSkotthonban ldkik.
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C. MODEL: .1.)22'1121_1_111.121!!25AN&E.12.2a.
A kis szekrényben van a gyOgyszer?

1. Magyarorszagon sok gyOgyfUrde van.

2. Ennek a viznek gydogyereje van.

3. A gyeogyszertar a kemetkoz8rutca satkan van.

4. A gyOgyszerész rfigi j6 barat.

5. Magyarország gyOgyszerarut is exportal.

6. SOk gyeogyszergyarat épitettek.

7. A gyOgyszeripar Amerikában igen fejlett.

8. Igyon egy csésze gy6gyteit.

9. Ez egy gyOgyszertan kftyv, nem egy gyeogytan k8nyv.

10. A gyereknek gyOgytornat rendelt az orvos.

D. MODEL: A cs6 hosset. - A cseivek hosszfiak.

1. A nyár meleg.

2. Madárfészek van a fan.

3. A kád kicsiny.

4 Az 61z rövid.

5. A patdk gyorsan folyik.

6. A tél hideg és hosset.

7. A to nagyon mely.

8. A madar énekel.

9. A kilsz8b magas.

10. Az al= szép.

24

11. A falevél sarga.

12. A lakodalom hosszü.

13. Az em16kmffnagy.

14. A pohár piszkos.

15. A szobor szép.

16. A tilk8r nincs itt.

17. A teher nagy.

18. A cipftarok hamar kopik.

19. A szekér meg nem

20. A kamra piszkos.

érkezett meg.



Mi a helyes (proper) magyar szemend?

E. MODEL: Emeleten hetedik hAromszobAs van a lakAsUk. -

HiromszobAs lakAsUk a hetedik emeleten van.

1. Ldkik fij egy családjAval Katona házban

2. !Mall hAz magas a fAk voltak

3. Fekszik ktiszbb a lAbtörld'elftt

4. A dohAnyz6asztal sarkAban egyik dolgozdiszoba All

5. Nagy nyAri bfitor vezet sdk erkitlyre, ahol az ajtó All

6. A, kftponti Allandó házban viz gs meleg fdtés van

7. Mindenhol értêkes ami barátsAgossA virAg meleggó és

feathery varAzsolja 6s a sdk. lakAsban van

8. Ahol a polcokon nyilik sok kis ajt6 az éléskamrAba All

egy élelmiszer

9. A leghosszabb 6vszak jfinius kezdddik a nap ekkor legmelegebb

huszonegyediken van a nyAr

10. A sz61611 az erdei hdivirAg feltehik utak

F. HAzi feladat: irja le a magUk lakAsAt.



HOIll SZABIDSIG BUOAPISI

VII. RAkOczi üt N.

Telefon:
Telephone:
Tiviratcfm: LiberteotelTelegramme:
Bank: MNB 47.
Banque:

227.-1160

Jelmagyarizat:
Notice:

Szoba Szoba
Chambre

Reggeli
Kir
Petit dejeune
Domage

Tel-rAd Interurbin
TAvirat
Telegramm

Etta
fogyasztila

Consommation

Egyéb Egyeb
Divers

Egyeb Moats
Blanchissage

Port PortAskiadAs
Depensee du
concierge

Fula Atutalas
Virement

Kp ...Készpenzfizetis
Paiement au
comptant

CR ...K8veteles
Creance

Nom:
Név:

Számla - Not.

ovA'cs Pe'-te,r

Sorszim

Nap SzolgAltatis Szobanam
Date Consomation
No. de Chambre

Terhelee
Dolt

.76v &iris
Avoir

rgyenleg
So lde

1
--AUC 11A ESTI 13749

2
240 2100*

IOC 11A ETTE 749 77,70 79,70*

UM iie ETTE 749 8040 160,30*
5

---VC 11C SZOBA 749
6

68100 228.30 litet

7 UG 12A EGY1 749 12100 240030*

a AUG 12A ETTE 749 25.10 2650401

MUG 12A SZOBA 749

io

68600 333140*

11

12

13 i!

14

15

_
17

18

..

%

19

20

21

22

\,
I

23

24_ _
25

26

Csak geppel frott szArnla ervenyes
Seules les factures tepees & la machine

sent valables

64. X. 5443 ENYV 15. 1.

.11.0114.100.00,101104.1.06. OOOOOOOOOO 11 OOOOOO 0.1111.111001/0001110.011110
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5

A POSTAN

Tegnap este hosszü levelet irtam egy killföldi

ismerdsbmnek. MAr rAg6ta tartoztam neki egy levéllel,

igy most rêszletesen beszAmoltam neki az életemr6l,

munkAmról ês a csalAdomr6l. A levAlpapir mindkét oldalAt

stria, apr6 betakkel teleirtam. Amikor kész voltam a

levéllel, boritékba tettem, leragasztottam és megcimeztem.

A boritékra rAirtam sajAt nevemet és cimemet is. Nem volt

nAlam bélyeg, igy nem tudtam bedobni a levelet a postalAdAba,

hanem el kellett mennem a postAra.

A mi kertilettink postahivatala nincs messze a lakAsomt6l.

A postahivatal egy nagy emeletes épUletben a földszinten van.

A bejAratnAl a kapu f515tt fUgg egy felirat: MAGYAR POSTA -

BUDAPEST 25. Beléptem a kapun. Balra egy sor ablak van. Az

ablakok fblbtt feliratok jelzik, hogy hol lehet értékcikkeket

venni, ajAnlott és express leveleket, postautalvAnyokat,

tAviratokat és csomagokat feladni. Az ablakok mi5g5tt

dolgoznak a postahivatalnokok. Odamentem az egyik ablakhoz,

ahol postai értékcikkeket - belyeget, postai levelezinapot,

szA11it61eve1et, penzesutalvAnyt - lehet kapni. Sokan vArtak

az ablaknAl, de hamar ram kerUlt a sor. Kértem egy 2 forint

60 filléres bélyeget. Odaadtam a hivatalnoknak egy tiz

forintos bankjegyet és 8' visszaadott nekem a tiz forintba.

A bélyeget rAragasztottam a levélre és bedobtam abba a

levélszekrénybe, amelyen LfiGIPOSTA felirAs Alit.

Az ablakokkal szemben vannak a telefonftilkék. ElhatAroztam,

hogy telefonAlok az egyik barAtomnak és megkérdezem, hogy akar-e

holnap velem vacsorAzni. Szerencsére volt nAlam telefonérme.

Bementem az egyik tires fUlkébe, levettem a kagylft és tArcsAzni

kezdtem a barAtom szAmAt. Sajnos a szAm "foglalt" volt, a

barAtom mAssal beszélt. VArtam pAr percet és ismet tArcsAztam.

Most mar szabad volt a vonal és megbeszéltem a barAtommal a

mAsnap esti programot.
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Amikor kifelé mentem, elhaladtam egy ablak mellett,

ami f516 "Poste Restante" volt kiirva. Egy ember Silt az

ablaknál és kêzzel-lábbal magyarSzott valamit a postSs-

kisasszonynak. Nyilván ktilfindi volt, mert nem tudott

j61 magyarul és a kisasszony nem értette meg. Odamentem

és tolmácsoltam neki. Egy finn diSk volt, aki par napja

ElsztElndijjal érkezett MagyarorszSgra. Remektil beszélt

angolul. Amikor egytitt menttink kifelé, meghivtam hogy

jedjön velem egy expressz6ba beszélgetni. örbmmel megtette.

Sokat mesélt nekem FinnorszSgr61, en pedig neki Magyarországr61.

Nagyon kellemes estét tölt5tttink együtt. BficsftSsnS1

megbeszéltuk, hogy máskor is fogunk találkozni.

ismer&

tartozik (-vel)

részletesen

beszámol (-r81)

sin-Cr

apr6

betff

boriték, -a

leragaszt

megcimez

bedob

postalSda

kerület, -el -je

felirat, -a, -ja

belép

sor, -a

jelez

értêkcikk, -e

ajánlott level

Szavak

28

acquaintance

awe (something)

in detail

relate, give an account of

thick, dense, close

small, tiny

letter (of the alphabet)

envelope

seal, stick

address (v)

throw, drop in

mailbox

district

inscription, heading, sign

step in

line

indicate

stamps, etc., issued by the
post office

registered letter



express

postautalvány

távirat, -a, -ja

felad

szállitólevél

pênzesutalvány

rá kertil a sor

bankjegy

elhatároz (-t)

telefonérme

kagy16

tárcsáz

ismét

vonal, -at, -a

másnap

elhalad

kézzel-lábbal magyaráz

nyilván

tolmácsol

bsztöndij, -at

1.

2.

3.
4.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

special delivery

money order

telegram

mail (v.)

bill of delivery

money order

it's his turn

banknote (paper money)

decide

telephone token or coin

receiver

dial (vt)

again, once more

line

next day

pass by

explain in sign language/with
gestures

evidently

interpret

scholarship

Kérdések

Mit csinált tegnap este?

Mibta tartozott levéllel az ismeresének?

Mir81 számolt be részletesen?

Sokat irt a barátjának?

Mit csinált amlkor kész volt a levéllel?

Mit irt a boritêkra?

Miért nem tudta bedobni a levelet a postaládába?

Hova kellett elmennie?

Messze volt a posta?

Milyen épületben volt a postahivatal?

Hányadik emeleten volt a postahivatal?
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12. Mi volt a bejárat feabtt?

13. Mit látott a postdhivatalban?

14. Hogyan lehet tudni, hogy mit hol lehet venni és feladni?

15. Hol dolgoznak a postahivatalnokok?

16. Sokan álltak Borba az ablakoknál?

17. Hamar magara került a sor?

18. Milyen belyeget kért?

19. Hány forintos bankjegyet adott oda a postdhivatalnoknak?

20. Mennyit adott 8' vissza magának?

21. Mit csinált a bglyeggel?

22. Hova dobta be a levelet?

23. Mik állnak az ablakokkal szemben?

24. Kinek akart telefonálni?

25. Mit csinált, amikor bement a telefonfülkdbe?

26. Lehet rendes penzt használni Budapesten egy telefonfülkében?

27. Tudott mindjárt a barátjfival beszglni?

28. Mit beszdlt meg a barátjával?

29. Amikor kifelé ment a postahivatalbol, milyen ablak
mellett ment el?

30. Mit csinált az az ember, aki az ablak mellett állt?

31. Miért nem értette meg a postáskisasszony az embert?

32. Mit csindlt maga?

33. Ki volt az az ember?

34. Miért jectt az ember Magyarországra?

35. Mit csináltak miután kimentek a postahivatalb61?

36. Mir81 mesélt magának a digit?

37. Maga mir81 mesélt neki?

38. Mit beszéltek meg bficsfizásnál?

39. Lehet táviratot feladni amerikai postdhivatalban?

40. A telefon is a postShoz tartozik az EgyesUlt illamokban?
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Gvakorlatok

A. MODEL: Levelet irok egy ismerdSeanek.

Levelet irtam eqv ismereseonek.

1. A barStjának vAlaszol.

2. A feleségének telefonál.

3. VirAgot Mild a háziasszonynak.

4. AjAnd6kot vesz a gyereknek.

5. Megmutatja a fénykSpeket a családjának.

6. Visszaadja a kelnyvet a tanárjának.

7. Feladja a csomagot a fiSnak.

8. Peter nagyon Brill a kocsinak.

9. A lakis tetszik a vejének.

10. A fifi köszem a nagynéninek.

11. Az uncika megkftzdni az ajándSkot a nagyapjának.

12. Az apSm nem érzi magSt dregnek.

13. Janos elmegy katonának.

14. Kit választanak meg elnóknek?

15. J6nak látja megmondanis hogy mi tbrtént.

16. A megoldást nem tartja megfelelftek.

17. A kalap j61 all a 1Snynak.

18. A gyerek betegnek érzi magSt.
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B. MODEL: A levélpapirt apr6 betakke1 teleirom.

A levélpapirt apr6 betekke1 teleirnam.

1. Tartozom neki bt forinttal.

2. Nem tartozik semmivel.

3. A reggeli vonattal Budapestre utazom.

4. Fehér is eljön a barátjával.

5. Janos elmegy a feleségével.

6. asztandijjal utazik külföldre.

7. Megállok a templommal szemben.

8. Az ajt6val szemben van a szekrény.

9. Kész vagyok mindennel.

10. A fiük kezitcs6kolommal kószemnek a lányoknak.

11. A templom elett taláIkozom a barAtommal.

12. órbmmel megyek magával.

13. Sok id6t tölt a tanulással.

14. Kovacs sok j6t tett (= j6 dolgot csinAlt) ezzel
az emberrel.

C. MODEL: BeszAmolnék neki az életemrda.

Be kell számolnom neki az 61etemr81.

1. Seszélnék neki a munkámr61.

2. Mes61ne nekem az utazfisfir61.

3. Irnánk a gyerekekr8I.

4. Kftdezn6nek az apjár61.

5. Olvasna egy könyvet a gazdasági êletr81.

6. Cikket irnak a drágasfigr61.

7. Visszajönn6nek javdrhéten

8. Tud valamit a gyerekekr81.

D. Házi feladat: Csináljon mondatokat a kbvetkez6kifejezésekkel
(expressions):

1. rá kerül a sor

2. kézzel-lábbal magyaráz

3. varizsol (valamit valamivê)

4. beköszemt a tavasz
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6

REGGEL

Kovacs az agyban fekszik és az igazak álmgt alussza,

amlkor az ébreszt86ra csengeni kezd. Reggel 7 6ra van.

Kovacs felébred, kiugrik az ágyb61 és becsukja az ablakot.

Tavaszt61 6szig mindig sarkig kitart ablaknál alszik,

télen pedig j61 kiszelleztetett szobában. Aztán megkezdi

a reggeli tornát. Minden aap 10-15 percet tornaszik. A

torna felfrissiti. Utána felveszi a papucsát, a házikabatját

és bemegy a fard6szobaba.

A fürd6szobában vizet ereszt a kádba. Rendszerint

minden reggel megfardik. De ma meggondolja magat, mert

tegnap kicsit megfázott. Elállitja a vizet a kadnál és

a mosd6hoz megy. Ott langyos vizben szappannal j61

megmosakodik. A tarti1k5z6Ve1 ledarzsali a hátát, mellét

és a karját. Taralkazés utan a fogkeféjére fogkrémet

tesz. Megmossa a fogSt és kiabliti a szajat. Aztán a

ttikör elett megborotválkozik és megfésUlkadik. A hajkefével

sokSig keféli a hajat nehogy megritkuljon. Kovacs hid ember.

Kimegy a konyhaba, felteszi a teaskannat vizet forralni.

Ezutan altazkadni kezd. Felveszi az ingét és az als6nadrágját,

felhfizza a zoknijat és a cipolét. Kicsit gondolkodik, hogy

melyik ruhajat vegye fel. Kovacs szeret szépen, elegansan

öltazködni. Nlégre a sötét ruha mellett dant. Felveszi a

ruhat; varas nyakkendft kat hozza. A yards nyakkende

illik a seltét ruhahoz.

Kemben a viz felforr. Kovacs megcsinalja a teat.

Kiveszi a jégszekrényb61 a vajat, mézet 6s kenyeret pirit.

Pont le akar Ulni az asztalhoz reggelizni, amikor eszébe

jut, hogy meg nem hozta be a reggeli djságot. Kovacs -

mivel agglegény As eivedill 61 - szeret reggeli közben

djsagot olvasni.
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A bejArat mellett van a leviilssokr4iny. Kivessi as

djsAgot a lev4illessekrienybOl As bevissi. Nsutain leal, kitellti

a telt As lasman, Minyelmesen reggelisni kezd.

NAAv*K

as igazak AlmAt alussza sleep the sleep of the just

itbreszt6 6ra alarm clock

cseng (vi) ring

becsuk close

sarkig kitArt wide open

kiszell6ztet ventilate, air

torna gymnastics

felfrissit refresh

felvesz put on (clothing)

papucs slippers

ereszt (vizet) run (water)

meggondolja magAt change one's mind

elAllit stop

langyos lukewarm, tepid

megmosakodik wash oneself

tbrülkt5z6 towel

dbrzsed rub

mos wash (v.)

bblit rinse

megborotvAlkozik shave oneself

megfésülkedik comb one's hair

nehogy for fear that, so that.., not

megritkul become thin

hifi vain, conceited

teAskanna teapot

forral boil (bring to a boil)

felhOz (cip6t) put on (shoes)

gondolkodik, gondolkozik (-n) ponder, consider, think abnut

elegánsan smartly
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bltbakbdik

Mint

Orbs
illik (-bes)

forr

mass

pirit

pont

eszabe jut

agglegany

kitblt

get dressed

decide

red

go well (with), suit, match

boil

honey

toast

exactly, precisely, just

remember, come to mind

bachelor

pour out

jc6rd6sek

1. Mit csinal Kovacs?

2. Mit jelent az, hogy "az igazax almat alusszam?

3. Kovacs magát61 4f:bred fel, vagy valami fel6breszti?

4. Kovacs csukott ablaknal alszik?

5. Maga hogy alszik, nyitott vagy csUkott ablaknal?

6. Mit csinal Kovacs miutan kiugrik az ágyb61?

7. Maga is tornaszik minden reggel?

8. Mit csinal azutan Kovacs?

9. Mi6rt gondolja meg magat?

10. Maga hideg vagy langyos vizben szokott mosakodni?

11. Mit csinal Kovacs mosakodas után?

12. Mit csinal tbrülkbzés utan?

13. Maga otthon borotvalkozik, vagy a boebélyhoz jar?

14. Maga is sokaig keféli a haját, vagy nem fél, hogy megritkul
a haja?

15. Maga is hifi ember?

16. Milyen ruhat vett maga fel ma?

17. Milyen nyakkendft kbtbtt hozzá?

18. Maga agglegény vagy hazas?

19. Ki csinalja maganak a reggelit?

20. Mit szokott reggelire enni?

21. Maga is szeret reggeli kbzben fijsagot olvasni?

22. Hany brakor kell indulni a hivatalaba?



Gyakorlatok

A. MODEL: m A katonlik vdik a hasSt.

Xatona vkiekezik. am A katondk widekeznek.

1. A borbilly borotválja a foirfit,

A férfi borotviIkozik.

2. Az anya megtbrilli a gyerek keritt.

A gyerek törtilkemik.

3. A lány 04101i a haját.

A lány

I. A fifi mossa a 1Sbit.

A fifi mosakodik.

5. Kovacs becsukja az ablakot.

Az ablak becsukódik.

6. Az asszony betakarja a gyereket.

A gyerek betakardmik.

7. A kormány emeli az Srat.

Az Sr emelkedik.

8. Az apa neveli a fist.

A fifi iskolSban nevelkedik.

9. Az ember befejezte a mezei munkSt.

A mezei munka befejezdaik.
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B. MODEL: Reggel világos van. - Reggel vilagosodik.

1. 'Men koran &Stitt van.

2. A sz61 1111V8i.

3. J6nos bityAm mAr brag.

4. A beteg m6r era's.

5. Az eMber gazdag.

6. Az 6g felh6s.

7. A viz meleg.

8. Az idd! hideg.

C. MODEL: A gyerek (mos). - A gyerek mosaikodik.

1. in reggel eleszbr (borotvA1).

2. Azutan langyos visben (mos).

3. A gyerek fOrd6s utAn (megtbrill).

4. A 16nyOk tfteir elftt (Vista).

5. Mi gyorsan (151t6z).

6. A tanitis reggel kilenckor (kezd).

D. MODEL: KovAcs a fiAt. - KovAcs neveli a fiAt.

1. KovAcs minden reggel gondol

2. T6len korin
gondoikozik

3. A falusi asszonyok a patakban fAsül

ruhAt
f6stliködik

4. MenjUnk be, mert borotvAl

5. Az anya a kislAnyAt. borotvAlkozik

6. A felhak az 6gen. mos

7. Reggel meleg vizben yosakodik

8. VirAgok a kertben. törtil

9. NyAron mAr reggel n6gykor tbrülkiSzik

10. Mit err& az emberrft? nevel

11. Mar megint minden. nevelkedik

12. van, nem fAzik meg? un

13. A lAny a Mem. eleitt unatkozik
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14. A, miniszter megig6rte, bogy haV6s

az Ogyein. hfiV6s6dik

15. Milyen j6 van ennek a virignak. világos

16. Meg kell fard6s utin. világosodik

17. A borb6ly gyorsan a f6rfit. s6t6t

18. Okos ember sohasem s6t6tedik

19. A fill Angliában gazdag

20. Az ember, amikor gazdagodik

öreg

6regedik

illat

illatozik

driga

drágábbodik

nagyobbodik

vA1tozik

E. MODEL: v6r6s nyakkendtr - s6t6t ruha

A v6r6s nyakkendeillik a sötét ruhAhoz.

1. kék kalap - lány szeme

2. feh6r blfiz - fekete szoknya

3. kék ing - vi1gos rUha

4. ez a lAny - ez a fifi

5. sárga nyakkendtr - k6k ruha

6. feh6r kalap - az asszony haja

F. Hazi feiadat: Mit crinált ma reggel?
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7

AZ OKOS LEANY

(Nsipmese)

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy molrarnak

egy lánya. Ez olyan okos volt, hogy hetedhétországra járt

a hire. Hallott r6la a király is. Dzent neki, hogy van

neki a padláson százéves kendere és szeretnê, ha a leiny

megfonná azt aranyfonálnak. A lány visezatizent, hogy van

nekik a padláson száz6ves gajuk, ha a király aranyors6t

csináltat abbol, akkor szivesen megfonja az aranyfonalat,

mert azt csak nem kivgnhatja a kirAly, hogy aranyfonalat

faors6n fonjon meg.

Tetszett a felelet a kir&lynak. Bzent megint a

lánynak, hogy van neki a padláson egy lyukas kors6ja,

foltozza azt meg, ha tudja. Megint visszatizent a leány,

hogy szivesen megfoltozza a kors6t, de a király el6sz8r

fordittassa ki, mert mfig az Bregapja sem latta, hogy

valamit a szingtr81 foltoztak volna meg.

Ez a felelet meg jobban tetszett a királynak. tzent

megint a leánynak, hogy menjen is el hozzá a leány, meg ne

is, vigyen is neki ajándfikot, meg ne is. Erre a leány

elkérte az apja szamarát és azon ment a király elé s egy

galambot vitt magával. Mikor a király elé ért, egy sz6t

sem seat, csak meghajtotta magát, aztán elengedte a

galambot. igy ment is, nem is, k5szönt is, nem is, vitt

is ajánakot, nem is.

A király figy megszerette az Okos leányt, hogy mindjárt

elvette feleségtil.
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Szavak,

n4pmese

hol volt, hol nem volt,
volt egyszer

hetedhétorsz6g, -a

hir, -e

kirAly

then

kender

fon

aranyfonAl, fonalat, fonala

ors6

felelet, -e

lyukas

kors6

megfoltoz

kifordit

breg apja sem = senki sem

szine (-nek)

(igen) is és ne is

szamSr, szamarat, szamara

galamb, -ja

egy sz6t sem szólt

meghajtani magát

elenged

40

folktale

once upon a time there was

far away

news, fame, reputation

king

send a message,word

hemp

to spin, weave

golden yarn, thread

bobbin, reel, spindle

answer

with holes in it

jug

patch, mend

turn inside out

right side (of material)

yes and no

donkey

pigeon

(he) didn't say a word

to bow

let go



Gvakorlatok

A. reladat,: Mondja el saját szavaival, hogy mirel szed ez

a népmese.

B. Hogy mondja mass sz6val?

MODEL: Az autesbusz a házunk elftt As.

Az aut6busz a hitzunk e18tt my.

B.1 1, ijf61 utan nem jar villamos.

2. A gyerek kerekparral jar iskolaba.

3. Szép idevan, sok ember jar a Dunaparton.

4. Mostar:Allan a lányok kalap nêlkl jarnak.

5. Ez a diak nem tanul, csak a lanyok utan jar.

6. A férfi a dolga utan jar.

7. A lany hire messze jart.

8. A fifi mar négy év 6ta egyetemre jar.

9. Janos az altalanos iskolába jar.

10. Nappal dolgozom, ezért esti tanfolyamra jarok.

11. Maga melyik templomba jar?

12. Az idén sokat jarunk szinhazba.

13. Erre meg a madar sem jar.

14. A vonat pontosan jar.

B.2 1. Hol járt ennyi ideig? (volt)

2. Mikor járt Olaszországban?

3. Az idg mar késeke jart, amlkor hazaérkeztem.

4. Oszre jart az ide, amlkor elutazott.

5. A baratom hatvan jar.

6. Maguk felé milyen id6" jar?

7. Mostanaban rossz csillagok (idek) jarnak.

8. Vajon Peter merre jar?



B.3 1. A felvon6 mar két nap 6ta nem Or (mdkeodik).

2. J61 jar az 6rSja?

3. Valami baj van a motorral, nem jar.

B.4 1, Mennyi jar a borert? (owes, is due)

2. Meg szSz dollar jar ndki.

3. János mindent megkapott, ami járt neki.

4 Nyolcvan filler jar vissza ndkem.

5. Ami jar, az Or.

6. A katonSknak minden évben két par cip6 jar.

B.5 1, Hallotta, hogy jártam (mi történt)?

2. Baez:Alt kocsit vett, de j61 járt vele
(szerencses volt).

3. 361 eladta az üzletet, senki sem járt rosszul
(szerencsés volt).

4. Aut6karambolban megserUlt, de rosszabbul is
Orhatott volna (rosszabb lehetne).

5. Ez az ember nem csinS1 semmit, csak a szája jar
(beszel).

6. Hol jar az esze (miért nem figyel)?

7. A beteg mar a végét Oda (meghal).

8. A lányok a táncot járják (táncolnak).

9. MegprelAlt a f8h5ke kedvében Orni, de nem
sikerült (azt csinálni, amit a f8h8k akart).

C. Match each of the words in Column I with a suitable
word in Column II.

(In some cases more than one choice is possible.)

MODEL: lvukas - kors6

1. erde 1. ablakok

2. egeszseges 2. anyag

3. 6szes 3. arc

4. illatos 4. asszony

5. napos 5. barSt

6. ködös 6. beszed
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7. emeletes 7. betegsbg

8. kényelmes 8. csésze

9. fibkos 9. diSk

10. ruhás 10. emberek

11. kbnyves 11. eset

12. barátságos 12. ég

13. teas 13. êlet

14. kSv6s 14. étel

15. felhes 15. férfi

16. havas 16. fifi

17. csalidos 17. fold

18. férjes 18. gyerek

19. tollas 19. ház

20. viragos 20. hOlgy

21. turbs 21. ital

22. vajas 22. jfirSs

23. mézes 23. kabSt

24. lekváros 24. kalap

25. sinadrágos 25. kanS1

26. szoknyás 26. katona

27. vOrOses 27. kenyér

28. vizes 28. kert

29. tizéves 29. kislány

30. hatos 30. korsó

31. 1848-as 31. kutya

32. hS1Ss 32. lakSs

33. hivatásos 33. lSny

34. bajos 34. napok

35. igazságos 35. n6

36. férfias 36. otthon

37. mongolos 37. palacsinta

38. magyaros 38. pohár

39. franciSs 39. pole

40. idegenes 40. ruha

4.3



41. aranyos 41. sk6t
42. fiatalos 42. szabadságharc
43. óreges 43. szavak

44. szeOnyes 44. szekrény
45. beteges 45. szem
46. fftzeres 46. szoba
47. kopottas 47. tanSr
48. ajdalmas 48. tészta
49. szokSsos 49. fit

50. poros 50. figy

51. fiveg

52. fiz1et

53. %rid&

54. villamos

55. virág

56. zene
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8

ARCKEP
Krist6f Attila utAn

RitkAs gyöngyfogak, szeplft az orr tbveben, napfény

hamva a b6kön.

A hegyi gyerek hfit esztend6s, most kezd eszmélni a

vilAgra. MAsodik elemibe jAr; ma délutAn a negyvennyolcat

kell elosztania hattal, ma délutAn hóembert kell épitenie,

fel kell mennie a hegyoldalon és lesiklani a szAnk6jAval s

ma dglutAn velem beszélget, külemfgle dolgokra, mindarrea,

ami kbralftte van, ma dautAn meg kell ismernem 6t, bogy

megismerhessék.

Ma délután szgpen silt a nap és kfttleIttank a hegyek

szikrAznak a fényben, és szeldk jónnek dara, tavasz

szagot hozva magukkal.

Beszélgettink.

Mi mast tehetnék: leirom mindazt, amira beszatink,

mert beszédünk nem jar egyenes 5svényen, nem tart semerre.

ime:

- Itt sztletta ebben a faluban?

- Nem. Orosziban. Nem messzire innen.

- Miért jattetek ide?

- Itt élt nagyapAm.

- HAza volt?

- Igen. Volt rfigi hAza.

- Szeretsz itt lakni?

- Szeretek.

- Miért?

- Mert fij hAzunk van.

- Mikor épült a hAz?
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- Nem sokkal aztán, hogy idejbtttink. Egy esztendeje.

is innen az ablakunkba lAtni a hegyeket.

- Innen az udvarra látni.

- Az udvaron kezdedik a hegy.

- Miért szereted ezt a lafizat?

- Mert nagy ablaka van Is szêpek a falak, és igazi

padl6ja van.

- Mi a nem igazi padl6?

- A f5ld.

- -Ha végzel a leckéddel, mihez kezdesz?-- --Sizni

megyek.-- --Tudsz?-- --Tudok.-- --fis felmégy a hegy

tetejére?-- --Nem. Akkor elesnék. Csak onnan a fated

indulok. fis ide érek az udvarunkra.-- --Szereted, ha

tél van?-- --Szeretem.-- --Sose fázol?-- --Csak akkor,

ha odakint nagy a hideg. Az arcom fázik.-- --As ha fitAzik

a cip6d?-- --Akkor felveszem a másikat.-- --Nyáron, amikor

sizni és szfinkftni nem lehet, mit csinálsz?-- --Biciklizek.--

- -Biciklid is van?-- --Háromkerekff.-- --Az kisgyereknek

--fidesanyfim azt mondta, ha nyfir lesz, vesznek nekem

egy mfisikat.-- --Kétkerekilt?-- --Igen, kétkerekat.--

- -Az sok penzbe kertil, nem igaz?-- --Nem tudom.-- --Milyen

játékod van meg?-- --Menteaut6m, vonatom és könyveim.-- --Az

édesapfid hol dolgozik?-- --Bfinyász.-- --Azt is tudod, melyik

bfinyfiban?-- --Most firkot Ss, nem megy a fbld alA.-- --Miért?--

--Azért, mert ffij a szive.-- --Fél?-- --Nem fél semmitea.

Az a bfinya messze van, és gyalog nem birja az utat.-- --Miért

nem megy biciklivel?-- --Mert ott meredek.-- --Te le mernél

menni a ft5ld ala?-- --Nem mernék.-- --Igy hfit nem is leszel

bfinyfisz.-- --Orvos leszek.--

- Tudod-e, mi a penz?

- Tudom.

- Ha valamit kérsz, meg szokták venni neked?

- Nem mindig. Kértem mar olyat is, amit nem vettek meg.

Mi volt az?
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Siléc.

Hiszen silisced az van.

- Ojat szeretnék. Azért nem veszndk fijat, mert nem tudok

nagyon.

- Erd8ben szeretsz-e jfirni?

- Igen. ElmentUnk sokszor és gombfit szedtiink, meg

gyileacsbt, ami terem.

- Milyen fillatokat ismersz?

- Malacot, tehenet, csirkét, kacsát, lovat.

- Vadfillatot?

Olyat meg nem láttam. Csak képeskbnyvben.

--JfirtAl mfir Pesten?-- --Kicsi koromban.-- --Emlékezel rfi?--

--Nem emlékszem semmire.-- --Utaztál mfir vonatcn?-- --Igen.

Aut6n is és elmennnék
--Szereted a gépeket?--

- -A motort szeretem, a dómpert is.-- --Hol lfittfil dömpert?--

- -A bfinyfinfil.-- --Templomba szdktfil-e menni?-- --Igen.

Vasfirnap.-- --Tudod-e, mi a hfibor6?-- --Ott lövöldöznek,

meg verekednek.-- --J6 dolognak tartod?-- --Rossz.-- --Te

sohase szoktfil verekedni?-- --De igen.-- --Hfit akkor?--

- -Azért, mert ott agyonleihek.-- --Hol van most hfiborü?--

--Vietnamban.-- --Sajnfilod azokat, akik ott vannak?--

--Igen.-- --Miért?-- --Mert meghalnak.-- --Félsz-e a

halottaktól?-- --Nem.-- --is a boszorkfinyoktól?-- --A

boszorkfinyokt61 félek.-- --Vannak ilyenek?-- --Vanndk.--

--Hol?-- --Mégis, merrefelé?-- --Pesten is.--

--Biztos?-- --Biztos. Azt gondolom, hogy ott vanndk

boszorkfinyok.-- --in onnan jöttem. Nincsenek.--

A szepl6s arc csodfilkozva kitfirul, a szemekben filmelkodfis

van.

- -Pesten nincsenek boszofkfinyok? kérdezi a gyerek.

Hat dkkor hol vanndk?-- --Sehol.-- --Csak a kBnyvekben?--

- -Csak att.-- --A televizi6ban is.-- --Sokszor nézed a

televizielt?-- --Igen.-- --Ha egyedUl vagy, mire szoktfil

gondolni?-- --Apukfimra meg anyukfimra.-- --Voltál-e mfir
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lagy, hogy nem volt mit enned?-- --Igen.-- --Idehaza nalatok

nines mit enni?-- --Van. De nem mindig akarok olyat. Nem

szeretem.-- --Mi az, amit nem szeretsz?-- --A tejet meg a

csirkét.-- --As mi az, amit szeretsz?-- --A kolbaszt, hurkat,

narancsot meg a fagylaltot.-- --A csokoládét?-- --Azt is.--

--Sokat eszel?-- --tdesapám hoz, ha hazajem.-- --Szeretnél-e

utazni?-- --Nagyon szeretnék.-- --Hova mennél legszivesebben?--

--Pestre.-- --Er& ember az édesapád?-- --Era's.-- --Minden-

kinél erftebb?-- --Azt nem tudom.-- --As j6 ember?-- (A

szepl8k felfénylenek.) --Nagyon j6 ember.-- --Van ndla jobb?--

--Nines.-- --Szoktál-e beszélgetni nagyapáddal?-- --Igen.

Mesélni szokott nekem a régr61. Azt, hogy volt egy bicsi,

Breg vakarcsnak hivtak. Messzire jártak dolgozni, hazafelé

urak voltak a vonatban és 61 nem Ulhettek le, mert nem akadt

helynk. Akkor az öreg vakarcs elkezdett vakarózni és az urak

elmentek onnan, mert fdltek, hogy bolhát kapnak

- Kik azok az urak?

- Nem tudom.

- Hol élnek?

- Azt se.

- Az urakr61 semmit se tudsz?

- Nem tudok semmit. Csak azt, hogy elfutottak az öreg

vakarcst61, mert figy hitték, hogy bolha van benne.

Kicsit szégyenkezve hajtja le a fejét, szégyenkezik, hogy

az urakr61 semmit se tud, pedig mar hêtesztendies. A flizet

f516 Ornyed, s hogy megmutassa, mégsem olyan buta gyerek,

mint amilyennek en most hiszem, a számtanpelda v6ggre irja

az eredményt: negyvennyolc osztva hattal, az nyolc.

(Megjelent a Nagyar Hirek" 1967. március 1. szamaban.)
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Szavak

arckóp, -e

ritkás (fogak)

gyöngy, -Bt

napfêny

hamva

-e

eszmól (-re)

lesiklik

szikrdzik

szag, -a

5sv6ny

nem tart semerre

ime

átázik

árok, árkot, Arka

as

gyalog

bir

meredek

mer

sil6c

malac

li5vBldem

verekedik (-vel)

j6 dolognak tartja?

agyonl6

halott

boszorkány

kitárul

dimêlkodás

hurka

vakarcs
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portrait

widely spaced

pearl

sunlight

bloom

skin, leather, hide

become conscious

slide down

sparkle, gleam, glitter

scent, smell, odor

path

lead / go to nowhere

here it is

get soaked, drenched

ditch, trench

dig

on foot

is able to take 2 endure

steep

dare

ski

piglet

keep shooting

fight with

you think it's a good thing?

shoot (somebody) dead

dead (person)

witdh

open (out)

amazement, wonder

sausage

runt, shrimp



nem akad hely

vakar6dzik

bolha

szegyenkezve

lehajtja a fejét

fUzet, -e, -je

gbrnyed

pelda

eredmény

there-s no place

scratch oneself

flea

ashamed

bow (one's) head

copy book

bend, lean over

exercise for practice; example

resrat, answer

Kérdések

1. Kir81 sz61 ez az "arckép"?

2. Hol lakik a gyerek?

3. HAny eves?

4. Hfinyadik elemibe jar?

5. Mi a hAzi feladata?

6. Mit akar meg csinfilni akkor délutfin?

7. Abban a faluban szUletett a gyerek?

8. Miért mentek oda lakni?

9. A nagyapjAnak milyen hAza volt?

10. Nekik most milyen hAzuk van?

11. Mikor epUlt a hfiz?

12. Miért szereti a gyerek a hfizat?

13. Mit lehet lAtni az ablakukb61?

14. Hol kezdiedik a hegy?

15. Mit csinfil a gyerek ha végzett a leckével?

16. Szereti a gyerek a telet?

17. Szokott fAzni a gyerek?

18. Mit csinfil, ha a cipaje AtAzik?

19. Mit csinfil nyfiron, amlkor nem lehet sizni?

20. Milyen biciklije van?

21. Milyen biciklit szeretne?

22. Mit mondott az édesanyja, mikor vesz neki kétkerekat?
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23. Milyen mAs jAtékja van meg a gyereknek?

24. Hol dolgozik a gyerek édesapja?

25. Most is bAnyAban dolgozik?

26. Miért nem dolgozik bAnyAban?

27. A gyerek is bAnyász akar lenni?

28. Mindent megkap a gyerek, amit kér?

29. Miért nem veszndk neki fij silécet?

30. Szeret a gyerek az erd6ben jArni?

31. Milyen Allatokat ismer?

32. LAtott mar vadAllatot?

33. Art a gyerek Pesten?

34. Emlékezik rA?

35. Utazott vonaton?

36. Szeretne repil16gépen utazni?

37. Milyen gépeket szeret a gyerek?

38. Szokott templomba jArni?

39. J6 dolognak tartja a hAborfit?

40. Miért nem tartja j6 dolognak?

41. Fél a gyerek a halottakt61?

42. F61 a boszorkAnyokt61?

43. Azt hiszi a gyerdk, hogy vannak boszorkAnyok?

44. Mit gondol, hol vannak boszorkAnyok?

45. CsodAlkozik a gyerek, hogy nincsenek boszorkAnyok?

46. Mit szeret a gyerek enni?

47. Mit nem szeret enni?

48. Ki hoz neki csokoládét?

49. Er6s ember az édesapja?

50. J6 ember?

51. Van jobb nála?

52. Mir61 szokott a nagyapja mesélni a gyereknek?
53. Mit csinAl a gyerdk, hogy megmutassa, hogy 6'nem buta?
54. Mennyi negyvennyolc osztva hattal?
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Gvakorlatok

A. MODEL: Odakint naqy hideg van. - Odakint nincs naqv hideq.

(Odakinn nagy hideg van,)

1. Idebent meleg van.

2. Odakint fagy.

3. Odafent szép kilfitfis van.

4. Mfir idefenn van mindenki.

5. Iddkint hilv8s van.

6. Odabent alszik a gyerek.

7. Csak egyedill vagyok idefent.

8. Odalent a v8gyhen kis templom van.

9. Idelent szoktam aludni.

B. MODEL: A huszfir odakertatte a lovat a ffihoz.

A huszfir kbsse oda a lovat a ffihoz!

1. A postfis odaadta a levelet Pehérnek.

2. A gyerek odafillt a hfiz el6.

3. Az asszony odafillitotta a n6Vényt az ablak mellé.

4. A huszfir odaért a patak mellé.

5. A gyereket odaengedték a kirfily ele.

6. A kutya odafekadt a macska mellé.

7. A fifi odaszaladt az anyja moge.

8, A tanfir odahivta a difikot.

9. A pincer odahozta az italokat az asztalhoz.

10. Kovacs iderepint a beteg anyjfihoz.

11. Jfinos mindennap idejfir.

12. Nem lehet az utcfir61 idelfitni.

13. Az eln8k idekészill lfitogatni.

14. A lfiny is idetartozik.

15. Peter is idej8n.

16. Johnsont idehelyezték az elnöki osztályra.

17. A difik mindig idehallgat.
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18. Ideteszi a penzt az fijsfig mellé.

19. Odaviszi a gyereket is?

20. Odavezette a lovakat a patakhoz.

21. Odiajfindêkozta a hfizat a gyerekeknek.

C. MODEL: Az étel odaéciett. - Az étel nem égett oda.

1. A termes odafagyott.

2. A, kutya ideszokott.

3. A, kacsa odasO1t.

4. A hfiz is odaveszett.

5. A gyerek kés8r6jazakfiig odamaradt.

6. A fifi nagyon odamett a szivéhez.

7. Amikor New Yorkba mentem, odafelé talfiikoztam fivfival.

D. MODEL: A biciklinek hfirom kereke van.

A bicikli hfiromkerekl: - A hfiromkereka bicikli...

1. A férfinak széles vfilla van.

2. A gyereknek nagy ereje van.

3. Fehérnek remid nyaka van.

4. A kislfinynak sz8ke haja van.

5. A fifinak kék szeme van.

6. A széknek hfirom lfiba van.

7. A katonfinak fél karja van.

8. KovScsnak j6 sz:ve van.

9. A gazdfilkodemak barna arca van.

10. A madfirnak kék tolla van.

11. A, kirfilynak nagy leike van.

12. A hfiznak széles ablaka van.
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E. MODEL: Mgga merre tart? - Maquk merre tartanak?

E.1 1. A ldny felem tart.

2. Kovacs hazafelé tart.

3. Maga is veltink tart?

4. Az fitjelz6rtábla azt mutatja, hogy balra tarts.

E.2

E.3

1. J6 dolognak tartja a háborfit?

2. J6nak tartja az iskolát?

3. Mit tart a politikai helyzetr81?

4. Szaksegesnek tartja, hogy en is odamenjek?

5, Szigorfinak tartja a tandrt?

6. Egeszségesnek tartja a napi torndt?

7. Minek tart 5n engem?

1. Hol tart a munkdban?

2. Maga is ott tart, ahol en?

3. Ez a tanul6 k8rülbel1l ott tart, ahol a másik tanu16?

4. A betegnck szigorfi dietdt kell tartania2

5. Az asszony rendet tart a gyerekek k5z5tt.

6. Nem tudok lépest tartani magdval.

E.4 1. Att61 tartok, hogy est,' lesz.

2. Att61 lehet tartani, hogy ez a hdbord sokáig

fog tartani.

3. Nem kell ett61 az embertel tartani, 8 j6 ember.

F. Házi feladat: Hol volt és mit csinált maga het eves korában?
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9

EGYSZER VOLT BUDAN KUTYAVASAR

(Népmese)

Igazságos Mátyás idejében ttirtént, hogy egy bánati

gazdag örmény jahait elhajtottak a tbrökök, amikor azok a

mez8h legeltek. Maga a juhász is alig menekUlt meg hat

komondorával.

De az drménynek nem volt az vigasztalás, hogy a juhasz

megmenektilt, ha a juhokat elvették. Kfirpftlásul 6 meg elvette

a juhász hazik6jat, kinek aztán nem maradt semmije sem, csak

a hat kutyája.

Mit tegyen mar most a szegény ember? bizony azt

gondolta, hogy felviszi a kutyáit Budfira, ott azokat eladja

a királynak, maga meg majd bean katonandk.

E szandékkal felballagott Budfira s a vfir kaltujfiban

letelepedett a hat kutyajával.

A kiralynak feltünt a j6képeember a hat fehér komondorral,

s lektildte f5embereit, hogy kardezzak meg t6le, mi jaratban van?

Az ember elmondta, hogy a t5r6k5k elhajtották a juhokat, a

gu Alaja ezart elvette a hazat, etehat elhozta a kutyait eladni

Budara, maga meg majd katonának megy és visszaveszi a törekt81

a juhait.

A kiralynak megtetszett az ember s reigtön lektildte

f8hrait, hogy menjenek oda s vegyék meg j6 iron a kutyakat.

A szegény ember csak elbamult, mlkor egyszerre kftülfogta a

sok fényes, hatalmas Or s elkezdtek a kutyakra licitálni,

figyhogy száz aranyon fenl kelt el darabja.

Az ember megköszEInte szapen a seg1ts6get s visszament

a falujaba, ahol vett magának házat, nyájat s nem gy8ite

dicsérni a budai j6 urakat.
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Az emberek legnagyobb rdsze tudta, hogy ez esetben a

király nagylelkffsdge mdködbtt, de az örmény nem. Amint

fUlébe jutott neki egykori juhiszinak szerencséje, ki olyan

j6 vásárt csindlt a komondorokkal, 6r is eladta minden marhdjact

vagyonát. Kutyákat vásárolt s egész kutyanydjat hajtott fel

Budara. Eleke elképzelte, hogy mennyi penzt fog azért kapni.

Hat amint felér Buddra s be akar menni a kapun, jftnek

a kirdly emberei $ kérdik t8le, hogy hova hajtja ezt a sok

ebet? 6 azt felelte, hogy csak engedjék be a kapun, majd

megveszik azt odabenn. De bizony elkergették onnan.

"Egyszer volt Sudan kutyavásár" - mondták neki s

szétkergették az ugat6 nyájat.

Az brmény kénytelen volt visszamenni falujába s most 6

ment el egykori juhdszdhoz cselédnek.

visdr, -a

igazságos

BAnát

6rmgny

juh, -a

legel

maga

alig

juhász

megmenek01 (vi)

komondor, -a

vigasztalás

kárp6tlásul

házik6

mit tegyen

bean katonának

Szavak
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fair, market

just, fair(-minded), righteous

part of Yugoslavia, formerly
Hungary

Armenian

sheep

graze, pasture

himself

hardly, barely, scarcely

shepherd

escape (v)

Hungarian sheep dog

consolation

for compensation

small house, cottage

what should he do

join the army



szándék, -a

ballag

letelepedik

feltUnik

j6képff

mi járatban van?

f8Ur, urat, ura

elbamul

kbrUlfogta

fényes

hatalmas

licitál

ügyhogy

felUl

elkelt

nyáj, -at, -a

nem gyigite dicsérni

nagylelkIség

Mae jut
egykori

j6 vásfirt csinál

marha

vagyon, -a

eb, -e

odabenn

elkerget

szfitkerget

kénytelen

cseléd, -e, -je
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intention

walk slowly, jog along

sit down, settle

strtke the eye

good looking

what's he doing here?

aristocrat, lord, noble(man)

gape in astonishment

surround

spendid, magnificent

mighty

make a bid

so that

over, above

sold, went for

flock, herd, drove

couldn't praise enough

generosity

come to his knowledge, hear about

former, onetime

make a good bargain, deal

cattle, live-stock

property, fortune

dog

inside, in there

chase away

disperse, break up

is forced, bound, compelled

servant, domestic



Kérdések

1. Kinek az idejében történt ez a mese?

2. Ki volt Mátyás?

3. Kinek a juhait hajtották el a törökök?

4. A juhász kutyáit is elhajtották a tör8k8k?

5. A juhász megmenekUlt?

6. örült az örmény, hogy a juhász megmenekUlt?

7. Kárpftlásul mit vett el az 5rmény a juhászt61?

8. Mije maradt a juhásznak?

9. Mit gondolt a szegény juhász, mit csináljon a kutyllival?

10. Kinek akarta eladni a kutyákat?

11. o' maga meg mi akart lenni?

12. Mit csinált a juhász?

13. Hova telepedett le?

14. Kinek tünt fel a j6képerjuhász?

15. Kiket kUldött a király a juhászhoz hogy kérdezzft

meg mi járatban van?

16. Megtetszett a királynak a juhász?

17. Mit mondott a király a fieUraknak?

18. Csodálkozott a juhász, amikor a fftrak elkezdtek

licitálni a kutylikra?

19. Mennyiért vett& meg a kutyákat?

20. MIAs volt a Julia:3z a segitségêrt?

21. Hova ment és mit vett magának?

22. Kiket nem gy8kött dicsérni?

23. Tudták az emberek a faluban, hogy a király nagylelkOsége

mdködött?

24. Mit csinált az örmény, amikor meghallotta a volt juhisza

szerencséjét?

25. Hány kutyát Adsárolt?

26. Hova vitte azokat?

27. Mit képzelt el e18ke?

58



28. Mi tfttént, amlkor BudSra ért?

29. Kik dllitottSk meg és mit kérdeztek t81e?

30. Mit felelt az armény?

31. Beengedték a király emberei az 8rm6nyt a várba?

32. Mit mondtak az Brménynek?

33. Mit csináltak a kutyákkal?

34. Hova ment az órmény?

35. Mit csinált a falujAban?

Gvakorlatok

A.1 MODEL: LekUldte az urakat - (8k) megvenni a kutySkat.

LekUldte az urakat, hogy vegyék meg a kutySkat.

1. Elment az Uzletbe - vásárolni.

2. Sz6ltam a lánynak - becsukni az ablakot.

3. Telefonáltam a gyerekeknek - (8k) otthon maradni.

4. Kérte az igazgatft - felemelni a fizetését.

5. ElkUldtem a gyereket - fijságot hozni.

6. Az orvos mondta a betegnek - nem inni semmit.

7. Az apSm azt parancsolta - (mi) pontosan otthon lenni.

8. A f414.03k5m azt várja - (en) tftbet dolgozni.

9. A feleségem azt akarja - fij kocsit venni.

A.2 MODEL: Mit tesz most a szegény ember?

Mit tegyen most a szegény ember?

1. Mit csinS1 a szegény asszony?

2. Mit eszik most a gyerek?

3. Mit isznak a férfiak?

4. Mit vesztink ajándékba a gyerekeknek?

5. Mit teszek az asztalra?

6. Mikor kelnek fel?

7. Mikor borotvAIkozik meg?
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8. Hol mosakodnak a gyerekek?

9. Hány 6rSt alszunk?

10, Ttik8r elditt fésUlkednek?

11, Adok magSnak egy tollat?

12, Elkergeti a kutyákat?

A.3 MODEL: Beengedik a kapun. - Csak engedjék be a kapun!

1, Visszajön egy &Ara.

2. Idead egy tollat.

3. Minden reggel tornászik.

4. Kiszellezteti a szobSt.

5. Sarkig kitárja az ablakot.

6. Meggondolja magfit.

7. Felöltbznek elegfinsan.

8. Kenyeret piritanak.

9. Kitedti a test.

10. Ledörzstnik a hltukat.
et

11. Uzen a feleségének.

12. Megnyilnak az iskolák.

13. MindenUtt szUrete1nek.

14. MeglStogatja az unokSit.

15. EltemetjUk a halottainkat.

16. Leragasztja a boritékot.

B. Hogy mondja más samal:

1. Mit tegyen a szegény ember?

2. A fftfi letelepedett a kapuban.

3. A fie beállt katonSnak.

4. János j6kêpe fie.

5. A, kutylkat jel áron megvették.

6. A szegêny ember csak elbSmult.

7. Nem gyate dicsérni az urakat.
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8. Male 'utott a juhász szerencséje.

9. Tiz dolláron fent1 kelt el darabja.

10. A szinházban ma estére minden jegy elkelt.

C. Mi a helyes magyar sz6rend?

1. kedvenc utcán Kovacs ugatott Nutyája az

2. Fell& fijságot kftben szeret olvasni reggeli

3. nyitott évben egêsz ablaknál alszik

4. az ébreszt8dka fekszik amikor Kovacs az ágyban

csengeni kezd

5. bej6tt a levelet átadta a szobába a lány ês

6. kezdtem a levélpapirost irni és el6vettem

7. van az nincs keresztutcában a vendégl6t81 a

villamosmegáll6 messze e1s6

8. bdtorokat felé teheraut6 egy ji5n a a ház hozza

9. kell kapni j6 sokat ha akarnik bizonyitvanyt tanulniuk

i0. reggeli eszfte meg jut hogy hozta be nem fijságot a

D. Házi feladat:

Csináljon mondatokat az alábbi kifejezésekkel:

1. ft1ébe jutott

2. beállt katonának

3. j6 vásirt csinilt

4. j6 dolognak tartja

5. igazak álmat alussza

6. elkelt
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EGY KbLeoLDI K6VET LEVELE MATYAS KIRALY BUDAI KBNYVTARAROL

Farage) Laszló és Dr. Vincze Sandor utAn

Kedves Baratom!

Ezt a levelet mar Budar61 küldöm ahova sz6lcsendes id8ben

érkeztUnk meg.

Matyas kiraly székvárosanak eddig meg csak egy nevezetességét

Ltttam, de azt hiszem, ennél csodálatosabbat mar nem is lathatok.

Megfogadtam a király tanacsat 6s eleször is a hires-nevezetes

könyvtaraba, a Korvinaba látogattam el.

Ez a latin s20$ "Hollbs"-t jelent. Matyas kirdly cimerében

egy fekete hone) van, amely aranygylift tart a cs6r6ben. Innen

szarmazik az elnevezés. Cimere utan a kiralyt is szOktak Hollbs

Matyasnak, vagy Korvin Matyásnak nevezni. A hollbs cimer sokfelé

lathat6 Visegradon is, Budan is. Ennek a könyvtarnak minden

kbnyvén ez a hollbs cimer hirdeti, hogy Matyas kiraly kftyvtarab61

való.

Messze feadet kellene bejarni, hogy parját talaljuk a Korvina

kesnyvtarnak. A terem nagyon vilagos, falai és mennyezete szép

képekkel diszitettek. Kftbs-kórill nyitott polcok és zart szekrények

allanak. Itt tartjak a hires kftyveket. Tebb mint 4000 kftet könyv

sorakozik a polcokon!

A nagyterem keeepen kényelmes hever6 all, puha barsony

parnakkal. Itt szokott olvasni Mátyás kiraly, ha Budan van.

Egyébként, ha Visegradon 61, vagy bárhova utazik, mindig visz

magival néhany könyvet.

De nemcsak a kiraly olvas itt. A teremben az ablakok elftt

magas asztaloknal komoly férfiak &Utak, és az asztalra tett

kftyvekben lapozgattak. Megtudtam, hogy Matyas tudósai és keat81.
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Egyik kdnyv gyöny8rebb, mint a másik. Minden lapjuk

gondosan kifestett, a kezd8betek szinesek. Van olyan k8nyv

amelynek elkészitése t8bb esztendeig tartott. Nem csoda,

hogy némelyik k8nyv t8bbe kertil, mint három falu. Mátyás

kirily messze országokba kUldi el megbizottait, hogy ahol

szép k8nyvet látnak, vásárolják meg neki. T8bbet k81t

kftyvekre, mint bárki más a most 616 uralkod6k k8zU1. A

könyvek keltése is makrOszi munka. ..magyar könyvk8t8ket az

egész világon hiress6 tette munkájuk. A k8nyveket részben

selyembársonyba, részben aranyozott s8tétv6r8s vagy fekete

kecskeb6rbe k8t8tték.

Mátyás király minden fijdonságnak lelkes hive. Amint

tudomást szerzett a k8nyvnyomtatásr6l, maga is felállitott

egy nyomtat6mffhe1yt Budán. Egy Hess András nevff német

nyomtattmester késziti az fijfajta könyveket. Egyet mutatott

is a kftyvtáros. Latin nyelvff, és a magyarok t8rténetOr81

sz61. "Budai Kr6nikának" nevezik.

Najd ha hazaérkezem, meg sckat fogok mesélni arról,

hogy miket 1fittam Mátyás kirily visegrádi palotájában ês

budai várfiban. De annyit mar most is mondhatok, hogy aki

láthatta Mátyás kirfilyt, Visegrádot és Budán a Korvina

kelnyvtárat, az soha életében nem felejti el.
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kBnyvtár, -ak, -a

szélcsendes

székvfiros, -a

a város nevezetesage

nevezetes

csodálatos

megfogadni a tanácsot

holl6

cimer, -e

aranygyerrtr
csdr, -5k, -e

származik

elnevezés

sokfelé

hirdet

vale)

terem, termet, terme

diszitett

ki5r5s-körtil

nyitott

zárt

keetet, -e

heverff
bársony

egyébként

lapozgat

tud6s

lap, -ja

gondosan

elkészités

esztende

Szavak
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library

calm

capital, town with a royal
residence

the sight of the town

notable, noteworthy, famous

wonderful, surprising

to take the advice

raven

coat of arms

golden ring

bill, beak

originate

naming, name

in many different places,
in many directions

proclaim, tell, advertise

belonging to

hall, large room

decorated

all around

open

closed

volume

couch, davenport

velvet

otherwise

leaf (a book)

scientist

page

carefully

preparation

year



nem csoda

némelyik

megbizott, -at, -ja

uralkod6

k5nyvkt5t6

selyem, selymet, selyme

aranyozott

kecskeber, -5k, -e

tjdonsAg

lelkes hive

tudomAst szerez

nyomtatAs

felAllit

mdhely

mester, -e

készit

fajta

palota

no wonder

some of them

representative, delegate, agent

ruler

bookbinder

silk

gilded

kid, goatdkin

novelty

fervent admirer

get knowledge of something,
come to hear of something

printing

establish

workshop

master craftsman

prepare, make, get (something)
ready

type, sort, kind

palace

Kérdések

1. Ki irta a levelet és kinek?

2. Mir& sz61 a level?

3. Honnan küldi a levelet?

4. Milyen id8ben érkezett oda?

5. mit lAtott eddig a k5vet?

6. Kinek a tanAcsAra lAtogatott el oda?

7. Mi a kbnyvtAr neve?

8. Honnan szArmazik az elnevezés?

9. Hol lAthat6 ez a hollós cimer?

10. Hogyan szoktAk MAtyls kirAlyt a cimere után nevezni?

11. MAtyls kirAly idejében sok olyan k5nyvtAr volt a villgon?

12. Milyen a k5nyvtAr terme, hogy van berendezve?
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13. Harty könyv van a ktinyvtárban?

14. Mi van a nagyterem kftepén?

15. Ki szokott ott olvasni?

16. Sokat olvasott Metyls kirely?

17. Kik olvastak meg a könyvterban?

18. Milyenek a lanyvek, szinesek?

19. Abban az id8ben gyorsan készültek el a kftyvek?

20. Mennyibe ker11t néhány könyv?

21. Hol vette Metyes kirely azokat a.ktinyveket?

22. Sokat ktl1tt5tt k8nyvekre?

23. A tftbi uralkodb is kOltótt annyit lanyvekre?

24. Milyen a könyvek kötése?

25. Milyen anyagba voltak a kbnyvek k8tve?

26. Minek volt lelkes hive Metyfis kirely?

27. Mi volt fijdonság abban az id8ben?

28. Metyás kirely is felellitott egy nyomtat6mehelyt?

29. Ki készitette ott a kftyveket?

30. Látott a követ egy nyomtatott kear,vet?

31. Milyen nyelvT volt a lanyv?

32. Mira szCilt?

33. Mit igért a levélben a követ a bardtjfinak?

34. El lehet felejteni, amit ott látott?

35. Mikor kezd6dött a könyvnyomtates?
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Gvakorlatok

A. MODEL: A szekriny, amit bezártak - A bezárt szekrény.

1. A rUha, amelyet kimostak

2. A bort amit forraltak

3. A talilkozó, amit megbesziltek

4. Reginy, amit elolvastak

5. Csirke, amit levigtak

6. Az emberek, akik messziral Ottek

7. A biz, amit kiraboltak

8. A pohir, amelyet eltörtek

9. Az eredminy, amelyet virtak

10. A szó, amit adtak

11. A szoba, amit bebitoroztak

12. A biz, amit elbagytak

13. A lakás, amit kitakaritottak

14. A 1ev1, amelyet megirtak

15. A sz6, amit kimondtak

16. A, kbnyv, amit az asztalra tettek

17. Az emberek, akik tanultak

18. A falevelek, amelyek lebullottak

19. Az emberek, akik elfiradtak

20. A bolmik, amit megvásároltak

21. A fifik, akik kétsêgbeestek

22. A virigdk, amelyek elbervadtak

23. A firfis akit megborotváltak

24. Az asszonyOks aktk szépen feleatöztek

25. Az évek, amelyek elmultak

26. A, konyha, amelyet korszertren berendeztek

27. A ruhik, amelyek erkoptak

28. Az ablak, amit saekig kitirtak

29. A boritik, amelyet megcimeztek

30. A bely, amelyet elfoglaltak
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Pditolja a hiAnyz6 ragokat (is (is ds -s)

(Add the appropriate suffixes.)

B. MODEL: idegen beszéd

1. hajnal

2. kftgazdasAg

3. szegény

4. nyolc

5. viz

6. viz

7. kenyér

8. alfedd

9. fijsfig

10. háromláb

11. beszéd

12. baj

13. polc

14. :Az

15. kislAny

16. est

17. virág

18. akarat

19. illat

20. kUlfbld

21. itten

22. könyv

23. reggel

24. fiatal

25. Aprilis

- idegenes beszéd

- kirAndulás

- egyetem

- lakAs

- aut6busz

- ruha

- madarak

- lAny

- emberek

- fifi

- szék

- ember

- Ugyek

- szekrény

szavak

- mosoly

- dal

- kert

- ember

- virAg

- verseny

- hegyek

- polc

fijság

- jArAs

- zivatar
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

del

j6sziv

ma

nadrAg

utca

kéktoll

vAros

Eur6pa

sajt

hegy

veszély

jég

ipar

egyetem

csillag

eseS

lAz

fbldszint

igazság

féllAb

nittha

becsalet

apa

sbr

zsir

- harangsz6

- ember

- gyerekek

lány-

- lakAs

- madAr

- emberek

- utazás

- tészta

- utak

- kanyar

- viz

- tanuló

- hallgat6

- ég

- nap

- gyerek

hAz

tanAr

- férfi

hblgy

- ember

szigorfisig

pohAr

étel



C. Válaszoljon a lenti kérdósekre az alábbi szavakat használva:

k8nyvbarát k5nyVkereskede1em kBnyvnap k8nyvtár

k5nyve1 k5nyVkeresked6s k8nyvnélkal k8nyvtáros

kElnyve1és k5nyvkeresked6 k8nyvnyomda kBnyvtártan

k5nyve16 kbnyVkölcsEezés k8nyvnyomdász kBnyvtjdonság

k5nyvesbolt k5nyv1d51cs8nz6 k8nyvnyomtatás kBnyvvite1

k5nyvespo1c kbnyvkbtés k8nyvpiac k5nyvvite1tan

kt5nyvgyibt6 kbnyvkftészet kBnyvpo1c k8nyvvizsgi1at

kanyvszekrény k5nyVkl5t6 kBnyvsiker k5nyvvizsgA16

1. Hogy hivjuk azt az embert, aki a) a k8nyveket szereti?

b) lanyveket gydjt?

c) kftyveket k8lcs8n ad?

d) klinyvet Mit?

e) k8nyveket vizsgál?

f) k5nyvekke1 kereskedik?

g) k5nyvtárban dolgozik?

2. Hol dolgozik egy a) k5nyve16?

b) k5nyVkeresked6?

c) kbnyvtáros?

d) kbnyvnyomdász?

e) kbnyVköt6?

3. Mit tanul, aki a) kftyvtáros dkar lenni?

b) k5nyve16vagy kftyvvizsgál6 akar lenni?

4. Ki dolgozik egy a) k5nyvesboltban?

b) k5nyvilz1etben?

c) kBnyvkereskedésben?

d) könyvtárban?

e) kdnyVk51cs5nz8ben?

f) nyomdában?
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5. Hol vesz kftyveket egy a) kftyVbarit?

b) k5nyvgyejt40

c) könyVkeresked6?

6. Mit csinál egy a) kftyve16?

b) kbnyvbarát?

c) kt5nyvgyejt6?

d) kbnyvkereskeder?

e) kbnyVk51csbnze?

f) kt5nyVkbt6?

g) kftyvnyomdász?

h) kftyvtiros?

i) kftyvvizsgá16?

7. Vannak könyvnapok Washingtonban?

8. Mi az hogy "k5nyvsiker"?

9. Hol Allnak a kelnyvek egy lakásban?

10. Mikor kezd6a5tt a k5nyvnyomtatás?

11. Mit jelent az, hogy "k5nyvné1kii1" tudni valamit?

12. Hol használnak kElnyvite1t?

D. Házi feladat: Beszéljen Amerika legrégibb k5nyvtárár61.
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OROSZ ASSZONY

(Ncvella-részlet)

- Galambos Lajos -

Odakint gybnybreide volt, siltött a nap, halvanysárga

fénybe bltbzött az eg6sz város, ki kellett gombolnom a

kabatomat, olyan j6 id8' volt, s nagyot lélegzeni a tiszta

leveg8b61.

Amikor hazaértem, Tanya nem volt otthon, nem nagyon

izgatott, vittem haza valami munkát, nekitiltem azonnal.

F61 nyolc fel6 jött meg kipirulva, kérdeztem tale, hol voltgl?

- Varr6n8h61 - mondta.

- Mar megint?

- Találtunk egy pompas anyagot. Ha kész lesz, majd

meglatod. Megszereted biztosan.

Folytattam tovabb a munkámat.

- Haragszol érte?

Ugyan, dehogy haragszom.

Ledobta a taskaját, levetette a kabatot, lerügta a

cip616t, $ kinyfijt6ztatta a lábait.

- Mit fogunk vacsorázni? - kérdeztem.

- Jaj - mondta teljesen kiment a fejemb61. Hogy

6n milyen buta vagyok. Most mit csinaljak gyorsan?

Tojás van itthon?

Kiszaladt a konyhaba, hallottam, hogy benyitott a

spajzba, aztán visszatért, 6s azt mondta, hogy nincs,

de meg kenyft sincsen, le kell szaladni a boltba.

- El is mehettink valahova vacuorazni - mondtam.

- Nem - mondta elegetköltöttUnkmár ebben a h6napban,

ha mindig igy elszórjuk a penzt, nem fogunk jutni semmire.

Leszaladok 6n, és hozok hideget.
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- Hozhatsz egy tiveg bort is.

- Hogyisne - mondta.

Dfidolva alt5z5tt fel fijra, s mig nyüjtftkodott, a

harisnyájat igazgatta, nekem eszembe jutott az a pity6kos

éjszaka, amikor azt kiabálta az utcán, hogy "mi diszhalak

vagyunk".

- Komolyan mondtad te azt? - kérdeztem.

- Mit?

- Hogy ügy érzed, mintha diszhal lennél.

- Mikor mondtam en ezt?

- Akkor éjszaka.

Tudta, mit jelent ez az akkor, elhfizta a száját, belebüjt

a cipejébe, as azt mondta:

- Nem emlékszem ra.

Odamentem hozzá, és megcs6koltam az arcát.

- Siess vissza.

- J6 - mondta.

- Es siess egyebkent is, mert nyolckor bezar a bolt.

- Szaladok - mondta.

Kiszellfttettem, és lehfiztam az ablakra a redSnyt.

Bekapcsoltam a radift, kimentem a konyhába, leteritettem

az asztalt, kistanyêrokat raktam ki, }cast, villát, mindent

Egy pohár bor magiscsak j6lesne, gondoltam, ha van egy kis

sziv Tanyában, hoz fel. Kimentem az eleszobába, hogy

megblelhessem mindjárt, ha visszatar. Nem gyüjtottam

fel a villanyt, gondoltam, megijesztem egy kicsit: "hame%

Rettenetesen meg tudott ijedni, aztan meg kacagott magán,

hogy a kiinnye is kibuggyant. Hat vartam ott, aztán azt

gondoltam: ejnye, az istenit, de soka marad.
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Visszamentem a konyhába, megigazitottam a két tfinyér

mellett a kést meg a villfit. Rápillantottam az 6rfira.

Negyed kilenc elmült. Lehet, hogy mar nem talfilta nyitva

az itteni boltot, és elment az erd6sarkiba? Az kilencig

tart nyitva. A fene egye meg, az itteni mindig hamarabb

zár, nem várja ki a munkaid6 végét, lehfizza a rol6t.

Szegénykém, trappoihat most az erd6sarki boltta vissza,

csak le ne szaitsai valami suhanc, kelemben lélek

ér majd haza.

Eléje menjek?

A, hiszen nincs meg olyan sat6t, sokan járnak mfig

ilyenkor az utcákon.

Mért is nem mentem vele? ippen csak a kabátot kellett

volna magamra kapnom.

Ledltem a fotelba, el6vettem az fijsfigot, és rfigyüjtottam

egy cigarettfira. De nem tudtam olvasni. A szivem hevesen

kezdett kalapfilni, nem izlett a cigaretta sem, mi van velem,

gondoltam, mfir azt se tudom kivfirni, hogy hazaérjen?

Mintha cs5ngettek volna, szaladtam ajt6t nyitni. 6,

Tanya, Tanya, hat hol jfirtál ennyi ideig? De nem cstingetett

senki, és nem is volt az ajt6 elftt senki. Rfipillantottam

az 6rfira.

Akkor mar elmfilt kilenc.
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Szavak

halvány, halovány

kigombol

lêlegzik

leveg6

izgat

nekitil (a munkának)

kipirul

pompas

haragudni (valamiêrt valakire)

ugyan, dehogy

dob

rfig

kiny1jt6zik

kiment a fejemb61

benyit

spAjz

elsz6rni a penzt

hogyisne

dfidol

igazgat

pity6kás

kiabál

disz

komolyan

elhfizta a száját

belebfijik

egyébkênt

lehfiz

redaly, -bk

leterit

rak
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pale

unbutton

breathe

air

excite, upset

sit down to start (to work)

blush, flush

splendid

to be angry

there, of course not

throw

kick

stretch oneself

(the thought) escaped me,
I have forgotten

enter, step in

pantry, larder

to squander money

nothing of the sort

hum (a tune)

arrange, adjust

tipsy, tight

shout

decoration, ornament

seriously

pursed her lips

get into

otherwise, on the other hand

pull down

shutter

cover

put



jdaesik

megblel

megijeszt

rettenetesen

kacag

kftny

kibuggyan

ejnye

az istenit

megigazit

pillant

fene egye meg

rol6

trappol

leszdait

suhanc

kUlönben

lélek ér haza

eléje megy (valakinek)

magAra kap (ruhAt)

hevesen

kalapAl

csönget, csenget

it's pleasant, good, nice, pleasing

embrace

frighten

terribly

laugh (v)

tear (n)

stream forth

damn it!, dash it!, what a pity

goodness gracious, damn it

set right, put right

glance at

damn it, blast it

window shade, venetian blind

trot

make a pass at

youngster, lad

otherwise

gets home very frightened

go to meet (someone)

put, slip on (one's clothes)

violently

hammer

ring the bell

Kérdések

1. Milyen id8" volt az elbeszél6sben?

2. Miért kellett kigombolni a kabAtot?

3. Milyen volt a leveg8V

4. Otthon talAlta TAnytt, amikor haza6rt?

5. Mihez kezdett mindjArt, amikor hazaêrt?

6. Mikor érkezett meg Tanya?

7. Hol volt Tanya?

8. Miért volt a varr6n8h61?

9. Mit esinAlt Tanya, amint haza6rkezett?
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10. Mi utan 6rdeklillaftt a f6rfi?

11. Készitett vacsorat az asszony?

12. Volt ennival6 otthon?

13. Miért kellett a boltba szaladnia?

14. Miért nem akart az asszony elmenni vendéglfte vacsorázni?

15. Mit kért a férfi, hogy mit hozzon meg a boltb61?

16. Mit csinalt Tanya mialatt 61tózkbd6ttl

17. Mi jutott a férfinek eszébe?

18. Mit kiabalt az asszony azon az éjszakan?

19. Mit mondott az asszony, emlékszik ra?

20. Mit mondott a férfi, amlkor megcs6kolta az asszonyt?

21. Mit csinalt a férfi Miután elment az asszony?

22. Hol teritette meg az asztalt?

23. Mit tett az asztalra?

24. Mit gondolt, mit hoz Tanya, ha van egy kis szive?

25. Hol vart Tányára?

26. Gyüjtott villanyt?

27. Miért nem gyüjtott villanyt az eleszobaban?

28. Meddig vart az el6szobaban?

29. Meddig van nyitva a kazeli bolt?

30. Mit gondolt, hogy miért kellett Tányának az erd6sarki

boltba mennie?

31. Agg6dott, hogy hol van Tanya?

32. Eléje ment?

33. Miért nem ment eleje Tanyanak?

34. Sokan jarnak meg ilyenkor az utcan?

35. Mit gondolt, mit kellett volna csinálnia?

36. Hova Ult le 6s mit csinalt?

37. Tudott olvasni?

38. izlett neki a cigaretta?

39. Miért kalapalt a szive?

40. Miért szaladt ajt6t nyitni?

41. Volt valaki az ajt6 elftt?

42. Haul, 6ra volt akkor?



Gyakorlatok

A. MODEL: Kimentem a konyhába, hogy megbleljem.

Kimentem a konyhába, hogy meg51e1hessem.

1. Odamentem hozzS, hogy megcs6koljam.

2. Kimentem az el6szobába, hogy megijesszem.

3. A juhász felment BudSra, hogy eladja a kutySit.

4. Megdlltunk a kftlekedési lfimpSnAl, hogy a rend&

fel ne irjon minket.

5. Tiz brakor lefekszUnk, hogy 8 órát caludjunk.

6. Leillt a fotelba fijságot olvasni.

7. Szaladtam ajt6t nyitani.

8. iva elment az Uzletbe vásárolni.

9. A gyerekek hazamentek, hogy tanuljanak.

10. fitlevelet szereztem, hogy Eur6pdba tudjak utazni.

11. Vizet viszUnk magunkkal, hogy inni tudjunk.

12. Az apa pênzt adott a gyereknek kftyvet venni.

13. Az asszonyok megfiezték eldie az eb6det, hogy

d61után teniszezni tudjanak.

14. K51cs5nkérem az ir6gépet levelet irni.

15. A diplomaták magyarul tanulnak, hogy Magyarországon

magyarul tudjanak beszélni.

B. Hogy mondja más szóval?

1. nekitil a munkának 8. red8hy

2. pompds 9. rettenetesen

3. spájz 10. kacag

4. visszatér 11. rdpillant

5. eleget kblt 12. trappol

6. nem jutunk semmire 13. magamra kapni

7. hogyisne 14. ennyi ideig
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15. nevezetes 21. mesél

16. zárt 22. bsvglny

17. eb 23. fotel

18. kerra1fogta 24. gybgyszer

19. aprb 25. terem

20. belép

C. MODEL: IT- benyit - spAjz - Benyitott a spAjzba.

1. mi - talAl - szép - anyag

2. en folytat - munka

3. en - 1011 - fotel - el6Vesz - fijság - rAgyOjt -

cigaretta

4. mi - sokat kt51t - ez a hbnap

5. 6 - rApillant - az bra

6. 8k Buda - sz6p id8'- megérkezni

7. 6n - megfogad - tanAcs

8. ez a könyvtár - minden könyv - cimer van

9. az asztalok - férfiak - All - és lapoz - a könyvek

10. a kernyv - elkészités - több esztend6 - tart

11. a király - messze országok - elküld - megbizottak -

kbnyvek - vAsfiro1

12. az ember - megkelszön - segitség - ês visszamegy -

falu

D. HAzi feladat: CsinA1jon mondatokat az alAbbi kifejezêsekkel:

1. kimegy a fejéba

2. nekiill a munkAnak

3. elszbrja a penzt

4. eléje megy (valakinek)

5. magAra kap (valamit)

6. megfogadni a tanAcsot

7. tudomAst szerez

8. lelkes hive
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12

PESTI MADARAK

- Heltay Jen6 -

BESZfiLGETgS A GULLEL

A görl bejött a szobSba, és Stadta a levelet. Protekciem

level volt, Oszkir irta:

- Ha tehetsz valamit a kislány êrdekében... Ugyes, csinos

elfte is kösztinöm... hales hived.

HS1Ss hived! Annyi MIAs hive van az embernek ki tudja

valamennyit nyilvántartani? Megkêrdeztem a Orlt:

- Oszkár kicsoda?

- Vezérigazgat6.

Nyugodtan, kEtzönyösen mondta, és Srtatlan, tiszta szemmel

nêzett rem. Kék szeme volt a Orinek, Sgszintr. Veszedelmes

szin ez, mennyországot keres mtigötte az ember, de többnyire

leveget talS1 csak. Nagyon csinos volt a Orl, magas, karcsfi,

bolondos hajd szake. Finom orra alatt furcsin, mozgott rdzsos

pici szdja. Azt hittem, cukrot majszol.

- Mi van a szájában? Bonbon?

- Gumit rágok.

- Miêrt?

- Adták.

- Tftben?

- Nem. Artfir.

- Artfir kicsoda?

- Vezérigazgat6.

- Ilyen szgtp lánynak nem szabad gumit ragni. Nem gondol

arra, hogy valaki megcs6kolja?

- Nem gondoldk re. Annak mindig ki van téve az ember.



Es kivette szájabcil a gumit. Nyugodtan, egYkedvfien, dgy,

ahogy bevette. Habozas nelkal engedelmeskedett annak is, aki

rebirta, annak is, aki lebeszelte r6la. El8Vette kis arany

cigarettatarcAjit. Megkinaltam a magameval. Visszautasitotta:

- Kbszönbm. A masikat jobban szeretem. Ndkem csinálják.

- Hol?

- Nem tudom. Lajos csinaltatja.

- Lajos? Vezerigazgatb?

A görl ragyogni kezdett:

- Az. Tetszik ismerni?

- Nem nem ismerem

Ragyfijtottunk. Egy-ket pillanatig csöndben cigarettaztunk.

A görl az irdesztal eliett a116 karosszekben, jobb Mat Atvetette

a bal t6rdón. Szep laba volt, remek harisnyája, nagyszerff cipaje.

Mereven nezett maga 'ale. Az ithasztalt nezte, irataimat,

leveleimet. Protekcidis levele mellet egy amerikai level

boriteka fekildt; majd fölfalta szemevel. Véget vetettem a

csöndnek.

- Mit tehetek magáert, kisasszony? Szinhaz?

- Isten ments! Nem vagyok bolond, hogy fillerekert

ugraljak...

- Tisztesseges kenyerkereset... es ha az saber tehetséges...

- Esti ket-hdrom penge? Annyit szobadisznek is megerek.

- Hat akkor?

- Filmre szeretnek menni. Tess& engem elhelyezni...

- Nem olyan egyszerl az, kisasszony... A gazdasági

helyzet... alig gyertanak ma filmet... keves a szerep es

sok a jelentkeze...

- Kerem, ha azt tetszik gondolni, hogy ez a protekci6

keves, hozhatok jobbat is...

- Jobbat? Kit61?
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Kerolyt6l.

Keroly kicsoda?

Vezerigazgat6.

Ennyi bejndk es Sszintesegnek nem tudtam ellenállni.

E18Vettem a levelpapirost es irni kezdtem:

- HA tehetsz valamit a kislány erdekeben... Ugyess

csinos... e18ke is kbszemeon... hales hived...

A gewl összehfizott szembldbkkel figyelte munkamat:

Kindk teszik irni?

- Egy... egy vezérigazgat6nak.

Nagyot lélegzett. Mint:
Akkor j6. Kbszönöm.

De nem ment el. Megállt az ir6asztal el6tto es megblvölten

bemult az amerikai levelre.

Miért erdekledik figy az irent a level irent?

- Nem a level...

- Hat?

K8nybrg8h nezett rem:

- A belyeg. Ha nincs re szUksege... tessék nekem adni...

Kislány korom 6ta gyejtbk belyegeket.

fis en felUletes megfigyeleazt hittems bogy

vezérigazgat6kat:



$zavak

protekci6s levól

csinos

hális hive

kicsoda

vezérigazgat6

kftbny8sen

ártatlan

veszedelmes

mennyorszag, -a

tbbbnyire

karcsd

bolond

finom

furcsán

mozog (vi)

rfizs

majszol

rag

ki van téve az ember (-nek)

egykedvilen

habozás nlkül

engedelmeskedik (-nek)

rábir (-rel

lebesza (-r81)

cigarettatárca

megkindl

visszautasit

ragyog

pillanat

csbnd, csend, -je

dtvet

84

letter of recommendation

nice looking, pretty

faithfully yours

who(ever)

managing director

indifferently, uninterestedly

innocent, guiltless

dangerous

heaven

mostly

slim

crazy

fine

strangely, oddly

move

lipstick

mundh, nibble

chew, bite

one is exposed to,

runs the ridk of

indifferently

unhesitatingly

Obey

induce somebody to do something

talk out of (something)

cigarette case

offer (v)

refuse

glitter, shine

moment

silence

fling over



térd, -e

mereven nez

irat, -a, -ja

maid

fblfalja a szemével

véget vet (-nek)

Isten ments

ugrel

tisztesseges

tehetséges

szobadisz

meger

gyárt

szerep, -e

jelentkime6

bid

6szinteség

ellenállni (-nek)

emszehfiz

szemindök, -15t, -e, -je

nagyot lélegzik

megbdV8lten

irent

bemul

ktinyörg6

gyfirjt

feltiletes

megfigyel6
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knee

stare at

document, paper

almost, nearly

devour with onels eyes

end

heaven forbid

jump around

honest

talented

room decoration, ornament

is worth

manufacture, produce

role

applicant, candidate

charm

sincerity, frankness

resist

draw together

eyebrow

breathe freely

spellbound

about

gaze at, stare at

begging, beseeching

collect

superficial, trivial

observer



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19. A lány elfogadta a cigarettát az ir6t61, amikor az megkinalta? .t

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Kérdések

Ki jött be a szobaba és mit adott At?

Milyen leva volt?

Kit81 volt a level és mit kért?

EmAkezett az 1r6 Oszkárra?

Ki volt Oszkár?

Milyen'szemmel nézett ra a Any?

Milyen szinff szeme volt a lányndk?

Miért veszedelmes a kékszina szem?

Milyen szind'haja volt a lánynak?

Szép volt a lány?

Mit majszolt a lany?

Miért rágta a gumit?

kapta a gumit?

Mit mondott az 1r6, hogy egy BM') Any miftt ne ragjon gumit?

Mit válaszolt a lány?

Tovább rágta a gumit?

Nehéz volt rábirni, hogy ne ragja a gumit?

Mit vett eltTa lAny?

1

Mit mondott, miért szereti a saját cigarettájft?

Ki csináltatja neki?

Lajos is vezérigazgat6?

Meddig tiltek csönben cigarettázva?

Mit csinált a lány a lábával?

Szép cipeje ês harisnyája volt a lánynak?

Mit nézett mereven a lány?

Mit kérdezett végre az 1r6?

Miért nem akart a lány szinhfizban szerepelni?

Mit szeretett volna a lány csinálni?

Kannylvalakit elhelyezni a filmnêl?

Miért nem könnyM
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32. Mit mondott a lAny, hogy mit hozhat meg ha ez a

protekci6 nem eleg?

33. Kital akart a lAny jobb protekci6t hozni?

34. Ellen tudott Allni az 1r6 a kérésének?

35. Miért nem tudott ellenAllni?

36. Mit csinAlt az 1r6 a lAny erdekében?

37. Kinek irt?

38. örtilt a lAny, amikor megtudta, hogy kinek ir?

39. Elment a lAny, amikor megkapta a protekci6s levelet?

40. Mit bAmult megbairedten?

41. Miert érdeklied8tt az amerikai level irAnt?

42. Mit kért el a lAny?

43. Az 1r6 mit hitt, hogy mit gyajt a lAny bélyeg helyett?

44. Maga is gyejt belyeget?

45. Maga j6 megfigyel6 vagy feltiletes megfigyel6?

Gvakorlatok

A.1 MODEL: Hogy van? - Hogy tetszik lenni?

1. Ismeri Lajost?

2. Budapestre megy?

3. HAny 6rAra jon haza?

4. Mikor ebedel?

5. Hol lakik?

6. Merre megy?

7. Mit iszik?

8. Azt gondolja, hogy ez nem elég?

9. Megveszi a ruhlt?

10.MeglAtogatta KovAcsékat?

11.Elviszi a gyerekeket?

12.Kitakaritja a lakAst?

13,RAgy1zjt?

14,Idehozza a virAgokat?

15.Lefekszik?
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A.2 MODEL: Legyen szives adja nekem. Tessék nekem adni.

1. Legyen

2. Legyen

3. Legyen

4. Legyen

5. Legyen

6. Legyen

7. Legyen

8. Legyen

9. Legyen

10.Legyen

szives

szives

szives

szives

szives

szives

szives

szives

szives

szives

helyezzen el engem.

kinfiljon meg.

e1tedk8dj5n fel.

vetközzön le.

borotválkozzon meg.

siessen.

szelleztesse ki a szobát,

hfizza le a red6nyt.

kapcsolja be a rediót.

irja ale itt.

A.3 MODEL: Ne menjen oda! Ne tessék odamenni!

1. Ne haragudjon!

2. Ne utasitsa vissza!

3. Ne maradjon sokáig!

4. Ne menjen eléje!

5. Ne csöngessen meg!

6. Ne nyissa ki az ablakot!

7. Ne zArja be az ajt6t!

8. Ne késsen el!

9. Ne erre a villamosra szálljon fel!

10.Ne szajon hozzá!

B. MODEL: en - nagy ház. - Nekem nagy házam van.

1. juhász - 6 kutya

2. brmênyek - juhok

3. huszárok - szép lovak

4. ezek a gyerekek - sok játók

5. 6 - galamb

6. 8k - szamer
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7. mi - lireg

8. senki - b6lyeg

9. ki? 1ev61pap1r

10. KovAcsék - televizift készül6k

11. 8k - nem j6 telefon

12. ez a lAny - sz6p szem

13. KovAcs - hArom v6

14. én-sz6p dlom volt

15. f8hök - semmi id6

16. szomsz6d - sok bokor

17. 8k - el6g

18. mi - ellenf61

19. ez a 1ev61 - semmi 6rte1em

20. gyerek - sok 6sz

21. az elnek - hatalom

22. 6n - nem sok jövedelem

23. 8k - tires poharak

24. templom - r6gi torony

25. lAnyok - nagy ttlkor

C. Mi a helyes magyar szbrend?

1. kis cigarettatArcAjAt arany eldvette

2. ennyi ellenAllni tudtam bAjnak 6s nem eszintes6gnek

3. levelet bej5tt ittadta szobAba és garl a a a

4. az a van a templom iskola mellett mellett

5. besz6lni tanulnak hogy magyarul magyarul

Magyarországon tudjanak

6. vehessen gyereknek pénzt a ktinyvet hogy az apa adott

7. az irdesztal megAllt és levélre elett a lAny bAmult

az amerikai

8. egy cigarettAra leültem elffilettem a fotelba és

rAgyfijtottam az djsfigot
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9. a felirAs légiposta' a levelszekrenybe Allt amelyen

bedobtam abba levelet

10. beszélgetni expressz6ba finn velem egy diAkot

j5jjön egy meghivtam hogy

11. gazdag juhait örmeny egy elhajtottAk amikor törftök

legeltek a azok a mezdh

12. bekapcsoltam a kistAnyérokat asztalt }test villát

rAdift mindent a konyhAba leteritettem kiraktam

kimentem az

D. HAzi feladat: CsinAljon mondatokat az alAbbi kifejez,esekkel:

1. ki van téve az ember (valaminek)

2. habozás nelkül

3. mereven nez

4. nagyot lélegzik

5. rAbir (valakit valamirej

6. lebeszél (valakit valamir8I)

7. visszautasit (valamit)

/11- 11, ,
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13

A VANDORLd KoNYV

- Mbra Ferenc utSn -

A történet figy kezdtklótt, hogy 1923-ban, Pet6fi

selletésének 100. évfordultdára egy els6kiadásfi Petefi-

versesk5nyvet kaptam ajándekba. Mivel ismertem a kónyv

értékét, mindjárt tudtam, hogy nem tartom meg magamnak.

Szegény ember vagyok en ahhoz, 'logy ekkora kincset Skizgessek

a kanyveim kftlitt. Hat elhatároztam, hogy odaadom a szegeoa

vfirosi kftyvtárnak.

Kikészitettem egy csom6 más konyvvel a jegszekrény

tetejére, s mivel éppen el kellett utaznom, telefonon

meghagytam a kiinyvtárszolgának, hogy vigye el. Persze en

Janost kértem meg, János meg Andrásnak adott rá parancsot,

Andras Imrének adta tovább az utasitfist, s a vége az lett,

hogy se:Ai sem jött el a kftyvert.

Amikor hazaérkeztem, a kftyveket mind ott találtam a

jegszekrényen, csak a Pet8fi-kdnyv nem volt ott kftöttlik.

- Ki vitte el? - kérdeztem a ház népet81. Mindenki a

vállSt vonogatta, csak Boris néni, a mi mindentud6 Borisunk

gyanakodott valakire:

- A "varas-béka" járt itt egy reggel, az tehette - mondta.

Varas-beklnak azt a kis fijságos fifit nevezte el Borisunk,

akivel a télen keveredtUnk barátságba. A szegény gyerek

karacsonykor is mezitláb hordta az fijságot. Adtunk neki egy

par rossz cip6t. Negyednapra megint csak mezitláb járta a

havat, jeget.

- Hat te, hova tetted a cipft?

- Jani bátySmnak adtam. Gyárba jar, neki jobban kell.

KeritettUnk meg egy pAr rossz cip6t. Aztán jobb szomszédunkt61

is koldultunk egy part, majd a bal szomszédunkt61 is, de hiába,
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csaik nem tudtunk a gyereken segiteni. Annyi betyja, nenje van

neki, bogy azt az egész utca nem gy8kne cip6Vel. igy aztán

ha !Mr fblruhezni nem tudtlik a fifth, het legalAbb tepleljUk.

De amit kap tfttink, azt a helyszinen kell megennie, mert

1d118nben azt is az atyafisegnak vinné haza.

Harmadnapra a kapuban talelkoztam a varas-békeval.

Pattogatott kukoricet evett egy papirzacsk6b6l. A zacsk6

abbe)l a papirosba készUlt, amelybe a Petaikemyvet

csomagoltam.

- Nini! het ezt hol vetted?

- Maguknel talAltam a j4gszekrényen. - Eszébe sem volt

tagadni.

- Het a kbnyv, amely benne volt?

- A kftyv? Sago versdk voltak benne, elolvastam, azten

Mit kifliért odaadtam a peknek, aki a sakkon Arul, hadd

olvassa el iTis.

A pekkel meg aznap este beszéltem, csakhogy a kbnyv

mer nAla sem volt. Eladta a s6gorenak, a cipepucol6nak

kétszez koronAért.

- Ejnye, de sietett t6le megszabadulni!

- Het amikor lettam, bogy olyan sag) versek vannak

benne, gondoltam ez j6 lesz a s6gornak, aki igen tanult

ember, n6tAkat is szerkeszt.

Mindjert gondoltam, hogy.ezzel a "n6tak5lt6'rel" baj

lesz. Lett is, mert csak egy het !nava sikertilt beszélnem

vele, akkor is kocsmeban, borkfti Allapotban.

- Ezer koronet adott a kbnyvért egy vasfiti border.

A nevét nem tudom, de megtalelhatja a vasfitnAl.

Egy het mfilva megkerUlt a border is. Azt mondta, bogy

ötezer koroneert adta el a kftyvet egy paprikes gazdAnak.

Felkerestem a gazdet, nagyon j6 szivvel volt hozzem, de a
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kftyvet 6 sem tudta e16adni.

Verka lAnyomnak vettem meg, mert nagyon szereti a

verseket, ami6ta az iskolAb61 kimaradt.

- No - .ondom -, most hallgassuk meg VerkAt! A leAny

e1v5rösbOtt. MindjArt lAttam, hogy valami nincs rendben.

Ismer egy vArosi irnokot, neki adta emlékbe.

Az irnok urat mAr a hivatalban kerestem fel.

- Szeretnénk összehAzasodni - kezdte -1 de meg egy

tisztességes ruhAm, nyakkendan sincs. Itt a hivatalban

olvasta valaki az fijságban, milyen nagy Ara van most a

régi Pet6fik5nyvnek. Hat eladtam kérem, pedig majd

elsUllyedtem szégyenemben. Harmincezer koronAt kaptam

êrte, abb61 ruházkodtam fel.

- Kinek adta el?

- A paprikAs Bergernek.

MindjArt gondoihattam volna! A paprikAs Bergernek

penze is van, meg szive is hozzA. Nagy gyffjt65zenvedé1y

van benne, aminek a szegedi kftyvtAr 6s mfizeum is hasznAt

lAtta. HozzA nem ronthattam be ajt6stul.

MAsnap hivatali munkatArsaimmal tanakodtunk az Ugyr61,

amlkor kopognak az ajt6n. Ahogy kimegyek, a paprikAs

Berger nyfijtja felém a hetek 6ta kergetett kincset, a

Pet6fi-k5tetet.

- Igazgat6 fir, vettem valamit a kftyvtárunknak! Egy

els6 kiadfisfi Pet6fit.

igy kerUlt a Pet6fi-verskftet a vArosi nagykElnyvtArba,

miutAn megitatta szépsêgével fir, paraszt, proletAr, iparos,

keresked6'és mezitlAbas gyermek lelkét.
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vindorl6

évfordul6

kiadás

kincs

ekkora

driz

kikésziteni

csom6

teter, teteje

meghagyni

szolga

utasit1s

3/Mat von

néni

gyanakodik

varas-beka

barátságba keveredni

mezitlib, -at

hord

kerit

koldul

néne, nénje

nem gyezi (-vel)

fedruház

táplál

helyszinen

atyafiság, -a

pattogatott kukorica

zacsk6

nini

eszébe sem volt

tagad

Szavak

94

wandering

anniversary

edition, publication, issue

treasure

as large as this

watch, guard, take care of

to put out, prepare

a number of, lot, bunch

top

order, direct

servant

command, order, instruction

shrug (the shoulders)

aunt

suspect (somebody)

toad

get friendly, make friends with

barefoot

carry

get, Obtain

beg

elder sister

is not able to afford, provide

provide with clothes

nouridh, feed

on the spot / site

kinship, relations

popcorn

(paper) bag

looks

it did not occur to him

deny



kifli

pak, -e, -je

árul

pucol6

ejnye

megszabadul (valamit8i)

arta

szeekeszt

kocsma

boekbzi Allapotban

megkertil

gazda

elv5r6s5dik

irnok, -a

emlék, -e

tisztességes

els011yed szégyenében

gydjt6Szenvedély

hasznát lfitja (-nek)

berohan ajtóstul (valakihez)

tanakodni

nyfijt (valamit)

kerget

iparos

keresked6

lélek, lelket, lelke

roll, crescent

baker

sell

cleaner

what a pity, shame; well

to get rid of something

song

construct, compose

saloon, tavern

intoxicated

is found, turns

farmer

blush

clerk

souvenir, keepsake

adequate, proper

he is so ashamed he widhes the
earth would swallow him up

mania, passion for collecting

gain by, profit from

burst in on (someone) unexpectedly,

barge in on (someone)

to consult, confer, discuss

pass, hand

hunt, pursue, chase

craftsman

merchant

soul



Kérdések

1. Milyen evfordul6 volt 1923-ban?

2. Mit kapott az 1r6 ebb& az alkalomb61?

3. irtékes ajándék volt?

4. Miért nem akarta megtartani a ktinyvet maganak?

5. Mi volt az 1r6 terve a kftyvvel?

6. Volt tabb kBnyv is, amit oda akart adni a kbnyvtárnak?

7. Hova tette a ktinyveket?

8. K. kért meg, hogy vigye el a ktinyveket?

9. Miért nem tudta az 1r6 maga elvinni a kemyveket?

10. Janos kinek adta tovAbb az utasitfist?

11. Andras meg kinek adta tovább a parancsot?

12. Végn1 is mi tbrtént, elvitték a kesnyvet?

13. Mit talált az 1r6 a jegszekrenyen, amikor hazaérkezett?

14. Minden kbnyv ott volt?

15. A }az népe tudta, hogy ki vitte el a kelnyvet?

16. Kire gyanakodott Boris néni?

17. Minek nevezte Boris néni a kis fijsdgos fifit?

18. Miral volt nevezetes a fifi?

19. Adtak neki egy par cipft?

20. Mit csindlt a gyerek a ciptArel?

21. Sikernit felruházni a fifit?

22. Bogy probáltak segiteni a gyereken?

23. Miért kell a helyszinen megenni a gyereknek, amit kap?

24. Mikor és hol találkozott az 1r6 a fifival?

25. Mit evett a gyerek?

26. Mibe volt csomagolva a pattogatott kukorica?

27. Mit kérdezett az 1r6?

28. Mit mondott a gyerek, hogy kinek adta a kbnyvet és miért?

29. Megtalálta az 1r6 a kbnyvet a panel?

30. Kinek adta el a pek a kdnyvet és miért?

31. Mivel foglakozik a pek sog6ra a cipalmcoláson kivnl?

32. Mikor sikernit as ir6nak beszélnie a "n6tala1t6Vel"?

96



33. Hol talAlta meg a "n6takölt6t" ês milyen Allapotban?

34. NAla volt a könyv?

35. Kinek adta el és mennyiért?

36. MegtalAlta az 1r6 a hordArt?

37. A hordArnAl volt a k5nyv?

38. Kinek és mennyiért adta tovAbb a hordAr a kbnyvet?

39. Elment az 1r6 a gazdAhoz?

40. Hogyan fogadta a gazda az ir6t?

41. NAla volt a kBnyv?

42. 6 kinek adta a kftyvet és miért?

43. Mit csinAlt vele Verka?

44. Hol kereste fel az 1r6 az irnokot?

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Mit mondott az irnok, miért adta el a ki5nyvet?

Honnan tudta, hogy nagy Ara van a Petdfi kftyvnek?

Mennyit kapott a kftyvért?

Mit csinAlt a p6nzzel?

Kinek adta el az irnok a kBnyvet?

Ki a paprikAs Berger?

Ki lAtja hasznAt az 8' gyalteszenyedayének?

52. HozzA is elment az ir6?

53. Kivel tanakodott mAsnap az 1r6 a hivatalban?

54. Ki kopogott az ajt6n?

55. Ki Allt az ajt6ban és mit nyfijtott feléje?

56. Kik olvastAk és élvezték a könyvet, mielett az a

kftyvtArba kertilt?
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Gyakorlatok

A. MODEL: egy / kElnyv / kap / ajándék /

Egy kbnyvet kaptam ajándêkba.

1. egy / vers /kElnyv / kap / ajándók

2. ismer / a kElnyv / érték / igy / nem / akar /

megtart / magam

3. elhatdroz / hogy / odaad / a kElnyv / a vdros

ki5nyvtdr

4. kikészit / a könyv / a jégszekrény / tet8'/

egy / csom6 / mds / könyv

5. elutazni / kell / igy / megmond / a kftyvtárszo1ga /

hogy / elvinni / a kElnyvet

6. de / senki / sem / eljön / a kElnyv

7. amlkor / hazaérkezik / a vers / könyv / nincs / ott

8. senki / se / tud / ki / elvisz / a kbnyv

9. Boris néni / az fijság / fifi / gyanakodik

10. kapu /talfilkozik / a fid

11. megkérdez / a fifi / hogy / hol / van / a kElnyv

12. a fifi / azt / mond / hogy / két kifli / odaad /

a peic / mert / szép vers / vannak / a kanyv

13. a pek / sem / van / a kElnyv / mert / elad / sdogor /

a cip8Pucu16 / kétszáz korona

14. a cipepucul6 / ezer korona / kap / egy horddr /

a ki5nyv

15. a horddr / ötezer korona / elad / a könyv /

egy paprikds gazda
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16. a gazda / a lanya / veszi / a kbnyv / mert /

a lany / szeret / a versek

17. a lany / egy irnok / ad / a kbnyv / emlék

18. az irnok / harmincezer korona / kap / a kftyv /

paprika::: Berger

19. paprikas Berger / sok penz / van / és gyljt / kbnyvek

20. masnap / valdki kopog / az ajt6

21. paprika::: Berger / a11 / ott / és nyüjt / a könyv

22. vesz / valami / a (mi) könyvtar / mond /

egy Peteri kdnyv

23. igy / kern'. / Pet6fi k5nyv / a varos / nagykönyvtar

B. MODEL: Odaadta a könyvet két kifliért.

Odaadhatna a kbnyvet két kifliért.

1. Eladta a cip8Pucul6nak kétszaz forintért.

2. Ezer koronat adott a könyvért egy vasfiti hordar.

3. Szazötven forintot fizettem a vacsoraért.

4. Tartoznak nekem az ebedért.

5. !Car ezért a gyerekért.

6. Az asszony könyörgEltt a fiaért.

7. E1kt1dtem a gyereket fijsagért.

8. Mindent megtesz a csaladjaért.

9. Elmegyek a maga kedvéêrt.

10. Nem haragszunk a késésért.

11. Az Uz1etbe szaladnak élelmiszerért.

12. A, katonak meghalnak a hazajukért.

C. Hazi feladat: Beszéljen a kedvenc kt1t6jér1.
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A KOLTO SZCILETtSE SZAZADIK N.&
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BUDAPEST szticesFOvARos KOZONSEOI:
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AMI MEGfiRTHETETLEN

- M6ricz Zsigmond utan -

Kéz a kézben mentek az utcan, Valika és Pannika.

Hazafelé mentek az iskolab61. A kis utca sarkan el

szoktak valni $ onnan Pannika ment a kis utcaba, Valika

meg a nagy utcaba.

De most Valika nem eresztette el Pannika kezét, hanem

hfizta maga utan.

- Na gyere, na gyere, nalunk fogsz ebédelni!

- Nem...

- A tanit6 néni megmondta, muszaj.

- De neem

Valika nem tör5dött Pannikaval, vitte magaval. Eresebb

volt, kemérebb és batrabb. Pannika tudta, hogy a tanit6

néni megmondta Valikanak, hogy kérje meg az apukat, hogy

adjanak enni egy kis, szegény tarsneihek, Pannikanak, akivel

figyis j6ba volt. fis mégsem akart Pannika Valikával ebadelni

menni. Nem tudja, mart, csak nem akart.

Valika azonban tudta, hogy ma Pannika az 5vé, s nem

engedte volna a vilagêrt, hogy elköszönjön tale. Er6sen

fogta, hfizta, vitte. BUszke volt és alig varta, hogy a

nagy vaskapun bemenjenek, akkor mar Pannika nem tud megszBkni.

- Anyuka, anyuka! - rohant elere s kiabalta anyukajanak: -

Pannika ezutan nálunk fog ebfidelni hfisvétig, a tanit6 néni

mondta.

Az anyuka nevetett és megcs6kolta a kislanyat. Nagyon

boldog volt, hogy Valika olyan kedves, aranyos és eg6szséges.

- A tanit6 néni mondta? No, az a tanit6 n6ni...
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Meg egyszer megcs6kolta a kislányát, akkor megnézte

a másik kislányt, akit magfival hozott.

- Igaz ez, kislány?

De a kislány egy sz6t sem sz6lott, csak 1estit5tte a

szemét.

Valika azonban tovább beszélt.

- Mert 6' szegény gyerek és minden szegény gyereknek

el kell menni valahova ebédelni. A tanit6 néni mondta.

Mindjárt le is vette a kis táskfit a hfitfir61, s abb61

kikeresett egy levelet, amit a tanit6 néni ktildbtt anyukának.

Anyuka elvette, elolvasta és azt mondta:

- Na, j61 van, kislány, akkor csak tedd le a holmidat

te is kint az el8szobában, aztán menjetek be a ftirdeszobába

és j61 mosd meg a kezedet.

Bektildte 8ket a fOrd8szobába 6' is bement, megeresztette

a csapot és j61 megmosta Valika kezét. Azután azt mondta

a kislánynak:

- Na, most te is mosd meg a kezedet, de j61!

As elment az ebédliebe, hogy a szobalánynak megmondja,

hogy meg egy teriteket tegyen az asztalra. Aztán azt mondta

a lánynak:

- Menjen, ROzsi, a fürd6szobába s mossa meg annak a

kislánynak a kezét, de j61. A nagyságos tir nagyon kényes

arra, hogy a gyerekek az asztalnál tiszta kézzel Oljenek.

R6zsi bement a ftird8szobába. 76 volt, hogy bement,

Pannika meg most se teite bele a kezét a vizbe. De 8' megfogta

a kislányt s j6 eresen megmosta a kezét, az arcát is j61

megmosta, s aztán kivette a hajából saját fésiljét $ azzal

meg is féstilte.

- Na - mondta megelégedetten.
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Most Valika és Pannika visszamentek az ebedltlibe. ippen

j6kor, mert jdtt a nagyságos fir s mindjfirt azt kérdezte:

- Ki ez a kislány?

Valika nyakába ugrott az apukájfinak s azt mondta:

- Nálunk fog ebédelni hfisvetig minden nap!

- Ejha!

- A tanit6 néni mondta.

Anyuka rbviden elmagyarSzta a dolgot és megmutatta a

levelet. Pannika ezalatt ott Allott, lesilt5tt fejjel és

vfirt.

- Na, hogy hivnak, kis1Sny? - mondta csdndesen az apuka.

- Pannika - kiáltotta Valika.

- Nem taed kérdeztem - mondta apuka.

- Mondd csak meg szépen.

- Pannika - mondta erre Pannika.

- Nagyon j6. Hat apádat, hogy hivják?

- gdesapámnak - mondta Pannika.

- Te figy hivod, de más hogy hivja?

- Kendnek - mondta Pannika.

- Más nevét nem tudod?... Varga János?... Vagy Kovács

Mihaly... Csak van valami neve. No! Mi a másik neve?

- Nem tudom.

- Ejnye, a te apád meg arra se tudott megtanitani...

Hat téged hogy hivnak? - fordult a kislányához.

engem?

Valika - felelte Valika.

- J6, j6, hat engem hogy hivnak?

- Apukának.

Aj, de szamár vagy, kis csacsi! Hat mások hogy hivnak

- Nagyságos firnak.
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Ajaj, te is ettal tanulsz mar... Mondom, bogy nem

j6 ez a kOzbs iskola. Elbutitja az ilyen kis csacsi gyercket.

Hat most gyerUnk ebedelni mert éhes vagyok.

LeUltek az asztalhoz. Valika a helyóre Ult. Pannikanak

egy székre a szobalany parnat tett ês arra Ultette fel s

nevetett rajta.

Az asztalra fehgtr abrosz volt teritve, s fehér tany6rok

voltak, és feh6r tal a kbzépen. Minden tfinyéron arany karika

volt belUl, de Pannika tanyrjan nem volt karika, de az is

szeSp volt, azért.

Anyuka szedett Valikanak, azutan szedett apukanak,

azutan szedett sajat maganak, azutan szedett Pannikanak is.

Szereted a le,/est? kérdezte toSie, de Pannika nem felelt.

Mikor apUka megette a levesét, azt kérdezte Valikat6l:

- Hat igazan nem tudod a nevemet?

- Doktor Vadkerti Antal - mondta

- Na látod, mindenkinek van neve. Minden embernek, de

ez a te barátn8a, ez nem tudja az apja nevét se.
/k 4

Pannika lehajtotta a fejét.

Leves utan host ettek marhassal. Az anyuka felvagta a

hfist apr6 darabkakra s a Pannikaêt is felvagta és azt mondta

neki:

- Villaval kell enni.

Pannika nézte a villat s megpr6balt vele enni, de a

hfis nem akart megallni rajta.

- Hadd egye csak kanallal, ahogy 6' szokta - mondta apuka.

igy Pannika mar kbnnyebben meg tudta enni a hfist ês a

martast. Kenyeret is apritott bele, de amlkor ezen Valika

nagyon nevetett, dkkor elpirosodott és fijra lesUeatte a fejét.
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Azután tésztat kaptak. Szép fehér tésztát, tfir6 volt

rajta. Pannikanak megengedték, hogy ezt is kanállal egye.

- De aztan meg kell tanulnod, hogy kell enni. Látod,

Valika milyen szépen eszik.

Mikor az ebédta felallottak, apUka azt mondta:

- No kislány, most eredj szépen haza és mondd meg

apadnak, hogy jbjjem el, mert beszélni akarok vele.

Pannika abban a percben kereste a fels6 ruhaját,

felvette és ment.

- Megállj csak, hat kelseanni is ken! Szépen meg kell

keazemni az ebedet, és aztan mlkor az ember elmegy valahonnan,

akkor k5szem szépen mindenkinek...

De Parilika csak Allott s nem sz6lott semmit.

- No, majd megtanulja - mondta apuka. - Hfisvétig lesz

ideje megtanulni.

Ezt az apuka nagyon szépen mondta s nevetett is, nem

haragudott, de azért Pannika csak fijra lehajtotta a fejét

és elment.

Valikat nem engedtft ki, hogy meg ne fazzon.

Apuka akkor lefekildt s egy 6ráig aludt, mlkor felftredt,

mar itt is volt az ember. Kiment hozza a tornacra.

Egy szegény napszamos ember allott a tornacon, nagyon

rongyos ruhaban s várt. Mikor a nagysagos fir kilépett a

tornacra, levette a kalapjat s figy allott el6tte. A
nagysagos fir nagy, k5ver ember volt, a masik az kicsi,

sovány és rossz arcfi.

- Hogy hivjak kendet?

- Takar6 Janos.

- J61 van... Hat a kislanya itt fog nalunk ebédelni

hfisvétig mindennap. Megfttette?
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Az ember nem sz6lott, csak megbiccentette a fej6t.

- Ha j61 viseli magat, megkapja a kislanyom r4gi ruhajat

és cipejét. Mindent kap, ami kell neki, csak j61 viselje

magat. Kend mib81 61?

- Munkan61kii1i vagyok.

Mi6ta?

- Aratas 6ta.

A nagysagos fir nézte 6s hallgatott. Az ember is

hallgatott s a kalapját a kez5ben tartotta.

- Akkor mibdi 61?

Az ember a vállát vonta s tovabb hallgatott.

- flatly gyereke van?

- Hat,

- Hat?... HM... Hogy mer maga hat gyereket vállalni,

ha nem tud nekik keresni? No, mindegy Hat n6zze csak,

barátom, a lanyat elvallalom. Hfisvétig mindennap hazajem

a kislanyommal és nem kell érte semmit se fizetni, érti?

De nem akarom, hogy maga figy érezze, hogy ingyen tartom, hat

valamit fog 6rte csinalni. Ott van a favag6 szin... - és

megmutatta az udvaron a szint. - Menjen oda és vagjon fat.

Vag egy kis fat és rendben van a dolog.

Ezzel megfordult és bement a házba.

Az ember is megfordult, feltette a kalapját, 6s elment

az udvaron keresztill a szinig, s megkereste a fejszét. Ret

6ráig vagta a fat s akkor elment. Nem szólott senkinek,

csak R6zsi, a szobalány j5tt be alkonyat felé s mondta, hogy

az ember mar elment.

- Nem baj - mondta a nagyságos fir -, ha elment, elment,

pedig akartam adni neki egy pohár pa1inkát.
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MAsnap a kislAny nem ment iskolAba s nem j5tt ebédelni

ValikAval.

Valika sirt, hogy nincs Pannika.

- Majd eljeln holnap.

De Pannika nem jött tbbbé.

Par nap mfilva el is felejtették.

De egy napon a nagysAgos fir a vAroshAza elftt meglAtta

s megismerte az embert. Ott Allott a munkanélkOliek Mat és

sbtéten nézett. Megsz6litotta:

- Kend az a Takar6 anos?

- An.

- Hat hol a kislAnya? Miért nem Jon ebedelni?

Az ember nem felelt, csak hallgatott. Sdk sUrgetésre

aztán mogorvAn mondta:

- Nem szeretem en, ha azt kérdezik, hogy a szegény

nib& 61!

A nagysAgos fir csodAlkozva nézett rA s csak annyit

mondott:

- Megérthetetlen. HAt nem sajnAlja, bogy a kislAnya

koplal és éhezik? Hat micsoda emberek maguk, az megérthetetlen!

Az ember nem vAlaszolt, csak elfordult és mogorvAn nézett

maga elé.
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Szavak

elválik part, separate
elereszt let go
muszáj must, have to
törbdik (-vel) care about
bátor, bitrat brave
apuka dad
társn6 female companion / partner
mégsem not.., after all, still not
elkemz5n say good-bye
megszbkik escape, get away
rohan run, rudh, hurry
hfisvft Easter
aranyos charming, dear, darling
nevet laugh

lesüti a szemét cast one's eyes down
holmi somebody's things / belongings
csap, -ja tap, faucet
teritft, -e table setting
nagyságos fir obsolete middle-class form of

address in Hungary,
correspondthg to Mr.

kênyes (-re) fussy, sensitive (to)

megelégedett satisfied, pleased
ejha well, you don't say
csóndesen, csendesen softly, quietly
kend you

szamar, szamarat, szamara ass, fool, donkey
csacsi silly, foolidh; young donkey
keebs public, common
elbutit make stupid / silly, stupefy
abrosz tablecloth
til, -at, -a dish
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karika circle, ring

de azért still, yet, nevertheless

szed (ételt) help, take (food)

mfirtás sauce, gravy

aprit break into small pieces

eredj go!

tornfic porch

napszfimos laborer, dayworker

rongyos ragged

megbiccenti a fejét nod

vállal (-t) take, assume (the responsibility)

mindegy doesn't matter

favág6 szin, -ek, -e woodshed

megfordul turn around

keresztill through

fejsze axe

vfig cut

sir cry

tftbé (no) more, (no) longer

megszblit speak to, address

stirgetés urging, pressing

mogorva sullen, sour, cross

csodfilkozva surprised

koplal starve, endure hunger

éhezik hungei, starve
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Krdések

1. Honnan jótt Valika és Pannika és hova mentek?

2. Meddig szoktak együtt menni?

3. Mi textént most, most is elváltak?

4. Miért nem eresztette el Valika Pannika kezét?

5. Valika tbradatt avval, hogy Pannika nem akart menni?

6. Mit mondott a tanit6 néni Valikának?

7. Pannika is tudta ezt?

8. Szivesen ment Pannika Valikával?

9. Mi thrtént, amlkor bementek a nagy vaskapun?

10. Mit mondott az anyukájgnak?

11. Hogyan fogadta Anyuka a hirt?

12. Mit mondott Anyuka a másik kislánynak?

13. Mit küldatt a tanit6 néni anyukának?

14. Mit kellett a gyerekeknek ebéd elftt csinálniuk?

15. Mit csinfilt anyuka a fürdieszobában?

16. Mit mondott azután a mfisik kisleánynak?

17. Miért ment az ebédldbe anyuka?

18. Mit mondott azután a szobalánynak?

19. Mi tortént amlkor a szobalány bement a fürd.eszobába?

20. Ki jeltt, amikor a gyerekek bementek az ebédlogbe?

21. Mit kérdezett Apuka?

22. Mit csinált Valika és mit válaszolt az apukájának?

23. Ki magyarázta meg a dolgot azután?

24. Mit kérdezett Apuka a kislányt61?

25. Tudta a gyerek a nevét?

26. Mit kérdezett azután a saját kislányát61?

27. Mit válaszolt a kislánya?

28. Tetszett az apjának a felelet?

29. Mit tett a székre Pannikának a szobalány?

30. Hogy volt az asztal megteritve?

31. Milyenek voltak a tány6rok?

32. Milyen volt Pannika tányérja?
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33. Mit csinált Anyuka az asztalnal?

34. Mit ettek el6szar?

35. Mit kérdezett meg Apuka Valikatól?

36. Most mit valaszolt a kislany?

37. Mit mondott erre Apuka?

38. Mit ettek leves utan?

39. Kinek vagta fel Anyuka a hfist?

40. Pannika tudott enni villaval?

41. Milyen tésztat ettek utana?

42. Pannika ezt is kanallal ette?

43. Mikor felalltak ebéd utan mit mondott Apuka Pannikanak?

44. Pannika megkbszönte az ebédet és köszect mindehkinek?

45. Haragudott Apuka, hogy Pannika nem k5szant?

46. Mit csinált azután Apuka?

47. Kit talalt a tornacon, amlkor felabredt?

48. Milyen ember volt Pannika apja?

49. Mit mondott neki Apuka?

50. Válaszolt az ember?

51. Volt az embernek rendes munkája?

52. Hany gyereke volt neki?

53. Mit szólt az dr, amikor meghallotta, hogy hany gyereke

van és nincs munkája?

54. Mit mondott neki, hogy mit csinaljon amiért Pannika naluk

ebédel?

55. Meddig vagta a fat az ember?

56. Ki vette észre, hogy mar elment?

57. Mit mondott az fir?

58. ntt masnap Pannika ebédelni?

59. Hol latta. agyszer az fir Pannika apjat?

6o. Ki utan érdek16d5tt az fir az embernal?

61. Válaszolt rbgt6n az ember?

62. Mit válaszolt sok sUrget6sre?

63. Mit mondott erre az fir?
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Gyakorlatok

A. MODEL: A kisgyerek buta. - A kftbs iskola butitja a kisgyereket.

1. A fifi bátor. Az apa a fifit.

2. Az asszony fiatal. - A szépit6szer a n8ket.

3. A cipil fényes. - A cipepucu16 cip6t

4. A tudfis hasznos. - Az ember a tudfisfit.

5. Az ember boldog. - A béke az embereket.

6. Az figynemtr fehér. - Az asszony agynemft

7. A szoba sErtét. - Az ápol6 el- a betegszobfit.

8. A ruha tiszta. - A lfiny ki- a ruhát.

9. A szoknya rövid. - A varrón6szoknyákat

10. A gyerek er6s. A vitamin a 7yereket.

11. Az aut6 gyors. - A vezetef az aut6t.

12. A falevél sdrga. - Az 6sz a faleveleket.

13. Az anya 6reg. - A fekete ruha az anyfit.

14. A szerz6dés Aj. - Magyarország meg- a

kereskedelmi szerz8désêt.

15. Az firu drfiga. - Az üzletek az firukat.

16. Az étel meleg. - Az asszony &telt

B. MODEL: A hideg fürd6. - A hideg fürd6 frissit.

1. A pénz nem mondjfik. frissal - frissit

2. Az élet napr61-napra sfirgul - sárgit

3. A vezetil a kocsit. kitisztul - kitisztit

4. A, beteg egyre elst5tétill - elsötétit

5. Tavasszal minden kékül - kékit

6. Az asszony az ágynemet. boldogul - boldogit

7. A nappalok 6sszel lassul - lassit

8. A hosszu ruhfit kell. kizt51dill - kizbldit

9. Az ablakok drágul drágit
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10. A lányok gyeng51 - gyengit

11. Vihar utAn az 6g vêntll - vénit

12. Sztirke ruha a nftet. gyorsul - gyorsit

13. A falavelek rOvid51 - r6vidit

14. A barAtom nagyon szép51 - szépit

15. Az élet tempója mindig

C. HAzi feladat: Irjon mondatokat a kemetkezerkifejezéseket
hasznAlva:

1. t6r6dik valamivel vagy valakivel

2. vAllal valamit

3. megszólit valakit

4. btiszke valamire vagy valakire

5. nem gy6ki valamivel

6. f6lruhAz valakit

7. barAtsAgba keveredni

8. esz6be sem volt

9. els011yed szégyenében

10, megtart valamit magának

11. gyanakszik valakire

12. meghagy valakinek valamit

13. hasznAt lAtja valaminek

14. emlékbe ad valakinek valamit

15. j6 szivvel van valakihez
,
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MOSTAN SZINES TINTAKIOL ALMODOM

(Részlet)

- Kosztolfinyi Dezs6 -

Mostan szines tintakról almodom:

Legszebb a sfirga. Sok-sok levelet

e tintfival irnék egy kislanynak,

egy kislefinynak, akit szeretek.

Krikszkrakszokat, japan betdket irnék

s egy kacskaring6s, kedves madarat.

As akarok meg sok masszind tintat,

bronzot, ezUst5t, zeddet, aranyat,

és kellene meg sok szaz és ezer

és kellene-még aztan milli6:

is akarok meg age-pirosat,

vérszindt, mint a merges alkonyat

és akkor irnék, mindig-mindig irnek,

kekkel hugomnak, anyfimnak arannyal:

arany-imfit irnék az en anyamnak,

arany taket, arany sz6t, mint a hajnal.

ts el nem unnfim, egyre-egyre irnk

egy \Fen toronyban, szUnes-szUntelen.

Oly boldog lennék, Istenem, de boldog,

kiszinezném vele az életem.
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tWEL A TISZAN

- Gfirdonyi Gaza -

FeljtAt a hold a TiszAra.

Csend borult a firm, fSra,

Szeged alatt a szigetnél

all egy 6cska halász-bárka.

Holdvilágnál fenn a bárkán

ha1ászleg6ny tl magában:

til magában s furulyál:

furulyál az éjszakában.

A Tiszára a seltétség

gySszffityoIként terlil hosszan:

gyászfAtyolon a csillagok

csillogdálnak gyémántossan.

Talán 6pp a bárka alatt

lenn a vizben, lenn a mélyben

fekszik egy nagy halott király,

halott király réges-régen.

Kopors6ja arany, ezust,

s vasb6l van a burkolatja.

ts a hármas kopors6ban

a király a dalt hallgatja.

Szavak

panasz

tinta

Almodik (-r81)

krikszkraksz

kacskaringos

bronz

merges

alkonyat, -ja

ima

sz6, szavak, -k, sz6t, szava

hajnal

un (-t)

116

complaint

ink

dream (v)

scrawl, scribble (n)

full of flourishes

bronze

angry

twilight, dusk

prayer

wrd
dawn

be tired of, bored (with)



torony, tornyot, tornya

sztines-szUntelen

kiszinez

emend borul

fd% Myatt, Rive

15cska

bArka

legény

furulyAl

gyAszfAtyoll ffitylak, fAtylat
fAtyolt, ffityla

teen
csillogdAl

gyémAntosan

halott

réges-régen.

kopors6

burkolat, -ja

tower

unceasingly, uninterruptedly,
continuously

color (v)

silence falls

grass

old, worthless

bark

lad, young man

play the flute

black veil for mourning

spread, stretch out

keep glittering

like a diamond

dead

very long ago

casket, coffin

cover, wrapper
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MELYIKET A KILENC KöZDL?

- KarAcsonyi elbeszélgs.

J6kai M6r utAn -

egyszer egy szegén l. cipesz a nagy PestvArosban, aki

semmiképpen sem tudott munkAjAb61 meggazdagodni.

Nem azért, mintha az emberek nem viseltek volna cipdt

es nem is azért, mintha a törvény megparancsolta volna, hogy

ezentfil a cipaket feleAron kell adni, a cipaket is nagyon

j61 csinAlta, maguk a vev8k panaszkodtak, hogy nem tudjAk

elszakitani amit eegyszer megvarr, volt is elég munkAja,

fizették is, egy sem ment el kifizetetlen számlAval - és

JSnos gazda mégis - mégis nem tudott zöld Agra vergiedni.

Azért nem tudott meggazdagodni, mert mAsfe181 az Isten

olyan kUlembsen megAldotta, hogy minden esztend8ben szUletett

neki egy gyermeke, hol egy fifi, hol egy lAny és az olyan

egészséges volt, mint a makk.

- 0 en Istenem! - s6hajtott gyakran JAnos mester minden

fijabb szAmnAl, amint lett hat, hét, nyolc - mlkor lesz mAr a

hosszfi sor utAn punktum?

Egyszer aztAn eljött a kilencedik, az asszony meghalt,

és azutAn ott volt a punktum. JAnos mester egyedUl maradt

a kilenc gyermekkel a vilAgon. Hej, sok van azzal mondva.

Kett6, hArom mAr iskolSba jArt, sgyet, kettigt jArni

kellett tanitani, mAsikat vinni, kit etetni, kinek

emezt alteatetni, amazt megmosdatni és valamennyire keresni.

Bizony &les atyAmfiai, ez nem kicsi hivatal, pre5oAlja csak

neg valaki.

Mikor cipet kellett varrni, egyszerre kilenc cip8t.

Mikor kenyeret kellett vAgni, egyszerre kilenc darabot.
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Mikor figyat kellett vetni, egyszerre ajt6t6l ablakig az egész

szoba figy lett, tele kisebb, nagyobb, sz6ke, barna emberforma

fejekkel.

- 6, en Uram és Istenem, de megáldottfil engemet -

s6hajtozott magfiban amlkor êjfélen tfil is ott Olt munkfival

a kezében, hogy ennyi gyereknek kenyeret keressen. - No, de

hfila érte az or Istenndk, 'Mg piLcsen ok panaszra, mind a

kilenc egêszséges, szêp is, j6 is, êpkêzlfibbal 6s gyomorral

megfildva, s inkfibb kilenc darab kenyft mint egy orvossfigos

nveg, inkabb kilenc figy egymfis mellett mint egy kopors6

kdzatte.

Nem is volt Janos mester gyermekeinek semmiféle szfindékuk

a meghalfisra, az mar el volt hatfirozva, hogy 8k mind a kilencen

keresztill dolgozzfik magukat az életen ês nem engedik fit helytiket

senkinek, nem firtott azoknak sem az es62 sem a h62 sem a szfiraz

kenyér.

Egy karficsony estén Jfinos mester kés8h ment haza a nagy

szaladgfilfisb6l, mindenféle kêsz munkfit vitt haza, keves penzt

kapott érte, ami a napi ennival6ra kellett. Hazafelé futtában

minden utcasarkon aranyos, ezlist8s cukorbabfikkal tele asztalokat

lfitott. Jfinos mester egy-egy helyen meg is Alit, talán venni

kellene belele. Micsoda? Mind a kilencndk? Az ER:* volna.

Egynek vegyen? Nem, majd ad a'nekik mfis karficsonyi ajfindaot,

szêpet ês j6t is, ami el sem t5rik s aminek valamennyi &Whet

mégsem veheti el a mfisikt6l.

- No gyerekdk, egy, kett62 hfirom, négy mind itt vagytok -

sz6lt hazaérkezve kilencfeje csalfidja körfte. - Tudjfitok-e azt,

hogy ma van karficsony estéje? Onnep dm ez. Nagyon nagy Unnep.

Ma este nem dolgozunk semmit, hanem BrUltink valamennyien.

A gyerekek nagyon BrUltek annak, hogy örlilni kell.

- Megfilljatok csak, megtanitalak arra a nagyon szkp

énekre, amit en tudok. Nagyon szép énaket tudok dm; erre a

napra tartottam karficsonyi ajfindéknak.
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Szépen sorba Allitotta 8ket, mint az orgonasipokat. A

két legkisebb az apja térdére és karjfira jutott.

- Most esend legyen. Majd en eldbb elénekelem, ti pedig

aztán utánam. - Aztdn elkezdte ("Silos mester azt a szép éneket,

ami igy kezdaaik: 'Itrisztus Urunknak Aldott selletésén".

A nagyobb fifik és lányok az els6hallásra megtanulták

a dallamot, t5bb baj volt a kisebbekkel, de végre azok is

tudták, és az volt aztán a nagy tirbm, mlkor mind a kilenc

egyszerre elkezdte énekelni azt a szép dalt, amit maguk az

angyalok énekeltek azon az emlékezetes éjszakán, s talán meg

most is éneklik amikor hallják a gyermekek énekét, mert

bizonyára a gyermekek énekének örtllnek ott fenn az égben.

Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az else emeleten.

Ott egy gazdag nietlen fir lakik egyedill kilenc szobában;

egyikben ttl, a másikban alszik, a harmadikban pipázik, a

negyedikben ebédel, - ki tudja mire hasznAlja a tbbbit?

Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi penze,

hogy maga sem tudja mennyi. Ez a gazdag fir éppen nyolcadik

szobajdban Ult ez este és azon gondolkozott, hogy miért nincs

az ételnek ize, miért nincs az fijsdgokban semmi érdekes, miért

nincs a nagyszobában elég leveg6, miért nincs a puha Agyban

csendes Alom, amikor János mester fbldszinti szobájábbl

elkezdett el8bb lassan, aztán mindig er6sebben hallatszani

fal hozzá ama vidám ének.

El6szt5r nem akart rá figyelni, azt hitte, hogy majd

vége lesz, hanem amikor mar tizedszer is fijra kezdték, lement

hál6kabátban a cipesz lakására.

Amikor benyitott hozzájUk, János mester tisztelettel kelt

fel a nagy fir eliett a haromldbfi székér81.

- Maga Jdnos mester, a cipesz, ugye? - kérdi tine a

gazdag fir.

- Igenis kérem, nagyságos uram, parancsol egy par fgnyes

cip6t?
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- Nem azért jöttem. De sok gyereke van MagAnak!

- Van bizony, nagysAgos uram, kicsiny is, nagy is. Sok

szAj, amlkor enni kell adni.

- Meg t5bb száj, amikor knekelnek. Hallja JAnos mester,

en magAt szerencses emberre akarom tenni. Adjon nekem egyet

ide a gyermekei kztil, en azt fiammA fogadom, eljAr velem

utazni kUlföldre, lesz belae fir, a többieket is segitheti.

JAnos mester nagyon csodAlkozott. Nagy sz6 volt ez.

Egy gyereket firrA tenni, Miért ne adnA? Persze, hogy odaadja!

Hiszen ez nagy szerencse.

- No vAlasszon Melnik hamar egyet, aztAn menjank.

János mester hozzAkezdett a vAlasztAshoz.

- Ez SAndorka. No ezt nem adom. Ez j61 tanul, ebb81

papnak kell lenni. A mAsodik ez leAny, leAny nem kell a

nagysAgos firnak. A Ferencke, ez mAr segit nekem, e nélkal

nem lehetek el; a JAnoska, ez meg a nevemre van keresztelve,

nem adhatom oda. A kis J6zsi, ez meg egészen az anyja, mintha

csak dt lAtnAm, ez ne lenne tftbet a hAznal? No most megint

leAny k5vetkezik, ez semmi, azutAn itt van Palika. Ez volt az

anyjának a legkedvesebb, 6 szegény asszony, megfordulna a

kopors6jAban, ha ezt idegennek adnAm. No ez a kett6 meg

nagyon kicsiny, mit csinAlna velak a nagysAgos fir?

MAr a végére ért 6a m6gsem tudott vAlasztani. AzutAn

alulr61 kezdte reafelé, de csak az lett akkor is a vége, hogy

8 blzony nem tudja melyiket adja oda, mert valamennyit szereti.

- No gyerekek! VAlasszatok magatok, melyik akar elmenni,

nagy fir lenni, kocsiban jArni? Sz6ljatok, Alljon e18raki akar.

A szegény cipész majdnem elkezdett sirni amlkor ezt mondta.

A gyerekek azonban nem Alltak hanem.megfogtAk az apjuk

kezét, lAbAt, hogy a nagy fir ne tudja elvinni 8ket.

JAnos mester elkezdett sirni, a gyerekek pedig vele

egyatt.
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- Nem lehet nagysfigos uram, nem lehet. Kérjen taem

akfirmit a 17ilágon, de gyermekemet egyiket sem adhatom senkinek,

ha mfir az fir Isten nekem adta 8ket.

A nagy fir pedig azt mondta, hogy annyit tegyen meg, hogy

ne 6n0keljen tóbbet gyermekeivel itt alatta 6s fogadjon el

tale ezer penget ezért.

Janos mester soha meg kimondva sem hallotta ezt a sztit

ezer peng8' 6s most a kez6ben 6rzi.

A nagysfigos fir megint felment a szobfijfiba unatkozni.

Jfinos mester pedig elcsukta az ezer forintost a nagy lfidfijfiba,

a kulcsot a zseb6be tette 6s elhallgatott. Hallgattak a

gyerekek is. Nem volt szabad 6nekelni. A nagyobb gyerekek

rosszkedvIen Ultek a széken, Jfinos mester pedig hallgatva

jfirt fel 6s alfi a szobfiban.

Aztgn leUlt 6s elkezdett dolgozni. Egyszerre azon vette

6szre magfit, hogy elkezd dudolni. '!Krisztus Urunknak fildott

szillet6s6n." El8sz5r a szfijara Utdtt, hanem aztfin megharagudott.

Felugrott a sz6kr81, kinyitotta a ládfit, kivette az ezer

forintost, s futott fel az emeletre a nagysfigos drhoz.

- Nagysfigos j45 uram! Vegye vissza a penzt, hadd ne

legyen az eny6m, hadd 6nekeljek 6n mikor nekem tetszik, mert

az tbbb ezer forintnfil.- Azzal letette az asztalra a penzt

6s futott vissza öv6ihez, sorba cs6kolta valamennyit, sorba

fillitotta 8ket, k5z6j11k tilt az alacsony sz6kre 6s rfikezdtek

tiszta szivba (Ora: 'Itrisztus Urunknak fildott sztiletésén."

s olyan-olyan j6kedvak volt, mintha 8v6k volna az a

nagy hfiz.

Akié pedig volt az a nagy hfiz, nagyegyedul jfirt kilenc

szobfijfin keresztill, s gondolkozott magfiban, hogy vajon mi

rlilni valft taldl mfis ember ebben a nagy unalmas világban.
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Szavak

elbeszélés short story

meggazdagodni to get rich

visel wear

ezenta from now on

vev6 buyer, customer

elszakit tear

gazda master

zbld Agra verg6dni to prosper, make a success of
something

killftbsen strangely, peculiarly, oddly
megáld bless

hol egy fid, hol egy lAny once a boy, once a girl (once
upon a time there was a boy
and a girl)

egészséges, mint a makk fit as a fiddle, in tiptop health

s6hajt sigh (v)

punktum there is an end to it

eme this

atyAmfia brother

Agyat Irctni to make a bed

egyszerre at once, suddenly

forma form, shape

épkézlAb, -at, -a able-bodied, sound, healthy
Art hust

szAraz dry

futtAban while running
eztistas silvery

baba doll

mester, -e master craftsman

micsoda what on earth?

eltörik break

ktir, -15k, -e circle

orgonasip, -ot, -ja organ pipe

Aldott blessed

dallam, -a melody, tune
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angyal, -a

emlékezetes

bizonydra

kevésbé

nftlen

pipAzik

étel, -e

hallatszik

vidám

figyel

tisztelet, -e

fiammá fogadom

keresztel

idegen

alul

elall
elfogad

fel és ald

azon vette észre magát

tit

angel

memorable

no doubt, without a
all certainty

less

unmarried man

smoke a pipe

food

be heard

gay

pay attention

respect, reverence,

I adopt him

baptize

stranger

at the bottom

step forward

accept

up and down

suddenly discovered
(doing something)

slap, beat, strike,

Kérdések

1. Kir& szólt az elbeszéles?

2. Hol élt a cipesz?

3. Gazdag ember volt?

4. Milyen cip8ket csinált?

5. Milyen dron adta el dket?

6. Mit mondtak a vev8k?

7. Kifizették a vev8k a számláikat?

8. Miért nem tudott meggazdagodni a cip6sz?

9. Milyenek voltak a gye::ekei?
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doubt, in

esteem

himself

hit



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35,

36.

37.

38.

39.

110.

41.

42.

43.

Hfiny gyereke volt Jfinos gazdfinak?

Mi tdortént, amikor a kilencedik megszületett?

Ki segitett Jfinosnak a gyerekekkel?

Mi mindent kellett Jfinos mesternek csinfilni a gyerekekkel?

Kftnye'feladat volt ez?

Hfiny cip8t kellett egyszerre varrnia?

Hfiny szelet kenyeret kellett vfignia?

Hfiny figyat kellett vetnie?

De azért hfilfis volt Istennek a sok gyerekért?

Mit csinfilt egy karficsony este Jfinos?

Miért kellett

Mit lfitott az

Mire gondolt,

Végtil is vett

Mit kérdezett

Minek brUltek

szaladgfilnia?

utcfin, amikor hazafelé szaladt?

amikor egy-egy helyen megfillt?

valamit?

a gyerekekt81, amlkor hazaérkezett?

a gyerekek?

Mire tanitotta meg 8ket Jfinos mester?

Hogy fillitotta 8ket sorba?

Hova jutott a két legkisebbik?

Keinnyen megtanultfik a gyerekek a dalt?

Mir& szat a dal?

Kik énekelték ezt amikor Krisztus született?

Brülnek az angyalok a gyermekek énekének?

Ki nem örtilt a gyermdkek énekének?

Hfiny szobfiban lakott ez a gazdag fir?

Voltak gyermekei?

Mit csinfilt a kilenc szobfijfiban?

Mit csinfilt, amlkor nem akart 'Age lenni az éneknek?

Mit csinfilt Jfinos mester, amlkor az fir benyitott hozzfijuk?

Mit mondott az fir Jfinos mesternek, mit adjon neki?

Mit fog csinfilni a gyerekkel?

eleimbr Jfinos mester az ajfinlatnak?

Tudott Janos mester vfilasztani a gyerekei Main?

Mit kérdezett a cipesz a gyerekeit81, amlkor 8'nem tudott

választani?
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44. Melyik gyerdk akart elmenni a gazdag firral?

45. Mit mondott János mester az drnak?

46. Mit kért erre az dr és mit adott ezért Jfinos mesternek?

47. Nagy pénz volt ezer pengeJánosnak?

48. Mit csinált ezutfin az dr?

49. Mit csinfilt Janos mester a p4nzzel?

50. A gyerekek eireltek, hogy nem volt szdbad énekelni?

51. Mit csinfilt Jfinos mester?

52. Egyszerre csak min vette észre magát?

53. Mit csinált ekkor?

54. Mit mondott az drndk, mi tebb ezer forintnál?

RR Mit csialt azután a gyerekeivel?

56. Milyen kedva volt ndkik?

57. Mit csindlt az, akiê volt a hfiz és min gondoIkozott?

GvakorlatOk

A. MODEL: Szerencsés emberré teszi 6t.

Tegye szerencsés emberré!

1. Az egyik gyereket fiammA fogadom.

2. Egy szegény fidt Orr& teszUnk.

3. Amit rosszul csinfiltunk, j6v1 tesszUk.

4. Boldoggá teszik a családjukat.

5. A gyerek nem megy világgS.

6. Kett6 vfigom ezt a papirt.

7. A fiatalsfigot szakemberekké képezik.

8. Elnakkê vfilasztottAk Kovficsot.

9. Ez a vfiros vilfigvfirossfi fejligaik.

10. Mindenki számira jobbá teszik az életet.

11. Engem nem tesz bolonddA!
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B. MODEL: Kifizetett szemla.- Kifizetetlen számla.

1. mOVelt ember

2. forralt tej

3. fejlett ipar

4. 3/art vendég

5. bfitorozott lakes

6. kitakaritott szoba

7. irott tórvény

8, tanult ember

9. borotvált arc

10. berendezett ház

11. hivott vendég

12. használt edény

13. mosott ruha

14. tbltlitt revolver

15. festett falak

16. fatEstt vonat

17. járt utak

18. lakott tertlet

19. ismert ember

20. nevelt gyerek

21. befejezett zeneme

22. meggondolt tett

23. alart level

24. beveltott csekk

25. btntetett el6élete

26. festilt kisleny

27. vasalt ruha

28. gondozott kert

29. szokott bra

30. kivilágitott város

31. megelégedett ember

32. meghaterozott

33. megoldott probléma

34. mért gabona

35. begyejtött termés

36. renovelt hez

37. teljesitett igéret

38. vetett agy

39. szervezett diekság

40. számolt penz

C. Házi feladat: 1. Meséljen el egy karácsonyt a gyermekkorábbl.

2. Ismer egy karácsonyi thrténetet?
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ANYUKA

- Herczeg Ferenc utan -

Sarkany Istvan a hajnali vonattal megérkezett KiralyfUredre.

Harom &at aludt reggelig, aztan fe151t5z5tt. Kékszintr inget

vett magara és f151éje a fehér nyari ruhajat vette. Nem volt

nagyon meleg, de Sarkány tudta, hogy ez a ruhája igen tetszik

a nanek, mivel j61 illik barna arcahoz. Most figy tervezte,

hogy Editéket, a menyasszonya csaladjat, reggelinél fogja

meglepni. Nagyon brUlt a viszontlatasnak, mivel szivbal

szerette a menyasszonyat, de kissé felt is tdle, mivel nem

tudta, hogy mit mondjon Editndk, ha azt kérdezi t81e, hogy

letette-e az utols6 szigorlatat. Pedig bizonyos, hogy Editnek

ez lesz az elsekêrd6se. Amikor utoljara lattak egymast,

becsnletszavara megigérte a leanynak, hogy legkftelebb mar

mint kész orvos-doktort fogja viszontlatni. Hanem aztan

kEmbej5tt sok minden, - hogy mi, azt bajos volna elmondani, -

sz6val, Sarkany m6g mindig nem volt doktor. fippen azon

gondolkozott, hogy nyugtathatna meg menyasszonyat, amikor

megnyilt a szoba ajtaja és belépett rajta a kis Anyuka.

Anyuka az Edit huga volt, egy tizennégy vagy tizenöt

esztendes, igen vékony és igen komoly arcfi kisleany. Az

igazi neve Maridka volt, az Anyuka nevet Edit adta neki,

mert egészen a régi j6 vilagb61 val6 gazdaasszonyokra

emlékeztetett. Csodalatosan komoly, munkas és okos gyermek

volt. A cselédek Mot, akik Editet nem vettêk komolyan, mar

két esztend6 6ta Anyuka tartott rendet. Reggel Anyuka volt

legkorabban talpon és mindenr61 8' gondodkodott. Ha valami

baj volt a gazdasagban, akkor dt szidtak, az Anyuka nevet

pedig azért adtak neki, hogy megjutalmazzák gondossagaêrt.

Anyuka egy kis csomagot hozott Sarkánynak.
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- Ezt Edit küldi maganak, - mondta komolyan.

- Hat tudja Edit, hogy megérkeztem? - csodaIkozott Sarkany.

- Tudja.

- As mi van a csomagban?

- Nézze meg! En most elmegyek, egy kis dolgom van a

fftzeresnél, de egy negyed6ra mava megint itt leszek. Megvar,

ugye?

- Hogyne, AnyUka!

A kisleany azzal elment. Sárkany allbontotta a kék

szalaggal lek5t5tt csomagot és egy levelet vett ki bel61e.

Edit irasa volt.

"Mellékelve visszaktildft a kétczaztizenhat levelet,

amelyet nekem harmadfél esztend66ta irt. Ha megilrizte az

6n leveleimet, adja at azokat Anyukának. Egyszersmind arra

értesitem, hogy tegnap este jegyet valtottam Katona Bertalan

dr. fürd6orvos firral. Edit."

Sirkany Istvan nagyot nyelt.

- Ja van! - mondta magaban. Nagyon ja van! - Zsebre

tette a leveleket, amelyeket Edit visszaktildEltt neki, aztan

zsebre tette a tElltEltt revolverét is 6s kiment az erd6re. A

templom m5g5tt egy kis kaszal6n kellett atmennie, hogy elérje

az erd6 szélét. Egy szénaboglya tElvében hosszd olah legény

aludt, egy igen csinos parasztleany mellette térdepelt és

fftzallal csiklandozta a fulét. Sarkany azonban rajuk sem

nézett, hanem bement az erdiebe. A ven blikkfak tinnepi zügassal

kElszantatték. Egy kis forras mellé telepedett Sarkany. Harom

esztendiSvel ezelftt, egy nyari kirandulas alkalmaval, itt

beszéltek el68z5r Edittel a szerelmtikrel 68 az utols6 orvosi

szigorlatr61.

Sarkány el6szedte a leveleket, amelyeket az6ta Editnek

irt és sorra nézegette dket. A szerelem és a szigorlat sz6

saran szerepelt bennqk. Félretette a leveleket, és egy

papirra a kOvetkez6 sorokat irta:
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"ónként halok meg, mivel nem birom tovAbb az életet. A

halAlomred értes1ts6k a testvérbAtyAmat, aki Budapesten lakik.

Utols6 kivAnsAgom, hogy a tArcamban lev6n6i arcképet 6s

hajfürtElt tegyék a szivemre."

A teleirt papirt a melltdjével odatdkte egy yen btikk

t8véhez. AztAn cigarettAra gvujtott és lefektidt a fare. A

feje fEllött sArgarig6 seat.

- HiAba, minden hiAba, meg kell halnom, - mondta magAban.

AztAn kivette zsebéb81 Edit arcképét és hosszan elnézte.

Csinos leAny volt, de tulajdonképen inkAbb érdekes, mint szép.

- Meg kell halnom! -

Ekkor gyorsan közeled6 neszt hallott. Valaki jon. Ha 8'

volna! SArkAny lehfinyta a szemét Cs mozdulni se mert.

- Pista bAcsi!

A kis anyuka szeat hozzA.

- Mit akar Anyuka?

- BeszClni szeretnft magAval.

Kis kosAr volt a leAny karjAn, a kezében egy csom6 erdei

virágot tartott. Letilt SArkAny mell6 a kiere, keozbe pedig

gyorsan rAnézett a btikkfAn f1igg6papirlapra Cs a revolverre,

amely ott fektidt SArkAny keze mellett.

- En tudom Am, hogy mit akar maga, Pista bAcsi, - mondta

a kisleAny. - Agyon fogja magAt Ugye, azt fogja tenni?

Nyugodt hangon beszélt, ami kiss6 meglepte SArkAnyt.

- HAt maga mit akar itt, Anyuka? - kérdezte.

- Erdei epret szedek, - vAlaszolt a kisleAny. - VendttgUnk

van ma ebédre. Katona Bertalan ebédel nAlunk, az Editke fij

vOlegénye.

SArkAny keserden elnevette magAt.
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- fis ezt nekem mondja?

- Miért ne mondjam?

Anyuka hidegvére sértette Sárkányt. fij cigarettdra

gyfijtott és kis szUnet után igy szat:

- Anyuka, ugye maga nem hiszi, hogy megteszem? Pedig

lássa, maga igen okos leány, de annyi esze meg sincs, hogy

engem eltéritsen az elhatározásomta.

- tn azonban nem akarom eltériteni az elhatározását6l,

sift a maga helyében talán en is ugyanazt tenném.

- Igen, - mondta Sárkány, - en nem êlhetek tovább.

- A maga helyében azonban eszembe jutna, hogy nekem a

haldlom elftt van meg egy becsUletbeli kötelességem, -

folytatta Anyuka.

- hs mi az? - kérdezte Sárkány.

- Megmondom. Edit azért bontotta föl az eljegyzést,

mivel meg van r6la gyek8dve, hogy magába soha sem lehet

&Actor. Ha most megbli magát, akkor Edit is, az egész világ

is azt fogja mondani: Szegény Sárkány Pista megölte magát,

mert nem tudta letenni a szigorlatát. - tn a maga helyében

nem 6lném most meg magamat, hanem elmennék Budapestre, éjjei-

nappal tanulnék és letenném a doktorátust. Ha megvan a diploma,

akkor kUldje el sz6 nêlkUl Editnek, aztán lejje fabe magát.

Edit akkor azt fogja mondani: Szegény Sárkány Pieta megblte

magát, mert nem biztam benne. - Ha férfi volnék, igy tennék.

- Igaza van, Anyuka, - mondta határozott hangon, - igy

kell tennem! Igy fogok tenni! Be fogom bizonyitani Editnek,

hogy férfi vagyok.

A kisleány tovább szedte az epret. Sirkány pedig a

harmadik cigarettára gyfijtott.

- Ott is van egy szép eper, - mondta kés6bb halkan.
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Mivel Anyuka nem latta meg mega szakitotta le és beletette

a kisleany kosaraba.

- Ez is szép! Hat mag ez!

A kosarka megtelt.

- Most haza kell mennem, - sz6lt Anyuka. - Itt ne felejtse

a melltdjét!

Sárkany darabokra szakitotta a papirlapot, amelyre a

végrendeletét irta, a tdt pedig beletdite a nyakkend6jébe.

Amikor ketten athaladtak a templom mellett lev6 kaszalón, a

csinos olah leány nevetve szaladt el mellettek, a hosszfi

legény pedig utana dobta a stivegét.

menyasszony

szigorlatot letenni

becsületsz6

bajos

sz6val

megnyugtat

vékony

igazi

gazdaasszony

talpon van

gondoskodik (-r81)

szid

megjutalmaz

bont

szalag, -ja

mellékelve

egyszersmind

értesit

jegyet valt (valakivel)

nyel

Szavak
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fiancée

pass a university examination

word of honor

difficult, troublesome,
delicate, awkward

in short, briefly

calm, soothe, set at real.

thin, slim

real, true, genuine, authentic

housekeeper

is on one's feet, up and about

take care, look after

scold, chide, reprimand

reward

untie

ribbon

enclosed

at the same time

inform, notify, let (you) know

become engaged (to somebody)

swallow



töltött revolver, -e loaded revolver

kaszáló grassland, hayfield

szénaboglya hayrick, haystack
t dr, tövet, töve foot, stock
oláh Walladh, Walladhian
t érdepel kneel

ferszál, -at, -a leaf of grass

csiklandoz tickle

bilkk, -öt, -je beech tree
ragas rustle, humming
telepedik settle down, sit down
elftzed take out
saran szerepelt often appeared
félre aside

következ6 following
bnként of one's own free will
t árca purse, pocketbook
hajfurt, -öt, -je lock of hair
roelltff tiepin
t ez stick (v)
sárgarig6 Baltimore oriole, golden oriole
minden hiába nothing can be done, all is

in vain

tulajdonképpen really, strictly speaking
nesz noise

lehfinyja a szemét close one's eyes
ke, ktivet, köve stone, rodk

agyonl6vi magat shoot oneself
v81egény fiancé, bridegroom
keserir bitter
sért offend, insult
sztinet, -e, -je pause, stop, break (n)
eltArit divert, dissuade
becsületbeli kötelesség, -e duty of honor

fölbont, felbont (eljegyzést) break off (an engagement)
meg van gyez6dve is convinced

134



51 kill (v.)

ffte lövi magAt shoot oneself, put a bullet
through one's head

bizik (valakiben) trust (someone)

bizonyit prove

halkan softly, in a subdued voice

szakit pick, tear

stiveg, -e high (fur) cap

Kérdések

1. Mikor és hova érkezett meg SArkány IstvAn?

2. Meddig aludt $ mit csinAl aztAn?

3. Milyen inget és ruhAt vett fel és miêrt?

4. Kiket akart meglepni?

5. örUlt a viszontlAtAsnak?

6. Miért felt egy kicsit a menyasszonyAt lAtni?

7. Mit igért a menyasszonyAnak, amlkor utoljAra egytitt voltak?

8. Miért nem tartotta be a szavAt?

9. Min gondolkozott?

10. Xi jött be a szobAjába?

11. Ki volt anydka és mi volt az igazi neve?

12. Ki adta neki az anyuka nevet és miért?

13. Milyen volt anyuka?

14. Mit csinAlt anyuka reggelt81-estig?

15. Mit hozott anyuka SArkAnynak?

16. Miért volt SArkAny meglepetve?

17. Mivel volt Atk5tve a csomag?

18. Mit vett ki be181e SArkAny?

19. Mit irt neki Edit és mit kért vissza?

20. Hogy fogadta SArkAny ezt az fijságot?

21. Mit csinAlt SAtkAny?

22. Hol ment keresztUl?

23. Mit lAtott a kaszAlem?

24. Milyen fAk voltak az erdften?
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25. Hova telepedett le Sárkány?

26. Mi jutott az eszfte?

P.7. Mit csinált Sárkány Edit leveleivel?

28. Mit csinált miután vêgigolvasta a leveleket?

29. Kit kell êrtesiteni a halálár61?

30. Mi volt az utolsó kivánsága?

31. mit csinált a teleirt papirlappal?

32. Mit vett ki a zsebêbal?

33. Mit mondogatott magában?

34. Mit hallott egyszerre csak?

35. mit gondolt Sárkány, ki j8n?

36. Ki j8tt?

37. Miért jött a kislány?

38. Hova tilt le ês mit vett 4szre a kislány?

390 Mit mondott a kislány Sárkánynak?

40. Milyen hangon beszélt?

41. Mit kérdezett SArkány tale?

42. Kit vártak ebédre aznap?

43. Mi sértette Sárkányt?

44. mit kêrdezett Sárkány a kislánytól kis sztinet után?

45. El akarta a kislány Sárkányt tériteni atted a szándékAtól,

hogy megölje magát?

46. mit mondott a kislány Sárkánynak, hogy halála elatt milyen

kftelessêge van meg?

47. Mit mondott a fêrfinek, hogy Edit miért bontotta fel az

eljegyzésgt vele?

48. Ha most meg8li magát, mit fog az egêsz világ mondani?

49. Mit tanácsolt a férfinek, mit csináljon el6sz8r?

50. Mit csináljon aztán, ha meg van a diplomája?

51. Mit fog akkor Edit mondani?

52. Megfogadta SárkAny a kislány tanácsát?

53. mit akart Sárkány bebizonyitani Editnek?

54. Mit csinált ezután a kislány?
gg,s, Ki segitett neki epret szedni?
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56. Mit csinfilt Sfirkfiny a papirlappal, amire a végrendeletét

irta?

57. Ki szaladt el mellettük, amikor a réten Atmentek?

58. Mit csinfilt az olfih legény?

59. Maga mit gondol, SfirkAny agyonliette magfit Edit miatt?

Gyakorlatok

A. MODEL: A hivatalnok félretette a levelet. -

A hivatalnokok félretették a leveleket.

1. A gyerek félrefillt az Otb61.

2. A vezet6' félreallitotta a kocsit.

3. Félreértettem, amit mondott.

4. A hfiz nagyon félreesik a f6fitt61.

5. A lány félrefordltja a fejét.

6. Félrehivtam a gyereket.

7. Sajnos nagyon félreismertem Annfit.

8. A didk félrc-lagyarfizta, amit a tandr mondott.

9. Félrenevelte ezt a gyereket.

10. A rend& éppen félrenézett, amikor Atmentem a

piros lámpán.

11. Maga miért t1t félre a sarokba?

12. Ne vezesse félre a gyereket.

13. A gyerek félreugrott, amlkor a 16 arra szaladt.

14. Félre tette nekem a könyvet, amit igért?

B. moDEL: Elftzedte a pénztfircfijfit, hogy fizessen.

Nem szedte e161 a pénztárcáját, hogy fizessen.

1. A gyerek el6adta a kulcsot, amit kerestem.

2. A rend6rség elalatotta a beh6st4

3. A törvény pontosan el&rja a bevándorlási szabályokat.

4. Tessék el6jönni.

5. A bir6 eldkérte a régi iratokat.

6. Készitsék e16' az fitleveleket.
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7. Aki blnösnek érzi magát, leipjen eld%

8. Janos elesietett a másik szobabol.

9. A fid elftgrott a bokorból.

10. A, kutya el8bAszott az agy alól, amikor hivták.

11. Johnson eleVette az dtlevelltt.

12. fippen most hivjUk (316 a fênyképeket.

C. Hogy mondja más szóval?

1. szivbal szerette

2. szigorlat

3. nem tudta letenni a szigorlatot

4. gazdaasszony

5. talpon van

6. fdszeres

7. harmadf61

8. esztend6

9. hajnal

10. kaszáló

11. sorra nézte

12. sIrdn szerepelt

13. êrtesit

14. melltd

15. testvérbátyám

16. sárgarig6 seat

17, hosszan elnêzte

18. nesz

19. agyon16

20. Ojel-nappal

21. emez

22. atyámfiai

23. hazafelé futtSban

24. nftlen
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25. csodalkozik

26. elcsukta

27. muszaj

28. koplal

29. borközi állapotban

30. csacsi

D. Hazi feladat: irjon mondatokat az alabbi kifejezéseket

hasznalva:

1. talpon van

2. jegyet valt valakivel

3. meg van gyek8ave valamir61

4. zöld agra veredni

5. egaszsdges, mint a makk

6. épkézláb

7. szUnes-szUntelen

8. réges-ragen

9. csend borul

10. art valakinek valami
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A BALATON

Az egyes számfi mOton hajtva Budapesttel kb. 100 km.-re

fekszik 10zép-Eur6pa legnagyobb tava, a Balaton, amelyet

Nagyar Tenger" amen ismernek széltében-hosszSban Magyarországon.

A tihanyi félsziget két részre osztja a 77. km. hosset,

több mint szSzezer holdnyi vizet. A tb partján k8r8s-k8rill

egymás mellett sorakoznak a hires fUrde- és Uftlehelyek.

A, Balaton vizét a természet is a fUrdezeknek szfinta.

A viz nyáron k8nnyen felmelegszik aert a legtftb helyen

alig mélyebb három méternél. A tb simogatb meleg vize,

bArsonyos homokja gyógyit6 hatással van a fáradt, vérszegény,

gyenge idegzettt emberekre.

Ha k8rbe megytink a Balatonon és megállunk egy-egy hiresebb

flirdehelyen, az else Sllomás a deli parton Sibfok lesz, ahol

kftel száz tidtileház, modern szálloda, bardtságos nyaralb várja

a vendégeket. Hatalmas, 2000 személyt befogadé szabadtéri

szinpada is van. Itt nyilik a DunSba vezete Sib csatorna és

itt van a balatoni hajdaSs k8zpontja. Forgalmas kik8tejéb61

far& indulnak kirándulb- és Stkelehajbk a t8bbi fUrdehely

fele. A kik8te m616ja népszere sétahelye a fiataloknak, akik

felhetlen nyari éjszakSkon szeretik elnézni, amint a hold

ezUsthidat epit a vizre.

következe nagyobb Sllomás - a tihanyi félszigettel

csaknem szemben - Balatonföldvár, a deli part legszebb

pontján épult. Nevét az egykori kelta földvártell kapta.

Setányair61 gyöny8rtrkilStds nyilik a tihanyi hegyekre.

Zárt 8blében egész nySron St vidSm sportêlet folyik.

Balatonföldvár után kedvesebbnél kedvesebb kis UdUlehelyek

következnek és szinte egyetlen 8sszefUggendUlehelyet képeznek.

A gyermekek igazi paradicsoma ez, akik egész nyáron St

jfitszhatnak a napstitaitte homokban és sekély vizben.
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A Balaton kanyarulataban fekszik Keszthely; történelmi

ldtnival6kban gazdag, kedves kis város. Kbrnyék6n régi

várromok találhatft. Keszthelytdi 6 km.-re van a hires

H4vizi t45. Hihetetlen bes6gtr me1egviz1 forrds táplálja

a tavat, amely a tep fenekén leveiszappal egytitt gy6gyit6

hatással van iztileti fájdalmakra. Messzi vid6kr61 járnak

oda betegek. A viz tUkrén lev6 indiai vörös 16tusz furcsa

virágai egzotikus tájakra eml6keztetnek.

Keszthely utitn az északi parton, n6hány apr6bb fUrd8hely

mellett elhaladva, szdzados fabriások között Szigligetre

6rkeztink. A vadregényes vdrhegyr81 az eg6sz tapolcai medencét

lehet látni a körUl8tte lev6 sz616Vel boritott hegyoldalaival

és évszázados harcokról mes616 várromokkal. Badacsony hirêt

remek borai vitték szertesatt a világban, melyeket mdr a rtmai

id6kben is j61 ismertek és szerettek. A XIX. században Kisfaludy

Sándor költészetében is hiress6 tette e helyet. Ki ne tudná

Magyarországon, hogy egy badacsonyi szUreten ismerkedett meg

Szegedi Rbzával, a Keserg6-" 6s "Boldog Szerelem" ihlet6jével?

Akác- 6s jegenyefák között hajtva 6rjbk el Tihanyt.

A hegytet6481 gyftyörekilátds nyilik a hatalmas viztUkörre,

ahol vitorlásOk, g6Zhaj6k és halászok járják a vizet. A XI.

szdzadban letelepedatt barátOk hires barlangkolostora meg ma

is teljesen ép. Az 1055-ben alapitott tihanyi apátsdg altemploma

az ország legszebb romdnkori milremleke. Az alapit6 királyi

oklevél a legrégibb magyar nyelvemlék.

A szomszédos BalatonfUred az egyik legrégibb fUrd6he1ye

az 6szaki Balaton-partnak. Ez a szivbetegek Mekkdja. Legnagyobb

kincse a 11 szénsavas forrds. A források vizét két évszdzada

használják szivbetegek gy6gyitására. Gyönyörir négyszeres

nyárfasorát a mat szdzadban Ultették. Hires a szdzéves parkja

is, ahol tizenhat féle hdrsfa követi egymdst virágzdsban.

ivszázados szilfák, egzotikus kinai és japan fdk és egy

sziklakert teszi szinessé és változatossá a parkot. Jókai M6r,

Blaha Lujza és sokan mások törzsvendégek voltak nyaranta nreden,
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Rabindranath Tagore pedig 1926-ban egy hársfat Ultetett el a

sétAnyon. A minden évben megrendezett hagyomanyos Anna-bálok

és vitorlas-versenyek meg ma is orszagos eseményszamba menndk.

Nincs ra id6hk, hogy megnêzzUk a ?tired után következ6

fUrdftelydket is, de alljunk meg egy pillanatra Balatonakarattyan

Its pihenjUnk meg par percre a Mob mint 400 eves véneszilfa

arnyékában. A néphit szerint ez Rak6czi-fája. Allit6lag itt

tartott egyszer orszaggyalést a fejedelem.

Es itt mondjunk bficsfit a Balatonnak, amely Eötvös Károly

szerint "abrand és költészet, thrténelem és hagyomany, ades-bds

mesék gyljtemenye, kUlOnOs emberek 6si fészke, bUszkeség a

mültb61, s ragyog6 remenység a jövendfte".

mat, utat, fitja

széltében-hosszában

félsziget, -e

fth:döztY

szán (valamit)

simogat6

homok, -ja

gy6gyit6

hatas

idegzet, -e, -je

körbe menni

nyaral6

befogad

csatorna

forgalmas

kikötilr

atkel8haj6

m616

csaknem

öböl, öblect, öble

Szavak
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highway

far and wide, everywhere

peninsula

bather

intend, mean, destine for

caressing, stroking

sand

curing, healing

effect, influence

nerves, nervous system

to go around

villa, cottage

hold, accommodate

canal

busy

harbor

ferry, ferryboat

pier, mole

nearly, almost

bay



szinte almost, nearly, practically

egyetlen single, only, sole

összefügge connected

képez form, constitute, compose

sekély shallow

rom, -ja ruin (n)

b6ség abundance, plenty

forrfis spring

fenék, feneket, feneke bottom

iszap, -ja mud

izUlet, -e, -je joint

furcsa strange

tfij, -at region, land

6riás giant

vadregényes romantic

medence basin

szerteszét all over, in every direction

költészet, -e, -je poetry

keserg6 grieving, lamenting

ihlet6 inspiring, giving inspiration

akfic acacia

jegenye poplar

vitorlás sailboat

g6zhaj6 steamer

barfitok monks

barlangkolostor, -a cave monastery

ep intact, unharmed

alapitott established

apfitsfig, -a abbey

mdemlék, -e art memorial / relic, ancient
memorial

Oklevel document, deed, charter

szensav, -at, -a carbonic acid

nyárfa poplar

Ultet plant
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hársfa

szilfa

szikla

valtozatos

törzsverdég, -e

hagyományos

esemenyszam, -a

Arnyft, -a

Allit6lag

fejedelem, fejedelmet, fejedelme

bucsfit mond

Abránd, -ja

6si

lime tree, linden tree

elm tree

rock (n.)

varied, diversified

habitual visitor

traditional

event

shadow

supposedly

reigning prince

say good-bye

fantasy

ancestral, ancient

Kérdések

1. Mi a Balaton?

2. Milyen néven ismerik mêg a Balatont Magyarországon?

3. Hol fekszik?

4. Mi osztja két részre a tavat?

5. Milyen nagy a Balaton?

6. Mik vannak a to partjan?

7. Milyen a Balaton vize?

8. Kikre van gy6gyit6 hatissal a Balaton vize és homokja?

9. Melyik a deli part egyik legnagvobb Uffill8helye?

10. Mi minden van Sielfokon?

11. Mi nyilik innen?

12. Minek a központja van itt?

13. Milyen hajeok járnak a forgalmas kiktit601381?

14. Mi a fiatalok népszerti sétahelye?

15. Mit szeretnek ott nézni felletlen nydri éjszak6kon?

16. Mi a kelvetkez6 nagyobb Allomás?

17. Hol fekszik, mivel szemben?

18. Honnan kapta a nevét?

19. Mi folyik egész nyáron at a zárt tiblében?



20. Nagy frird8he1yek kavetkeznek Földvár után?

21. Kiknek az igazi paradicsoma a sok kis UdUldhely és miert?

22. Hol fekszik Keszthely?

23. Miben gazdag ez a város?

24. Hogy hivják a Keszthely közelében 1év6 gy6gyftird6t?

25. Mi táplálja a tavat?

26. Mi van a t6 fenekén?

27. Milyen fájdalmakra van gy6gyit6 hatással?

28. Milyen virágok vannak a viz tükren?

29. Mire emlékeztetnek ezek a virágok?

30. Keszthely után az északi parton hova érkezünk?

31. Mit lehet látni a hegyr61?

32. Mi boritja a hegyoldalakat?

33. Mira' hires Badacsony?

34. Mi6ta hiresek a badacsonyi borok?

35. Ki tette k8ltészetében hiressé a helyet?

36. Ki volt Szegedi 126za?

37. Mi van Tihanyban?

38. Hányadik századb61 val6 a barlangkolostor?

39. Mikor alapitották a tihanyi apátságot?

O. Mit ldhet látni a hegytet6'r81?

41. BalatonfUred mir61 hires?

42. MiSta használják a források vizet szivbetegek gy6gyitására?

43. Mi van a százéves parkjában?

44. Milyen a sétSnya?

45. Ki Ultetett hársat a sétányon?

46. Kik voltak törzsvendégek BalatonfUreden a mat században?

47. Mik mennek meg ma is országos eseményszámba?

48. Hol állunk meg meg egy pillanatra?

49. Hilly eves a szilfa?

50. Kinek a fája ez a néphit szerint és miért?

51. Mit mondott Eötvös Károly a Balatonr61?

52. Ki volt J6kai M6r?

53. Ki volt Blaha Lujza?
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Gyakorlatok

A. MODEL: Felh6s ejszaka - felhietlen éjszaka

1. hatásos beszêd

2. ismer& arc

3. fds terUlet

4. arnygkos sétdny

5. családos ember

6. nds férfi

7. kend6s asszony

8. kalapps ember

9. er6s napsugár

10. hálás diák

11. eredményes munka

12. igazságos itélet

13 gyermekes asszony

14. bardtságos ember

15. rendes szdba

16. tftvényes gyerek

17. fdszeres étel

18. poros fit

19. jogos kérelem

20. s6s leves

B. Válaszoljon a kêrdêsekre

I. me

mdvész

mdvészet

mevészettórténe1em

mdvészettbrténész

mdvésznév

mdterem

mdbarát

az alábbi szavakat haszndlva.

megyfrjt6

milkritika

maritikus

mffe1vezet

mdêrt6

maz1és
mdkereskedés

mfteresked6
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mdcsarnok

mdem16k

mdkincs

mdremek

remekmd

festieavész

szdbrászmdvész

életmdVész



1. Ki egy a) mdVész?

b) mdgydjt6?

c) mdkritikus?

d) mlért6?

e) mdbarát?

mdkeresked6?

g) milvészettewtênész?

h) fest8h1!Vész?

i) szobrászmdVész?

j) életmdkrész?

2. Hol lehet látni a) mdemlékeket?

b) mdkincseket?

c) mdtárgyakat?

d) mdremekeket?

e) remekmdireket?

3. Mit lehet látni a a)

b)

c)

mdcsarnokban?

mdkereskedésben?

mdteremben?

4. Mi egy a)

b)

c)

d)

md?

mdVésznév?

mdkritika?

mdizlés?

B. MODEL: Nagyon szeretem Shakespeare

Nagyon szeretem Shakespeare mdVeit.

1. Washingtonban sok van.

2. Budapesten a vannak modern képkiállitások.

3. Aki képeket fest az egy

4. Aki szobrokat csinál, az egy

5. Aki j61 tud élni, az egy

6. Aki sokat olvasott és sokat tud a mdvAszetr81

az egy

7. Aki mdkr6szettextêne1met tanit, az egy
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8. Aki nagyon szereti a mdtárgyakat az egy

9. Ha sok pénze van egy mdbargtnak, megveszi a

mdtárgyakat, akkor lesz bel8:s.

10. A festaldkrész egy fest.

11. Ennek a mdkeresked8hek nagyon j6 van.

12. Ez a szobor egy igazi

13. Egy gyönyördkoncertot hallottam, nagyon élveztem,

igazi volt részem.

14. Amerikai mdzeumokban nagyon sok van.

15. Olvasta Pet8fi Sándor

16. Ez nem az igazi neve ennek a mdvésznek, ez egy

C. Magyarázza meg a következ8 szavakat:

mdanyag, mdb6r, mdfog, mdfogsor, mdgumi, mdhimzés,

mdjégpálya, mdhold, mdjég, mdszem, mifláb, mdkéz,

mdVirag, mffdt, mdselyem

C. MODEL: Ez nem igazi selyem, ez

Ez nem igazi selyem, ez mdbelyem.

1. Ez a ruha van.

2.* breg embereknek van.

3. Nyáron korcsolyázunk.

4. Ennek az embernek csak félszeme van, a masik

5. Ez nem igazi b8r, hanem

6. Egyik fogam kitórött, most van.

7. nem lehet szaladni.

8. Ezt a terit8t nem kézzel himezték, ez

9. A tovább tart, mint a rendes jég?

10. A katona elvesztette a haboruban a kezét, most

van.

11. Amerikának kittin8 vannak.

12. Nem lehet tudni, hogy melyik az igazi virág és

melyik a

D. Házi feladat: Irjon le egy tavat az Egyestilt Allamokban.
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BOLCSOT6L A KOPORSOIG

(Részlet)

- Kosztolányi Dezsdrután -

Pista

(Régi berátom. No nem is olyan r6gi, hiszen az egész

ember bssze-vissza meg csak tiz &res. Negyedik elemista.

29 kiló, 136 centimfter magas. Fölfelé foSsillt diákhaja, vékony

karocskája, verébmelle r4szv6tet kelt bennem. Meg timogatásra

szorul. Egyedül, magára hagyatva elpusztulna a feoldem. Kótéves

korában kiállt egy tUd8gyu11adást, &Wires korában egy csunya

vbrhenyt. Fehér gyermekszobájában fogad. Villanycsillár,

giftfetés. Vaságy, melyben este héttal reggel hétig egyfolytában

alszik. Kalitka, kanárival, flvegtál, aranyhalakkal. Ozsonnira

van teritve, kett6nknek. Csokoládét kapunk tejszinhabbal,

kugl6fot harapdálunk hozzi.)

- Honnan jöVil?

- A fellorvost61. Ez a Mem folyik. (A vbrhenyt81.) Nem

is egészen j61 hallok rá. (Alig kezdiedött el és 'Dario.)

- Mi a lecke holnapra?

- Három oldalt irni, foldrajzbal. is az eg6sz vers

"Nyári napnak alkonyulatánál..."

- Szeretsz iskolába járni?

- Hogyne. (Amikor elidezeir vezették az iskolába, hátan a

kistáskával, nekidat a falnak. "Inkább meghalok" ezt

mondta.)

- Mit csinálsz, ha megtanultad a leckéd?

- Olvasok. Tegnap fejeztem be egy könyvet.

- Mi volt benne?
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- Kaland. A, kal6zok els011yesztettek egy haj6t, /mbar'

jecttek a hdvarnaszaddk, aztan leereszkedtek a tenger fenekare,

aztan ott talaltak 8ket mind, leláncolva, aztán...

- Melyik kb1t6t szOktad olvasni?

- P6sa Lajost. Gyönyörd verseket ir.

- Szereted 8t?

- (vallat von.) Nem ismerem. (Szeretni cloak azt lehet,

akit szemelyessen ismerUnk.)

- Laisd, en meg ismertem.

- Igazan? (ligy nez ram, mint egy szellemoriasra.)

- Mi szeretnal lenni, ha nagy leszel?

- Mag nem tudom biztosan. (Maga elle naz.) Tavaly gdpkocsis
akartam lenni.

- Es az idón?

- Hajdoskapitany.

- A Dunk'?

- A tengeren. Kelemben nem tudom blztosan.

- Milyen jateSkaid vannak?

- Haj6, vonat.

- Jatszol velnk?

- Mar csak ritkán. (Jaj de szomorfi ez.)

- De azért néha megis játszol?

- Ha eljönnek a barataim.

- Mit jatszotok?

- Bolt-kereskedést.

- Hat az mi?

- Kasszat csinalunk és papiriAnzt.
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Ki a keresked6?

- Mi mindnyajan.

- is kik a vevilk?

Azdk nincsenek. (Akar a felnftt bolt-kereakedaknal.)

Csak elképzeljak.

- Sok baratod van?

Rengeteg. (xi mondhatja el ezt magar6l?)

141 a legjobb bar/tad?

Gyurka.

Midirt?

- Mort mar e1s6 gimnazista as mindent meg tud mutatni.

- Paldaul?

Hogy csinaljak a catzlit. Ortanitott meg ra. is...

(Mas érvoket nem tud föihozni. Goethe Ms Schiller baritsága

klitsfigtelentil szilárdabb szellemi alapokon nyugodott.)

- %Artal mar kU1fead8n?

Ausztriaban, a nyaron.

Mi vagy te?

- (Nem érti.)

- Magyar vagy. Nem vagy magyar?

- De igen.

- Nem foglakozol politikaval?

- Mi az?

- Hat mi a szerelem?

- Azt se tudom, hogy micsoda.

- Magis Pista.

- (Mosolyog.) Az, ha a fifik cs6kolják a lányokat.
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Na latod... Akkor mart mondtad az eldbb, hogy nem tudod?

(LetArdel a foldre As cetszkalni kezd az asztal

AzArt, mert a lanyok rondak.

- Te nem nerstilsz majd meg egyszer?

Ilyesmin én sohase gondolkozom. (Sohat mindig.) MAsra
gondolok.

- Mire?

- Arra, hogy mit kapok Mikulásra.

- Mit kivannal?

Csokoladét.

- Mi a legjobb Atel?

- A torta.

- Es a legrosszabb?

- A s6ska.

- Szenvedtél mar?

- (Mintha nem hallotta volna.) Tessa?

- Azt kérdezem, büsultal-e, sirtál-e mar?

- (Halkan.) Erre nem emlakszem.

- Az emberdk, amikor mar nagyon 8regek, meghalnak.

Mi lesz veltik?

- (Elmosolyodik.) Azt An nem tudom. (Reménykedve nAz

ram, hatha 6n tudom s mert 6n hallgatdk, 6 folytatja.)

Meghalnak és nem tudnak semmit.

- Semmit?

- maguk nem tudnak semmit. Csak mi tudjuk, hogy mar
meghaltak. (Gyorsan.)Az nem faj. Nem szenvednek t8bbet.

Csak a rosszak.

- Kik a rosszak?
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(Csillog6 szemmel.) Akik gyilkolnak.

- Es mi történik ezekkel?

- (Mint az iskolában.) A pokolba jutnak. (Megered a

szava.) in Agy szeretnék meghalni, amint az djsAgokban

olvastam: egyszerre lefordulni a'izekr81.

- HAt te szoktAl djságokat olvasni? Mi Ardekel bennUk?

- A gyiikosságok és halálos szerencsAtlensAgek. (A kisebb

szerencsétlenségeket - a kartörést, a lábficamitAst -

tovAbblapozza.)

- Félsz valakita?

- Csak amlkor kicsi voltam. Akkor a mumust6l féltem.

De nincs mumus. (Kacag azon, hogy nincs mumus.)

- Ki a vilAg legokosabb embere?

- (CsodAlkozva tAjAkozatlansAgomon.) HAt az apuka.

- is kit szeretsz legjobban?

- HAt az anyukát...

(Attilelem a fejét. Szivesen marad igy. Szereti a

szeretetet, mint minden 6181ény. J6 szive van. Amikor

btéves korAban magyarázta neki az Adesanyja, hogy a j6 Isten

mindenUtt jelen van, de nem lAthat6, sirvafakadt. SajnAlta

a j6 Istent, akit mivel lAthatatlan -- a villamos is

elgAzolhatja. Apja, aki orvos, fblvilAgositotta a szUletés

rejtélyeir81. De lelkére kötbtte, hogy ezt sehkinek se

mesélje el az idkolában. Pista becsUlettel Allja a szavAt.

De gyakran mondja szUleinek, hogy azok a szerencsétlen fifik,

akiknek az apjuk nem orvos, sdhase tudhatjAk meg ezt, akkor

sem, ha majd megbregszenek, tut ha nem lesz csalAdjukban

orvos, sem az 6 fiaik, sem ezeknek a fiai nem értesUlhetnek

err& az életbevAg6 titdkr6l. Nézem sima homlokAt, szemenek

155



tUkritt. (K6szU1datim.) tartóztat. Nem, fiam, neked hirom

oldalt kell irnod s nekem is irnom kell, több mint hirom oldalt.

No szervusz.)

össze-vissza

veréb, verebet, verebe

riSszvOitet kelt

támogatisra szorul

magara hagyatva

elpusztul

vörheny

fogad

egyfolytában

kalitka

ozsonna

tejszinhab, -ja

kugl6f, -ja

harapdál

minis

kivUlr81 (tudni valamit)

nekided

befejez

kaland, -ja

kal6z

elsUllyeszt

bfivárnaszád

leereszkedik

lelincol

szemlyesen

szellemóriás

kapitány

ritkin

Szavak
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altogether

sparrow

enlist sympathy

needs assistance

left alone

peridh, die, is destroyed

scarlet fever

receive

uninterruptedly, continuously,
without a break

bird cage

afternoon meal

whipped cream

coffee cake

keep on biting, nibble

already

(know something) by heart

lean against

finish

adventure

pirate

sink, scuttle

submarine, U-boat

descend

tie with a chain

personally, in person

genius

captain

rarely



kasszát csinál

rengeteg

csfizli

érv, -e

szilárd

szellemi alap, -ja

nyugodni

foglalkozik

szerelem, szerelmet, szerelme

mosolyog

csfiszkál

ronda

Mikulás

s6ska

bfisul

reménykedik

csillog6

gyiikol

pOkol, pOklot, pOkla

megered a szava

lefordul

szerencsétlens6g, -e

ficamitás

mumus

tájékozatlanság

élftény

jelen van

sirva fakad

elgázol

rejtély

lelkére köt

értestil (-r81)
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balance the cash

lot

slingshot

reason, argument

firm, solid; strong

intellectual foundation

to rest, be based on

deal with, care for

love (v.)

smile (v)

slide about

ugly

he's getting married

Santa Claus

(common) sorrel (a spinach-like
plant)

grieve, mourn, sorrow (v)

keep hoping

gleaming, sparkling

kill, murder

hell

become talkative

fall from

accident

sprain

bogy

ladk of information, ignorance

living being

be present

start to cry

run over

mystery, secret, riddle

make it his duty

hear about, come to know of



életbevag6

titok, titkot, titka

homlok, -a

tart6ztat

vital

secret

forehead

detain, keep(back)

Kerdések

1. Ki volt Pista?

2. flatly eves volt es mekkora?

3. Hanyadikba jart?

4. Mi keltett részvétet az irdtban?

5. Mi történne vele, ha magara hagynák?

6. Milyen betegségei voltak mar?

7. Hol fogadta az ir6t?

8. Milyen volt a szoba?

9. Hany 6rat szokott egyfolytaban aludni?

10. Mire volt teritve és hanynak?

11. Mi volt ozsonnara?

12. Homan j8tt Pista?

13. Miért volt az orvosnal?

14. Sok leckéje van Pistának holnapra?

15. Szeret iskolaba járni?

16. Mikor el6sz8r vitték az iskolaba, mit mondott?

17. Mit csinal Pista, amlkor megtanulta a leckét?

18. Mir81 szeret f8leg olvasni?

19. Melyik költeverseit szereti?

20. Ismeri Pista PiSsa Lajost?

21. Mi akar Pista lenni, ha nagy lesz?

22. Tavaly mi akart lenni?

23. Milyen jatekai vannak?

24. Kikkel szokott játszani?

25. Mit szoktak jatszani?

26. Sok baratja van Pistanak?

27. Ki a legjobb baratja és miért?

28. 'Tart mar Pista ktilföld8n?
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29. Tudja Pista, hogy mi a politika?

30. Tudja azt, hogy mi a szerelem?

31. Gondol mar a n6sUlésre és lanyokra?

32. Mire gondol Pista?

33. Mit szeretne kapni Mikulasra?

34. Mi a kedvenc &tele ês mi az amit nem szeret enni?

35. Szenvedett-e mar és sirt-e mar Pista?

36. Mi thrténik az emberekkel, ha öregek lesznek és meghalnak?

37. Kik szenvednek a haláluk utan?

38. Hogy szeretne Pista meghalni?

39. Honnan hallott err81?

40. Mi érdekli Pistat az fijsagokban?

41. Fél-e valamit81 Pista?

42. Kit tart a vilag legokosabb emberének?

43. As kit szeret legjobban?

44. mi jut az 1r6 eszébe, mialatt Pistat

45. Miért sajnalta Pista a j6 Istent?

Gyakorlatok

Csinaljonk6rdiTmondatokatt.

A. MODEL: jaték - sok - lenni = Sok jatékja van?

1. hol - janni

2. jarni - iskola - szeretni

3. lecke - mi - holnap

4. ha - mit - megtanulni - csinalni - lecke

5. kbnyv - mi - lenni

6. kblt6 - olvasni - szokni melyik

7. sok - lenni - barat

8. legjobb - ki - barat

9. jarni - külföld - mar

10. politika - foglalkozni

11. mi - lenni - emberek - meghalni - ha

12. mi - gyiikol - történik - akik - azok
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13. vildg - ember - ki - legokos

14. étel - szeretni - mely - legjobb

15. Balaton - milyen - fürd8helyek - lenni

16. tihanyi félsziget - mi - lenni - szemben

17. hol - központ - lenni - hajózás - Balaton

18. megismerkedni - Kisfaludy - hol - Szegedi 116za

19. alapitani - apdtsdg - tihanyi - mikor

20. magyar - legrégi - mi - nyelvemlék

B. MODEL: Emlékszem erre. - Nem emlékszem erre.

1. Felnézek a csillagos égre.

2. Mára vdrtuk a vendégeket.

3. Holnap reggelre es6t mondtak.

4. Az id6nagyon esere all.

5. Leesett a llama és darabokra tört.

6. Az asszony rámosolyog a gyerekre.

7. Ez az ember betegre dolgozza magát.

8. Hdrom 6rdt vartam magára.

9. Maga mindig rosszat mond Kovácsra.

10. Sok j6t mondtak magdra.

11. Hallgatni kell a j6 szóra.

12. Hallgasson a bardtjdra.

13. Kovdcsra blztam a gyereket.

14. Az elnök mindjdrt targyra tért.

15. Haragszik a gyerdkre?

16. Meg akarom kérni magdt valamire.

17. Magyar tandr tanitotta magdt magyarra?

18. Feleljen erre a kérdésre.

19. A lâny megtetszett neki az els6 ldtdsra.

20. A fifi hasonlit az apjára.
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21. El vannak készülve a legrosszabbra?

22. Paprika:3 csirkét fogzeitt ebedre?

23. Peter megêrkezett nagy örómömre.

24. A diak nagyon késztil a vizsgara.

25. Iszom az egészségêre.

26. Mire való ez a szerszam?

27. Megszomjaztam egy sörre.

28. Lecselkkentették a termelést a felére.

29. Nagyon raszokott a dohanyzasra.

30. Mostaplban minden j6ra fordult.

C. Nazi feladat: Mesélje el, hogy mit csinalt maga tiz eves

koraban, mit szeretett olvasni, mivel jatszani,

kik voltak a baratai, gondolt-e mar lanyokra és

nesülésre, stb.
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Szép Ern verseib41.

GYERMEKJATEK

Mikor en kis fift voltam,

Yis lovon nem lovagoltam,

Aem volt nekem ponnilovam,

Ponnilovam,

Ponnilovam,

Pedig de szép mlkor rohan.

Ponnilovon sose Ultem,

Kis biciklin se repUltem,

Nem volt szép kis kerékpirom

Kerékpárom,

Kerftparom,

Pedig de j6 rajta nyáron.

Nem volt nékem meséskönyvem,

Nem volt csak iskoláskönyvem,

Pedig de j6 otthon este,

Otthon este,

Otthon este,

Lapozni ábrat keresve.

Sohase volt cifra kockäm,

Kis kastélyom meg tornyocskám,

Kis haj6cskám, kis vasfitam,

Kis vasfitam,

Kis vasfitam,

Elutazni sose tudtam.
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in nem kaptam kardot, csák6t,

Sirgarifizbaa messzilát6t,

Sose vittek hippodroMba,

Hippodromba,

Hippodromba,

J6, hogy lyUkas volt a ponyva.

Az a ponyva szétment régen,

ElmAlt az én gyermekségem,

fin mar régen felserdUltem,

FelserdUltem,

FelserdOltem,

A nagyok közé kerUltem.

fin játékot Mr nem kérek,

A sdk gondt61 rá se érek,

De meghaldk en is egyszer,

tn is egyszer,

En is egyszer,

S a mennyországba megyek fel.

Kiállok majd a tejfitra

Arra visz az Isten Otja,

Az fijjamat majd felnyAjtom,

Majd felnAjtom,

Majd felnyidtom,

Ha elsétál a tejuton.



iszrevesz az Isten engem,

Megsz6lalok szépen, csendben:

"Kérem en meg nem játszottam

Nem játszottam,

Nem játszottam,

Játszani szeretnek mostan."

Megfogja majd a kezemet,

Angyalok kiizt maga vezet

Szegeny gyerek otthonába,

Otthonába,

Otthonába,

Mennyei gyerekszobáte.

Megkapom ott kardom, c8ák6m,

Sirgarezbea messzilSt6m,

Képeskbnyvem, cifra kockám,

Cifra kockem,

Cifra koCkim,

Lesz kastelyom meg tornyocskSm.

Ami nem volt, lesz ott jeocikin,

Kis vasfitam meg haj6cskam,

Betiltetnek hippodromba,

Hippodromba,

Hippodromba,

An elvezem azt magamba.

Hogyha kedvem abban telik,

Ponnilovam megnyergelik,

Kis biciklim el8hozzak,

El8hozzik,

El6hozzák,

Ogy járom a mezehosszát.

tgmezdben alkonyatban

Sze') pillangot fogok ottan,

Ojjamon lesz arany pora,

Arany pora,

Arany pora,

Le nem mosom r6la soha.

IMPRESSIO

ffik: a férfiak

A, bokrOk: az asszonyok

A virSgok: a gyermekek

A reggel: a selletés

A del: a szerelem

A csillagos est: a halSl
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lovagol

ponniló - pOni

ábra

cifra

kocka

kastély

kard, -ja

csák6

sárgaréz, rezet, reze

messzilft6

ponyva

szétmegy

felserdill

gond, -ja

ráér (-re)

mennyorszfig, -a

ujjat felnyüjt

j6cskán

élvez

kedve telik (-ben)

megnyergel

Szavak
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ride (a horse)

pony

illustration, picture

showy, ornamented

blodk, cube, die

castle

sword

shako, kepi (military cap)

brass

telescope, fieldglass

canvas

go apart, go to pieces

grown up into a man or woman

trouble, worry, anxiety

have time for something

heaven

raise the hand

pretty much

enjoy (sg.)

find pleasure / delight in

saddle (v)
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For-rci lkogja fe-314 lo bo9.

Gyroji. Vasziljtv, 1923.

To-ro fra-ut 13oket-*--ah

o -sal ta-wi pokte-lei rio) fOr.la

Kalapom a Tiszán uszkál, Subám zálog a biremál.
De a szivem itten dobog, Forró lángja feléd lobog.
(De a szivem, stb.)

Puro tanet boktanet-gan, Siimet-kalet möldaldes,
Osal tanet boktanet-gan, siimet-kalet kiirlales.

My hat floating in the Tisza, My sheepskin cloak in judge's keeping.
But my heart beats strong and truly, Fev'rish heart beats searching for

you.
(But my heart beats, etc.)
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TIZENHAROM ALMAFA

(Regenyrészlet)

- Vass Albert -

A puska

Hajnalban bezórgetett egy 6rjárat Measihoz a hfizba.

- He! Maga az a Tfincos mftes?

- 15gy ismernek.

- De fene zsid6 neve van, hallja!

Erre mfir megnézte Memsi is jobban a katonfit. Hfiromcsillagos

legényke volt. Olyan vékonyra volt vAgva a bajusza, mint a

cérnaszál. Megnézte j61, aztán csak ennyit felelt neki:

- Krisztus is zsid6 volt.

Nevettdk a katonfik ezen, nevetett a háromcsillagos is.

Aztfin elmondta miért jatt.

- Magfinál 18fegyver van!

- Nálam-e? - Csodfilkozott

- Magfinál hat. E16 vele.

- Minek kellene?

- A hadapr6d fir parancsfira.

- Hfit az ki?

- Az olyan 6imester, aki civilben is fir.

- Aha - bblogatott Measi - s annak kellene a puska?

A hfiromcsillagos figy nézett rfi, mint egy gyerekre a tanith.

- Dehogyis. Minden laegyvert be kell szolgfiltatni, az a

parancs. Nem hallott riSla?
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- Hallani hallottam - vallotta be Mdasi - de az mar régen

volt. Félesztendeje.

- Az más - mondta a keskenybajusel - az a romanok dolga

volt. Most djra be kell szolgáltatni.

- fis most is csak a magyarokta veszik el? - kivancsiskodott

Memsi.

- Mindenkitól egyforman.

- Az szép.

Aztan csak alltak az ajt6ban.

- Na apafej, hat hol az a fegyver? - tOrelmetlenkedett a

haromcsillagos.

- Miféle fegyver? - kapta fel a fejét Mózsi.

- Ne hillyéskedjék! - szat ra szigorfian a katona - hat

ami maganal van!

- Ami nalam van? Olyan fegyver nincsen - razta Mdasi a
fejét.

- Hat nem maga a vaddi itten?

- De bizony.

- Aztan micsoda vadOr maga, ha puskaja sincsen?

- Székely.

Részvéttel nézett ra a haromcsillagos.

- Aztan mi lett a puskajaval? Elvitték a romanok?

- Azt alig hinném - hfizta be Mftsi a nyakat.

- Nem adta be nekik?

- Nem ettem gombat.

- Hat mit csinalt vele?

- Eltettem.

- Hova?
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- Oda ni, az erd6be.

De mar erre elvBrelsödött a katona arca.

Hallja, mit viccel veltink? Hiszen akkor van pudkaja!

Vanni van - vallotta be Mózsi ezek uteri.

- Miért mondta akkor, hogy nincs?

- in, kérem, olyat nem mondtam.

Ne beszeljen! - kiabalt ra a haromcsillagos - hiszen

az el8bb tagadta le!

- in? Mem csak azt kérdezte, hogy van-e nalam fegyver?

Hat nalam aztan nincsen, az szentigaz!

- J61 van apam - nevetett a haromcsillagos - Atom, hogy

megszokta a romanoknal a csavarossagot. Hanem most egy-kett6,

eltS avval a puskaval!

Megvakarta Mftsi a fejét.

- Az nem olyan egyszera - mondta.

- Miért nem egyszerl?

- Mert fenn van az nagyon messze, a hegyen.

- Hat akkor jedjlin, menjünk érte.

- Azt lehet - sóhajtott M6zsi. Aztan vette a kalapjat,

a botjat s elindultdk. Ela M6zsi, mi5g5tte a katonak. A

háromcsillagos meg vigasztalta is, mert nagyon latszott rajta,

hogy szomord.

- Ne bfisuljon semmit, ha vad6i marad, visszakapja.

- Vissza-e?

- Ez biztos.

- Akkor hiba nincsen.

Mentek. Mereddk hegyoldalon felfele, sirriX, nagy erd8ben.

Egy id6 mdlva fijra megszblalt a katona.
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- AztAn mibta van elrejtve az a puska?

- Tavasz 6ta - vallotta meg M6zsL - mibta a romAnok meg

a vadAszpuskAt6l is félteni kezdték az orszAgukat.

Nevettek ezen a katonAk. AztAn csak mentek, mentek.

- Sok van meg odAig? - kérdezte fijra egy id6 mulva a

faatona, amlkor mAr nagyon fAradt volt.

- Csak most kezdedik - vigasztalta M6zsi.

Hat kezded8tt is. Akkora csünya sziklAk emelkedtek

mindenfelé, hogy nézni is rossz volt. Meg is Allt a

hAromcsillagos minden percben és thrtilgette a homlokát.

- Maga hova val6? - kérdezte egy ilyen megállásnál M6zsi.

- Budapesti vagyok - felelte az bUszkén.

- Az nagy dolog.

- De ilyen sziklAk meg a Gellérthegyen sincsenek, hallja!

- Azt elhiszem.

Ffijtak a katonAk er6sen, nehezukre esett a mAszAs. Csak

éppen az egyik, egy kis barnaképiTbirta j61. Az mindenre

figyelt, s ha valami nyomot lAtott, majdnem megszagolta,

annyira 8rült neki. Látta Measi mindjárt, hogy rendes ember.

- Wit maga honnan jött? kérdezte meg tine.

- An a Bakonyb6l - felelte az.

- HAt az mi?

- Az? Hegy, meg erd6.

- Nana. Akkor j6. Medve van-e sdk?

- Az nincsen, de szarvas annAl tftb.

- Az is valami - mondta Mózsi. ts attól kezdve egészen

mAsképpen nézett rA.
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Alig értek a végére a sziklAnak, olyan

k5vetkeztek, hogy alig lehetett megmozdulni. KAromkodott

is a budapesti.

- De a bObAnatAt! Maga aztAn j61 elrakta azt a puskAt!

- Hasze (hiszen) j61 - mondta M6zsi.

V44111 megérkeztek egy fAhoz. öreg btikkfa volt, s j6

magasan akkora lyuk volt rajta, ahova egy ember is befert

volna.

- Na - Allt meg M6zsi a fa alatt - ez az.

Megnézték a katonAk a fAt.

- Hat ilyet lentebb nem kaphatott volna? - bosszankodott

a hAromcsillagos.

- Ilyet nem - mondta M6zsi.

- No, akkor szedje csak el6 gyorsan $ menjUnk, mert del

lesz mindjArt.

- J6j6, de fel is kell mászni a fAra.

- HAt mAsszék!

- MAszom mAr, mAszom mAr, de tartsa a vAllAt valaki.

A hAromcsillagos rámutatott a barnaképdie, de M6zsi rAzta

a fejét.

- Igen kicsi. A mAsik sem elég. Ejnye, hiszen maga a

leghosszabb minek tiszteljem?

- Szakaszvezet6 - huzta ki magát a hAromcsillagos.

- HAt ha az, akkor Alljon ide, hadd Alljak a hAtAra,

kUlonben nem &link fel sohasem.

Morgott a stakaszvezetS, de azért odaAllt a fa alA. M6zsi

pedig felmAszott a hAtara $ onnan a vAllára a szeges bakancsAval.

- Ne mozogjon mAr annyit, ember!

- Hiszen nem mozgok en, csak fene magasan van ez a nyilis itt.
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Azért valahogy csak elérte. Elérte s belenézett.

Forgatta a fejét.

- Siessen mar! - stirgette a szakaszvezet6 - szétt5ri a

vállamat!

MegUtógette M6zsi a fat. Sz6lt, mint az tires hord6. De

a k5vetkez6 pillanatban mar ugrott is le a szakaszvezet6

- Hij, a kutya teremtésit!

- Na mi-a? Megvan a puska?

- Megvanni megvan az biztosan... de egyéb is van.

- S az mi?

- Vadméh.

- Hol?

- Ott ni, a lyukban.

J5ttek bizony a méhek a lyukon olyan zUmmögéssel, hogy

hallani is rossz volt.

- Hat most mi lesz? - nézett a szakaszvezet6 a fSra és

a méhekre.

- fin nem tudom - mondta

- Pedig a puskát csak ki kell vegytik.

- Vegye, ha tudja... de vigyázzon, mert hfisz ilyen méh ha

megszfirja, belepusztul még egy bika is, nem egy szakaszvezetdc

Nézték a katonSk tanScstalanul a fat. Meg is rugdosták,

hogy lassák mennyi a méh benne. HSt volt ott elég. Sokkal

teapb a hfisznál. Egyik egyenesen belerepult a szakaszvezet6

arcSba.

- MY, a ménk6be! - kapott az arcához szegény - de megszfirt!

Gyertink innen gyorsan, emberek:

Mentek is, nem kellett kétszer mondani. Masi ment utánuk.
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- Na, szegény drAga puskám.

- Méz lesz bel6le - nevetett az egyik katona.

M6zsi rAnézett csdnyán, de nem sz6lt. A szakaszvezeteaz

arcAt fogta, amelyik mAr kezdett dagadni.

- Nem baj - vigasztalta lefelé menve Mózsit - majd azt

jelentjUk, hogy elloptAk a fegyvert. 6gy se jon ide fel senki,

hogy utAnanézzen.

Nagyot s6hajtott M6zsi.

- Hat ez igaz. Nem tehettink mast.

Ahogy lefelé haladtak, sz6tlanul, a kis barnaképe lassan

M6zsi mellé igyekezett. Nézte a szeme sarkAbed egy darabig,

aztAn odasfigta halkan, hogy ne hallja a többi:

- Hat ezekkel a méhekkel szerencséje volt.

M6zsi visszanézett rA, aztAn b6lintott.

- Nekem is van dm puskAm odahaza - sdgta tovAbb a bakonyi

- éppen egy ilyen fAban.

- Akkor j6 helyen van.

Mentek egy darabig, kissé el is maradtak a többit81.

Ojra a bakonyi sz6lalt meg.

- De hallja, en nem vittem volna 8ket ahhoz a fAhoz,

amelyikben a puskAm van. Vittem volna egy mAsikhoz $ azt

mondtam volna, hogy elloptAk!

Meg mosolygott is, hogy 6 milyen ravasz ember. De erre

M6zsi is elmosolyodott s csak ennyit sz6lt:

- A vadm6h, az jobb.

A bakonyi cs6vAlta a fejét.

- Hogy éppen oda költöztek! Mintha e18ke kiszAmitotta

volna.

- KiszAmitottam en azt mAr gyerekkoromban.
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Hogyhogy?

- HAt csak 1gy bogy mAr akkor is vadmeh volt ebben a Man.

Prre mAr a bakonyi is bAmult.

Akkor hogy tehette oda a puskAjAt?

- A puskAt? Azt maga ne Mtge. Van itt lyUkas fa annyi,

mint pap a pApa temetesén.

Ett81 mAr j6 kedve lett a bakonyinak is. VidAman nevetett

Noma mellett, ahogy lefele mAsztak a meredek sziklAkon. De

nagyon kivAncsi lehetett, mert k6s8bb megint megkérdezte:

- AztAn vadméh csak ebben az egyben van?

- Nem, de ez volt a legmesszebb, tudja.

Ett81 aztAn a bAonyinak olyan j6kedve lett, hogy fUtyUlni

kezdett.

Ndkem ez nem jutott volna az eszeMbe, hallja! - vallotta

be becsUletcsen.

Tetszett m6zsinak az egyenes beszéd. Meg is jegyezte:

Azért meg êlhetnek emberek a Bakonyban is.

Csak a szakaszvezet6 fogta e18l nagy szomorfian a dagadt

arcAt.

- A Gellérthegyen nincsenek méhek, figye? - kérdezte M6zsi,

amikor kiértek az erd8b81. De nem is felelt rA szegény.
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Szavdk

pudka gun

bezörget knock at, rap on (door)

iftjárat, -a patrol

zsid6 Jewish, Jew

bajusz moustache

cérnaszál, -at, -a thread

lefegyver, -e firearm

hadapr6d, -ja cadet

6rmester, -e sergeant

b6logat keep nodding

beszolgáltat hand in

vall admit

kivAncsiskodik be inquisitive

egyformán alike, equally, in the same way

apafej old boy / man

tUrelmetlenkedik get impatient, show signs of
impatience

ne hUlyéskedjen stop fooling about, don't be silly

vad6r, -6k, -e game keeper, ranger

székely Magyar of Eastern Transylvania;
Székler

részvét sympathy

nem ettem gombát I'm not a fool. I'm not crazy

csavaros 6szjArfis devious mind

vakar scratch

bot, -ja stidk, cane

hiba mistake, fault, error

elrejtve hidden

emelkedik ascend, slope up, rise

nehezére esik it is hard for him, he has
difficulty doing it

j61 bir (valamit) endure (sg.) well

megszagol smell (v)

nana well; not so fast
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medve bear (n)

szarvas deer, stag

káromkodik swear, curse

bfibánat sorrow

elrak put away

végül finally

befér can get in, find room in (sg.)

bosszankodik be annoyed

szakaszvezet6 lance sergeant

morog grumble, murmur

szeges nailed, studded

bakkancs high boot

nyilás opening

szétteir break into pieces

hord6 terrel

kutya teremtésit damn it, confound it

vadméh, -e wild bee

megszfir sting, tdte

blka bull

tanácstalanul undecidedly, helplessly

hiT, a mérik8be confound it

dagad swell (v)

jelent report (v)

utánanft examine, check, go into the matter

igyekezik head for

sag whisper

baint nod

mentek egy darabig they went for a while

elmarad fall behind

ravasz sly, cunning

csóválja a fejét shake the head

kiszámit calculate, figure, reckon

ftyfll whistle

megjegyez remark (v.)



Kérdések

1. Mire ébredt hajnalban M6zsi?

2. Ki volt az 6rjárat vezeteje?

3. Milyen rangja volt?

4. Mit kerestek M6zsinál?

5. Tudta Mózsi, hogy mi az a hadapr6d?

6. Odaadta Mózsi a puskát?

7. Hallotta M6zsi, hogy a lefegyvereket be kell szolgáltatni?

8. Félesztendftel azel6tt kiknek kellett beszolgáltatni a fegyvert?

9. Mit akart megtudni M6zsi, hogy most is csak kikt451 veszik el

fegyvert?

10. Meg volt M6zsi el6gedve a válasszal?

11. Odaadta erre a puskdt?

12. Volt ndla fegyver?

13. Mi volt M6zsi foglalkozása?

14. Vaddröknek szdkott fegyverfik lenni?

15. M6zsinak miért nem volt fegyvere?

16. Mit mondott M6zsi hova tette a fegyverét?

17. Elindultak megkeresni a puekát?

18. Milyen volt az fit ahol mentdk?

19. Mik emelkedtek mindenfelé?

20. Kftnyen ment a mászás a katonáknak?

21. Ki birta j61 a mászást?

22. Honnan val6 volt az a katona?

23. Tetszett M6zsinak ez a katona?

24. Mi kavetkezett a sziklák után?

25. Mit csinált a budapesti?

26. Végfil is hova érkeztek?

27. Hol volt a lyuk a fin?

28. Mit mondott a háromcsillagos M6zsinak?

29. Mit mondott, hogy ki tartsa a vállát, hogy felmászhasson?

30. Odaállt a szakaszvezettra fa mellé?

31. Elérte Mozsi a lyukat?

32. Mit csinált M6zsi, amikor elérte a lyukat?
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33. Mik j8ttek ki a lyukbal?

34. Kit szfirt meg az egyik méh?

35. Mit mondott a szakaszvezet6?

36. Mi thrtént a szakaszvezet6 arcával?

37. Amikor lefelé mentek, ki igyekezett Mftsi mellett menni?

38. Mit sfigott Mózsinak a kis barnakêptYkatona?

39. Mit mondott a katona, hogy hol van az 8' puskája?

40. Mit mondott a katona, hogy 6 hova vitte volna a katonákat,

ha a puskájdt kérték volna t6le?

41. Mi volt M6zsi válasza?

42. Mit mondott M6zsi, hogy mióta vannak vadméhek abban a Man?

43. Mit kérdezett erre a bakonyi?

44. Odatette Mftsi a puskáját?

45. Csak abban az egy fában voltak vadméhek?

46. Miért vitte Mdszsi oda 8ket, ha máshol is voltak vadméhek?

47. Mit csindlt és mit mondott erre a bakonyi?

48. Tetszett mftsinak ez a beszéd?

49. Ki volt szomorfi a katonák kOzött?

50. Mit kérdezett Mftsi a szakaszvezet6t81?

Gyakorlatok

A. VAlaszoljon a kérdésekre az alábbi

I. vad

vad6r

vadember

vadidegen

vadállat

vaddiszn6

vadmacska

vadkacsa

vadliba

vadhfis

vadnyom

vadalma

vadkörte

vadvirág

vadremsa

vadgalamb

vadméh

vadsz616

vadregényes

vadnyugat

vadházasság
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vadász

vadászik

vadászpuska

vadászfegyver

vadászkés

vadászkutya

vadászkalap

vadászház

vadászenegedély

vaddsztertilet

vadászreptil6gép



1. Van sok vad az EgyesUlt illamokban?

2. Hol 61 egy vadember?

3. Mit csinál a vadier?

4 Xi egy vadidegen?

',Stott mar vadállatot?

6. Vannak vaddiszn6k és vadmacskák Virginiában?

7. Hol vannak vadlibák és vadkacsák?

8. Szereti maga a vadhfist?

9. Milyen vadhfist szeret?

10. Ment maga mar vadnyom után?

11. Mit csinál a vadász?

12. Szokott maga vadászni?

13. Milyen vadászpuskája van?

14. Van magának vaddszkese?

15. Mire használja a vadászkését?

16. Van vadászkalapja?

17. Mit tdi a vadaszkalapja mellé?

18. Mit csindl egy j6 vadaszkutya?

19. Hol van a vadaszhaz?

20. Kinek kell vadászengedély?

21. Vannak j6 vadaszterUletek Marylandban?

22. Sok vadászrepUl6gépe van az EgyesUlt illamoknak?

23. Hol van a "vadnyugat"?

24. Vadregényes a vadnyugat?

25. Látott maga mar vadregényes vidékeket?

26. Milyen vadvirdqot szeret?

27. Meg lehet enni a vadalmat és a vadkörtét?

28. Szép a vadr6zsa?

29. A vadszaldhek j6 a gyUmBlcse?

30. Látott mar vadgalambokat?

31. Hol vannak vadméhek?

32. Hogy mondjdk angolul vadházasság?



II. 1. A egy erd6ben lakik egy kis

2. A lift kört]. nyilnak.

3. Minden reggel a vallara teszi a fOyUl

a as vele együtt végigjarja a

4. Ha talalkozik, akik valamilyen

elkéri t6ltik a

5. Mikor egy bokor mellé ar, el6Veszi a

levag egy és azt a

mellé tfizi.

6. Megy a erdei utakon a viragz6

és fak k8z5tt.

7. A k8rül zUmmögnek.

8. Egyszerre csak az ismer6s vidéken egy

ember kernl a szeme el&

9. Ez az ember egy k8vetett, amir61 azt

hitte, hogy nyoma.

10. Elmesélte, hogy élt, ahol sok

van, f6leg

11. Egylitt mentek a foly6hoz, ahol sok es

rapködött.

12. Letiltek a partra és lattak egy szerelmes part.

13. A, hegy fe181 egy repUlt az 6 iranyukban.

14. Meghivta az idegent vacsorára, mert a felesége

valami j6 készitett.

B. Hazi feladat: Meséljen el egy erdei kirandulasukat.
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22

CSOSZOGI2 AZ et:MEG SUSZTER

(Részlet)

- J6zsef Attila utAn -

Csoszogi, az areg suszter, ott tl hAromlAbia székecskéjên

az ablak mellett, hogy jobban lAsson. Az ablak ugyan éppen

nem mondhat6 tisztAnak, a hideg is behuz mar rajta - de mit

tesz az Csoszoginak, az breg suszternek, aki ha azt mondja,

hogy a cipa' meg lesz estére, akkor azt figy lehet tekinteni,

mintha maga az fijonnan talpalt ciparnyikorogna az ember lAbán.

Igaz, hogy Csoszoginak, az areg suszternek fdteniva16ja sem

igen volt, de meg ki hallott olyat, hogy egy szegónyember

okt6berben begyfijtson a hAromlAbfi kis vaskAlyhAba. A kfilyha

ilyenkor meg a padlAson van, meg elabb le kell hozni és

lekefélni a vasporos kefével. Csoszogi, az areg suszter

tehAt az ablak mellett tilt, az alacsony asztalka elatt,

amelyen keresgélni szokott, mert hisz nem lehet olyan

kftnyen eligazodni a rengeteg szagletes skatulya meg kerek

pléhdoboz között. Nagyon sok a lapos skatulya, a szoba is

az. Alacsony mennyezetd, mintha garnyedt volna, mint maga

Csoszogi, az öreg suszter.

Csoszogihoz, az areg suszterhez, most egy gyerek Allitott

be. KiskabAtjAt nagy emberre szabtAk, nem kisgyerekre, de

nagy ember nemigen hordhatja ekkora foltokkal a kany5k6n. A

kabAt alatt lagott a nadrAg. fis a cip6. Igen, a cip6. Igen,

a cipar. Azt mAr javitani hozta a gyerek.

- J6 napot! - mondta, amikor belépett. Olyan hangon

szalt, mintha meg nem döntött volna egészen, hogy nagyon

bAtor legyen-e vagy nagyon félénk. Csoszogi, az areg suszter

csak a szemével nêzett oda, meg sem mozditotta a fejét.

- Mit akarsz? - morogta, mint aki nem akar egészen

goromba lenni.
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- A mama ktildftt, hogy tessék kijavitani a cipftet -

felelte a gyerek. - A mama mondta, hogy egy foltot kell

rátenni és akkor tart m6g.

- Hol a cip6?

- A lábamon - hangzott a vilfig legtermészetesebb hangján.

Csoszogi, az öreg suszter, hallgatott 6$ maköd6tt tovább.

A gyerek meg n6mfin fillt. Csoszogi finta meg hamarább.

- Talán a lábadhoz varrjam a foltot?

- Nem, nem, minjárt levetem - lélegzett fel a gyerek.

Azzal ügy, fillva, lerfintotta egymás után a cip6t. Nagy

tisztelettel akarta átnyfijtani, tehát alig fogta és kétszer

leejtette. v6g1i Csoszogi kirfintotta a kezéba. De adta

is vissza.

- Ezen a cipft nincs mit javitani.

- Tessék?

- Ezen a cipft nem lehet segitani!

- De a mama mondta, csak egy foltot kell rfitenni. A mama

mondta.

- Nem lehet. Nem fillja a varrfist.

A gyerek vádló, kbny6rg6, reménytelen hangon megszaalt:

- De igy nem lehet benne jfirni.

- Ne jfirjon a szfid! - morogta Csoszogi. - Nincs olyan

rossz cip66, amiben ne lehetne jfirni. Amelyikben nem lehet

jfirni, az mar olyan rossz, hogy azt csindlni se lehet.

A gyerek halkan, k6ts6gbeesetten mondta:

- De a mama kaldftt, amikor elment a moziba, hogy hozzam

el a Csoszogi bácsihoz, majd meg tetszik csinálni. Ideadta a

pénzt is mindjárt.

- Csoszogi erre kemény és hajthatatlan lett.

182



- Ogy, amlkor a moziba ment, mondta az anyfid, hogy hozd

a Csoszogi bficsihoz! Hfit mondd meg az anyfidnak, azt Uzeni a

Csoszogi bficsi, vigye a cip6det a moziba, majd ott megcsinfiljfik!

A gyerek erre, ha lehet, meg jobban megijedt és majdnem

sirfinkozni kezdett.

- Nem a moziba ment a mama, hanem az Ojpesti Moziba

takaritani!

Csoazogi hallgatagon tett-vett, dolgozott. Aztfin mégis

csak megszedalt, mintha csak tfirsalogni akarna.

- Te vagy annak a Vanicseknénak a fia?

- En

Megint hallgattak.

- Neked van ticséd is?

- Van. Meg egy hfigom is.

- Az iicséd is olyan csirkefog6, mint te, mi?

A gyerek nem tudott mit vfilaszolni. Megint hallgattak.

Végre Csoszogi megszólalt.

- Hol van az a cip6? - kérdezte, mintha csak most hallana

róla elorsztir.

Nézte, forgatta, nyomogatta. Aztfin se sz6, se beszéd,

hozzfilfitott. 6rifisi darab foltokat tett az oldalfira meg a

talpfira, kti1bnb5z6 elhasznfilt b6r5kb61. A gyerek kftben

hallgatagon letelepedett az egyik kis székecskére. Végre,

vagy mfisfél 6ra utfin ismét lfibbelinek lehetett hasznfilni a

mestermfirvet.

- Nesze, itt van.

A fiCI, brillve a cip6hek, de az 6riási foltokt6l meglepetten

mondta:

- Mose:Intim! - Es mfir hfizta is fel. Aztfin félénken feltette

a kérdést:
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- Mit kell fizetni?

Csoszogi hallgatott. A gyerek masodik kérdésére

odadelrmelgött:

- Hüsz filler. - Aztan meg a maga szamara hozzamorogta:

Elég olcs6.

- Tessék, Csoszogi bacsi! - és egy 5tvenfi1lérest tett

Csoszogi kemény matkába. Csoszogi megnézte, el6vette

penztarcajat, beleejtette, majd daraboriként olvasva, lassan

gondoikozva, gondosan kiszedett nyolcvan fillért és belenyomta

a gyermek kinyfijtott tenyerébe.

- Itt van vissza.

A gyerek szamolni kezdett. Elpirult, látszott, hogy

küszködik magaval. Végül megszaalt:

- Csoszogi bacsi, többet tetszett visszaadni.

- Nem adtam en.

- En nem tudom, Csoszogi bacsi. An ötvenfillérest adtam,

a Csoszogi bacsi meg peng8Sb61 adott vissza.

Csoszogi, az öreg suszter ratamadt a szegény gyermekre.

Egyre feljebb vitte a hangjat, mig végUl mintha egészen dilhbe

gurult volna.

- ötvenfillérest adtal, en meg pengesb6I adtam vissza?

Annyira a csitkefogáson jar az eszed, hogy azt sem tudod, mit

adsz ki a kezedb81? Hat azt hiszed, hogy csak ügy lopja az a

szerencsétlen anyad a peng6s8ket? Semmireval6 k5ly8k! Fogod
mindjárt azt a pénzt, te csibész! Széthasitlak, ha meghallom,

hogy az anyadat is be akarod csapni, ha neki is csak ötven

fillérba adsz vissza! Nem mész mindjart?

A gyerek megijedt, kihatralt és becsapta maga mögött az

ajt6t. De Csoszogi, az elreg suszter, meg sokaig morgott

magaban, mintha valóban nagyon haragudna.



Szavak

suszter, -e shoemaker

behfiz draw / pull in

figy lehet tekinteni can be regarded / considered

talpal resole

nyikorog creak, squeak

kályha stove

eligazodni find one's way

rengeteg lot

skatulya box

pl6h, -e tin

lapos flat

g8rnyedt bent, bowed, stooping

befillit (valaki) drop in, arrive, turn up

szab cut, tailor (v)

hord wear

folt, -ja patch (n)

köny8k, -8t, -e elbow

félénk shy, timid

mozdit move

goromba rude

néman speechlessly, silently, mutely

levet (cip6t) take off

fellélegzik breathe freely (at last)

lerant pull off

egymás utfin one after the other

&tnyfijt hand over

leejt let fall, drop

kiránt pull out violently

reménytelen hopeless

kétségbeesett desperate

hajthatatlan unyielding, firm

siránkozik lament, wail, moan
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hallgatagon

tesz-vesz

társalog

csirkefog6

forgat

nyomogat

se sz6, se beszéd

hozzfildt

6riási

talp, -at, -a

b6r, -5k, -e

lSbbeli

nesze

d8rmög

marok, markot, marka

pênztárca

belenyom

kilszködik

tfimad

duhbe gurul

köly5k, kölyk5t, kedyke

csibész

széthasit

becsap (valakit)

kihátrAl

becsap (valamit)

val6ban
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silently

keep busy, employ oneself

converse

rascal

turn something around

keep pressing

without a word

start to do something

huge, immense, giant

sole

leather

footwear

take it / this, here (you are)

mutter, mumble

(hollow of the) hand

purse, wallet

press / force something into
something

struggle

attack (v)

get into a fury, fly into a rage

kid

rascal

split (in two)

swindle, cheat

beck out

slam, bang

actually, truly, indeed



Kérdések

1. Ki volt Csoszogi?

2. Hol szokott

3. miért szokott ott

4. Milyen volt az ablak?

5. Hideg volt Csoszogi szobájfiban?

6. Volt fltenivaleda Csoszoginak?

7. Hol volt m6g mindig a kályha?

8. Be szokta tartani az 8reg suszter az igéretét?

9. Mi alit az ablak mellett?

10. Mi minden volt az asztalon?

11. Könyen meg tudta Csoszogi találni a dobozokban, amit keresett?
12. Milyen volt a szoba, magas vagy alacsony mennyezetir
13. Milyen volt maga Csoszogi?

14. Ki jött most az 8reghez?

15. Hogyan volt 81t8zve a gyerek?

16. Milyen hangon kösz8nt a gyerek?

17. Mit morgott az 8reg suszter?

18. Mi volt a gyerek kérése?

19. Ki küldte a gyereket?

20. Hol volt a gyerek cip6ie?

21. Mit kérdezett Csoszogi a gyerekta?

22. Mit csinált erre a gyerek?

23. Mit mondott Csoszogi, miutan megnézte a cip6t?
24. Mit mondott a gyerdk, hogy mit mondott az anyja mieliett

elment a moziba?

25. Mit válaszolt Csoszogi, miután meghallotta, hogy a gyerek
anyja moziba ment?

26. Mit mondott erre a gyerek, hogy mit csinál az anyja a
moziban?

27. Mit csinált Csoszogi, miután meghallotta, hogy a gyerek
anyja a moziban dolgozik?

28. Mit tett a cipere?
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29. Meddig tartott, amig elkészUlt a cip8ve1?

30. brült a gyerek a cip8nek?

31. Mit mondott Csoszogi, hogy mit kell fizetni a cipart?

32. Milyen p6nzdarabot tett a gyerek Csoszogi kemény markába?

33. Mit csinált erre Csoszogi?

34. gszrevette a gyerdk, hogy többet kapott vissza mint

amennyit adott?

35. Mit mondott a gyerek Csoszoginak?

36. Mi volt erre Csoszogi válasza?

37. Mit mondott a gyerek Csoszoginak, hogy 8' mennyit adott

és Csoszogi mennyib81 adott vissza?

38. Mit csinált erre az öreg?

39 Mit mondott, hogy mit csinál a gyerekkel, ha nem adja oda

a penzt az anyjának?

40. Mit cs:..nált erre a gyerek?

41. Maga mit gondol, Csoszogi akarattal adott vissza tftbet

a gyereknek?

KEamondások

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.

Ki mint veti Agyát, figy alussza Almát.

Amilyen az anya, olyan a lánya.

Egyszer volt Budán kutyavásár.

Többet ésszel, mint er8vel.

Gyakorlatok

A. Tegye helyes sz6rendbe a következie mondatokat:

1. Csoszogi - háromlábld - ablak - Ill - mellett - sz6kecsk6jén

2. mondhat6 - ablak - ugyan - tisztának - nem

3. ablakon - is - behlaz - hideg

4. öreg fUtenivalója - sem - suszternek - volt
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5. ilyenkor padlason - meg - kalyha - van

6. breg - gyerek - most - beallitott - egy - suszterhez

7. gyerek - cip6t - hozta - javitani

8. kijavitani - mama - hogy - kii1d6tt, - tessék - cip6Met -

mondta

9. akkor - foltot - tart - ratenni - és - egy - meg - kell

10. mit - ezen - nincs - javitani - cip6n

11. lehet - igy - jarni - de - nem - benne

12. azt - jarni, - amelyikben - megcsinaini - se - lehet -

lehet - nem

B. MODEL:

1.

2.

3.

Sza11 az ének (sza'red-sza'ra

édes-bfis

tett-vett

kbrbs-kbrill

Csoszogi hallgatagon

Csak ember ment hazafelé.

a parjaval tancolt.

4. megtanulunk magyarul. n6tt5n-n5

5. A te) partjan Udi118he1yek vannak. egyt61-egyig

6. Ez mar egy tbrténet. tazbn-vizen

7. A fdutcán nyilnak az akacviragok. egy-egy

8. A lany maradt a vilagon. varva-varja

9. A tbmeg a templom e16tt egyes-egyedn1

10. A szél jemnek-mennek

11. A gyerek az apjat, hogy vegyen ki-ki

réges-régindki egy lovat.

12. Kovacsék a fiukat, hogy napr61-napra

aznak-faznak
hazajbjjOn a haborft61.

13. Ez a lany szép01.
irulva-pirulva

14. A madar száll

189



15.

16.

17.

lakunk a templommal. lassan-lassan

véges-végig

fogyton-fogyott

A lanyok k6s8n mentek az iskolaba.

Ha esik az es6, a madarak

18. Az emberek a kis faluban. szemt61-szembe

19. A lány elmondta, hogy mi történt. kérve-kérte

20. Leesett a kors6m és t8rótt. Agról-Sgra

21. at sietett haza. élnek-halnak

22. at vitt az utam. dirib-darabra

23. Vonatok az éjszakaban. hegyen-völgy8n

24. meséket hallgattunk. szajr61-szájra

.
MO 1. v.
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23

ELLOPOM A KABATOMAT

Gábor Andor után -

Vidékre kellett utaznom tegnap hajnalban. Vidéken hideg

van, vidéken nem lehet városi télikabátban jdrni. Megálla-

podtunk a barátommal, akivel utaztam, hogy reggel fêlhatkor

találkozunk a Csésze-kávêházban. 6 odahoz magával egy szép

kurta bekecset, azt veszem fel és figy megyek vidékre. Hozta

is a barfitom a bekecset, föl is vettem, indulni is akartunk,

mikor fnmertilt a kérdés, hogy mit csináljunk a városi

télikabdtommal. Haza mar nem vihetjtik, arra mar nines idiSnk,

de majd betessztik a ruhatdrba és este, ha megérkezem, bejöviik

érte a kavehazba és hazaszállitom.

Azonban reggel félhatkor nincs meg ruhatár a Csésze-

kávéházban. Sebaj, odaakasztom a kassza mellé a télikabdtot,

szólok a kasszáskisasszonynak, hogy néha nézzen oda, megvan-e

meg, majd bejamak érte. Elutaztunk vidékre, j61 éreztük

magunkat vidéken 4s este bementem a Csésze-kávéházba a

kabátomért. Odamentem a kassza mellé, leakasztottam a

szegral, feldobtam a vállamra ês menni akartam vele.

- Nana - mondta a hátam m6gött egy hang.

Megfordultam. Egy pincer volt.

- Hova viszi azt a kabátot?

- Hazaviszem.

- Maga csak figy leakaszt egy kabátot a fogasrbl és el

akarja vinni? Ez j6.

- Hat persze, hogy el akarom vinni. Az en kabátom.

- A maga kabátja? Magán mar van egy kabat, barátom.

Tegye csak le szépen azt a kabdtot és gyertink, gyertink. tn

nem csapok lármát, en j6 ember vagyok.
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- De tessék megérteni: reggel hagytam itt a kabátomat.

- Ne vicce1jUnk. Most az egyszer nem sikerUlt. Ennyi
az eg6sz. Pr6bálja meg másutt.

- Ejnye na! Csak elvihetem a saját kabatomat!

- Hogyne, ha elkéri att61, akinek adta reggel. De fiatal
a mese.

A, kassza felé fordulok. Ott most egy másik ntS 111. Meg-
nézem a fOpincért. Az is más. Mindenki más, mint reggel

- Az Isten áldja meg magát. Hogy jutok en a kabátomhcz?

- Nézze. Ha igaz, amit mondott - de leteszem rá a

f8esktit, hogy nem igaz - akkor bej8n holnap reggel fél hatkor

és megkapja a kabátját. De most ide a kabátot, mie16tt sz6lok

a rend6rtisztvisel6 firnak. Látja, ott Ul a sarokban. Jobb
ha gyorsan megl6p; a rend6rtisztvisel6 fir biztosan ismeri

mar magát. Nem az els6kabátja ez magának.

Ezen nines mit gondolkodni. Visszaadtam a kabátomat

és szép csendesen kimentem a CsCsze-kávéházb61.

Beállitottam a vekkert tegnap Btre, de mikor felébresztett,

alig néhány dorai all/ás utan, figy gondoltam: képtelenség ertkor

felkelnem a saját, j61 megérdemelt kabátom miatt. Nevetséges.

Csak hozzá tudok jutni másképp is. Hiszen az en kabátom!

Aludtam tovább.

Délután lementem a kávéház el& Benéztem a nagy tUk8r-
ablakon at. Megint a másik személyzet. Ott 16g a kabátom,
a kassza mellett. De ott forog az a pincer is, aki tegnap

"elcsipett". Ahogy reggel lehetetlennek éreztem, hogy meg

ne kapjam a saját kabátomat, ügy 4reztem most annak a lehetet-

lenségét, hogy megkapjam.

A kávéház e16tt alit egy kissé kopottas fiatalember.

Csak figy zak6ban játszotta a novembert.

192



Sz6ltam neki:

- Akar egy forintot keresni?

Akfir kett6t is.

- Lfitja azt a télikabfitot a kassza mellett? (fis mutattam.)

- Látom. 36 kabát.

- Kap egy peng6t, ha kihozza.

- Tip-topra itt leszek.

Az ifjfi bement, kicsit lézengett a kávéhfizban, aztán,

mikor senki se nézett oda, felakasztotta a kalapját a kabátom

f516, aztfin megint lézengett egy kicsit, majd intett egyik

pincérnek, a fogas felé mutatott és láttam a szája mozdulatán,

hogy mondja:

- A kalapomat, meg a kabátomat.

A pincer hozta, ráadta, az ifjfi Evt krajcárt nyomott a

markába. fis j5tt kifelé.

- Kbsztinelm - mondtam neki.

- Odfibb, odfibb! felelte az ifjfi. - Csak nem gondoltad,

hogy egy pengart lopok neked egy kabdtot?

fis j6iziden nevetett. fis ment a sarok feld. fis kdzben

beszélt:

- Gyere ki a Teleki terre, ott majd osztozunk.

- De barátom

- Ne maszlagolj. Gyere ki. Hfisz peng6 neked is jut

bel6le. J6 kabát. De ha murizol, sz6lok a rend6knek.

Makogtam. Nem akartam elhinni, hogy a fordulat komoly.

A villamos éppen indult. Az ifjfi felugrott. An utána.

6 azonban hátrabBk5tt a k3ny5kéve1:

- Nem látod, hogy teli van?

Visszazakkentem a kBvezetre. A villamos elment.
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Konflison mentem ki a Teleki terre. igy megel6z6m.
Az igaz. De a Teleki tar nagy, sok a ruhasbolt.

Egy 6ra Maya akadtam ra a kabatomra. Hatvan forintot
kértek érte és ezt mondtak:

Urasagodnak meg Sletében nem volt ilyen nagyszerd
kabatja. Ez a szilszkin-gallér, ez maga megér rajta negyven

peng6t - békében! Hat meg most! Tessék elhinni, direkt

ingyen kapja urasagod ezt a ragyog6 darabot.

gs Btven forintért ideadta.

Most mar elhiszem, hogy j6 kabSt. Olyan j6, hogy

ezentfil vidékre is magammal viszem.

megallapodni

kurta

bekecs

fblmeidl, felrnerül

ruhatar, -ak, -a

sebaj

kassza

szeg, -e

nana

lama
fiatal a mese

eskd

tisztvisel6

meglép

vekker

képteleneség

megérdemelt

nevetséges

személyzet, -e, -je

Szavak

1. 9 4

to agree

short

fur-lined short overcoat

arise, come up

cloakroom, checkroom

does not matter

pay dedk, cashdesk

nail

not so fast, well...

noise

lame excuse, you don't think I
believe it

oath

clerk

slip away

alarm clock

absurdity, impossibility

well deserved

ridiculous

employees, staff



elcsip catch, get hold of
kopottas rather shabby
tip-top right away
lézeng linger, loiter, loaf
krajcfir, -ja penny
markába nyom thrust (sg.) into somebody's hand
j6izlen nevet laugh heartily
osztozni to divide
maszlagol bluff (v)
murizik kick up a row
makog mutter, mumble
bök poke, butt
visszazökken jerk / jolt / fall laCk
k5vezet, -e pavement
konflis hanson cab
ráakad (valamire) come across
uraság, -a lord, nobleman
szilszkin sealskin

Kérdések

1. Hova kellett az ircinak utaznia?

2. Milyen id6 van vidéken?

3. Elég meleg ott a városi télikabát?
4. Miben állapodott meg a barátjával?

5. Mit hozott a barátja a kfivghfizba?

6. Mit csinált az 1r6 a saját télikabátjSval?
7. Volt ideje hazavinni?

8. Nyitva volt koran reggel a ruhatár?
9. Bova akasztotta a kabátját?

10. Kit kért meg, hogy vigyázzon a kabatjara?
11. Hogy telt az id5 vidéken?

12. Mi tórtént este, mlkor visszament a kávéházba a kabátjfi6rt?
13. Ki sz6lt rá és mit kérdezett t8le?
14. Miért nem hitte el a pincer, hcgy az az 6rkabátja?
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15. A kasszában ugyanaz a nt5 tilt, mint aki reggel ott volt?

16. Volt valaki a reggeli pincérek ott?

17. Mit mondott a pincer, hogy hogyan kalihatja meg a kabStját?

18. Mit mondott, hogy kit hiv, ha nem megy el rógtem?

19. Visszaadta erre az 1r6 a kabfitját?

20. Mit csinfilt, amlkor hazaérkezett?

21. Felkelt reggel, amlkor a vekker csengett?

22. Mit csinfilt az 1r6 délután?

23. Látta a kabátját az ablakon keresztill?

24. Melyik szem6lyzet volt megint a káv6hfizban?

25. Mit érzett az 1r6, amlkor meglfitta a tegnap esti pincCrt?

26. Ki állt a káv6ház elgtt?

27. Volt a fiatalemberen télikabát?

28. Mivel sz6litotta meg az 1r6 a fiatalembert?

29. Elvállalta a fiatalembers hogy kihozza a kabátot?

30. Mit csinált a fiatalember?

31. Kinek intett, hogy hozza a kalapját 6s a kabStjft?

32. Hozta a pincer a kabátot 6s odaadta a fiatalembernek?

33. Mit nyomott a pincer markSba a fiatalember?

34. Odaadta az ir6nak a kabátot?

35. Hova indult a fiatelember?

36. Mit mondott, hogy miért nem adja oda a kabátot 6s mit

csinál a kabáttal?

37. Mit csinált a fiatalember, amikor felugrott a villamosra?

38. Hogyan ment ki az 1r6 a Teleki terre?

39. Megtalálta ott a fiatalembert?

O. Megtalálta a kabátjfit?

41. Mennyit kértek a kabátjS6rt?

42. Végül is mennyiért vette meg a kabátját?

43. Mit gondolt az 1r6, hogy ezentfil mit csinál a kabStjával?
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Gyakorlatok

A. 1. Vidék / kell / (en) utaz / tegnap / hajnal /.

2. Vidék / hideg van /, ott / nem lehet / vdros / télikabát/

jfir/.

3. Megbeszél / a bardt / hogy reggel / félhat / találkozik /

a káv6ház/.

4. 6 / oddhoz / egy bekecs / az / (en) felvesz / figy / megy /

vidék/.

5. A bardt / hoz / a bekecs / (4n) felvesz / és / indul /

akar / de / nem / tud / mit / csindl / a \Faros / télikabát/.

6. Haza / mar / nem / vihet / de / betesz / a ruhatár/.

7. De / reggel / félhat / a ruhatár / a kávéhaz / nem / nyit/.

8. Sebaj / odaakaszt / a kassza / mellett / a télikabát/.

9. (fin) szed / a kasszáskisasszony / hogy / néha / nez / ott /

s majd / bej5n / a kabát/.

10. (Mi) elutaz / vidék / j61 érez / (mi)/.

11. Este / bemegy / a kávéház / a kabdt/.

12. (fin) odamegy / a kassza / mellett / leakaszt / a kabdt /

a szeg / feldob / a vall / és / megy / akar/.

13. Nana / - mond / egy hang / a (en) hat / mbOtt. - Hol /

visz / az a kabdt/.

14. Hazavisz - Ez az / en kabdt/.

15. A maga / kabdt ?Maga / mar / van / egy kabát.

- (Maga) letenni / az a kablt/.

16. Csak / (en) elvihet / a saját / kabfit/?

17. Hogyne, / ha e1kfir / az / aki / reggel / ad/.

18. A kassza / felé / fordul / ott / egy / más / n45/ till.

Mindehki / más / mint / reggel ___/.
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19. Hogy / jut / en / a kabW?

20. Ha igaz / ami / mond / akkor / bej5n / holnap / reggel /
félhat / és megkap / a kabfit/.

21. De most ad / itt / a kabát / mieldtt / sz61 / a rendW.

22. (in) visszaad / a kabfit / és kimegy / a kfivéház/.

23. Befillit / a vekker 8t 6ra/.

24. Mikor / felébreszt / az / gondol / nevetséges / felkel

a saját / kabfit miatt/.

25. Délutfin lemegy / a kfivéház / el8tt / és benéz /

az ablak / at/.

26. Megint / a más / személyzet / és / a pincer / ki /

tegnap este / elfog/.

27. A kfivéház / elftt / fill / egy / szegény / fiatalember. /

(in) Mond / a fiatalember/:

28. Akar / egy forint / keres/?

29. Kett8. / is / mond / a fiatalember.

30. Lfit / az a télikabft / a kassza / mellett? / kap /

egy penge/ ha / kihoz / a kabfit/.

31. A fiatalember / bemegy / és / felakaszt / a (8) kalap

a (en) kabfit / Matt / és letl / egy asztal/.

32. Aztán / int / egy pincer / a fogas / felé / mutat /

és mond / kérem / a (en) kalap / meg / a (en) kabfit/.

33. A pincer / hoz /2 ráad / és az ifjfi / kijön / a kfivéház/.

34. Kessz5n / mond / en / az ifjfi/.

35. Csak / nem gondol / hogy egy peng8 / lop / egy kabát/.

Kijbn / Teleki tér / ott elad / és / osztoz/.

36. Az ifjfi / felugrik / a villamos és / a villamos

elmegy/.
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37. Konflis / (en) kimegy / a Teleki ter/.

38. A Te1eki ter / nagy /1 csak / egy bra / megtalal / a

a (en) kabát/.

39. otven / forint / fizet / a kabat/.

40. Most mar / (en) elhisz / hogy / jet / kabat. Olyan j6 /

hogy vidék / is mindig / magam / visz/.

B. Hazi feladat: Irjon mondatokat az alabbi kifejezéseket

hasznalva:

1. jbiztren nevet

2. raakad valamire

3, se szb se beszed

4. dilhbe gurul

5. nehezére esik

6. Bssze-vissza

7. magara hagyatva

8. tamogatasra szorul

9. megered a szava

10. életbevagb
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11. széltében-hosszaban

12. bficsfit mond

13. lelkére köt

14. szan valakinek valamit

15. kedve telik

16. j61 bir valamit

17. utananez valaminek

18. beallit valaki valahova

19. tesz-vesz

20. markaba nyom
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BEDE ANNA TARTOZASA

- Mikszfith Kfilmfin utfin -

Mind egyUtt Ultek a birfik. A teremben nehéz, fojtott
leveg' volt, a legfelser ablaktfiblfin csak lassan forgott a
ventillfitor.

A birfik ffiradtan Ultek székeiken. Az elnök izzad6
homlokfit tftölte kend6jével. Kegyetlen szUrke szemei hidegen
néztek az ajt6ra.

- Van-e meg odakinn valaki? - kérdi hideg hangon a szolgfit6l.

- Egy lefiny - mondja a szolga.

- Hadd jedjem be az a lefiny!

Az ajt6 kinyilt és a lfiny bel6pett. Friss légfiramlat jdtt
be vele, amely szeliden megsimogatta az arcokat.

Szép egy teremtés! Fekete szemei lesUtve; megjelenésében,
mozdulataiban bfij.

- MI jfiratban vagy gyermek? - kérdi az elndk k8z8nyösen.

A lfiny megigazitja fdkete kend6jét a fején és mély s6hajjal
feleli:

- Nagy az en bajom, nagyon nagy.

Hangja bfirsonyos és szomord. A birfik arca nem olyan
mogorva tftbe. A kirfily képe, meg az orszfigbir6é is barfitsfigosan
integet neki a néma falról, hogy csak beszélje el azt a nagy
bajt.

Ott az irfis, elmondja az. Csakhogy azt meg meg kell
keresnie... Az eln5k nagy, kavér kezét kinyüjtja az irfis
felé.

- Egy végzés morogja, amint szeme fitszalad az iraton. -
Bede Annfit felhivjfik, hogy félévi foghfizbUntetését mai napon
megkezdje.
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A lány szomorfian bolint a fejével, s az arca, amely

feller liliom volt elftb, olyan most a szegyent81, mint ;z

bibor.

- Ma egy hete kaptuk az irSst - Maga a biró uram hozta,

meg is magyarázta az ertelmét, édesanyfim pedig igy szdat,

szegény: "Eredj lányom, a törvény telrvény, nem lehet vele

tréfIlni." Hat en el is jBttem, hogy megkezdjem a félesztend6t.

Az elnft kétszer is megt5rbli a szemilvegét. Hideg

tekintete fölkeresi a kollegák arcát, az ablakot, a padlót,

a nagy vaskSlyhát és azt morogja Bnkéntelentil: tBrvény

tBrveny".

Majd lajra meg fijra vegigolvassa a végzést, de bizony az

azt mondja, hogy Bede Anna orgazdaság vétsége miatt félévi

fogsfigra van itelve.

A ventillStor 6rtlt sebességgel kezd forogni. Biztosan

szél tSmadt odakinn, rfizza is mar az ablaktfiblákat, s mintha

valakinek a hazajSr6 lelke volna, bestivit a nyiläsokon: "A

t5rvény tftvény."

Az elnök megrfizza a csengettydt a tftvény-szolgának:

- Kisérje Bn el Bede AnnSt a foghSzi feltigyelnöz!

A szolga Stveszi az iratot. A lány némán fordul meg,

de pici piros szája mintha szavakat keresne.

- Talán valami mondanivalt5d van meg?

- Semmi... semmi; csak az, hogy én Erzsi vagyok, Bede

Erzsi, mert tetszik tudni, a testverneném, az az Anna. Ma

egy hete temettük szegényt.

- Hisz akkor nem te vagy elitelve?

- Oh, édes Istenem! HSt miért itélnének el engem? Nem

vétek meg a légynek sem!

- De hat akkor minek j5ssz ide, te bolond?
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- HAt figy volt az kérem, hogy mialatt "ez a dolga" a

király tAbláján Oft, meghalt. Mikor ott fektidt a viragos

kamrAban, akkor jatt ez a parancsolat a "félesztend6 miatt".

Oh, mennyire vArta! De j6, hogy nem birta kivArni. Nem ezt

vArta... Amint ott fektidt mozdulatlanul, becsukott szemekkel,

8r8kre elnémulva, megigértft ndki az anyAmmal, hogy mindent

jóvA tesztink, amit a szeret6je miatt elk8vetett. (Mert nagyon

szerette azt a KArtony GAbort, miatta tette.) Azt gondoltuk

hat...

- Mit gyermekem?

- Azt, hogy legyen meg a teljes nyugodalma a hal6 porAban.

Ne mondhassa senki, hogy ad6sa maradt: édesanyAm a kArt fizeti

ki, en meg elszenvedem helyette azt a félesztenddt.

A birAk egymásra néztek mosolyogva: Iftlyen naiv lAny!"

Az elnök arca is mintha nem volna mAr olyan hideg. SArga

kend6jével nem is annyira a homlokAt t8r1i, talAn lejjebb

valamit

- 361 van lAnyom, - szólt halkan és szeliden, - hanem

megAllj csak, most jut eszembe

Széles tenyeret homlokAra teszi, figy tesz mintha

gondolkozna.

- Igen, igen, nagy tévedés van a dologban. HibAs irAst

ktildttink hozzAtok...

Nagy szemeit élenken emeli fel a lAny az 8regre és

halkan sz61 kftbe:

- LAssAk, lAssAk!

Olyan fAj6s szemrehAnyAs van a hangjAban, hogy az 8reg

eln8k megint a zsebkend8h8z nyfil. A kegyetlen ember egészen

el van érzékenyülve.
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Odalép a lányhoz, megsimogatja a holl6fekete haját

a fején.

Odafean másk6p tuadott ki az igazság. Eredj haza

lányom, tisztelem édesanyddat, mondd meg neki, hogy Anna

nénéd Artatlan volt.

- Gondoltuk mi azt! - mondta halkan s kis kezét

szivéhez szoritotta.

tartozás

fojtott

ablaktábla

forog

kérd = kérdez

kegyetlen

légáramlat, -ja

szeliden

teremtés

megjelenés

mi járatban vagy

integet

csakhogy

végzês

szégyen, -e

blbor

értelem, értelmet,

tekintet, -e

önkéntelen

orgazdaság

véts6g, -e

&Mt sebességgel

Szavak

debt, liability, owing money

suffocating, stifling

windowpane

turn round, go round

cruel, inhuman, heartless

breeze, air current

gently, softly

person, creature

appearance, look

what are you doing here?,
what has brought you here?

wave (v)

but, however, only that

order, decree

shame

scarlet

értelme meaning

glance, look

involuntary, unintentional

receiving and concealing stolen
goods

offense, mild crime

at a terrific speed
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tAmad

rAz

bestivit

csengettyiT

felügyel6

kiser

légy, legyet, legye

nem vet meg a légvnek sem

tAbla

5r5kre

elnémul

j6vA tesz

szeret6

elkemet

nyugodalom, nyugodalmat,
nyugodalma

adós,

kAr, -a

egymAs

lejjebb

megAllj csak

élénken

kEmbesz6l

szemrehAnyAs

nyal (-ért)

elérzékenyillve

mAskép, mAsképpen

kitudddik

szorit
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arise, come into being

shake

howl, orar

hand bell, small bell

supervisor, inspector

escort

fly (n)

wouldn't hurt a fly

court of appeal

for good, forever

become silent, be silenced

make up for, set right

lover

commit (a crime)

peace, rest, quiet

debtor, be in debt

damage, loss

one another, each other

further down, lower

wait a bit

lively

interrupt

reproach

reach for, put one's hand out,
touch

deeply touched, moved

differently, in a different way

come to light, become known

press (v)



Kérdések

1. Hol van a tarténet szinhelye

2. Kik vannak a teremben?

3. Milyen a leveg5 a teremben?

4. Milyenek voltak a birák?

5. Mit csinfilt az eln8k?

6. Milyen szemei voltak az eln8knek?

7. mit kérdezett a szolgától?

8. Ki volt meg oddkinn?

9. Milyen volt a lány, dki belépett az ajt6n?

10c Mi j8tt be a lAnnyal a terembe?

11. Mit kérdezett az eln8k a lányt61?

12. Mit válaszolt a lány?

13. Milyen volt a lány hangja?

14. A birSk arca mtg mindig mogorva volt?

15. Mit keresett a 1Sny?

16. Ki nyajtotta ki a kezet, hogy az irást átvegye a lányt61?

17. Mit mondott az elnak, amint szeme Stszaladt az iraton?

18. Mit mondott a lány, mlkor kapták az irfist?

19. Ki hozta el nekik az irfist és ki magyardzta meg, hogy mi az?

20. Mit mondott a lány 6desanyja?

21. Mit morog az elndk, mialatt a szemtivegét t8r8lgeti?

22. Miért van elitélve Bede Anna?

23. Mennyi idere van elitélve?

24. Kinek csenget az e1n8k és mit mond?

25. Mit kérdez a 1Snyt61 az e1ni5k?

26. Mit mond a iSny, 6 ki?

27. Mi tdrtént Bede Annával?

28. Miért jdtt Erzsi a nénje helyett?

29. Mit gondoltak az édesanyjával?

30. Mit csinfiltak a birSk, amlkor Erzsi beszélt?

31. Mit t5r81getett az eln8k?
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32. Mit mondott az elnak, amlkor Erzsi elhallgatott?

33. Mit mondott Erzsi és milyen volt a hangja?

34. Milyen hatassal volt ez az elnbkre?

35. Mit Uzent az elnök Erzsi édesanyjanak?

36. Mit valaszolt erre Erzsi?

Gyakorlatok

A. MODEL: Az elnak / int / a szolqa / Az eln8k int a szolganak.

1. Az elnbk / kérd / a szolga

2. Az elnak / mond / a szolga

3. Az e1n5k / beszélget / a szolga

4. Az elnak / beszél / Parizs

5. Az elnak / beszél / a szolga

6. Az elnek / hiv / a szolga

7. Az elneik / kér / z irat / a szolga

8. Az elnak / eikUld / a gyerek / a szolga

B. Feleljen a kérdésekre:

1. Kit kérdezett az e1n5k: magat vagy a szolgat?

2. Maguknak mondta az eln5k, hogy hallgassanak, vagy nekem?

3. Mem kérte az elnbk a selletési bizonyitványt vagy a

gyerekekt61?

4. Magukért Uzent az elnak, vagy értük?

5. Nekem magyarazott az elnak vagy magliknak?

6. Magukra is szüksége van az elnelknek vagy csak rank?

7. Maganal vacsorazik holnap az elnók?

8. Ram nézett az elnök, vagy magukra amlkor beszélt?

9. Magukkal talaIkozott az elnök tegnap este?

10. Magat is elitélték orgazdasag miatt, vagy csak a lanyt?

11. Csak a lanynAk van valami mondanivaleda, vagy magUknak is?

12. Magukra is mosolygott a lany vagy csak az elnekre?
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13. MagAt is megsimogatta az e1n5k, vagy csak a lAnyt?

14. HozzAjuk is beszelt az elnbk vagy csak a lAnyhoz?

15. Milk is megijedt a leAny vagy csak az elakta?

16. Redam beszelt az elnelk vagy redUk?

17. NAlam marad a gyerek vagy nAlUk?

18. Neki van bajusza vagy magAnak?

19. MagUknAl van az irat vagy náluk?

20. MagUkt61 veszik el a puskAt vagy csak a magyarokt61?

21. Mftsiért jönnek a katonik vagy magUkert?

22. MagAra is hallgat a gyerek vagy csak az anyjAra?

23. MagUkat is meghivta az elnelk?

24. Vele vacsorAzott az e1n8k vagy magukkal?

25. MagAt61 is Wirt a pincer borravalft?

26. MagUkon is segitett az elnelk vagy csak a lAnyon?

27. Rajta is fekete ruha van vagy csak magán?

28. KovAcsékr61 mondtak csak rosszat vagy magAr61 is?

29. MagUkban is megbizott az elnek vagy csak a lAnyban?

30. Az elneknel van az irat vagy magAnAl?

C. HAzi fe adat:

I. Meselje el, hogy hogyan folyik itt egy birfisAgi

tArgyalAs.

II. Volt mar maganak bir6sagi Ogye?
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FELESEG

- Illyés Gyula -

Veled j62 veled j6

a mezdf, a foly6,

meg a szél, meg az éj,

meg minden, ami 61.

Ha fele nem tiéd,

izetlen az ebed,

a nap, a letehar,

a harag, a jöv6.

Amihez csak érdk,

válik ketté rbgtbn,

két részre a felldeon:

egybefiftni véled.

Ha fele nem tiéd,

keves a fbld, az ég,

meg a nyár, meg a tél,

meg a del, meg az éj,

a mat, a kikelet,

a kisgyerek.

HAROM erSZI ONNYCSEPP

- Ady Endre -

6.szi délben, trszi délben

Oh, be nehéz

Kacagni a leányokra.

o'szi éjben, abzi éjben

Oh, be nehéz

Fölnézni a csillagokra.

6szi éjben, 6szi délben

Oh, be kftnylr

Sirva 2
sirva leborulni.

209



MEG ALIG VOLT REGGEL....

Pet6fi Sandor -

Meg alig volt reggel, mar megint este van.

Meg alig volt tavasz, mar megint itt a tel.

Meg alig, Juliskam, hogy megösmerkedtUnk,

S mar feleségem vagy, mar rég azzá lettél.

Meg alig hogy jatszank apaink térdén, s mar

Maholnap ott alszunk nagyapaink mellett...

Csak annyi az élet, mint fut6 felh6nek

Arnya a foly6n, mint tilkrön a lehellet.

TISZTA SZfVVEL

- .76zsef Attila -

Nincsen ap&m, se anyám,

se istenem, se hazám,

se b5lcs8M, se szemfed6m,

se cs6kom, se szeretft.

Harmadnapja nem eszek,

se scikat, se keveset,

Hfisz esztendft hatalom,

hfisz esztend& eladom.

23.0

HogYha nem kell senkinek,

hAt az brdbg veszi meg.

Tiszta szivvel betbr5k,

ha kell, embert is ölbk.

Elfognak és felkötnek,

Aldott földdel elfodnek

s halAlt hoz6 fir terem

gybnyörffszep szivemen.



Szavak

izetlen

let1n6

ér

kettévfilik

r5gtbn

egybeflz

kikelet, -e, -je

kónnycsepp

leborul

megelsmerkedni, megismerkedni

maholnap

army, -at

lehelet

bblcs6

szemfed6

5rdbg, -15t, -e

elfód, elfed

1

tasteless, flavorless

disappearing, vanishing

touch (v)

divide into two

right away

interweave

spring (n)

tear&op
throw oneself down, fall on
one's knees

to make somebody's acquaintance

sooner or later, before long

shadow

breath

cradle; birthplace

shroud, winding sheet

devil

cover (v)
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KiPTELEN TERMESZETRAJZ

(Részlet)

- Nagy Lajos -

A, kutya

A kutya hfizifillat. Hfirom f6részb61 all, figymint: fej,

tBrzs és végtagok. Ha ezen részek bfirmelyikét a kutyáb6l

elvesszuk, akkor a kutya elromlik, és tobbe sem nem szalad,

sem nem ugat, egyfiltalában nem makBdik tovább.

Ktilönféle kutyfik vannak, figymint: pulikutya, komondor,

vizsla, agfir, szentbernfithegyi, fijfundlandi kutya, Bleb,

mopszli, kis kutya, nagy kutya, tarka kutya, Saj6 kutyám.

(A kutyuskam az nem kutya, hanem, amint egy igen kivál6

természettud6s fBlderitette, egy nar.)

A kutya igen he állat. Ha a gazdája megrfigja, akkor

meglapul, és nyalogatja a cip6jét. Ha pedig meghal a gazdája,

akkor a kutya nagyon szomorfi lesz, stk van olyan kutya is,

amelyik a gazdája halfila utfin nem eszik, nem ugat, lefekszik

es 6 is meghal, nem figy, mint peldául a zsebora, amely a

gazdfija halfila utfin is kftöny5s ketyegéssel jar tovább, amiért

is a zseb6ra egy hfftelen kutya.

A kutya BrEmAnek azáltal ad kifejezést, hogy a farkát

cs6vfilja. Ha pedig a farkfit levágják, akkor a fejét cs6vfilja.

A kutya valamennyi fillat któzt a legértelmesebb. Igen

tanulékony, peldául rBvid néhány esztend6s ffiradozfis után mfir

megérti a sajfit nevét, s ha azt hangosan kifiltjfik, a kutya

dtlhósen ugatni kezd, ami azt jelenti, hogy hagyjfik mar bAkén.

De a kutya nemcsak szellemileg fejlett, hanem lelkileg is,

némelyik annyira mély lélek, hogy emlékeztet a lirai kBltiAre,

ugyanis ezek a kBlt81 lelkir kutyák, ha feljam a hold és az ég

tetején szêpen ragyog, szintén ugatni kezdenek.
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A kutyanak veszedelmes betegsége a veszettség, ami igen

ragad6s nyavalya, az ember is megkaphatja, és harapgs altal

terjed, mégpedig figy, hogy vagy a veszett kutya harap meg egy

embert, vagy a veszett ember harapja meg a kutyat.

A kutyanak a veszettségen kivUl legfiibb ellensége a sintér.

Ez egy olyan firiember, aki dr6tkarikaval jar az utcgn, $ ha

meglat egy kutyat, utanaszalad, a dr6tot a nyakaba yeti, ós

elkezdi a kutyat hfizni, mire a kutya vonitani kezd, a kutya

gazdája pedig két pofont ad a sintérnek, a gazdat a rend&

f5l1rja, $ utcai botrany miatt fizet hfisz korona birsagot.

A birsag lefizetésének napjan a gazda a kutyanak kat rdgast

ad, mlkor pedig a gazda ebéd utgn elmegy a kavehazba feketézni,

a felesége figynevezett vigasz-cvikipuszit ad a kutyándk, ami,

ha iireg és csfinya az asszony, meg csak fokozza és betetézi a

szegény kutya szenvedéseit.

A veszettség ellen Pasteur nevl francia orvos kitenS

szérumot talalt fed, de a sintér és a cvikipuszi ellen

sem tudott meg semmit kitalatni. A veszettségen kivUl meg

nagy baja a kutyanak az elveszettség, ami ellen az

aprthirdetések s a megtalál6 fejére kitaZi5tt ills jutalom

szolgal.

A kutyfir6l sz6l6 eme tanulmgny keretein benl meg kell

meg eml61eznünk az ebzarlatr6l, amit plakatokon tesznek

kfthirré a vgrosban. A plakatok arra val6k, hogy azt a

kutyak elolvassak, és pontosan betartsak. Azért helyezik

el rendszerint az utcasarkokon.

A kutyat hgz6rzesre, a szoba bepiszkitasara, mások

zavarasara, a hazifir és házmester bosszantasgra használjak,

tehát igen hasznos állat, csontjábbl rongyot készitenek,

hfisat varosostromok alkalmával eszik.
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természetrajz

tbrzs

vêgtag, -ja

elromlik

egyáltalában

vizsla

agár, agarat, agara

bernáthegyi

bleb, -e

mopszli

tarka

kiváló

földerit

htl

rug

meglapul

nyal

ketyegés

kifejezést ad

farok, farkot, farka

cs6vál

êrtelmes

tanulékony

fáradozás

hangosan

dah5sen

hagyják békén

leikileg

emlékeztet (-re)

veszettség

ragadem, ragályos

nyavalya

harapas

Szavak
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natural history

trunk

limb, extremity

get ruined, spoiled

altogether, at all

retriever, pointer, setter

greyhound

St. Bernard dog

lap dog, pet/toy dog

pug dug

multicolored

outstanding

find out, clear up

faithful, loyal, devoted

kick

lurk

lick

ticking

express, give expression

tail

wag

intelligent, clear-headed

teachable, docile

trouble, effort

loudly, aloud

angrily

leave him alone

spiritually

remind (of sg.)

rabies, madness (of the dog)

contagious, epidemic

disease, sickness

bite, biting



terjed

sintér, -je

dr6tkarika

vet

vonit

pofon, -ja

botrány

vigasz

cvikipuszi

csunya, celf

betetéz

f5ltalál, feltalál

elveszik

aprftirdetés

kittleftt

ill6

jutalom, jutalmat

ebzárlat

plakát, -ja

kazhirré teszik

betart

zavar

bosszant

csont, -ja

ostrom, -a

keret, -e

utalma
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spread, expand

dogcatdher, poundmaster

wire hoop

throw, cast, toss

howl

slap in the face, box on the ear

scandal

comfort, consolation

a kiss given on the lips
while pinching both cheeks

ugly

top, complete, add the last straw

discover

get lost

classified ad

set, offered

proper, fitting, due, suitable

reward, prize

muzzling order

bill, poster

notify the public, make known
to the public

observe, keep, comply with

distrub, molest, trouble, bother

annoy, irritate, vex

bone

siege

framework, range, scope



Kérdések

1. Mi a kutya?

2. Hany fdrészb61 all a kutya?

3. Milyen kutyák vannak?

4. Maga milyen kutyákat ismer?

5. Melyik a kedvenc kutyája?

6. Milyen állat a kutya, htr?

7. Tudja maga azt, hogy a kutya volt az els6 állat, amit az

ember megszeliditett ês magahoz szoktatott?

8. Mit csinal a kutya, ha a gazdaja rosszul banik vele?

9. Mit csinal a kutya, ha a gazdaja meghal?

10. Milyen veszedelmes betegsége van a kutyanak?

11. Megkaphatja az ember is a veszettséget?

12. Hogyan terjed a veszettség?

13. A veszettség ellen ki talált fel orvosságot?

14. Ki volt Pasteur?

15. Mit csinal a sintér?

16. Van sok sintér az Egyestilt illamokban?

17. Szabadon járhatnak a kutyák a varosban?

18. Mire hasznaljak f6leg a kutyákat?

Gyakorlatok

A. Keiesse meg a teloldalon lev6 szavak ellenkez6jét (antonym)

a jobboldali rovatban

MODEL: hajnal m este

(column).

1. képtelen 1. születik

2. haziallat 2. biztosan

3. htT 3. ott marad

4. jar 4. felnyitja

5. öree 5. eldre megy

6. tanulékony 6. elhallgatjak
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7. szellemileg 7. v8legény

8, ellenség 8. bátor

9. fokozza 9. lehetséges

10. kfthirré teszik 10. $ imogat

11. lemen6 11. kftnyd

12. kikelet 12. vad

13. leborul 13. próza

14. beacs6 14. csend

15. drag 15 vadállat

16. cifra 16. felmászik

17. ráér 17. elszegényedni

18. kegyetlen 18. testileg

19. sebes 19. egyszerre

20. lejjebb 20. fekszik

21. kurta 21. htrtlen

22. városi 22. hosszfi

23. meglép 23. tet6

24. félénk 24. hallgat

25. szelid 25. In

26. egymás után 26. ismer&

27. társalog 27. mély

28. briási 28. feljebb

29. nehezére esik 29. gyakran

30. káromkodik 30. barát

31. sfig 31. Minn á116

32. elmarad 32. emelked6

33. ozsonna 33. nedves

34. befejez 34. kicsi

35. leereszkedik 35. bfibánat

36. ritkán 36. szomord

37. rengeteg 37. távol van

38. ronda 38. imádkozik

39. pokol 39. egyszer1

4o. jelen van 40. fe1all
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41. bsszefUgg6 41. visszatesz

42. sekély 42. gy5nydrff

43. fenék 43. j6

44. k51tészet 44. j61 birja

45. állit6lag 45. menyország

46. menyasszony 46. kopors6

47. bajos 47. cs5kkenti

48. talpon van 48. azeliett

49. bont 49. hangosan mond

50. elSszed 50. jobban

51. nesz 51. elkezd

52. lehunyja 52. buta

53. meggazdagodni 53. vidéki

54. ezentfil 54. dolga van

55. száraz 55. keves

56. kevésb6 56. lassO

57. vidám 57. 6sz

58. idegen 58. megkeit

59. tit 59. reggeli

60. meghal 60. angyal

B. Házi feladat: Meséljen el egy 'Icutya thrténetet".

4'44

Mondtam mar, fiatalember, hogy utcan nem
ismarkedem!
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27

BARABBAS

- Karinthy Fcigyes utan -

A harmadik nap alkonyán pedig kilipett a bolt keskeny

kapujan, és csendesen megindult az fiton. Kétoldalt feketén

ftistedbgtek a romok. Lent, a kiszaradt árok fenekén talalta

meg az elsft azok kzl, akik PilAtus 'laza el6tt kiáltoztak

Barabbas nevét.

Megallt elftte, és csendesen igy sz6lt:

Itt vagyok.

Az pedig felnézett ra és zokogni kezdett.

- Rabbi! Rabbi! - zokogott.

ts a mester szeliden folytatta:

- Ne sirj. Allj fel és j5jj velem. Mert visszamegyek

Jeruzsalembe, .ilatus haza elé, és fij t5rvényt kérek magamra

és reatok, a:kik Barabbást választottatok, s akikkel ezt mivelte

Barabbas.

A nyomorult pedig feltapaszkodott, és az 6 Eatbny6t

megragadta.

- Mester! - kialtott elfulladva és kftnyek kdzött. -

(5, wester, jav5k! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd

meg, mit mondjak!

- Semmit - mondta 6 szeliden csak/azt, amit három

nap eldtt kellett volna mondanod, mikor Pilatus megallt a

tornacon, és megkérdezett titeket: 1Kit engedjek hat el

köztiltik, Barabbast, a gyilkost vagy a nazáretit?"

- 6, en bolond - kiáltott a nyomorult, fejét dklével

verve 6, en bolond, aki Barabbast kialtottam! Barad:4st,

aki ide juttatott!
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- J61 van - folytatta szeliden a mester most hat

jedj velem PilAtus hAza e1t5, ne ttird6dj semmivel, ne figyelj

semmire, csak rAm, és amlkor en intek neked, kiAltsd egész

szivedb451 és egesz tild6db81: "a nAzAretit!", mintha azt kiAl-

tanAd: "az iSletemet!"

Az pedig k5vette

is talAltak fitkftben mAsik nyavalyAst, akinek BarabbAs

elvette hazAt ês feleségiSt és gyermekét, és szemeit kiszfiratta,

ts ghomlcikát erinte csendesen kezévell és igy szat:

- An vagyok az. J5jj velem JeruzsAlembel és amlkor én

kezemmel érintelek, kiAltsad: "a nAzáretit!", mintha azt

kiáltanád: "a házamat! a gyermekemet! a szemem vilAgAt!"

Az pedig felzokogott es ktivette

ts talAltak meg mAsikat is, kinek kezei és lAbai kbtellel

voltak bsszekEltve, 8t magát pedig arccal lefelé mocsArba nyomta

le BarabbAs, tetvek és csOsz6mász6k k5z4. As odament hozzA 613

megoldotta kftelekeit, és igy szat:

- Ismerlek téged. Te kt5lt6 voltáll aki a lélek repUlését

hirdetted. 75jj velem, és amikor intek, kiAltsd: "a nAzAretit!",

mintha azt kialtanAd: "a szabadságot! a léleknek és gondolatnak

szabadságát!"

Az pedig megcs6kolta az 8' saruját, és csak a szemével

kftyarg5tt, mert a szája m6g tele volt sárral.

is igy mentek tovább, és egyre t5bb bena ês s&nta és

nyomorult b6lpoklos csatldkozott hozzAjlik, akiket BarabbAs

tönkretett. gs mindegyik zokogva verte mellét,

és könyörgbtt neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell:

"a názáretit!", mintha azt kiáltanfik: "békesség! békesség!

bekesség e földem!

Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembel Pilátus hAza elé.
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PilAtus a tornicon Ult, és esteb6dj6t M51t8tte BarabbAssal,

a gyiIkossal. Vivaren 6s fényl45 arccal Ultek ott, nehéz borokat

ittak 65 drAga 6teleket ettek arany edények fenekérft.

A nAzAreti pedig, 6lén a sokasAgnak, mely layette 6t, a

tornAc elé jArult, 6s felemelvén Atszegezett kezeit, szeliden

szani kezdett:

- A pAszkAk annepe nem mfilt m6g el, PilAtus. Tbrvény 6s

szOkAs, hogy h1isv6tkor egyikét az elitélteknek elbocsAssad,

Ogy, ahogy a nep kivAnja. A nép BarabbAst kivAnta, s engem

megfeszitettek - de vissza kellett t6rnem halottaimbol, mert

lAttam, hogy a nép nem tudta, mit cseldkszik. E sokasAg

m5gottem megismerte BarabbAst, és most fij tbrvényt akar -

kérdezd meg 6ket Ajb6l, amint az telrvénykftyveinkben meg van

irva.

PilAtus pedig gondolkodott, aztAn vAllat vont, s kiAllvan

a tornác szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon és seat:

- H6t kit bocsAssak el mArmost, BarabbAst vagy a nAzAretit?

is dkkor intett ndkik.

fis ekkor zfigAs tAmadt, mint a mennydbrgés zengett fel a

sokaság. is a sokaság ezt kiáltotta: "BarabbAst!"

is rémUlten néztek egymásra, mert Minn-Minn mindegyik

azt kiáltotta: "a nAzAretit!"

A nester pedig halovány lett, és megfordulvAn végignézett

rajtuk. is kUnn-kUnn megismer6 mindegyiknek az 6 arcAt, de

e sok ardb6l egyetlen arc lett az esti homAlyban, 6riAsi fej,

mely ostobAn és gonoszul és szemtelenUl vigyorgott az 6 arcAba,

véres szemei hunyorogtAk, és toekAb6l figy bömbbilt rdkedten:

"BarabbAs!", mintha azt hbrbgné: "halál halAl! halal!"

PilAtus pedig zavartan lesUt5tte az 6 szemeit és mond&

neki: "Te lAtod! ..."

6 pedig b6lintott fejével, és csendesen felmenvén a

lépcs6h, kinyfijtotta kezeit a h6hér felé, hogy kftözze meg.
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Szavak

ftist5lBg emit smoke, smoliel

kiszáradt dried-up

zokog sob, blubber

mivel, ravel do, act

nyomorult miserable, pitiable, wretched

feltápászkodik struggle to one's feet

eatelny, -6k suit (of clothes)

megragad grasp, seize

elfulladva suffocated, choked

megment save

Bklbt Bkle fist

k5vet follow

nyavalygs miserable, wretched

kiszOrja a szemét put (gouge) out his eye

érint touch

szeme világa (eye) sight

k5tél,k8telet, kftele rope, cord

mocsgr, mocsarat, mocsara swamp

teta, tetvek, -je, tetve louse

csüsz6mgsz6 crawler, creeping insect

megold untie

kftelék, -e tie, bond

hirdet preach, proclaim

saru shoe, sandal

bene lame, crippled

santa lame, limping

belpoklos leper, leprous

csatldkozik join

tönkretesz ruin

békesség peace

estebédet kalti eat dinner (evening meal)

fénylt5 shining

élén (valamindk) at the head of...
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sokaság

jArul (valaki elé)

Atszegezett

pAszka

elbocsAt

megfeszit

cselekszik

mennyarg6s

zeng

rémUlt

kil15n-kfa15n

homAly

ostobAn

gonoszul

szemtelentil

vigyorog

hunyorog

b5mb61

rekedten

h5rbg

zavartan

h6hérs -a

crowd, multitude

go, appear

nailed through

Passover cake

set free, release, liberate

crucify

do

thunder

souLds rang

terrified, horrified

separately, one by one

twilight, dusk, dark ess

stupidly

wickedly, viciously

impertinently, impudently,
insolently

smirk, smile derisively

blink

roar, howl, bellow

hoarsely, harshly

rattle (in throat)

embarrassed, perplexed, troubled

hangman, executioner

Kérdések

1. Kir& sz61 a tBrténet?

2. Mikor jAtsz6dik le a tftténet?

3. Mit csinAlt a Mester?

4. Mi ftistdlgOtt két oldalt?

5. Kit talAlt a kiszAradt firok fenekén?

6. Mit csinAlt a Mester és mit mondott?

7. Mit csinAlt az ember?

8. Mit mondott a Mester hova megy és mit akar PilAtust61?

9. Vele ment az ember?
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10. Mit kért az ember, mit mondjon meg ndki a Mester?
11. MegbAnta az ember, hogy BarabbAs nev6t kiáltozta?
12. Mit mondott a Mester neki?

13. Kit talAltak azutAn?

14. Mit csinAlt evvel az emberrel BarabbAs?

15. Mit mondott ennek is a Mester?

16. Ez az ember is kemette 6t?

17. Kit és hogyan talAltak ezutAn?

18. Mit csinAlt vele a Mester?

19. Mit mondott neki is a Mester?

20. Kik csatlakoztak azutfin hozzAjuk?

21. Mit csinAlt mindegyik?

22. Miért k5ny6r5gtek a Mesterndk?

23. Mikor érkeztek meg PilAtus hfiza elé?

24. Kivel Ult és vacsorAzott PilAtus?

25. Mit csinAlt a NAzáreti?

26. Mit mondott, mi a t5rvény és szokás hfisvétkor?

27. Miért kellett visszatérnie halottaib61?

28. Mi van megirva a tftvénykönyveikben?

29. Teljesitette PilAtus a kérést?

30. Mit kérdezett Pilfitus a sokasfigtól?

31. Mit csinAlt ekkor a NfizAreti?

32. Mit kiAltott a tbmeg?

33. Miért néztek az emberek rémUlten egymásra?

34. Mit csinAlt a Mester?

35. Megismerte mindegyiknek az arcAt?
36. Mi lett a sdk arcb61 az esti homAlyban?

37. Milyen volt ez az arc?

38. Mit b5mbblt rdkedten a tfteg, mintha mit h5r5gne?
39. Hogyan állt ott PilAtus és mit mondott?

4o. Mit csinAlt Krisztus?
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Gyakorlatok

A. MODEL: Felmenve a lépcs8h kinyfijtotta a kezeit. -

Felmenvén a lépcs8h kinyfijtotta a kezeit.

B.

1. Megfordulva végignézett rajtuk.

2. Felemelve kezeit szani kezdett.

3. Felnézve rfi zokogni kezdett.

4. Kilépve a kapun megindult az fiton.

5. Megfillva el8tte igy sz6lt.

6. Nem t5r5dve semmivel, elment.

7. Odamenve hozzfi megoldotta k5tel6keit.

8. Mellét verve kBnybrgbtt neki.

9. Kifillva a tornficra végignézett a sokasfigon.

10. Felszfillva a vonatra helyet keresett.

1. a) (8) kilép / a bolt kapu / 6s megindul / az fit

b) (8) kilép / a bolt keskeny kapu / és csendes /

megindul / az fit

c) A hfirom / nap alkony / kilép (see above)

2. a) az fit két oldal / ftist615g / a romok

b) az fit két oldal / fdkete / fUst.1516g / a romok

c) Kétoldal / fekete / fUst5lög / a romok.

3. a) az firok fen& / (8) talál / az els6 ember

b) a kiszfiradt firok fenék / talfil / az els6

c) Pilfitus hfiz elett (8k) kifiltoz / Barabbfis neve

d) A kiszfiradt firok fenék / talfil / az els6 / azok

kftött / akik Pilfitus hfiz / see above

4. a) (6n) visszamegy / Jeruzsfilem / és fij t5rvény / kér

b) visszamegy / JeruzsAlem / Pilfitus hfiz / el6tt /

és fij tftvény / kér / magam / és ti

c) fij törvény / kér / magam / és ti+ / akik BarabbAs /

vfilaszt

d) fij tftvény / kér / magam / és ti+ / akik / ez /

mdvel / Barabbfis
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e) (ij tbrvény / kér / magam / 6s ti+ / akik Barabbfis /

vfilaszt / s akik / ez / mve1 / Barabbfis

f) Visszamegy / Jeruzsfilem / Pilfitus hfiz / eldtt / és

(ij tbrvény / ...see above

5. a) most hfit (te) jn / velem Pilfitus hfiz / e1t5tt

b) (te) ne tftbdik / semmi

c) (te) ne figyel / semmi / csak én+

d) amikor 6n int / (te) kifilt / "a nfizfiretit!"

e) amikor 6n int / (te) kifilt / egész sziv / 6s egész

tild6 / "a nfizfiretit!", mintha az / (te) kifilt /

"az (6n) élet."

f) Most hfit (te) jbn / velem Pilfitus hfiz / elett, /

(te) ne tbrbdik / semmi / ne figyel semmi /

csak én+ /, és amikor 6n int / te+/, kidlt ...see above

6. a) (8k) talfil / meg mfisik

b) (6) kezek / és lfibak / asszekbt / van

c) (6) kezek / és lfibak / kftel / van / Bsszekbt

d) 6t pedig arc / mocsfir / lenyom / Barabbfis tetvek

és csfiszOmfiszOk leozótt

e) Es talfil / meg mfisik / is, ki+ / kezek / és lfibak /

kdtel / van / 5sszek5t /, ft maga / pedig arc /

lefelé mocsfir / ...see above

C. Hfizi feladat: Meséljen el egy tdrténetet Krisztus é1etéb81.
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EGRI CSILLAGOK

(Regényrészlet)

Gardonyi Géza utan -

A patakban két gyermek fürdik: egy fie, meg egy leany.

Nem illik tan, hogy egytitt fUr5dnek, de 6k ezt nem tudjak:

a fie alig hét esztend6s a leanyka két évvel is fiatalabb.

Az erd6ben jartak, patakra talaltak. A nap tüzesen

silt6tt.

El8sz5r csak a labukat martogattak bele, azutan

beleereszkedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a

gatyacskaja, hat ledobta. Aztan az ingét is ledobta.

Egyszercsak ott fürd5tt meztelenen mind a kette.

FUrBdhetnek: nem latja ott 8ket senki. A pécsi fit

odabb van, tel a falcon. Az erd8ben nem jar senki. Ha

valaki meglatna 8ket, lenne is nemulass! Mert a fificska

csak hagyjan, - az nem firfi; de a leSnyka a tekintetes

Cecey Peter firnak a leanykaja, - kisasszony, - és figy ment

el hazelról, hogy senki se latta.

Meg igy is latszik rajta, hogy firi galambka: fehér,

mint a tej. Ahogy ugrandozik a vizben, két kis szöszke

hajfonata rapkt5d a nyakan.

Derd6, nevet a fifinak, uttyunk.

A Gerg6nek nevezett vékony barna fie hattal fordul.

A leanyka belekapaszkodik a nyakaba. Gergemecrindul a

partnak.

Azonban, hogy a parthoz érnek, Gerg6 aggodalmasan nez

- Jaj, a szUrke:
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Kilép a vizb81 es kbrUlfutkoz, vizsgál6dik a fak ki5z5tt.

Szemlel a feddre is: merre látja a nyomokat?

- Várjon, Vicuska, - kialtja a leánynak, - várjon,

mingyart j5v5k!

S azon meztelenen szalad a nyomOkon a pécsi fit fele.

Néhány perc mfilván egy ven szUrke lovon ter vissza.

A gyerek szdItlanul csapkodja a lovat egy gallyal.

Az arca ijedtsapadt. Vissza-visszatekint. Hogy odaér a

fUrd6helyre, a 16nak a nyakaba kapaszkodik, s lecsfiszik,

leugrik

- Bfijjunk el! Bfijjunk el! T5r8k ji5n!

A lovat fahoz k5ti. Felkapkodja a f5ldr61 a ruháját.

S fut a két meztelen kis gyermek egy bokornak. Megbfijnak,

meglapulnak a bokor m5g5tt.

Abban az idften nem volt ritkasag

S te, kedves olvaselm, ki azt gondolod,

most ezen a nyaron fürd5tt a patakban,

van mar az a ket gyermdk, hol? As hol

az emberdk, akik ebben a kanyvben eléd

cselekszenek, beszelnek, nevetnek vagy

mind.

a t5e5k az utakon.

hogy az a két gyermek

bizony csal6dol. Hol

a ti5r5k és mindazok

jemnek, mozogndk,

jajgatndk? Por az

Hat csak tedd félre az idei kalendariumot tisztelt

olvas6m, és vedd el6 gondolatban az 1533-ikit. Annak az

évnek a majusaban elsz te mostan. S vagy Janos király az

urad, vagy a tem5k, vagy I. Ferdinand.

Az a kis falu, ahova a két gyermek vale), a Mecsek egy

valgyében van. Valami harminc valyoghaz, egy nagy kftaz

mindemszesen. A kis falut erdei fák veszik Vain, s a lakft azt

gondoljak, hogy a törft sohase taldl oda. Hogy is talalna? Az

fit mereddk, szekérnyom nincs. Torony sincs. Az emberek élnek,

halnak a kis faluban, mint az erdei bogarak.
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Gerg8 gyereknek az apja kovacs volt Pécsett, de mar

meghalt. Az asszony Keresztesfalvara TrazSdott az apjaval,

egy 8sz breg paraszttal aki harcolt meg a DSzsa Gyargy

lazadásaban. Azért is talált menedéket a fa3u uranfil,

Ceceynel.

Az areg néha lement az erd6h St Pgcsre, hogy kolduljon.

Abbc5l éltek télen is, amit az iireg koldult. Az urasag

hazabea is csóppent az asztalukra.

Hat azon a napon is a városbOl jEett meg az 5reg:

- Legeltesd meg a sztirkét, - mondotta az unokájanak, -

nem evett szegény reggel Sta. Itasd is meg a patkban.

Igy indult ki GergcS'a lemal az erd8szélre. Otkbzben,

ahogy elment az urasfig haza mellett, a kis Eva kibajt a

kertajt6n:

- Derd8, Derd6, hadd menjek veled!

Gerg6 nem merte mondani a kisasszonynak, hogy maradjon

odahaza. Leszallt a lovtirea, és vezette tvát, merre az

kivant menni. Eva arra kivánt menni, amerre a pillangft.

A pillangSk befelé r6p1fltek az erd8nek, hat 8k is arra

futottak. Végre, hogy a patakot meglattak, Gerg6 flre

engedte a lovat. Igy kertiltek 8k az erdei patakba, és

a patakbfa a bokor

Lapulnak. Reszketnek most a teir5kt8l.

Es a félelmtik nem arnyekblid val.& Egynéhany perc

mulvan ropogas hallatszik és mingyart ra egy fehér

tbreAstiveg jelenik meg a fak alatt, meg egy barna lSfej.

A ti5r5k szétnézeget, forgatja a fejét. A szeme megáll

a szlirkén. A maga kis lovat kantáron vezeti.

Most mar látni, hogy a tbri5k csontos-arad barna ember.

A vallan diSszin barna k5p5nyeg. A fején tornyos fehér

stiveg. A félszeme be van kftve fehér kend6vel. A masik

szeme a fa mellé ki5tEctt sztirkét vizsgalja. Nem tetszik

neki, látszik as arcán. De azért eloldja.
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Jobban tetszene neki a gyerek, akit a lovon latott.

A konstantinapolyi rabvásaron haromszor annyit is adnak

érte. De a gyerek nines sehol.

A t8r8k megnézi egynóhany fának a hatat, és felvizsgal6dik

a lombokra is.

Azuttin magyar sz6val kialt:

- Hol vagy fidcska? Gyere e16% kis pajtas! Fügót adok!

Csak gyere e161

A gyerek nem jelentkezik.

- Gyere e16, te! Ne félj, nem bantalak! Nem j8ssz?

Ha nem j8ssz, elviszem a lovadat!

fis bsszefogja egykézbe a két 16 kantarat gs viszi magaval

el a fak k5z8tt.

iwe

A kiSt gyerek néman és sapadtan hallgatta eddig a t8r8k8t.

Hanem mikor azt mondta a t8r8k, hogy elviszi a sztIrkét, Gerg6

gyerek megmozdult. Ranézett Avicára, mintha t6le varna

tanácsot.

A seirkót viszik! Mit sz6lnak otthon, ha 6 a sztirke

nélkül tier haza?

A kis Ava mindezekre a gondolatokra nem felelt.

Azonban a seirke ment. Gerg6 hallotta a lépeseit. Nagy

lép6sei vannak a szUrkének. Hat viszi a thrift, csakugyan viszi.

- A sztirke... - mondja Gerg6 sir6 szajjal.

fis f51eme1i a fejét.

Megy a seirke, megy.

De most mar megfeledkezik Gerg6 a fé1e1mér61: f81ugrik

és utana szalad azon meztelenen a sztirkének.

- Bacsi! kialtja reszketve, - t8r8k bacsi!

A t8rI5k megáll Ss elvigyorodik.
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Jaj de csfinya ember! Ogy vigyorog, mintha harapni

készillne.

- BAcsi, a szUrke, mondja sirva Gerg6, - a sztirke a

miénk...

*is megAll vagy hfisz lép6snyire.

Gyere hAt, ha a tietek, - feleli a tbrbk, - nesze.

S elengedi a kezébol a szUrke kantArtt. A gyerek most mar

csak a szUrkét látja. Ahogy a szUrke megindul odaugrik és

megkapja a kantarat.

Ebben a pillanatban 6 is fogva van. A tftbk nagy,

er6s ujjai Atfogjak gyftge, kis meztelen karjat, s 6 felrepal

a másik lóra, annak a nyergébe.

Gerg6 sivaikodik.

- Csitt! mondja a tembk.

Gerg6 azonban tovAbb kiabAl:

Vicuska! Vicuska!

A törBk arra forditja a fejét, amerre a fifi.

Persze amint a mAsik kis meztelen gyerek fblemelkedik

a flib61, a t5r5k elmosolyodik.

- Gyere, gyere, - mondja, - nem bAntalak. S megindul

a két lemal a leányka fel&

Gerg6 le akar ereszkedni a 16r61. Gerg6 hAtAn nagyot

csattan a ti5r5k tenyere. Gerg6 tehAt sir 68 tilve marad, a

tdr5k meg otthagyja a két lovat, és fut a kislAny utAn.

A szegény kis Vica menekillne, de aprek a lAbak és magas

a fa. Elesik. Csakhamar ott rfigedozik és sivalkodik a törók

ölében.

- Csitt! - csitt, mert mingyArt megeszldk, ha el nem

hallgatsz! Ham - ham!

A kislAny elhallgat. Csak a szivecskéje ver, mint a

marokba fogott verébé.

233



Azonban, bogy a lovakhoz érnek, kiszakad belae a sikoltás:

- Apuska! Apia!

Mert a kéts6gbeesés azt gondolja, hogy elhallatszik a

kiáltása minden messzeségre.

Gerg8 is sir. Az 25k16t a szemem forgatva, sirja:

- Haza megyek - Haza akarok menni!

- Hallgass, - mordul rá a tex6k, - mingyárt kétfelé

hasitlak!

As rázza az Bklét Gerg8re.

A két gyerek elhallgat.

mennek.

Kiérnek az erd8b81. Gergil lfitja, hogy a Mecsek fitjfin

folfelé tarBk nép lovakon ülve, szfillingemik. Pécs fel&

Az a csoport, amelyik elietttik megy, valami tiz megrakott

kocsit és szekeret kisér. A szekereken fehér figynermr,

szekrények, ágyffik, hord6k, székek, vadb6r3k, gabonás zsákok

rendetlen Uszevisszaságban. A szekerek mellet megláncolt

lábd, hátrakftbeatt kezd' bus rabok ballagnak.

A janicsárok nevetve fogadják a két gyereket, meg a

szUrkét. Mit beszélnek t5rektil? Gerg6 nem érti. 116luk

beszélnek, meg a 16r61, látszik rajtuk. Mikor erá néznek,

meg Vicuskára, mosolyognak. Mikor a lbra néznek, figy

integetnek, mint mlkor valaki legyet az el.

A tbrek feldobja a két gyereket a kocsira, az ágynemd

tetejére. Egy kavér leány Ui ott, megláncolt lábfi rableány,

arra bizza 8ket. Azután egy zsákb61 mindenféle ruhát hfizkod

ki. De az mind gyermekruha. Van keete kis szoknya, kis szer,

mellény, sapka, kalap, kis csizmák. A t5r5k el6választ két

kis inget meg egy kis szdrt és feldobja a szekérre.
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F- ateetesd fel dket, - mondja a falszeml.

A leany körUlbeltil tizenhett ves. Parasztleány. Ahogy

BltElzteti a kat gyermeket, megbleli és megcseikolja dket.

Kftnyes a szeme.

Hogy hivnak, angyalkam?

- Vicuska.

- Hat tAged, lelkecském?

Gerg45.

- Ne sirjatok, kedves. Velem lesztek.

- De en haza akarck menni, - sirja Gergely.

- An is, - sirja a leanyka, - haza...

A rableany magahoz öleli 6ket mind a két kezevel:

Majd hazavezet a je) Isten, csak ne sirjatok.

Szavak

nem illik

tilzes

mártogat

gatya

meztelen

lenne is nemulass

csak hagyjan

firfi

tekintetes

ugrandoz

sz8szke - sz6ke

hajfonat, -a, -ja

kapaszkodik

aggodalmasan

szemlél
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isn't proper

blazing-, burning-hot

dip (v)

drawers, shorts

naked

would be in for a hot time

isn't so bad (but the other...)

young gentleman

honorable

jump about, around

pigtail, plait of hair

cling to

worriedly, uneasily

look around, view, gaze at



csapkod

gaily, -at

sApadt

elbfijni

lecsfiszik

kapkod

lapul

jajgat

vAlyog, -ja

bogAr, bogarat, bogara

hfizodik

lázadAs

menedék, -e

urasfig, -a

csbppen, cseppen

reszket

fêlelmak nem Arnyékb61 vale,

ropogAs

megjelenik appear

kantAr bridle

csontos bony

kbpbnyeg cloak, coat

elold untie

KonstantinApoly Istanbul

rab, -ja prisoner

lomb, -ja foliage, leaves

ftige fig

jelentkezik present oneself, make one's
appearance

bAnt hurt (v)

lépés step

ujj, -at, -a finger

nyereg, nyerget, nyerge saddle

sivalkodik scream

csitt hush!

keep beating, lashing

twing, branch

pale

to hide

slide down

gather something hastily together

lurk, lie flat

wail, moan; complain

sun-dried, unburnt brick

bug, insect, beetle

withdraw to, hide in, retire to

revolt, rebellion, mutiny

refuge, shelter

lord, nobleman

drop

tremble

thegfOULAT nicittgIaggshason
cracking, crunching
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csattan clap, crack

rfigod6zik keep kicking

51, -e lap

sikoltás scream, shriek, squall, squeak

mordul (-re) snarl at, turn on

hasit split

szállingemik go one by one

megrakott loaded

csoport, -ja group, troupe

5sszevisszaság disorder, mess, confusion

bras sad

légy, legyet, legye fly (n)

eldh chase, drive away

szdr, -5k, -e long, embroidered, felt cloak of
Hungarian shepherd

mellény vest

sapka cap

csizma (top) boots

Kérdések

1. Mikor és hol játszcidik le ez a t5rténet?

2. Kikr81 sz61?

3. Mit csinálnak a gyerekek?

4. fatly évesek?

5. Mit csinált Gergely, amikor vizes lett a ruhája?

6. A, kislány is levetette a ruháját?

7. Látja dket valaki fOrdeni?

8. Miért nem látja?

9. Mi thrténne, ha meglátnák 8ket meztelentil fOrdeni?

10. Kinek a lánya a leányka?

11. Mit Akar a kislány a vizben?

12. mi t5rténik, amikor a parthoz érnek?
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13. Mit keres a fin?

14. Megtalálja a lovat?

15. Mit mond, amikor visszajec a 16val?

16. Kit látott, amikor a 16 után ment?

17. Mit csinál most a két gyerek?

18. Ezen a nyáron fürd6tt a patakban a két gyerek?

19. Mi volt akkor Magyarországon?

20. Honnan val6 a két gyerek?

21. Nagy a falu, ahova a két gyermek val6?

22. Miért gondolják a falusiak, bogy a tftelk sohasem talál oda?

23. Ki volt Gergely apja?

24. Ki Gergely nagyapja? Mib61 61?

25. Mit mondott az unokájfinak aznap az öreg paraszt?

26. Mi textént amikor az uraság hfiza elftt ment?

27. Gerg6 miért nem merte azt mondani ivának, hogy maradjon
otthon?

28. Mit csinált Gerg6r?

29. Merre akart Eva menni?

30. Mit csinált Gerg6 a 16val, amlkor a patakhoz értek?

31. Hol vannak most és miért lapulnak?

32. Mi jelenik meg egyszerre a fák keoziftt?

33. Mit 1St meg a tbrek?

34. Tetszik neki a 16?

35. Mi tetszene neki jobban és miért?

36. Milyen nyelven hivja a gyereket és mit igér neki?

37. Mit mond, mit csinál, ha nem jon e16 a gyerek?

38. Mit csinál Gerg6r, amlkor a ti5r5k elindul a 16val?

39. Mit csinál a ttirbk, amlkor meglátja Gerg6t és mit mond

Gerg6nek?

40. Mit csinál a kisfin, amlkor a törek elengedte a kantárt?

41. fis mit csinál a text5k?

42. Kinek a nevét kiabálja, amlkor a t5r5k feltilteti a 16ra?

43. El6jec Vicuska is a hivásra?

44. Mit csinál a tftelk?

45. Mi tb_uhnik, amlkor Vicuska pr6bál menektilni?
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46. Mit mond a tbrft hogy mit csinS1, ha nem hallgatnak el?

47. Mit 1St Gerge, amikor kiérnek az erd6b61?

48. Mivel vannak a szekerek megrakva?

49. Kik ballagnak a szekerek mellett?

50. Mi van a rlbok lábfin és mit csináltak a keztikkel:

51. Mit csinál a t5r6k a két gyerekkel?

52. Kire bizza 8ket?

53. Honnan vesz ki ruhákat nekik?

54. Mit mond a lánynak?

55. Mit csinál a lány, ahogy elltbzteti 41.ket?

56. Mit mond a lány a két gyereknek, amikor azok azt mondják,

hogy haza akarnak menni?

Gyakorlatok

A. MODEL: El6szór csak lábukat mártottfik a vizbe.

E16sz5r csak a lábdkat mártogatták a vizbe.

1. Kovácsék sokat utaznak.

2. Ne rajzoljon mindig.

3. A ház elftt fel és al& jar.

4. A férfiak egy kis bort isznak.

5. Az 5reg asszonyok a kertben Olnek.

6. A diSkok a magyar nftSkat dalolják.

7. Sokáig kell hivnunk a gyerekeket.

8. A madár Sgred - ágra

9. A kacsák fisznak a tavon.

10. Ne ugorjon a 1gpcs8n.

11. fiva a konyhában f8z.

12. Az urak a bort kfttolják.

13. Anos udvarol Mfiriának.

14. A diák felel a tanár kérdésére.
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B. MODEL: A fifi csak hagyjfin! - A fificska csak hagyjfin!

1. A 1efiny az kisasszony!

2. Nem volt nekem kis hajdo.

3. Egy patakra talfiltak.

4. Az erd8ben egy kis hfiz volt.

5. Bement az ajt6n.

6. A szoba kdzepén eyy asztal fillt.

7. Az asztalon tfinyérok, kések, villfik, kanalak és

poharak voltak.

8. Kovficsné mar dreg.

9. A 16 fUvet evett.

10. A nap meg gyengén

C. MODEL: A pécsi fit odfibb van. - A pecsi utak odfibb vannak.

1. Fáradjon beljebb.

2. Kicsit jiijjdn idébb.

3. A fifi menjen hfitrfibb.

4. A lfiny meg Uljdn arrfibb.

5. A virfigot tegye kijjebb.

6. Nem jdnne egy kicsit e16rébb?

7. Adja az Uveget idébb.

8. Kdtazze a virágot dsszébb.

9. Kovfics egy emelettel feljebb lakik.

10. Engedje lejjebb a fUggdnyt.

11, Tegye a kors6t odébb.

12. Arrébb megyek a gyerekkel.
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D.1 MODEL: Nem illik a foly6ban meztelentil fUrdeni.

Nem val6 a foly6ban meztelentil fUrdeni.

1. Nem illik a templomban hangosan beszélni.

2. Nem illik a lfibfit az asztalra tenni.

3. Nem illik a papirt a földre dobni.

4. Vbr5s nyakkendel nem illik ehhez a ruhfihoz.

5. Nem illik ez az asztal ebbe a szobfiba.

6. Nem illik rosszat mondani az.ember hfita m5g5tt.

7. Ez az ember nem tudja, hogy mi illik és mi nem.

D.2 MODEL: A k5vet meghivott, illik elmennem.

A ke.vet meghivott, el kell mennem.

1. Régen lfittam a nagyanyfimat, illik mfir meglfitogatnom.

2. Szép ajfindékot kaptam, illett megkftz5nnea.

3. Ha valaki k5szbn,i11ik visszakószönnie.

4. Ha meghivjfik vacsorfira, pontosan illik érkeznie.

E. Hfizi feladat: Irjon mondatokat az alfibbi kifejezéseket

hasznfilva:

1. j6vfi tesz

2. fijra meg fijra

3. maholnap

4. kifejezést ad

5. bekén hagy

6. kfthirrê teszik

7. emlékeztet valakire vagy valamire

8. szeme vilfiga

9. nem illik
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2 9

AMIT A GYERMEK LATOTT

(Memoár-részlet)

- Bohuniczky Szefi -

Játékot ritkan kaptunk. Karacsonykor megtelt babaszobank,

hfisvétra mar keves ép darab maradt bel6le. El6szbr babáink haltak

meg. Kivancsiak voltunk, mi lehet a hasukban és mit rejthet szép

selyemhajuk? Kis lyukat ffirtunk, erre hasukból ki5m1btt a

farészpor, a baba 5sszeesett. Agyba fektettilk, pontosan figy

apoltuk, ahogy bennUnket betegségUnkben a nagyok. Vegul meguntuk

és megnézttik: mi van a selyemhaj m5gEttt. Miel6tt eltemettilk

halottunkat, hangosan sirdogáltunk. Szinjatékainkat teljes
415náll6ságga1 találtuk ki. Erzelmeink is 5ná1l6 élményeinkb61

fejl6dtek. Babaihk halála után rongybabakkal kárp6toltak

benntinket. A lehet6 legegyszerabb medszerrel dajkánk készitette

és sima vászonarcára apám rajzolt szemeket, szájat és hfizott egy

hosszfi vonallal orrot. Haj helyett fejét bek5t5ttt1k. Ezeket

éppen figy dédelgettft, dajkáltuk, mint a legdrágább beszél6,

alv6babákat. Ha Csoórékhoz mentünk látogatóba, rongybabáinkkal

igy beszélgettünk: - Most meglátogatjuk Irmuskát 6s a babáit,

csak aztán szépen viselkedjetdk, mert másképpen sarokba fogtok

állni. - Irmudka Jahka néniék fogadott kislánya volt, velem

egyid6s. Egy hfisvét délután Irmuska gy5ny8r1T beszél6 és

alv6babat tartott a karjában, és kinevette linneplfte eatfttetett

rongybabáinkat. A csodababát Janka néni fivére, Mihályfi Akos

bácsi hozta Pestr61, Irmuska bilszkén sétált vele és egy percre

sem adta oda nektink. Rongybabáinkkal szomorfian jártunk-keltünk

Csodprék gyUm5lcsbskertjében, s mintha sirnanak, csititottuk,

cs6kolgattuk 6ket. Irmudka kicsfifolt bennünket. Nekirontottunk

és babSinkkal egyiltt verekedtünk. Lármankra jbttek a nagyok,

rendet tettek és hamarosan kocsira UltUnk. Otthon, mint

nagybetegeket, ágyba fektettilk babáinkat és csOkolgattlik,

beszéltünk nekik, becéztUk 6ket. clesanyám kés6bb mondogatta:

- Mar a gyermeklányban jelentkezik az anyai érz6s: a csfinya és

kicsfifolt babájukat jobban szerették, mint a drága szêpet.
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De nekOnk nem babaink voltak igazi játékaink, hanem a

puszta. A tbbbi gyerekkel egyntt loptuk a gybnge kukoricat,

Rácz Jancsi valahol ttizet csinált, parazsra raktUk a cs5veket

és faltuk a fUstbs, félig stilt kukoriatt. Jobban izlett,

mint otthon a slitem6ny. Aztan felmasztunk a magas szalmakazalra

meglektlik egymast 168 legurultunk. Ha cstiszgs kbzben pottyantunk

68 Utest kaptunk, siras nélkül talpra ugrottunk. Ez a talpraugrás

bregs6gemig megmaradt. Panasz nélkUl, j61 viselem Ut6dêseimet.

S volt meg egy pampas jAtek: lefekildttink tbbben, gyerekek, a

dombszélre 6E5 egymast meglftve h8mpalyt5gtünk lefele a veolgybe.

Az otthoni verés mar nem hasznalt, egyre fokoztuk szabad

életUnket, 6s kezdtank kételkedni a nagyok igazsagaiban. A

nagyokt61 hallott mesékhez kezdttink mi is kitalalni apr6

thrt6neteket. Edesanyamnak tBbb dolga volt, s talán mar

idegenebbnek érzett benntinket, mdnt egész apr6 korunkban.

Nem engedte, hogy cs6kolgassuk. - Mar el6g nagydk, ne szokjak

meg, akkor talán kés6bb se leszndk cs6kolódzok - mondta Janka

niftninek. Most visszaeml6kezve, tudom, hogy szigord, kissé

elfogult erkeacs uraikodott a hazban. Hirbejt5tt asszony nem

léphette at a ktiszedobt. Gyermekkoromban tanultam ezt a

kftmondást: - a hires asszonyt messzir61 kell nézni.

S mert a felniettek tavolabb toltak bennUnket magukt61,

fij jat6kot talaltunk ki: 6ket utanoztuk. Egymashoz látogat6ba

mentUnk, és ahogy hallgat6dzásaink közben megtanultUk, pontosan
figy pletykaltunk, mint 6k. Anyam, amikor észrevette, ijedten

kiabált: - Azonnal hagyjátok abba, ezt nem szabad jatszani! Meg a

végetn pletykaba kevertek! - Este, ugy gondolta, alszunk mar, hat

elmesélte apamnak.
Ne a ayerekeket szidja, hanem maguk szdkjanak le a

pletykar61 - vélte apam. Apám nem tart embersz6lást,

jelenl6t6ben soha nem ldhetett serikir61 rosszat mondani.

Anyam szigorfibban vigyazott, hogy ne hallgat6zzunk a

nagyok kt5z8tt, pedig nekikik ez egyre érdekesebb lett. Olyanok

letterik, mint a szobáb61 kidobatt kutyak, nem mentUnk messze,
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észrevétlentil visszabfijtunk. Akkoriban hozta a Budapesti

Hirlap a Drakula remregényt. Hallgattuk, hogy tárgyalja

anyám Janka nénivel a borzalmat keltS thrténetet. MAg

nagyobb izgalom lett a japán-orosz háborfi. Mert Japan

volt a kisebb, s mert 1848-ban a cari hadsereg verte le a

magyar forradalmat, mindenki a japánok gy6zelmeért imiodkozott.

Mikor elesett Port-Artur, látva a felnettek lelkességét, mi

gyerekek is 5r5mmámorban fisztunk. Aztán hamarosan orosz

szimpftia éledt. Tolsztoj magyarra forditott regényei idegen

nevekkel népesitették be otthonunkat. Anyám ês Janka néni

oly lázzal tárgyalták a két regêny hSseit, hogy Emmike babáját

Natasára kereszteltuk, az enyémet Szonjára. A, két barfitn6

megsiratta Karenina Annát és egyetértettek abban, hogy Bováriné

rossz nd volt, de Kareninft a szenvedés megtisztitotta. Tolsztoj

regényeinek olvastsa egészen kfteltikbe hozta az orosz életet, és

csodálatukban elfelejtették a negyvennyolcas sérelmet. Kés8bb

visszaemlékezve gondoltam: mennyit használhat egy nagy 1r6

nemzetének 6s mennyit árthat annak a rossz politika!

(Megjelent a Itát6határ" 1966. márc.-ápr. számfiban.)

megtelt

6p

has, -at,

ffir

ealik

ffirêszpor, -a

sirdogál

szinjftek, -a

bnáll6ság

kitalál

Szavak
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got filled up

intact, whole, unbroken

belly, stomach

drill, bore a hole

pour, flow

sawdust

keep crying (softly)

drama, play

independence

invent, devise, concoct



érzelem, itrzelmet, érzelme sentiment, feeling, emotion

élmeny experience, adventure

fejliedik develop

rongybaba rag doll, moppet

kárpotol compensate, make up

módszer, -e system

dajka nurse, maid

vászon linen

dédelget fondle, pamper

dajkál nurse a child

Unneplef Sunday cloth, best cloth

jár-kel

csitit

kicsfifol

nekiront

becézni

puszta

pardzs, parazsat, parazsa

(kukorica) cAcs5vet, cseme

fal

filstös

szalmakazal, kazlat, kazla

meglök (-t)

gurul

csüszas

pottyan

Ut6dés

ht5mp151y5g

verés

fokoz

kételkedik (-ben)

csókolódz6

elfogult prejudiced, partial

erkblcs, erkblcsbt moral

uralkodik rule, dominate

cone and go; w nder about

silence, hush (v)

make fun of somebody, mock

dash into somebody, fall on

fondle, call by a pet name

ranch, farmstead

glowing embers

corncob

eat ravenously, devour

smoky, full of smoke

strawstack

knock against, jostle

roll

sliding, slipping

fall, slop, flop, plump

knock, shock

roll on

beating

increase

doubt

kissing, the person who kisses



hirbejeltt

tol

utAnoz

hallgat6dzás

pletykál

kever

vél

tVi

embersz6lAs

jelenlét6ben

észrevétlen

rémregény

borzalmat kelt

izgalom, izaa1mat, izgalma

car, -ja

hadsereg, -e

lever

imádkozik

5r5mmAmorban fiszni

éled

h6s, -5k

egyetért (-vel)

sérelem, sérelmet, sérelme

talked about, disreputable

push (v)

imitate, mimic, copy somebody

listening, eavesdropping

gossip

mix, stir, involve

think, believe, reckon, guess

tolerate

malicious gossip

in his presence

unobserved, unnoticed

horror story, blood and thunder
story

produce / create horror

excitement

czar

army

beat, defeat, put down, suppress

pray

to be in an ecstasy of joy,
overjoyed

revive, come to life again

hero, principal figure / character

agree

injury

Kérdések

1. Mikor telt meg mindig a babaszoba?

2. Mi maradt belale hilsvetra?

3. Miért? Mi t5rtént a babAkkal?

4. Mit csinAltak a babAkkal, amlkor teljesen szetestek?

5. Hogy temették el a "halott" babAkat?

6. Milyen babAkat kaptak azután?

7. Ki csinAlta nekik azOkat?

8. Hogy beszélgettek a babAkkal, amikor lAtogat6ba késztiltek?
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9. Ki volt Irmuska és milyen babaja volt?

10. Mi tbrtént a latogatas alkalmaval?

11. Mit mondott az irdond'édesanyja késdbb?

12. Mi volt az igazi jatékuk a gyerekeknek?

13. Mit csinaltak a tftbi pusztai gyerekkel egyntt?

14. Mi volt a kedvenc szbrakozasuk?

15. Sirtak, amikor elestek?

16. Mi maradt meg az Bregségéig?

17. Miben kezdtek a gyerekek kételkedni?

18. Milyen erk5lcs uraikodott a hazukban?

19. Ki nen léPhette at a keszöblIket?

20. Milyen fij jatékot talaltak ki?

21. Mit csinalt az anyjUk, amikor észrevette, hogy pletykalnak?

22. Mit mondott az apjUk, amikor az anyjuk elmesélte ezt neki?

23. Mit nem tart az apa?

24. Milyen remregényt hozott akkoriban a Budapesti Hirlap?

25. Mi keltett meg nagyobb izgalmat?

26. Miért imadkozott mindenki a japanok gydzelmeért?

27. Majd milyen szimpatia êledt fel?

28. Kinek a magyarra forditott regényeit olvastak akkoriban?

29. Kit siratott meg a két baratne?

30. Tolsztoj regényei mit felejtetett el az emberekkel?

31. Kés6bb visszaemlékezve mi volt az 1r6 vélemenye, hogy mi

arthat és mi hasznalhat egy nemzetnek?

Közmondasok

Kutyaugatas nem hallatszik az &gig.

Amelyik kutya ugat, nem harap.

Egy fecske nem csinal tavaszt.

Mijusi es6 aranyat ér.

TOrelem r6zsát terem.

fip testben ép lélek.
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A.1 MODEL: Karenina

A két

Gyakorlatok

Annát.

Anna sir.

barAtn6 megsiratta Karenina

1. A papir ég. - A gyerek

2. A 16 ugrik. - A férfi

3. A gyerek furdik. - Az asszony

4. A kisbaba alszik. - Az anya

5. A beteg fekszik. - Az orvos le-

6. A 16 iszik. - A gazdAlkod6 meg?

7. A gyerek nevet. - A lAnyok meg-

8. A kutya fut. - A fifi

9. A, kisfifi eszik. - Az apa

10. Az apAm emlékezik. - En

11. A diAk megbukik. - A tanAr

12. A hivatalnok el6lép. - Az igazgat6

13. A minisztérium megsztinik. - A kormAny

14. Az értekezlet folyik. - Az elnek

15. A kutya megszokik. - A fifi

A.2 MODEL: Levelet irok. - Levelet iratok az apammal.

1. LabdAt dobok.

2. Pénzt adok.

3. Madarat 16v5k.

4. CeruzAt kérek.

5. RuhAt mosok.

6. Aut6t tartanak.

7. LAmpAt gyfijtunk.

8. CigarettAt hoz.

9. HAzat néznek.

10. KAvét

11. Hajat vAgnak.

12. A gyereket felébreszti.
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A.3 MODEL: A diAk magyarul olvas. -(en)

Magyarul olvastatok a diAkkal.

1. A gyerek virAgot visz. - 8k

2. Az apAm hAzat vesz. - mi

3. A lAny mindent elhisz. - a fifi

4. Az anyAm tortAt silt. - a gyerekek

5. A ne5vérem ruhAt kbt. - KovAcsn6

6. A feleségen ebédet kêszit. - en

7. A kislAny libAkat 6riz - az anya

8. Az asszony takarit. - mi

9. A férfi beffft. - ak

10. A gyerdk a kbnyvét keresi. - A tanAr

11. A fifi cipdt tisztit. - mi

12. Az apAm bekapcsolja a rAdift. - az anyam

B. Mi a helyes magyar szórend?

1. Crzés mar anyai az megvan a gyermeklAnyban

2. a gyerekkel tbbbi egyOtt kukoricAt a loptuk

3. regény barAtn6jével a heseit tArgyalta anylm

4. orosz Tolsztoj az regényei kftelUkbe életet

hozta egészen

5. tbrténeteket mi apr6 kitalAlni kezdtUnk is

6. hfisvétra keves karAcsonykor megtelt bel6le

babaszobAnk, mAr de volt

7. elestUnk, ha ugrottunk nélkUl talpra Birds

8. de jAtékaink nem nekUnk babAink voltak igazi

9. kitalAltunk, a fij feln6tteket jAtftot utAnoztuk

10. egy nagy politika rossz ir6 sokat nemzetének

sokat Arthat és hasznAlhat

C. HAzi feladat:

Meséljen el egy gyerekkori emlékét.
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30

MAGYAR APK6LTtSZET

A népkedtészet - népdal, népmese, népballada - rendesen

ismeretlen szerz6, vagy szerzak }aloft aikotása. Egy dalt a

paraszti közösség valamelyik tagja elkezd énekelni és minden

énekli5 száján aj alWcot nyerhet. Igy ugyanazt a dalt többféle

formAban, változatban találhatjuk meg vidékek szerint. A

népdalok rendszerint a természeti kftnyezet, paraszti élet,

munka és f6leg a szerelem motivumait foglalja ritmusba. A

népkintészetben szerz6 és közönség nincsen élesen elválasztva

egymásted. Gyakran valamelyik ke1t6 madala kerUl a nig) keaé,

s ezt a dalt aztán szabadon alakitva, megváltozott formában

éneklik.

Erdélyi János szerint a népkbltészet egyik f6érdeme: a

valóság. Amit benne találunk, az mind igaz tény. Ha valami

benne tarténetre vonatkozik, az tarténet, ha erkölcsre, az

erkeacs, ha izlésre, az izlés. Ott minden beta' adat, s minden

kis adat a maltból gyökerUl szolgál egy aj virágnak a jem8ben.

NtPBALLADAK.

Me bltek e

Megeatek egy legényt

Hatvan forintjáért

A Tiszába bévetették

Piros pejlováért.

Tisza be nem vette,

Partjára kitette,

Arra ment egy halász legény,

Haj6jába tette.
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Oda ment az anyja,

Kblti, de nem hallja:

- Kelj fel, kelj fel édes fiam,

Borulj a nyakamba.

Oda ment az apja,

Költi, de nem hallja:

- Kelj fel, kelj fel &les fiam,

Gyere velem haza.



Oda ment babája,

K5lti, meg is hallja:

- Kelj fel, kelj fel édes rdasám,

Gyere velem haza.

- Csináltatsz-e nékem

Diófa koporsót?

- Csináltatok, csináltatok

Marványkarkopors6t!

Megsiratsz-e engem

Harom leány eldtt?

- Megsiratlak, megsiratlak

Egész világ el6tt!

Egyszer egy királyfi.

Egyszer egy kirelyfi

Mit gondolt magába:

P15l kéne bltemni

Kocsisom-ruhába,

El kéne most menni

Szoda városába,

Meg kéne kéretni

Szolgabir6 lányát.

- Noestét, j6estét,

Szolgabiró lánya!

- Jelestét, jóestét,

Szegény kocsislegény!

Oljt5n le minálunk

Pestett kanapera.

- De nem azért jeettem,

Hogy en itt leüljek,

Hanem azért jbttem:

Jössz-e hozzám, vagy nem?

252

- Nem menek, nem menek

Szegény kocsislegény:

Van a szomszédunkban

Kosárk5t8 lánya!

- J6estet, j6estét,

Kosárköt6 lánya!

- Jóestét, jóestét,

Szegény kocsislegény!

bljan le minálunk

H6feher padkára.

- De nem azért jöttem:

Hogy en itt

Hanem azért jöttem:

Jtissz-e hozzám, vagy nem?

- Elmenek, elmenek,

Szegény kocsislegény. -

Egyszer egy kirelyfi

Mit gondolt magába:



F61 kéne bltemni

Királyi ruhaba,

El kéne most menni

Szoda varosaba,

Meg kéne kéretni

Szolgabir6 lanyat.

- 76estét, Westét,

Szolgabir6 lanya!

- Jóestét, jbestét,

Kiraly 6feasége!

eljón le minalunk

Zead-selyem divanra.

- De nem azért jóttem,

Hogy en itt leüljek,

Hanem azért jeettem:

nssz-e hozzam, vagy nem?

- Elmenek-elmenek,

Kiraly 6feasége.

- Kellesz a fenének,

Annak is a vénnek:

Van mar nékem egy más,

Kosark5t6 lanya.

- Jóestét, jelestét,

Kosark5t6 lanya!

- Jelestét, jóestét,

Kiraly 6f5lsége!

iiljem le minalunk

Festett kanapera.

- De nem azért jeettem,

Hogy en itt leüljek,

Hanem azért jesttem:

Jemsz-e hozzam, vagy nem?

- Nem mendk, nem mendk,

Kiraly anlsége,

- En vagyok az a

Csellkoljlik meg e
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Van mar nékem egy más,

Szegény kocsislegény.

más,

gymast.



II

NEPDALOK.

Elindultam szép hazámbul.

Elindultam szép hazámbul,

Hires kis Magyarországbul,

Visszanéztem fél fitambul,

Szemembal a kbnny kicsordul.

B.6 ebédem, vacsorám,

Boldogtalan minden 6rám.

Nézem a csillagos eget,

Sirok alatta eleget.

Jaj istenem, rendelj szállást,

Mert meguntam a bujdosást,

Idegen földbn a lakást,

gjjel-nappal a sok sirást.

Amott eqy kis madár.

Amott egy kis madár

Elhagyta az agat,

igr61-ágra

Keresi a parját.

gn is egy ideig,

Elhagyom falumat,

Mint a vándormadár,

Keresem paromat.

Mint a vándormadár

Messze, messze szállok,

Idegen helyeken

Egyedül megállok.

Adjon Isten minden j6t.

Adjon Isten minden j6t,

Bort, pecsenyét, olcs6 s6t,

A lengyelnek sok bors6t,

Ellenségnek kopors6t.

Adjon Isten egészséget,

Magyarcik Mat bekességet,

B6 searetet, eleséget,

Szép asszonyt, j6 feleséget.
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Pfintlikfis kalapom.

Pántlikás kalapom

Fujdogálja a szel;

Kbszönbm galambom,

Hogy eddig szerettél.

Mig engem szerettel

Piros cip6t viseltél,

De mideta nem szeretsz

Mezitlfib is elmehetsz

Mikor en meg legény voltam.

Mikor en meg legény voltam,

A kapuba kifillottam;

Egyet-kett6t kurjantottam,

Mindjárt tudtfik, bogy en voltam.

De mitSta házas vagyok,

A kapuba kiállhatok,

Akárhányat kurjanthatok,

Meg sem tudják, bogy en vagyok.

Kilencet UtErtt az bra

Kilencet UtEltt az bra, este van,

Haza mennék, jaj, de nagyon setét van!

Kedves rózsám, gyujtsál gyertyát,

Mutasd meg az orszfig fitját,

Merre van.

Nyisd ki rózsám end leveles kapudat,

Hadd vezessem be elfáradt lovamat,

Adjál neki széndt, zabot,

Ogy sem tölt itt három napot,

Te-nfilad.

Kinyitottam zbld leveles kapumat,

Vezesd bfit be darusze5r6 lovadat;

Adok neki szenfit, zabot,

Tblthet nfilam két hbnapot

A lova&
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Az én babam tejbe mosdik.

Az en babam tejbe mosdik, nem vizbe,

TbrUlkemik tiszta piros kendabe!

Két orcaja fehérebb is a hónal,

Pirosabb is a szép bazsar6zsanál!

- Pet6fi Sandor -

Befordn3tam a konyhába.

Befordultam a konyhaba

Ragyüjtottam a pipara.

Azaz ragyüjtottam volna,

Hogyha mar nem 6gett volna.

A pipam javaban égett,

Nem is mentem en a végett!

Azért mentem, mert meglattam,

Hogy odabenn szép leany van.

Tüzet rakott eszemadta,

Lobogott is, amint rakta.

Jaj, de hat meg szeme parja,

Annak volt Am nagy a langja!

En beléptem, 6 ram nézett,

Aligha meg nem igézett!

pipAm kialudott,

A1v6 szivem meggyalladott.

Temetésre sz6l az ének.

Temetésre sea az ének

Temetdbe kit kisérnek?

Akarki! mar nem földi rab,

Nalam szazszorta boldogabb.

Itt viszik az ablak alatt;

Beh sok ember sirva fakadt!

Mért nem visznek engemet ki?

Legalabb nem sirna senki...
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szerz6

aikotás

kftegsség

aldk, -ja

nyer

változatv -a

kbrnyezet, -e

ritmusba foglal

kbzönség, -e

elirálaszt

Tonal, -a

érdem, -e

valóság

vonatkozik (-re)

gybkertil szolgál

bevet = bedob

pej

1051t, kelt

borulj a nyakamba

babája

remsAm

márványk6, ktivet, kbve

királyfi

kéne = kellene

kocsis

megkéretni = megkérni

szolgabir6

Szavak

author, writer, composer

creation, composition

community

form (n.)

get, obtain, win

version, variation

environment, surroundings

put into rhythm

public, audience

divide, separate

song (by known author, as opposed
to folksong)

merit

reality

concern, refer, relate (to sg.)

serves as root, serves as a basic
contribution

throw in

bay, (horse) chestnut

wake, revive

put your arms and head on my
shoulders (fall on my neck)

sweetheart

my love, sweetheart

marble(stone)

prince, son of a king

coachman, driver

propose (marriage to a girl)

chief magistrate of a Hungarian
administrative district (before
1945)
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kanape davenport

jessz-e hozzám are you marrying me?

menek megyek

kosárketef badketmaker

padka small bench

6felsége, efelsége his majesty

kell a fenének hell needs it

kenny kicsordul tears come to the eyes

bra sorrow

szállás lodging

bujdosás hiding, wandering

pecsenye roast (n)

ellenség, -e enemy

b6 rich, plentiful, abundant

eleség, -e food

pintlika ribbon

kurjant shout (with joy)

setét setét

széna hay

zab, -ja oat

daruszieril iron-grey horse

mosdik = mosakodik

orca cheek

bazsarózsa peony
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javában

tlizet rak

eszemadta

lobog

lang, -ja

megigéz

aligha

kialszik

meggyullad

temetés

temete

at its height

make / build a fire

darling, sweet

flame, blaze (v)

flame

bewitch, charm

scarcely, hardly

cease burning, go out

catch fire, burst into flame,
blaze up

funeral

cemetery

PAL& LEGENY
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AZ &

(Regenyrészlet)

- Szab6 Magda -

A tojást akkor loptam, mikor egyszer annyira szegények

voltunk, hogy nem tudtunk mit adni apamnak vacsorara. Nem

volt otthon más, csak szaraz bab meg szaraz bors6, s azt nem

tudta emeszteni. Akkor délutan egy parasztasszony tévedt be

hozzánk. Csak betévedt, mert hozzank csak véletlenUl jöttek

Ugyfelek. A kosár tojást, kinn hagyta a konyhában. Kiloptam

bel6le beat. Apam, persze nem vállalta a port, az asszony

elment. An este el6adtam a tojásokat. Anyám elpityeredett,

de feltexte, megsUtOtte rántottának. Imadtuk az apámat.

A martoniak eleinte egyaltalan nem érintkeztek velUnk,

aztan amikor mar nagyon lesirt rólunk a szegénység, mégis

megpróbaltak segiteni, de olyan formaban, hogy nem lehetett

elfogadni. Bela nagybatyam hozott valami munkat, de apa

kizavarta a hazb61. Nem tudom, mit csinalt a nagybatyám,

err& soha nem esett szó, valami hivatali visszaélés lehetett,

a megyénel szolgalt, a f6ispani hivatalban. Apam sose vallalt

el semmit, aminek a jogossagár61 nem volt meggy6zedve, hat

Woman nem keresett semmit. Talán egy &rig laktunk a

Sugarfiton aztan atkoltOztUnk a Deak Ferenc utcaba.

Nalunk v_déken nagy szegyen volt a 1051tOzés, csapasok,

elfiszott vagyonok, valas, valami botrany kocogott mindig a

bfitorszállit6 kocsi nyomaban. Vendee; nemigen jart hozzank,

aki vizitbe jOtt, varosi vagy megyei fir, nem ismételte meg

a latogatast: apam tagja volt ugyan az Ori Kaszinemak meg

az Ogyvédi Kamaranak, de egyik helyre se jart, unta a tagokat,

a beteg tadeje miatt sem innia, sem cigarettaznia nem volt

szabad.
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A Dedk Ferenc utcAba a Muzsaly utcába kertiltünk, onnan

a Templom-kertbe, onnan jElttUnk aztán a K6gatra. Minden

lakAsban otthagytunk valamit, el6ször a szobalányt, aztán

a szakácsndt, aztán a bfitorok egy rész6t, utoljAra meg a

konyhafelszerelést is, mert a K6gAton alig fér el valami,

szerencs6re nemigen volt mAr mit hoznunk. ApAm ritkán ment

ki az utcára a házból, ahol Allott vizzel locsolgatta a

virágait, és nagy botanikus-könyveket fürkészett. Az

irodaablak iivege mfigl el8Villog6 délszaki növények meg-

megállitottAk a jArokelaket. Ha egy-egy ritka peldAny

bimbója kifeslett, apAm nem mozdult el mell6le, mint az

orvos a gyerekAgyas aszszony melll, simogatta a virág

kelyhét, s ha felpattant, megdicsérte. Egy télen, emlékszem,

éppen karácsonytájt nyilt ki az Ephyllium keskeny,

porcelAnfénytrvirágai aldbuktak, mint egy vörös zuhatag.

ApAm egész este nem mozdult el a cserép mell6l, bAmulta

6s dalolgatott neki.

Sosem esett rosszul, hogy vildg szégyene voltunk miatta.

Hirtink volt a vAroson: mi voltunk a bolond Ogyv6d. ApAmra

anekdotdkat gyArtottak a KamarAban az Ugyvéd ismer6sei. Ha

megszólalt a kapucseng6, szivszakadva hallgateatam, ki tért

be hozzAhk, s ha meghallottam az Ugyfél 5t1516-hatoló hangját,

csak legyintettem. A hangja csengésébal hallottam mar, hogy

apa ingyen ad neki jogi tanácsot, aztAn szeliden elkUldi

azzal, hogy ügyse nyernék meg a pert, nem érdemes meginditani.

"Nem is tetszik megpr6bAlni?" - kérdezte csal6dottan az Ugyfél,

s 6n orditani tudtam volna a kétségbeesést8I, hogy megint visz-

szaviszi a libdt vagy a kappant, amely oly megadban tilt

összeköt5zött lAbAn a kosardban. AztAn felderultem megint,

mert mikor elment, apa kis6tAlt az udvarra, elmorzsolt egy

kenyérdarabot a hangyAknak, s egyre soványodó, kedves arcAn

olyan Mice és szelid öröm Olt, hogy akkor mar a kappant se

bantam, csak s6hajtottam egyet, visszafordultam a konyhába.

Mikor meghalt, egy pillanatig sem volt az az érzésem, hogy
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az apamat vesztettem el. Megszakadó szivvel, egy anya

keservével álltam a koporsója mellett, mintha elragadták

volna a gyermekemet.

Szavak

6z, -5k deer

emeszt digest

betéved stray / go in by mistake

Ugyfél, -felet, -fele client

nyomatékos emphatic, weighty

pbr, -5k, -e legal action, lawsuit

elpityeredik start crying

rántotta scrambled eggs

imád adore

eleinte at first, in the beginning

egyáltalán - egyáltalában at all

érintkezik be in contact

lesir a szegénység valakira very poor in appearance

kizavar drive / chase out

szó esik (-r61) it is mentioned, the question
comes up

visszaélés

megye

f6ispan

jogosság

meggy6z6dve

jóformán

csapfis

elüszik (pénz, vagyon)

válás

kocog

megismetel

szakácsn6

elfér
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abuse, misuse

county

high-sheriff of a county

rightfulness

convinced

practically, virtually

calamity, misfortune, disaster

lost (in enterprise, etc.)

divorce

trot, jog along

repeat

cook

find / have enough room (in
something)



locsol

furkêsz

villog6

délszaki

jfir6kel6

peldány

bimb6

kifeslik (virág)

mozdul

(virág) kehely, kelyhet, kelyhe

felpattan

alábdkik

zdhatag, -a

(virág) cserép, cserepet, cserepe

dalolgat

szivszakadva

hallgatózik

betér

bted-hatol

legyint

csalódottan

ordit

kappan, -ja

megadóan

kötöz - kdst

feldertil

elmorzsol

hangya

megszakadó

keserv, -e

elragad

264

sprinkle

seardh, probe

glittering, shining,
sparkling

tropical, southern

passer-by

specimen, sample; copy

bud

open, unfold

move

flower cup, calyx

burst open, spring open

droop, submerge

waterfall

(flower) pot

hum little tunes, sing

desperately, most anxiously,
longingly

keep listening

drop in

beat about the bush

make a discouraged gesture
with the hand, wave one's
hand sadly

disappointed, disillusioned

shout, scream

capon

in a resigned manner

tie, fasten

cheer up

crumble (v)

ant

breaking

grievance

take / tear away



Gyakorlatok

A. MODEL: Unja a tagot? unta a tagokat.

1. Nagyon sajnfilom ezt a szegény gyereket.

2. Meghallgatjuk az irb el6adfisát.

3. Nines ked7em folytatni a beszélgetést.

4. Nehéz lepest tartani Kovficcsal.

5. Megvfirom a vonat érkezéset.

6. A hivatalnok naponta 8 brat dolgozik.

7. A férfi jbizdt nevet a viccen.

8. Az ember nem vfiltozik semmit sem.

9. Vegigjfirom a parkot.

10. Meglfitogatom a tanfiromat.

B. 1. tojfis / (én) akkor lop / mikor egyszer annyi / (mi)

szegény / volt /2 hogy nem tud / mi / ad / (en) apa /

vacsora /.

2. egy parasztasszony a kosfir tojfis / kinn hagy / a konyha /2

/ (en) kilop / a kosfir /

3. este (en) el6ad / a tojfisok /2 / (en) anya / sir /

de megslit / rfintotta

4. (en) apa soha / elvfillal / semi / ami / a jogossfig /

nem van / meggy6z6d

5. vendég nemigen jfir / (mi) hoz /2 /aki vizit / ji5n / nem

megismétel / a lftogatfis /.

6. (en) apa / tag / volt az Ori Kaszinb / meg az Dgyvédi

Kamara / de egyik hely / nem / jfir /2 / (6) un / a

tagok /2 /a beteg tild6 / miatt nem / inni /2 /nem

cigarettfiz / nem volt szabad.
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7. (en) apa / ritka / kimegy / az utca / a hfiz /;

a hfiz / viz / locsol / a (6) virágOk / és nagy

bctanikus-köryvek / olvas /.

8. Mikor (6) meghal / egy pillanat / nem van / az

az (en) érzés /2 hogy az apam / elveszit I.

9. megszakad / sziv / (en) fill / a (6) kopors6

mellett2 mintha elragad / volna a (en) gyermek /.

C. Hfizi feladat: Csinfiljon mondatckat az alábbi kifejezésekkel:

1. lesir a szegénység valakir61

2. eluszik a penz

3. tUzet rak

4. javfiban

5. csitit valakit

6. ndkiront valakinek

7. kételkedik valakiben2 valamiben

8, nem tdi valamit

9. jelenlétemben

10. örbmmfimorban fiszni

11. nyakába borul

12. kicsordul a könnye
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32

EMBER iS A NAGYVAROS

(Rèszlet)

- Szecsk6 Tamfis után -

Robbanás vagy kenyértêszta?

Az angol--amerikai szakirodalom "urban explosion"-nak,

"varosi robbanás"-nak nevezi az ut6bbi évtizedek varosi

fejl6désêt: mind nagyobbra duzzadnak a varosok, mig végUl

szétpattannak, elszemmak egy-egy magot, ami 6116116 létre

kap, nbvekedni kezd az "anya-város" arnyékaban, s elab-

ut6bb bszszeolvad vele. Persze, nyugodtan használhatnank

a népmesei hasonlatot is: egy anyóka a kemence mellett

felejti a kenyértésztát, amit keleszteni odatett; a tészta

kikél a kosarbol, bosszüb61 betalti az egész szobat, at-

hamp5lybg a k1Iszbbi6n, magaévd teszi az udvart, a kertet...

A kés6bbiekb6l kitenik, hogy mindkét hasonlat a nagyváros

egy-egy növekedési modelljére utal, itt csupan azt kell

leszOgeznUnk, hogy e "robbanasok" korunkban szUnet nélkUl

hallhatft, s a "kenyértészta" mar atlépte a kUsz5b5t.

Néhány bizonyitékot csupan. Magyarországon 1949 és

1§60, tehát az utols6 két népszamlalas kembtt az bsszlakosság

8,4 százalékkal, Budapest lakossiga viszont 14 szazalakkal

nbvekedett. Ez ismert tény, az viszont mar kevésbe, hogy

egyes vidéki varosokban a n5veked6s Uteme a budapestinek

2-3 szorosa volt. Zalaegerszeg lakossága peldaul ugyanebben

az id6szakban 48 szazalékkal n6tt, 15zdé 38 szazalékkal,

Székesfehérvaré 35 százalékkal, Szolnoké 34 szazalékkal,

Miskolcé pedig 31 szazalékkal. Gybngyets, Pécs és Kaposvár

n5vekedése azonos volt a 11 év soran: 30 szazalék. Beszédesek

a legutftbi nepszamlalasi adatok masutt is. A Szovjetunibban

1926-ban 31 varosnak volt 100 ezernél tebb lakosa; 1960-ban

148 ilyen szovjet varos volt. Parizs népessége 8 év Bor./in
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5,8 milli6r61 6,5 milli6ra n6tt. Itt is szembettrn6 a vidéki

varosok eldretbrése: ugyanebben az iddszakban Toulouse

lakossága 20, Rennes-6 24, Grenoble-6 pedig 36 százalékkal

szaporodott. Egy 'Ids" vidéki varos vezet az Egyesült

Allamokban is: a texasbeli Houston ldkossaga 1950 és 1960

kelzOtt majdnem megduplaz6dott, és igy az USA varosainak

ranglistajan a 14. helyr61 a 7. helyre ugrott. A régebben

oly nyugodt itrök varos", R6ma évente 80 ezer lakossal

növekszik, és mar 1956-ban átlépte a 2 milli6s nagysaghatart.

A tbbbi vilagrész térképen meg gyorsabban tennek fel a

legalabb 100 ezer f6t szkolal6 varosokat jelz6 piros kbrak.

1937-ben Egyiptomnak harom ilyen varosa volt, jelenleg

tizenkett6. Japan adatai megd5bbent6ek: a viszonylag kis

tertileteszigetozszagnak 115 nagyvarosa van az elab emlitett

nagysagrendben. Indiaban mammutvárosok formalódnak. 1941

és 1960 kbzött Bombay lakossaga 1,7 milli6r61 4,9 milli6ra,

Kalkutta népessége 3,5 milli6r61 5,9 milli6ra n6tt. Delhi

ugyanezen id6 alatt 659 ezer lakosA nagyvarosb61 majdnem

két és fél milli6s metropolissá bavalt.

A ritkabban ldkott Latin-Amerika sem marad le ebben a

modern versenyfutasban. Mexik6ban az 1940. 6vi négyr61

tizennyolcra nftt a 100 ezer lakosnal többet szamlál6 városok

szama. A venezuelai Caracas n6pessCge 1941 Cs 1959 között

megharomszorozódott, Rio de Janeiro-6 pedig kftszeresCre

nett, Cs ma mar három milli6snál nagyobb város.

Magyarorszagon 1869ben minden 100 ember kbell csdk

61t varosban, 1930-ban 34, jelenleg pedig mar 42. A Szov-

jetuni6ban 1960-61-ben a morleg atbillent a varosi lakosság

javara. Az 1961. januar 1-i demográfiai becslCsek szerint

a Szovjetuni6 emszldkossága 219,7 milli6 volt, Cs ebb61 111,8

milli6 a városi ember.

A vilag ldkosainak száma a mdlt szazad elej6t61 a XX.

szazad kbzepCig haromszorosara niett, a varosi lakosság szama

ezzel szemben hfisszorosára nbvekedett.

(Megjelent a "Gondolattar" sorozatban, Budapest, 1966.)
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robbanás

ut6bbi

duzzad

szétpattan

el6bb-ut6bb

mag, -ja

Etnállô

nbvekedik, nEvekszik

bsszeolvad

anyeska

kemence

keleszteni (tésztát)

kikel (teszta)

bossra

magá6v1 teszi

kitenik

utal (-re)

leszbgez (-t)

bizonyiték, -a

népszâmlfilfis

egyes

Utem, -e

azonos

beszédes

adat, -a

másutt - máshol

szembetUn6

el6retbrés

szaporodik

269

explosion

latest, latter

swell, budge

splinter, chip

sooner or later

seed, grain

independent

grow, expand, increase

become absorbed in, merged
into

little old woman

oven

raise (dough) (v)

overflow, spring out

revenge

make its own, take over

appear, be evident, clear

refer to, relate to

make one's point of view
unmistakably

proof, evidence

(national) census

certain, some, single

pace, beat, time

similar

meaningful, talkative,
communicative

fact, datum

somewhere else

striking, conspicuous

sudden advance, puehing
forward

propagate, reproduce itself,
grow



-beli

megdupláz6dik

rang, -ja

f6, -t, fejet, feje

jelenleg

megdöbbent6

viszonylag

formAl6dik

b6v111

számlál

merleg

billen

a merleg (vm) javára billent

becslés

of, belonging or pertaining to,
dating from

double

place, standing, status, rank

head

presently

startling, shocking, appalling

comparatively, relatively

take form / shape

widen, increase, grow

count (v)

balance, scale

tilt, tip over

the scales tipped in (sy's) favor

estimation

Kérdések

1. Hogy nevezik az angol-amerikai szakirodalomban a

nagyvárosok mai fejl6dését?

2. Mi tbrténik a nagyvárosokkal?

3. mi tbrténik az elsz6rt magOkkall

4. Mihez hasonlitják ezt a folyamatot?

5. Mi tbrténik a kemence mellett felejtett kenyêrtésztával?

6. Ezek a "robbanások" ritkán vanndk, vagy Allandóan?

7. Magyarországon 1949 és 1960 ketzött hány százalekkal

n6tt a lakosság?

8. Ugyanebben az id6ben hány százalékkal n6tt Budapest

lakossága?

9. Vidéki városok lakosságAnak nemekedése kisebb volt

vagy nagyobb?
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10. A Szovjetunióban 1926-ban hAny vArosnak volt tt5bb mint

100.000 lakosa?

11. Es 1960-ban?

12. Mi thrtént PArizsban 8 év alatt?

13. Melyik amerikai 'kis" vidéki vArost emliti meg az irb?

14. Mennyivel ni5vekszik êvente az %r5k vAros"?

15. Mi RbmAnak a mai lakossAga?

16. Mivel jelzik a térképen a 100 ezernól nagyobb vArosokat?

17. Hilly ilyen vArosa van JapAnnak?

18. Mik formAlbdnak IndiAban?

19. Mi történt Bombayban?

20. S mi törtónt Delhiben?

21. Mi van Latin-AmerikAban?

22. HAnyszorosAra n6tt Caracas népessége 20 év alatt?

23. Es Rib de Janeiró-é?

24. HAnyszoros4ra niett a vilAg lakosainak szAma a mat szAzad

elejót61 a XX. szAzad kftepeig?

25. As ugyanezen id6 alatt a vArosi lakossAg szAma?

26. Mi lesz a vilAg lakosainak szAma ennek a szAzadnak a végén?

27. Mi volt az EgyesUlt illamOk népessége a szAmad elején?

28. Mi a lakossAg szAma most?

29. Mi lesz a szAzad végén?

30. Milyen Utemben fejladnek itt a nagyvArosok?
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Gvakorlatok

A. 1. Mit csinál egy a) népbarát?

b) nérikedt6?

c) népmdVész?

d) népzenész?

e) néptanith?

f) népkutató?

g) népvezér?

h) népképvise16?

i) népbirdo?

j) népUgyész?

2. Mi egy a) népmese?

b) nériballada?

c) népdal?

d) népenek?

e) népköltészet?

f) népelvészet?

g) népzene?

h) népkultura?

i) nêphagyomány?

j) népszOkás?

k) népnyelv?

1) népviselet?

m) népszinme?

3. Hol van egy a) népktSztársaság?

b) népAllam?

c) népkormany?

4. Mit nevez maga a) népvagyonnak?

b) néptulajdonnak?

c) népképviseletnek?

d) néppartnak?

e) népjognak?
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f) nélibir6sAgnak?

g) népakaratnak?

h) népforradalomnak?

i) népmozgalomnak?

j) néphitnek?

k) népvAndorlásnak?

5. Mikor szOkott lenni a) népszavazAs?

b) népszámlAlAs?

6. Mit neveznek a) népiskolAnak ?

b) népfaiskolAnak?

c) népOktatAsnak?

d) népmayelésnek?

e) néptudomAnynak?

7. Kell-e fizetnie annak, aki a) népbtifében étkezik?

130 népkonyhAn eszik?

c) népfUrd6ben fUrdik?

d) népkbnyvtArt hasznAlja?

8. Mivel foglaikozik a) a népegészségOgy?

b) a népj6lét?

9. Hol gyArtanak népaut6t?

10. Ismer egy j6 néplapot?

11. Volt mAr népszinházban?

12. Mi volt régen a népbetegség és mi ma?

13. Hol folytatnak népbutitAst?

14. Mi a magyar és mi az amerikai népeledel?

15. Volt mar néptinnepélyen?
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16. Mondjon egy népszeril sportot?

17. Ki népszeratlen?

18. Mikor ndptelenek az utcdk Washingtonban?

19. Melyik a legnépesebb város a világon?

20. Mi a világ népessége?

21. Maga melyik néposztályhoz, népcsoporthoz és népfajhoz

tartozik?

B. Egészitse ki a kOvetkezermondatokat egy Uszetett sz6val

amiban a "nép" szó eliffordul.

1. Aki a népet szereti az egy

2. Falukban tanitják a nápet.

3. A a nép eredetét kutaja.

4. Magyarország egy

5. A futball egy sport Magyarországon.

6. A vildg nOttón-n6.

7. A második vilagbaborfi után nagy volt.

8. A ingyen kapnak as emberek ebddet.

9. Magyarországon a legszebb egyike a matyó.

10. Ismeretlen szerza Mobs alkotása a

11. A népköltészetnek három Aga van:

és a

12. ReméljUk, hogy megmaradnak a régi szép

13. Minden négy évben van.

14. Fehérnek csalddja van.

15. Amerikdban sok van.

16. AZ egyik f6gondja a kormdnynak a

17. A gulyás egy magyar

18. Washingtonban este az utcák

19. Sopron az els6 világhlborfi után utján

maradt Magyarorszdgé.

20. A második világhlborfi után sok embert halálra itélt

a
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C. Házi feladat: Beszéljen Amerika lakosságára, a lakozág

n8vekedéséri1 az e1sete1epti1ésekt81 a mai

napig.

MP'
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33

MONPTI

(Regenyrészlet)

- Vaszary Gabor -

Azt mondjfik, a munka nemesit. Viszont ezt azok mondjfik,

akik nem dolgoznak. Nem tudom elképeelni, hogy példfiul egy

vasmunkas a hétvégen igy szedjon a feleségéhez:

- Na, anyjuk, mfir megint nemesebb vagyok egy héttel és

még fizetnek is ez5rt. Mit szedsz te ehhez?

A vasmunkfis egészen mfist mond, amlkor lecsapja a fizetését

az asztalra.

Dolgozni!

Ebben az ötletben van valami izgatóan fijszerd, valami

perverz.

Szelval, dolgozni fogOk.

Milyen munkfit keressek? Semmihez sem értek. Megjegyzem,

ez részben megnyugtate), mert igy nines megkötve a kezem,

szabadon érdekl6dhetem minden irfinyban.

A pfirizsi magyarok nagy része mind olyasmivel keresi a

kenyerét, amlhez sohasem értett azeliett.

Efitran jelentkeznek valahol.

- trt maga ehhez?

- Mi az, hogy!

Csinfilnak maguknak stemplis munkaigazolvfinyt és minden

elképzelhet6 munkfira vfillalkoznak. öt helyen kidobjfik aket,

a hatodiknfil mfir konyitanak valamelyest a dolgokhoz a tizedik

helyen pedig mfir szakértak.
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Az asztalom biceg és ez6rt az egyik lába al& ?St darab

ritz-soust szOktam tenni, hogy megszilárditsam. A huszonöt

centimest most kiveszem al6la és veszek rajta egy Le Journal-t;

abban sok a hirdets.

A kbvetkezdkrefl van sz6: Kifut6fi1t keresnek. Csomagol6t.

Gyereknek apft. Liftes fifit. Szinházigazgat6t takével.

Kbnyvkeit6t. Zsákhord6t. Egy hirdetésben szolid bilvárokat is

keresnok. Jelentkezni itt és itt.

Ez eddig a legkomolyabb hirdetés.

Az utána kemetkezd pedig egyenesen sziven Utött:

ItarjUk mindazOkat, akik sOrg6sen meg dkarnak gazdagodni,

hogy sajSt érdekUkben jelentkezzenek a Pacsirta ucca 1. szám

alatt. qm a boldogság felé egyesUlet."

A legszerencsétlenebb embernek is kedvez egyszer életében

a szerencse. Ilyerikor aztán cselekedni kell 60 nem sOkat

gondoikozni.

- Ki mint veti ágyát, Agy alussza álmSt... - mondja a

kazmondás.

A Pacsirta ucca csak két házb61 S11. A rettenetesebbik az

egyesszSmd. A him oldalán a pincelejSrat felett 16g a tábla:

"fit a boldogság

Nagyban feszegetem a pinceajt6t a boldogság felé, amikor

az egyik ablakb61 lekiált egy nd:

- Mi az, meghozták a szenet?

- Nem kérem, en az "ft a boldogság fele egyesUletet

keresem.

- Ez ma a tizedik marha - mondja egy mely fftfihang

valahonnan.
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Ezekután lebocsátkoztam a pincébe, de eldbb rendbeszedtem

a gondolataimat.

A pince malyén koromsbtétség és sehol egy ajt6. Negyed6rai

fel-ale botorkalas utan - mar azt szerettem volna csak tudni,

tulajdonképpen hol jeittem en be? - kiugrik erten valahonnan egy

fir és bevezet egy szobaba.

A fal mellett Breg divany, kiall6 rfig6kkal. Odébb rozoga

asztal; f5leje nagyon sovany fiatalember hajol as valamit

kapar.

- Tessa lelni - mondja aki bevezetett As eltenik.

MArhogy a divanyra.

Ravasz as gyors mozdulattal sikertilt kat rfig6 k5z4

beszorulnom.

Rams.

Csend.

!tames csend.

A sovany fiatalember idalkant felnaz as tovabb kapar.

MAr fal6raja nazem, hogy kapar, mintha az Cletaba akarna

egy nagy, &Stat foltot kikaparni. Csak til5k csendben a

divanyon szenvedve as arzem hogy hasonlithatok Fra Angelico

egyik mellakalakjara.

Hirtelen benyit a szobába egy sz8ke kisasszony.

- Ki van soron?

A mAsik szobanak, ahoy& bevezettek, szintan nem volt

ablaka. A szoba kbzepen pedig kis breg fir izgatottan

papirszeletkaket szortirozott.

Hayek voltak. Akik mAr meggazdagodtak, vagy akik most

vannak eldjegyzasben? Vaj' ki tudja?

- Ah, tehAt 5n? - mondja, felem sem fordulva.
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- A hirdetés miatt... - mondom bizonytalalanul.

- Na igen - mondja dr. - Hat mivel akar meggazdagodni?

- talán... mivelhogy

- Na, ezdk csak formaságok, uram, nerd formaságok, amiket

csak ugy megkérdezek 5nt61, aztán r5gtbn el is felejtem.

Diszkréci6 biztositva.

(fatly évi fegyház jar ezért?)

- Miért akar meggazdagodni?

- Istenem, családi vonás figy gondolom, hogy mégis

jobb lenne

Nem hagy kibeszélni.

- Milyen gazdag 6hajt lenni?

A kis ember hirtelen felém fordul, kezeit kitárva, mintha

meg akarna áldani. Csdk k4s6 ne legyen mar. Ha nem &lilt,

akkor preciz ember; pont, akire szUkségem van.

Kérem a legnagyobb számO gazdagságot, ugyanis nem

akarok mégegyszer visszajbnni.

- A legnagyobbat? Várjon csak igen, az kitesz mindennel

együtt negyvenkilenc frank kilencvenft centimest.

- Csak ennyit kapok?

- Nem, csak ennyit fizet. Ennek fejében viszont kap

btleteket. Uram, micsoda btleteket fog 5n kapni, on el lesz

ragadtatva...

önbk btleteket nem vesznek?

Nem is hallgat rim, mar annyira brül neki, hogy rajtam

is segiteni fog.

- Ezért az bsszegért az 5sszes fUzetdk, tudnival6k és

Uzleti tanácsok rendelkezésére állanak. Ezekben felsorolom

és megmagyarázom 5nnek a gyors meggazdagodás számtalan

eshet6s6geit.
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- 6, igen - mondom elhal6 hangon.

- Van olcs6bb is uram. Csak nem csUggedni. Tizehkilenc

frank és kilencvenEtt centimes... de csak havi ezer frank

eshet6ségig. Maga abbal ki se j6n.

- Sz6val, ezeket csak at kell olvasni, aztan mindjart...

- Nom)! - mondja 5. - Figyeljen! A dolog nagyon egyszere,

ha valakiben megvan a hozzaval6 tehetség...

- Hogy lehet ezt megtudni?

- Paldaul... az egyik bizonyitéka... 6n itt van mar, an

pr6balkozik. On fizet negyvehkilenc frank kileucvenft

centimes-t es...

- As ki a tehetségtelen?

- Az, aki meg a mi fitbaigazitasaink alapjan sem tud

boldogulni. Am, fiatalember, az Utdattekkel nem foglalkozom.

36 Isten, mennyi baja van annak, aki csak j6t akar.

Azt hiszem, en mar mehetek is haza.

- Tessa csak nyugodt lenni, majd postan elkUld6m a

pénzt.

nemesit

lecsap

-szerff

olyasmi

stempli

konyit art

vallalkozik (-re)

biceg

kifut6fid

t8ke

Szavak
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ennoble, refine

throw down

like

something like

(rubber) stamp

undertake (sg.)

be lop-sided, wobble, limp

errand boy

capital



zsakhord6

szolid

bfivár, -a

pacsirta

egyestilet, -e

szerencse kedvez (-nek)

feszeget

kiált

marha

lebocsátkozik

rendbeszed

koromsbtétség

botorkál

rfig6

rozoga

kapar

eltdnik

márhogy

ravasz

beszorul

rémes

folt, -ja

mellékalak, -ja

hirtelen

szortiroz

el6jegyzés

bizonytalanul

mivelhogy

formaság, -a

mer6

családi vonás

&Olt
ennek fejében
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sack carrier

serious minded, sober, reliable

diver

lark

association, society

is lucky

try to open by force

shout, cry out loud

fathead, idiot

descend

put straight, put in order

pitch dark

stagger, grope one's way

spring (n)

broken down, shaky

scrawl, scratch

disappear

that is

sly

get stuck, be forced into

dreadful

spot, stain

accessory figure, character of
minor importance

suddenly

sort, classify

reminder, enrollment, note,
registration

uncertainly, vaguely

since, because

formality

mere, pure

family characteristic

mad, lunatic, crazy

in return for this



elragadtatva

rendelkezésre all

felsorol

eshet6ség, -e

elhal6 hangon

csUgged

tehetség

fitbaigazitas

boldogul

am

Uteidt5tt

delighted, enraptured

is at disposal, available

enumerate, list

possibility

in a faint voice

despair

talent

information

prosper, succeed

yet, though

goofy, loony, stupid

Kérdések

1. Milyen mondást emlit az 1r6?

2. Szerinte ezt kik mondjak csak?

3. Mit nem tud az 1±6 elképzelni?

4, Milyen munkat akar keresni az 1r6?

5. Mihez art?

6. Azt gondolja, hogy az j6, hogy nem art semmlhez?
7. A parizsi nagyarok nagy része mivel keresi a .kenyerét?
8. Mit csinalnak maguknak?

9. Mi tbrténik, amikor dolgozni kezdenek?
10. Mikor lesznek szakértak?

11. Miért tett az 1r6 az asztal lába al& pénzdarabot?
12. Mit csinfil most a pénzdarabbal?

13. Miért vett Gjsagot?

14. Milyen allasokat ajanlanak az fijsagban?

15. Melyik hirdetésen akadt meg a szeme?
16. Mit gondol az ir6, kiknek kedvez a szerencse egyszer

életilkben?

17. Milyen kbzmondas jut az eszébe?
18. !any hazb6l all a Pacsirta utca?

19. Milyen volt a hfiz, amit keresett?
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20. Hol van kiirva az egyestlet neve?

21. Ki kiAlt le az emeletr61 és mit?

22. Mit mond egy férfihang az 1r6 vAlaszAra?

23. Milyen volt bent a pince?

24. MegtalAlta az ajtect?

25. Végre mi történt?

26. Milyen volt a szoba berendezése, ahova bementek?

27. Milyen a fiatalember aki az asztal mellett Ul és mit csinAl?

28. Hova Ultették le az ir6t?

29. Meddig kellett vArnia?

30. Ki nyitott be a szobAba és mit kérdezett?

31. Kit talAlt a mAsik szobAban, ahova bevezették?

32. Mit kérdezett a kis öreg fir t6le?

33. Mit vAlaszolt 6 neki?

34. Miért akarta a legnagyobb szAmfi gazdagsAgot?

35. Mennyit kért az öreg a meggazdagodAsi ötleteiért?

3C. Mit ajAnlott ezért az összegért?

37. Mit mondott ezekb81 az ötletekb61 mindjArt meg lehet

gazdagodni?

38. Mi a bizonyitéka az 8reg szerint, hogy valaki tehetséges?

39. Kik a tehetségtelenek?

40. Mivel bficsfizik az 1r6 az bregt61?

Gyakorlatok

A.1 MODEL: (en) milyen - muhka - keresni?

Milyen muhkAt keressek?

1. (8) milyen - kenyér - venni?

2. (mi) milyen - nyelv - tanulni?

3. gyerekek - hova - menni - nyaralni?

4. Peter - hAny - kbnyv - olvas?

5. (en) mit - felsorolni?

6. KovAcsék - mire - vAllalkozni?

7. (en) mit - lecsapni - asztalra?

8. (mi) hova - lebocsAtkozni?
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A.2 MODEL: Haza megyek, hogy az ebedet (megf6zni).

Haza megyek, hogy megf6zzem az ebedet.

1. Az asztal laba ald teszek valamit, hogy

(megszilarditani).

2. Vizet öntbk a poharba, hogy (inni).

3. A gyerekre raadom a kabatot, hogy (nem megfazni).

4. Beviszem a viragokat a hdzba, hogy (nem megfagyni).

5. Koran lefekszUnk, hogy (kialudni) magunkat.

6. Templomba mennek, hogy (imadkozni).

7. Sietek az iskolaba, hogy (nem elkésni).

8. Behivjak a gyerekeket, hogy (bemutatni) 6ket

Kovacséknak.

A.3 MODEL: Kovdcs leUl. - Kovacs Uljan le!

1. A lany kézen fogya vezeti a gyereket.

2. A farfi sok nyelven beszél.

3. Farkas jfinius elején megy Magyarorszagra.

4. A nyar közepen haza jönnek.

5. KeresztUl hajt a varoson.

6. A vonat minden allomason megall.

7. A vendég feljón a lépcsft.

8. A folyeon tfil épitik a hazat.

9. Napokon at Ulnek a szobdban.

10. Gondolkoznak azon amit mondti M.

B. Hogy mondja más szemal:

1. Ebben az ötletben van valami Oszerd.

2. A haz várszerden volt épitve.

3. Az fij tbrvény nagyon id6szerff.

4. Az izraeli hadseregnek korszere felszerelése van.

5. Maria& talaIkozasa egészen meseszerff volt.

6. A folyert ezen a helyen mesterségesen kiszélesitették

temzerffre.
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7. A f6n8k elvszerden jArt el.

8. Ennek a hAznak kapuszerdbejArata van.

9. A vAzAnak potarszere formAja van.

10. Ez egy egészen Alomszerd történet volt.

11. Asszerff lenne mielabb elmenni.

12. A kosárlabda népszerd sport AmerikAban.

13. A gyerek sportszerden viselkedett.

14. A miniszter célszerdhek tartja a követség

személyzetét kicserélni.

C. HAzi feladat:

I. Volt PArizsban? Ha igen, irja le mlkor volt,

mit lAtott és mit csinAlt.

II. Volt mar pénztelentil? Mit csinAlt akkor, hol

és milyen AllAst keresett?
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34

MAGYARORSZAG HELYZETE

- Szabo!) LAszló utAn -
*

Ha tiszta, felh6tlen éjszakAn a magasba tekintUrik, az

égbolton tObbezer ragyogó csillagot lAtunk. tigy tffnik,

mintha ez a rengeteg égitest egy-egy parAnyi fénylepont

lenne csupAn, amely nagy összevisszaságban, mozdulatlanul

meredne rAhk, a FOldOn éleemberekre.

Mindez persze csak megté.veszt6'lAtszat. A szabadszemmel

lAthat6 égitestek legtObbje sokkal - némelyik ezerszer,

millibszor nagyobb FOldUnknél, és ezek az 6riAsok sem

Allanak egyhelyben, hanem a természeti tOrvények szigord

rendje szerint.mozognak az égbolt végtelen térségében. Az

égitestek kOzOtt van a mi Napurik is, amelyet csak azért

lAtunk oly nagynak, mert FOldtink kftel van hozzA. Kftel

vagyunk egymAshoz, és kOzel is maradunk! A Nap vonz6erejével

magAhoz lAncolta a FOldet. Nem engedi elszAguldani a végtelen

térben, hanem arra kényszeriti, hogy 8 t6bbi bolyg8tArsAval

egytitt kOrtilOtte keringjen.

Ez a mi szerencsénk! A Fold nem tud elreppenni az iszo-

nyfian hideg Világmindenségbe, hanem a Nap kftelében marad,

és igy eljuthatnak hozzAnk melegitesugarai. Ezeknek a

napsugaraknak köszElnhetjUk, hogy FOldtinktin élet fakadhatott,

beborithatta a nOvényzet, benépesithették a killOnféle Allatok,

és megjelenhetett a legfejlettebb éleilény, az ember.

Amde a Nap nem melegiti fel egyenletesen MAW* minden

területét. Az fiszaki és Deli Sarkvidéken, az év egy idesza-

kAban, egyAltalln nem kel fel a Nap. Amikor pedig felkel,

csak a lAt6hatAr pereme felett jAr, és sugarai alig melegitenek.

A Sarkvidék az Ort5kOs tél, a jég birodalma.

Az EgyenlittrtAjAn éppen forditott képet lAtunk. Ott

az év minden szakAban magasan jAr a Nap, sugarainak forr6sAga

alig enyhtil: itt a tél ismeretlen, Allandban nyAr van.
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Eurelpa és igy Magyarorszdg területe is az északi félgeo-

b8n, a Sarkvidék és az Egyenlit6k5zeltt, ezekt61 majdnem

egyen16 tdvolsdgban alakult ki.

A Faldnek ezt az 5vezetét mérsékelt égiivnek nevezzUk.

Val6ban taldló ez az elnevezés. A mérsékelt égöviin nincs

örökels tél vagy nydr, hanem négy évszak: a tél, a tavasz,

a nyár és az 6sz váltogatják egymdst. Telunk sem olyan

zord, mint a sarkvidékeken. Ott a lehullott ht. nydron sem

olvad el, hanem évr61 évre halmozódik, dtjegesedik. Amerre

a kutat6k szeme elldtott, mindenütt jégmezak boritottdk a

tájat. Nyarunk meleg, de tdvolr61 sem oly forr6, mint az

Egyenlit6n. A Földnek azon az övezetén a Nap sugarai perzsel6

h6séget drasztanak. A régi Orag tuasok azt hitték, hogy a

nagy meleg miatt az Egyenlit6 tdjdn nem is élhet emberi lény.

Magyarorszdgon sarkvidéki hideg vagy egyenlit6i forróság

soha nincsen, tehát valóban a mersékelt égelviin fekszik.

El6nyets Magyarorszdgnak Európa területén elfoglalt

helyzete is. A felldrész - idegen szóval: a kontinens -

klizépsdrrészén fekszik. Eur6pa keleti és nyugati hatdra

majdnem egyen16 tdvolságra van Magyarországt61, s igy

mintegy 5sszek5ti Nyugatot a Kelettel.

Európa kis flildrész (10 milli(' km?), csak Ausztrália

kisebb ndla. Nem is kül5nd116 fbldterület. Kelet felé

Azsidban folytat6dik, tdhdt voltaképpen csak egyik része,

nyugati félszigete FelldUnk legnagyobb kontinensének,

Azsiának. Eurdopa és Azsia különválasztása az dokorban

tórtént. A f6hiciaiak az Agei-tengert tekintették kftpontnak

és ami att61 keletre volt, azt Azsidnak, ami nyugatra, azt

Eurbpdnak nevezték. Ma mdr ennek az elküllinitésnek nem sok

értelme van, ezért a felldrajztualsok a két feddrészt egynek

tekintik és Eurdzsidnak nevezik. Amikor tehdt Eur6pdr61

beszélUrik, feddrajzi szemmel mindig Eurdzsia nyugati félszi-

getét ldssuk magunk el6tt.
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Eurázsidt tengerek, óceánOk veszik keirtil. Innen indulnak

el a szelek szárnyán azok a nedves 1evegft6megek, amelyek

csapadékkal 6nt6zik a szárazf6ld terilletét.

Magyarországhoz legk6zelebb a Feo1dk6zi-tenger alakult ki.

Budapestt6I a F61dk6zi-tenger kb. 450 km távolságra van. Az

Atlanti-diceán távolsága nagyobb, kb. 1200 km, briási viztbme-

gének hatása mégis jelent6sebb, mint a kbzeli, de kis Földközi-

tengeré. Az gszaki Jeges-tenger fele]. - bar több mint 2600

km-re van - gyakran érkeznek hideg szelek, zimank6s "léghullámok".

A távoli Csendes- és Indiai-6ceán hatásai nem jutnak el Magyar-

országig.

A tengerek k6zUl a Fekete-tengerrel van legjobb kapcsolata

Magyarországnak. Ezt az 6sszek6ttetést a Duna teremti meg,

ameiynek viziAtján a hajók eljutnak a Szovjetunióba, valamint

a k5zbees6 délkeleti országokba, Jugoszlávidba, Romániába,

Bulgáriába. A Duna k6ti 6ssze Magyarországot Csehszlovakiával,

Ausztrifival és Németországgal is.

bsszefoglalva az elmondottakat; Magyarország az északi

félg6mb mérsékelt ég6vgn, Eurázsia nyugati részén, Eurdpa

kftepen fekszik.

égbolt, -ja

ügy tdnik

parányi

6sszevisszaság

mered

látszat

végtelen

térség, -e

elszáguld

kényszerit

bolygó

Szavak
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sky, firmament

it appears

tiny

disorder, confusion

stare

appearance

infinite, endless

space

run away, shoot past

force

planet



kering

iszonyfian

vilegmindenseg, -e

sugar, sugarat, sugara

fakad

benépesit

megjelenik

Mode

egyenletesen

sarkvidék (északi)

sarkvidek (deli)

perem

Egyenlit6

forditott

enyhUl

geob, -st, -je

kialakul

bvezet, -e

ég8v, -e

val6ban

talál6

váltogat

zord

halmoz6dik

kutat6

perzseld

Araszt

el8nybs

mintegy

voltaképpen

kUlftválasztes

()Icor

Egei-tenger

290

circle, revolve

dreadfully, awfully

universe

ray, beam

arise, blossom out

populate

appear

yet, however, nevertheless

evenly

arctic region

antarctic region

border, edge

Equator

reverse

grow milder

globe, sphere

equal

form (v)

zone, area, sphere

zone

really, truly, indeed

appropriate, apt, proper

keep changing

severe

accumulate, pile

researcher, scientist, explorer
torrid, scordhing

radiate, send forth

advantageous

practically

actually, as a matter of fact

separation, segregation

ancient times

Aegean Sea



elkUlanités separation

szárny, -at wing

szárazfead, -je mainland, continent

jelentds important, significant

FOldkazi-Tenger Mediterranean Sea

fiszaki Jeges-tenger Arctic Ocean

zimankem sleety

leg, leget, lege air, atmosphere

hullám, -a wave

Csendes-Oceán Pacific Ocean

kapcsolat, -a contact, connection, relation

OsszekOttetés connection, contact

megteremt create, produce

kembees6 intermediate, in between

Osszefoglal summarize I 1

Kérdések

1. Felhftlen éjszakákon mit lehet látni az égbolton?

2. Hogy tenik ez a sdk éffitest?

3. A valbságban mekkorák ezek az égitestek?

4. Egy helyben vannak vagy mozognak az égitestek?

5. Mi van az égitestek kfteltt?

6. Miért látjuk a napot olyan nagynak?

7. A nap mivel láncolta magához a feadet?

8. Hány bolyg6 kering a nap kOrtil?

9. Miért szerencse az, hogy a Fold nem tud elreppenni a

Világmindenségbe?

10. Mit kOszeonhettink a napsugaraknak?

11. Mi minden van a Feadan, mert a Nap sugarai melegitik?

12. Egyenletesen melegiti a Nap a FOldet?

13. Milyen a Nap melegit6hatása a sarkvidékeken - és miêrt?

14. Milyen a Nap hatása az Egyenlit6 táján?

15. Milyen ott az ideijárás?

16. A feadgeomb melyik részén van Eureva és igy Magyarország is?

17. Milyen távolságra van Magyarország a Sarkvidekt61 és az

Egyenlit6t81?
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18. Minek nevezzUk ezt az bvezetet?

19. Talál6 ez az elnevezés?

20. Hany évszak van a mérsakelt 60v5n?

21. Milyen a tél a sarkidékhez hasonlitva?

22. A nyár olyan forth, mint az Egyenlit6n?

23. Mit hittek a régi Orbg tudeadk az Egyenlit6 tájar61?

24. Hol fekszik Magyarorszag Eur6paban?

25. Eur6pa nagy felldrasz?

26. Eurelpa kiln:lane) fbldterUlet?

27. Eur6pa és Azsia kUlftválasztasa mikor tbrtént?

28. A f8hiciaiak mit tekintettek kbzpontnak?

29. Az Egei-tengert61 keletre es6 terUletet minek neveztak?

30. ts a nyugatra eseterUletet?

31. MA a földrajztudemdk minek nevezik a kat feddritszt?

32. Mik veszik körUl Eurazsiát?

33. Mit hoznak a szelek a tengerekr81?

34. Melyik tenger van legkeeelebb Magyarorszaghoz?

35. Milyen tavolsagra van az Atlanti-ecean?

36. Melyik tenger hatasa nagyobb Magyarorszagra?

37. Milyen messze van az tszaki Jeges-tenger?

38. Van hatassal Magyarorszag klimajara?

39. Hat a Csendes- as Indiai-elceln?

40. Melyik tengerrel van a legjobb kapcsolata Magyarorszagnsk?

41. Mi teremti meg az összeköttetést a Fekete tengerrel?

42. Mely orszagokkal kfti bssze a Duna Magyarorszagot?

43. Hol fekszik Magyarorszag?

Gyakorlatdk

A. MODEL: A legtbbb égitest ezerszer nagyobb a F51d11nkn61.

Nem ezerszer nacivobb a legt5bb égitest a FöldUnknél?

1. Kovacs tizezer forintnal is tftbet keres.

2. Egyik gyerek kisebb volt a masiknal.

3. Budapesten szebbnél szebb lanydkat láttam.

4 New Yorkban jobbnal jobb aruházak vannak.
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5. Mostanában rosszabbnál rosszabb mozikat láttam.

6. Ezer forintnál kevesebbet fizettem ezert a kocsiért.

7. Mennel tbbbet tanul, annál tftbet tud.

8. Peter sokkal bregebb Jánosnál.

9. Janos orránál fogva vezette az apját.

10. Kovács nagy tiszteletben all a baretainel.

11. A beteg meg maganal van.

12. A gépelésnél eszembe jutott, hogy a mesik k8nyv.

otthon maradt.

13. Hajánál fogva hfizta a linyt.

14. Tizezer forintos megrendelésnél 8t százalékot kapok.

B. MODEL: A csillag mozdulatlan.

A csillag (mozdulatlanul) mered rank.

1. A férfi borotválatlan.

Nem lehet hivatalba menni

2. A termes begydjtetlen.

Ha a termést hagyják, elromlik.

3. A probléma megoldatlan.

hagyták a problémát.

4. Váratlan vendéget kaptuhk.

A vendég jött.

5. Mosatlan ruha volt a koserban.

A ruhát: hagytam.

6. Bfitorozatlan lakist kaptam.

A lakist adtam ki.

7. Az id6járás szokatlan.

koran érkezett az iskolába.
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8. Az ember buntetlen

Ezt a cselekedetet nem lehet hagyni.

9. A zenem1 befejezetlen.

A zenamd maradt.

10. Az ember néha meggondolatlan.

Nem szabad cselekedni.

11. Vetetlen ágy volt a szobtban.

Reggel maradt az ágy.

12. A hfiz lakatlan.

Scikáig hagytfik a hfizat.

13. Az élet c6ltalan.

nem lehet élni.

14. A férfi hazdtlan.

bolyongott a nagyvilágban.

15. Az asszony barfitságtalan volt hozzám.

Az asszony nézett ram.

16. A ház nagyon rendetlen.

Siettem, maradt a ház.

17 . A, kislány bátortalan.

A kislfiny Alit az ajt6ban.

18. Az asszony boldogtalan

élt éveken At.

19. A gyerekek seltlanok voltak.

A gyerekek Ultek.

20. A férfi udvariatlan volt.

A férfi lenit.

C. Nazi feladat: irja le az Egyestilt Allamok fEddrajzi fekvését

68 klimaját.
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REGGEL

- Erdélyi J6zsef -

Egy sag, reggelre gondolok Fenydre szállni rangosan,

As mosolygok és meghalok... Ftttyülni szépen, hangosan.

Kéklett az dg, sütött a nap, Hirdetni vigan, szerteszét,

Mentem sertét fenyak alatt. Hogy élni j6, hogy élni szép.

Kezemet fogta j6 apám. Hogy élni j6, hogy dlni szép,

Sárgarig6 filtyillt a fan. Ha fogják az ember kezét...

Sargarig6, huncut rig6, Egy szép reggelre gondolok

Azt fUtytilte,.hogy élni j6. Es mosolygok és meghalok.

Hogy élni j6, hogy élni szép, lesz az ég, ragyog a nap,

Ha fogják az ember kezét. Megyek sbtét fenyak alatt.

J6 lenni nagynak, kicsinek. Kezemet fogja holt apam.

Mindennek és mindenkinek. S megszaal egy rig6 a fin.

Sárgarig6nak legkivált, Azt mondja majd az a rig6,

Nagy kertben élni nyáron at. Hogy élni szép, hogy élni j6.

De halni szebb és halni jobb...

S en mosolygok és meghalok.

MILYEN VOLT...

- Juhasz Gyula -

Milyen volt szakesége, nem tudom mAr,

de azt tudom, hogy sz8kék a mez8k,

ha dds kaldsszal jef a sárgul6 nyár

s e szaeségbeli fijra drzem et.
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Milyen volt szeme kékje, nem tudom mar,

de ha kinyilnak ftszel az egek,

a szeptemberi bagyadt bficsfiz6nal

szeme szinére visszarevedek.

Milyen volt hangja selyme, sem tudom mar,

de tavaszodvan, ha sdhajt a ret,

figy érzem, Anna meleg szava szól at

egy tavaszba, mely messze, mint az eg.

HANGSZEREK

- Remenyik Sandor -

Van ki5lt6, kinek lelke hegedd

gs jatszik rajt1 egy lany,

A hegeddt kis alla ale tartja,

gs jatszik rajta, ahogy kedve tartja,

Van költd, kinek lelke hegedd

is jatszik rajt' egy lany.

Van kaltdr, kinek lelke kOrt

gs riaddt az Id6 ffij bele,

Es hangjat szikla-lelkek verik vissza,

ts hangjaval egy ország lesz tele,

Van k8lt6, kinek lelke kUrt.

S van kedt6, kinek lelke aeolharfa,

gs nem nyfil hozza kéz,

Csupan a szél, mely Agtelenbal jdr,

gs végtelenbe vész.

Van kaltor, kinek lelke aeolharfa.



TANAR AZ AN APAM

- Kosztolanyi Dezsd -

Tanar az en apam. Ha jar a vidéki

varosban, gyermekek k6sz5ntik 6sz fejét,

kicsinyek és nagyok, régi tanitvanydk,

elmült élettikre emlékezve, lassan

leveszik kalapjuk. Mint az alvajar6k,

kik masfelé néznek. Hentesek, Ugyvédek,

irnokdk, katonak s olykor egy orszagos

képviselef is. Mertjlagy az en csaladom.

Nagy az en csaladom. Keletta nyugatig,

nyugatta keletig. Nagy a mi csaladunk.

Mikor vele megyek, fogva 5reg karjat,

vezetve az uton, a szivem kitagul

s szivek közt énekel elhagyatott szivem.

Az en édesapam az emberek apja

s en az emberdknek testvére vagyok.



Szavak

feny6

huncut

kivAlt

rangos

vigan

holt, -at, -ja

dfis

kalAsz

bAgyadt

réved

hangszer, -e

hegedff

kUrt, -15t, -je

riad6

visszaver (hangot)

hArfa

aeolhArfa finom hangszer

vész elveszik

tanitvAny

hentes

kitAgul

elhagyatott
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pine

waggieh, impish, roguish

especially, above all

dignified, proud

gayly, cheerfully

dead

opulent

ear of corn

faint, tired, weary, languid

daydream

musical instrument

violin

trumpet, horn

alarm

reverberate (sound)

harp

student

butdher

expand, extend, broaden

abandoned, lonely
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ARANYLANC

- Tamdsi Iron utdn

Egy orszi reggelen belepett hozzdnk az fij tanit6. Abban

a percben mind felugrottunk a padokba és zfigva dicsértUk

neki Jezus Krisztust.* Sz6 helyett csak intett nektink a

tanit6, majd a kalapjdt a szegre akasztotta. Utdna megdllott

veltink szemben. Er6s fiatal firnak ldtszott, a ket ldbdt egy

kicsit széjjeltette, de killönben nem mozdult. S csak nézett

minket nagydarab barna szemével, amlben leginkább parancsolat

$ talán egy kis kegyelem volt.

Ahogy mertilk, mi is néztlik blt az óriási csendben.

S akkor felállott lassan Kelemen, aki éppen eleittem

Olt a mdsodik padban, s az egyik ldbdt a padb6l kitette.

Minden szem Kelement nézte s félelem szdllott meg minket,

mert nem tudtuk, hogy mit akarhat. Talán tinkéntes követnek

tekinti magdt, olyant is gondoltunk, s most fel akarja a

harmadik osztály neviben köszönteni a tan1t6t! Vagy csak

feldllni akar, s azután ismet visszaereszkedik.

Isten tudja.

De né, megindult Kelemen $ egyenesen odament a tanit6hoz.

Amikor elérkezett hozzd, szembedllott vele s a két ldbát 6'

is széjjeltette egy kicsit.

Egy vagy két percig is igy dlltak egymdssal szembelL

- Mit akarsz? - kérdezte akkor a tanit6.

Kelemen igy szat:

*
NOTE: A mdsodik vildghdboru elótt Magyarorszdgon a gyerekek

papnak és tanitemak "Dicsértessék a Jezus Krisztus" -al

ki5sz5ntek.
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- Csak meg akartam mutatni, hogy en nem félek magat61.

Ha nem a nyakan lett volna, rögtbn leesett volna a feje
a tanit6nak, de igy csak billent egyet hatrafelé, majd a
kbvetkez6 pillantasban elnevette magat. Ezt j61 tette, mert
utana nevethettUnk mi is, akik féltUnk odaig. Csak egyedUl
Kelemen nem nevetett.

Hat ilyen fifi volt Kelemen.

S késabben sem valtozott meg, amint az cselekedeteiba
is latszani fog. Seit éppen a merészsége és a nagyra val6
tftekedése vale egyntt ndtt s el lehet gondolni, hogy mi

szelid baratai mily nagyon bamultuk 8t. PéldaképUnk és
vezérUnk volt mindvégig az iskolas esztendak alatt s amlkor
késabb nem lathattuk napr61-napra, akkor is érdekl6dtUnk
utana, set igen gyakran felkerestUk, mint az eget a csillagok.

Azt hiszem, a legnagyobb h6dol6ja en voltam Kelemennek.
Igaz viszont, hogy 6' is gyakran eljt5tt hozzam és intett, hogy
kövessem. Ilyen alkalomkor mindig otthagytam a dolgot s bar
apam gyakran haragudott miatta, mégis vakon kavettem. ElmentUnk
a rétre, vagy éppen olyan messze is, ahol mar nagy erdft talal-
tunk. De akar a rétre mentUnk, akar az erd8be, Kelemennek az
volt a szokasa, hogy hfiz6djunk a foly6 mellé, mert sehol nem
tudta olyan j61 érezni magat, mint viznek a kózelében. MI is
szerettem azt a kedves és szake folydogal6 vizet, amelyet azon
a vidéken nekUnk rendelt az Isten, s igy kétszeres brömmel

követtem Kelement a foly6 partjara, valahanyszor figy 6hajtotta.
Itt aztan figy t5ltattnk rendesen az id6t, hogy 6 leUlt a partra,
engenet pedig magahoz kazel és olyan helyre allit('t, hogy
faradsag nélkül lathasson és beszélhessen velem.

illtam és figyeltem.

Nagy tervekr61 beszélt folyton, soft egyizben igy sz6lt:

- Te!

- Mit parancsolsz? - hajoltam feléje.
- Elszantam magamat, - mondta Kelemen.

- Tudod, mire szantam el magam? - folytatta.
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- Nem tudnAm kitalAlni - feleltem.

- Messzefalan a leghiresebb ember akarok lenni.

- Az Isten segitsen! - b6lintottam.

Erre felugrott Kelemen. Azért ugrott fel, hogy az Istenre

és minden szentekre fogadkozzék, hogy 6 meg nem nyugszik, amig

céljAt el nem eri. S a nagy esktlazés utAn olyan fogadalmat

vett ki bel6lem, hogy en 6t soha el nem hagyom, hanem taziin és

vizen keresztill kbvetni fogom. A fogadalmat letettem elftte,

bAr tudtam, hogy nem kisded jAt6k, amire vállalkoztam.

MAsnap azzal keresett fel, hogy altözzem a legtartósabb

ruhAmba s élelemel is figy szereljem fel magamat, hogy este

fitnak indulunk s egy hamar nem fordulunk meg. Akkor mar

tizenhat esztend666k voltunk, de en annyira az igézete alatt

voltam Kelemennek, hogy a tizenhat esztend6b61 meg egyetlenegy-

nek sem vettem hasznAt. Ugy cselekedtem tehát, ahogy 6

elrendelte nekem. Vagyis felvettem a legjobb ruhAmat, magamhoz

loptam a tarisnyAt $ azt megtblt5ttem élelemel s mind olyannal,

amit Kelemen legjobban szeretett. Este aztAn, mlkor a hold és

a csillagok feljbttek, kimentem a szill61 házb6l és a fala

végén megvArtam Kelement, aki nemsckAra meg is érkezett.

- HAt akkor menjUnk! - mondtam Kelemennek.

Elindultunk s mentUnk, amerre mutatta a szerencsecsillag.

Keresztill a mez6kön s fel az erd6be. Lehetett mAr éjfél,

amikor a nagy fAradtság miatt bAtorsAgot vettem és arra kértem

Kelement, hogy pihenjUnk le. Kelemen azt mondotta, hogy

inditvAnyt tenni, bArmifélét, csak egyeal neki van joga. De

azért a pihenést elrendelte.

Csak napkelteig aludtunk s akkor tovAbb mentUnk.

Alkonyatig nem fordult elé semi, amit kUlan5sebben

emlithetnék, akkor olyan dolog tbrtént velUnk, amit nehezen

hinnék el, ha részem nem lett volna benne. Ugyanis ahogy

mendegéltUnk egy erdei tisztason, egyszerre fényl6 nyirfAt

pillantottam meg. LAttam en mAr mAskor is nyirfAt eleget s
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tudtam, hogy szokott halvAnyan s ezUst8sen csiIlogni, de ez

val6sAggal fénylett, pedigalkonyati idef volt s a nap nem is

stithette. Remegni kezdett a szemem a fényt81 s ha egyéb miatt

nem, hAt e miatt is megAllottam volna.

- No, mozdulj! - szat rim nemsokAra Kelemen.

Se mozdulni, se sz6lani nem tudtam; s meg inkAbb, mint

az el6bb, mert a fényleinyirfa mellett mintha valami emberféle

Allott volna. Felemeltem a karomat és arra mutattam. Kelemen

wellém h1z6dott s az ujjom utAn nézni kezdte a nyirfAt.

- Valaki ott All mellette - mondta végre.

BAtran odamentUnk s hat csakugyan egy ember Allott a

fenyleinyirfa mellett; de biztosan nem teljes joszAntab61

AlldogAlt ottan, mivel oda volt katve a fAhoz, a kezénél fogva

s j6 hosszfi lAnccal. Kil5n8s ember volt, amilyent en sem

azelOtt, sem azutAn nem lAttam soha. Termetre inkAbb kicsi

volt, mint közepes, de a feje olyan nagy, bogy meg egy Oridsnak

is csak gondolkozAs utAn tette volna fel az ember. Nagy

szakAlla neki, melyet nem tudom, bogy eztist8snek mondjak-e,

vagy pedig fehérnek. De a legkill8n5selib a szeme volt mégis:

nagy, mely és kékszinl, mint a bfizavirAg.

- Maga mit csinAl itt? kérdezte tole Kelemen.

- T81t8m az idet - felelte az 8reg.

- S igy megkötözve?

- figy.

Nem volt valami okos beszéd, amit Kelemen folytatott véle;

s az 8reg is gondolhatta ezt, mert dereben mosolygott, mint az

elnéze bblcsek.

- Pénze van-e? - kérdezte ismet Kelemen.

- Nincsen - felelte az 8reg.

- S ki lAncolta ide?

- Xkik szabadon akarnak jArni.
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RAmnézett Kelemen, de en jobbnak láttam, ha nem szedok

semmit.

- Gyere, ne avatkozzunk a más dolgába! - mondta Kelemen,

de alig mehettUnk tiz lépést, en egyszerre megállottam, pedig

nem is akartam. Kelemen mogorván tekintett ram, mivel parancsot

a megál)4sra nem adott.

- Ennek a te megállásodnak mi a magyarázata? - kérdezte.

- Ne haragudj, - sz6ltam szeliden - de en azt gondolom,

hogy oldjUk el az breget.

- OldjUk el, azt mondod?

Azt.

Szépen néztem rá s megmondtam neki bátran, hogy érzésem

szerint csak hasznunk és jutalmunk lehet abb61, ha megsza-

baditjuk az öreget. Olyan szerencsésen találtam beszélni, hogy

Kelemennél meghallgatásra találtam. VisszamentUnk hit és a

láncot leoldottuk az Breg kezeirea.

- Remelem, a hála nem marad el - szólott akkor Kelemen,

mire az eireg bologatva nevetett. Utána csendben mendeOltUnk,

mert hármunk kzifl egyik sem volt valami beszédes. Késabb

Kelemennek megtetszett egy sziklds tájék s azt mondta, hogy

reggelig ott haz6djunk meg. Az egyik helyen barlang volt a

szikla alatt s ott vertUnk szállást. 36 ttizet raktunk s

szalonnát stitfttünk. Kelemennek akkor jött meg a szava.

Ilyenformán az breg is hamar megtudta, hogy nemsokára 6

lesz messzefbldft a leghiresebb ember. Azt hittem, hogy a

kalbnbs szakállas ember csak meghallgatja Kelement s azzal

készen is leszlink. De nem igy tbrtént, mert a végén odafordult

az breg Kelemenhez és azt kérdezte tdle:

- Nem tudnid egészen pontosan megmondani, hogy mit akarsz?

- Egész pontosan?

- Ugy.

Gondolkozni kezdett Kelemen, nehogy valamit kifelejtsen

azok közül, amit akart. össze is szedte j61 az eszét, mert

nagy meggondolás után igy sz6lt:
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Elerszem - is sok Onzt &tarok; masodszor világszép

feleséget; harmadszor pedig nagy hatalmat.

Az öreg meg volt elégedve, ügy bologatott; de en meg

jobban meg voltam elégedve azzal, hogy a beszédet elvégezték

s alomra lehetett bfijni. Ki is pihentilk j61 magunkat s masnap

délebedre egy városkaba érkeztünk, amely arr61 volt nevezetes,

hogy tizenharom milliomos ember lakott benne. Nagyon 5rven-

dettUnk, amikor nagyfrissen bementUnk a Oros piacara, de az

örbmiink nem sokaig tartott, mert különea és szomord hireket

kellett nemsokara hallanuhk. Az breg ugyanis, aki ismer&

volt ebben a varosban, elvitt egy patikushoz minket, aiki olyan

gazdag volt, hogy a tizenharom milliomos kt5zé tartozott. Amikor

beléptUnk ennek a gazdag embernek a hazaba, sir6 csaladot

találtunk s egy szép vetett agyat, melyben a patikus halálos

betegen feküdt. Biztosan azt gondolta a patikus felesége,

hogy a nagyszakallu bregember valami csodadoktor, mert ahogy

megpillantotta, mindjart térdre esett elate és kérni kezdte,

hogy az urat gy6gyitsa meg.

- Ha a vagyonat nekem adja, akkor az egészségét en is

visszaadom - felelte az breg.

Nagy sz6 volt, amit a szakállas mondott, de mégis gondol-

kozas nélkül neki igérték a rengeteg penzt. Akkor az öreg

mind kikUldtitt minket a szobab61 s valamit csinalt négyszemközt

a patikussal, egy negyed 6ra mulva nagy éneklés zengett ki a

hazb61 s amikor bementünk, hogy ez micsoda dolog, hat a patikus

ott 111 az asztal mellett, egy liter bor eldtte s figy énekel.

A patikusné mindjart nekiallott s olvasni kezdte le az

öregnek a sok penzt. Estére kerUlt az id6, mire a szamolassal

készen voltak. Akkor az öreg ramutatott a rengeteg penzre,

majd Kelemenhez igy sz6lt:

- Vedd magadhoz, mert ez mind a tied.
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Kelemennek reogtem leesett örfteben az Alla, de a masik

percben mfir visszakapta. Zsakot ktftrt s abba mind be16rakta

a penzt, s eszoSbe nem jutott, hogy ndkem is adjon valamit

belMe. De amikor a zsitkot bitkbtEttte, abban a percben

elfehéredett. Hamar lefektettOk s appen abba az agyba,

amelyba felkelt a patikus. Mellette maradtunk reggelig,

de akkor mar olyan rosszul volt, hogy a penzt elfelejtette

s az 5regnek k5ny5r5gni kezdett.

- A pénzr81 lemondasz-e? - kérdezte az 5reg.

- Le - felelte rbgtem Kelemen.

S mit kivansz helyfte?

- Egitszséget - ny3gte.

A szakallas ismet kikUldbtt minket a szobaba s hat

nemsokara figy vigad Kelemen, hogy a szobaban texik bssze

minden. Magytuk egy jódarabig, hadd mulassa ki magat, de

akkor ismét fitnak eredttink. Menetkbzben találgatni kezdtem

magamban, hogy vajjon most hova vezérel minket az 5reg.

Gondoltam, hogy most a vilagszt6p feleség keivetkezik. Masnap

estefelé egy szegényes kis hazik6ra vezetett rá minket az breg,

s annak az ajtajan három nagyot és harom kicsit egymasutan

koppintott. Az utolsbra kinyilott az ajt6 s mi oda beléptUnk.

De valahanyszor erre a pillanatra emlékszem, mai nap is elfog

a gyanyftekabulat engemet, olyan szépet és csodálatosat lattam

akkor. Bent a kicsi hazik6 szobaja olyan volt, mint egy &Iasi
kibontott rózsa, minek a levelein a vilag legszebb pillang6ja

pihegett, vagyis a lany, akit kerestUnk. Ahogy rapillantottam,

egyszerre megforr6sodott kbrill5ttem a vilag ês egy perc alatt

a pokol minden kinja 5sszegy1Tlt a szivemben, amiért Kelemen

volt a szerencsés, nem pedig en.

- Vedd birtOkodba! - szedott Kelemennek az 5reg, mire

az en kevély és vitéz baratom brectében térdre esett. Nem

volt azért a leggyengébb legény, mert négykézlabra allott és

figy kezdett maszni a vilagszép lany utan. Az 5reg mosolygott,

amikor ezt latta, majd igy szat:
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- Mi most elmegyank s csak hirom nap mulva jbvlitik vissza.

Ketten csakugyan el is mentUnk onnét, de ha egészen igazat

akarok mondani, akkor menésnek csupan az breg távozását lehetett

mondani, mivel én csak vinszorogtam. Talán bel6 is pusztultam

volna, ha a j6ságos ap6 olyan figyelmesen gondomat nem viselte

volna. De j6 szállásra vitt, ennem és innom adott s csodalatos

tbrténeteket beszélt nekem.

Amikor harmadik nap estefelé megindultunk, hogy boldog

Xelement meglátogassUk, mar dalolva mentem de azért amikor

ismet kopogtatott hatot az breg és kinyilott az ajt6, a

szememet hirtelen befogtam, hogy a vilfig legszebb pillang6ját

ne is lAssam.

- Hogy vagy, Kelemen? - kérdeztem.

Cask nyelszeirgés felelt szavamra, de abban felismertem a

Kelemen hangját. Nagyon megrémilltem, mert arra gondoltam

hirtelen, hogy valami nagy baj talalta az 6n barátomat.

Lekaptam hat két kezemet a szememr81, de abban a percben

felkiáltottam 6s sirni kezdtem, mert Kelemen csontig aszal6dva

feküdt a r6zsa-szobAban s az arcája is olyan volt, mint egy

aszalt breg keIrte. S mell6le mosolyogva tekintett ram a lea:1y,

aki meg szebb és meg csodalatosabb volt most, mint három nappal

ezelftt.

Az breg bblcsen 6s mosolyogva állott, majd fijb6l megkérdezte

Kelement:

- Kivánsz valamit, édes fiam?

Nehezen, de valahogy m6gis kiny5gte Kelemen, hogy szabadulni

kiván a feleségétal; a ha lehetséges, azt is kivánná, hogy

feleség helyett eres lehessen. Az breg bel6egyezett ebbe, majd

megfogtuk ketten Kelement, felemeltUk 60 kihoztuk a paradicsomb6l.

A 1.11)&41 6n fogtam s a fejénél az breg, s figy vittnk a szálll-

sunkra, mert menni nem tudott szeg6ny. Sok iddbe telt, amig

visszanyerte emberi formaját és erejét, de az is elkemetkezett.



Akkor ismet 1tnak indultunk Minoan.

- HAt a hatalmat akarod-e? - kárdezte az brag.

Kelemen gondolkozni kezdett, hogy vajjon szélnek eressze-e

ezt a harmadik kivAnsAgAt, vagy pedig nem. Bir eleget tanult a

mAsik kettaba s nem a legjobbakat, mAgsem tudta legy6zni magAt

s azt felelte, hogy akarja a hatalmat. Az breg b6lintott As

ismAt egy vArosba vezetett minket. Ott elmentünk egyenesen a

polgArmesterhez, akit azonban nem talAltunk otthon. MegkArdeztlik

a felesAgAt81, hogy hol As mikAppen talAlhatnAnk meg, mire azt

a vAlaszt kaptuk, hogy menjünk egyenesen a vAros feterAre.

Megfordultunk As a f6tArre mentünk. Nagy sokasAgot talAltunk

ottan, rettent6 orditozAsban. Odamentlink s hat a nitp egy 6riAsi

sArga sz6nyeget vett kbell s azon a sArga sz6nyegen kAt fArfid

kftdött, derAkig meztelenül. Nem Artettem a dolgot s azArt

megkérdeztem egy mellettem lAv6 embert:

- HAt ezek mert kezdenek?

- A polgArmesteri hatalomert - felelte az ember.

Amig An ennyit megtudtam, azalatt az breg többet csinAlt,

mert Kelement felvAtette a birk6z6k kemA. Kelemen olyan ex.&

volt, hogy sorra mindegyiket a aldhElz verte. Egy 6ra sem telt

belA s mAr hirdették mindenett a vArosban, hogy Kelemen lett a

polgArmester. Eldszar fitymAltam egy kicsit a dolgot de amikor

megtudtam, bogy ebben a vArodban $ 6si szokAs szerint elevendk

As holtak felett egyedül itAl As parancsol a polgArmester,

akkor igy sz6ltam:

- Az mar más.

Azon az este korAn lefekildtük, mert Kelement mAsnap

reggel j6kor avattAk belA a hivatalba s mi ott akartunk lenni.

Amig az UnnepsAg tartott, ott Allottam az breg mellett az els6

sorban; s nagyon tetszett nekem minden, csak Appen a vAgAn

csodglkoztam egy kicsit. Az tbrtAnt ugyanis, hogy amikor vAge

lett az UnnepsAgnek, hArom fej salAtAt hoztak s amügy nyersen
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odatették Kelemen elé. Szegény Kelemen nem tudta hogy mitév6

legyen a salataval, de a tanácsosok hamar megmagyaraztak ndki,

hogy azt a három fej salátát meg kell enni, mert 66i szokás

szerint minden reggel harom fej salatát eszik a polgarmester

s egyebet semmit.

- Hat délebedre? - kérdezte Kelemen.

Delebedre harom murkot - mondták a tanacsosok.

- Hat vacsorára?

- Vacsorara egy szál tormat levelest61.

A dolognak ez a fele nem tetszett Kelemennek, de azért

nem mondott le a hatalomr6l, hanem ette a salatat és reggelta

estig itélkezett elevendk és holtak felett. S amig 6 ezt

cseldkedte, addig az öreg engemet maga mellé vett s minden

tdkintetben gondomat viselte. 36 szállason laktam véle együtt,

nem dolgoztam semmit, hanem jartam véle a vendégloket s ettuk

a kolbaszt s a j6 tokanyt. De Kelement minden nap meglatogattuk

s megkérdeztilk 6t az egészsége fel61.

Történt azonban, hogy figy harom hét mulva, éppen egy

latogatásunk aikalmaval, váratlanul igy sz6lott Kelemen:

- Nem kell a hatalom!

- Hat mi kell helyette? - kérdezte az breg.

- Szabad élet - felelte Kelemen.

Ennél tiabb sz6 nem esett, hanem leszallott Kelemen az

1t616székb61 és elmentünk a vendéglfte, hogy tokanyt ehessünk.

Ettunk is, amennyi kellett; majd utana bficsdt vettUrik a varost6l

és ismet dtnak eredtUrik. Az breg és en j6kedvden mendegéltünk,

de Kelemen szomordan l6gatta a fejét.

- Mért bdsdlsz? - mondtam neki. - Hiszen mindent elértél,

amit akartál!
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Kelemen nem felelt erre hanem tovabb duzzogott. Ahogy telt

az id6, 6 egyre er6s6d5tt a rengeteg salAta utAn s velUnk mAr

figy bAnt, mint ellenségeivel. Végre megsokalta az öreg a dolgot

és feltette egyenesen a kérdést:

- Hit szólj, mit akarsz?

Kelemen azt felelte, hogy van meg egy negyedik akarata

is, amihez kerti magat. Ez pedig abb6l All, hogy vissza akar

menni a nyirfAhoz, ahonnét elindultunk.

Nagyon csodAlkoztam, hogy egy eszes embernek ilyen

haszontalan kivansAga legyen. De azon mOg jobban csodAlkoztam,

hogy ezt a csekélységet csak nehezen igérte meg az breg.

Hamarosan kiderUlt azonban, hogy Kelemennek és a bibles szakAl-

lasnak igaza volt, mert amikor visszaérkeztUnk a fAhoz, az en

barAtom igy szClt:

- No breg, tiszteljUk meg a matat!

Azzal vette Kelemen a lAncot és a kedves breget vissza-

keetbtte a fAhoz. De ezzel nem elégedett meg, sok szidalmat,

zfiditott az bregre. in egy darabig Amultam, de amlkor azt

is hallanom kellett, hogy az breg megcsalta a penzzel, a fele-

séggel és a hatalommal, akkor odakiAltottam a barAtomnak:

- Te pokolba való.

Abban a pillanatban ream akart ugrani Kelemen, hogy az

életemet vegye, de en gyorsan futni kezdtem. Tudott azonban

6 is futni, mert egyre kbzelebb s kBzelebb került hozzam.

Nagy rémUletemben nem tehettem egyebet, hanem az Istenre

gondoltam, hogy 6 segitsen meg. S ezzel eltalatam a legjobbat,

mert abban a pillantAsban megrAzkódott a nagy termeszet, mint

Krisztus halAlAnak idején. A fbld megrepedett s onnét szél

zfigott e16, s megrepedett az ég is, de onnét fényesség zuhogott.

Amikor magamhoz tértem, a nagy fényességben és a fbld

repedésének szélén mar egyedUl Allottam. S abban a percben,
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mintha irást láttam volna magam el6tt, olyan biztosan tudtam,

hogy a repedésen keresztUl a pokoIba esett Kelemen. Mosolyogtam

s elindultam visszafelé, bogy az öreget eloldjam a láncred. De

amlkor visszatértem a nyirfAhoz, nagy csodálkozásomra mar nem

lattam senkit, akit felszabadithattam volna. Egyedtil a láncot

talfiltam ott, de az is arannyd változott.

S ahogy ott Allottam, egy tffnef pillanatra az jutott eszembe,

hogy az a beam öreg talán maga az Isten volt... De a másik

percben mfir arra gondoltam, hogy leoldom a láncot és elviszem

haza apdmnak. Ez volt a legjobb gondolatom, mert amlkor

meglátta apam az aranyláncot, egy cseppet sem haragudott ream,

amiért olyan hosszfi ideig voltam el.

(Megjelent az Erdélyi Helikon 1937. évfolyamdban.)

zfig

széjjeltesz

billen

merészség

nagyra val6 tbrekedés

peldakép, -e

h6dol6

vakon

folydogél

izben

elszánja magát

fogadkozik

eskadözés

kisded

Szavak

31.0

rumbling, roar

put apart

tilt, tip over, topple

daring, audacity

ambitious

ideal, example, model

admirer

blindly

flow slowly

occasion, time

make up one's mind, resolve,
determine

vow, promise (v)

swearing repeatedly (to do
something)
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igézet

tarisnya - tarisznya

inditvAny

tisztAs

nyirfa

remeg

j6szAntAb6l

termet, -e

szakáll

derften

elnéz6

beleavatkozik

megszabadit

szAllAst ver

szalonna

összeszedi az eszét

iirvend

patikus

négyszemkiSzt

leesett az Alla

nyeog

vigad

fitnak ered

taldlgat

kfibulat

piheg

pokol minden kinja

birtokbe ,resz

vitéz

négykézldb

vAnszorog
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spell, fascination, enchantment

satchel, bag

proposition

clearing, opening

birch tree

tremble

of one's own free will

figure, stature

beard

cheerfully

indulgent, lenient

interfere, meddle

liberate, free

dig a shelter

bacon

concentrate on (sg.), rack
one's brain, think hard

druggist

in private, between the two
of them

stood gaping

moan, groan

have a good time, amuse oneself

start off (to go)

try to guess, keep guessing

gaze, stupor

pant, gasp

all the suffering of hell

take possession of

brave, valiant

on all fours

self, crawl along



figyelmes

gondját viseli valakinek

nyöszbrgés

csontig aszal6dva

megrémill

szélnek ereszt (-t)

polgármester, -e

derek, derekat, dereka

fitymál

avatni

attentive, mindful, thoughtful,
considerate

take care of somebody

whine, whimpering, wailing

shriveled to the bones, dried,
withered

be frightened

let go

city mayor

waist, hip

belittle, turn up one's nose at

initiate into something,
inaugurate

egy szál one single piece

torma horseradish

tokány a kind of

duzzog sulk

megsdkall have enough of

kbti magát insist upon something

haszontalan useless

csekélység bagatelle, trifle, littleness

szidalom, szidalmat, szidalma abuse (n.)

kiderUlt came out

zfidit pour

ámul be surprised, amazed

megrepedt cradked

Ulm:5 pillanatra for a (vanidhing) moment
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Kérdések

1. Hova lépett be az fij tanit6?

2. Mit csináltak a gyerekek?

3. Hogyan kószöntek a gyerekek az fij tanitónak?

4. Hogyan fogadta a kdszemtést az fij tanit6?

5. Aztán mit csinált a tanit6?

6. Mit csináltak a gyerekek?

7. Mit csinált akkor Kelemen?

8. Mit gondoltak a gyerekek, hogy mit akar Kelemen csinálni?

9. Hogyan alit szemben egymással a két ember?

10. Mit felelt Kelemen a tanit6 kérdésére, hogy mit akar?

11. Hogyan fogadta a tanitó ezt a választ?

12. Az osztály is nevetett?

13. Kelemen is egyntt nevetett az osztállyal?

14. Miért bámultak a gyerekek Kelement?

15. Hogyan néztek rá az iskolatársai?

16. Ki volt a legnagyobb h6dolbja?

17. Mit csinált 6 gyakran Kelemennel?

18. &tilt az apja ennek?

19. Egy nap mit kbz8lt Kelemen a barátjával?

20. Milyen igéretet vett ki Kelemen a barátját61?

21. Másnap mit mondott Kelemen a barátjának?

22. 'any évesek voltak ebben az id8ben a fiük?

23. Miért ki5vette vakon Kelement a barátja?

24. Megcsinálta azt, amit Kelemen rendelt?

25. Hol találkoztak és mlkor?

26. Merre mentek?

27. Mi történt éjfélkor, amikor a barát pihenni akart?

28. Mikor folytatták az utjukat?

29. Mit littak meg alkonyatkor?

30. mi volt szokatlan a nyirfában?

31. Kit láttak a nyirfa mellett?

32. Hogy nézett ki ez az ember?

33. Milyen beszélgetés folyt le Kelemen és az breg keeftt?
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34. Mit mondott Kelemen a baratjAnak?

35. Mit csinAlt a barat par lapés utAn as mit mondott Kelemennek?

36. Kelemen megcsinAlta azt, amit a barAtja kart?

37. Mit cslnAltak azutAn?

38. Hol vertek szallast és stIterttek szalonnat?

39. Mit mesélt Kelemen az Etregnek szalonna-stités kbzben?

40. Mi volt K lemen hArom kivAnsAga?

41. Hova érkeztek masnap delben?

42. Mir& volt nevezetes a vAros?

43. Milyen szomorfi hirt hallottak?

44. Mit talAltak a milliomos patikus hazAban?

45. Mit csinAlt a patikus felesage?

46. Mit mondott az breg, hogy mit Icar azért, hogy meggy6gyitsa

a patikust?

47. Elfogadta az asszony az breg ajAnlatAt?

48. Mi tbrtént ezutAn?

49. Kinek adta az emeg a pénzt, miután megkapta az asszonytól?

50. Mi textént Kelemennel, amikor a penzt eltette?

51. Hova fektették Kelement?

52. Mi thrtént reggel, miért kftybrOtt Kelemen?

53. Mirel kellett Kelemennk lemondani, hogy megint egészséges

legyen?

54. Meggy6gyitotta az breg Kelement is?

55. Hova érkeztek mAsnap estefelé?

56. Xi volt a szobAban?

57. Milyen volt a limy?

58. Mit mondott az breg Kelemennek?

59. Hogyan fogadta ezt Kelemen?

60. Mit mondott az Breg, hogy mikor fogndk visszajftni?

61. Mit csinált az breg Kelemen baratjAval?

62. Mit csinaltak három nap mulva?

63. Milyen volt Kelemen, amikor meglAttAk?

64. Mi volt Kelemen kérése, amlkor az 6reg megkérdezte, hogy

mit kivAn?
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65. Mennyi id6be kerUlt, amig visszanyerte Kelemen az erejét?

66. Mit válaszolt Kelemen, amikor az Breg megkérdezte, hogy a

hatalmat akarja-e?

67. Hova mentek akkor 6s hol találták meg a polgármestert?

68. Mi folyt a fftéren?

69. Miért kUzdt5ttek az emberek?

70. Mit csinált az breg Kelemennel?

71. Ki nyerte meg a kUdelmet és mit nyert meg vele?

72. Milyen hatalommal rendelkezett ebben a városban a polgármester?

73. Mi tbrtént másnap reggel?

74. Mit tettek az Unnepség végén Kelemen elé és miért?

75. Mit kell a polgármesternek minden délben és minden este ennie?

76. Tetszett ez Kelemennek?

77. Mit csinált az breg és Kelemen barátja, mialatt Kelemen

polgármester volt?

78. Mi tbrtênt három hét mfilva?

79. Hova mentek legel6se5r, mieldtt elhagyták a várost?

80. Milyen kedvilk volt, amikor az uton mentek?

81. Mit kérdezett az 'dreg Kelementa?

82. Mi volt Kelemen válasza?

83. Az breg keanyen beleegyezett, hogy visszamenjenek ahhoz a

nyirfához?

84. Mi tartént, amikor visszaérkeztek oda?

85. Mi mindent mondott Kelemen az bregnek?

86. Tetszett-e ez a barátjának és mit kiáltott Kelemennek?

87. Mit csinált Kelemen erre?

88. Hogyan prbbált menekUlni Kelemen e161?

89. Kire gondolt és kinek a segitségét kérte, amlkor Kelemen

egyre keaelebb ért?

90. Mi tbrtént ekkor?

91. Mit gondolt a barátja, hova esett Kelemen?

92. Ezután hova indult vissza a gyerek?

93. Talált valakit megláncolva a nyirfánál?

94. Milyen volt a lánc, amivel az breg meg volt láncolva?
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95. mi jutott eszébe egy teh6 pillanatra?

96. Mire gondolt a másik percben?

97. 36 gondolat volt ez?

98. Miért volt ez j6 gondolat?

99. Miért nem haragudott az apja, hogy olyan sokáig

távol volt hazulr61?

Gyakorlatok

A. MODEL: Itt van egy murok. - Ma egy murkot ettem.

1. Az élet &lora.

Szép volt az éjjel.

2. Az fit mellett egy Arok van.

itugrottam az

3. Nincs otthon cukor.

Egy kilt) kell vennem.

4. Ez nem egy j6 doloq.

Scik van.

5. Virágzik a bokor a kertben.

Ultettem a kertbe.

6. Amerika nagyhatalom.

A tárgyalnak egymással.

7. Ez j6 alkalom lesz.

Nem volt találkozni vele.

8. A gyerek bátor volt.

a a76zelem.

9. Régen ez r6mai birodalom volt.

Szent István alapitott.
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10. Bizalom az alapja mindennek.

Nem volt az emberhez.

11. A magyar forradalom 56-ban volt.

A magyarok nem sikertilt.

12. A varosban nagy a forgalom.

A \Faros nagy.

13. Halal az nagy fajdalom.

Nem érzi a a kezében.

14. A nagyteremben van a gyelés.

Takaritjak mar a

15. Az ök5r teheebir6 allat.

Szép vannak Kovácsnak.

16. Fogytán van az élelem.

kell vennem.

17. Ezer ember volt ott.

voltak ott.

18. Rakóczy fejedelem volt.

Ma nincsenek

19. Félelem szoritotta a szivét.

A gyerek nem ismer

20. Ez az bt5dik aranyérem.

6t nyertek.

21. Egy madarfészek van a fan.

Ez a kiralyok 6si

22. A gyerek szemében értelem volt.

Az egésznek nines semi
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23. Nem volt benne semmi érzelem.

Kiblt minden a lányból.

24. Nagy teher van a kocsin.

A kocsi nem bir több

25. Nagy volt az izgalom.

Nekem nem volt semmi

26. A jutalom ezer forint volt.

adtak a gyereknek.

27. Ezt mindenki tudja, nem titok.

Mondok egy nagy magenak.

28. Sz61 a lélek-harang.

A lánynak szép van.

29. Az bbblben Allt a haj6.

Nem láttam meg az

30. Ez az els6 szerelem.

Ez a lfiny volt az els6

B. Hogy mondja más serial?

1. Reggel négykor volt a napkelte - csak addig aludtunk.

2. A Balaton partján nézttik a napnyugtát.

3. Anyám fiSztje mindenkinek izlik.

4. Hazafelé futtában egy-egy helyen megállt.

5. A madarakat reptUkben leldttek.

6. A betegnek jártányi ereje sincsen.

7. A tanit6 megérkeztekor felálltak a diákok.

8. Kovács diplomata volta nagyon imponált a barátainak.

9. Fogytán van mar a cseresznye a piacon.
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10. Az elnök 95ttekor elhallgattak az emberek.

11. A kutya fektében ugatott.

12. A bizottság ottlétekor a miniszterelnbk ebedet adott

tisztelettikre.

13. A, katonAk mentUkben elaludtaik.

14. A vendégek tAvoztakor a lAny eliShozta a kabAtokat.

C. HAzi feladat: Irjon mondatokat a kiivetkezorkifejezéseket

hasznAlva:

1. elszAnja magAt

2. jószAntAb61

3. 5sszeszedi az eszét

4. leesett az Alla

5. ttin6 pillanat

6. Bsszevisszaság

7. a szerencse kedvez

8. koromstitét

9. rendelkezésre All
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10. dtba igazit

11. el6jegyzésbe venni

12. ennek fejében

13. vállaikozik valamire

14. gondjAt viseli

15. köti magAt

16. lAtszat

17. a merleg a javAra billen

18. lesziogez valamit
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37

A JófZaS KöVETEI

- Dutka Maria utfin -

Sok minden belefér a hasznfilati eszkbz fogalmfiba; mindaz

a tfirgy, amit az ember otthonfiban, munkahelyén használ: az

evideszkbz, a goly6s toll, az ir6gép, a kalapfics, a gépek és

mindenfajta muhkaeszköz. Ezeknek a mindennapi targyaknak

esztétikai kialakitfisa, korszerlsitêse vilfigszerte foglaI-

koztatja az iparm4vészetet.

Bizonyos, hogy az 6sembernek eliebb volt ruhfija, mint kése,

villfija, kanala (hiszen fillitaag hozzfink nfipolyi Beatrix hozta

az els6 villfit gazdag kelengyéjében). Ruhfink is, de lakfisunk

szienyegei, takarepink, plédjeink, bfitoraink huzatai, fUggeonyeink,

konyhfink ékességei - mind-mind a textiltervez6 hatfisketrébe

tartoznak. A j6 követeit kUldi a textiltervez6 az ember

otthonfiba.

Az iparmilvészetek k5z6tt, a tftbihez viszonyitva, a

textiltervezés a legszervezettebb. Textilgyfirainkban ma mfir

180 - 200 iparmilvészeti Miskolfit végzett fiatal tervez6

dolgozik. E jól felkészUlt tervezdk feltehet6en korszerffen

gondolkodnak, éreznek, terveznek; nagy szerep vfir rfijuk az

filtalfinos izlés kialakitfisfiban.

Melyik az az imparmdvészeti fig, mely a legszorosabb,

nélkUlEszhetetlen kapcsolatban van az emberrel? Kétségtelenill

a ldkfis-textil.

A magyar lakfis-textil - mondja egy tehetséges tervez6 -

nem nagymültd iparfig. Az fillamositfisok utfin keletkezett.

Mondhatnfihk: a nulla pontr61 indultunk el. Els6sorban a

kell6 talajt kellett megteremtentink. Nem sok fitravalót

kaptunk. Nem voltdk olyan tanfiraink, akiknek gyakorlatuk

lett volna a nagyipari termelésben. Mi talán At tudunk majd
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adni valamit az utfinunk következ6knek. Tulajdonképpen az

e16készités korszakfiban vagyunk.

- Nagyipari keretek közbtt dolgozunk, szilkségUnk van

tfirsakra; mernakökre és közgazdfiszokra. A mérnbk all j6t

a sorozatok min6ségéért, a kftgazdfisz a piac, a kereskedelem,

a nyersanyag ismeretében elvégzi a kalkulfici6s maVeleteket.

A tervez6 viszont a lelke a gyfirtfisnak. Esztétikailag 6 a

felelds. S a felelersség nem is csekély, hiszen hét és fél

milli6 meter firut termeltink évente, s ennek 37-38 százaléka

export.

Melyik textilfigazatban lfit a tervez6 fejl6dést, s melyik

az, amelyet nem lehetett meg kimozditani a régi kerékvfigfisb61?

- A régi izléshez képest az ügynevezett kommersz sz6nyeg

fejliedött a legt5bbet. A kereskedelem 60 szfizalékfiban mfir

áttért az 0.j firusitására. Hozzá kell szoktatnunk a kftemséget

ahhoz a gondolathoz, hogy géppel is lehet szinvonalas textilifit,

sz6nyeget késziteni.

- De a csatfit meg nem nyertilk meg - fejezi be.

A textiltervez6nek val6sfigos stratégiai terv alapjfin kell

dolgoznia, hogy meggy6z6désének, esztétikai igényességének

polgfirjogot szerezzen, mig azon munkálkodik, hogy a régi rossz,

az izléstelen, a helytelen kikopjon a divatb61, a közizlêsb61.

Meg kell gy6znie a kereskedelmet, a killemboz6 illetekes

osztfilyokat és bizottsfigokat az igazfir61. Vagyis nemcsak

tervez, hanem harcol is. De lehet-e fiatal, eredményeket

elért tehetség szfimfira melt6bb feladat, életcél, mint amit

igy foglalhatunk bssze: "Csak j6t csinálni, s a rosszat

kidzni!"

(Megjelent a TUkbr 1966. mfijus 24. számfiban.)
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belefer

hasznAlati eszk5z,

fogalom, fogalmat,

kalapAcs

kialakitAs

iparmevészet, -e

&ember, -e

kelengye

pled, -je

bfitorhuzat, -a

ékesség

tervez6

hatásk5r, -8k, -e

feltehet6en

szoros kapcsolat,

nélkülfthetetlen

kétségtelenill

AllamositAs

keletkezik

kell6

talaj

j6t All (-ért)

sorozat, -a

min6ség, -e

mdkrelet, -e

gyArtAs

felel6s, -ért

csekély

kerekvAgAs

képest (-hez)

Atter

szinvonalas

-5k

fogalma

-a

Szavak
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can get in, find room in (sg.)

consumer goods / tools /
instruments

concept, idea

hammer

forming, shaping, developing

applied arts, industrial arts

prehistoric man, caveman

trousseau

traveling rug

cover (n)

decoration, ornament

designer, planner

sphere of authority

presumably

close / tight connection

indispensable

undoubtedly

nationalization

come into being

proper, due, right, adequate

ground, soil, earth

guarantee

series

quality

operation, action

manufacturing, production

responsible

small

routine

compared with, considering

switch to something else

high level



megnyerni a csatfit

befejez

valósfigos

igényesség

divat

munkfilkodik

illetékes

meggy6zi az

mélt6

kitrzni

(-n)

igazfir61

win the battle

finish (v)

real, genuine, veritable

demanding much care; high
level

fashion

work hard at, be active

competent

convince somebody that he is
right

worthy

drive out

Kérdések

1. Mit nevezlink hasznfilati eszköz5knek?

2. Mit akarnak az imparmevészek a hasznfilati eszk5z5kke1

kapcsolatban?

3. Mi tartozik a textiltervez6 hatfisk5rébe?

4. Melyik a legszervezetebb figa az imparmakrészetnek?

5. Hogyan kell az imparmavészeti f6iskolfit végzett tervezanek

gondolkozniuk, éreznilik és terveznilik?

6. Milyen szerep vfir rfijuk?

7. Melyik iparmdvészeti fig fill a legszorosabb kapcsolatban

az emberrel?

8. A magyar lakfistextil régi iparfig?

9. Mikor keletkezett?

10. Mit kellett els6sorban megteremtenilik?

11. Voltak megfele16 tanfiraik, akiknek gyakorlatuk volt a

nagyipari termelésben?

12. A lakfistextil milyen korszakfiban vannak most?

13. A nagyipari keretek kbzestt kikre van szlikségük?

14. Miért felel6s a mérn5k?

15. Mit csinfil a k5zgazdfisz?

16. Mit csinfil a tervez6 és miért fele160
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17. Mennyit termelnek évente?

18. Mennyi megy ebb61 exportra?

19. A régi izléshez képest mi fejl6dött a legtftbet?

20. Mihez kell hozzászoktatni a kembnséget?

21. Mi a feladata a textiltervezdnek?

22. Min kell munkgrkodnia?

23. Kiket kell meggyeiznie az igazára?

24. Csak tervez?

25. Mi az életcéluk?

K5zmondások.

Aki a kicsinyt nem becalli, a nagyot nem érdemli.

Ki dolgozni nem szeret, nem érdemel kenyeret.

Bargtot a szükségben ismered meg.

Kutyábta nem lesz szalonna.

A j6 tangos aranyat ér.

Ami késik, nem wank.

Aki mer, az nyer.

Gyakorlatok

A. Magyargzza meg a kavetkez6 szavakat, hogy ki egy:

1. munkgs - munkásember - munkásasszony -

munkgsn6 munkáslány munkásifia -

munkásgyermek - munkáshallgat6 - munkásigazgató

munkaade, - munkavgllaló munkavezet6 - munkatárs -

szakmunkgs vasmunkgs

2. Hol van a maga munkahelye?

3. Ki a muticaadfda?

4. Kik a munkatársai?

5. Mi a munkakeire?

6. Mi a munkatertilete?

7. Milyen munkaterv vagy munkam6dszer alapján dolgozik?
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8. Mikor kezdnik a munkaideje?

9. Milyen a munkatemp6 maguknfil?

10. J6 munkaer6 maga?

11. Hany napb61 All egy munkahét az Egyesillt Allamokban?

12. Hány 6r6b61 all egy munkanap?

13. Van sok mudkaalkalom vagy munkalehetoSég az

EgyesUlt illamokban?

14. Van-e munkahiány Amerikában?

15. Van-e munkanélktiliség az Egyestilt Allamokban?

16. MLt kapnak a munkanélkilliek az EgyesUlt Allamokban?
17. Milyenek a munkafeltételek Amerikában?

18. Hol vannak munkatáborok?

19 Hol van munkakényszer?

20. Van-e munkangyi minisztérium az EgyesUlt illamokban?

21. Van-e munkajog és munkavédelem itt?

22. Mikor kezd6d5tt a munkásvédelem?

23. Mikor kezd6dtek a munkásmozgalmak?

24. Van-e sok munkássztráik?

25. Van-e munkashiany?

26. Hol van nagy munkástfteg?

27. Van-e j6 munkásbiztositás?

28. Hol vannak munkásbir6ságok?

29. Hol laknak a munkáscsaládok?

30. Milyenek a munkásnegyedek az Egyesillt AllamOkban?

31. Hol vannak munkásotthonok, munkasszall6k, vagy

mudkásszállások?

32. Melyek a munkásállamok?

33. Nevezzen meg egy munkás-paraszt államot!

34. Hova kUldik a munkásságot a munkásállamokban

35. Vannak szép munkásházak az Egyesillt Allamokban?

36. Hogy keresndk a munkások az Egyestilt Allamokban?

37. Milyen az életszinvonala az amerikai szakmunkásnak?

38. Milyen az életszinvonala egy magyar szakmunkásnak?

39. Mi az hogy "munkásdemokrácia"?

40. Hol van egy munkásarisztokrácia?
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B. Model: Az Egyesült Allamokban a

penzsególyt kapnak.

A Egyesült Allamokban a munkanélkilliek

penzegélyt kapnak.

1. Kovacs a Szabó gyaraban.

2. Amerikaban 8 órabol all egy

3. Ha nincsen elég munka, akkor van.

4. Ha van elég munka, nincsen

5. A dolgozó a es a gyaros a

6. Ha a gyárnak nincsen elég munkasa van.

7. Kovacs és Fehér a Szabo gyaraban.

8. A gyarban a hatkor kezd6dik.

9. New Yorban több van, mint egy kis

varosban.

10. Amerikaban egy 5 napból all.

11. A varosnAk az a része ahol a munkasok laknak a

12. A igen magas szinvonalon élnek Amerikaban.

13. A gyarak kózelében nagy laknak.

14. Fehér és Kovacs fffifte a

15. Ha a munkastomegek nem akarnak dolgozni van.

16. A tervezei osztalyon az fij szerint dolgoznak.

17. Kovacs fij keres, ahol többet fiezetnek.

18. A kfteleztia gyarakban.

19. Az irógép a titkarntiszamara.

20. A dolgozók munkafeltételeit a iranyitjak.

C. Hazi feladat: Textilgyarak Amerikaban.
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S.

KOCSTIK

- Kosztolányi Dezs6 után -

- A keleti villamvonaton utaztam - mesélte Esti Kornél -

hazafelé, forr6 nyáron.

Abban az elsdosztályd, elfUggemyzött fUlkében, melyben

Ultem, kivUlem meg három n6 utazott, három törbk n6, harm

izig-vérig ti5rOk n6, ffityol és el6itélet nélkUl: az öreganya,

az anya és egy tizenat eves kislány, dkit KUcsUk-nek hivtak,

vagyis Kicsinek, Kicsikének.

Sokáig gybnybrk5dtem ebben a bfijos családban. Az

öreganya, az anya s a kisleány ügy kerUlt itt össze, egymás

szomszédságába, mint némely alpesi hegyeken a Tél., a Nyár

és a Tavasz.

öregany6 egy nyolcvanéves, matrona, fekete ruhában aludt,

nyakán briás fekete gyealgyókkel. ilmában temekill beszélt.

Kezét néha idegesen arcára emelte, hogy eltakarja vele, mert

eaz élete nagyobb részében meg fátyolt hordott, s meg

4ln4ban is érezhette, hogy arca meztelen.

Apnál modernebb volt az anya. Haját, mely valaha

holl6fekete lehetett, szalmasárgára festette. Közvetlen

volt. Egyik cigarettáját a másik után szivta. A kalauzzal

aki belepett - demokratikusan - kezet fogott. Egyébként

Paul Valery legdjabb könyvét olvasta.

KUcsUk olyan volt, mint egy mézes, r6zsaszinfehér

cukrászsUtemény. 116zsaszin selyemruhát viselt, s arcocskája

olyan fehér volt, mint a tejhab. Az 6 haja is festett volt,

szalmasárga. Minden tekintetben az anyja tanitványának

látszott. Majdnem szégyellte, hogy tbri5k. Csak a piros

b6rpapucsa árulta el ezt, melyet fölvett a vonaton, meg az

a rengeteg rftsacsokor, melyet magával hozott, az a sok
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ég6piros, vérz6konstantinApoLyi rózsa, mely hajnal óta

illatozott ebben a Mikében, mint egy kertben, aztan az

angoramacskAja, mely all tbrak szeihyeget tett, a kékszeml,

sUket angoramacskAja, melynek AlmAt 6rizte.

Nekem Mohamed jutott eszembe, az 6 j6sAgos prófatAjUk,

aki egy izben, mikor macskája elaludt a kbpenyén, inkabb

levAgta kBpenye cstcskét, semhogy kedvenc cicáját falébressze.

Bécsbe igyekeztek, onnan Berlinbe, onnan Párizsba, onnan

Londonba. Mffveltek voltak. A leAny a B- és C-vitaminról

beszélt, az anya Jung-red és Adler-r61.

Minden nyelvet tbkéletesen tudtak. FranciAval kezdték,

a legtisztAbb irodalmi nyelvvel, majd némettel keverték a

szeit - de kbzben angolul is csevegtek. Ezzel egyAltalAn

nem hivalkodtak. Csak Breltek, mint a gyermekek, akik a

nyugat-eur6paiak felnatt tArsasagAban is megértetik magukat

s mindenett otthonosan mozognak, érvényeselnek. Azt akartAk,

hogy komolyan vegyék 6ket és nyugat-eurtvaiaknak tartsAk.

Megmutattam nekik nyolc talt6tollam, melyet Alland6an

a zsebemben tartok, kat aranyfogam, melyet szintén Allandban

a szAjamban tartok, s elhencegtem, hogy magas vérnyomAsom

van, btlampAsos rAdiem, kezd6d6 vesekbvem, s hogy tbbb

rokonomnak kivették a vakbelét. Mindehkivel figy beszélek,

amint kell.

Ez rendkivill hatott.

KUcsUk mosolygott, bAmult ram a st5tét tandérszemével,

oly becsUletes, nyilt 6szinteségge1, hogy ravarba hozott.

Nem tudtam, mit akar t6lem. Eleinte azt hittem, hogy

gfinyol. Kés6bb azonban megragadta mindkét kezemet, s

szivéhez szoritotta. Egy galamb tdmadhat igy meg egy

héjAt.

Mindebben nem volt semmi kacérsdg. Azt hitte, hogy

makrelt, haladott nyugat-európai lAnyok igy viselkednek

azokkal a férfiakkal, akikkel el6sz5r talAlkoznak a
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vonaton. igy en is igyekeztem figy viselkedni, amint mdkrelt,

haladott, nyugat-európai férfiak hason16 esetben viselkednek.

idesanyja látta ezt, de nemigen tbr6d6tt velünk. -

amint emlitettem - Paul Valéryt olvasta.

KimentUnk a folyos6ra. Ott kacagtunk, szorongattuk
egymas kezét. Kés6bb kikBnyekbltUnk a vonatablakba. igy
udvaroltam neki:

- Te vagy az els6 tesr5k leány - mondtam, mert mar

tegeztem is -, a legels6 tBrBk leany, akivel találkoztam.
Kilcsük, Kicsi, Kicsikém, szeretlek. Hajdan, az iskolaban
a mohacsi vészr61 tanultam. Tudom, hogy 6seid az en 6seim
vérét ontottak, $ másfél évszazadig tartottak benntinket

szégyenletes rabsagban. Mégis9 fijabb szaztitven évig lennék

a rabod, a cseléded, az ad6fizet6d, édes kis ellenségem,

édes napkeleti rokonom. Tudod mit? Kftstink békét. tn

sohase haragudtam a te népedre, mert tine kaptuk legszebb

szavainkat, azokat a szavakat, melyek nélkill boldogtalan
volnék. K51t6vagydk, a szavak szerelmese, bolondja. Ti
adtátok nektink ezt a sz6t: gyöngy, és ezt a sz6t: tUktir,

és ezt a szert: kopors6. Te gyftgy, mely lelkem tUkrében

tUndak5lsz, kopors6m zártáig. trted-e, ha ezt mondom: gyffre,

gyffsza, bfiza, bor? Mar hogyne értenéd, hiszen ezek is a

ti szavaitok, s a bete is az iras is, amelyb61 élek. Gyaklin te,
gyffszem te, taplal6 bfizám, részegit6 borom te. Három-
százharminc legékesebb szavudkat nektek köszemhetem.

Rég6ta kerestem mar valakit, egy t5r5k5t, akinek kifejez-

hetném érte el nem m116 hálámat, s legalább részben vissza-

fizethetném ezt a sz6k5lcsdnt, letftleszthetném ezt a

nyelvt5rténeti adósságot, mely az6ta annyit, de annyit
kamatozott nekem...

Igy beszéltem, amikor hirtelen egy st5tét alagfitba futott

be vonatunk. KLCSk lágyan felém hajolt. in pedig - gyorsan

cs6kolni kezdtem a szaját.

Ha j61 emlékszem, pont haromszazharminc cs6kot adtam neki.
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Szavak

izig-vérig

ffityol, ffitylak, fátylat /

ffityolt, ffityla

elditélet, -e

kazvetlen

sziv (cigarettát)

minden tekintetben

elárul

csokor, csdkrot, csokra

stiket

jóságos

kópeny

cstics5k, csUcskt5t, csUcske

cica

mevelt

telkéletesen

hivalkodik

érvényestil

henceg

vakbél, vakbelet, vakbele

rendkivtil

hat

tUndér, -e

.zavarba hoz

Onyol
héja

kacérság, -a

kbnybk61

tegez

vesz

ont

332

thoroughgoing

veil

prejudice

unreserved, informal, free
and easy

smoke (a cigarette)1 inhale

in all respects

give away, disclose, betray,
reveal

bouquet, bunch

deaf

good, kind hearted

cloak, overcoat

corner

pussycat

educated, cultured

perfectly, faultlessly

make a show of, display
ostentatiously

succeed, get on

brag, boast

appendix

extraordinarily, extremely, most

impress

fairy

embarrass

ridicule, make fun of, mock

hawk

coquetry

lean on one's elbow

use the familiar form of address

disaster

shed, pour



hajdan

tUnd5klik

gyara

gylszff

letdrleszt

ad6sság, -a

kamatozik

utat, fitja

ldgyan

in olden times

glitter, sparkle, glisten

ring

thimble

pay off (a debt)

debt

yield interest

tunnel

softly

Kérdések

1. Mira mesél az ire)?

2. Hol és mikor utazott?

3. Kik Ultek meg abban a fillkében, ahol 6 int?

4. Mihez hasonlitotta a hdrom n6t?

5. Hogy hivtdk a legfiatalabbat?

6. Mit jelent az magyarul, hogy Kticsft?

7. Mit mesélt az 5regany6r61?

8. Miért tette a kezét néha az dlmában is az arca elA?

9. Milyen volt az anya?

10. Természetes szine volt a hajának?

11. Hogyan viselkedett?

12. Mit olvasott?

13. Milyen volt Kticstk?

14. Hogyan volt 51tbzve?

15. Kire hasonlitott?

16. BUszka volt arra, hogy 6 tereik?

17. Mi drulta el, hogy 6 t5rók?

18. Az alvó macskát nézve, mi jutott az elbeszél6 eszébe?

19. Mit csindlt Mohamed, amikor a macskája aludt a k5penyén?

20. Hova utazott a három n6?

21. Mdveltek voltak?

22. Mir61 beszélgettek?

23. Milyen nyelveken beszélgettek?
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24. J61 beszélték a nyelveket?

25. Mit dkartak mutatni?

26. Mit akartdk, hogy minek tartsAk 6ket?

27. Mit mutatott meg az elbeszél6 nekik?

28. Mivel hencegett nekik?

29. Miért csinAlta ezt?

30. Hatott ez rAjuk?

31. Mit csinAlt Kticsilk?

32. Volt a viselkedésében kacérsAg?

33. Mit hitt Kticsilk, kik viselkednek igy?

34. Hogy viselkedett az e1beszél6?

35. Tbr5dt5tt veltik am anya?

36. Mit csinAltak a folyos6n?

37. Hogy udvarolt KticsUknek az elbeszél6?

38. Mit csinAltak a lAny 6sei az 6 6seivel?

39. Mit akart keitni vele?

40. Miért nem haragudott 6 soha a lfiny népere?

41. Miért keres mAr rég6ta egy tbrókót?

42. Mit akart visszafizetni vagy letbrleszteni?

43. Hova futott be hirtelen a vonat?

44. Mi teirtént az alagütban?

45. HAny cs6kot adott a lAnynak?

Gyakorlatok

A. Hogy mondja mAs szavakkal?

1. Az emberek csendben maradtak, amig az elneik beszélt.

2. KovAcsndk kedve telik a vitorlázAsban.

3. Hagyja bekében a gyereket!

4. Kelet és Nyugat szemben All egymAssal.

5. Mi jAratban volt KovAcséknAl?

6, iva jegyben jAr PAllal.

7. Az az Uz1et csak nagyban ad el.
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8. Fehérék a hAzukat készpenzben fizették ki.

9. Nagyék lAtatlanban vettek egy hAzat.

10. Nem volt jogAban eladni a f81det.

11. Nem tudtak megegyezni ebben a kérdésben.

12. Japan van a tanArjAval?

13. A gyerekek rosszban vannak egymAssal.

14. Nem 'cudtgk megakadAlyozni az utazAsban.

15. A fifi bands volt a bet8résben.

16. Magyarország gazdag term8181dekben.

17. Nem vagyok hibAs ebben a dolgoban.

18. SokAig vAlogatott a nyakkend8kben.

19. Gyönyörk5dtem ebben a bAjos csalAdban.

B. 1. cigarettAt sziv

2. mffvelt

3. rendkivill

4. hajdan

5. matrona

6. egy izben

7. kisded

8. jószAntAb61

9. bblcs

10. fitnak ered

11. k8ti magAt

12. tOn6 pillanatra

13. fijszerir

14. rozoga

15. ennek fejében

16. elhaló hangon

17. Ut6dött

18. vAllalkozik valamire

19. parAnyi

20. valóban

21. jelentft

22. n8vekedik

23. jelenleg

C. Nazi feladat: irjon le egy fiti kalandjAt.
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KESERVLAPU
(Novella-részlet)

- Galambos Lajos -

KOPOTTABB ruhaja volt, mint a többieknek, s a blfiza sem

volt olyan h6fehér. A tornateremben varakoztak zajongva, hogy

mi lesz. Erzsi a bordasfalnak tamaszkodott, és nézte a lanyokat

meg a fifikat, izgatottak voltWc:

- Mit gondolsz, felvettek?

Erzsi elveszett a tómegben sztirkén és jelentéktelenal.

Nyugodt volt. Erettségin, ha fizikab61 is megkapja az &teat,

kitUntetéssel érhetett volna. De hat nem érdekelte. Mast

mindent szeretett, meg a tornat is. A bordasfalat klinnösen

szerette, ott igazan j61 érezte magat, a gylratel és a nyfijt6t61

felt egy kicsit. Vékony volt a karja nagyon. Csak a szeme volt

nagy.

Bejött a bizottság, és kihirdették, kikei vettek fel.

6 nem volt a felsoroltak között.

Eleszar nem hitte, vart meg valamit, hogy talán nincsen

vége a n6vsornak, 8' nagyon is hatul van: Virraszt6, biztosan

tovabb fogjak meg mondani, de hat nem mondtak tovabb. Elszorult

a szive, mi lesz most 8Vele? Haza kell menni szépen, végig a

varoson, az fij hazak mellett befordulni a Törpe utcaba, és

hogyha odaér, akkor mi lesz?

figy emlékezett, hogy j61 felelt, nagyon is. Történelemre

meg magyarra jelentkezett.

Nem volt a felsoroltak kftött.

Tórténelembel az else vilaghaborfi gazdasagi okait kérdezték

tele. 6 errel vagy akarmilyen témar61 6rakig tudott volna



1111P-

beszélni szépen, és azt hiszi, komolyan, de elég volt bel6le

tizenft perc. A bizottsagi tagok bologattak, mosolyogtdk, 6

érezte, hogy megfelelt, és killónósen magyarba, Ady Endrét

kapta, a kedvencét, hat hogyne tudott volna?

Mar az ajtónal tolongtak a tftbiek mind, csak ant a

bordasfalnal, nem tudta elképzelni, hogyan lehetséges ez, s

hogyan maradhatott ki?

A bizottsag tagjai ragyüjtottak, ósszeszedték az iratokat,

beszélgettek, nevetgéltek. Erzsi nézte 6ket, Latta, hogy

elindul a bizottsag is a diakok utan kifelé.

Akkor a. odament hozzajuk.

- Nem tudom elképzelni - mondta.

Valaki megkérdezte:

- Mit, kislany?

- Nem olvastdk fel - mondta.

A férfiak elnéz6' mosollyal néztek össze.

- Biztosan nem felelt meg.

- Megfeleltem - mondta Erzsi.

Megint Elsszenéztek, megint mosolyogtdk, s az, aki

egyaltalan sz6ba ant vele, megkérdezte:

- Hogy hivjak?

- Virraszt6 Erzsi. Ndkem az édesanyam is tanit6n6.

A férfi kinyitotta az egyik dossziét, kereste a nevét,

megtalalta, visszanézett ra.

- Tényleg megfelelt - mondta.

- Hat akkor?

- Tizenkétszeres létszam jelentkezett - mondta. - Mit

csinaljunk? Nem gumi ez az éptilet se.
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- 77.

1

Es elsietett a többiek utan.

Erzsi meg nézett utana, latta, hogy a folyos6n meg-

rohanjak a bizottsag tagjait, 6 mar nem akart a kftelnkbe

sem kernlni: merre menjen ki?

A tornaterem hats6 ajtaja nem volt nyitva. Tudta,

hogy az udvarra visz az az ajt6, egyszer, harmadikos

koraen szerepelt ebben a teremben, de hat arra sem tud

kimenni.

Szeretett volna sirni, de valahogyan nem voltak könnyei.

Onnan van, gondolta, hogy ez az egész tan nem is igaz. Ha

igaz lenne, tudnék sirni.

Amikor kitIrUlt a folyos6, kiment 6 is. Senki sem varta

meg, senki sem kérdezte meg t6le, hogy hat téged felvettek-e?

Pedig a volt osztalyab61 is voltaic itten néhanyan. Ugy

latszik, nem volt fontos senkinek.

A folyos6 végén megnézte magat a levélszekrény ttikröze5

Ovegében. A haja hatra volt simitva, ahogy mindig is hordta.

Az arca egy kicsit kipirult. Egészen j61 allt neki a pirosság.

Szemét egészen tagra nyitotta, igy aztan igazan helyes volt.

Nem kellene mindig lesiltött pillákkal jarni, gondolta.

Kiment az utcara, $ felment a korz6ig. Eletében mindeossze

egyszer ment végig fifival a korz6n. Koltai Jenci vitte el

moziba, a szomszédjuk fia, $ akkor volt ez. Nagyon j61 érezte

magft, de Jenci t6bbször nem hivta. A moziban is csak egyszer

fogta meg a kezét, 6'elhfizta, aztan a fifi nem nyfilt többé érte.

Lehet, hogy nem kellett volna elhfizni?

Kihfizta magat a korz6n, figy ment. Mintha bliszke lenne.

Valaminek biztosan kell thrténni velem, gondolta, hiszen m6g

csak szomorfi sem vagyOk. A szive dobogott er6sen, és persze

nagyon piros volt az arca. Két fifi utananézett. Hallotta,

mit beszélnek.
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- Helyes, nem?

- Az a, hallod.

Bement a cukraszdAba, és kétforintos fagylaltot kért

talcsérbe. Amikor megkapta, észrevette, hogy a két fifi

utanajbtt. Soha nem mentek meg utAna, nem is nagyon

fordultak meg utana. Talán el kellett volna mennem a

fodraszhoz, gondolta. Nagyon sima a hajam. Egyszer akart

mAr menni fodraszhoz, régen, de az édesanyja azt mondta, nem

futja ra a penz. Azután nem is kérte.

Kiment az utcara megint, s nyalogatta a fagylaltot. A

két fifi kavette. Valahonnan ismerem 8ket, gondolta, talán

falskolAsok. Kazelebb is jöhetnének.

De a két fifi gyava volt, betartottak az at lépes tAvol-

sagot. Azonban meg a Kossuth tér utAn is kavették

Lassan ment. Megallt megnézegetni a plakatokat. A

fifik is megalltak hatrébb. Persze, nem lehetett tfilsagosan

hosszfira nyfijtani az iddt, ebéd mar régen elmfilt, s anya

ott ül a konyhaban és var. öcsi meg rendetlenkedik.

Valóságosan érezte az éhséget.

Mit is f6zött anya?

Mist mondott reggel, és lehet, hogy csirkét vett vagy

kacsat, ha futotta rA a pénz. Ilyesmire nem nagyon szokott

jutni. Apa is csak ezernégyszazat keres, anya is. Apa tiz

eve, az atvenegyes aremelés ata varja, hogy rendezni fogjAk

a fizetését a telekkanyvnél.

A kapuban megallt, nagyon elkezdett dobogni a szive

megint. AztAn mégis lenyomta a kilincset, és lassan ment be.

Erre kinézett az anyja.

Te vagy?

An.

- Gyere mar, hanyszor melegitsem az ételt?

Bement a konyhaba, figy kérdezte:
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- Hfist filedett?

- Mondtam.

- Csirkét?

- Ugyan, csirkét! J6 kis karajt kaptam a hentesnél,

nagyon finom. Akkor hoztAk frissen.

leUlt a hokedlire, s scsi az blébe telepedett azonnal.

Pedig nagy kamasz volt mAr, mAsodikba jArt, nyolcéves elmfilt

a tavaszon. Le akarta tenni az öléb611

- Jaj, ne gybtarj mAr - mondta neki.

- Hallod, anya? - mondta Elc3i a mamAnak. - HAt gyEltröm

en? Csak az blébe Ultem.

Anya kiszedte a levest, és egy kanAl tésztAt tett bele.

Meg is kavargatta, figy kérdezte:

- Elég lesz?

- Persze.

- Van meg, jut bften.

Egy kis borsot is szeirt a leves tetejére, s enni kezdett.

- Milyen piros vagy - mondta a mama. - orUlsz?

- Nem - mondta Erzsi.

- Mg nem is 8r1flsz? - nevetett a mama.

- Nem vettek fel - mondta Erzsi.

A mama megAllt egy kicsit, elszOrkUlt az arca.

- Bolondok azok? - mondta - TudjAk azok egyAltalAn,

hogy kiket kell felvenni?

DelutAn sirt a mama, de Erzsi akkor sem 6rezte, hogy

Ores lenne belUl. Valaminek tbrténni kell velem, gondolta,

valami majd csak lesz velem. Apa oly sfilyosan Ult a széken,

meg sem mozdult. CigarettAja szivatlanul égett a hamutart6ban.

Erzsi nézte 8ket.
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lapu

zajong

t imaszkodik

jelentéktelen

kitUntetés

nyüjt6

kihirdet

hátul

elszorul a szive

t éma

megfelel

tolong

lehetséges

bsszeszed

felolvas

szfta all (-vel)

létszám

megrohan

háts6

kitteül

simit

t ágra nyitotta

helyes

pilla

korz6

kihfizta magit

teacsér

nem futja a penz

nyalogat

gyáva

hátrébb, hátrább

teságosan

Szavak

road weed, plantain

noisy

lean against

unimportant, insignificant

honor, distinction

horizontal bar

announce, publish

at the back, behind

her heart sank

subject, theme, topic

meet the requirements

push (oneself forward)

possible

gather, pidk up

read aloud

spedk to, engage (sy) in conversation

(appointed) number (of people)

beset

rear, back

become empty

smooth, even

opened wide

cute, nice

eyelash

promenade

straightened one's back

cone, funnel, filler

have insufficient money (for that)

lidk

coward, cowardly

further back

excessively, (far) too
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nyOjt

rendetlenkedik

valóságosan

ilyesmi

telekkönyv, -e

kilincs

karaj

hokedli

kamasz

gyötft

kavargat

jut haven

stretch, prolong

is up to mischief

practically, actually

such a thing, the like of it

real-estate register

doorhandle

(pork) chop

kitchen stool

adolescent, boy in the awkward age

torture torment

keep stirring

there's plenty of it

Kérdések

1. Mire vártk a gyerdkdk a tornateremben?

2. Ki Ant a bordásfalnak támaszkodva?

3. Milyen volt a ruhája?

4. Miért volt nyugodt Erzsi?

5. A bizottság felsorolta az 6 nevét is?

6. Elhitte elaSzör, hogy at nem vett& fel?

7. Miért szorult el a szive?

8. Milyen tárgyakra jelentkezett?

9. J61 felelt ezekbal a tárgyakb61?

10. Mit kérdeztek tale történelembal?

11. Mit kérdeztek tale magyarb61?

12. Tetszett a felelete a bizottság tagjainak?

13. Mit mondott most a bizottságnak?

14. Milyen választ kapott erre?

15. Elfogadta a feleletet, amikor azt mondtak, hogy biztosan

nem felelt meg?

16. Mit mondtak, amikor megnézték a nevét a névsorban?

17. Miért nem vett& fel Erzsit?

i8. Mit szeretett volna csinálni?

19. Megvárta valaki az osztályába?
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20. Mit gondolt, kinek fontos

21. Hol nézte meg magAt?

22. Hogy nézett ki?

23. Mi jutott eszébe, amlkor a korz6ra grkezett?

24. Milyen volt az arca az izgatottsAgt61?

25. Kik néztek utAna az utcAn?

26. Hova ment és mit vett?

27. Mit vett észre, megfordult?

28. Követték Erzsit az utcAn is a fiuk?

29. MegszólitottAk Erzsit a fifik?

30. Miért kellett hazamennie?

31. Mit mondott az anyja, hogy mit fog f6zni?

32. Futotta mindig a penz hfisra?

33. Mennyit keresett az apja?

34. gs mennyit keresett az anyja?

35. Hol dolgozik az apja?

36. Mi6ta vArja az apja, hogy emelni fogjAk a fizetését?

37. Miért Alit meg a kapuban?

38. Mivel fogadta az édesanyja?

39. Mit csinAlt az öccse, amlkor 6 leult?

4o. HAny éves volt 5csi?

41. Mit kérdezett az anyja, amlkor lAtta, hogy milyen piros

Erzsi arca?

42. Hogyun fogadta Erzsi vAlaszAt a mama - és mit mondott rA?

43. Mit érzett Erzsi, amlkor latta, hogy az anyja sir?

44. Milyen hatAssal volt az apjAra a hir?

45. Mit csinAlt Erzsi?
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Gyakorlatok

A. Hogy mondja más szavakkal?

1. Van elég hfis, jut b6Ven.

2. Nem volt elég kenyér, nem jutott mindenkinek.

3. Keyes fizetése van, a hónap végén nem jut hfisra.

4. Sokan voltak a villamoson, nem jutott hely ndkem.

5. A tárgyaláson nem engedték Kovácsot sz6hoz jutni.

6. Egész este csak Peter beszélt, senki más nem jutott sz6hoz.

7. Senkinek sem jutott eszébe kabátot hozni, olyan meleg volt.

8. Arra a gondolatra jutott, hogy egy fij kocsit vesz.

9. Tudomására jutott, hogy a gyerek rossz társasdgba jutott.

10. Nem tudott bejutni & kUlUgyminiszteriumba.

11. A lány koran árvaságra jutott.

12. Az asszony dzvegységre jutott.

13. Háborfi után sdkan nehéz sorsra jutottak.

14. Nem jutott id6M semmire, igy nem jutottam semmire.

15. Nem tudom hogy jutottam eddig.

B. Csináljon mondatokat az alabbi szavakkal:

1. tftbiek - kopott - (6)ruha - olyan - blfiz - hófehér -

nem - mint

2. zajong - lesz - tornaterem - hogy - várakoz - mi

3. lanyok - fifik - Erzsi - bordásfal - nez - támaszkod -

4. felvesz - kihirdet - bejbn - kik - bizottság

5. kózt5tt - 6 - felsorolt - nem

6. els6 - tórténelem - világhaborfi - t6le - gazdaság -

kérdez - okok

7. bizottság - kifelé - (6) 1St - után - hogy - diSkok - elindul

8. egyik - név - kinyit - keres - megtalál - visszanéz - egyik -

férfi - dosszié - és

9. felvesz-e - megvár - megkérdez - senki - senki - hogy

10. kilincs - kapu - bemegy - megáll - lenyom - lassan és

C. Házi feladat: Mesélje el a felvételi vizsgáját az egyetemre.
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Isten fildd meg a magyart

.16 kedvvel, böseggel,

Nyujts feleje yea kart,
Ha küzd ellenseggel;

Balsors akit regen tep,

Hozz r Irk esztendöt,

Megbiinhödte mar e nep
A multat s jövencliit!

0 my God, the Magyar bless
With Thy plenty and good cheer!
With Thine aid his just cause press,
Where his foes to fight appear!
Fate, who for so long did'st frown,
Bring him happy times and ways
Atoning sorrow hath weighed down
Sins of past and future days.

(Hungarian National Anthem
by F. Kiilcsey, 1823.)
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IMAK6NYVEM

- Reviczky Gyula -

Aranyk5tésa imdkbnyvet

Hagyott rAm örtiktil anyAm.

Kis Jézus, ingben, glóriAban

Van a kl5nyv e1s6 oldalAn.

Sok év eldtt egyik sarokba

Beirta j6 anyAm nevét,

Ldhajtom a betakre famet,

Hogy felidézzem szellemet.

Ndkem figy tetszik, hogy csak egyszer:

Fehér ruhAban lAttam 6t.

Tavasz volt épp, a kedves AkAc

VirAgozott a hAz el6tt.

A lemenor nap fén:sugAra

Reszketett ajkAn, zárt szemen,

ApAm ott alit a ravatalnAl

ts velem együtt sirt szegény.

Hogy elmosódtdk a beta! Mily

SArg6k $ kopottak e lapok.

Rég volt, mid& ez imakbnyvbea

Meg az anyAm imAdkozott.

K6t selymszAllal összekatve

Van itt hajambul egy keves;

Aranyos fürteimhez akkor

Nem illett meg a szenvedés.
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/rott imadsag tftedéke

Mellett van az anyám haja.

Emitt egy szentnek vézna képe

S egy régi, halvany Maria.

Elnézem... ippen igy viselt meg

A sore az6ta engemet.

Sokszor szeretnék sirni, hogyha

Nem szégyelnem a k6nnyeket.

Az Or imadsagat Ut6m fel,

(Kisérft a nehéz uton)

S vigasztalast vegyit a kinhoz

A te imad, bh Jazusom!

Imadság kell a szenveddnek,

Akit a sors arvan hagyott:

Uristen, én nem zfigolbdom,

Legyen a te akaratod!

F61 nem panaszlom a vilagnak,

Csak szellemednek, j6 anyitm,

Milyen kopar volt ifjfiságom,

S hogy mennyi bánat szállt ream.

Tdrtem, reméltem, megalazva

Idegenek Met atm en;

De azt a régi imakönyvet

S emlékedl szentUl drizam.

1886
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SZOL6PUDEM SZfiP HATARA

- Kisfaludy Karoly -

Sztildfelldem szép hatara!

Meglatlak-e valahara?

Ahol allok, ahol megyek,

Mindenkor csak felted nézek.

Ha madar jon, tale kérdem,

Virulsz-e meg sztiliefelldem?

Azt kérdezem a felhaktül,

Azt a suttogó

De azok nem vigasztalnak,

Bfis szivemmel arvan hagynak.

Aryan élek bfis szivemmel,

Mint a fir, mely a sziklan kel.

Kisded hajlék, hol szulettem,

Hej, tined be tavol estem!

Tavol estem mint a level,

Melyet elkap a forg6szél.

1828

SZERETNfiLEK MfiG EGYSZER LATNI

- Gyulai Pal -

Szeretnélek meg egyszer látni

kertben, ott a fak alatt

Hallgatni &les csevegésed,

Mint gyermek, figy rtt1ni véled,

Szakitva a viragokat.

Szeretnélek meg egyszer latni

Homalyos eszi délutan,

Kandall6nal a karosszéken,

Ha mintegy elringatva, ébren

Alszol, s almodva nézsz ream.

Szeretnélek meg egyszer latni,

Midan figy varod jelttelmet,

Megismersz immar a távolbol,

S bar ajkad olyan hidegen sza,

Elarul néma &Biped.
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Szeretnélek meg egyszer lAtni,

Szép csOndes nyAri estvelen,

Holdfénynel az akAcok ArnyAn,

Mid& fejed keblemre hajtvAn,

Igy suttogsz: meg maradj velem!

Szeretnélek meg egyszer lAtni,

A yen udvarhAz csarndkAn,

S ha elhangzott az isten-hozzAd,

Meg visszanézni utaszor rid

S elaizew sirni igazAn.

Szeretnélek meg egyszer lAtni,

Meggy6gyitna egy pillanat.

Mit szenvedtem, feledni tudnem,

S meg egyszer Brbmest feldulnAm

gretted ifjfisAgomat!

1854

be:WM hagy

glória

felidez

szellem, -e

nekem figy tetszik, hogy...

ravatal, -a

elmosódik

selyemszAl, -at, -a

ftirt, -1St, -je

töredék, -e

vézna

megvisel (vm. likt)

sors

Szavak

350

leave by will, bequeath

halo, aureole

revive, recall

spirit

it seems to me

bier, catafalque

become blurred, indistinct

silk thread

curl, lock of hair

fragment, portion, fraction

thin, puny, sidkly, peaky

wear dawn, weaken; try

fate



szégyeli feel ashamed

felOt (kbnyvet) open (a boOk)

vegyit mix, coMbine

kin, -ok, -ja pain, torture, torment

z1gol6dik complain, gruMble

kopar barren, bare, bleak

ter endure with patience

megalázva humiliated

szentul ariz guard firmly

virul

suttog

szell8

kel

hajlék, -a

be

forg6szél

flower, bloom (v)

Whisper

breeze

sprout, spring, come up

home, shelter, cover

how.., what

whirlwind, tornado

csevegés chat, small talk

homilyos dim, dark

kandall6 fireplace

elringat rock to sleep

ébren awake

mid& when

immAr already

ajdk, ajkat, ajka lip

elArul betray, give away, disclose

estvelen - estén

kebel, keblet, keble bosom, breast

udvarhAz, -at manor house, country house

csarnok vestibule, hall

elhangzott az isten-hozzid the good-bye is over

torbmest gladly, willingly, with pleasure

feldfil ruin, destroy, upset, devastate

ifjfisfig, -a youth, days of youth
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14.1

AKAI M6it

(1825 - 1904)

("Az Ezeréves Magyarország" - ban megjelent cikk után.)

Legnagyobb, legnépszerabb regényeit három-négy h6nap

alatt irta. Négy részre vágott egy sima papirivet - mondja

Mikszáth Kálmgn - elkezdett irni meg hajnalban, kényelmes,

sztirke hál6kabátjában. Azután irt mindaddig, amig csak

reggelizni nem hivtak; reggeli után ismét visszatilt

irbasztalához és irt egész nap. Lágy tollábbl folytak a

mondatok, sokasodtak a h6s6k, fogytak az tires papirivek.

Tizenkilenc eves volt, amikor megirta a "Hétkeenapok"-at,

hetvenkilenc, amlkor az "Khol a penz nem Isten"-t, Közel

hatvan évig irt ilyen alázatosan, szorgalmasaa, a dere

boldog mosolyával.

Kemben volt Pet6fi és 1848 márciusa, volt Debrecen és

tr6nfosztás, bujdosott a BUkkben, elvonult a Svábhegyere,

megélte az elnyomást ês a kiegyezést, megélte egy királyfi

barátságát, s mint a délibáb, néhány pillanatra feltdht a

szerelem, minisztert buktatott a terézvfirosi képviseldvá-

lasztáson,volt Bajza-utcai materem és h6dol6k udvara, s

elkövetkezett a menekUlés is ebb& az udvarb6l, - de közben

mintha mindez nem is vele történt volna, az élet távol zfigott,

6 tilt irbasztala mellett és irt.

Az olvas6k szivdobogva hajoltak kftyveibe, az fijságokta

ezer forintot kapott egy regényért, kritikusok azt mondták,

hogy (Mimi nem becstili meg tollát, nincs alapos maveltsége,

%.Ferekes, olyan mint a vadember - csillog6 Uveggyöngyökért

ka.%od. Arany Janos elolvassa a "Szegény gazdagok"-at és

csenGlsen megjegyzi a Szépirodalmi Figyelften: "A premában

J6kaié az els6ség, mintha fijra tanulnánk tone a kedves anyai

nyelvet." fis J6kai? Megint csak Mikszáth Kálmánt idézhetjUk:

tbbbet kapott az istenekt6l, mint amennyit tanult a kritikusokta.
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Mi volt J6kai titka? A mese. Nem amolyan egyszerd,

akármilyen mese, de egy káprázatos, szédit6, ritka virág:

a keleti mese. Annak minden b6s6ge, gazdagsága, fdszere,

illata. Ogy mérgezte magát a legkUlónlegesebb mesékkel,

mint ismeretlen, er6s 6piumfajtákkal, - ett61 lett olyan

álomszerd a lirája. Az ébrenlét ritka percei lophatták

mondataiba a vilgg fi5l5tti csodálkozást: a humort. fis

ezekkel az édes, alattomosan er6s mesékkel kábitotta

olvas6it is: altatta, hlmokkal telitette 6ket. Nem

regényeket olvastdk, de 6piumot szivtak. Nem földi tájakon

jártak, de val6szindtlen reasaszüreteken vettek részt. J6kai

M6r a legbakezObb magyar ir6: olvas6i számára teremtett egy

Minn magyar gl6buszt, felejthetetlen tájakkal, térképen sehol

fel nem találhat6 val6sággal, aranyporos mfilttal, tünemenyes

h6s5kkel, andalit6 legendákkal, lágyujjfi tragédiákkal, -

teremtett nekik 6j fbldrészekets fij világvárosokat, fij csodákat,

Minn megtette az id6vel a legnagyobb csodát:

kihasitott bel6le akkora darabot, mint egy kontinens, s ott

csak 6 maga, h6sei és olvas6i élnek. J6kait olvasni most

is annyit jelent, mint elemelkedni a fbldt6l, kiesni a

val6ságb6l, belezuhanni álombeli, idegen csillagOkba.

Száz és százezrek zuhantak J6kai csillagaiba. Mindannyian

megjártuk azokat az álmokat, messzi tartományokat, azt a kulönbs

id6t, amely J6kai halk és szelid szavaib6l párázott fel.

Magyarország elkábult J6kait6l. Sok mindent nem vett észre,

nem hallott meg és elmulasztott megtenni ir6ja bdvöletében.

De a magyar gl6buszon sok hive figy 8kzi magában J6kait, mint

élete legels6, legnagyobb élményét: ifjfisigát.

Ez a csodálatos ir6, aki legapr6bb irásait is felékesitette

ttindökl6 mesékkel, saját életét olyan egyszerdhek és meztelennek

hagyta, amilyen egv fftzál lehet csak. filetrajza? Alig van.

filetrajza talán legszebb regénye - az "Aranvember". Egy ember,

akinek minden sikerül. Szerencséje azonban mintha láthatatlan,

megválthatatlan izomorfiságot takarna. H6se, Timar Mihaly,
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eljutott a Senki szigetére, Jbkai azonban itt maradt, itt élt

kbzöttUnk, s irt szinte halala napjaig. Hangja sohasem valtozott

meg, almait mindig ugyanabbbl a kelmebal szabta. Az indulas

Nagyar nabob"-ja vagy "Karpathy zoltan"-ja ugyanolyan valbszi-

natlen, magyar valbsag, mint az utolsb évek "Sarga rbzsa"-ja.

A "Fekete gyamintok"-at és a "Lélekidomar"-t hfisz av választja

el egymastbl, de akar ugyanabban az évben jelenhettek volna

meg, ikertestvérparként. A "Tbnökvilag Magyarországon" ugyanaz

a tbrténelmi legenda, mint a "Politikai divatdk", bar egaszen

tavoles6 szazadok orgonasipjai szblalnak meg bennUk.

Jbkai akkor tudott mesélni, ha csend volt k8rUl8tte. Az

egész hangos események is labujjhegyen lépkedtek el mellette.

Hetvenkilenc &let alt. egy halt meg, hogy nem is volt beteg.

Utolsb estéjén latogatbi névjegyzékét olvasta maért6 gyemybr-

ködéssel, majd zsebordjat hfizta fel és percenként fUléhez

tette - jar-e? Azutan egyszerre az bra hangja magára maradt.

A Magyar regény története tragikus kUzdelem a mafajjal.

J6kai kitért a harc el6l. 6 sohasem akart "problémákat"

irni, teljesen kielégitette, hogy mesélhet. As gazdagabb

meséket - mint Arany irta: "anyai nyelvUnkft" - senki nem

mondott !Ala.
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papiriv, -et, -e

lágy

sokasodik

alázatosan

dera

trónfosztás

elvonul

elnyomás

kiegyezés

délibáb, -ja

azivdobogva

megbecall

alapos

kapkod

els6ség

prema

káprázatos

idéz

mergez

ktleonleges

ébrenlét

alattomos

kábit

valószinatlen

bakeza

tünemenyes

andalitó

villgar, -je

zuhan

tartomány

párázik

elmulaszt

bevedet, -e

Szavak
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sheet of paper

soft

multiply, increase

humbly'

serenity, cheerfulness

dethronement, deposition

wlthdraw, retire

oppression

compromise, accord

mirage

with beating heart

respect, esteem

deep, profound, thorough

try to catch, grab

superiority, priority

prose

dazzling, astounding

quote

poison (v)

special, particular

wakefulness

snedking

daze, narcotize

improbable, unlikely

generous, open-handed

phenomenal

lulling, soothing, enchanting

(interplanetary) space

plunge, fall swiftly down

dominion, land, territory

steam, emit, send forth

fail to do

charm, spell

(in numbers)



ttindbk16

megválthatatlan

kelme

lebeg6

gyémánt, -ja

idomár, -a

aker

megjelenik

távoles6

lebujjhegyen

névjegyzék, -e

felhfiz (óret)

kftdelem, küzdelmet, kilzdelme

mdfaj

kiter

kielégit

brilliant, splendid, gleaming

unredeemable

material, fabric

floating, vibrating, wavering

diamond

tamer, trainer

might as well

be published, come out

far off, remote, distant, out
of the way

on tiptoe

list of names

wlnd up (the clock)

fight, struggle

(artistic/literary) form genre

avoid, elude

satisfy

Kérdések

1. Ki volt J6kai M6r?

2. iltalaban mennyi ideig tartott J6kainak egy-egy regény

megirása?

3. Mikor kezdett irni minden nap?

4. Meddig irt egyfolytában?

5. Reggeli uten folytatta az irest?

6. Hány eves volt, amikor megirta az els6 mOVet?

7. Hány eves volt amlkor megirta "Ahol a penz nem Isten"

cimd regényét?

8. 'any &rig tartott ir6i munkessága?

9. Milyen fontos politikai események tbrténtek ezen id6 alatt?

10. Mik voltak az 8 személyes élményei?

11. Voltak ezek az élmények hatással re?

12. Befolyásolták 6t ezek az irásban?

13. Tetszett az olvas6inak amiket irt?
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14. Mennyit kapott az fijságoktól egy-egy regényéért?

15. Mi volt a kritikusok vélemenye Jókairól?

16. Mit mondott Arany Janos Jókairól, miután elolvasta a

"Szegény gazdagok"-at?

17. Mit mondott Mikszáth Kálmán Jókair61?

18. Mi volt 'Mimi sikerének a titka?

19. Milyen volt a meséje?

20. Milyen volt a humora?

21. Milyen hatással voltak ezek a regények az olvasókra?

22. Mit teremtett az olvasói számara 'Mai?

23. Jókait olvasni mit jelent?

24. SOkan kerilltek aikai könyveinek varázsa ala?

25. Hogyan emlékezik sok ember Magyarországon Jókai könyveire?

26. 'Mai élete is ilyen csodálatosan szép volt?

27. Melyik regényéhez havonlithat6 aikai életrajza?

28. Az "Aranyember" h6sének szerencséje mit takar?

29. Hova jutott el Timar Mihály?

30. Jókai is eljutott a Senki szigetére?

31. Változott a regényeinek hangja?

32. Mikor tudott aikai mesélni?

33. Hogyan mentek el mellette a hangos események?

34. gszrevette a hangos eseményeket?

35. Hogyan halt meg?

36. Mit csinált az utolsâ estéjénT

37. Mir61 nem akart soha Jókai irni?

38. Mi elégitette ki J6kait?

39. Mit mondott róla Arany János?

40. Ki volt Arany Janos?
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A. MODEL: Ver -

Gyakorlatdk

Vérez

1. mereg 26. bácsi
2. cukor 27. néni

3. tilkór 28. maga
4. kanál 29. te
g
... olaj 30. 8n
6. kfive 31. fir

7. bor 32. pOhfir

8. sot. 33. tfinyer

9. fagylalt 34. Mc
10. fekete 35. tea
11. id6 36. k6
12. illés 37. fel

13. figy 38. viz
14. vitorla 39. zsir
15. hajó 40. vaj
16. tenisz 41. szalonna
17. korcsolya 42. kenyer
18. labda 43. ruha
19. fénykép 44. élelem
20. fa! 45. szem
21. alap 46. lama
22. jövedelem 47. leveg6
23. engedély 48. gyöngy
24. cim 49. por
25. kör 50. level
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Pótolja a hiányz6 szavakat az e16z8 oldalon el8fordul6kkal:

B.1 MODEL: Az elpium . - Az 6pium mereg.

1. Kovács az eszpressz6ban

2. A boritékon nines

3. Meg kell a levelet.

4. Sdkat a Balatonon.

5. Columbus Mira1 akarta a világot.

6. Gyerekek a befagyott foly6n.

7. Az gyorsan mfilik.

8. Egy lyuk volt a falon, de be

9. Amit mondott, annak nines semmi

10. Meg kell a gyermek j5v8jét.

11. A fizetésén kivfll nines más

12. Az tzlet nem nagyon

13. Repti18g6pek a város fblertt.

14. A faszerftletbe megyek venni.

15. A háborfi alatt nehéz volt a katonSkat.

16. Nem vagyok meg breg, ne engem.

17. A kocsin rossz a

18. A szomszed udvarban a gyerekek mindig

19. Mar régen volt es8, az fit nagyon

20. A finak szép vannak.

21. Tavasszal a fa

22. Sok levéllel tartozom, mert nem szeretek

23. Izzadság a homldken.

24. A satemeny nem elég édes, meg kell

25. Az asszonydk minden délután összetilnek beszélgetni

26. A férfiak meg szeretnek a vendégl8ben

27. Az egy nines megvetve, meg kell

28. Egy breg 95tt ide.

29. Id8sebb hblgyek nem szeretik, ha 8ket.

30. Az elnbk nines itt, mindig
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31. J6 barátok egymást.

32. Idegendket vagy szoktAk.

33. A kt11fe1dieket a magyarok

34. A minisztérium nem az utazást.

35. A gyerek kért az apját61, hogy elmehessen.

36. Nagyon meleg van itt, kimegyek a kertbe

37. A bor gyenge és nem j6, azt hiszem meg
38. Az ajt6 nehezen nyilik, meg kell

39. Egy hetet a tengerparton.

40. Az angolok minden délutin

B.2 MODEL: Az 6pium méreg. - Opiummal mergezte magát.

1. Kanállal eszi a fagylaltot.

2. Olajat kell tenni a kerêkre.

3. Cukrot teszek a sUtemenyre.

4. Az orvos tukbrrel nCzi a vesét.

5. Az asszonyOk kávét isznak.

6. A férfiak a vend6g16ben sart isznak.

7. Egy kis id6t taltattem a tengerparton.

8. A szobalány megvetette az ágyat.

9. Id6s férfiaknak bácsit kell mondani.

10. 6ieg asszonyoknak nenit szoktak mondani.
11. Az elnök mindig Ulésen van.

12. Ne mondja, hogy mondja, bogy "te".

13. A ferfiak szeretnek bort inni.

14. A gyerekek a parton fagylaltot esznek.

15. Ez az ember mindenkinek "611"-t mond.

16. A gyerekek labdával játszanak.

17. Sok fenykepet csináltam.

18. Meg a cimet kell ráirni a levC1re.

19. Az asszony vajat tesz a kenyérre.

20. Engedélyt adtak az utazásra.
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Patolja a hiányzó szavakat a jobbodalon lev6 szavakb61.

C. MODEL: A park szines 68 . - A park szines

1. Meg nem kaptam a levelemre.

2. Ez az etber nagy dologra

elhatározta, hogy kbellutazza

3. Az Egyestilt illamokban minden

van elnbk

amikor

a világot.

négy évben

4. Az id6 melegr61 hidegre .

...
m Nem tudom, hogy kit meg az

iskola elask6ve.

6. Hallotta, hogy Johnson

7. Ezt a mint &ben alapitottlik.

8. Meg mindig nem a meghivásra.

9. A, háborfi után nagy alit be mindenki

a fe1es6g6t61?

életébe.

Kovacs hogy elviszi a gyerekeket.

A kedtségei nagyon nagyok voltak.

Nem tudom, hogy lesz-e el6g pénz erre a

68 változatos,

választ68

válasz

villalat

vállaikozás

violás

változis

válaszol

választ

villal

villalkozik

válik

változik

vAltozatos

változat

D. Házi feladat:

1. Irja le egy nagy amerikai regényir6 élet6t.

2. CsinCljon mondatokat a ktivetkez6 szavakkal:

16rmázni - felezni - vizezni - fékezni - urazni -

tányérozni - feketézni - levelezni - pdharazni -

vitorlázni - levelezni - leveledzeni
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EMLfiKEZIISEK gS MAGYARAZATOK

(Reszlet)

- Horvath Bela -

gVENKANT 18.000 REGiNY JELENIK MEG A VILAGON, vagyis

naponta btvenhat. Valamikor, nem is olyan regen, az én

ifjfikoromban, harminc-negyven dive, meg joggal hihettuk,

hogy ismerjUk valamennyire a vilagirodalmat. Majdnem

mindent elolvastuhk, a régieket, a klasszikusokat minden-

esetre, az fijakat pedig szamontartottuk és ismerttik,

legalábbis tudtunk rbluk. Ma ez ldhetetlen. A nagy

szamok tftvényét figyelembe véve, majdnem blzonyos, hogy

a 18.000 regény kbz5tt kival6 muhkak, sift remekmaVek is

vannak, de sohasem fogjuk megtudni, hogy melyik, mert ennyi

kbnyvet nem lehet megvizsgalni, egy kutató egész élete

kellene egy év terméséhez.

Ez a szám meg emelkedni fog, mert szakértak szerint az

elbeszeld irodalom ternekei mertani arányban nelvekednek és

nemsokara évehkent 1.000.000 regény fog megjelenni. Tehat

ez leiz az irodalom vége. Eugenio Montale mar tftbizben

fejtegette, hogy az fij kftlési módok (hang és kép) elterjedése

véget vet az irott szemak. Ilyesmit ereztem en is, mid&

kftvetlentil a hábord el6tt (1939. nyaran) egy nyegle ktonyvvel

kapcsolatban azt irtam, hogy "a kbnyvnyomtatás sajnalatos

elterjedése megölte az irodalmat." A kbnyvnyomtatas sajnalatos

elterjedése lehetdve tette, hogy kinyomtassak a szines szemetet

is. Dante sohasem látta nyomtatásban a Komeatt. Boccaccio

huszonnyolcszor masolta le és megktildte a korszak legkival6bb

embereinek. Nyomtatás nélktil is hatott, mert a szemak, mint

kftlesi modnak, megvolt meg az értéke. Az 0 nemzedék mar

alig idézi a klasszikusokat. Az elmelyed6 tanulmányra egyre

kevesebb az idd, mert ezrével meg ezrével jelennek meg az 0



irAsok 6s azokat kellene figyelni, ha lehetne. A nemzetközi

könyvtermesnek ezt az elképeszte emelkedését senki sem lAtta

elem. Ez természetesen eisszefOgg a vilAg népességének

szaporulatAval. Jelenleg majdnem annyi ember 61 a vilAgon,

mint amennyi bsszesen eddig élt, mi6ta az ember megjelent a

földön. Most az embernek egyre telbb a szabad ideje, egyre

tovAbb 61, egyre egészségesebb. Többet tanulhat, többet

elmelkedhet, és ez nagyban szaporithatja a mdkr6szi termékeket.

Az ember, amint a tuasok mondjAk, egyre értelmesebb lesz.

Jean Rostand és Bertrand Russel szerint Shakespeare oly magasan

All a ma 616 Atlagos ember ftlött, mint majdan Shakespeare

fbleltt a j5vend6 korszak lAngelméi.

Ezt, persze, nem lehet bizonyitani, lehet, hogy ez csak

remenykedés, mAsok - mint Julian Huxley - aggednak a népesség

szertelen nbvekedése miatt.

"hz élettani adatokat elemezted?

Megmondta Huxley is, hogy nines nagyobb baj, mint a slre'sztiletés."

Ami a szabad idtit illeti, a társadalomtud6sok legnagyobb

gondja, hogy az embereket megtanitsAk szabad idejtik emberhez

Mae, eltötésére. Heine ezt igen egyszerden,intézte el.

Szerinte a szabad id6t csak az érdemli meg, aki tudja, hogy mit

kezdjen vele.

Nem sok (di:443ot olvasok. Egy olasz, egy német, kft magyar

napilapot, négy olasz hetilapot, és magyar havi foly6iratokat.

Fiatal koromban sokkal több sajtóterméket olvastam. Most ez a

csökkentett olvasmAny is, csak az OjságOk olvasAsa, napi hArom

6rAmba kerUl, néha tbbbe is. Ezerikivel sz6tArakat olvasok, ez

a legkedvesebb foglalkozAsom. Tört6neti, bölcseleti, elméleti

kbnyveket olvasok, emlékiratokat és verseket. (Régieket és

ismeretleneket vagy elfeledetteket is.) igy hAt nagyon sok id6t

szAnok az olvasAsra, de képtelenes6g 16p6st tartanom az id8Vel.

Valamikor az volt a vAgyam, hogy mindenr61 tudomAst szerezzek,

ami ki van nyomtatva. Err& mar sz6 sem lehet. Ha meg élek egy

darabig, meg megérem, bogy szAz meg szAz fij 1r6 fog föllépni, szAz

meg százezer példAnyban fognak megjelenni nagyszerTkönyveik, de

364



en azokr61 semmit sem tudok majd, mert csak egy nagyon kis

részliket lesz id6m elolvasni. Esetleg eljut hozzam egy

könyv és talán el is tudom olvasni és ez olyan lesz, mint

a palackposta.

Es milyen kUlöns, hogy nemcsak a könyvek száma emelkedik,

hanem terjedelme is. Az ir6k nem tudnak röviden irni. Mintha

Balzac korfiban lennénk, 78.000 oldalas regényeket irndk, holott

meg lehetett volna irni 160 oldalon is. Szerintem a modern

regénynek rövidnek kell lennie, r5vidnek és világos szerkeze-

tanek, csak a sztikségeset mondva, dehát ez a legnehezebb. Az

olvas6 figyelmét ma tfilságosan sok olyan dolog tereli el, ami

régente nem is volt a világon. Tehát figy kell beszélni, hogy

mindig odafigyeljen, hogy szavunk érdekesebb és kedvesebb

legyen neki, mint a modern világnak temérdek más szórakozása.

(Megjelente a "Lgt6határ" 1966. marc. - apr. számában.)

számontart

figyelembe véve

elbeszél6

mortani arány

fejteget

kbzlési m6d, -ja

elterjedés

kftvetlenisa

nyegle

sajnálatos

szemét, szemetet, szemete

lemásol

hat

elmelyed6

Szavak
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keep in evidence

taking into consideration

narrative, epic

arithmetical / geometric
proportion

analyze, explain, discuss

method of communication

spreading; general use

directly, immediately

insolent, arrogant

regrettable, sad

trash

copy (v)

impress, affect, influence, move

immersed, profound



elképeszt6

összefUgg

szaporulat

elmelkedik (-r81)

szaporit

átlagos

majdan

lángelme

szertelen

élettani

elemez

megérdemel

napilap

havi folyddrat

sajtóternek

elfeledett

id6t szán

peldány

esetleg

palack, -ja

terjedelem, terjedelmet
terjedelme

holott

szerkezet, -e

dehát

elterel

tömerdek

astounding, stupefying

connected with, related to

increase, growth

meditate, contemplate

increase, multiply, augment

average, ordinary

sone day, some time

genius

uncontrolled, unrestrained,
immoderate

biological, physiological

analyze

deserve, earn

daily paper

periodical, review, monthly

publication, printed matter

forgotten

devote time

copy

may be, possibly, by chance

bottle

size, extent, dimension

although

structure, composition

still, however

distract, divert, drive off

innumerable, countless

Kérdések

1. Hány regény jelenik meg évente a világon?

2. Hány regény jelenik meg naponta?

3. Elképzelhet6, hogy valaki ma ismeri a világirodalmat?

4. Hogy volt ez régen? Ismerték a vilfigirodalmat?

5. Mit olvasott el majdnem mindenki?
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6. Tudtak régen az fij regényekr81?

7. Ma is vannak j6 regények es remekmakrek?

8. Miért nem fogjuk soha megtudni hány j6 regény van a ma

megjelent könyvek kftött?

9. Emelkedni vagy csökkenni fog a megjelent regények száma?

10. Milyen hatással lesz ez az irodalomra?

11. Mit fejtegetett Eugenio Montale?

12. Mit mond az 1r6 a ktinyvnyomtatás elterjedésével kapcsolatban?

13. A mai fiatalság olvassa és idézi meg a klasszikusokat?

14. Miért nincs id6 az elmélyed6 tanulmányokra?

15. A kftyvtermelés emelkedése mivel függ 5ssze?

16. Ma mennyi ember 61 a világon?

17. Mivel magyarázhat6 a mavészi termekek szaporodása?

18. A tud6sok szerint a mai ember értelmesebb, mint a régi?

19. Mi a mai társadalomtud6sok legnagyobb gondja?

20. Heine ezt hogyan intézte volna el?

21. Milyen fijságokat olvas a cikk ir6ja?

22. Mennyi id8be keen ezeknek a napi-, hetilapoknak és havi

foly6iratoknak az olvasása?

23. Mi a legkedvesebb olvasmánya?

24. Milyen nds könyveket olvas meg?

25. Lépest tud tartani a mai irodalommal?

26. Ha meg 61 egy darabig, mit élhet meg?

27. Mihez hasonlitja az 1r6, ha esetleg egy-egy könyv eljut

hozzá és el tudja olvasni?

28. Csak a könyvek száma emelkedik?

29. Mi annak az oka, hogy a könyvek terjedelme is n5vekedik?

30. Az 1r6 szerint milyennek kellene a modern regényeknek

lennink?

31. Miért nem tudja lekötni ma egy regény az olvas6 figyelmét?

32. Mi kell ahhoz, hogy a mai olvas6 figyelme le legyen kötve?
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A. MODEL: szem -(azes)

Gvakorlatok

szemtiveg

1. kor 1. cipd

2. kbnyv 2. kép

3. sajt6 3. vér

4. cipd 4. rajz

5. kép 5. kor

6. mfi 6. dr

7. ipar 7. kedlyv

8. rajz 8. sajt6

9. sziget 9. szoba

10. tanár 10. baba

11. vér 11. sziget

12. kd 12. tanár

13. baba 13. mff

14. szoba 14. kd

15. 6r 15. ipar

16. remek 16. nyomtatás

17. társadalom 17. választás

18. papir 18. öv

19. képviseld 19. szak

20. vad 20. sztiret

21. remsa 21. jegyzék

22. find 22. igazolvány

23. élet 23. szál

24. név 24. meVészet

25. ég 25. nyomás

26. sark 26. asszony

27. fél 27. irodalom

28. levege 28. ország

29. vas 29. angyal

30. munka 30. darab
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31. ima 31. lfiny

32. selyem 32. hfiz

33. polgfir 33. polgfir

34. textil 34. mester

35. cukrfisz 35. stitemény

36. Wit 36. tervezés

37. év 37. szfizad

38. vese 38. szekrény

39. level 39. biztositás

40. hamfi 40. ember

41. paraszt 41. vidék

42. kenyer 42. tómeg

43. csoda 43. tart6

44. gyermek 44. n6r

45. szak 45. termék

46. vilfig 46. munkfis

47. ter 47. rész

48. test 48. szelet

49. rend 49. tar

50. gydngy 50. terem

51. alma 51. virfig

52. fillam 52. fa

B. Házi feladat: Beszéljen arra, hogy maga mit olvas, hfiny

brfit teat naponta az olvasfissal, mi a kedvenc

olvasmfinya, stb.
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43

MESE A HALAS SZARVASRoL

- Liptak GAbor utAn -

Valamikor réges-régen a keszthelyi lAprétségben derek

pasztorember legeltette nyAjAt. Abban az id6ben nagyon keves

gazdag nagyur és nagyon sok szegény ember elt ezen a vidéken.

A mi pAsztorunk is olyan szegény volt, hogy annAl nem is

lehetett volna szegényebb. SokszAz birkAt legeltetett, de

neki nem volt egyetlen firva bArAnykAja sem.

Mégis igen elégedett volt ez a szegény pAsztor, mert,

kedves vidAm felesége és het szép gyermeke vArta otthon.

Nekik faragott pásztorkodAs kOzben fAbbl olyan remek jAtékokat,

hogy a kirAlyfi se jfitszott azoknAl szebbekkel fent a budai

vArban. gs mert dere és bekesség lakozott szivében, a pAsztor

nemcsak elégedett, de boldog emberkent élt s ha lefektidt a

rezi cser valamely 6riAs fAja alA és elnézte az égen kerget6z6

bArAnyfelheiket, nem cserelt volna az urasAggal sem.

Igaz, hogy azt nem is igen letta, csak tAvolred neha,

amlkor az urak vadAszni jOttek a környékbeli erdokbe. A

derek pAsztor ilyenkor kétségbeesve nézte, miként pusztitjAk

az erd6 vadjait, az 6 kedves barAtait. A vadAszat utAn meg

fitrakelt $ ahol tort szArnyu madarat, ellatt lAbfi nyulat lelt,

Osszeszedte mind s vitte haza gyermekeinek, akik nagy gyö-

nydraSéggel gy6gyitgattAk a szegény Allatokat.

igy tórtént, hogy egy hossel vadAszat után a pAsztor

sebestilt fiatal szarvasra talAlt. Amikor a szegény Allat

megpillantotta, megpr6bAlt felAllni és menektilni, de nem

volt hozzA ereje. AztAn pedig, amikor az ember tiszta kek

szemeben az ég szelid fényét Matta megcsillanni, bizalommal

várta, hogy mit 'Tavel vele a pásztor.

Az meg mindenekelftt megsimogatta az Allat fejét s néhány

megért6 szert mormogott, amire a vad teljesen megnyugodott s

tate, hogy megvizsgálja sebeit. A pAsztormesterséghez ugy
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hozzatartozik a gyógyit6tudomany, akar a bot, vagy a pulikutya.

Mit is kezdene a sok manta, temtlgbfi juh néIkUle. A mi teratunk

most sem habozott: levágott kót, egyenes faiigat s azok k5z6

kftbzte az állat eltbrt labát. A szarvas ketnnyes szemmel takte

a kemAny fajdalmat s hagyta azt is, hogy a pasztor gy6gyfUvekkel

bekbtbzze vitrz6 sebeit. Mieldtt pedig elment, m6g néhány

vigasztal6 sz6t sfigott a sebesUlt állat fUl6be.

- Lisd, ha mi betegek vagyunk nem segit rajtunk se orvos,

se patika. Szegóny ember, szegény allat, figy segit magan,

ahogy tud. Légy hat tUrelemel, s ne mozdulj innen. Holnap

fijb61 eljeArbk.

A szarvas, mintha minden szavat megértette volna, ott

maradt mozdulatlanul fekve, masnap délig, amlkor j6tev6je

fijra eljeltt hozzá. A pasztor most mar sebgy6gyit6 ken6cialt

is hozott s ami meg ennél is fontosabb: friss fUvet. S igy

ment ez napr61 napra, amig csak eljbtt az az id8 is, amid8n

a szarvas mar a maga labara tudott allni. A pasztor vele

tette meg az els6 lépeseket s aztan egyik reggel ragyog6

arccal latta, meggy6gyult betegét elébefutni a fak kftertt.

fis mert a mi pasztorunk nemcsak j6, de igen bEllcs ember

is volt, j61 tudta, hogy a szarvas és ember kbeStt nem

szelvddhet minden id8kre sz616 teratsag. Meg azon a napon

magara is hagyta hat védencét, mieldtt az nagyon hozzaszokott

volna. A pasztor visszatért juhaihoz, a szarvas meg annak

rendje-m6dja szerint a rengetegbe s figy latszott meg is feled-

kezett megment6jér81.

Mfiltak az 4vek s a derek pasztorb61 61z breg ember lett,

de másként aztan nem is valtozott semi kbellötte. Appen

olyan szegény maradt, mint annakel8tte, csak a gyerekei n8ttek

embersofba s a fia helyett mar undkaja bojtafkodott a nyáj

kbrUl. S éppen olyan elégedett lett volna a sorsaval is, ha

szegénysége mellett egészsége is a régi maradt volna. Dehat

kftdelmes élete most megbosszulta magat, hiszen kölybk kora
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6ta hajnalt61 napestig jarta a nedves réteket s hainali

harmat, téli fagy és 6szi es6 lithatatlanul is lerakta

csontjaiba az bregség fajdalmait. A, kenyér azonban kellett

s az brecr titkolta, amennyire birta, nyomorasagat. Reggelente

amikor kihajtott, megemberelte magát: kihazta faj6 derekat,

de aztan ha sehki sem latta, bizony botjára támaszkodva,

me,rokkanva és santikalva jart a nyaj utan.

Akkor textént, hogy egy szép nyari napon, amikor a hatarban

legeltet, gybnybrd breg szarvasbika dugta ki koronas fejét az

itgak kbell. A veil juhasz elcsodalkozott az allat bátorsagan

s alaposan megbimulta ritka BM') agancsat, amelyen kereken

huszonkét ágat szamlált. Aztán bamulva latta, hogy a szarvas

néma melt6saggal, de hats6 Mara blcegve haladt at a réten.

Az breg juhasz nem &tette sem merészsêgft, sem betegséget.

Hiszen a szarvasok ezen a vadaszteelleten messze elkertiltft

az embert, ha meg beteg vagy sértilt az breg bika, ugyan kftszeres

Oka van rá, hogy elrejt6zzék. Ez meg ugy sftal itt el6tte,

bicegve, mintha csak buszkélkedni Akarna magaval vagy nyomora-

sagaval.

igy aztan az breg most mar kivancsian keovette a gyönyörd

allatot a fak kemé s akkor csodalkozott el igazan, amikor

észrevette, hogy a szarvasnak egyaltalan nincsen ellenCre az

6 kisérete. S6t id6nként hatra-hatra pillantott, mintha csak

biztatni akarna s csaknem hivogat6 tekintettel nézegette az

breget.

A pasztor észre sem vette, hogy kemben megvaltozott

kbrulbtte a vidék. A fd térdilkig ért, szine most nyar

derekan is tavaszi friss zeddet mutatott, fa, virag, bdkor

dasabban n6tt mint mashol. A leveg6 pfiras lett s mintha

mocsarba jutottak volna, a hatalmas fak kembtt szinte

hullamzott lépteik alatt a lapos, puha talaj. Végal amulva

latta, hogy par lépesnyire el6ttuk furcsa, zeddes vizd te,

csillogott. Partjan, szdkatlan szind das viragok nyiltAk

és szinét is elboritotta széles leveleivel a vizinemények

sdkasága.



A szarvasbika a partra 6rve egy pillanatra megillt,

nyugodtan k5rilln6zett s megvArta amig brag kis6r6je is

utoléri. Akkor aztAn belépett a vizbe, j61 lAtszott miként

verik fel karcsfi 1Abai a barna iszapot. NilhAny percig Lilt

a vizben, amely visszatOkrftte fejedelmi alakjAt, majd lassan

megfordult és kilépett a partra. AztAn rApillantott az 5regre,

mintha csak azt akarta volna mondani: - Most idenézz!!! - s

aztAn bicegés !AIM, kbnnyed, gyors és gyeaybrd sz5kkendfisekkel

eltdht a sdreben.

Az breg pAsztor megcs6vAlta fejét. - Mikor idejeott meg

alaposan sAntitott gondoikozott a pAsztor magAban. A vetnség

esett ennek is a csontjAba, vagy vadAszaton sértilt meg? -

Mikor idAig ért gondolataiban, hirtelen eszébe jutott a fiatal

szarvas, amelyet réges-régen gy6gyitgatott. - Hogy is csak?! -

HAny eve lehet? Hfisz, huszonegy... huszohkettal... AkAr az Ag

az agancsán - morogta magAban. HAt persze! VénsCgére bizonyAra

feltAmadt a tbrés helyén a fAjdalom... aztAn megtalAlta ezt a

vizet, amely figy lAtszik meggy6gyitottal... Most meg eljeltt

megmutatni nekem is!

gs mart az öreg pAsztor egyszerd szivCf ember volt, cseppet

sem csodAIkozott azon, hogy ez a derek Allat, most igy hAlAlja

meg a j6sAgAt. Azzal mAr hfizta is le bocskorAt és sietett be

az iszariba, ahol el8bb a szarvasbika AlldogAlt. Mar az els6

fOrd6 utAn is jobban, kbnnyebben Crezte magAt, aztAn meg amlkor

mindennap lejArt a t6hoz, val6sAggal megfiatalodott. öreg

csontjaib61 figy elszAllt a fAjdalom, akAr a könnyd pAra a t6

vizér61.

A faluban hamarosan hire ment a pAsztor csodAlatos

gyógyulAsAnak s ett61 kezdve, akinek fAjdalom volt a

csontjaiba eljArt fOradni a t6 vizébe, amely az6ta is

gy6gyitja a beteg embereket.
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A j6sziviT breg pesztor pedig meg azt is megérte, hogy

dédunokája drizte nyejit, amig 6 maga - meg mindig a hálás

szarvas nyomet kbvetve - fUrodni járt a hevizi t6ba.

(Megjelent a Kincses Kalenderium 1966. évfolyameban.)

leprétség, -e

dere&

pasztor, -ja

legeltet

birka

berány

farag

lakozott lakott

berányfeih6

pusztit

fitrakel

nyfil, -at, -a

lel

sebesalt

megpillant

megcsillan

habozik

tUrelem, tUrelmet, tUrelme

j6tev6

ken6bs, -öt

ragyog6 arc

barátság szövddik

védenc

annak rendje-meadja szerint

rengeteg

megment6

bojtárkodik

Szavak
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swampy area, moor

honest, straight, brave

shepherd

graze, pasture

sheep

lamb

carve

fleecy cloud

destroy, annihilate

leave for, start out for

rabbit

find

wounded

catch sight, glimpse

gleam, glow

hesitate

patience

benefactor

ointment

happy face

become intimate, friendly

protégé

as proper and fitting

vast forest; huge, enormous

lifesaver

be a shepherd boy



kazdelmes

megbosszulja magát

nedves

harmat

titkol

nyomoruság

megembereli magát

megrOkkan

sántikál

határ, -a

szarvasbika

agancs

kereken

meltóság

elkerUt
elrejt6zik

biztat

nyár dereka

utolér

sz5kkenés

vénség

feltamad

meghálál

bocdkor, -a

megérte

dédundka

hard, laborious

brings its own punidhment,
there is a heavy price to
be paid for it

wet

dew

hide, conceal

misery

screw up one's courage, pull
oneself together

become invalid

limp, walk with a halt

outskirts

stag

antlers

exactly

dignity

keep away, avoid

hide

encourage

middle of the summer

catch up with

leap (n)

old age

start again, rise again

show one's gratitude

moccasin

lived long enough

great grandchild



Kérdések

1. Ki legeltette nyáját valamikor réges-régen a keszthelyi

láprétségben?

2. Milyen emberek éltek akkoriban azon a vidéken?

3. !any birkit legeltetett a pasztor?

4. Abb61 hány volt az 6v6?

5. Elégedetlen volt a pásztor?

6. Milyen élete volt a pasztorndk?

7. Kik várták otthon?

8. Mit csinált pAsztorkodás közben és kiknek csinálta?

9. Miért nem cserélt volna az urasággal sem?

10. Mikor látta 6 csak az uraságot?

11. 6rillt, amlkor az urak vadásztak?

12. Miknek tartotta az erd6 vadjait?

13. Mit csinált, amikor végetért a vadászat?

14. Kik gy6gyitgatták a sebesillt állatokat?

15. Mit talált egyszer egy vadászat után?

16. Miért nem szaladt el a szarvas, amikor a pasztor odament

hozzá?

17. Mit csinált a pasztor a szarvassal?

18. Mi minden tartozik a pásztormesterséghez?

19. Mit csinált a szarvas tar6tt lábával?

20. Mit hozott másnap a pasztor?

21. Ott találta a szarvast?

22. Meddig járt a pasztor a szarvashoz?

23. Mi thrtént egy reggel?

24. Miért mondja az 1r6, hogy b6lcs ember volt a pásztor?

25. Mi tbrtént az évek során?

26. A fiai helyett kik bojtárkodtak a juhok mellett?

27. Elégedett ember maradt a pásztor?

28. Mi baja volt az 6regnek?

29. Mi bosszulta meg magát?

30. Bevallotta az 6reg, hogy nem egészséges?

31. Mi történt egy szép nyári reggelen?
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32. Milyen volt a szarvas, amit megpillantott?

33. Hány eves volt a szarvas?

34. Honnan tudta a pAsztor, hogy hAny eves a szarvas?

35. Min csodAlkozott az 8reg?

36. Mit csinAlt a szarvas?

37. Kbvette az 8reg a szarvast?

38. Egyszerre csak hova értek?

39. Mit csinAlt a szarvas, amikor a t6hoz értek?

O. Mit csinAlt a vizben?

41. Mi teortént mikor kilépett a szarvas a vizbal?

42. Min kezdett gondolkozni a pAsztor?

43. Mi jutott az eszébe?

44. Mit gondolt a pAsztor,

45. Mit csinAlt a pAsztor?

46. Jobban érezte magAt az els6 fUrd6 utAn?

47. Milyen gyakran jArt a t6hoz fUrdeni?

48. Milyen hatAssal volt a t6 vize rA?

49. Mi textent, amlkor hire ment a pAsztor gyógyulAsAnak?

50. Meddig elt meg az 8reg pAsztor?

51. Mi a t6 neve?

miért ji5tt a szarvas?

Gyakorlatok

A. MODEL: A kbrnyékbeli gyerekek a hAzunk elftt jAtszanak.

A gyerekek, akik a k8rnyéken laknak, a házunk elatt

jfitszanak.

1. A kbrnyékbeli erdakben vadAsztak.

2. A falubeli lAnyOk vasArnap szépen felblt8zve templomba mennek.

3. A megyebeli urak 8sszej8ttek a vAros fateren.

4. Az utcabeli gyerekek a hAzam elatt verekednek.

5. A helybeli labdarfig6 csapat megnyerte a versenyt.

6. A házbeli mit rek elhatAroztAk, hogy nem fizetik ki a lakbert.

7. A texasbeli Houston lakossAga megduplAzodott.
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8. A newyorkállambeli Albany f25125tt két repU1844 8sszeUtkembtt.

9. Az EgyesUlt Allamok szovjetuni6beli nagykemete hazautazott.

10. Sok egyesUltállamokbeli aut6t lehet Eur6pában látni.

11. A lany régi j6 keméposztálybeli családb61 származik.

12. A férfinek volt meg egy becsUletbeli kertelessége halála el6tt.

13. A gyerek észbeli képessége nem a legjobb.

14. Az emberek közt izlésbeli kUlönbségek vannak.

15. Az Unnepelyen mindkét nembeli ifidsfig szerepelt.

16. Kovácsnak meg nem volt mesterségbeli tudása.

17. Az eskUvdre levélbeli meghivfist kaptam.

18. irásbeli és sz6beli vizsgát kell tenniUk.

19. A muzeumban XV. Lajos korabeli bfitorok voltak.

20. J6kai mültszázadbeli nagy magyar 1r6.

21. Mostandban sok k6korszakbeli emléket találnak.

22. Meg nem tudni, hogy milyenek lesznek a jöv8beli kbzlekedési

eszkembk.

23. A férfi az en korombeli.

24. Csak a hivatalbeli kertelességét teljesitette.

B. Mi az alábbi szavak ellentéte?

1. mfivelt 14. távoles6

2. egy izben 15. kiter

3. parányi 16. élet

4 ni5vekedik 17. vége

5. elégedett 18. ti5bb

6. eIkerUl 19. nedves

7. vénség 20. bátor

8. szUletik 21. beborul

9. felnyitja 22. suttog

10. v6legény 23. ébren

11. ismer8s 24. tanitvány

12. mennyország 25. lakatlan

13. j61 birja 26. nyár dereka

C. Házi feladat: Beszéljen arr61, hogy hol vannak gy6gyvizek
Amerikában, és hogy milyen betegségekre van
gyógyit6 hatással a viz.
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IDEGEN VIZTOOR

(Regényrészlet)

- Fehér Klára után -

Barátság s Szaturnuszon

öten voltunk feln6ttek - ötvenen voltak a gyerekek.

Mi felndttek nagyszerden mulattuhk, a tizéves férfiak

annál komolyabban viselkedtek.

Az "Ifjfi Földrajztudemok Szakköre" hivott meg minket

vitára; egy fizikust, egy meteorol6gust, egy geológust,

egy csillagászt meg egy ir6t. Az iró voltam en.

A rbvid nadrágos feddrajztudelsokat a legegyszerdbb

kérdések érdekelték: milyen lesz a kftlekedés száz év

mülva? lesz-e foly6 a Szaharában? lesz-e szabályozott

éghajlat? atomenergiával vagy napenergiával fognak-e

mdködni a gépek? mennyi lesz az atlagos életkor? lesz-e

rendszeres közlekedês a fold, a hold és a tbbbi bolygó

között?

A kréta és tintaszagfi osztályterem falán képek és a

világrészek térképei legtak, a terem végében az "élesarok",

néhány cserép virág és egy akvárium - a táblán egy megoldott

számtanpelda. A szamtanpelda meglehet6sen bonyolult volt,

mi ilyet nem oldottunk meg a negyedikben. A szbvegben viszont

két kdvér helyesirási hiba volt. Ez kissé megnyugtatott. Az

fij nemzedék se tud mindent.

A jelenlev6 csillagász - szoke magas, sovány fiatalember

homolokán veritêkcseppek voltak. A gyerekek aziránt érdekl6d-

tek, hogy hogyan lehet levegft telepiteni a bolygókra. A

csillagász elmagyarázta, hogy a Vénusz, Mars tömege kisebb a

fbld tbmegênél, igy a gravitácift viszonyai is miscik. Ha
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telepitenének is légkdrt, a laza gfizmolekulfik elsurrannfinak

a világfirben, amint ez mfir nyilvfin meg is történt egyszer.

- Hat akkor vfiltoztassuk meg a gravitficiess viszonyokat -

javasolja egy kisfifi.

- Na, azért az mégsem olyan egyszertf...

- Hfit miért? Vagy a bolyg6 tömegét kellene növelni...

példfiul figy, hogy nagy mfignessel odavonzanfik a kozmikus

port... vagy... mondjuk... figy, ahogy a fold középpontjfiban

sokkal nagyobb fajsfilyfi anyagok vannak, mint a felsab

rétegekben...

- Ugyan - kifiltott keabe az egyik kisfifi-, ott nem

fajsfi1ykU1önbségr81 van sz6, hanem nyomfiskillönbségrea. Ha

példfiul leffirunk a fOld kazéppontjfiba...

RAjOttem, hogy a vitáb6l nem értek semmit. Ogy lfitszik,

csillagfiszunk is egy kicsit belezavarodott, mert letörtilte a

számtanpeldát, és hfirom kisfifi és a szaktud6s egylittes er&el

rajzolt parabolfikat és hiperbolfikat a tfiblfira...

A kisfifi, aki a Mars gravitfici6s viszonyait 6hajtja

megvfiltoztatni, most egy j6kora Orógdinnyét rajzolt a

tfiblfira, azon kereszttil egy elipszist és kOré tiz vizes-

zsemlyényi karikfit.

- LAssuk peldfiul a Szaturnuszt...

Elnevettem magam.

A gyerekek nem nevettek. Amikor en tizéves voltam,

a fél falu kiszaladt, ha egy rozoga Ford ment a fautcfin.

Most meg akarjfik változtatni a Mars vonzerejét. Van egy

négyéves unokaöcskOselm, aki figy hasznfilja a "televizi6,

diavetit6, konnektor, sztreptomicin, tfircsfizfis, antenna,

tetanusz-injekci6" szavakat, mint en annak idején a cicfit

vagy a tejbekásfit. Modern férfifi, moziba jfir, feIhivja

telefonon az bregapját, és amikor egy gyerekfijság fed6-

lapjfin látott egy képet, hogy a Mikulfis helikopterrel
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szAll le a j6 gyerekekhez elégedetten felkiAltott: "Végre

&tem az egészet... en mindig tudtam, hogy az butaság, hogy

a MikulAs bAcsi a kéményen bfijik be, meg tazolt6-1étrAn mAszik

-hat hogy is birnA azt a sok mászAst egy olyan öreg ember.

Helikopteren jOn - vilAgos."

- LAssuk peldAul a Szaturnuszt - mondta ismet a kisfifi

és szigorfian ram nézett. Most tdnt csak fel, milyen arAnyos,

csinos gyerek. Barna szemet hosszu, szinte kislAnyos pilla

Arnyékolta be, magas, értelmes homolokAba engedetlen hajfürt

hullott. - A csillagAsz bAcsinak azt tetszett mondani, hogy

a Mars tOmege kicsi... de a Szaturnuszé csak elég? Hiszen

annak a tömege hétszAzhetvenszer annyi, mint a mi feadtinké.

A csillagAsz letette a krétAt.

- Ezt meg honnan tudod?

- Szoktam könyveket olvasni.

- PéldAul mit?

- Kopernikusz életét. Meg a fold kOrtilhajózAsAt.

- Honnad veszed a kOnyveket?

- Otthon vannak.

fidesapad mondja melyiket olvasd?

A kisfifi elhallgatott.

Egyszerre tiz gyerekhang kiabAlta:

- BalAzsnak nincs apukAja.

A kisfifi arca biborvOrdsre vAlt. Nagy, dielbarna szene

megtelt kOnnyel, és elkeseredetten kiAltotta.

- De van apukAm. - gs letette a krétAt.

A geol6gus - szdkAllas, barAtsAgos képd bacsi, hogy

megoldja a kinos csOndet, felAllt, megsimogatta a kisfifi

arcAt.

- Hogy hivnak, fiacskAm?
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- Ifjel Adam Bal6zs.

Ifjfi 'Adam Baliza? Balfizs... ejba... vnetlen
névrokonság?

Alig vártam, hogy befejez6djék a Szaturnuszndk 6s tiz

holdjának Atalakitása, és az ifjd fbldrajztud6sok hazafelé

induljandk. Besznni dkartam ifjfi ;Aim Balázzsal.

Amikor a utudomlnyos" 6rtekezlet veget 6rt, intettem
neki.

Gyere csak, kisfiam. Van otthon lexikonod?

- Van. Révai.

- Es Vernétal az Utazás a holdba?

- Megvan. A Grant kapitány is. A rejtelmes sziget
is. A falu a levegaben is.

- De csillagászati térképed nines?

Milyen csillagászati térkép?

- Amin rajta van az égbolt. A deli égbolt is, az
északi is.

- A D61 keresztje is rajta van?

- Rajta. Szeretnéd látni?

- Persze.

- Rérdezd meg anyUkádat, mikor engedné meg, bogy

eljedj hozzam.

- Nem kell engedny. Mehetek 6n most mindjárt.

- Most? Este fél nyoldkor?

- Tizenegyig jir az aut6busz.

- De anyUk6d keresni fog.

- Nem, nem fog. 6 ma szinbázba megy. Ha el6rem az

utolsó buszt, akkor semmi vitas.



MOO

- De hat nem ffilsz? Egyedlil mászkálni?

- Mit& féljek?

- Persze, butaság. Semmit61 se kell félned. De megie,

rossz érzés lehet, egyedtil mászkálni, kês6 este.

- Megszoktam.

- Hogy-hogy megszoktad?

A kisfid vállat vont. Elindultunk egymás mellett a

hosszfi iskolafolyos6n. A gyerek nem beszélt. Nyilván azt

merlegelte, mennyit meséljen enndk az idegennek.

- A mini ugye ir a gyerekeknek?

- Igen.

Megint hallgatás.

- Olvastam egy könyvét. Egész j6.

- Hálás kbszbnet.

- Este mindig olvasni szoktam. Vagy rádi6zni. Anyu

nem szereti, ha nem vagyok otthon. Tetszik tudni, itt van a

lakáskulcs.

-Hol?

Kinyitotta az ing-gallérját. Keskeny szalagon 16gott

a kulcs, mint egy nyaklánc.

- Hogy el ne veszitsem.

- Amikor én iskolds voltam, a radirt dkasztottuk igy

a nydkunkba. Meg az 6vodásoknak dkasztják fel igy a kesztyfit.

- Igen, persze, en is láttam. Tetszik tudni, négyéves

korom 6ta van igy.

- Hogyan igy?

- Egyedül megyek haza... aztán kinyitom az ajt6t

és j61 bezárom kulcsra... és megmelegitem az ebedemet

és utána anyukának telefonáldk, hogy minden rendben van.
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- Es ki vigyáz red?

- Nem kell ram vigyázni.

- Most talán mar nem. De amig kisebb voltel.

- A, en vigyáztam magamra.

- Gezon melegitetted meg az ebededet?

- Persze.

Negyéves korodban?

- Mozart négyéves korában mar zenet szerzett.

- Igen, de atta nem lehet harmadfokfi egósi sebet kapni.

Most megint figy nevetett, mint egy kisfifi. Mint egy

egészen kis kisfifi.

Mondd, te honnan veszel ilyeneket? - jutott hirtelen

eszembe.

Milyeneket?

- Hat: megváltoztatni a Szaturnuszt... meg, hogy

Mozart négyéves korában zenet szerzett. Te csak komoly

dolgokkal foglakozol?

Hallgates.

Játszani nem szeretsz?

- Dehogynem. Focit.

- Szoktel?

Hallgates. Azuten egy betortalan kérdés:

- Nem tetszik megmondani a nagypapának?

- Nem ismerem a kedves nagypapadat. KillEinben sem

szciktam Srulkodni.

- Nem?

- Nem.

Megint gondoIkozott.

- De ha a nagypapa megkérdezné, akkor se mondane meg?
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Nézd, en nem mondanam meg, azért, mert feltételezem,

hogy te magad amfigy is mindent elmondasz.

- Nem, en nem monddk el neki semmit.

miért?

- Mert neki nem lehet.

- Gyakran látod?

- Minden vasarnap oda kell menni.

- De szeret téged.

- Nem tudom.

- Hat mit mond neked? Azt, hogy isten hozott kincsem,

viragom. Nem? gs megcs6kol? Ugye?

- Nem.

- Hat.

4

- Csak figy. Kezet nyfijt és azt mondja: "J6 napot,

Balazs."

- Tréfabed mondja.

- Nem. Komolyba mondja. gs utána azt kérdezi: hanyas

volt a számtan dolgozatod? gs aztán le kell Ulni és rajzolni.

Szabadkézit. Azutan k5rz6vel. Nagypapa megnézi és tetszik

tudni, ha nem csinalom j61, akkor legyint és bemegy a dolgo-

z6szobajába. A nagypapam f8mérnbk, vasutat épit a hegyekbe

és otthon is dolgozószobaja van.

- is ha j6 a rajz?

- Akkor kivalaszthatok a polcra egy kftyvet as hazavihetem.

- Milyen kftyveket?

- PCldaul, hogy Utazas a rejtelmes Tibetben. Meg a

Gyermek Mozart.

- Artem.
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- Es egyszer, amikor sirtam és nem akartam rajzolni, a nagy-

papa odaugrott hozzAm, megrAzta a gallCromat és ram kiabAlt:

Najd en megmutatom, bogy rendes ember leszel... bogy merneik

leszel, nem figy, mint az a csavarg6 apAd."

- is mi van a focival? - mondtam gyorsan.

- Focizni csak titokban szoktunk... mert focizni nekem

nem szabad, mert az durva sport. fis korcsolyAzni se, mert

elteirhetem a csukl6mat. De küleintornAra jArok és fiszni is

a fedettbe, fisz6tanfolyamra.

- Szeretsz tornAzni?

- UtAlok.

- Pedig a torna j6. IzmossA, arAnyossA, rugalmassA

tesz. A torna nagyon hasznos, ha az ember vilAgutazdonak

késztil.

A Malinovszki fasorban mentlink, j6szagfi fAk alatt.

Fények villantak a tAvoli hegyoldalon, és a hold hatalmasnak

és kftelinek lAtszott.

Ifjfi Adam BalAzs megAllt.

- Honnan tetszik tudni?

- Mit?

- Azt, bogy vilAgutaz6nak késztileik.

- Gondoltam.

- De ez is titok.

- Bizhatsz bennem.

- Meg Eit Cvig vArOk...

- Persze. A tizenft eves kapitAny is tizeneit eves volt.

- AhA. fis akkor megkeresem az apukAmat.

- Hol van az apukAd?

- A tengeren.
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- Ki mondta?

- Nem mondta sehki, de en tudom. Az en apukim haj6s-

kapitány vagy felfedez6.

- Mikor láttad utoljára?

- Nagypapa azt mondja, hogy sohase láttam... hogy

meghalt. Anyu is azt mondja. De en tudom. gn lAttam

is egy pillanatra. Három évvel ezeldtt... karácsonykor.

Biciklit hozott nekem. En tudom. A hangját is hallottam.

De tessék megeskildni, hogy soha nem tetszik megmondani

nagypapAnak.

- Kezet adok rd.

- Az en szcibamban diszitették a karácsonyfát. Ne tessék

féln-, en mar akkor is tudtam, hogy nem a Jezuska hozza... és

hallottam, hogy anyu azt mondta: "Vigye el innen a biciklit

és tanjbn el." Akkor azt mondta az en apaim: "Pi fiamndk

hoztam, jogom van látni a fiamat." Akkor anyu azt mondta:

"Beleegyezett, irásba adta"... és en meg hallottam apu hangját,

azt kiabdlta, hogy más is kell egy gyereknek, nemcsak paran-

csolgatás, maguk biztosan sose mesélnek neki este és nem

cs6kolják meg, és anyu meg valamit kiabált... és akkor a

kulcslyukon meg ldttam, hogy a fürddszobaajtón kimennek,

mert ugy is ki lehet jutni nálunk az el8szobába. En

futottam ahogy csak birtam, de mire kiértem a frayos6ra,

anyu volt csak ott és ram kiabált, hogy azon%ai menjek be.

En megkérdeztem, hogy apu volt itt? Anyu azt mondta, micsoda

butaság, tudod, hogy apuka meghalt. A nzuska volt itt, gyere,

nézd, mit hozott. is bementtink a szobába és kerestem a biciklit

és sirtam, hogy adjdk ide a biciklimet, de azt mondtak, csak

Almodtam, nem volt biciklim. gs nagypapa azt mondta, sz6 se

lehet biciklir6l, annyi biciklista megy ndki az aut6buszokndk.

gs Veronika azt mondta, hogy igenis, az apukám volt itt.

- Ki a Veronika?
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- 6 takaritott a nagymamaéknal, amikor meg egy hazban

laktunk.

- is mibal gondolod, hogy apukad tengeren van?

- Mert nagymama azt mondta nagypapanak, hogy annyi

haj6 snllyed el a tengeren, egyszer elsUllyedhetne az is.

- Biztosan rosszul értetted.

Most megint konokul hallgatott. De klinnycsepp fénylett

a szeme sarkan.

- Baratocskam, most mar igazan haza kell menned. Nem

vagy éhes?

- Nem

- Mondd csdk, igazán nem szoktak neked mesélni?

- Nem szoktak. De en kitalaltam egy mesét, azt mesélem

magamnak. Drumred Cs Dromr6l, a két tevCr6l.

- Mikor találtad ki?

- Nem tudom. Nagyon régen. Talán meg amlkor meg se

sznlettem.

- fis mikor meséled magadnak?

- Amikor lefekszem... mert... mert... akkor egy kicsit

félni szoktam.

- Te mondtad, hogy nincs mita félni.

- Igen... de a satétben figy morog a vizvezetek Cs az

olyan rossz. Olyankor szeretn6m, ha apukam itt volna. fis

olyankor imadkozom Crte, hogy ne slillyedjen el.

- Hogyan imadkozol?

- Van egy vitorlascs6nakom és azt odavisszem az agyba

as magamhoz szoritom, hogy a j6isten meOrtse, hogy haj6r6l

van sz6, ha esetleg nem tud magyarul... fis olyankor azt

mondom, hogy ne stillyedjen el apukam haj6ja, amig en fel

nem nbvbk Cs el nem megydk hozza.
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- Es most mondd meg, merre kisérjelek haza.

- Csak a busz megállbig tessék.

A busz megállSnál hirtelen világosság gyult agyamban.

A be nem fejezett sor a levélben: " Cs6kolja meg helyettem!"

Csakhogy tizéves férfiemberek semmit sem utálnak jobban,

mint ha nyalják, falják Sket. Egy pillanatig gondolkoztam,

azután megsimogattam hullámos haját, és megcsókoltam az arcát.

A kisfifi mindkét karjával át8lelt, és nem akart elengedni.

csillagász

kréta

szag, -a

meglehet6sen

bonyolult

szdveg, -e

jelenlev6, -e

veriték, -e

tbmeg, -e

gravitácift

viszony

légkBr, -ak, -e

laza

elsurran

mágnes

fajsfily

killónbség

nyomás

belezavarodik

letbrUl

j6kora

g6r5gdinnye

Szavak
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astronomer

chalk

smell, odor

rather, fairly

complicated

text

person present

perspiration

mass, body

gravitation

proportion, relation

atmoshpere

loose, slack

get away, fly away

magnet

specific gravity, weight

difference

pressure

get confused

wipe off

fair

watermelon



vizeszsemlye

elnevettem magam

rozoga - rossz

diavetit6

injekci6

cica

kása

fed6lap, -ja

kémeny

tazolt6-létra

engedetlen

elkeseredett

kinos

véletlen

névrokon, -a

átalakit

rejtelmes

semi vész

mászkál

merlegel

radir, -ja

-fOkfi

foci

bátortalan

árulkodik

feltételez

kbrz6

csavarg6

durva

csukló

utál

izmos

rugalmas

villan

felfedez6

nincs semmi baj
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roll of bread

I started to laugh

slide projector

shot, injection

pussycat

cornmeal mush

cover page

chimney

fire-ladder escape

disobedient

bitter, desperate

embarrassing, awkward

accidental

namesake

transform

mysterious

stroll about

consider, ponder: weight

eraser

degree (adj.)

soccer

timid

squeal

suppose

compass

tramp, loafing

rough

wrist

detest

strong muscled

supple, flexible

flash, twinkle

discoverer, explorer



megeskUdik (-re)

eltInik

konok

teve

vizvezeték, -e

nyal-fal

swear (on)

disappear

stubborn

camel

water pipe

bill and coo

Kérdések

1. HAnyan vettek részt az eeszejövetelen?

2. Mind feln6ttek voltak?

3. Kik rendezték a vitAt?

4. Kik voltak a felndttek, akik részt vettek a vitAn?

5. Mi érdekelte a rbvid nadrAgosokat?

6. Milyen szag volt a teremben?

7. Mik 16gtak a falon?

8. mi volt a tAblAn?

9. mi volt a szövegben?

10. Milyen volt a csillagAsz?

11. Mit kérdeztek t6le a gyerekek?

12. Mit magyarAzott a csillagAsz?

13. Mit javasolt erre egy kisfild?

14. Ki szat meg bele a vitAba?

15. trtette az ir6 a vitAt?

16. ts a tud6s? Mit csinAlt?

17. Mit csinAlt a csillagAsz és hArom kisfifi?

18. Kik vették komolyabban a dolgot, az ir6 vagy a kisfifik?

19. Mi jutott az ir6 eszébe a gyerekkorAb61?

20 Milyen szavakat hasznAl a négyéves undkadccse?

21. Milyen a mai modern gyerek?

22. Milyen magyarAzatot fogadott el, hogy hogyan jon a MikulAs?

23. Mit mondott az a kisfifi, aki szigorfian rAnézett az ir6n6re?

34. Hogy nézett ki ez a gyerek?

25. Mit mondott a Szaturnusz és a Mars tOmegér61?

26. Mit kérdezett a csillagAsz?

393



27. Honnan tudta a kisfifi ezeket a dolgokat?

28. Mi t5rtént, amikor a csillagász megkérdezte, hogy az

apja adja-e neki a kbnyveket?

29. Mit csinált a kisfifi?

30. Mit csinált a geologus, hogy megtbrje a csbndet?

31. Mi volt a gyerek neve?

32. Mikor a vita befejez6d6tt, mit kérdezett az 1r6n6 a fiAt61?

33. Mire figyelt fel nagy érdekl6dessel a gyerek?

34. Hova hivta az 1r6n6 a gyereket?

35. Kellett a gyereknek engedélyt kérni, hogy elmehessen az

iróniehbz?

36. Mit mondott, milyen autóbuszt kell elérnie?

37. Nem fel kés6 este a gyerek egyedill mászkálni?

38. Mit kérdezett Balázs az 1r6n6t61?

39. Mivel szokta Balázs az esteit teateni?

40. Hol van a lakáskulcsa?

41. Willy eves kora óta nem vigyaz a gyerekre senki?

42. Mit mondott a gyerek Mozartra?

43. Mit szeret a gyerek játszani?

44. Kinek nem szabad err& tudnia?

45. A gyerek miért nem mond el semmit sem a nagyapjának?

46. Hogyan fogadja Balázst a nagyapja és mit kérdez t6le?

47. Mit kell aztán csinálnia a nagyapjánál?

48. Mit csinálhat Balázs, ha j6 a rajz?

49. Mikor szokott focizni Balázs?

50. Milyen sportot szabad eznie?

51. Mi szeretne lenni, ha feln6?

52. Miért készül világutaz6nak?

53. Hol van most az apja?

54. Ki mondta neki, hogy hol van az apja?

55. Mit mesel el titokban a gyerek?

56. Mit hozott az apja neki egy karácsonykor?

57. Megkapta az ajándékot?

58. Mit mondott az anyja, amlkor az apja uten érdekl8d6tt?

59. Kit61 hallotta, hogy tényleg az apja járt ott?
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60. Ki az a Veronika?

61. Milyen mesét talált ki a gyerek saját magának és mikor

találta ki?

62. Miért szokta ezt mesélni magfinak?

63. Mit& fél a gyerek?

64. Miért imádkozik és hogyan?

65. Mivel magyarázza, hogy a cs6nakot az Agyába viszi?

66. Meddig kiséri az 1r6n6 a gyereket?

67. Mire gondol az 1r6n6 hirtelen?

68. Tizéves férfiak szeretik, ha megcs6kolják 8ket?

69. Mi thrtént, amlkor az 1r6n6 megsimogatta és megcs6kolta

a gyereket?

Gyakorlatok

A. 1. (mi) öt / volt / felnektek - ótven / volt / a gyerekek.

2. Mi felnótt / nagyszerd / mulat /, a tizév / férfiak

annál komolyabb / viselked

3. Az "Ifia Fb1drajztud6sdk Szakkbr / " meghiv / minket

vita /; egy fizikus /, egy meteorol6gus /, egy

geológus /, egy csillagász / meg egy 1r6

4. Az 1r6 volt / en

5. A rbvid nadrág / f5ldrajztud6sok / a legegyszerd' /

kérdések érdekel /

6. Lesz-e foly6 a Szahara I? Lesz-e szabályoz / éghajlat?

atomenergia / vagy napenergia / fog / mdkbdni a gépek?

7. A kréta és tintasnag / osztályterem fal /képek és

világrészek térképek / 16g /; a tábla egy megold /

számtanpelda
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8. A számtanpelda bonyolult /, mi ily / nem megold / a

negyedik

9. A gyerekek az / 6rdekl6d /, hogy hogyan ldhet leveg6/

telepit / a bolyg6k /

10. A csillagasz elmagyaraz /2 hogy a Vénusz, Mars tOmeg /

kisebb a ft5ld tbmeg / igy a gravitációs viszonyok /

is mas /

11. Hat akkor (mi) megvaltoz / a gravitaci6 / viszonyok /

javasol / egy kisfifi /

12. (en) rajbn / hogy a vita / nem ért / semi

13. Van egy négyév / (en) unokabccs / aki figy hasznal /

ezek / a szavak / mint en az a kor / a cica / vagy

kutya /

14. Modern férfifi, felhiv / telefon / a öregapa / és

amlkor egy lap / lat / hogy a Mikulas helikopter /

leszill / a je, gyerdkdk /, elégedett / feikialt /:

végre ért / az egész /

15. (en) mindig tud / hogy az buta / hogy a Mikulás kémény /

bebfij /2 meg létra / masz /

16. hogy bir / az / a sok mászas / egy öreg ember;

helikopter / jam /, vilagos
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B. Házi feladat: Irjon

1. fitra kel

2. bárátság szöv6dik

3. ragyog6 arc

4. figyelembe véve

5. Isten-hozzád

6. elszorul a szive

7. id6t szán valamire

8. embktil bagy

9. sz6ba all

10. jut beven

mondatokat a következ6' kifejezésekkel:

11. annak rendje-modja szerint

12. nem futotta a pénz

13. izig-vérig

14. zavaeba hoz

15. megbosszulja nagit

16. szamontart

17. megbecsill valtkit vagy valamit

18. megnyeri a csatát

19. megeskildik valamire

20. hajdan

TAVCS6
A
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45

AZ ELFELEJTETT ARC

Szab6 Dezs6 után -

A nap meghajlott, de azért a faluban tovább is gonoszok

voltak. Tovább káromkodtdk, tovább csaltaX, loptdk, hamisan

mértek, titkol6ztak, elárultak. Mintha sohasem végz6d5tt

volna be a nap. Jaj, pedig mar kfteledett az éjszaka.

Pedig a nap lehajlott mar s a bfizatenger tfils6 kaldszai

mar érintették a szélét. A falu kftepen, a faluháza el6tt,

egy nagy téres hely volt. Kört5skbrUl tizenkét kereszt Mott,

rajtuk a Megvált6val. Egyforma volt a tizenkét Megvált6kép,

szomorta és egyszerd mindenik és egyformák voltdk a keresztdk.

Valaha valami gazdagember Allitotta 6ket ide s ha mar ott

voltak2 hat ott voltak. Legalább a bir6 igy verhette a

mellét - Nekem meg a tizenkét Kirisztus sem parancsol! -

Embere és barna hazafelé j5tt a mez6kr6l. Az embere

sbtéten, morcosan, elégedetlenUl. GyUli5lettel a munka, a

feold s egymds irAnt. A barma szeliden, meghajolva.

KbrU1d11t6k a kfitat s bámulták a szép világot. Mar mint
a barmok.

A holtmez6 fel& egy ember j6tt a faluba. Magas volt,

de meghajolt2 szelid volt az arca, de szomord volt, és mégis

moso/yogtak a szemei. Hosszd haja volt s nagy szake szakálla.

Megg5rbedt vállán batyu vnit2 de Ures, tires batyu.

Belépett a boltba és azt mondta! - J6 estét kivánok.

- ugy mondta ezt 6, mint más emberfia. S valahogy

mégis beljebb ment az emberbe az 6 kivánsága.

A boltos éppen lisztet mért egy szegényasszonynak.

A mértéken alul ott volt a dugott vas, hogy kevesebb

lisztet MAD lisztnek mutasson. De azért a boltos odaszólt

a vendégnek: - Fogadj Isten, j6 ember, Uljön le mindlunk.
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Az idegen rfitilt egy zsfikra és rfinézett a boltosra.

Nagyon-nagyon j6, vilfigit6 szemmel nézett ra és sztat:

Bizony j6 ember kend, boltos fir9 hogy ilyen tetézve mer

ennek a szegény asszonyndk.

A boltoson fitment az idegen hangja és nézése és 5ssze-

razk6dott: - Jaj, milyen fdkete vagyok en - mondta.

Azzal nagy titkosan levette a pdkol-vasfit a mérték alfil $

j61 megtetézte a lisztet a szegény asszonyndk. Az asszony

elment s akkor a vendég is elkOszOnt. A boltos pedig kifillt

a bolt ajtajfiba és azt mondta: - Milyen szép csendes este

van ma. - Pedig 8' mar ezer ilyen estet lfitott es meg sohasem

mondta. Azutfin pedig igy tOprengett: - Hol láttam en ezt

az arcot, hol lfittam ezt az arcot?

A szomszed hfizbea kiabalfis es nehéz sirfis hallszott

ki. Egy gonosz asszony verte a mostohajfit. Fiatal volt

meg az asszony s ffijt a mfija a szep legenyekert, akik a

lányara neztek. Azert fonott kenderkorbficcsal verte a

lefinyfit. Nesze, te fehertesttr, ne te nagyszemff, ne te

ezUst kacagfisfi!

Az idegen bement, eltdkarta a lfinyt és szeliden

oddhajolt az asszony ele: - Oss engem, j6 asszony, ass,

amig kivered rajtam a haragodat. egy szfinlak, hogy

haragszol.

Az asszony nezte a meghajlott embert, a nagy szomordsfigot

és jemagot az arcfin, meg a szelidseget. Es bel6le is sirfis

tort fel: - Jaj, de rossz vagyok, jaj de gonosz vagyok! -

mondta.

Az idegen megfogta a Any kezet, az asszony kezebe tette

es mondta: - Csókold meg a te j6 anyfidat, leanyom, - es elment.

Az asszony magfihoz Melte a lfinyt, megcsókolta: - Ugye

a Pistfit szereted, hat légy boldog vele, vasfirnap megtartjuk

a kezfog6t. Es valami ffijdalmat erzett, mint egy meleg
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jedesést. Kérdezte a lanyt6l: - Hol lattam en ezt az

embert? - A lány felelt: - Talán a varosban, talán irott

kbnyvben, de figy az eszem aljan van a képe.

A leggazdagabb gazda a tornScan vacsoralt a csaladjaval.

Kbvér f8tt tyfikot ettek hSfehér kenyérrel és vOr5s bort ittak
hozza. A szegény beres nép az udvaron Ult. Penészes kenyér-

hajat ragcsaltak és sethajtast nyeltek hozza.

- Adjon Isten j6 estét! - szat az idegen.

- Az Isten, az adhat, amit akar, - szólt a gazda.

Az idegen csak nézi a gazdagot, ahogy eszik az eméivel

s nézi a szegényeket, ahogy éheznek. Leveszi a batyujat,

kinyitja $ keresgélni kezd benne. De bizony az tires. 6
maga is sethajtja: - Ores, Ores.

Odaszed a gazdag emberhez: - Mit adsz az en hosszfi

hajamért? - Megér egy darab avas szalonnat, - kacagta a

gazdag ember.

- Hat vggd le ezt az en hajamat és adj nekem egy darab

avas szalonnat, hogy elégitsem meg ezeket a szegény embereket.

- Asszony, hozd ki a nagy mondta a gazdagember.

Az asszony kihozta a nagy oll6t. A gazdag félkezébe

fogott az idegen hajab61 egy nagy tincset, másik kezével

rafogta az oll6t. Hat az asszony feikialt: - Jaj, hogy a

szivembe vagtal édes uram, vajjon mi fog meg ma történni!

A gazdag ember csak nez, aztan megint rafogja az

ollót. Hat elad6 lánya feIkialtt - Jaj, hogy a szivembe

vagtad, &les apam, az ollót, mi s mi fog holnap tftténni!

A gazdag ember harmadszor is rafogja az ollft. Akkor
kis fia kialtja: - ides apam, édes apam, jaj, hogy a szivembe
vagtal, jaj, jaj, mi fog tbrténni holnaputan!

is akkor a gazdag ember latta, hogy 8 csak gydjt, gyajt,

de nem Ogyel a vérei szivére, lelkére. As latta, hogy a mai
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nap sem az 5v6 és hogy a hoinap és a holnaputan leselkednek.

Jaj, mi less az 6 gonosz szivével! Odaszblt az asszonynak:

- Old le a tiz legk5vérebb tyfikot és add ezeknek a

szegény embereknek.

Az idegen itt is elkBszónt. A gazda szólt: - Milyen

j6 képdek ezek az en cselédeim, nézd anyjUk, az ott hasonlit

a mi Jancsinkhoz. Azután megint szólt:

- Hol lattátok ezt az idegent, mert mérget veszek rá,

hogy lattam mar valahol. - - Talán mikor az orvosnál voltunk, -

sz6lt a lány.

Bement a bir6hoz is az idegen. A bir6 épen kat ember

kazt5tt tett igazságot. Az egyik azt mondta:

- Az almafaig ér a nldem. - A masik azt mondta:

- A k5rtefaig ar a nlded. Ezen aztán veszekedtek

és a bir6hoz j5ttek. Az egyik veszeked6 a bir6 veje volt,

a másik veszeked6 a bir6 haragosa volt.

- Neked nincs igazad! - mondta a biró a haragosanak.

- Az a darabka nld ezé itt ni! - As rámutatott vejére.

- Jaj! Jaj! Jaj! - kiáltott az idegen.

- Mi a bajod, idegen ember, kérdezte a bir6 s a kat

másik.

- Oh, j6 emberdk, adjatok egy embernyi nldet. trzem

hogy mindjárt meghalok s nem szeretnék bitang Radben

nyugodni. Gazdag ember voltam, feleségem és gyermekeim

voltak. A vagyonom elvették a rossz emberdk, a csaladom

elvette a jet Isten. Csak egy darabka nldet adjatok dhol

beszentelhetnek.

A bir6 veje latta a halált, az igazságot és az itéletet,

szedt: - Kérd azt a darabka nldet ett6l ni, mert 5v6 a juss

szerint. - Es megmutatta a bir6 haragosát.
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Ez pedig szólt: - Neked adom azt szivemb61, szegény

idegen ember.

A bir6nak eszébe jutott a fald kapuja, mely neki is

megnyilik, meg a számadás is eszébe jutott és sz6lt a

haragosához: - Bocsáss meg nekem, testvér.

Az idegen ember elment. A bir6 At5lelte a két embert: -

Maradjatok ma nAlam vacsorAra. - Azután: - De hol lAttam en

ezt az ezt az embert? Talán a katonaságnál, sz6lt az

earyik. - Talán a Balog Peter lakodalmán, - szdat a másik.

Es minden egyes házba betért az idegen. As mikor

elment, az egész falu, emberek és asszonyok, mind a falu

térségére siettek. - Olyan j6 lesz most egymAst lAtni, -

mondottAk az emberek.

gs a gyepes terség megtelt népekkel. HAt a bir6

nagy fenhangon szat: - Halljátok atyafiak, embernép és

asszonynép, aki nekem megmondja, ki volt az az ember,

tiz bUntetésft elengedem, mert bizony mondom, ismer&

volt az orcAja.

Fenhangon szedt a boltos is: - Hallják kendtek,

falubéliek, aki megmondja, ki volt az a j6 ember, annak

en egy A115 hétig ingyen mérek mit $ mit nem kiván. Mert

tudom en, hogy lAttam mar az arcAt.

A gazdagember is: - Halljátok, feadiek, rokonok és

más emberek, aki nekem megmondja, ki volt az a dics6séges

j6 ember, en annak száz zsAk lisztet és egy kövér

tehenet adok. Mert j61 cmlékszem en rá mind az eg4sz

családommal.

A Pironcsákné mezitlábas kis fia - Pironcsákné egy

szegény szegfty Bzvegyasszony volt - megfogta a bir6

mbgbtt egy malac farkát. A malac sivalkodnikezdett.

- Mész el onnan lady5k, mert bezzeg pofonteremtelek! -

kiáltott a bir6 és felemelte a kezét.
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A gyermek egy nagyot ugrott s kis homlokdval neki Ut6d5tt

az egyik keresztnek. Felnézett, hogy mire haragudjék. is

akkor felkidltott: - Ni &les anyám, ni &les anyám, ez a bácsi

segitett ma anydmnak a zsdkot vinni!

A népek felnéztek. Tizenkét keresztra nézett rájuk egy-

formán, szeliden, jóságosan, a világgá ment vendég.

Akkor hdromszlz sziv mélyén elsUlyedt harang Agni kezdett.

is sirni kezdett a falu, sirni.

meghajlik

csal

hamisan

mér

tuls6

titkolózik (vi)

kaldsz

Megvált6

barom, barmot, barma

morcos

gyUlielet

meggbrhed

batya

dugott

tetéz

összerdzkódik

tbpreng (-n)

fdj a mdja (-Art)

korbács

szdn (-t)

kézfog6

beres

Szavak

404

bend, stoop

cheat, swindle, deceive

deceptively

weigh (v)

the other side, opposite

assume an air of secrecy,
keep a secret

ear of corn

Saviour, Redeemer

cattle, livestock

sullen, sour, morose

hate (n)

bent

bundle, pack

hidden

heap up

tremble, quiver, shake

meditate, brood

itching for something

whip (n)

be sorry for, pity

engagement

farmhand



penészes

kenyérhaj - kenyérhéj, -at

rágicsál

avas

oll6

elad6 lány

tincs

Ugyel

leselkedik

mérget veszek rá

veszekedik

haragosa

mildewy, mouldy, musty

bread crust

keep chewing

rancid

shears, scissors

marriageable girl

curl, lock

take care of

lie in waiting

I could swear, I am quite sure

quarrel

his enemy; be on bad terms
with somebody

bitang rascal, villain

beszentel consecrate, bless

juss somebody's right

számadás account

gyepes grassy

fenhangon - fennhangon in a loud voice

orca = arca

dics6séges glorious

pofon teremt - pofon t slap in the face

Kérdések

1. A nap melyik szakában kezdi az 1r6 a törthnetét?

2. Hogy irja le az embereket, milyenek voltak?

3. Mi volt a falu kemepen?

4. Mi volt kbrós-kartil a téren?

5. Ki volt a 12 kereszten?

6. Egyformák voltak a keresztek és a Megvált6képek?

7. Ki Allitotta oda a keresztfakat?

8. Mit mondott a bir6 a keresztekkel kapcsolatban?

9. Kik és mlk j5ttek haza a mez6r61?
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10. !fogy jeettek az emberek?

11. Hogy jbttek az állatOk?

12. Mit csináltak a barmok?

13. Honnan jött egy ember a faluba?

14. Hogy nézett ki?
4-

15. Mi volt a vállán?

16. A bolba belépve hogyan kaszEInt az ember és hogy hatott

a k5sz5nése?

17. Mit csinált éppen a boltos, amlkor az ember belépett a

boltba?

18. Mit mondott az embernek?

19. Mit válaszolt az idegen?

20. Milyen hatAssal volt ez a boltosra, mit gondolt magában?

21. Mit csinált ekkor a boltos?

22. Mit csinált a boltos, miután az asszony és vendég is elment?

23. Mi hallatszott a szomszéd házb61?

24. Miért verte az asszony a mostoha-lányát?

25. Mivel verte?

26. Mit csinált az idegen?

27. Mi tartént az asszonnyal, amlkor az idegent nézte?

28. Mit mondott az idegen a lánynak?

29. Mit mondott az asszony a lánynak, miután az idegen elment?

30. Mit kérdezett aztán a lányt61?

31. Mit mondott a lány?

32. Mit csinált a leggazdagabb gazda a faluban?

33. Mit vacsoráztak?

34. A szegény beresek is ezt vacsorázták?

35. Mit csinált az idegen, amikor bement a gazdaho ?

36. Mit keresgélt a batyujában?

37. Milyen ajánlatot tett a gazdának?

38. Miért akarta eladni a haját?

39. Mit kiáltott a gazda felesége, amikor a gazda bele Akart

vágni az idegen hajába?

40. Ki kiáltott fel és mit kiáltott, amikor másodszor Akart

belevágni?
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41. Es mi tbrtént, amikor harmadszor akart belevigni?

42. Mit látott meg ekkor a gazda?

43. Mit mondott a feleségének?

44. Mit kérdezett a gazda, miután az idegen elkemzeint tank?

45. Mit mondott a lány?

46. Azután hova ment az idegen?

47. Mit csinált éppen a biró?

48. Ki volt a két ember, akik kbzött igazságot akart tenni

a biró?

49. Mit mondott a bir6 a haragosinak?

50. Mikor az idegen ezt hallotta, mit kért t6lUk?

51. Mit seat erre a Mit) veje?

52. s a biró haragosa?

53. mi jutott eszébe a biremak és mit mondott a haragosának?

54. Mit csinált a bird', miután az idegen elment?

RR Tudták, hogy hol látták az idegent?

56. Hova ment ezután az idegen?

57. Mit csináltak az emberek miután elment az idegen a falub61?

58. Mit kérdezett és mit mondott a bir6?

59. Mit igért a boltos?

60. Mit igért a gazdagember?

61. Mit csinált egy szegény özvagyasszony kisfia?

62. Mi tórtSnt, amlkor a bir6 pofont igért a gyereknek?

63. Mit kiáltott a gyerek, amlkor felnézett a keresztre?

64. Ki nézett a tizenkét keresztr61 egyformán rdjuk?

65. Mi textént a falu népével, amikor felismerte a világgá

ment vendéget?

Gyakorlatok

A. MODEL: A bfizatenger tfils6 kalászai...

A bfizatenger tfiloldalon lev6 kalászai...

1. A hátulsó gyerek Kovdcsék gyereke.

2. Az oldals6 fa egy tblgyfa.

3. Az innens6ház a sogoromé.
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4. Az onnans6 ház Keményék háza.

5. A széls6 lány a legszebb.

6. Az elül36 kocsi az enyém.

7. A t1a1s6 kertben szép virágok vannak.

B. MODEL: Megk5szbni szivb81. - K5szbnje meg szivbal.

1. Meg viccbdi sem lehet ezt mondani.

2. Meg kell csinálnia saját erejébal.

3. Az eldadás két részbal fog Allni.

4. Nem szabad elkésnie az iskolábol.

5. Meg egy métert vesz abb61 az anyagb61.

6. Nem lehet megkérdezni, hogy ki mlb61 61.

7. Fel lehet használni az anyagot szUkségb61.

8. A gyerek megtanult némettll saját akaratáb61.

C. MODEL: Hogy mondja más sz6val?

1. gonosz 14. mászk61

2. ketradk5ri11 15. fut

3. Megvált6 16. bicikli

4. mez6 17. megpillant

5. bámul 18. nedves

6. tbpreng 19. nyár dereka

7. lit 20. elrejt6zik

8. k6zfog6 21. zuhan

9. ligyel 22. érdekl6dik

10. j6képd 23. barom

11. megtelt 24. &tilt

12. bátortalan 25. apró

13. 6hajt
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IDEGENFORGALMI KISLEXIKON

Mogyorhéjban -

- Pap Mikl6s utan -

BAKONY
Magyarorszag vadregényes természeti szépségekben

leggazdagabb vidéke? Igen. Matyás kiraly egykori

vadaszterülete? Igen. Rêgvolt betyarok bfivaelye? Igen.

Csakhogy ez mind keves. Magashegyvidéki tajai, fest&

sziklas romantikus patakvellgyei, fterd6-je11ege'rengetegei,

()don varromjai, barokk varoskai, geol6giai látvanyosságai,

szivet-lelket fe111dit6kirandul6helyei, pompas és

pillanatonként valtoz6 panoramaja,hihetetlenül gazdag

allat- és nElvényvilaga, gy6gyvizei, forrasai, tavai,

hegycsficsai és vEdgyei, épitészeti emlékei, hagyomanyai

és népszokasai mindmegannyi latványossag, élmény,

felejthetetlen emlék, egy érdekes, valtozatos, MID%

kis vilag. Mindent megnézni, mindenhova eljutni persze

nem lehet. De legalabb egy rdvid latogatast, futó

ismeretséget minden bizonnyal megérdemel: Varpalota,

Matyas hajdani sziklavaranak emlfteivel; Zirc, ahol a

cisztercita apatsag 6don épnletében az orszag harmadik

legnagyobb kbnyvtarat dizik, ahol a vilaghirir finn-ugor

nyelvész, Reguly Antal sztiletett és amelynek európai

hire' védett arborétumaban az ds-Bakony egy megmaradt

darabja lathateq Papa, csodalatos kis barokk maemlékhazaival,

breg iskolaival; Herend, a világhlril, kézifestéserporcelan

szül6faluja; Pannonhalma, a magyarorszagi bencésrend

csaknem 8 évszazados apatsagaval Bakonybél, Bakonyszent-

laszl6, Csetnek vara, Ajka, a bortermeSoml6. fis végal

megnyugtatasul: a Bakonyban mar rég nincsenek betyarok.

A modern betyarok jobban szeretik a milliós nagyvarosOkat.
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GYOR

Budapest és Secs k828tt, pontosan a fele

uton, a Kisduna, Rába és RAbca találkozásAnAl

teral el a Kisalf8ld f6vArosa, északdunAntAl

iparának és kereskedelmének k8zpontja. T8rté-

nelme meglebet6sen mozgalmas, megtelepedtek itt

a kelták, r6maiak, - s6t, az fijkorban egy r8vid

id6re a franciák is. A BelvAros kicsiny dombocs-

káján, az figynevezett KAptalan-dombon

t8bb mint 900 esztendeje, a Paspekvár. Néhány

bAstyafala meg ma is All. Szemben, a plispoki

szekesegyhAz meg az ArpAdkori formAkat drzi,

de belseje tiszta barokk. A BelvAros egyébként

Gy6r mdemléki k8zpontja. Nevezetesebb épaletei:

a bences templom és rendhAz, az egykori Bezerédi-

palota és a barokk izlés kannb8z6 irAnyzatait

tOkr8z6, zAtt sarokerkélyes polgAri lak6hAzak.

pfics
DunAnta "f6VArosa", az orszAg legjelent6sebb

gazdasági és kulturAlis g6cpontja. 130.000

lakosAnak csaknem fele az iparban dolgozik, bAnyAi

évente kftel 3 milli6 tonna szenet adnak. Csaknem

600 eves egyetemet meg Nagy Lajos kirAly alapitotta,

ez volt Eur6pa 8t8dik univerzitása. A sz6 bete'

szerinti értelmében urbanus-jellege, tehAt ez a

telepUlés, Budapest után, talán a legvárosiasabb.

LAtnivaloit évente 3-400.000 lAtogat6 keresi fel.

Els6sorban persze a 2.000 esztendes vAros mfiemlékeit:

a négytornyd szekesegyhAzat, a f8ld alatti 6keresz-

telly temet6-kApolnAt, a festett sirkamrAkat, a

kbztpkori várfalak és kerekbAstyAs kaputornyot;

a finom izlése g6tikus és barokk lakóépilleteket,
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Jakovali Hasszan dzsamijat és mellette a tizen-

kétszögd karcsfi minaretet, Idrisz Baba tilbejét

es a Széchenyi-téri tegrök dzsamit, a régi pap-

nevel6 intézetet és mellette a Vármegyeha4at, a

kaptalani levéltarat és a Janus Pannonius Mfiseu-

mot, meg a Mecsek oldalaban meghfiz665 fest&

Tettye-romokat.

SZfiKESFEHfiRVAR

Az irpadok idején Alba Regia-ndk, Fehér

Var-nak hivtak.. A mohacsi vészig a magyar

kiralyck koronaz6 és temetkez6helye volt.

37 kiralyt koronaztak falai kózött és 17-et

temettdk el, elsienek Szent Istvant. Középkori

szépségét és nagyságat ma mar csdk néhany

mdemlék jelzi, hiszen feldfilta a tarók, a tatar

s a masodik vilaghaborfi. Központja a Szabadsag-

tér, itt all a varosi tanacs barokk székhaza, a

copf-stilusfi plisp8ki palota és az ugyancsdk

barokk izlés6 egykori Zichy-palota, valamint a

ferences rendhaz. A palyaudvar fel& vezet5

fiton lathatft a Szent Istvan altal alapitott

roman bazilika maradvanyai, mellette kiStar és

Romkert-mfizeum.
fipitészeti latvanyossag a barokk

székesegyház, a gótikus Szent Anna-kapolna, a

cisztercita templom és rendhaz, a régi Varmegye-

haza és egy orszagszerte parjat ritkit6

a 200 esztend8s patika rokok6-faragasfi berendezése.
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AGGTELEK/ CSEPPK6BARLANG
Nem is egy barlang, hanem egész barlangrendszer.

Legnagyobb és leghosszabb a "Baradla", csaknem 6 km.

hosszA s Stnyfilik CsehszlovSkiába, ahol DomicAnak

nevezik. A "fbldalatti országhatár" egy vasrácsos

ajtó, amelyet 65 nyarán kinyitottak s azóta a magyar

és csehszlovák turisták szabadon bebarangolhatják

az egész barlangot. A Baradla cseppkbvei világ-

hirdek. Akad keattik 13-15 meter hosszfi és ugyan-

olyan atméreje 6rilsi kkoziedmeny. Tbbb mint

250.000 esztend6kellett hozzl, mig kialakult.

A BaradlAnak ket bejárat van: az egyik Aggteleken,

a másik J6svaf6n. A kett6 közlitti barlangi tdra

id6tartama 5 6ra! A barlang melyén patak folydogál,

ez a Styx. Ikertestvére egy másik patak: az Acheron.

(Megjelent a Kincses Kalenddrium 1965. évfolyamában.)

mogyor6héj, -at

betyár, -ja

bfiv6hely

eserd6

jelleg

rengeteg

ódon

látványosság, -a

felUdit6

mindmegannyi

fut6 ismeretség

cisztercita

nyelvész

védett

Szavak

4.12

nutshell

outlaw, highwaynan

hiding place

virgin forest, jungle

type, character

vast forest

old, ancient, antique

sight, spectacle

refreshing

all of them, a great number
of them

superficial acquaintance

Cistercian

linguist

protected



bencés-rend, -je

mozgalmas

kAptalan

pilspak, -bat, -e

székesegyhAz

rendhAz

irAnyzat

polgAri

g6cpont, -ja

sz6 betd szerinti értelmében

6

kápolna

sir, -ja

dzsAmi (mecset)

szbg, -e

tUrbe (maus6leum)

levéltAr, -dk, -a

székház, -at, -a

copf-stilusfi

ferences

maradvAny

pArjAt ritkit6

cseppkabarlang, -ja

Atnyfilik

vasrAcs

barangol

Atmér6

képz6dmeny

idietartam, -a
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Benedictine Order

lively

chapter (of cathedral or
collegiate church)

bishop

cathedral

monastery, convent

tendency, slant

middle class, civil

center, junction

literally

ancient, old

chapel

grave (n)

mosque

angle, angular

mausoleum, tomb, grave

archives

seat, center, headquarters

style of the age of Louis XVI
in France

Franciscan

relic, remains

unmatched

stalactite / stalagmite cave

extend over, stretch across

iron bars, grill

wander, rove, ramble

diameter

formation, growth

length of time



Kérdések

1. Hol van a Bakony hegység?

2. Miben gazdag a Bakony?

3. Kinek volt egykor a vadásztertilete?

4. Milyen a fekvése?

5. Vadregényes természeti szépségein klvül mi mindent lehet

találni a Bakonyban?

6. Meg lehet nézni mindent rbvid ide5 alatt?

7. Mi érdemel egy rbvid látogatást?

8. Mir& hires Várpalota?

9. Ki született Zircen?

10. Mi van Zircen?

11. Mi van Pdpan?

12. Mir& hires Herend?

13. Mi van Pannonhalmán?

14. Milyen régi az apátság Pannonhalmán?

15. Hol teremnek j6 borok?

16. Vannak meg betyárok a Bakonyban?

17. Hol vannak a modern betyárok?

18. Hol fekszik Gy6r?

19. Mayen foly6k találkoznak ott?

20. Miért nevezik a Kisalföld f6vdrosándk?

21. Milyen a város tbrténelme?

22. Kik telepedtek itt meg?

23. Mikor épült a Puspbkvdr?

24. Mi van szemben és milyen épitészeti formikat 6riz?

25. Mik a nevezetesebb éptiletei Gyernek?

26. Minek a f6városa Pécs?

27. Milyen jelentds g6cpont?

28. Milyen régi egyetem van Pécsett?

29. Hányadik egyeteme volt ez Eur6panak?

30. Milyen régi a vdros?

31. Mik a fontosabb látnival6i?

32. Milyen tbrbk megszállás korabeli emlékek vannak Pécsett?



33. Mi volt Székesfehérvár neve az irpSdok idejében?

34. 'any kirSlyt koronSztak ott meg és hányat temettek el?

35. Hol van az Aggteleki Cseppk6barlang?

36. Rally barlangb61 Sll?

37. Milyen hosszü a leghosszatb barlangja, a Baradla?

38. Hova lehet itt átmenni?

39. Milyen nagyok a cseppkemek?

4o. Mennyi id6kelletthozzS,hogykialakuljon?

41. Mi 7an a terlang mélyén?

42. }any bejSrata van a Baradlfinak és meddig tart a beiSratok

kBzötti tfira?

Gyakorlatok

A.I BAKONY

1. Magyarország vadregény / természet / szépségek /

leggazdag / vidék /? Igen.

2. MStyás király egykor / vadászternlet /? Igen.

3. Régvolt betyárok bfiv6hely I? Igen. Csakhogy ez mind keves.

4. Magashegyvidék / tájak /, fest6 / patakvölgyek /, 6serd6

jelleg / reLgetegek/, sziv -1élek / felUdit / kirándulóhelyek /,

hihetetlen / gazdag Allat- és ntményving / gy6gyvizek /,

források /, tavak /, hegycsficsok / Cs vólgyek /, Cpitészet /

emlékek /9 hagyománydk /, népszokások / mindmegannyi

1Stványossfig.

5. Nem lehet minden / megnéz / mindenhova eljut /.

6. De egy ravid 1Stogatas / megérdemel: Várpalota, MStyás

hajdan / sziklavir / emlékek /: Zirc, az ország harom /

legnagy / kftyvtár / a cisztercita apatság épUlet /; Herend,

a vilSghir /kézifestés / porcenn szül6falu /; Pannonhalma,

a magyarország / bencés-rend csaknem 8 éveszázad / apátság /.
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A. II. GAR

1. Budapest és Bécs k6z /, pontos / a fél / fit /,

a Kisduna, Raba és Rabca talalkozas / elterül

a Kisalf6ld f8varas /, északdunantfil ipar / és

kereskedelem / k6zpont /.

2. Tarténelem / meglehet6s / mozgalom /; megteleped /

itt a keltak, rómaiak, - az fijkor / egy eivid id6 /

a franciak is.

3. A Belvaros kicsiny domb / 4111 / a PUsptik-var

t6bb mint 900 esztend6 /

4. A Belváros Gy6r mabmlék / kelzpont /.

A. III. PECS

Dunantfil "f8Varos /", az orszag legjelent6s /

gazdasag / és kultura / g6cpont I.

2. 130.000 lakós / csaknem fél / az ipar / dolgoz /,

banyak / év közel 3 millió tonna szén / ad I.

3. Csaknem 600 év / egyetem / meg Nagy Lajos kiraly

alapit /, ez volt Európa 6t / egyetem /.

4. A sz6 beta szerint / értelem / urban- / jelleg /,

teat Budapest után talán a legvárosias I.

5. Látnival6k / év / 3-400.000 lategat6 felkeres I.

6. Els6sor / persze a 2.000 esztend6r/Város mlemlékek /:

a négytorony / székesegyhaz a fold alatt /

ókeresztény temet6-kapolna /, a fest / sirkamrak /

a k6zépkor / varfalak as kerekbastya kaputorony /.

416



47

IDEGENFORGALMI KISLEXIKON

(FolytatAs)

DEBRECEN

Kissé 5reg vAros, most mfilt 600 esztend6s.

Egyébként az ország harmadik legnagyobb vArosa,

a Nagyalföld keleti felében, a HajdfisAg szivében,

roppant kiterjedésef pusztakt61 kórtIlvéve. 450

négyzetkilometernyi területével, 140.000 lakosAval

a Tiszgntfil f6vArosa, gazdasAgi és kulturAlis

központja. Az id6k folyamAn szAmos tftbe-kevésbé

rAill6 névvel becezték, de polgArai csupAn kett6re

büszkék. Egyik a 'Ialvinista R6ma" jelz6, a mAsik,

hogy Civis vAros". A legnevezetesebb lAtnival6i

sorAban els6 a reformAtus Nagytemplom, Debrecen

jelképe. 1849. Aprilis 14-en itt mondta ki az

OrszAggyalés, - Kossuth javaslatAra - a Habsburg-

hAz detronizAlAsAt. 1944 december 21-en pedig itt

alakult meg Magyarország ideiglenes nemzeti kormAnya.

A Széchenyi utca sarkán A116 Kistemplom vArbAstya-

szer6 tornyAval - tóbb, mint 200 eves mdemlék. Fele

annyi id6s a VArosi TanAcs emeletes, klasszicista

épOlete. Az "Arany Bika" szA116 országoshir6 épi-

tészeti nevezetesség. A ReformAtus Kollégiumban

diAkodkodott Csokonai Vitéz MihAlyt61 kezdve Móricz

Zsigmondig a magyar irodalom és költészet szAmos

jelese. Az 1930-ban épult Dery-mfizeum a vAros egyik

bliszkesége. A NagytemplomnAl kezd6d6 Péterfia-utcAn

At vezet az fit a Nagyerd6be, ahol 90 holdnyi tertileten

épUlt tel a hires debreceni Orvosegyetem klinikai

telepe. Kftelében meg egy magasrangfi fdiskola: a

Kossuth Lajos TudomAnyegyetem. A Nagyerd6 adott

otthont a vidAmsAg és a szomorfisAg intézményeinek

417



egyaránt: itt van a városi strandfUrd6, a fedett

uszoda, a cs6nakáz6-t6, a sportstadion, az Allat-

kert 6s - az ország egyetlen kremat6riuma.

EGER

Budapestt81 140 kilomfternyire, a Witra és

a Bak kb:0kt fekviS, 40 .000 lakosti vfiroska, "az

iiko16k, a mtremlekek, a fOrda és a j6 bor"

virosa. Neve a magyar tbrt6ne1em egyik legra-

gyog6bb lapját dlsziti. 1552 6szén Ali budai

basa - miutin elfoglalta a fél országot - 120.000

fenyi hadával fogta ostrom alit 12.000 tembk

Agyil 38 napig tarte a falakat, de DOW, istván

várkapitány és alig 2000 fanyi dksége véres

fejjel verte vissza az ostroml6kat. A várban

egy-k6t hatalmas emtegttvas kondér ma is láthat6,

az egri asszonyok ilyenekben fftték a szurkot és

az olajat, amit az utols6 napon, oktfter 14-én

a bástyákra felhág6 janicsárok fejére eiditottak.

Egert nem tudta bevenni Ali basa. Csak 50 esztend8Vel

kés8bb kerOlt tbrók kézre s akkor kftel 100 6vig

maradtak benne a h6dit6k. A történelmi levegojlrkis

barOkk város telistele mdemlékkel. A legnevezetesebb
termoszetesen maga a var. A barokk-korban épUlt fel a

gybnyetre érseki székesegyház, a minorita templom, a
Pedageogiai F8iskola 6s sok-sOk utcányi olasz

1sl6se apr6 palota. A tbrek hódoltság korára

emlékeztet az IrgalmasOk-temploma el6tti téren

40 mfternyire magasod6 karcsa minaret. Az

egykori érsdki kert szél6n 6pUlt az egri far-

dftelep. Ez a néhány hold az ország egyik

leggazdagabb forrás-terOlete. A gy6gyfOrd8ben

2, a giezfOrd8ben 14, a sportuszodábar 23, a
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strandfUrd8ben 8, a NépfUrdoben 5, az Erzsêbet-

fUrd8ben 1, 5sszesen tehat 50-nél is tóbb 27-28

C fokos radifmktiv hévforrás tör a felszinre.

ESZTERGOM
Budapestt81 mintegy 50 km-re, ahol a Duna

csaknem derékszogben délnek fordul, fekszik az

arpadhazi kiralyok székvarosa, Nagy Karoly frank-

birodalmanak keleti végvara. Hajdan "Oster

ringun"-nak, keleti varnak nevezték, ebb81 lett

a középkori latin Strigonium, majd elmagyarosodva:

Esztergom. A Várhegy fennsikjar61 nyil6 panorama

az ország legszebb tájképe. A hegy csdcsán az

arpadkori palota feltart és helyreallitott

maradvanyai. A fennsikon Magyarorszag legnagyobb

temploma: a Bazilika. Magassaga 100 meter a 22

meter magas oszlopcsarnokot 8 korinthusi oszlop

tartja. Leny0415z6 méretek! A vbrbsmarvany

diszitésff templom f6oltara m5g5tt a vilag egyik

legnagyobb vaszonra festett képe: a 13 meter

magas, 6 és fél meter széles festmény Grigoletti

velencei fest6 milve. A Bazilika baloldalan lev6

hires Bakeocz-kapolna az orszag egyetlen épen

maradt reneszansz meemléke. Esztergomi neveze-

tesség a Bazilika kincstara, a Keresztény Mezeum,

a Varmdzeum, a Balassi Balint Mdzeum, a rCgi

Bibliothéka, Vak Bottyan kuruc generalis arkados

labashaza és a Széchenyi-tér barokk, rokok6,

copf és biedermeyer mdemlék-együttese is.
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puszta

folyamán

tóbbé-kevésbe

rfiill6

jelz6

civis

jelkép, -e

javaslat, -a

ideiglenes

jeles

telep, -e

intézmény

egyaránt

fedett uszoda

had, .at, -a

Agyfi

6rség, -e

bntbttvas kondér, -a

szurok, szurkot, szurokja

felhág

janicsár

h6dit6

érsdk, -e

minorita

pedag6giai

h6doltság

(az) irgalmasok

magasod6

hev-

felszin, -e

Szavak
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lowland plain, prairie

during, in the course of

more or less

fitting, suitable

attribute

well-to-do peasant living in town

symbol, emblem

proposal, suggestion, motion

temporary

eminent, outstanding, excellent

settling, establishment, plant

institution

alike, equally, both

indoor pool

army, troops, forces

cannon, gun

guard

cast iron kettle / cauldron

pitch, tar

go up, ascend

janizary (Turkish soldier)

conqueror

archbishop

Franciscan

pedagogic

foreign occupation, territory
under enemy rule

the Brothers of Mercy

rising

thermal-, heat-

surface



derékszög, -e

végvAr, -at

fennsik, -ja

tAjkép, -e

helyre Allitott

oszlopcsarnok, -a

lenylgaz6

oltAl., -a

kuruc

right angle

border fortress

plateau

landscape, scenery, view

restored, repaired

colonnade, portico

fascinating

altar

Hungarian insurrection in the
17th and 18th centuries

Kérdések

1. Milyen id6s Debrecen?

2. Hol fekszik?

3. Milyen névvel becézik?

4. Mi a legnevezetesebb lAtnival6ja?

5. Milyen tbrténelmi események thrténtek a Nagytemplomban?

6. Mi a neve a hires szA116jAnak 6s miért nevezetes?

7. Kik dilkoskodtak a ReformAtus KollégiuMban?

8. mi minden van a Nagyerdaben?

9. Hol fekszik Eger?

10. Mir& nevezetes Eger?

11. Milyen történelmi eseményr61 nevezetes Eger?

12. Mikor fogta ostrom alA Eger várAt Ali budai basa?

13. Ki védte a vArat?

14. HAny f8b81 Allt Ali basa hada és hAny Allt a vAr

drsége?

15. HAny napig tartott az ostrom?

16. Mi tartént az utols6 napon?

17. Csak mikor,kerUlt Eger tbrök kézre?

18. Ki irt egy örökszép regényt az egri vAr ostromAr61?

19. Milyen mdemlékek vannak Egerben?

20. Miben gazdag Eger?

21. HAny fUrd6je van asszesen?
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GyakorlatOk

A. MODEL: A Református Kollégiumban diák volt.

A Reformitus Kollégiumban diSkoskodott.

I. 1. Az unokája bojtár lett.

2. Sok magyar Oroszországban rab volt.

3. Bz az ember apostol szeretne lenni.

4. A fifi bfivár szeretett volna lenni.

5. Peter tavaly katona volt.

II. 1. Az id6 egyre langyosabb lesz.

2. A ruha egyre rongyosabb less.

3. A veréb egyre hangosabb lesz.

4. A szél egyre erdsebb lesz.

5. Az élet egyre nehezebb lesz.

6. A felhiek egyre feketebbck lesznek.

7. Az asszony egyre fiatalabnak néz ki.

8. Az apitm mindig emegebb lesz.

9. A tenger lassan csendesebb lesz.

10. Amerikában az emberek gazdagOk lesznek.

11. Hamarosan tavasz lesz.

12. Az fit jeges lesz.

B. Hogy mondja máskép:

1. 12.000 f6nyi hadával ostromolta a vArat.

2. Egerben sok-sok utcányi olasz izlésd palota van.

3. Egy kosárnyi lisztet adott a szegCny asszonynak.

4. Nagyon elfáradtam, egy lepesnyit sem megyek tovább.

5. Ket ujjnyi széles szalagot akarok venni.

6. Tenyérnyi folt volt a gyerek ruháján.

7. Van meg egy meternyi ebb& az anyagb61.

8. Csak egy pohárnyi tej van itthon.
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C. 1. Eger / Budapest / 140 kilometer /, a Mftra és a

Btkk közbtt fek- / 40,000 lak6s / vfirodka.

2. (Eger) név / a magyar tbrténelem egyik legragyogó /

lap / diszit /.

3. a) 1552 6sz / Ali buda / basa 120.000 f6 / had /

fog / ostrom al& /.

b) 1552 6sz / Ali buda / basa - miutfin elfoglal /

a f61 ország / - 120.000 f6 / had / fog / ostrom

alatt /.

4. Ddbó Istvan várkapitány és alig 2000 f6 / drség /

vér / fej / visszaver / az ostromlók /.

5. Csak 50 esztend6 / kés6 / keral / teal% kéz /.

6. Akkor kftel 100 év / marad / a h6dit6k /.

7. A tbrténelem / leveg6 / kis barcikk város telistele milemlék /.
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PET6FI SANDOR
(1823 - 1849)

("Az Ezeréves Magyarorszag" -ban megjelent cikk utan.)

Pet6fir61 sok arcképet pr6baltak mar irni. Megirtak a

szabadsag langlelkiff dalosát, a tezes ês gyöngéd szerelmest,

a magyar fbld és magyar nép leghivebb tolmacsolddat, de azt,

amit ezek egyUtt etsszeadnak, Pet6fit az embert és a költ6t,

nem sikeralt meg senkinek sem megirni. Mert ki tudn'a akar

csak egy pillanatfelvételt is késziteni az &gen végigcikaz6

Ustökösr61?...

Val6ban Pet6fi palyafutasa semmihez sem hasonlithat6

jobban, mint egy Ustököshöz. FeltUnt a magyar &gen, kezdetben

halványan, hogy aztan mind fényesebben, mind sebesebben haladjon

a zenit felé; a tet6ponton kaprazatos fényben ragyogott rövid

ideig; s meredeken, szikrazva muhant a semmibe. Tökéletes

islet volt: mindent elért, amit elérhetett, s mlkor életének

artelme elveszett, vele egyUtt tant el 6 is olyan nyomtalanul,

hogy meg a sirjat sem ismeri emberfia.

Sziveszter éjszakajan, az fijesztend6ktiszöb6n selletett

egy kiskörösi házik6ban. fidesanyja Hrfiz Maria, szelid kis

asszony, apja pedig Petrovics Istvan, nehézéletff rneszárosmester
volt. Az Alfedd szivében, a Duna és Tisza közti idetlen

siksagon, a nagy parasztvárosOk tajan élte elod'éveit a vékony,

ftirgeeszefificska. Itt ismerte meg és szerette meg a magyar

tajat és a tajban 616 népet, a törzsökös magyar para3ztsagot.

E1s6 iskolait az Alföld varosaiban járta, késabb Selmec-

banyara kerUlt. Közben apja tönkrement s a fiatal fifinak a

saját laban kellett életet pr6balnia. Pesten statiszta lett

a Magyar Szinhaznál, de nem sok sikert ért el ezen a palyán.

Beallt katonának, de csak egy &rig birta a katonaélet faradal-

mait. Fölmentették s a hires papai kollégium diakja lett.

Itt baratkozott meg J6kaival, s itt aratta els6kblt6i
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sikereit is. Kés6bb ismét elkezdte a vAndorldst. Pozsonyba,

majd Debrecenbe ment $ heonapokig a legmélyebb nyomorban volt.

Akarata és fiatalsAga legy6zte az akaddlyokat s 1844 telén

gyalog elindult Pestre, a magyar irodalom ifjfi f6vArosAba.

Ekkor mar kezdték Pet6fit ismerni, tbbb verse jelent meg az

"Athenaeumban",

Pestet ügy hóditotta meg, mint a tisztitó szélvihar.

Els6 verskötete egy csapAsra az ország leghiresebb költ6jévé

tette. Egyik középpontja lett az irodalmi társasagoknak s

legalAbb ugyanannyi ellenséget szerzett magAnak, mint

j6bardtot - ami a siker legbiztosabb jele.

Mig a politikai központ - az orszaggyllés - Pozsonyban

Ulésezett, addig az iresk Pesten csoportosultak s igy a

magyar szellem f6Vdrosa Pest lett ebben az id6ben. Pet6finek

és ir6tArsainak mArciusi fellépese tette aztán Pestet az

ország politikai középpontjAvd, valódi f6VárosavA is.

A következ6 néhAny év sordn a filggetlenir6 êletét ate

Pet6fi. Tbbb utazist tett a Felvidéken ês Erdélyben. Egyik

utazAsa alatt ismerkedett meg Szendrey Jüiiával. Ez a lázad6

szellemd, bAtor fiatal lány szembe mert szállni kora minden

el6itéletével $ hosszü csalddi harcok utAn hozzAment a fiatal

költ8h5z. 6ridsi lépes volt ez akkor: egy nemesi lAny

hozzAment egy nem-nemes emberhez, akinek meg csak vagyona sem

volt. Minden kincse tolla és hirneve volt.

Ez az egy-két róvid esztend6 Pet6fi êletének csficspontja.

ové az osztatlan siker, amlben egytitt van a kbzeonség, irodaLmi

vildg és a nép is. bve az asszony, akit szinte er6szakkal

ragadott magAhoz. Biztos jövedelme van, folyftratokat

szerkeszt, ami kenyeret tudott nyfijtani a pusztán mesterségéb61

616 ireonak. S övé a jöv6 igérete, a magyarság szabad korszaka,

amit szines Almokban festett maga elé az akkori fiatal magyar

irodalom.
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Petai az a koltd, akiben az élet és költészet teljes

egységbe olvad össze. Liraisága, szabadságvAgya éppen figy

megnyilatkozik életében, mint forradalmi mivolta, egyéni

bátorsága költeményeiben. Mikor az események a thrténelem

élére sodortAk, tisztAn és egyenesen vezette hiveit a

szabadság forradalmAba. MArcius tizenótödike az a datum

a világtörténelemben, amlkor egy napig a ki51t8k diktatfirAja

uralta az országot. A kavetkezd iddk zIrzavarAban egyenesen

és tisztán halad a kolt6 fitja. SzavAt hallani a forradalom

vivmányainak érdekében, $ mikor a harc fegyverekkel folyta-

t6dik, is fegyvert fog s csatAról-csatAra kiséri a knzdelmet.

A mAsik nagy idealista szabadsAghds, az 6sz lengyel Bem

tAbornok mellett jArja végig az ardélyi hadjArat véres fitjAt.

K1116116s, nemes barátság fejl6dik ki a két ember kftött, akik

egymAst alig értik, de asszekati 8ket a közbs cél, a szabad-

sAgkOzdelem. S mlkor a harc alkonyán elérkezik a vég, a

segesvári fensikon nemcsak Bem serege pusztul el, hanem

vele egytitt a költd is. A fAklya kilobbant, az Ustekös

lehullott. A költd holttestét jeltelen sir dizi, - ott

lett ismét eggyé a néppel, az egyszereközkatonAkkal, akikért

ktizdt5tt és dalolt relvid, de teljes életében.

Petdfi SAndor az egész magyar nép költdde. Dalait szerte

énekelték a paraszti énekesek, a versei ma elevenebbek, mint

valaha. Sikere és hirneve nem könyvek lapjan 61, hanem a

szivekben. Mig kortársai sokan iskolás emlékké halvá-

nyultak, 8t meg mindig idézik és olvassAk. Ebben All halhatat-

lansAga: mert 6szintén, természetesen és feltilmulhatatlanul

öntötte orök formAba azt, amit a magyarsAg addig ki nem

mondott gondolatok és érzések formAjAban Almodott.
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dalos

leghivebb

tolmácsol6

pillanatfelvétel, -e

cikáz6

Ot5k6s, -ók

haled

elért

Szilveszter éjszaka

forge

tórzs5k6s

tönkrement

statiszta

finment

nyomor

akadály

h6dit

egy csapásra

csoportosul

fellépos

fOggetlen

lázadó

szembe száll

nemes

osztatlan

erdszak

ragad

szerkeszt

pusztán

vágy, -at

megnyilatkozik

forradalmi

mivolta

Szavak
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singer

most devoted

interpreter

snapshot

flashing

comet, meteor

proceed, advance

attained

New Year's Eve

quidk, lively, agile

pureblooded

became bankrupt, got ruined

supernumerary

exempt (v)

want, need, misery

obstacle

make a conquest, win the
affection of

suddenly, "overnight"

gather, assemble in a group

action, behavior

independent

revolting, rebellious

stand up against, oppose

of noble birth

undivided

force, violence

seize, grasp

edit

merely, only

desire

manifest itself

revolutionary

nature, character



elrzavar

vivmAny

fegyver, -e

hadjArat, -a

cél, -ok, -ja

sereg, -e

fAklya

kilobban

jeltelen

kftkatona

kortArs, -at

halhatatlansAg

felülmulhatatlan

confusion

achievement

arms, weapon

military expedition

aim, purpose, goal

army

torch

flidker / go out

unmarked

private, common soldier

contemporary

immortality

unsurpassable

Kérdések

1. Ki volt Pet6fi SAndor?

2. PAlyafutAsa mlhez hasonlithat6?

3. Mikor és hol selletett?

4. Ki volt az apja?

5. Milyen volt az anyja?

6. Hol élt gyermekkorAban Pet6fi?

7. Mit ismert és szeretett itt meg?

8. Hol jArt el6ször iskolAba?

9. Kés6bb hova került iskolAba?

10. Mi történt az apjAval?

11. Mit kellett a fiOnak probAlnia?

12. Mit csinAlt Pesten elambr?

13. Sikere volt ezen a pAlyAn?

14. Mit csinAlt azutAn?

15. Meddig volt csak katona és miért?

16. Hova ment tanulni?

17. Kivel barAtkozott PApan bssze?

18. Mi tbrtént a pApai kollégiumban?
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19. Mit csinalt k6s6tt?

20. H4MA ment 61 hogyan 61t?

21. Mit csinált 1844 telén?

22. Hol jelentek meg mar ebten az iddben versei?

23. Mi teortant, amikor megjelent az els6 verskftete?

24. Hol volt akkor az ország politikai kftpontja?

25. Mi lett Pest ebben az id8ben?

26. Pet6fi 6s irtStarsainak marciusi fellépese mivé tette Pestet?
27. Mit csinált a kBvetkez6 években?

28. Kivel ismerkedett meg egyik utazasa alatt?

29. Milyen családb61 származott Szendrey Jfilia?

30. Milyen volt 6 maga?

31. Kbnnye volt abban az iddben egy nemesi lanynak hozzamenni

egy nem-nemes emberhez?

32. Mivel kellett szembe szallnia Szendrey Jfiliának, hogy
Petaihez fele:844111 mehessen?

33. Milyen volt Petdfi élete egykét 6vig miutan elvette
Szridrey Jfiliat?

34. Mi minden volt az Bv6?

35. Mi olvad Pet6fiben easze?

36. Mi nyilatkozik meg életében és keolt6szet6ben?

37. Mi tbrtént 1848 március 15-én?

38. Mi tbrtént azutan?

39. Mi csinalt Pet6fi?

40. Kivel jarta végig az erdélyi hadjaratot?

41. Mi kötötte a kat ember 6ssze?

42. Hol pusztult el Bem serege és Pet6fi?

43. Tudjuk, hogy hol van eltemetve Pet6fi?

44. Miért mondjuk, hcqy Pet6fi az egész magyar nap keslterje?

45. Hol 61 sikere és hirneve?

46. 6' is, mint mas költ6k, iskolas emlékké halvanyult?

47. Miten all halIhatatlansaga?

48. Mit 5nt5tt brök formaba?
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Gyakorlatdk

A. MODEL: Petai pályafutása egy Usti:4011Mo hasonlitható.

Hasonlitsa Pet6fi .-1 afutását (3.1, Ustakt5shem!

1. A diak bizalommal van a tanárhoz.

2. Nem vonzbdik ehhez az emberhez.

3. Sdk ideje van az olvasáshoz.

4 Ezt a háborfit nem viszonyitja a mfilt háborühoz

5. Hozzászdkot a korai ferkeléshez.

6. Az apa szigord a fiához.

7. Közel mentek a foly6hoz.

8. Ragaszkodik a kutyájához.

9. Mához egy hétre szinházba megyUnk.

B. Mi a helyes se:wend?

1. éjszakájAn kiskftbsi szUletett Szilveszter egy

házik6ban Petal.

2. apja kis asszony nehézéletef szelid neszArosmeter,

anyja volt

3. a fUrgeesza parasztvárosdk szivében, az Alföld

&reit élte els6 tájin a nagy

4. a magyar megismerte és az 618' magyar népet, itt

a parasztságot és megszerette ott tájat

5. els6 városaiban Selmecbanyára az Alfead iskoláit

járta, késabb kerUlt

6. a fifinak lábán tönkrement, kellett saját apja

életet s prbbálnia

7. egy &rig fáradalmait katonának, katonaéletet

csak birta de a beállt
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8. papai diakja azutin a hires ko116gium lett

9. 6s itt is itt aratta kbltdi Jókaival, sikereit

megbaritkozott els6

10. f8Város&ba, 1844 magyar gyalog irodalom elindult

a ifjd telén Pestre

11. egy leghiresebb kb1t6j6v6 .1116 ország az tette

csapasra verskbtete

12. irodalmi kbzpontja egyik társaságoknak az lett

C. Házi feladat: irjon egy dolgozatot a kedvenc k51t6j6r81.

146"-
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EZT AJANLJUK
(Népszabadsag, 1966. dec. 11.)

Ilyenkor, az gm utols6 h6napjaban kezd8dik a kereske-

delem csficsforgalma. Az fijsagok mind tftbet irnak arr61,

hogyan készUltek fel az Uzlettik, aruházak a karácsonyi

szezonra, esténként as a vasarnapokon pedig emberek ezrei

allnak meg a szépen diszitett kirakatck eldtt, s nazik,

válogatjak, mit is vegyenek ajandékba. A legtbbben nem

olcsemagckat; nem csupan jatakot, vagy apreobb cikkeket

akarnak venni, hanem mar az év eleje 6ta értékesebb,

hasznosabb fogyasztasi cikkekre gyajt5ttek. Ezeknek

kivanunk segitséget nyfijtani, amikor kBrsétara invitaljuk

dket a szaklimletekbe as az aruhazak mffszdki osztalyaira.

&Awl kelltbznek fij lakasba és a meglehet8Sen szekre

szabott konyhákba olyan silt& kivanndk, amely kis helyet

foglal el. Ilyen a papal. Elkthermax h6fokszabalyz6s süteje,

amelynek hdmerséklete 50-300 fok kemeltt szabalyozhat6. A

süteajtón h6a116 Uvegablak van, igy egy pillantis alatt

megallapithat6, hogy mikorra készül el a hfis vagy a sütemany.

A kicsi és modern vcaalfi, zomancozott stit6 1250 forintba

keell as tetszés szerint hasznalhat6 110, 150, 190 vagy

220 voltos aramkarre. Megallapithat6, hogy mind nagyobb a

tábora a korszerl gasztronftianak. Mind telbben fogyasztanak

gyorsan készült, izletes ételeket s éppen ezért dkad olyan

Abk vásarleda a külembeedr grill ételeknek. Eddig, ha valdki

ilyen ételféleséget kivánt venni, annak valamelyik bisztrft

vagy büfét kellett feikeresnie. Most a grill ételek "hazhoz

mennek". Elkészült és forgalomban van a henger aldka, modern

vonalfi, háztartási roststltdC, az Unigrill. Ez az ötletes

készUlék hfisok, halak, kolbasz- és gytimellcsfillesagek grille-

zésére alkalmas. A nyars tengelye fUgg8leges és a stItést

csdrfdtftest segiti e16. A készülék tetején lev6, fed6szertren

lezar6 jénai tal parolasra, melegitésre hasznalható. A korszerff
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ldkits legfijabb tartozaka 1.100 forint.

MA mar nem luxus az elektromos hdtdizekrany sem. KO16-

nbsen ott van nagy jelent6sége, dhol gyerekek vannak as az

élelmiszerek frissen tartasa dkvetlenUl szOkseges. Sokan

allndk meg azonban tajakozatlanul, hogy mit is vegyenek.

Jelenleg az Ozletekben harom fajta hdt6gép talalhat6: a

70 as a 120 literes Lehel its a 80 literes Szaratov hdt6gep.

A 70 literes Lehel 4200 forint, a 120 literesnek pedig 5200

forint az lira. A Szaratovot 5000 forintért arulják. Mind-

harom készOlék j6, megbizhatt, cstipan terfogatUk

Alig aikad olyan háztartás, ahol ne lenne moargép. Ahol

nincs, vagy ahol mar szOksages a ragi kicserélése, ott azért

gydjt8ttek, hogy karacsonyra mosogépet vegyenek. Ez terme-

szetesen nemcsak az asszonyok, a farjek munkájat is meg-

keenyiti. Figyelemre melte), hogy amikor olyan népszerd a

mos6gép, meg viszonylag keves haztartasban talalhat6 centri-

fuga. Pedig ez az dkos szerkezet szoros tartozaka a mosásnak

61 amellett, hogy nagy fizikai eracifejtast61 mentesit, kindli

a ruhát a rostOk tbrését61, az 6szi-téli iddizakban pedig meg-

kbnnyiti a szaritast is. A jelenleg forgalomban leve 402-es

jeld, 1050 forintos centrifuga bizonyara kedves ajándék lehet

a haziasszonyoknak.

Ujdonsag a szakftletekben a konyhaban felszerelhet6

btliteres villanyboyler is. A mdanyag kiviteld, kis helyet

elfoglaló as a vizcsap helyére szerelhet6boyler az .5 liter

vizet tiz perc alatt 85 fokra melegiti fel. S hogy mennyibe

kerUl? 1100 forint.

Eddig f6ként a f6zéssel its a mosassal kapcsolatos

ajandakcikkekre hivtuk fel a figyelmet, de legalabb ilyen

hasznos és preactikus, ha valaki a karácsonyi vásiron tele-

radift vagy zenegépet vesz.
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Ezekben a hetekben gazdag valaszta talalhat6 tv-

késellékekb81. Az Orion-gyar ismert tipusain kivül ott

sordkozik a polcokon a 12 csatornas, nagykperny6s

Horizont, amely kivál6 vételi lehetdségeket biztosit.

(6100 forint). Mg enn61 is szebb és ugyancsak kellemes

vételt biztosit az 59 centiméteres képerny8ja Sztar

Ennek külalakja, szinezase barmilyen lakasban megfelel és

kivalban aikalmazkodik a biltorzat szinéhez is. Az 1965-es

Budapesti Nemzetkezi Vasaron 118egszebb terma" cimet nyert

tv braille) litbdkon all és igy bfitordarabként is hasznalhat6.

(Ara 6650 forint.)

A kisebb ldkásokba, ahol esetleg nem 6rvflnyeel1 a nagy

készülék a kisebb, ugyancsak bnáll6 bdtokként kezelhet6

Favoritot ajánljuk. (Ennek 5500 forint az Ara.)

A kereskedelem gondodkodott arra is, hogy a decemberi

csficsforgalomban mina MAD aru kezött valogathassanak a

vev8k. Ezért hoznak be Lengyelorszagb61 olcs6bb tipusfi,

nagyképernyds tv-t. A lengyel Topaz Minn érdekessége,

hogy egy beépitett fotocella segitségével a szinkontraszt

automatikusan alkalmatkodik a szoba vilagitásahoz. A Topaz

arat 5300 forintban állapitották meg.

Nemcsak televizi6b61, radi6b61 is nevekedik a vimarlas

karacsony tajan. A meglehet6sen nagy valasztab61 csupan

kettake hivjUk fel a figyelmet. Az egyik a szuper Pacsirta,

a masik pedig ennek tovabb fejlesztett valtozata az R 5700-as

sztereo-k6sella. A Pacsirta gyorsan fogalomma vált a radi6-

kedvel8k kereben; leginkább sokoldalfisaga miatt kedvelték

meg. Két revid, egy Mak), illetve hosszü hullamsavon kivfl
URH-adasok vételére is alkalmas. A hangszin, a hullamvaltas

12 nyom6gomb segitségével szabalyozhat6. A radi6 külakja

szép: hajlitott vagy szegletes formában k6sell. Nem lehet

figyelmen kivul hagyni azt sem, hogy Milt% magnetofon, lemez-

jatsz6 és p6thangsz6r6 csatldkozasa is van. A szuper Pacsirta

ara 2800 forint, a szetereofonikus radii!) 3300-ba kerül. A
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beépitett, kétcsatornás sztereo hangvagfokozatta1 ellátott

radi6nak kitIn6 az dkusztikája 6s a hallgatóság szamára

tftéletes hangversenyélm6nnyel szolgál. Ez a készdlék a

karicsonyi vásár slagere. Sok olyan csalad dkad, ahol

szeretik a zenét, de szivesebben hallgatjak otthon, mint

a koncertteremben vagy a semakoz6helyeken. Masok azt

kivanjak, hogy a radii() és a lemezjatsz6 egybe legyen.

Mindkét tabor szimára a legel6ny6sebb a zeneszekrany.

N6hany hete kivál6 min6sége és formajd zeneszekr6nyek

jelentek meg a boltokban. K016n65en sokan dicsarik a

Koncert fél-sztereo zeneazekr6nyt. Ez a berendezés

mereteiben 68 killalakjaban j61 illeszkedik a mai modern

ldkasokba. A készalék natur szind, di6furnirozasii, igy

apolasa csak port6rlésre szoritkozik. A, kecskelabakon

a116 szekrényben egy sztereo végerdi1t8Ve1 ellatott radi6

és egy ugyancsak korszerd sztereo lemezjátsz6 van. A

Koncert nemcsak lakas, hanem kisebb klubhelyiségek, Odin&

hangositasara is alkalmas. A GR 612 tipusfi zeneszekrény

1uxuskivite1Cf, s6tétebb t6nusfi, inkább a sötétszine

bfitorokhoz alkalmazkodik. Ebben a zeneszekrényben a

Pacsirta tipusfi rádi6n kIvül egy 10 lemezvált6s, angol

lemezjátsz6t is beszereltek, aljaban pedig izléses

barszekrény van. Kftsétank végére érkeztUnk. Nagyjab61

mindent bemutattunk, amely a karacsonyi vásar érdekességei

k6z6 tartozik. S amit k016n6sen figyelembe ajánlunk: a

bemutatott aruk kfttll a legt6bb (példaul a centrifuga, a

Lehel, a Szaratov, a Horizont és a Pacsirta) OTP k61cs6nre

is kaphat6.

Remelhetden sikerint néhany hasznoc tanacsot adni,

segiteni a vásarlasnal. (X)
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szezo ja

kftsé

invit h'

szakr 3 lb t

sUt6

h6fok S U xz6

h6h6r z t -e

h6fill

zomán, zo:

Aramid p " -e

hengel al .6

rostsU 6

nyárs, -a:

tengely

fUgg6lece.

fed6

tartozék, -a

térfogat, -a

centrifuga

er6kifejt6s

mentesit (-t)

rost, -ja

száritás

képerny6

mdanyag

kapcsolatos

készUlék - e

kezelhet6

fotocella

fogalommá vált

kedvel

hullámsfiv, -ja

váltás

nyomogomb, -ja

Szavak
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season

sightseeing

invite

limited (in space)

oven

heat control, thermottat

temperature

heatproof

enamelled

electric circuit

cylinder-like

broiler, grill

spit, broach

axle-, azis, arbor

vertical

cover

belongings, accessories

capacity, volume, mass, bulk

cetrifugal machine

display of strength

exempt / free from

fibre

drying

telescreen

artificial / plastic material

connected with, related to

apparatus, wireless set

treatable

photoelectric cell

it has become a household word

like, be fond of, care for

wave band

changing

press-button



-ja exterior, outward form

hajlitott bent, curved

magnetofon tape recorder

pot supplementary, extra, additional

hangszór6 loudspeaker

akusztika acoustics

sláger, -e hit

illeszkedik fit in

furnirozás veneering

portemlés dusting

szoritkozik (-re) limited, restricted

kecskeláb, -at, -a trestle, goat's foot

véger6sit6 amplifier

klubhelyiség clubroom

luxuskivitela deluxe quality

temus true, tint

lemezvált6 record changer

alj, -at bottom, lower part

nagyjáb61 roughly, on the whole, by and
large

Kérdések

1. Mikor kezdddik Budapesten a kereskedelem csücsforgalma?

2. Mir& irnak az fijságok egyre tóbbet?

3. Mit csinálnak az emberek?

4. Mit akar a legtóbb ember vásárolni?

5. Mit akar az ujságir6 csinálni?

6. Mit szeretnének azok, akik fij lakásba kedtaznek?

7. Milyen a p&pai Elekthermax stit6je?

8. Mit kellett csinálniuk eddig azoknak, akik grill ételeket

dkartak enni?

9. most mi készül el és mit lehet vásárolni?

10. Mi mindent lehet grillezni ebben a rostslitaben?

11. Luxus meg az elektromos hat6szekrény?
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12.

13.

14.

15
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Hat a mosdogép?

Mire gyfijt5ttek most, ha mar a mos6gép régi volt?

A mos6gép mellett mi hasznos egy haztartasban?

A villanyboyler mire vale)?

Mib61 van gazdag választêk az Uzletekben?

Milyen nagyságfi televivizi6k vannak?

Az 1965-5s Budapesti Nemzetkazi Vásaron melyik televizió

kapta a "legszebb termék" cimet?

Mi a lengyel "topaz" televizió kUl5n érdekessége?

Mibal n5vekedik meg a vásárlás karacsony tajan?

Melyik két radibra hivjak fel a figyelmet?

Hany hullamsav van rajta?

Mi van a szuper Pacsirtan?

Hogyan nez ki a Koncert fél-sztereo zeneszekrény?

Mi van a GR 612 tipusii zeneszekrényben a radida kivUl?

Csak készpénzre kaphatac ezek az áruk?

Maganak milyen rádieda vagy zeneszekrénye van?

Van Milt% lemezjatszója, vagy egyUtt van a radidojával?

A rádiója szetereofonikus?

Van magnetofonja?

Milyen televizidda van?

Milyen nagy a televiziójanak a képerny6je?

}any csatornat tud fogni rajta?

Mi a kedvenc televizie) programja?

Gyakorlatok

A. 1. a) Ilyen- / kezd / a kereskedelem csficsforgalom /

b) Ilyen- /, az év utolsó htmap / kezd / a kereskedelem

csficsforgalm /

2. a) Az fijsagok mind t5bb / ir- /, hogyan fe1k6szUl /

az Uzletek, aruhazak a karácsony / szezon /.

b) az emberek ezrek / megall / a kirakatok /, s

nez /, valogat /, mi / is venni / ajándék I.
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c) Az djsfigok mind tbbb / ir- /1 hogyan felkésztil /

az Uzletek, firuhfizak a karficsony / szezon /, (minden)

este / és vasfirnapok / pedig az emberek ezrek /

megfill / a szép / diszit / kirakatok /, $ nez /

vfilogat /1 mi / is venni / ajfindék /.

3. a) A legtelbb (ember) / nem olcsemfigok / akar / venni,

hanem mfir az év eleje / fogyasztfis / cikkek /

gyajt /.

b) A legtdbb / nem olcsósfigok /; nem csupfin jfiték /1

vagy apróbb cikkek / akar / venni, hanem mfir az

év eleje / értékes /, hasznos / fogyasztfis /

cikkek / gyajt /.

4. a) Ezek / (mi) kivfin / segitség / nydjt

b) karséta / (mi) invitfil / 6k / a szakftletek /

ós az firUhfizak maSzak / osztfilyok /.

c) Ezek / kivfin / segitség / nyfijt / ami- / körséta /

invitfil / 6k / a szakftletek / és az firuhfizak

maszak / osztfilyok /.

5. a) Sok / költöz / dj lakfis / és oly / stit6 / kivfin /,

kis hely / elfoglal /

b) Sok / kö1t5z / fij lakfis / és a meglehet6s / szfac. /

szab / konyhfik oly / stit6 / kivfin /, kis

hely / elfoglal I.

6. A, kereskedelem gondoskod / is, hogy a december /

csficsforgalom / minél / firu (ldhet)

vfilogat / a veva.

7. Nemcsak televizi6 /, rfidió / is növeked / a

vfisfirlfis karficsony tfij /.
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8. Sok olyan csalAd dkad, dhol szeret / a zene /,

de szivesebb /, hallgat otthon, a

koncertterem / vagy a szórakozóhelyek /.

9. NéhAny hét / kivAló min6ség / és forma / zenesze-

krények megjelen / a boltok /.

10. Remélhet6 / sikertil / néhAny hasznos tanAcs / ad /,

segit / a vAsArlAs /.

B. MODEL: Minden este emberek Allnak a kirakatok el6tt.

Esténként emberek Allnak a kirakatok el6tt.

1. Minden héten kaptam levelet.

2. Minden délel6tt fiszni megyek.

3. A diakoknak minden mondatot le kell forditaniuk

a vezércikkben.

4. A szerz6dés minden pontjAt megvitattAk.

5. Lassan megbregszik az ember.

6. Minden lóért 200 dollArt kértek.

7. Egy-egy tucat szappant vettem.

8. Minden Allamnak két képviseldje van az orszfigházban.

9. KosArban adtAk el a tojAst.

10. Minden darab Arut megvizsgAltak.
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C. MODEL: A SztAr tv. kAszü16k mint bAtordarab is hasznAlhat6.

A SztAr tv, készillék bttordara2k6nt is hasznAlhat6.

1. A gyerek mint felnftt férfi viselkedett.

2. Johnson mint ktivet went Pestre.

3. Smith mint a Feh6r His szeoz616ja beszélt.

4. Mint barAt mentem, de Agy fogadtak, mint ellens6get.

5. Peter, mint a diAkok vezére ment a gydlésre.

6. Az angol miniszterelneik, mint a Fehér HAz vendége,

érkezett Washingtonba.

7. A ktildattség egy diAkot hasznAlt mint tolmAcsot.

D. HAzi feladat: irja le a mat Avi karAcsonyi vAsArlAsAt.

-4
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50

SZINES VILAGEGYETEM

(Részlet)

- Kulin Gybrgy és Kolozsváry Gybrgy után -

A vilfig, amelyben law*.

éjszak6kon az égbolton minden irányban

csillagokat 16tunk. Minden fényben a csillag anyaga

jut el hozzánk, s ismereteink legnagyobb részét a

vil6gr6l a csillagok f6nyéb6i olvastuk ki. De mert

messze vannak, a sok millifird csillagrendszer

bsszfénye egylittvéve t5bbezertrilli6szorta kevesebb,

mint amennyit a Napt61 kapunk.

A fbld a Nap energi6j6b61 61. Ez az energia

adja a Find felszinének f6nyét és melegét. Mérsékli

ez a h6 a t61 hidegét is, hiszen a Nap nélktil - 273

C fOk hideg uralkodna a Feddein.

A Nap, a bolyg6k és a csillagok, valamint a

csillagrendszerek nemcsak 16that6 fényt suggroznak,

hanem 16thatatlan infrav5r5s, ultraibolya és rbotgen-

fényt is. Ezeken kivül rádi6frekvencifis sugArzásokat

is ktildenek felénk. R6dióforrás a Nap, a bolyg6k, a

csillagok és a csillagrendszerek, valamint a kedbk is.

Ezek a sugárzlsok másfajta Uzeneteket hoznak számurikra,

mint amilyeneket a fénysugárb61 olvashatunk ki. A

vilfigtér tehfit nem tires, a sugárzások számtalan fajtája

hálózza be az egész teret, és a sugarzás is anyag.
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A Napb6l kiaraml6 anyagi részecskék néhány

száz - néhány ezer km/mp sebességgel mozognak.

Az ugyancsak atomtbredakekb6l á116 kozmikus

sugarzás közel fénysebességa, ezért roppant nagy

energiaju.

A világtér minden részéba jbnnek. A fizikusok

tbbb fij elemi részt fedeztek fel bennilk. Vizsgala-

tukra fijabban a mesterséges égitesteket is felhasz-

naljak.

Talán nem is gondolunk rá villámokkal tele

zivataros id6ben, hogy a villámban is a Nap energiája

szabadul fel. Az elektromosan töltertt feihot a Nap

emeli a magasba. Sugárzása bontja szét a leveg6t

pozitiv és negativ thltésa részekre. Itt mar a

sugárz6 energia elektromos energia formajaban

nyilvánul meg, de eredetét a Nap sugarz6 energiájában

kell keresnUnk. A villámlas nyomán keletkez6 tdz

végeredményben a Nap tuze és dörejének hangenergiája

is átalakult napenergia.

A természetet tehát a Nap varázsolja számuhkra.

olyanna, amilyennek megismertuk.

Az a tény tinmagában, hogy a Földnek légköre van,

a Napnak kbszt5nhet6. Honnan veszi a pusztitó orkán,

a tájfun azt a roppant energiát, amellyel házakat

dent romba? Ugyanügy a Nap adja energiáját, mint a

csdndes szélnek, amely a szélmalom kerekét forgatja.

A Nap nem egyenletesen melegiti fel az egész légkört.

A megritkult felszáll6 légtecegek helyébe sdrabb,

hideg leveg6 áramlik és ennek mozgása a szél. itala-

kult formában, mozgási energiában a Nap melege kel itt

életre.
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A fead kozmikus helyzetének megArtitséhez

tudnunk kell, hogy a Nap nólkal a Fold felszine

halott vilag lenne, a vilfigar - 273 fdkos hidegében

semmiféle élet nem lenne rajta. Az itlet keletke-

zésének és fennmaradásAnak feltételeit is a Nap

adja számunkra. A Nap azonban nemcsak az élet

keletkezésének és fennmaradAsfinak feltételeit

biztositja, hanem vfiltozfisai, tevékenységei réven

is beleszól a földi élet rendes menetébe.

Egy zfig6 hegyi patak, egy lefelé Aramló folyó

roppant nagy energiAt képvisel. A vizet a parolgAs

fitjAn a Nap melege emeli a magasba és csapadék

formAjában rakja le a magasabb fekvésd helyekre.

Az Aramló vizben tehAt azt az energiAt kapjuk vissza

a vizimalomban, vagy vizi hderandben, arnit eredetileg

a Nap sugArzAsa fektetett bele. Az egész földi élet

nélkUlazhetetlen eleme a viz. A viz kbrforgásAt a

Nap sugárz6 energiája biztositja. A Nap nélkill

kiszAradnAnak a forrAsok, elapadnának a patakok és

folyók.

Kftldkedéstink, iparunk gépei a szenet, az olajat

és a feadgázt, $ a belatik nyert villamosenergiAt

hasznAljAk. A szén, fOldgAz és oIaj a Fold terméke.

De nem lenne egyik sem, ha a FOldon évmilliArdok

óta nem lett volna élet. A régen élt nbvények és

Allatok fOldbe temetett maradvAnyal szenesedtek el,

belatk képz6dOtt a k6szén, az olaj és a feadgAz.

Minden lapAt szén melegében tehAt végeredmenyben

azt a meleget keltjUk életre, amely meg akkor stitOtte
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a Fbldet, amikor az ember meg sem jelent rajta. A

Nap elrdktArozott energiAja hajtja tehAt a vonatot,

az autót, a muhkagépeket s a Nap energiájAval szeli

At a hajó az doceAnt, s replili At a kontinenseket a

repOldgép, de ez az energia hajtja a rakétAkat is,

amelyek a mftzereket és az embert a F8lian kivUli

térsAgbe emelik.

Nem kétséges tehAt, /logy az élelmet is a Nap

adta szAmuhkra, a bel810k felszabadul6 energia

mozditja karunkat cselekvésre és agyunkat a gondol-

kodAsra.

anyag, -a, -ja

ismeret, -e

csillagrendszer, -e

energia

sugAroz

behAlft

kiAraml6

részecske

kozmikus

mesterséges

égitest, -e

elektromos

szétbont

megnyilvAnul

nyomAn (-nek)

végeredményben

diSrej

Atalakul

tény

pusztit6

Szavak
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substance, material

knowledge

planetary system

energy

radiant beam

ensnare, enmeeh

flowing out

particle, fragment

cosmic

artificial

heavenly / celestial body

electrical

dissociate, decompose

manifest itself, appear

after, on the basis of

after all, final result

detonation

transform, dhange

fact

destructive, destroying, ruinous



orkAn, -ja hurricane, tornado, high wind

romba demt ruin, destroy, knock out

szélmalom, malmot, malma windmill

megritkul become thin, scarce

Aramlik stream, flow (v)

mozgAs movement

életre kel come into being

tevékenység révén through activity, action

belesza (-be) interfere

menet, -e course, current

pArolgás evaporation, exhalation

heer841, -vet, -ve thermal power station

elem, -e element

kftforgAs rotation, turning around

elapad dry up, become dry

feddgAz natural gas

képz6dik form, develop

lapAt, -ja shovel

elraktAroz store up

Atszel cut across, plough the waves

rakéta rocket

kétséges doubtful

élelem, élelmet, élelme food

rérdések

1. Mit lAtunk derOlt éjszakAkon?

2. Mi az ami a csillag fényében eljut hozzAnk?

3. Honnan olvassuk ki az ismereteink legnagyobb részét a

vilAgra?

4. Miért sokkal kevesebb a sok csillagrendszer bsszfénye,

mint a Nap fénye?

5. A fead mib81 61?

6. Mit ad a Nap energiAja a Földnekt

7. Mit mérsékel?
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8. A Nap és a csillagok csak látható fényt sugároznak?

9. Milyen más sugárzásokat küldenek felénk?

10. Ezek a sugárzások ugyanazokat az Uzeneteket hozzák, mint

a fények?

11. A világtér tires?

12. Mi hál6zza be az egész teret?

13. Mi a sugárzás?

14. Milyen gyorsan mozognak a Napb61 kiáram16 anyagi részecskék?

15. Milo& all a kozmikus sugarzas?

16. Milyen gyors a kozmikus sugarzas?

17. Honnan jemnek ezek a sugarzasok?

18. Mit fedeztek fel bennUk a fizikusok?

19. Mit használnak fijabban fel a vizsgálatukra?

20. Mi szabadul fel a villámban?

21. Mit csinál a Nap az elektromosan tedtbtt felh8vel?

22. A Nap sugárzása mit csinál a leveg6vel?

23. A villamlds nyoman ke1etkez6 ttrz tulajdonképpen mi?

24. A Nap tehát mit csinál a természettel?

25. Mi minden k8sz5nhet6 meg a Napnak?

26. A Nap egyenletesen melegiti fel az egész légkört?

27. Hogyan keletkezik a szél?

28. A Nap nélkUl lehetne élet a F51615n?

29. Az élet keletkezésének és fennmaraddsdnak feltételein

kivtil mit csinál a nap?

30. Mi a findi élet nélkUlfthetetlen eleme?

31. A viz k5rforgasat mi biztositja?

32. Mi tbrténne Nap nélkill a forrásOkkal, patakokkal és folyokkal?

33. Mit használ a kftlekedésUnk és iparuhk?

34. Hogyan képzed5tt a keszén, olaj és a földgáz?

35. Mi kellett ahhoz, hogy ezek legyenek?

36. Miden lapát szén melegében mit keltUnk életre?

37. A Nap elraktározott energiajat mi mindenre használjuk?

38. Mi az a fontos dolog meg, mit a Nap ad nektink?

39. Minek kftzemhetjuk, hogy élUnk, cselekszunk és dolgozuhk?
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8. A Nap és a csillagok csak láthat6 fényt sugároznak?

9. Milyen más sugárzásokat kUldenek felénk?

10. Ezek a sugárzások ugyanazokat az Uzeneteket hozzák, mint

a fények?

11. A világter tires?

12. Mi hál6zza be az egész teret?

13. Mi a sugárzás?

14. Milyen gyorsan mozognak a Napbeld kiáram16 anyagi részecskék?

15. Nib& all a kozmikus sugárzás?

16. Milyen gyors a kozmikus sugárzás?

17. Honnan ji5nnek ezek a sugárzások?

18. Mit fedeztek fel hermitic a fizikusok?

19. Mit használnak fijabban fel a vizsgálatUkra?

20. Mi szabadul fel a villámban?

21. Mit csinál a Nap az elektromosan taltött felh8Vel?

22. A Nap sugárzása mit csinál a 1eveg6ve1?

23. A villámlás nyomán keletkez6 tlz tulajdonképpen mi?

24. A Nap tehát mit csinál a természettel?

25. Mi minden köszemhet6 meg a Napnak?

26. A Nap egyenletesen melegiti fel az egész légkört?

27. Hogyan keletkezik a szel?

28. A Nap nélkUl lehetne élet a Fdlan?

29, Az élet keletkezésének és fennmaradásának feltételein

kivUl mit csinál a nap?

30. Mi a f1di &let nelkUlazhetetlen eleme?

31. A viz körforgását mi biztositja?

32. Mi tbrténne Nap nelkill a forrásdkkal, patakokkal és folyackal?

33. Mit használ a kftlekedésUnk és iparunk?

34. Hogyan képzieddtt a k6szén, olaj és a f51dgáz?

35. Mi kellett ahhoz, hogy ezek legyendk?

36. Miden lapet szén melegében mit keltUnk életre?

37. A Nap elraktározott energiáját mi mindenre használjuk?

38. Mi az a fontos dolog meg, amit a Nap ad nekUnk?

39. Minek kószdnhetjUk, hogy élUnk, cselekszUnk es dolgozunk?
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Gyakorlatok

A. MODEL: Az ember nélkilltizhetdr. - Az ember né1kU15zhetet1en.

1. Nem mindenki potolhat6.

2. Az elem szótbonthat6.

3. A napsugár elraktározhat6.

4. A kocsi használhat6.

5. A ház lakhat6.

6. A viz ihat6.

7. A ruha moshat6.

8. Az el6adás êlvezhet6.

9. A gyerek megbizhat6.

10. Az fit járhat6.

11. A hiba kijavithat6.

12. Az irás olvashats5.

13. A tbrténet elmondhat6.

14. A változas láthatel.

15. Amit csináltak jSvátehet6.

16. Az ablak nyitható.

17. Az aut.() zárható.

18. A folyó szabályozhat6.

19. A vasfiti hálózat kibdvithetdr.

20. A hfis ehet6.

21. Az ajánlott eljárás alkalmazható.

22. A foly4) hajdahat45.

23. A fogyasztás ellendrizhetd.

24. A tbrténet elmesélhet6.

25. A vagyon eloszthat6.

26. A fej18dés észrevehet6.

27. Az ipar fejleszthet6.

28. Az itélet fellebbezheter,

29. Ami tartént megmagyarázható.

30. A probléma megoldható.
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31. A mült visszahozható.

32. A penz kiutalhat6.

33. A teher kannyithet6.

34. A hiány megállapitható.

35. Az igazolvány megfijithat6.

36. A gyerek nevelhetd.

37. Ez az ember hajlithat6.

38. A létszám emelhet6.

39. Ez a fold megmdVe1het6.

40. A csata megnyerhet6.

B. Mi az ellentéte a kemetkez6 kifejezéseknek?

1. derUlt éjszaka 16. vénség

2. mersékel 17. uncika

3. rész 18. bonyolult

4. szétbont 19. j6kora

5. romba dont 20. utál

6. sztiletik 21. elfelejt

7. fut6 ismeretség 22. veszit

8. mozgalmas 23. megdfriz

9. szdk 24. fedett uszoda

10. mdanyag 25. fijra meg fijra

11. hajlitott 26. b8Vit

12. luxuskiviteld 27. megmond

13. szaporit 28. lejárt igazolvány

14. kOzdelmes élet 29. elhalaszt

15. elkerül valamit 30. távol
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C. Házi feladat: Csináljon mondatokat az alábbi kifejezésekkel:

1. megadja magát

2. mérget vesz rd

3. fut6 ismeretség

4. párját ritkit6

5. tebbé-kevésbe

6. egy csapásra

7. szembe száll valakivel

8. saját ldbdn

9. szakre szabott

10. fogalommd vált

11. nagyjábol

12. romba dent

13. beleszól valamibe

14. tanácsot ad
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51

EMBER As A NAGYVAROS

(Ritsziet)

Szecsk8 Tamale' után

Lassabban, mint a homOkfut6.

Az Atlagos budapesti lakos, az utca mindennapi

embere avente 120 6ritt utazik a varosban400 minden

évben kftlekedéssel teat el 15 munkanapot, vagyis

annyi id8t, mint évi rendes szabadsaga.

"J6, j6, de legalabb gyalog menne, libasorban;

--mozgás-sztikségletét--a nap 24 6rajara egyenletesen

elosztva!" s6hajt fel a kbz1eked6s-tervez6 szdkember,

a varosrendez6 meg azért fohaszkodik, hogy végre

egyszer mar mashova is ttilekedjenek az emberek, ne

csak az általaban r6gi tipit6s6, tehat zegzugos, szekre

méretezett varoskeapontokba. Persze, jambor 6haj ez
csupan - 8k sem gondoljak komolyan. Szinte a tenger-

jarás termeszeti szukségszerdségével jelentkezik naponta
tftbszem a nagyvaros ar-apitly jelensége: a csdcsforgalom.

Budapesten peldaul a fontosabb "csdcs"-ok: a) a lakas Ss

a munkahely kftEltti forgalom; reggel 5-8 6ráig, délután

2-7 6raig; b) a lakas és az Oktatási intézmAny (iskolak,

egyetemek) k6z5tti forgalom; c) a sz6rdkozassa1 kapcso-

latos (meccs, szinház, latogatás) forgalom és végUl d)

a "zbldforgalom" (kirandulas, vikend) ::d6szaka. A sorban

termeszetesen a reggeli és délutani Niunkacsücs" a leg-

nagyobb. uigy tdnik, mintha mindenki az utcákon lenne

ilyenkor, s az utcatorkolatokban ember--aut6--villamos-

dug6k feszülnek mozdulatlanul.

Ilyenkor percekig ténylegesen all a forgalom, de

meg ha nincs is "dug6", a nagyvarosi keelekedés akkor

is egyre lassfibb. Egyik amerikai lap nemrégiben kftate

egy hajdani angol driember dtibeszamol6ját a 120 évvel

ezel8tti New Yorkr61. A régi iltinapl6b61 kitdnik, hogy
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a New York-i fiatalság k5nny1Y homokfut6kkal gyakran

l&togatott el a Icemen Harlem városkába - j6 lovakkal

fél6ra dt volt csupán. "Bezzeg most! - a legjobb

Cadillackel is legalább egy óra, mig valaki a Wall

Streetr61 Harlembe jut!" Más nagyvárosokkal kapcso-

latban is gyakran tesznek ilyen megh8kkent6 assze-

hasonlitfisokat, és a statisztikusok - bar kevésbA

szinesen - ugyanezt bizonyitják. A Magyar fipitard-

vészek Sz5vetség6nek 1961-es kazgydlésén hangzottak

el azdk az adatdk, amelyek szerint Budapesten az

aut6buszok 6s trolik 16-17 kilométeres, a villamosok

pedig 12-14 kilometeres 6ránkénti átlagsebességgel

kazlekednek. Lassabban, mint a poroszkál6 homokfutók!

"Azok az eriSfeszitêsek, amelyekkel azt igyekez-

tank elérni, hogy városi életet éljank, és ugyanakkor

gépesitsak is mozgásunkat, egyrészt sikeraltek,

másrészt vi,zont kudarcot vallottak: ez a kombináci6

a városok elienyét szantette meg. Ha a jelenlegi

nagyvárosi kfiosz tovább bonyolódik, Amerika paradox

helyzetbe keral. A legmagasabb életszinvonal ugyanis

nemcsak rosszabb kazlekedési leheterségekett hanem

kevésbe kielégitdréletfeltételeket hoz majd magával,

mint egyéb országokban" - a hartfordi kazlekedési

konferencián hangzottak el ezek a kesertr szavak, at

évvel ezel6tt, az egyik amerikai kaldatt felszalalásában.

Sz6ban vagy gondolatban a tabbi kaldatt hozzátette:

"Nemcsak Amerika, hanem általában a nagyváros..." Az

alap-paradoxon ugyanis az, hogy a nagyvárosi forgalom

gyorsulva lassul.

Mind tabben veszik igénybe a gyorsabb személygép-

kocsit, s igy egyre lassabban érnek célhoz. 1950 és

1962 kazdtt a világ Opjármeállománya megkétszerezadatt.

1962-ben hozzávetdleg 169 millia gépkocsi futott az

at világrész fitjain ebb& 94 milli6 Amerikgban és

60 milli6 Eurepaban. Szerényebb keretek keizatt ugyan,
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de nálunk is gyorsabb volt a gépkocsi allomány

nftekedése, mint amelyre el6re szamitani lehetett.

1957-ben az 1962-re vitrhat6 személyaut6 allomanyt

szakembereink 20 ezerre becsUltfik.

Val6jában 1962 végén mar 53 ezer személyaut6 volt

Magyarországon is. A fejl6dés emiatt egyrészt megval-

toztatja a tfteges és az egyéni kftlekedési eszkeszak

k5z6tti aranyt. Londonban pfildaul 1952 és 1958 kemBtt

60 O/0 -kal n6tt az egyéni jármilVek (aut6, motorkerékpár,

kerekpar) forgalma, mig a tbmegkftlekedési eszktiz8ké csak
2-3 0/0 }cal.

Persze, a perspdktiva semmiképpen sem az, hogy a

személyaut6nak teljesen ki kell szoritania a ttimeg-

közlekedési eszkftbket a nagyvarosokb61, hiszen 100

villamos vagy 200 aut6busz 30.000 embert is elszallit,

s ugyanennek a tftegnek mintegy 10.000 szemelygépkocsira

lenne szüksége. Persze fij, korszerff ttimegkftlekedési

eszkeabk és hal6zat kiépitsére van szukség, de ezeket

az fijszerff megoldasokat maga a nagyvaros termeli ki.

A paradoxon ugyanis forditva is igaz: a nagyvarosi let
fij problemakat vet felszinre, de ezek megoldasanak

feltételei is a metropolisok falai kbzett érnek.

A nagyvarosi forgalom jelenlegi zavarainak egyik

legszomorfibb kbvetkezménye a kbzlekedési balesetdk

számának nbvekedése. Eur6paban tizszer nagyobb baleset-

kockazatot vállal az aut6 utasa, mint az az ember,

aki vonatra vaay rept116re száll. Hazankban ma mar a

a balesetek 75-80 százaléka lakott helyen tbrténik s

a szazezer lakosra jut6 baleseti mutat6 az 1952-es

77-r81 1960-ig 89-re emelkedett.

A. "természetes" következmények azonban legalább
ilyen sfilyosak: az utazashoz szUkséges évi 120 6ras
budapesti Atlag, az Uzeranyag-fogyasztas tbbblete, a
parkol6 és garazsiroz6 helyek sz1Dk5ssége és igy tovább.
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A budapesti tömegkemlekedési estkftetk a forgalom

filtalfiaos lassfilása miatt a motor teljesit8képességének

csupfin 1/3 - 1/4-ét veszik igénybe. EIképzelhet6, hogy

ez mennyire nem gazdaságos! Igaz ugyan, hogy egy városi

kBzlekedési csom6pont fitépitése korszera kétszinte

keresztez6déss6 100-300 milli6 forintba, s egy kilometernyi

fitszakasz korszerabitése 5-12 milli6 forintba ker51, de

az is tény, hogy Moszkvfiban azzal, hogy a Park kórutat

keresztez6dések nélkUl épitették fel, csupfin Uzemanyagban

évi 4 millió rubelt tdkaritandk meg. A teenda tehfit

nemcsdk a vfirostervez6t, a kbzgazdfiszt, hanem az utca

emberét is sUrgetik. Párizsban mfir gazdasfigosabb nyugdijas

breguraknak fizetni, hogy 60 percenként odébb vigyék

a kocsit, mint a megszabott id8h tfili, magasabb parkolfisi

tariffit ler6ni.

Ogy tOnik, ahhoz elég gyorsak a kbzlekedési

eszkbzetk, hogy minden vfirost s minden vfirosi embert

utolftjenek. Magyarorszfigon 1963 és 1980 kbzbtt a

tehergépkocsi-forgalom hfiromszorosfira, a személyaut6-

forgalom pedig 9-szeresére n8' majd. 1980-ban Budapesten

két-hfiromszfiz ezer személyaut6 lesz. Vagy ez is tfil

szerény becslés lenne?

(Megjelent a "Gondolattfir" sorozatban, Budapest, 1966.)



homokfut6

libasorban menni

rendez6

fohászkodik

tUlekedik

zegzugos

szdkre méretezett

jámbor

szUkségszerdség

ár-apály

jelenség

utcatorkolat, -a

dug6

feszili

ténylegesen - tényleg

nap16

bezzeg

megh5kkent6

statisztikus

keizgyfflés

troli

átlagsebesség

poroszkál6

kEolekedik

er6feszités

kudarcot vall

megszUntet

bonyol6dik

felszblalás

igénybe vesz

hozzávet6leg

Allomány

Szavak

4.57

buggy

go in single file

organizer

breathe a prayer, pray

jostle, shoulder (v)

zigzagging

limited, tight-fitted

pious, simple, meek

inevitability, necessity

ebb and flow

occurrence, incident

mouth of the street

bottleneck; cork

tighten

actually, really

diary

to be sure, truly

astonishing

statistician

general assembly meeting

trolley

average speed

ambling, pacing

commute

effort

fail, be defeated

stop, discontinue

become complicated

delegate, deputy

remarks, speech

make use of, take advantage of

approximately, roughly

stock



valójAban

kiszorit

let, -e

kbvetkezmény

kockAzatot vállal

mutató

üzemanyag, -a, -ja

tbbblet

szdk5s

teljesit8kêpesség

csom6pont, -ja

szint, -je

keresztez6dés

szdkasz

megtdkarit

leróni

actually, in reality

push, drive out

existence life

consequence

take the ridk

index

fuel

surplus

scant, tight

efficiency, ability

intersection, point of junction

level

crossing, intersection

section, part

save

to pay off

Kérdések

1. HAny &fit utazik évente a várodban az Atlagos budapesti

lakos?

2. HAny munkanapot teat el kftlekedéssel évenként?

3. Miért fohAszkodik a k5z1ekedés-tervez6 szakember?

4. HAt a vArosrendez6?

5. Komolyan gondoljAk 8k ezt?

6. Mihez hasonlitjAk a csficsforgalmat, hogyan jelentkezik?

7. Melyek a fontosabb csficsforgalmak Budapesten?

8. Mi az a "zbldforgalomm?

9. Melyik a legnagyobb csficsforgalom?

10. Mi tbrténik ilyenkor?

11. Mit irt egy angol firiember fitibeszAmoltdAban a 120

évvel ezel6tti New Yorkr61?
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12. Mennyi id6 alatt jutottak el New Yorkbol Harlembe

akkor homokfut6kon?

13. fis most, aut6kka1?

14. Mas vfirosokban is ez a helyzet?

15. Miért kertilnek paradox helyzetbe a nagyvfirosok, ha ez

a kfiosz tovfibb bonyol6dik?

16. A magasabb életszinvonal mit hoz magával?

17. Hol és ki mondta ezeket?

18. Mit tett hozzfi sz6ban vagy gondolatban a tftbi kUldertt?

19. Mi az alap-paradoxon?

20. Ha többen veszik igénybe a személygépkocsit, mi texténik

a forgalommal?

21.

22. Hány gépkocsi volt a világon 1962-ben?

23. Mennyi volt ebb61 Amerikfiban és mennyi EuriSpfiban?

24. Magyarorszfigon is nemekedett a gépkocsi fillomfiny?

25. Mi a perspektiva? A személyautók teljesen ki fogjfik

szoritani a tftegkUleked4si eszkemeket a nagyvfirosokb61?

26. Miert?

27. Mire van szliks6g, minek a kiépitésére?

28. Miért mondjuk, hogy ez a paradoxon forditva is igaz?

29. Mi a nagyvfirosi forgalomnak egyik szomord kavetkezménye?

30. Eur6pfiban hfiny szfizalêkkal nagyobb kockfizatot vfillal az

aki aut6n utazik, mint aki vonaton vagy reptildgépen?

31. Mi mfis k5vetkezményei vannak a nagyvfirosi forgalomnW

32. A teljes teljesitdképességét igénybe tudjak venni a

motornak a lassd közlekedés miatt?

33. Mi volna végeredm6nyben gazdasfigos?

1950 és 1962 ki5z5tt mi t5rtént a vilfig gepjfirmdfillomfinyfival?
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34. Pirizsban hogyan oldják meg, hogy ne kelljen a megszabott

id8n tfili magasabb parkolási dijat fizetni?

35. Mindenhol probléma a kózlekedési esskEtzök állományának

.n6vekedése?

36. Maga mennyi ide5t tEllt el mindennap közlekedéssel?

37. Egy évben hány munkanapot teat el?

38. Mikor van itt a csficsforgalom?

39. Sok "dug6" van, amerre Maga kftlekedik?

40. Mit akarnak Washington és karnyéke közertt épiteni, hogy

megoldják a tfteges kftlekedét?

Gyakorlatok

A. Hogy mondja más szavakkal?

1. A ruha tfil szdk.

2. Budapesten a diplomatak nagyon szdk karben élnek.

3. Amikor a gyerekek hazajönnek, nagyon szdken vagyunk,

nincs elég helytink.

4. A szabo tfil szdkre szabta a ruhámat.

5. A várodkUpontokat tfil szdkre méretezik.

6. A haborfi alatt szdkebb volt az áruellátfis, mint most.

7. Mikor volt swakebb hazdjában?

8. Szdkebbre kell fognom a kintségeket.

9. Kovács nagyon szdklát6kbre.

10. A 1.-..aesége meg szdkmarkfi, sohasem ad penzt j6t6konyságra.

11. Szegény embernek csak szdkösen telik az ennivalbra.

12. iváék szdkels viszonyok kftótt élnek.

13. Kérem szdkitse meg a ruhamat, nagyon 114%
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14. Sietnem kell, nagyon szdkreszabott az id8m.

15. Szükségem van egy autSra.

16. SzUkség esetén hivjfik el az orvost.

17. Stirg6s szilksége van az orvossfigra.

18. Baleset tdrtént, nagy szUkség van egy orvosra.

19. Egy &sire volt szilksége, hogy megtanuljon magyarul.

20. Ehhez a penzhez csak végs6 szilkségben nyülck.

21. Szükség tdrvényt bont.

22. Azsifiban sok ember szlikséget lfit.

23. A hfiborfi alatt sok mindenben szükséget szenvedtUnk.

24. Megvannak az Bsszes szUkséges okmfinyai?

25. A megélhetéshez nem szilkséges sok penz.

26. Nem szUkséges mondanom, hogy milyen nehéz nyelv a magyar.

27. A mai helyzet szukségessé teszi, hogy az országok

megprobfiljanak mind együttmdkedni.

28. A hfibord alatt és utfin sok szukséglakfist épitettek.

29. Nemcsak testi, hanem lerki szukségletei is vannak az
embernek.

30. Momentfin csak egy szUkségmegoldfist talfiltak erre a
problémfira.

B. Hfizi feladat: mik itt a kazlekedési problémik a

csficsforgalomban? Hogyan probfiljfik megoldani

ezeket a problémfikat?
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Kérdiiiv Questionnaire
kQutOldlek részére, akik Magyarországra beutazni thajtanak. A kercitiiv rovatal lehettilegirogdppel tOltendiSk ki. Kéziris esetén az 1., 2., 3. ts 4. rovatokat nyomtatott bettikkel kefl

kitölteni.
For foreigners who intend to travel to Hungary. The answers should be typewritten, if

Possible. In case of handwriting, please print the answers to questions 1, 3, 3 and 4.
Vlzumszilm: Thuma napi tart6zkod4sra trvdnyee.
I 1. Csalidi neve: Keresztneve:Family name: Christian name(s):

El6z6 ill. leinykori neve:
Former, or maiden name:

2. Sztiletdsi helye Es ideje:
Place and date of birth:

3. Anyja lelinykori neve:
Mother's maiden name:

4. Allampolgársaga:
Nationality:

5. Eltizti illampolgársaga:
Former nationality:

O. Ha jogellenesen hagyta el Magyarországot, mikor: tv h6If you left Hungary illegally, the date of leaving: year month
7. Foglalkozása:

Occupation:

Munkahelye:
Place of employment:

9. Pontos lakeime:
Horne address:

10. Utazisitnak edlja: tuzizmus rokonlittogatisitzletlkulturilis(Megfelelli rész al4hazand6.) tudományos sport egyeaThe purpose of going to Hungary: pleasure visit to relatives business(Please check the proper answer.) cultural scientific sport other
,11. Kihez utazik (név és elm):

Destination (name and address):

12. Gépkocsi rendszima:
Registration number of car:

13 ttleveldnek száma: t/tleveldnek neme: diplomiciai ezolgálatiNumber of specialis polgiri hontalan konvencitispassport: Kind of passport: diplomatic official
special civilian alien's conventional

Kelt
Date

196

Sajitkezil Signature

MEGJEGYZES: , Minden vizumkérelemhez 3 részb61 4116, kitOltatt tirlipot te lett darab
3X3 cm-es, 6 hOnapnill nem régibb fényképet kell mellékelni.

PLEASE NOTE: Three different printed forms, duly completed, and two photographs
(1X1 cm.) less than 5 months old, should be enclosed with every visa
application.

Pj 650735
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52

KI MAGYAR ALLAMPOLGAR?

- Dr. Farag6 Lász16 után -

Az 1957. évi magyar Allampolgársfigi t5rvény szerint

magyar Allampolgár: 1) a magyar állampolgár szUl6 gyermeke,

2) dki az állampolgfirságot honositás, vagy visszahonositfis

fitjfin megszerezte, 3) aki 1957 okt6ber h6 1-en magyar

Allampolgár volt, ha azt id8k5zben el nem vesztette.

A fentiek szerint azok a killfEddi n6k, akik 1957

okt6ber 1. elett magyar állampolgárhoz mentek fe1eseg51

meg akkor is megszerezték, illetve megtartották magyar

állampolgárságukat, ha id6k5zben elftvegyilltek, vagy

elváltak az alábbi kivétellel:

Az 1953. január 1. és 1957 okt6ber 1 napja Mot

magyar és kt1f51di állampolgár k5z5tt házassfig a magyar

jog szerint csak akkor érvényes, ha az Eln5ki Tanács

hozzájárult annak megkftéséhez. Mivel pedig magyar

állampolgárság egyéb feltételek hiányában csak érvényes

hfizasság fitján volt szerezhet6, nyilvánval6 hogy az olyan

idegen Allampolgársfigd n6k, akiknek magyar Allampolgárral

a fenti idgben kt5t5tt házasságfihoz az E1n5ki Tanács nem

adott engedélyt, nem szerezték meg a magyar Allampolgárságot.

Mindaddig, amig az ellenkezerje be nem bizonyul, magyar

állampolgárnak kell tdkinteni azt, dkinek szem61yi igazol-

ványa vagy magyar fitlevele van, a tftvény hatálybalépese

után azt is, aki Magyarország területén selletett, vagy mint

ismeretlen sz1118kt61 származft Magyarország területén találtak,

ha ott is nevelkedett, vagy nevelkedik. Magyar állampolgár

sz1116 gyermeke magyar Allampolgár. Magyar Allampolgárnak

kell tekinteni a nem-magyar állampolgár sz516 gyermekét is,

ha másik sz1116jét magyar Allampolgárnak kell tekinteni.



Megszerezhet6 a magyar fillampolgfirsfig honositfis,

illetve visszahonositfis fitjfin, ha valaki a kérelmet

megel6z6en hfirom even fit megszakitfis nélkül Magyarorszfig

terUletén lakott és honositfisa a magyar fillamérdekekre

nem hfitrfinyos.

Nines szilkség a hfirom évi ottlakfisra, ha a kérelmez6

a kérelem id6Pontjfiban Magyarorszfigon lakik, vagy ott

6hajt megtelepedni, ha felmen6je magyar fillampolgfir volt

vagy honositfisfit rendkivnli kbrUlmények indokoljfik.

Tekintet nélkül arra, hogy Magyarorszfig területén

lakik-e, vagy ott óhajt-e letelepedni, kérelmere honosit-
hat6, 1) aki magyar fillampolgfirral érvényes hfizassfigot

kft5tt, 2) akinek gyermeke a magyar fillampolgfirsfigot

megszerezte, 3) akit magyar fillampolgfir Brökbe fogadni

kivfin.

Aki magyar fillampolgfirsfigfit elevesztette, ugyanolyan

feltételek mellett honositható vissza, mint amilyenek a

honositfisra érvényesek. Amennyiben valaki magyar

fillampolgfirsfigfit elbocsfitfis, tfivollét vagy

fillampolgfirsfigfinak honositfis fitjfin val6 megszerzése

miatt vesztette el, akkor is visszahonosithat6, ha

felmen6je nem volt magyar fillampolgfir, vagy visszaho-

nositfisfit mfis rendklvtlli kbrillmény sem teszi indokolttfi.

Aki magyar fillampolgfirsfigfit hfizassfigkötés, tBrvénye-

sit6s, apai elismerés, vagy apasfig bir6i megfillapitfisa

kavetkeztében vesztette el, visszahonosithat6 meg akkor

is, ha nem Magyarorszfig terilletén lakik.

Elbocsfitható a magyar fillam kftelékébal az, dki ad6val,

vagy egyéb kfttartozfissEl nines hfitrfilaban 4s aki ellen

bantett5 eljfirfis nincs folyamatban, illetaleg nem fill

büntet6 itélet hatfilya alatt. Tovfibbfi igazolnia kell,

hogy kUlföldi fillampolgfirsfigot szerzett, illetve ilyenre

komoly kilfitfisa van. Killft5sen méltfinyos kfttilmények
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kt5z5tt, tehát ha az elbocsátfist kér6kU1f51dive1 kötött

házassfigot, vagy ha kiskora 6s egyik szü16je ktilf51di

Allampolgár gs kUlfellan nevelik, vagy ha a magyar

állampolgárságot hfizasságki5t6s fitján szerezte meg és a

hfizassfiga megszUnt, nem kell a killföldi állampolgárság

megszerzés6t, vagy ennek valbszindb6gét igazolnia.

1957-ben hatfilyfit vesztett tftvény alapján elvesztette

magyar allampolgarsagfit az a n6, aki külfeddi állampolgárral

kt5t5tt házasságot, fe1t6ve, hogy ezzel megszerezte f6rje

állampolgárságát. Ha ez nem tBrtént volna meg, vagy a

férj hontalan volt, a feleség nem vesztette el a magyar

Allampolgárságot.

Megfoszthat6 magyar állampolgárságát61 az a szem6ly,

tarteekodik és a magyar t5rvények értelmében

vêtett a magyar állampolgársdgi hffség ellen, vagy sayos
bdncselekmény miatt magyar vagy külfeddi b1r6sfig elitélte.

A régebbi jogszabályok szerint elvesztette magyar

állampolgársfigát az a külfBlan 616 magyar állampolgfir,

aki 10 &rig egyetlen napra sem tért vissza Magyarországra,

vagy nem jelentette be a magyar diplomáciai képviselet

el6t-t, hogy magyar állampolgárságát fenntartani kivinja.



Szavak

állampolgár, -a

honositfis

illetve

elválik

kivétel

házasságot ki5t

érvényes

hozzájárul (-hez)

nyilvánval6

engedély

ellenkez6

bebizonyul

személyi igazolvány

hatfilyba lépés

származ6

megelft6en

megszdkitás

hátrfinyos

kérelmez6

felmen6

keeilmény

indokol (-t)

tekintet nélkUl

elbocsátás

távollét

indokolt

tftvényesités

elismerés

megállapitfis

klivetkeztében (-nek)

kótelék, -e

ad6
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citizen

naturalization

respectively

divorce, part (v.)

exception

marry, get married

valid

agree, assent

evident

permission

contrary

is proved

identity card

coming into force

descending, originating

prior to

interruption, break

disadvantageous

petitioner

ancestry

circumstance

give reason, grounds

regardless, without respect

release

absence

justified

legitimization

acknowledgment, admission,
recognition

establidhing, establishment,
ascertainment

in consequence of, due to

bond

tax



kfttartozás

hátrfilék, -a

bt1ntet6 eljárás

folyamat, -a

hatály

továbbfi

igazol

kilátás

méltányos

megsztint

valbszintrség

hatályát veszti

feltéve, hogy

hontalan

megfoszt

tartdokodik

hffség

blncselekmény

bejelent

képviselet

public ddbt

remainder, residue

criminal procedure

process

force, effect

furthermore

verify, prove the truth

chance possibility, prospect,
outlook

just, fair

came to an end, stopped

probability, likelihood

become void, lapse

presuming, providing

stateless, homeless, exiled

deprive, divest, rob

reside, stay

loyalty, fidelity

crime, felony

announce

representation

Kérdések

1. Melyik a legutftbi magyar állampolgfirsági tbrvény?

2. Ennek a tftvénynek az alapján ki magyar állampolgár?

3. Azok a ktilfbldi n6k, akik 1957 oktfter 1. el6tt magyar

állampolgárral katbttek házasságot, mind megtartották

magyar állampolgárságukat?

4. 1953. január 1. és 1957 oktfter 1. kbzt ha egy magyar

fillampolgfir fillampolgfirral kötött házasságot

az a magyar jog szerint érvényes volt?

5. Akinek magyar fitlevele vagy magyar személyi igazolványa

van, az magyar állampolgár?
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6. Ha valakit Magyarország tertiletén találtak 6s sztilei

ismeretlenek, az magyar állampolgSr?

7. Hogyan szerezhet6 meg a magyar Allampolgárság?

8. Mi kell a magyar állampolgárság megszerzéséhez?

9. Mikor nincs sztikség arra, hogy a kerelmet mege16z6en három

Sven St megszakitás né1kz1 Magyarors2ág teril1et4n lakjon a
kérelmez6?

10. Aki elvesztette a magyar állampolgárságot, hogyan szerezheti
vissza?

11. Ki bocsáthat6 el a magyar állam kftelékéba?

12. Minden esetben igazolnia kell az elbocsátfist k6r6nek,

hogy külfaldi állampolgfirsSgot szerzett vagy fog szerezni?
13. 1957 e16tt, ha egy magyar n6 killfoldi állampolgárhoz ment

feleségUl minden esetben elveszitette a magyar állampol-
gárságSt?

14. fr.s ma - ma is elvesziti, ha külfeadivel kft házasságot?

15. Kit lehet megfosztani magyar állampolgárságát61?

16. Régebbi jogszabályok alapján ki vesztette el a magyar

fillampolgfirságát?

17. Ki amerikai állampolgár?

18. Amerikai fillampolgárok gyermeke ha killfaldan selletett,

amerikai fillampolgfir?

19. Ha egy amerikai állampolgár külfaddi n6t vesz el feleségül,

az azonnal megkapja az amerikai állampolgárságot?

20. Ha egy amerikai állampolgárnak ktilfEoldi fillampolgárral

kötatt házasságába külfóldft gyermeke selletett, az

amerikai fillampolgár?

21. Hogyan lehet megszerezni az amerikai állampolgárságot?

22. Hogyan lehet elveszteni az amerikai állampolgárságot?

23. Megfoszthatel valaki az amerikai állampolgárságát61?

24. Le lehet mondani az amerikai állampolgársfigról?

25. Ha valaki valamilyen m6don elvesztette az amerikai

fillampolgársfigfit, hogyanszerezheti vissza?
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Gyakorlatok

A. 1. a) Magyar á11ampo1gfir:

1) a magyar Allampolgár szt116 gyermek

2) az állampolgárság / megszerez

3) 1957 oktfter 1- / magyar állampolgár

b) Az 1957 év / magyar állampolgárság / tbrvény

magyar fillampolgár:

1) a magyar állampolgár szt116 gyermek

2) az állampolgárság / honositás, vagy vissza -

/ fit / megszerez /.

3) 1957 oktober 1- / magyar állampolgár /,

ha az / id6k5z / nem elveszit

2. a) ... az / a kinfead / n6k, / magyar fillampolgár /

megy / feleség / meg akkor is megtart / fillampolgárság /

ha Bzvegy / vagy elvál

b) A fentiek / az / a kil1f51d / n6k, 1957

oktober 1- el6tt magyar állampolgár / megy / feleség /

meg akkor is megszerez /, illet / megtart / magyar

fillampolgárság /, ha idacelz / Eavegy /, vagy elvál /

az alább / kivétel X

3. a) .. házassfig a magyar jog / csak akkor érvenyes,

ha az E1n5k / Tanács hozzájfiru1

b) magyar és külfBld / Allampolgár ki5z5tt kat / házassfig

a magyar jog / csak akkor érvényes, ha az E1n5k /

Tanács hozzájiru1 / annak a megkftés /.
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c) Az 1953 janufir 1. 6s 1957 oktober 1 nap / kBzt

magyar és kinfead / .... etc.

4. a) .. idegen állampolgárság / n6k, akik / házassIg /

az E1nbk / Tanács nem ad / engedély /, nem megszerez /
a magyar állampolgársfig

b) az olyan idegen állampolgárság n8k, dkik /

magyar állampolgár / a fent / id6 / kft / házassfig /

az E1n6k / Tanács nem ad / engedély /, nem megszerez
a magyar állampolgárság

c) .. magyar Allampolgárság egyéb felt6telek hiány /

csak érvényes házasság (it / (lehet) szerez,

d) Mi- / pedig magyar állampolgárság egyéb feltételek

hiány / csdk érvényes hfizasság (it / szerez /,

nyilvánval6, hogy az olyan... (see b)

5. a) magyar állampolgár / kell tekint / az /2 aki /

szem6ly / igazolvány / vagy magyar (itlevél / van,

dki Magyarország tert1et / sztlet /, vagy Magyarország
terillet talál

b) .. a tbrrény hatálybalépds / utfin az / is, aki

Magyarország terillet / sztlet /, vagy mint (nem)

ismert / szt16k / származ / Magyarország tertilet /

talál /, ha ott is neverked 4

c) Mindaddig, az ellenkez6 / nem bebizonyul /2

magyar állampolgár / kell tekint / az /, aki személy /

igazolvány / vagy magyar fitlevél / van, a tbrvény
(see b)
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B. MODEL: Amerikai fillampolgfir drbkbe fogadta a gyereket.

Nem fogadta 5r5kbe amerikai fillampolgfir a gyereket.

1. Kovfics fejébe tette a kalapjfit.

2. Tegnap este fejbe verték Kovficsot.

3. E1tévedtem, de fitba igazitottak.

4. Sok id6be kerUlt, amig megtanultam magyarul.

5. Az e16adfis belenyült az éjszakfiba.

6. A gyerek mfir lassan férfikorba lép.

7. Az ember hamar kfitségbe esik.

8. A gyerek beleszeat a beszélgetésbe.

9. Lassan belenyugszunk a sorsunkba.

10. FUstbe ment az eurSpai utazfisom.

11. Az ember belehalt a sérUléseibe.

12. Az anya beleftzUlt a gyereke elveszitésébe.

13. Oszbe csavarodott a természet feje.

14. Lfitni lehetett mi ment benne végbe.

15. Eszembe jutott az ember neve.

C. Hfizi feladat: Mit jelent amerikai filampolgfirnak lenni.
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53

AZ ORVOS HALALA

(Regényrészlet)

- Fekete Gyula utfin -

Kés6 Mlutfin ébredt az öreg orvos. Ivott a konyhfiban

fél pohfir tejet, s a minap elkezdett regénnyel kiment a

kertbe. Dé1el6tt napozott a felesége; a nyugfigy a kerti

fit végében volt, egy orgonabokor mellett.

A nap a k5zeli hegycsficson v5r5s15tt, erftlen sugarai

nem melegitettek mfir. Felismerhetetlen firnyékok kfisztak a

rftsaszin volt a fal, mint az ég aljfin a bfirfinyfelh6k.

Kellemes szell6 ffijt, langyosmeleg és szelid; alig

mozgatta a leveleket a nyirffin.

Akficillatot lehelt a levegeT.

Az 5reg orvos elhelyezkedett a nyugfigyon, s falnyitotta

a kftyvet a jelzésnél. Beleolvasott, de vissza kellett

lapoznia, hogy megértse; olyan ismeretlennek tent a seoveg,

mintha sohasem olvasta volna. Most érezte meg az akficillatot,

és nlfigyelt.

Olébe ejtette a kftyvet, és hfitradat a nyugfigyon.

Mélyen a tUdejébe szivta az illatos levegft.

B6szoknyfis, id6sebb asszony haladt el a kerités mellett,

az utcfin.

Innen, a nyugfigyb6l a nyirfa ritkfis lombjai alatt éppen

kilfitott az utcfira az 5reg orvos; észrevette a b6szoknyfis

asszonyt. Sokfiig, hosszfi évtizedekig haragosa volt ez az

asszony; a férje halfilos figyfihoz is a szom5z6d falubea

hivatott orvost, csak fijabban jfir be a rendelésre IZtfleti

bajaival, miSta biztositott tag a semetkezet révén.

Tulajdonképp az anyjfitea 5r5k5lte a haragot, mert javas-

asszony volt az anyja, abban az iddben, amlkor az 15reg
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orvos - mint huszonót eves fiatal diplomas - a faluba

kertilt. Faljelentette a javasasszonyt, amikor egy

beresgyerek a piszkos ken6cseit6l tetanuszmérgezést

kapott, innen eredt a harag.

Két iskoláslany jött, egymás szavaba vágva, izgatottan

tárgyaltak valamilyen - az 45 számukra nyilvan igen fontos -

eseményrMl.

Nem ismerte meg a lányokat, pedig nyilvan voltak mar

a keze alatt néhanyszor tUdiegyulladással, bárányhiml6ve1,

ezzel-azzal, vagy a kate1ez6 ved6oltasok alkalmával

legalábbis. Keyes gyereket ismert arcr6l, olyan gyorsan

fejl6dnek, változnak ezek a gyerekek, nem képes Mcet

számon tartani.

par percig senki sem jertt.

Most az utca tfiloldalan Vitt ket legényember.

Szótlanul lépkedtek egymás mellett, a járdán.. Mind-

ketten szépen kialtózve, varjak acet valahol a lanyok.

Az innensdhek tbc-s volt lanykorában az anyja, s

sikerült kigy6gyitania. Ezt a fifit viszont kis hiján

a difteria vitte el - három-négyéves lehetett akkor a

fifi, $ t kikerték a gettftól a szülei, mert nem volt

más orvos a kózelben. Keyes hiányzott az utols6

pillanathoz, mar eszméletlen volt, s fuldoklott a

gyerek. Erre az esetre tisztán emlékezett az areg

orvos, mert csend6r5k kisértek a beteghez, és a

konyhában vártak rá a vizit alatt.

igy ten6d5tt a nyugagyban. Figyelte az utcán

ji5v45-men6ket

Orgonaillat áramlott, aztan megint akác.

Rekedt orditozás hallatszott valamerról: hangjátekot

kbzvetitett a radio'.
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6gy is be lehetne Ultetni a kertet, hogy mindig

virfigozzék valami. Hallott 6 mfir olyan kertekr61,

amelyekben mfirciust61 novemberig nyiltak a virfigok.

S gylim51cskertekr61, melyekben a korai cseresznyét61

a téli almfiig sorra értek a gyilmö1cs5k.

Gondozfis nélknl a ffik is megbetegszenek.

Beteg a fa, és a kertész megpermetezi vagy a

metsz6o116val megoperfilja - az dreg orvos nem ismerte

kftelebbrol a szakmfit, de tudta, hogy a ffik is megbe-

tegszenek, s a kertész permetezni és metszeni szokott.

Gy6gyitja a ffikat, fitUlteti, 6vja a kfirtev6kt61, azutfin

meghal a kertész is, de tovfibb élnek a ffii.

Csordfis mindezt pontosan tudja, mikor és mi okb61

kell metszeni, oltani, permetezni; mesélte, hogy ffikat

is Ultet. Emberi szfimitfis szerint nem magfinak. Bfir

tiz-hüsz esztend6 alatt megn6nek a ffik, s amilyen j61

birja magfit Csordfis, elélhet meg annyi ideig; olyan az

az ember, mint a szfizados tdlgy.

"Nagyszerff ember, ffikat Ultet - gondolta az dreg

orvos. Miért nem lehettem en olyan."

Er6sen alkonyodott mar.

Alaktalan foltok mozogtak az utcfin és a nyirffib61

is csak fehér tdrzse maradt, s a ritkfis lombok sötét

sziluettje - ilyenkor, az esti szUrkUletben, nagyon

rosszul lfitott az dreg orvos. Megszokta mfir, hogy

rosszul lfit ilyenkor - ez is egyike volt azoknak a

tUneteknek, melyekb61 5ndiagn6zisfit ftszefillitotta -

és nemigen tdr6ddtt vele. Gondolatok nélkül vfirta,

hogy a szemei alkalmazkodjanak a sdtéthez.

Erezte a b6rén, hogy erdsödik a szél; suhogtak

kdrüldtte a lombok.
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A kápráz6 homily, amely körtilvette az elabb,

kitisztult lassan. Elváltak egymfist61 a kerités, a

ház, a fák, a bokrok kftvonalai. Magasan a nyirfa

lombjai f515tt mar az el8bb észrevette a Sarkcsillagot.

A26ta innen is, onnan is Atszfirta a csillagfény a

sbtétkék eget; a hold m6g nem jeett fel vagy lenyugodott

mar.

10.115n5s hangulat lepte meg az lireg orvost.

Együtt érezte most - egyetlen asszefagge; egésznek -

a világot, a nyirfát, a falut és bnmagát is valamiképpen

egynek az el6t1n6 csillagokkal; a Földnél milliószor

nagyobb égitestek nesztelentil suhannak az drben, a villam

sebességével suhannak milliárd évek 6ta, izz6, lángol6,

vakit6 fényd napok, mérhetetlen távolságra a legközelebbi

szomszédjukt6l, egyeall 6s látsz6lag 5r5kre társtalanul,

minden Mizell és távoli napt6l fUggetlen, saját pályájukon.

Látszellag. De a val6sagban egyikilk sem magános, nem

Minn világ egyik sem, csak parányi része a nagy Egésznek.

Meghatározott pályán halad, s ugyanaz az er6-rendszer,

mely a Sarkcsillagnak kiszabja az Idtját, fogva tartja a

nyirfa levélkéit is. Fedrepal a fdszálr6l egy szdnyog,

és kimozdul a pályáján a Nild, a Naprendszer és százmilliárd

csillag; csak épp lemérni nem lehet, mennyivel.

igy tdh6dlitt az 5reg orvos, nézte a néma ragyogfist,

és elképzelte, hogy az izz6 napok hézagai Mat 6riás,

s5tét égitestek suhannak, emberi szemnek 5r5kre láthatat-

lanul: a kihdlt napOk.

Halott napok, de éppOgy alkatelemei a mindenségnek,

mint lobog6 testvéreik; ugyanazzal az er6vel hatnak ma

is csillag-kiirnyezettikre, mint izz6 gáznemd korukban.

A nagy Egébz szempontjáb6l sem értelme, sem jelent8e6ge

az anyag pillanatnyi halmazéllapotának és min6ségének,
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csupan atomjainak van szerepe a mindenséget Bsszetart6

er8k rendszerében - az éldket és a halottakat pontosan

egyforma er8vel vonzza a read.

"Hatvannégy kiló anyag pillanatnyi min6ségében és

halmazallapotaban... ez vagyok" - gondolta az öreg orvos.

Ezt minden ir6nja nélkül gondolta, azzal a megfogalmaz-

hatatlan, de bizonyos érzéssel, hogy a "pillanatnyi

min8ség" csak a tudatos lények szamara fontos - EInnön

testUk épit8anyaganak "pillanatnyi min6sége"kU1önösen

fontos -, de ennek a megküleinböztetésnek semmi értelme

a nagy mindenségben.

Persze fontodkodik az ember; id6- és aranyérzékét

rég elvesztette mar. Lakalyos mennyorszagokat gondol

ki mavanak, valahol a csillagkemi térben, marvany

siremléket a szül8bolygójan, itt alant. Mindenaron

brökké szeretne élni, hirében, nevében legalabbis.

Kibernetikus gépeket szerkeszt, de 6 maga nem gondolja

végig, mit jelent a vilagmindenség id6-fo1yamaban az a

nagyon nagyon keves szazezer földi esztend8 vagy az

alig mérhet6en tbbb egymilliard.

Végtelen kis szamok szazszoros értéke is végtelen

kicsi: egy pillanat az élet, és a marvany siremlék

kora sem t5bb egy pillanatnal. Sok bajtól, illfizi6tol

szabadulhatna az ember, ha fólmérn6 végre a pillanat

tagithat6, de attbrhetetlen korlatait.

No persze - gondolta az 8reg orvos, mar megszokott

iróniaval kftnyebb falmerni a korlatot anndk, aki

mar tapogatja. Negyven évvel ezel8tt nem ilyesmivel

töltfttem a nyari estéket..."

"Logikusan arra a k6vetkeztetésre jutunk tehat,

hogy az életnek egyetlen értelmes cêlja lehet: kihasz-

nalni a pillanatot, élni a manak... és semmi több. Viszont

az olyan élet, amelynek csupan ennyi a célja - teljességgel

értelmetlen és céltalan."
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Emlékezett rá, hogy egy más alkalommal, más nyomon,

hasonló kihretkeztetésig jutott el. De arra mar nem

emlékezett, mikor történt ez, és mi volt az az alkalom.

Füjt a szél, zfigtak a fák. Ragyogott a csillagmez6.

A langyos leveger jaesett a b6rének.

Lehet, elbAgyadt egy kicsit, mert arra eszmélt, hogy

mar a kftvetlen kftelben roppan a kavics.

Nem mozdult, csak a szemét nyitotta fel.

mariska ott alit, pfir lépesnyire tine, de nem jeett

kemelebb, mereven nézett, mozdulatlanul, s az esti

homAlyban is látszott a szemén az irtelzat és a rettenés

árnyfta.

minap

orgonabdkor

küszik

elhelyezkedik

hátrad5l

kerités

révén

15r6ked

javasasszony

diplomas

fedjelent, feljelent

ered

bárányhiml6

védeoltás

képes

járda

Szavak
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the other day

lilac bush

creep, crawl

take a seat, settle down

lean back

fence

through

inherit

healer / medicine woman

professional man, person
possessing a diploma of
a university degree

report someone to the police

originate, date, take its source

chickenpox

vaccination

capable

sidewalk



innens6

tbc.

kishiján

fuldokol

csend8r, -e

tUnddik

hangjáték

kftvetit

megpermetez

metsz8b116

6v

kárteve;

j61 birja magát

tblgy

sztirkillet

ttinet

alkalmazkodik (-hez)

kbrvonal, -at

hangulat, -a

dr, -ak, -je

izz6

vakit6

látsz6lag

magános

meghatározott

kiszab

szunyog, -ja

hézag

alkat

mindenség

gáznemd

halmazállapot, -a

megfogalmazhatatlan

tudatos

megkillanbaztetés

4.7 9

hither (side)

tuberculosis

nearly, almost

choke, suffocate, gasp, drown

gendarme

muse, ponder, meditate

radio play

transmit

spray, atomize

pruning shears

protect, guard from

harmful, causing damage, parasite

he bears himself well

oak

twilight

symptom, sign

adapt oneself

contour

mood

vacuum, void, empty space

glowing, red hot

blinding

seemingly, apparently

isolated, lonely, solitary

definite

fix, set (v.)

mosquito

gap, breach

structure

universe

gaseous

state, physical condition

unable to put into words

conscious

differentiation, distinction



fontoskodik

lakdlyos

kibernetikus

szerkeszt

tagithat6

korldt, -ja

tapogat

kbvetkeztetés

elbágyad

roppan

kavics

merev

irtózat

rettenés

be officious, look important /
big, assume a knowing air

cozy, comfortable

pertaining to cybernetics

construct, design, fabricate

stretdhable

barrier, bar

feel one's way, finger

conclusion, deduction

grow tired, droop

crack, make a cracking sound

gravel, pebble

fixed

dread, horror

dread, fear, shrink back

Kérdések

1. Mit csindlt az Breg orvos?

2. Miért volt a nyugdgy a kerti fit végében?

3. Milyen volt a nap, a fal és a bdrányfelh8k?
4. Milyen volt a sze116?

5. Mivel volt tele a leveg6?

6. Mit csinált az breg orvos a nyugágyban?

7. Ertette, amit olvasott?

8. Ki ment el a kerités mellett?

9. Midita volt haragosa ez az asszony és miért?
10. Megismerte az orvos az iskoldsldnyokat, akik az asszony

után jeittek?

11. Mivel kezelte dket?

12. Miért nem ismerte meg a lányokat?

13. Milyen volt a két legényember, akik aztdn jóttek?
14. Miért emlékezett rdjuk?

15. Min gondolkozott az orvos, bogy kellene Ultetni a kertet?
16. Milyen kertekrol és gyilmblcsbsekr61 hallott az orvos?
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17. Gondozás nélkül mi thrténik a fákkal?

18. Mit csinál a kertész?

19. Ki 61 tovább, a kertész vagy a MI amiket Ultetett?

20. Az esti szOrkilletben j61 látott az orvos?

21. Mit csinált ilyehkor?

22. Honnan tudta, hogy a szél er6s5dik?

23. Mit vett észre a nyirfa lombjai Matt?

24. Mit érzett az orvos most egyetlen bsszef1ig6 egésznek?

25. A reildnél milliószor nagyobb égitestek hogyan és mi6ta

suhannak az &ben?

26. Látszólag egyeal vannak, de a val6ságban is magánosak?

27. Mije mindegyik a nagy Egésznek?

28. Mi szabja ki a Sarkcsillag fitját és tartja fogva a nyirfa

leveleit?

29. Min tUn6datt az orvos?

30. Mit képzelt el?

31. A kiheat nap* is alkatelemei a mindenségnek?

32. Most kisebb vagy nagyobb er6Vel hatnak a csillag-

kbrnyezettikre, mint gáznemtrkorukban?

33. Az anyag pillanatnyi halmazállapotának és min6ségének mi

értelme és jelent6sége van az Egész szempontjáb61?

34. Csupán minek van szerepe a mindenséget összetart6 er6k

rendszerében?

35. Hogyan vonzza a Föld az 616ket és halottakat?

36. Mit gondolt magában az öreg orvos, mi 6 most?

37. A pillanatnyi min6ség csak kiknek fontos?

38. Van értelme ennek a nagy világmindenségben?

39. Milyen mennyországOkat gondol ki az ember magának és hol?

40. A sztil6bolyg6ján pedig mit akar?

41. Hogy szeretne Brökké élni?

42. Mit nem gondol végig az ember, amikor kibernetikus gépeket

szerkeszt?

43. Mennyi a végtelen kis számok százszoros értéke?

44. Milyen hosszd az élet?
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45. Mit& szabadulhatna meg az ember, ha fö1rdern6 a pillanat

Attbrhetetlen korlAtait?

46. Logikusan milyen keivetkeztetésre jut az ember?

47. Az olyan életnek, amelynek csak az a célja, hogy kihasznAlni

a pillanatot, annAk van értelme és célja?

48. Mire emlékezett az orvos?

49. Arra is emlékezett, hogy milyen alkalomb61 és mlkor

tbrtént ez?

50. Mire eszmélt az orvos?

51. Ki Alit ott és hogyan?

52. Mi lAtszott a szemén?

Gyakorlatok

A. MODEL: Azt akarom, hogy a kertben mindig virAgozzon valami!

Azt Akarom, hogy a kertben mindig virAgozzék valaml!

1. Ha enni Akar, dolgozzon.

2. Ha szomjas, igyon egy kis vizet.

3. KivAnom magAnak, hogy j61 sz6rakozzon!

4. A gyerdk siet, hogy el ne késsen az iskolAb61.

5. Ha nem j61 érzi magAt, fekildj6n le!

6. A fid ne ugorjon le a kocsir61!

7. Ne agg6djon miattam!

8. Csak aztAn nehogy csalódjon benne!

9. Gondolkozzon egy kicsit ezen az ügyön.

10. Hoztam egy kis meleg vizet, hogy mosakodjon.

11. Vegyen fel meleg kabAtot, hogy meg ne fAzzon.

12. Ha fAradt, aludjon egy 6rAt!

13. Ha drAga a hAz, alkudjon a hAzra!

14. VigyAzni kell, hogy a sebesült el ne vérezzen.

15. Emlékezzen vissza, hogy hol lAtta ezt az embert!

16. A lAny a tilkör elé megy, hogy fésulködjön.

17. 81tözködjön gyorsan, sietni kell!
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18. FurEldjön meg maga el6ször!

19. Azt kivánták hogy eskildjEln meg, hogy igaz amit mond.

20. Ne cigarettdzzon olyan sokat!

B. 1. a) Itt / kilfit / az utca / az breg orvos; észrevesz /

a b6szokny3 / asszony /.

b) Itt /2 a nyugdgy / a nyirfa ritka / lombok / alatt

éppen kilát / az utr- / az öreg orvos; észrevesz /

a b6szoknya / asszony /.

2. a) sciká- /2 hosszfi évtizedek / haragos / volt ez az

asszony,

b) a férj / halál / ágya / is a szomszéd falu / hivat /

orvos /2

c) csak (ajabb bejár / a rendelés / 1zlet / bajok /,

3) miesta biztosit / tag a szövetkezet

e) Bola- /2 hossz(i.... (see a to d)

3. a) Tulajdonképp (6) az anya / brököl / a harag /2

b) mert javasasszony volt az anya / ami- / az öreg

orvos a falu / kertil /.

c) mert javasasszony volt az anya /2 az az id6 /

ami- / az 6reg orvos - mint huszonöt év / fiatal

diploma / - a falu / kertil /.

d) Tulajdonképp (6) az anya / brakbl / a harag /2 mert

javasasszony ... (see c)
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4. a) najelent / a javasasszony /1 itt / ered / a harag.

b) najelent / a javasasszony /1 ami- / egy beresgyerek

a piszkos (6) kent5cs6k / tetanuszmérgezés / kap /1

itt ered / a harag.

5. a) Ket iskola / lany j6nni /1 izgatott / targyal /

valami / esemeny /.

b) Két iskola / lany jönni /1 egymas szó / vag /1

izgatott / targyal valami / - az 6 szam- /

nyilvan igen fontos - esemény /.

6. a) Nem megismer / a lanyok /1 pedig nyilvan volt/

mar a keze alatt n6hany- / tild6gyulladas /1

baranyhim16 /1 ez- / az- /1 vagy a kftelez /

véd6oltasok alkalom / legalabbis.

7. a) (6) Keyes gyerdk / ismer / arc /1 olyan gyors /

fejl6d /r változ / ez / a gyerekek, nem képes

6k- / szam / tart /.

C. Hazi feladat: Csinaljcn mondatokat az alabbi kifejezésekkel:

1. libasorban menni

2. zegzugos

3. szekre meretezett

4. kudarcot vall

5. igénybe vesz

6. kockazatot vallal

7. hozzajarul valamihez

8. hatályba lop

9. j61 birja magat

10. alkalmazkodik valamihez vagy valdkihez
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54

MAGYAR IRODALOM

(Részlet)

- Babits Mihaly -

Az else jellemvonás, melynek gyakereit mar föntebb

megmutattuk, a magyar nap józan és objektiv realizmusa;

most meg arra hivjuk fel a figyelmet, hogy e realizmus

nem praktikus jellegd, mint pl. az angole, hanem szemlélede.

A látás realizmusa ez: s a magyar éppen az az ember, aki

lustan kiáll a kapuba, pipazva, nézeledni. A latás fblényes,

tiszta, nyugodt: nem tdr semi homályt, semi miszticismust,

metafizikumot; s mondtuk, ilyesmi a magyar irodalomban nem

is igen van. De éppen a sokat-és tisztanlatas k5zöny5ssé

tesz a cselekvés irant: bizonyos intelligenciát és szkep-

szist nevel ez, amely melyebb, mint hogyha tisztan észbeli,

gondolkodásbeli volna: ez látványokból, élményekbel

szdred5tt $ legtóbbnyire egyáltalán nem is tudatos: de

annal eresebbek az erzésbeli gyfterei.

A magyar nem tudatosan szkeptikus a cselekvés értékével

szemben: de keleti flegmájaban megis kifejlett valami

nemt5redóm, valami minden mindegy filoz6fia, eresen keleti

nehézkesség, élesen elválasztva fUrgebb európai népek

jellemétel. KöltészetUnk egyik fe jellemvonása ez a

rezignált, kissé mélabfis nézeledés, egyik fetémája ez a

cselekvésben val6 nehézség, mely éppen a legfajbelibb

költeje, Arany époszainak heseit áthatja, set hamleti

lirájában is gyakran fájdalmas ithniával panaszkodik:

Nem dolgozom, csak ha valami hajt:

Egyébkor lusta melabfi temet

S nem tagadom meg a keleti fajt...
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VI:Se:smarty hazafias k5lteményeiben ugyanez a motivum

vezet (1. Az unalomhoz, Mit csinAlunk, A sors és a Magyar

ember stb.) - s el6fordul, bar kevésbbé lirai mcidon, inkAbb

kivülre51 rajzolva, meg a nyugtalanabb szláv vérd Pet5finél

is (Pate) PA1, Magyar nemes, Ebed utAn stb.), akinek kittin6

megfigyelése honfitArsain els6sorban épp ezt a vonAst figyelte

meg. A magyar epikAban is neo annyira cselekvéseket, mint

inkAbb t5rtenéseket kapunk: vagy Alomszerd kiszAmithatatlan-

sAggal, mint J6kainAl, vagy sorsszerd végzetességgel, mint

Keménynél: s talán eivel függ assze a cselekvést kivAn6

drAmai mdfajnak szegénysége is irodalmunkban.

Val6ban, a magyar tbrténetében sem mutatta magAt soha

a cselekvések emberének: $ talán ezért nem tudott (mert

igazAban nem is akart) nemzetével a nagyvilAgban érv4nyesi1lni.

A magyar viszontagsAgos multd nép, annyi dolgokon keresztül-

ment, nem nagyon nagyba veszi mAr a dolgokat: és nem keresi

a kalandokat, mert ismeri acet; fantAziAja tele van velnk,

nem veti meg Sket, a nagy dolgokat, mesélgeti szivesen,

gyonydrkddik is benntik, de nem 61.4ntik mAr nagyon és akaratAt

kitartóan fel nem buzditjAk: sokkal okosabb. Legfeljebb

pillanatokra: mert hiszen temperamentum van benne. Szkepszise

nem cinizmus, hanem józansAg. Nem cinikus keserdség, hanem

jeman, j6indulatü, fölényes humor. A hires magyar hupor,

irodalmunk egyik fóvonása: tulajdonképpen ilyen flegmatikus

parasztbeacsesség: a nyugodt szemlél6d6nek fedénye a

cselekv6vel szemben. Nem csfifol6dik, nem is irigykedik,

mint mAs népek humora; sokat lAtott, tudja, hogy sok minden

--nem érdemes--: de azért csak szeretettel mosolyog a vilAgon,

azokon, kik t5rik magukat: mint a tapasztalt férfi a bohO

gyermeken.. Nem blazirtság ez, hanem edzettség. "Katonaftlog"

-mondja ez a humor a bajokra lAttam en mAr kOlönbet is! is

a cselekvést -: a cselekvést nem yeti meg, sdt gy5ny5rkodik

benne; néha,,,egy_pillanatra maga is elragadtatja magAt

valami nagy dologra: hogy'erejét megmutassa: nem is bAnja

meg aztán, mert semmit sem érdemes megbAnni; de könnyen
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abbabagyja: mart a kitart6 cselekvés nem kenyere. A magyar

tud6s tipusa Bolyai, hosset tétlenségeivel, hirtelen zseniális

nekibuzdulásaival; a magyar kbltde Arany sok tbred6kével.

Az ily karakter, mondom, nem nagyon érvényestil, mert

nem dkar igaz6n és nem igen érzi érdemesnek: otthon pipázik

inkább 6s jobban fogja szeretni fbldjét, mely lekerti, család-

ját kbrnyezetét, mint a nagyvilágot, és a nagy cselekedeteket.

A csal6dias érzés a magyar keat6szet egyik f8Motivuma, sokkal

nagyobb mertékben, mint bfirmely más eurevai népnél 6s

Petaiben val6ban klasszikus kifejezeijét talblta meg. A

magyar n6p szeret mesélgetni kukoricafosztáskor az egyszeri

királyfira, dki --elment szerencsét prbbálni--; de maga nem

igen szeret szerencsét pr6b6lni: a vándorl6 iparoslegények

nem a magyar faj tipusai. A magyar restebb 6s okosdbb:

csak képzeletben járja az operenciákat s ha ktilbn kényszer,

a katonaság, messze utdkra viszi is a magyar legényt, Janos

vitéz vagy az obsitos megtér ismét a falujába, ezer kalandok

után is. A magyar hazaszeretetnek is ez a konkrét lokál-

patriotizmus az alapja, ez as okos otthon- és csalidszeretet:

nem misztikus presztizzsel felléper politikai frizisok, mint

más népeknél.

(Alszeghy: A magyar irodalom kincsesháza.)

Szavak

jellemvon6s characteristic

j6zan sensible, sound, sober

praktikus practical

jellegd of... dharacter / nature

szemlél6d6 spectator, onlooker

lusta idle, lazy

fblényes superior, preponderant, surpassing

cselekvés act, action, deed

stkepszis skepticism

litvány spectacle, sight, view
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szilr6dik

filmenyb61 sztIr6dik

flegma

kifejlik

nehézkesség

jellem, -e

rezignált

melabfis

faj

&that

megtagad

eldfordul

nyugtalan

honfitárs, -at

vonás

végzetesség

viszontagságos

nem veszi nagyba

nem veti meg

buzdit

j6indulat

f8vonás

csfifol6dik

tbri magát

tapasztalt

boh6

kült5nb

elragadtatja magát

kitart6

zseniális

nekibuzdul

kifejezd
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filter

crystallize / come through /
emerge from experience

imperturbability, coolness,
self-possession

develop, grow

difficult (dharacter)

character

resigned

melancholy

race

penetrate, react, influence

deny, repudiate

occur, happen

restless

compatriot

characteristic, trait

fatality

vicissitudinous, full of ups
and downs

doesn't take it seriously

he is not above

encourage

good will, well meaning

main characteristic

mock, make fun of

overwork, slave, exert, overwork
oneself

experienced

silly

superior

get carried away

persistent, persevering

brilliant

redouble one's zeal

expressive



kukoricafosztas

rest

képzelet, -e

obsitos

presztizs

frazis

cornhusking

lazy, slothful, sluggish

imagination, fantasy

discharged soldier, veteran

prestige

catch-phrase, cliché

Kérdések

1. Mi az a jellemvonasa a magyar népnek, melyr81 Habits

mar elez8leg beszélt?

2. Ez a realizmus praktikus jellegd vagy szemlé1865?

3. Minek a realizmusa ez?

L. Milyen ez a látás?

R Mit nem tdr ez a latás?

6. Van miszticizmus vagy metafizikum a magyar irodalomban?

7. A sokat- és tisztanlatas mi irant teszi kelzönyössé?

8. Mit nevel ez?

9. Mib81 szdrbdik le ez?

10. Tudatos?

11. A magyar tudatosan szkeptikus a cselekvés értékével

szemben?

12. Milyen filozófia fejliedertt ki keleti flegmajaban?

13. Mi a magyar kbltészet egyik f6 jellemvonasat

14. Mi a költészet egyik fdtémaja?

15. Megtalaljuk ezt minden nagy magyar kblt6kblteményeiben?

16. A magyar epikaban mit kapunk, cselekvéseket vagy

thrténésdket?
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17. Milyen ez a teorténés Jeikainál?

18. A magyar a cselekvések emberének mutatta magat a

tbrténetében?

19. Mi az Oka anndk, hogy a nemzetlivel nem tudott a

nagyvilágban érvényesUlni?

20. A magyar milyen m61t asp?

21. Nagyba veszi a dolgOkat?

22. Miêrt nem keresi a kalandokat?

23. Megireti a nagy dolgOkat?

24. Mes61get reauk és gybnyorkedik benntik?

25. Felbuzditjak 6t a nagy dolgok?

26. Miért?

27. Milyen a szkepszise, cinizmus vagy jemansig?

28. Milyen a humora?

29. Milyen a hires magyar humor az irodalomban?

30. Csfifolodik és irigykedik mint más népek humora?

31. Miért tudja, hogy sok minden "nem érdemes"?

32. Hogyan mosolyog a világon, azokon, dkik tbrik magukat?

33. Blazirtság ez vagy eddzettség?

34. Mint mond ez a humor a bajokra?

35. Megveti 1 cselekvést?

36. Miért ragadtatja el magát !Alia megis nagy dolgokra?

37. MegbAnja azután, hogy elragadtatta magát?

38. Nehezen hagyja abba?

39. Xi a magyar tuas tipusa és mietrt?

40 Xi a magyar k251t86?

41. Miért nem érvényesill az ilyen karakter?
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42. Mit csinal inkabb?

43. Mi az amit jobban szeret a nagyvilágnál és a nagy

cselekedeteknél?

44. Mi a magyar kbltészet egyik f6Motivuma?

45. Ki volt a klasszikus kifejezdje ennek?

46. Mir& szeret mesélgetni a magyar nap kukoricafosztas kózben?

47. A magyar maga is elmegy szerencsét prelbálni?

48. Miart nem megy?

49. Hogy jarja csak az operencifikat?

50. Mi az alapja a magyar hazaszeretetnek?

Gyakorlatok

A. MODEL: fiva a tilkör eliett all is

fiva a tilkör el8tt all és festi magát.

1. Maria hangosan amikor meglátta

barátnebe Aj hajviseletét.

2. Peter a kis szobaban.

3. Az anya hogy a gyermekét mindennel

ellássa.

4. A gyerekek keonnyen

5. fiva nagyon , nem latszik rajta

hogy mar nagymama.

6. Ideje mar, hogy as munkát keressen!

7. A, katonak a tAlerftek.

8. Janos hogy magasabbnak latsszon.

9. A férfi amlkor megtalálták nala

a lopott holmit.
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10. A, kilzdelmes élete öregkorban es

beteg lett.

11. Maria férhez akart menni, de és nem

ment férjhez.

12. Az amerikai diplomáták Budapesten.

13.

elment el6ttUrik.

14. Beszélgettek az

hogy mar otthon

fiton és

vannak.

a) tori magát

b) megadja magát

c) megbosszulja magát

d) megemberli magát

e) meggondolja magát

f) meghajtja magát

g) meghuzza magát

h) j61 érzi magát

amlkor a királyn6

egyszerre csak

j61 birja magát

kihuzza magát

agyonlövi magát

festi magát

elnevette magát

elragadtatja magát

azon vette észre magát, hogy

B. 1. a) a magyar (6) történet / nem mutat / maga / soha a

cselekvések ember /:

b) s talán ez- / nem tud / nagyvilág / érvényesill /

c) s talán ez / nem tud / - mert igaz / nem is dkar

/ - (6) nemzet / a nagyvilág / érvényesill /

d) Va16 /, a magyar (8) tbrténet / nem mutat / maga /

soha a cselekvések ember /:

s talán (see c)



2. a) A magvar viszontagsag / mat / nép,

b) annyi dolgok / keresztillmegy /,

c) nem nagyon nagy / vesz / mar a dolgok /: és

d) nem keres / a kalandok /3 mert ismer / 6k /;

e) fantazia / tele van /9

f) nem megvet / 6k /2 a nagy dolgok /2

g) mesélget / szives /2 gyönyarköd / is

h) de nem 6rint / mar nagy / és akarat / kitartó /

nem felbuzdit /;

i) (mert) sok / okos /.

j) A magyar (see the rest a-i.)

3. Legfelj / pillanatok /; mert hiszen tempramentum

van /.

4. Szkepszis / nem cinizmus, hanem józan /.

5. Nem cinikus keserd /2 hanem józan, j6indulat /2

fölêny / humor.

6. a) A hires magyar humor, (mi) irodalom / egyik f6vonas /;

b) tulajdonképpen ilyen flegmatikus parasztbolcses /;

c) a nyugodt szemlél6d6 / fólény / a cselekv6 / szemben.

d) A hires magyar humor (see the rest above)

7. a) Nem cadfolódni /, nem is irigykedni /, mint más

népek humor /;

b) sok / lát /2 tud /, hogy sok minden "nem érdemes":

c) de azért szeretet / mosolyogni / a világ /, azok /,

kik tör / maguk /:
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d) mint a tapasztalt férfi a boh6 gyermek /.

e) Nem cs(fo16dni / (see the rest above)

8. Nem blazirt / ez, hanem edzett /.

9. a) Katonadolog - lfit / en mar kü15nb / is.

b) Katonadolog - mond / ez a humor a bajok / - lát /

en mfir kUönb / is.

10. a) a cselekvés / nem megvet /, s8t gybnybeked / I;

b) néha, egy pillanat / maga is elragadtat / maga /

valami nagy dolog /: hogy (8) era' / megmutat /;

c) nem is bfin / meg aztán, mert semmi / érdemes

megbfin /;

d) de könny(Y / abbahagy /; mert a kitart / cselekvés

nem kenyér /,

e) 'is a cselekvés / -: a cselekvés / (see a to d above)

C. Házi feladat: Az amerikai nép és irodalom jellemvonfisai.
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11JSAGCIKKEK

I.

MA: ELNöKVALASZTAS AZ EGYESOLT ALLAMOKBAN

Ma tehAt sor kerill az amerikai alkotmAny értelmében

az CO elnök megválasztAsAra. Ma nemcsak elnököt és

alelnóköt vAlasztanak, hanem fijra vfilasztjAk az egész

képvisel6hAzat, a szenAtus egyharmadAt és az Allamok

kormAnyz6inak egy részét is.

Az elnökvAlasztAs kétfokozatü: el6ször Allamonként

megvAlasztjAk az elektorokat (ez a popular vote), majd

ezek megvAlasztjAk az elnbköt és alelnököt (ez az electoral

vote).

Az elektorok szAma annyi, ahAny szenAtora és képvi-

sel6je az illet6 Allamnak a washingtoni kongresszusban

egylittesen van. A képviseldhAz jelenleg 435 tagO, a

szenAtorok szAma kereken 100. Ez összesen 535 elektort

jelent, amelyhez ebben az évben el6ször jArul a District

of Columbia (a fdvfiros közigazgatAsi elnevezése) hArom

elektora. Osszesen tehAt 538 elektort vAlasztanak a

popular vote-on, az elnök megvAlasztAsAhoz szilkséges

többség tehAt 270 elektori szavazat. Noha az elektorok

mAr december 14-en szavaznak a jelEttre, csak januAr 6-an

kerUl nyilvAnossAgra, a képviseldhAz és szenAtus egylittes

Ulésén, hogy kit vAlasztottak elnökké. Ez azonban cs&c.

formasAg. Az elektorok ugyanis szinte minden esetben

pArtjuk jelöltjére szavaznak, s ezért gyakorlatilag mAr

a popular vote ismeretében tudni lehet, hogy ki lesz az

elnök.
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Az fij e1n5k janufir 20-fin lep hivatalba, a szenfitus

és a képvisel8hfiz pedig mfir janufir 3-fin.

A mai napon megvfilasztjfik a képviselahfiz 435 tagjfit

is, valamint 25 fillam korminyz6jfit. A pfirtok megoszlfisa

a képviseldhfizban eddig a lavetkez6 volt: Demdkrata

Part 256, Köztfirsasfigi Part 177 (2 mandfitum Uresen fillt).

A mai elnekvfilasztás a 45. elnbkvfilasztfis az EgyesUlt

Allamdk thrténelmében. Az 0 elnEsk az EgyesUlt Allamok

37. elni5ke lesz. Johnson 1963. november 22-en 36.

eln5kként lépett a meggyiikolt Kennedy helyére.

az alkotmfiny értelmében

kormfinyz6

fokozat

illet6

egyUttesen

jfirul (valami valamihez)

többség

jelint

egyUttes Ulés

megoszlfis

meggyiikolt

(Népszava, 1964. nov. 3.)

Szavak

I.

in compliance with / according .

to the constitution

governor, regent

degree, grade

thing or person in question

jointly

add to this

majority, greater part

candidate, nominee

joint session

division, distribution

assassinated, murdered



a. U THANT 6JABB 6T iVRE VALLALTA A P&ITKARI TISZTET

b.

A Biztonsági Tanács - magyar id6 szerint a kora

délutáni 6rfikban - zárt Ulést tartott, s ezen egyhangü

ddntést hozott, amelynek értelmében ajánlja a kazgynésnek,

hogy U Thantot fijabb atéves id6tartamra válassza meg a

világszervezet f6titkárfinak.

Nem sokkal a Biztonsági Tanács zArt lilése után

U Thant hivatalos formában bejelentette, hogy eleget

tesz a felhivásnak és elvállalja fijabb at évre a

f6titkári tisztséget.

(Népszava, 1966. dec. 3)

MAGYAR - OLASZ IPARI

EGYUTTM616DgSI gS MffSZAKI

MEGALLAPODAS

A 'Kilt évben katdtt magyar - olasz ipari egytittma-

kddési és mffszaki megállapodás alapján R6mában 1966.

december 12-t81 14-ig vegyesbizottsági tárgyalások

folytak a két fél közatt. Ennek eredményeként jegyz6-

kdnyvet irtak ala, amely szerint az élelmiszeripar, a

gépipar, az aluminiumipar és a vegyipar terilletén

tervezik a széles kdregazdasági egyilttmekadést a két

ország érdekelt szervei, illetve vállalatai kazdtt.

A jegyekanyvet magyar részral Udvardi Sandor, a

Kinkereskedelmi Minisztérium ferosztályvezet6-helyetteser

olasz részr61 G. Parboni, a kulkereskedelmi minisztérium

vezérigazgat6-helyettese irta ala. (MI)
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C. MAGYAR-CSEHSZLOVAK ARUCSERE

Az 1966-70. évekre vonatkoz6 hosszfi lejArata

Arucsere-forgalmi és fizetési egyezmény alapjan 1966.

december 2-an Budapesten, a KUlkereskedelmi Minisztd-

riumban alairtak a Magyar NépkEtztarsaság és a Csehszlovak

Szocialista Kfttarsasag kEtzötti, 1967. évre sz616 arucsere-

forgalmi ds fizetési jegyz8k5nyvet. A jegyz8k5nyv keretében

szallitasra el6iranyzott aruk ósszértéke 3,5 milliard

devizaforint és mintegy 13 szazalékkal haladja meg az

1966. évi varhat6 Arucsere-forgalmat.

(Népszava, 1966. dec. 3.)

d. SZOVJET-MAGYAR KOLKERESKEDELMI

TARGYALASOK MOSZKVABAN

Nyikolaj Sz. Patolicsev szovjet és dr. B1r6 Jeasef

magyar kUlkereskedelmi miniszter Moszkvaban megvitatta

a szovjet-magyar kereskedelmi kapcsolatok egyes kérdéselt.

Megallapitottak, hogy kedvez6ek a feltételek az

ötéves kereskedelmi egyezmeny megval6sitasara. Varhat6,

hogy a kfteli napokban a hosszfi lejaratfi egyezmény

keretében alAirjak az 1967-re sz616 kalcsönft AruszAlli-

tasi jegvz8k5nyvi megallapodAst. (TASZSZ)

(Nepszabadsag, 1966. nov. 16.)
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a. djabb

tiszt, -et

biztonsági tanács

egyhangfi

hivatalos formában

eleget tesz

felhives

elvellal

tisztség, -e

b. vegyesbizottság, -a

fel, felet, fele

jegyz6k5nyv, -e

szimesk5rff

érdekelt

c. megvalósites

sz616

d. árucsere-forgalom

mintegy

Szavak
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further, subsequent, repeated,
renewed

office, function, duty

security council

unanimous

officially

fulfill, keep (a promise), do

request

accept, tdke on

office, charge, function

joint / mixed commission

client, customer, party

minutes of meeting, report

wide ranging, large

interested

implementation, realization

valid, be (good) for

barter-trade

approximately



a.
FELLETTTEK A GEMINI 12-T

Péntek délután kezdetét vette az fijabb amerikai

drkisérlet: magyar id6 szerint 20 6ra 08 perckor

felliették a Kennedy-fokr61 azt az Atlas-raketat, amely

FEad krtili palyitra juttatja a Gemini 12. Trhaj6 szimára

az akrandevA során célpontként szolgál6 Agena mesterséges

holdat.

Penteken - magyar id6 szerint a kés6 esti 6rákban

- a Kennedy-fokr61 James Lovell és Edwin Aldrin drha-

j6sokkal felbocsitottik a Gemini 12. Okhaj6t, amelynek

a tervek szerint a Fbld krVt1i pálya harmadik fordulója

során drrandevfit kell lebonyolitania a korabban fell6tt

célrakétával.

A Gemini 12. drrepülését 94 és fél 6rAra tervezik.

A Gemini 12. reptilése alatt fijabb drsétát terveznek.

A legfijabb jelentések szerint a Gemini 12. rátért

F151d kr11i pályájára. (MTI)

(Népszabadság, 1966. nov. 12.)

b. KETORAS fiRSETAT HAJTOTT VEGRE

A GEMINI 12. EGYIK UTASA

Vasárnap a Gemini 12. amerikai Irhaj6 egyik utasa,

Aldrin, kilépett az arbe. Két 6ra tiz perces NIrsétája"

során kü1önböz6 mandvereket hajtott végre. Hétf6n

ugyancsak 6 derékig kiemelkedett az drkabinb61, hogy

fényképezzen. Ezzel az arutazás legfontosabb program-

pontjait teljesitették.

Az arhaj6sok Ausztrália felett voltdk, amikor a

földi kbzpontb61 utasitást kaptak arra, hogy csbkkentsék
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a be1s6 nyomast a kabinban, majd pedig nyissak ki az

drhaj6 fedelét. Aldrin, aki a kabinban bal oldalt

helyezkedik el, kinyitotta az Orhaj6 fedelét, kidobalta

az bsszegydlt hulladékot a semmibe, majd a Csendes-6ceán

felett 16 6ra 33 perckor (magyar id6 szerint) kimaszott

a vilagdrbe. Aldrint "kb1deikzsin6r" kötötte az drkabinhoz.

Miutan kat 6rat, kilenc percet és huszonert másodpercet

dolgozott, sétalt, beszélt és pihent a vilagdrben, Aldrin

vasarnap este visszatért a Gemini 12. belsejébe.

Aldrin végrehajtotta a programban elart tizenhét

kU1t5nbi5z 6 feladatot, közben az drben lebegve masfélszer

megkerUlte a Fbldet.

Az drhaj6s a Gemini 12-höz er6sitett és az bsszeköt-

tetést biztosit6 vezetékeket tartalmaz6 f6ny16 25 mAteres

kb1akzsin6r végén 6vatosan végigtapogatta az Agena rakétat,

amelyhez mar korabban hozzaer6sitették a Gemini 12-t. Aldrin

egy 30 meter hosszfi zsin6rt er6sitett a rakétahoz.

Aldrin az dréjszaka 36 perces iddszakaban behfiz6dott

a Gemini 12. egyik hajlataba, majd a pihenés után folytatta

a munkat. A feo1dr61 megallapitották, hogy szivverése

rendkivUli nyugalomr61 tanfiskodott - legalabbis a körUl-

ményekhez képest. Miel6tt visszatért volna az dtkabinba,

Aldrin kivUlr61 megtekintette, amint tarsa, Lovell, megin-

ditotta azt a kat segédrakétat, amely korabban cs6dert

mondott és tapasztalta, hogy a mdkedés némi jelét mutatjak.

Ezutan a kapaszkodasra szolgál6 karfa egyik darabját

eldobta a semmibe.

Lovell és Aldrin hatf6 déleldtt kisérletet tett arra,

hogy a Szahara föliftt lefényképezzenek egy mesterséges

felh6t, amelyet egy francia rakéta bocsatott ki. A két

drhaj6s azonban "vakon"kattogtatta fényképez8gépet:

nem lattak a natriumgerzfe1h6t, amelynek szine hason16 a

Szdhara homokjahoz. Aldrin kUlönleges szemUveget is

felrakott, de hiaba.
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Ugyancsak tegnap Aldrin, magyar id6 szerint 15.53

6rdkor kinyitotta az dikabin cbap6ajtaját és derékig

kiemelkedett az drbe. ötvenkét percen at, ilyen 11116

helyzetben fényképfelvételeket készitett a viszonylag

fiatal csillagokr61. (MTI)

(NApszabadsag 1966. nov. 15)

a. kezdetét veszi

drkisérlet, -e

célpont, -ja

felbocsát

fordul6

fthaj6s

b. kiemelkedik

fedél, fedelet, fedele

bsszegydlt

hulladék, -a

kbldakzsinew, -ja

megkerUl valamit

tartalmaz

zsin6r, -ja

behfiz6dik

hajlat, -a

tandsk6dik (-r61)

segéd, -je

csadat mond

tapasztal

némi

kapaszkodásra szolgál6

Szavak
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commence, begin

space test / experiment

aim, mark, target

let off, send up

orbiting, turning

astronaut

rise, emerge

roof

accumulated, piled up

gaebage, waste

umbilical cord

go around

contain

string

withdraw

bend, curve, hollow

give proof / evidence

auxiliary, subsidiary,

fail, prove a fiasco

learn, find, discover,

some

serving for holding on

reserve

experience

to



karfa railing, support
kibocsát send out, pour out
kattog clodk
nátrium sodium
csap6ajt6 swing door, flap door

Gyakorlatok

A. 1. Beszéljen arra, hogyan tbrténik az elnbkválasztás
az Egyesillt AllamOkban.

2. Beszéljen a Gemini programr61.

B. 1. a) Az drhaj6sOk utasitás / kap / hogy csökkent /
a bels6 nyomfis / a kabin /,

b) Az drhajdosok Ausztrelia / volt /, ami- /

a fBld /kempont / utasitás / kap / arra, hogy
csbkkent / a bels6 nyomás / a kabin /, majd

pedig / kinyit / az Crhaj6 fedel /.

2. a) Aldrin kinyit / az &hag) fedél / majd kimász /
a világdr /.

b) Aldrin, a kabin bal oldal elhelyezked /
kinyit / az dthaj6 fedél /, kidObál / az asszegyll /

hulladék / a semmi /, majd Csendes-6ceán 16 óra
33 per / kimász / a világffr I.

3. a) Aldrin / "köldökzsinór" kötöt / az firkabin /.

4. a) Az drhaj6s 6vatos / végigtapogat / az Angena rdkéta /

b) Az drhajess a 25 meter / köldökzsinft liege / óvatos /

végigtapogat / az Angena rakéta
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c) Az arhajels a Gemini 12 - / ereisit / 25 meter /

kerldbkzsin6r \rage / ematos / végigtapogat / az

Angena rakéta /.

d) Az (Tihajem a Gemini 12- / ereNit / 6s az össze-

köttetés / biztosit / vezetékek / tartalmaz / fényl /

25 meter / kölödkzsinew %rage / ematos / vagigtapogat /

az Angena rakéta /, amely - / mar korább /hhozzaer8Sit /

a Gemini 12- /.

5. a) Aldrin behOzeod / a Gemini 12. egy- / hajlat /

b) Aldrin az di6jszaka 36 per / id6szak / behezed /

a Gemini 12. egy- / hajlat /, majd pihenés

folytat / a muhka /.

6. a) . Aldrin / megtekint /, amint tars /

megindit / a k6t segadrak6ta

b) Mieldtt visszat6r / volna az dikabin /, Aldrin

megtekint /, amint tars /, Lovell, megindit /

az / a kat seg6drak6ta /, amely korabb / cs8d /

mond / 6s tapasztal / hogy a maked6s n6mi jel / mutat /.

7. Lovell 6s Aldrin h6tf6 daleldtt kis6rlet / tenni /

arra, hogy a Szdhara / lef6nyk6pzni / egy

mesters6ges felhef/, amely / egy francia rak6ta

kibocsat I.

C. MODEL: Meglatogattam Kovacs6k (at).

1. Novemberben sor keel]. a valasztasok

2. Az emberek a partjuk jeleatje szavaznak.

3. A tervez6 j6t all a min6s6g

4. Peter a gyerek lelke kl5t5tte, hogy ne menjen el.

5. Az arab:* 6s az izeralitak szemben allnak egymas .

6. Nehez6re esett a f6rfi felkelni.
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7. Nagyon j6 vasart csinaltam az aut6m

8. A szerencsétlenség mindenki részvétet keltett.

9. Nem esett semi sz6 a fizetés emelés

10. A kocsimat a rendelkezésére bocsatottam Ava

11. Remelem a szerencse kedvezni fog Kovacs

12. Marianak kedve telik az öltözkbdés

13. Nem tudom ki fogja gondjat viselni a gyerek

14. Maria hazassagot kötött Pal

15. Maria férjez ment Pal

16. Pal elvette Maria

17. Nem lehet j6vA tenni ezt a cselekedet

18. Remélem hasznat fogja latni a magyar nyelvtudas

19. Nem dkarok sz6ba allni maga

20. A követ tudomast szerzett a titkos gydliss

21. Este csend borul a varos

22. Most van a nap lemen6

23. Nagyon belefaradtam a vezetés

24. Nem dkarok elkésni az opera

25. Szigora a gyerekei

26. Maria segitett a gyerek

27. Maga az amerikai killUgyminisztérium dolgozik?

28. Valaszoljon mar Maria level

29. Leszdkott egészen a dohanyzas

30. Ez az ember nagyon raszokott az ivas

31. Szeretnék elbacsazni maga

32. Megbeszélte a vacsora Kovacsékkal?

33. Meg vagyok bizva a könyv megiras

34. Miért nem hallgat az apja

35. Lassan vége lesz mar az iskolaév

36. Tegnap nem beszéltem szmki

37. Gondoikozzon egy kicsit az eset

38. Majd gondoljon mi is, és irjon egy lapot.

39. Igazin nem tudom, hogy maga most ki gondol.

40. Valtozasok tbrténtek az iskola

41. Kovacs meghalt szivbaj
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42. Személyesen vagy lfitfis ismeri a minisztert?

43. Veszek meg egy darabot az anyag

44. MagAnak nines joga a penz

45. Talfilkozott mfir az fij titkAr

46. Nem tudott ellendllni az aszony varfizs

47. Nagyon szdmitottam a penz

48. Maga is a villamos vfirja?

49. Maga is villamos vfir?

50. Elment a kedvem az dszfis

se
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56

A NAGYOBB IGAZSAG

- Makkai Sándor -

36, hogy az idén is van Karácsony. Ebben a siftet

decemberben néha mar atta remegtUnk, hogy a ?Ake

angyala ebben az évben nem fog leszAllani a feddre,

talán mert nincsenek "jóakaratO emberek", akiknek

"nagy 8r5mót"hirdessen.

A félelemre és megfélemlitésre alapitott világrend-

ben nem is ldhet csodáIkozni azon, ha az ember nem bizik

az angyal eljemetelében. De azért az angyal mégis eljestt

és szállAst keres az emberek szomord szivében az isteni

Gyermek számára. A Kardcsony itt van. Lehet, hogy csak

hangulat, csak kills6ség: mégis nagyon nagy és áldott

alkalom, talán az utols6 alkalom arra, hogy melységes

igazságára rdébredjUnk és a hangulatból val6ságot, a

killseSségba leikiséget teremtstink.

Alig volt Karácsony, amely érdemtelenebb emberi-

séghez jött volna, mint a mostani. Végzetesen hidnyzik

korunk egész k5zszellemeb61, kormányzatábol, neveléséba

és kultfirájábed az a lelkiség, mely R5l tudná fogni a

Szeretet valeosagát. Nem ldhet szomorfibbat elképzelni, mint

azt a tényt, hogy a mai ember nem akarja megérteni és elfog7Ani

azt, ami az bye és ami érette jeett e vildgba.

Az a nagy bizalmatlansdg, amellyel nemzet nemzetre

nez, az a vak sovinizmus, mely nemzetet nemzet ellen

b8szit, az a &Stet Emzes, amellyel a nagy a kicsit meg

akarja enni, az ellentétek serege, melyek miatt egy

nemzeten belül is szdzfelé szakadndk az emberek,

csUggeszt6 bizonyitékai annak, hogy a világ nem akar,

nem tud az ijesztgetés, fenyegetés és bUntetés módsze-

réba a nagylelkabizalom és engesztel6 szeretet szabad,

boldog, fitjára terni.
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Pedig az utóbbi években minden nemzet olyan sfilyos

megpc6baltatasOkon ment at, hogy az emberiség j5v6jének

fitja minden mélyebben gondolkozó ember el8tt sbtétségbe

borult és mindenki érzi, hogy maga a legnagyobb érték,

az ember méltósága és önmagaba vetett bizalma rendUlt

meg az egész vilagon. Mindenki varva-varja, hogy

történjék valami nagy-és dldott fordulat, ami visszadja

azt a hitet, hogy lehetséges és érdemes embernek lenni

s hcgy az életnek v n értelme és célja.

De a Karacsony éppen azt hirdeti nektink, hogy

minden kills8 valtozasnak leiki feltételei is vannak

$ bels6 valtozas nélkül igazi eredményt varni nem

lehet. A népek lelkületében kell a jobb igazsdgnak

kifakadnia ahhoz, hogy jobb vilagrend szilless6k.

Lehetséges-e ez? Legalabb most, a szent Unnep

hangulataban pr6baljunk gyermeki bizalommal igent mondani

reg. Az evangéliumnak egykor megvolt a bels6, lelki

hatalma ahhoz, hogy nagyon egyszertr emberek athevUlt

lelkén keresztül egészen fij vilagot teremtsen a faldem.

Ma ne volna meg ugyanaz a bels6 ereje és igazsdga?

Hiszen az igazság tegnap és ma és mindareikké ugyanaz.

De mi is ez az igazsag?... Nem a jog, az érdem és az

az érdek igazsdga. A karacsonyi evangélium ezeknél sokkal

nagyObb igazsagot jelent. Ez az igazsag abban nyil-

vdnult ki, hogy az isteni Szeretet onként leszallott

a gydlblet vilagaba, eljertt megvaltani azokat, akiknek

ehhez semmiféle joguk nem volt, dkik ezt egyaltalan

nem érdemelték meg, s8t éppen az ellenkezdjét érdemel-

ték volna. Eljótt, hogy meggy6gyitsa és megbocsássa

a bdnt, hogy megbékilljan azokkal, dkik 6t megbantottak

és kitaszitottak a vilagbol. A Szeretet ingyenval6,

nem jogszerinti, nem érdemet jutalmaz.

Nem érdekeket szolgal. Ajandék, kegyelem.
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Ez a nagyobb igazság ma a templomi szószékek

igazsága $ talán meg ott is egyre ritkábban és

halkabban hangzik fel. gppen ez mutatja az emberis6g

igazságainak bels6 hazugs6g6t, hogy kettévfilasztottfik

az egyetlen és oszthatatlan életet, templomra 6s piacra,

kegyes szólamokra és kegyetlen cselekedetekre.

Pedig ez a nagyobb, azaz valbságos igazság az élet,

a gyakorlat szamára szeletett, s ma, ránknézve azt a

létparancsot jelenti, hogy az emberi viszonylatokat

csak egy m6don lehet igazfin és gylikeresen megjavitani:

a k51cs5n5s nagyleikdség és méltányossfig leIki hatalmával.

A. keresztyén vilfigkftbsségnek, mely annyi nemzetet

és felekezetet foglal magába, csak éppen igazfin és 6szin-

ten kellene keresztyénnek lennie ahhoz, hogy a killser

módokon elkepzelhetetlen megoldás bek5vetkezz6k és

meginduljon, mint a feadet elborits5 meleg firamlat, a

lelki megengesztel6dés és kibekelés fij érája nemzetek

és nemzetek, emberek és emberek k5z5tt.

De ez az igazság 6szinte lelkeket keres minden

nemzetségba és figazatba. Az 6szinteség az, ami legin-

kább hiányzik ma a világbda és amire a legnagyobb szuksé-

gunk van. Csak az 6szinte lelkek lehetnek el6g bátrak

ahhoz, hogy ersi, egyszere tényeket, a lélek természetes

alapmeggy6z6déseit szembe merjék szegezni az emberi

életet megrontó hazugságok seregével. Az 8szinte lelkek

vannak hivatva arra, hogy a Karicsony szent, 6si, gyer-

mekies igazságát, mely elrejtetett a b51csek e161, de

megjelentetett a kicsinyeknek, ismet az élet fundamen-

tumává tegyék.

fis a nagyobb igazság, nem tex6dve semmi emberi

igazsággal, megszólal: Mihelyt lélek keresi a lelket,

a talfilkozás bekességben és szeretetben fog megtbrténni.
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Sem emberek, sem nemzetek között, soha nem vezetett

és nem is vezethet a kölcsbnös nagylelkffség és meltA-

nyossAg szelleme egyébre, mint bekesiégre és jobb életre.

A j6akarat6 megismerés vAgya mindig testvérre

talAlt a mAsikban.

A nemzetek emberekb61 Allanak, akik valamennyien

rA vannak szorulva a bocsánatra és valamennyien képesek

a szeretetre.

Ha a szeretet zarget, az ajtót mindig testvérkéz

nyitja meg.

Nehéz ezt az igazságot befogadni a killservilAgban

annyi csalódAsta megsebzett és elidegenitett lelkeknek.

Nehéz, de nem lehetetlen és mindenek felett szUkséges.

Nem fog varAzsszbra, egyszerre menni, az bizonyos. De

ahol megpróbAljAk és Allhatatosan kEivetik, ott megtermi

csodAlatos gyum81cseit.

Kétségtelen, hogy az fit, melyre a KarAcsony fénye

esik, lelki és egyéni.

A vilAg pedig egyetemes rendezéseket vér és sUrget.

Az a felfogAs vAlt firrA a nemzeteken, hogy az egyetemes

megoldAsokat csak terrorral és tömegekkel lehet elérni.

A nagyobb igazság vilAgossAgAban ez szomorfi tévedés.

Egyetemesen rendezni valamit, mindig azt jelenti:

lelkileg és egyénileg rendezni. A lélek és az egyéniség

az egyetlen egyetemes kategória. A bizalmat, mely minden

kbzeledés alapja, nem lehet parancsszewa, er6szakkal és

tbmegesen kikényszeriteni. Erre a jóakarat anként megin-

dull) emberei, lelkek, egyéniségek kellenek. Ilyenek

minden oldalon sokkal tabben vanndk, mint ahogy a lAtszat

cstiggeszt6 hatása alatt gondolni mern8k. Stit egészen

biztos, hogy lénye legmélyén minden ember ilyen.
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A maga hely6n, hataiskbraben és m6djan mindehki lehet

6s legyon is a jbakarat embers, 8kinek a karacsonyi angyaldk

a b6kess6get hirdették.

A Karacsony szimbolikusan is, hagyomanyosan is a gyer-

mekek Onnepe. A nagy, bölcs 68 erdizakos felndttek ilyehkor

megajandlikossak a kicsinyeket 68 bar el6zetesen ezt az aján-

d6kot mindenféle feltételhez kertbtt6k, vagre is nem kUlbn-

bbztetnek j6 roses gyermekek kbzt, mindenik megkapja az

angyalfiat. Talan esztikbe se jut az ajánd6koz6knaik, hogy

ebben van a Karacsony nagyobb igazsaga az emberi igazságokkal

szemben.

Az emberek és a nemzetek tovább fogjak vitatni jogaikat

68 igazdkat, hivatkozva érdemeikre 68 l6t6rdeknkre mindenféle

kis 68 nagy fbrum elftt. De amelyik ember, amelyik nemzet

mindezek dactira is a nagy1e1kffkib6kalés 68 a fáradhatatlan

épitehuhka fitjat valasztja a maga jbvend6je fitjául, azé lesz

a nagyobb igazsag 68 a gydihetetlen 6let.

(Megjelent a "Pagyöngy" circa'

kbnyvben 1937 karacsonyan.)

megfélemlités

jbvetel, -e

kulsetség

lelkiség

érdemtelen

emberiség

végzetesen

kftszellem

fblfogni, felfogni

érette érte

bizalmatlansag

Szavak
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terrorization, intimidation

coming, arrival

appearance, formality

spirituality, mentality, state
of mind

undeserving, unworthy

mankind, humanity

fatally

public spirit

comprehend, grasp

distrust, mistrust



sovinizmus

beszit

bnzés, -e

ellentét

sereg, -e

csUggeszt8

ijesztegetés,

fenyegetf

nagylelkU

engesztel6

megpr6b6ltatás

sbtétségbe borul

bnmagába vetett bizalom

megrendill

lelkUlet, -e

kifakad

evangaium, -a

Athevillt

mindbrekké

kinyilvánul

megvált

megbant

kitaszit

semzék, -e

szaam, -a

viszonylat, -a

meltányosság

felekezet, -e

magába foglal

áramlat, -a

megengesztel8dés

alap meggyiftedés

szenbe szegez
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chauvinism

make furious, enrage

selfiehness, egotism

conflict, difference, antagonism

lots of, heaps of, any number of

discouraging

frightening

threat

large minded, kind hearted,
generous

appeasing, conciliating

trial

plunged into darkness

have trust or faith in oneself

shake, flinch, waver

spiritual complexion, character

blossom out, bloom

gospel

inflamed, become heated up

for ever and ever

manifest, reveal

save, redeem

offend / hurt / wound(sy's)
feelings

expel, throw (somebody) out

pulpit

phrase

relation

fairness, reasonableness

denomination

include, contain

trend, tendency, current

conciliation

basic conviction

contrast, compare with, weigh
one thing against an other



megront6

hivatva van

mihelyt

rAszorulva (-re)

varAzssz6

Alhatatosan

egyetemes

rendezAs

OrrA vAlt az a felfogAs

közeledds

egyéniség

mem& - mernénk

erdszakos

eldzetesen

különböztet

angyalfia

vitat (-t)

hivatkozik (-re)

ruining, damaging

destined for, qualified for

as soon as

have need of

magic word

persistently, with perseverance

universal, general

arrangement, organization

became the general opinion

nearing

individuality, personality,
character

aggressive, insistent

previously

discriminate, make a difference

Christmas present

debate, argue

refer (to sy)

Kérdések

1. mit mond az 1r6, miért remegUnk néha decemberben?

2. Miért nem szAll le talAn a beim angyala?

3. Miért nem lehet csodAlkozni azon, bogy az emberek nem

biznak az angyal eljövetelében?

4. Hol keres az angyal szAllAst és kinek a szAmAra?

5. Miért nagy és Aldott aikalom ez?

6. A mostani emberiség megérdemli az angyalt és a karAcsonyt?

7. Mi hiAnyzik korunk kftszellemebdl, kormAnyzatAb61,

neveléséb61 és kulturAjAb61?

8. Mit nem akar a mai ember megérteni?
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9. Az 1r6 szerint bisalommal nez nemzet a nemzetre?

10. Mi az ami nemzetet nemzet ellen basziti?

11. Miért akarja a nagy nermet a kicsit megenni?

12. Miért szakadnak nemzeten beBU. is százfelé az emberek?

13. Mindezek mire bizonyitékOk?

14. Miért mondja az 1r6, hogy az emberiség fitja sftetségbe borult?

15. Mit érez mindenki, hogy mi rendUlt meg a vilegon?

16. Mit ver mindehki?

17. Mit hirdet a karácsony, mi kell a kUls6 változásokhoz?

18. Mi kell ahhoz, hogy jobb vildgrend szalessék?

19. Lehetséges-e ez?

20. Mihez volt meg az evangéliumnak egykor a belser, lerki hatalma?

21. Az igazsSg változik?

22. Miben nyilvánul ki az igazság?

23. Miért jatt el az isteni Szeretet a gyliblet világába?

24. A szeretet jogszerinti és érdeneket jutalmaz?

25. Hogyan lehet az emberi viszonylatokat gy6keresen megjavitani?

26. Mi kellene ahhoz, hogy a kills6 m6dokon elképzelhetetlen

megoldás bek6vetkezzék?

27. Mi tfttenne akkor, ha ez a megoldás bekövetkezne?

28. Milyen lelkeket keres az igazseg?

29. Megvan ma az 6szinteség a világban?

30. Mire vannak hivatva az 6szinte lerkdk?

31. Mit mond a nagyobb igazság ha a lélek keresi a lerket a

találkozás hogy fog megt6rténni?

32. Mire vezet a k61cs6n6s nagylelkdseg és méltányosság szelleme?

33. Mire tale]. a Wakaratfi megismerés vegya a másikban?



34. Mire vannak az emberdk ritszorulva?

35. Mi tbrténik, ha szeretet zftget az ajt6n?

36. Nehéz elfogadni ezt az igazságot?

37. Mi történik ott, ahol megpr6bá1jAk?

38. Mit vim és sUrget a világ?

39. Milyen felfogás vált firrá a nemzeteken?

40. Mi a kfteledés alapja?

41. A bizalmat lehet parancssz6ra kényszeriteni?

42. Mi kell a bizalomhoz?

43. Vannak ilyen emberek?

44 Lehet mindenki a jóakarat embere?

45. Mit hirdetnek a karácsonyi angyalok?

46. A karácsony kiknek az Unnepe hagyományosan és szimbólikusan?

47. Mit csinálnak a bbles felniSttek?

48. Killembifttetnek j6 és rossz gyerekek kftbtt?

49. Mi nem jut az esztikbe se talán?

50. Mit csinálnak az emberek és nemzetek tovibb?

51. Mire és mi el6tt fognak hivatkozni?

52. Mélyik emberé és nemzeté lesz a nagyobb igazsag és a

gy6zhetet1en élet?



Gydkorlatok

A. MODEL: romba - 16 - dent - keres - vesz = romba dent

1. szAllAst vall - borul

2. szembe tör - szegez

3. hatAlvAt - veszi - teszi

4. kockAzatot - vAllal - hall

5. iciénybe tesz - vesz

6. lelkére - f6z - keres -

7. kezdetét - veszi - teszi

8. nehezére - eszik esik

- keres - visel

- foglal veszit

- veszti - hallja

- vall - All

hisz - visz

kat. - fftt

- viszi - eszi

- iszik - hiszik

9. rendelkezésre - All borul - kelt - farad

10. részvétet - kellett - kelt - felelt - szelt

11. kudarcot - nez - vall - All - szAll

12. ciondiAt - hordja - viszi - viseli - keri

13. hasznAt - Assa - latja - teszi - teri

14. hAzassAgot - kiket - beket - kept - telt

15. jóvA - tesz - vesz - visz - hisz

16. j6 vasArt - vesz - tesz - csinAl költ

17. j6 dolognak - vart - tart - vArt - zArt

18. közhirre - viszik - hiszik - veszik - teszik

19. libasorban - enni - hinni - menni - tenni

20. &tea - szAmol - hatol - potol - telel

21. kedve - illik - kéklik - telik - vedlik

22. sirva fakad - akad - szakad - kellett

23. a szerencse - nedves - kedvez - tervez - boroz
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24. szélnek - terjeszt - fejleszt - ereszt - ffij

25. sz6 - eszik - esik - veszik - hiszik

26. sz6ba - szAll - jar - All - vAr

27. szigorlatot - levesz - letesz - megvesz - feltesz

28. tudomást - szerez - szerel - terjeszt - vet

29. fitra - kell - hall - kel - ver

30. vAllat - von - fon - tol hfiz

31. véget - kezd - kel - vet akad

32. zavarba - nez - vesz - hfiz - hoz

33. onmagAba vetett - hatalom - alkalom - bizalom - forradalom

34. nagyra val6 - tarekedés - jArAs - igazság - forrAs

35. filstbe ment - id8k - szén - terv - fa

36. fut6 - rOkonsAg - ismeretség - hegység -

tisztasAg

37. izig - hatig - testig - vérig - vArig

38. kicsordul a - gyangye - kftnye - rongya - kincse

39. béke - tAvolsAg - villAm - angyala - sofba

40. fillébe - futott - jutott - huzott - hozott

41. annak rendje-m6dja - miatt - altal - végett - szerint

42. csend

43. dahbe

44. elad6

45. elszorul a

46. életre

47. szegyenében

- gurul - borul - deral - beborul

- gurul - jut - megy - er

- asszony - fifi - férfi - lAny

- feje - szive - keze - szeme

- kel - fel - lel - szel

- elesik - elfelejt - elstillyed - elvet
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B. Hogy mondja mas szavakkal?

1. Az fij kórházat kftadománybed épitették.

2. Washingtonban a közbiztonsAg nem tfil jó.

3. A keakeclvelt énekes szerziedését keakivAnatra

meghosszabbitottAk.

4. A baleset Aldozatait a kbzkórhAzban kezelik közkaltségen.

5. KftfeltUnést keltett a kfthasznAlati cikkek minftégének

romlasa.

6. A keagyalés kfthangulata pArtellenes volt.

7. Az fij hidat kftmegelégedésre a k5zad6b61 épitik.

8. A hAborfis b1!nt5s5k keakegyelmet kaptak.

9. A közkézen forge) fij képeslapok keetetszést arattak.

10. Kózhirré tették, hogy a kbzutak épitését megkezdték.

11. A kazm1rvel6dés terjesztésére kftlanyvtárakat épitettek.

12. KfttudomAsfi, hogy a kbztisztaság nincs valami magas

szinvonalon.

13. A kftfigyelem központjában a kfttisztviselok fizetésének

rendezése All.

14. 'Mlles az a kfthit, hogy Kovacs gazdag ember.

15. A kazigazgatAs egyik feladata a keejblét és a kearend

biztositAsa.

16. gva lelkesen dolgozik a keengyekért.

17. A kftoktatás fejlesztése fontos feladata a kftoktatástigyi

minisztériumnak.

18. Az Allami tisztvise1 6 egy kbzalkalmazott.

19. A villamos kftmavek javitás alatt vannak, igy Aram-

kftszolgáltatás szUnetel.
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20. Kemszokdsoknak megfelel6en, közmegegyczés alapjdn a

temetés idejére megszUntették a közforgalmat.

21. A régi mdemlékek az ország kbzkincsei.

22. Kedvenc kftmondásom: "Hallgatni arany".

23. Az fij igazgat6 nemcsak közszeretetnek örvend, de

kóztiszteletben is all.

24. A TV. fij mdsora a közizlésnek mcgfele16.

25. Kelzfe1fogAs szerint ez a képtár kftgyffjtemény.

26. Az utftbi években nagyon leromlottak a kfterke1cs5k.

27. K5zérdekb81 megszavaztak az fij iskola épitését.

28. Kazakaratta1 megvAlasztották Jánost polgdrmesternek.

29. A kemállapotok nem kie1égit6bk a f8városban.

30. Az fij k6rház egy közalapitvány.

31. Szegény embereket a kaztemetoben temetnek el.

32. Az elnók kfteate, hogy a k5z5s cél miatt a mieliebbi

megegyezés az ellenféllel kivdnatos.

C. Hdzi feladat: Csináljon mondatokat az alábbi kifejezésekkel:

1. nem veszi nagyba

2. nem veti meg

3. tfti magát

4. elragadtatja magdt

5. ehhez jdrul

6. elegett tesz

7. kezdetét veszi

8. cs6döt mond

9. magába foglal

10. szembe szegez

11. firrá vált az a felfogás

12. hivatkozik valamire vagy valakire
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MAGYAR RUVIDITiSEK

beh. behozatal
Belker.Min. Belkereskedelmi Minisztfirium/

Miniszter

B I V Budapesti Ipari VAsfir

B N V Budapesti NemzetkUzi VAsfir

B.fi.d.k. BilEK Boldog &AN/et kivAn (kivAnok,
kivAnnak)

Celsius

cs. sz. csekk-szAmla

db.
d. e.

dev.
DIMANAG

darab
dfilelftt

deviza
Di6sgy6ri Vas-, Acfil- ds

GdpgyAr
9 N P 9emokrata Nfippârt
E IDSZSZ Elelmezdsi Ipari Dolgoz6k

Szabad Szakszervezete
Elektromos KdszUldkek GyAraE KGY

elfig.

E N Sz
E 0
F G M
FMDP

fogl.
folyt.k5V.
G H
G YOSZ

hat.
hds.

HISZOV

elAgazAs
EgyesUlt Nemzetek SztiVetsfige

ggfiszsfigUgyi OsztAly
FOVArosi GAzmdilek
FUggetlen Magyar Demokrata

Part
foglalkozAs
folytatAsa ktketkezik
GazdasAgi Hivatal
GyAriparosok OrszAgos

SzUVetsfige
hat6sAg
hadsereg
HAziipari SzUvetkezetek

Országos Ktrzpontja

H M Honvddelmi Minisztdrium/
Miniszter

honv. honvdd

HUNGAROVOX Sajtb, RAdis5 fis TeleviziS

TUd6site) Iroda

i. h. iddzett helyen
illetfikes

K ASZ Kftalkalmazottak Szakszervezete
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import, imports
Ministry/Minister of

Domestic Trade
Budapest Industrial Fair
Budapest International air

Happy New Year

Celsius, centigrade
bank account, checking

account
piece
morning, midmorning
foreign exchange
Di6sgyerr Iron, Steel and
Mhchine Factory

Democratic People's Party
Free Union of Food Industry
Workers

Electrical Appliances
Factory

junction
United Nations Organization
Health Department
Capital Gas Works
Independent Hungarian
Democratic Party

occupation
to be continued
Accounting Office
National Association of

Manufacturers
public authority
army
National Center of Home Pro-
duction Cooperative
Ehterprises

Ministry/Minister of Defense

private soldier, army,
military

Press, Radio and Television
News Agency

loco citato
authoritative
Union of Government Employees



A

HUNGARIAN-ENGLISH WORD LIST

ablaktabla
abra
&brand, -ja
abrosz
acélosod/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
adat, -ja
ad6
ad6s
agancs
agar, agarat, agara
agglegény
aggodalmasan
agy, -at, -a
agyat vet
agyonl6 (-tt, -jjan)
agyonl6vi mat:At
agy6
ajak, ajkat, ajka
ajanlott level
akac
akad (-t, -jon)
akadaly
akar
akusztika
alabbi
alabuk/ik (-tam, -ott, -jon,

-jek) vi.
alagfit, -at, -ja
aldk, -ja
alakul (-t, -jon) vi.
alakul6ban lev6
alapitott
alap meggy6z6dés
alapos
alattomos
alazatosan
aldozat, -ja
alhatatosan
alig
aligha
alj, -at
alkalmazkod/ik (-tam2 -ott,

-jon, -jék) vi. (-hez)
aikat, -ja
alkonyat, -ja
alkotás
aikotmany értelmében
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windowpane
illustration, picture
fantasy
tablecloth
get hardened, harden/steel

oneself
fact, datum
tax (n)
debtor; in debt
antlers, horn
greyhound
bachelor
worriedly, uneasily
brain
make a bed
shoot somebody dead
shoot oneself
cannon, gun
lip
registered letter
acacia
occur, is to be found
obstacle
might as well
acoustics
undermentioned, following
droop, submerge

tunnel
form, shape (n)
form (v)
in the process of formation
established
basic conviction
thorough, deep, profound
sneaking
humbly
victim
persistently, with perseverance
hardly, barely, scarcely, just
scarcely, hardly
bottom, lower part

adapt / adjust / attune oneself
structure
twilight, dusk
creation, composition
in compliance with / according

to the constitution



all, -at
AllamositAs
AllampolgArl -a
Mande)
Allitaag
Allja a szavAt
AllomAny
AlmélkodAs
Almod/ik (-tam, -ott, -jon,

-jék)
Alom, Almot, Alma
AltalAban
alul

alvajáró
ama
Amde
Amul (-t, -jon) vi

andalitó
angyal
angyalfia
annak rendje-m6dja szerint
anyag
anyagi kórtilmény
anyeaa
anyós
apAtsfig
aprit (-ani, -ott, -son) vt
apró
apró hirdetés
apuka
Aramkór, -e
Aramlat, -ja
Araml/ik (-ani, -ott,

..moljon) vi
arany, -at
arAny
aranyfonAl, fonalat, fonala
aranygyarg
aranyos
Ar-apAly
Araszt (-ani, -ott, Arasszon)
aratAs
arisztokrata
ArkAdos
Arny, -at
Arnyék, -a
Arok, Arkot, Arka
Art (-ani, -ott, -son), (nek)
Artatlan
Arucsere-forgalom, fcr.gzqmat,

forgalma
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chin
nationalization
citizen
permanent
supposedly
keeps his word
stodk, substance
amazement, wonder

dream
dream, sleep
in general, usually
at the bottom, below, under,

underneath
yet, though
that
yet, however, nevertheless
marvel, stand amazed, gape

astonishment
lulling, soothing, enchanting
angel
Christmas present
as proper and fitting
material, substance
economic situation
little old woman
mother-in-law
abbey
cut/chop up
small, tiny
classified advertisement
dad
electric circuit
trend, tendency, current

stream, flow
gold
proportion, dimension, rate
golden yarn, thread
golden ring
charming, dear, darling, gilded
ebb and flow
radiate, send forth, emit
harvest
aristocrat
arcaded
shadow, shade
shadow
ditch, trench
hurt, harm, injure
innocent, guiltless, harmless

barter-trade



Arulkod/ik (-tam, -ott,
Jon, -Jek) vi

As (-tam, -ott, -son, -d)
As6
Atad
Atalakit (-ani, -ott -son)
Ataldkut (-t, -Jon) vi
AtAz/ik (-tam, -ott, -zon,

-zek) vi
Ates/ik (-tem, -ett, -sen,

vi
&that (-ott, halos, hasson)
Athevelt
Athidalhatatlan
AtjAr6hAz

Atkel8haJ6
Atlagos
Atlagsebesség
Atmenet
Atmer6
AtnyAjt (-ani, -ott,
AtnyAl/ik (-t, -Jon, -Jék
Atszegezett
apafej
Atszel (-et, -Jen)
Attér (-t, -Jen) vi (-re)
Atvet (-ett, vessen)
atyafiság
atyinfia
aula
avas
avat (-tam, -ott, avasson)
az istenit
Az/ik (-tam, -ott, -zon,

-zék) vi
azonos
azon vette észre magAt

baba
babAja
bAgyadt
bAJ
bajos

bajusz
bdkkancs
ballag (-tam, -ott, -Jon) vi
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squeal, play the informer
dig
spade
hand over
transform
transform, change

get soaked drenched

get over
penetrate, react on, influence
become heated up, inflamed
irreconcilable, insuperable
house with a passageway leading

through it
ferry, ferryboat
average, ordinary
average speed
transition
diameter
hand over, pass
extend over, stretdh across
nailed through
old boy/man
cut across, plough the waves
switdh to something else
fling over
kinship, relations
brother
assembly hall
rancid
inaugurate, initiate
goodness gracious, damn it
get wet, soak

similar
suddenly discovered himself

(doIng sg.)

doll
sweetheart
faint, tired, weary, languid
dharm
difficult, troublesome,

delicate, awkward
moustache
high boots
walk slowly, jog along



balzsamos
bamul (-t, -Jon)
bánat
Banat
banda
bankjegy
bant (-ani, -ott, -son)
barangol (-tam, -t, -jon) vi
barany
baranyfelh6
baranyhiml6
baratok
baratsagba keveredik (-vel)
baratsag sz8v6dik
barbarsag
barka
barlang, -ot, -ja
barlangkolostor
barom, barmot, barma
barsony
basa
bator
bartortalan
batyd
bazsartzsa
be
beall katonanak
beállit (valaki)
bebizonyul
becéz (-tem, -ett, -zen)

becsap (valakit), (-tam,
-ott, -jon)

becsap (valamit)
becslés
becsuk rtam, -ott, -jon)
becsül -t,

becsület, -e
becstiletbeli kftelesség
becsaletszó
bedob (-tam, -ott, -jon), (-be)

befejez (-tem -ett, -zen)
befejez6d/ik -5tt, -j8n,

-jék) vi
befér (-t, -jen) (-be) vi

befogad (-tam, -ott, -jon)

befolyast gyakorol (-re)

524

balsamic, balmy
gaze at, stare at, admire
sorrow
part of Yugoslavia
band, gang
banknote (paper money)
hurt, harm
wander, rove, ramble
lamb
fleecy cloud
chidkenpox
monks
get friendly, make friends with
became intimate friendly
barbarism
bark
cave
cave monastery
cattle, livestock
velvet
pasha
brave
timid
bundle, pack
peony
how..., what...
join the army
drop in, arrive, turn up
is proved
fondle, pet, call sy by a pet

name
swindle, cheat

slam, bang, close with a bang
estimation
close, shut
estimate, value; esteem,

appreciate
honor
duty of honor
word of honor
drop / throw in
finish, end, terminate
end, be completed, terminate

will/can go in, find room
(space) in sg.

accommodate, receive into,
admit to

influence, have influence over



1 behálft (-tam, -ott, -zon)

behfiz (-tam* -ott, -zon)
behfiz6d/ik (-tam, -ott, -Jon,

- jék) (-be) vi
beiktatás
bejelent (-eni, -ett, -sen)

beka
bekecs
bekesség
bekbszbnt (id6)
beleavatkoz/ik (-tam, -ott,

- zon, -zék) (-be) vi
belebWik (-t, -jon, -jék),

(-be) vi
beleegyez/ik (-tem, -ott,

- zerk4 -zék), (-be) vi
belefér (-t, -jen) (-be) vi
belenyom (-tam, -ott, -Jon)

(-be) vi
belenyfil/ik (-t, -Jon), (-be)

(-be) vi
belép (-tem, -ett, -jen),

(-be)
belerak (-tam, -ott, -jon),

(-be)
belesza (-t, -jon), (-be) vi
belezavarodik/ik (-tam, -ott,

- jék) (-be) vi
-beli

belpoklos
be.na
bencés rend
benépesit (-eni, -etto -sen)
benyit (-ott, nyisson)
beres
berohan ajt6stul

beruházás
bestivit (-eni, -ett, -sen) vi
beszámol (-t, -jon), (-r61)

beszédes

beszentel (-t, -jen)
beszolgáltat
beszorul (-t, -jon) vi
betart (-ani, -ott, -son)
betelt a polar
betér (-t, -jen) vi
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ensnare, enmesh, cover with a
network

pull/draw in, drag in
withdraw

inauguration
announce, give notice of,

make known
frog
fur-lined short overcoat
peace
begin, commence
interfere, meddle in, intervene

get into

agree/assent to, approve of

go into, find room in
press, force something into sg.

reach as far as, stretch into,
dip the hand into

step in, enter, walk in

put in

interfere, interrupt
get confused

of, belonging or pertaining to,
dating from

leper, leprous
lame, crippled, paralized
Benedictine Order
populate
enter, step in
farm hand
burst in unexpectedly, barge

in on him
investment
howl, roar
give/render an account of,

relate, report on
communicative, talkative,

expressive, meaningful
consecrate, bless
hand in
be forced into, get stuck
observe, keep, comply with
the cup is full
drop in



betetéz (-tem, -ett, -zen)

betéved (-tem, -ett, -jen) vi
betcf
betyár
bevAndorló
bevet (-ett, vessen)
bevezetés
bez8rget (-tem, -ett,

zftgessen) vi
bezzeg
bibor
biceg (-tem, -ett, -jen)

bika
billen (-t, -jen) vi
bimbó
bir (-t, -jon)
birka
birtokba vesz (valamit)
birtOkol (-t, -jon)
birtokos
bitang
bizalmatlanság
bizalmi
biz/ik (-tam, -ott, -zon,

-zék), (-ben)
bizonyára
bizonyit (-ani, -ott, -son)
bizonyiték, -a
bizonytalanul
bizcnyul (-t, -jon) vi
biztat (-re)
biztorsági tanács
biztosit (-ani, -ott, -son)
biztositva
bocskor
bogár, bogarat, bogara
boh6
bojkottál (-t2 -jon)
bojtárkod/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
boka
boldogul (-t, -jon) vi

bolha
bôlint (-ani, -ott, -son)
bologat
bolond, -ja
bolygó
bonbon
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top, complete, add the last
straw

stray/go in (by mistake)
letter (of the alphabet)
outlaw, highwayman
immigrant
throw in
introduction, establishment
knock at, rap on (door)

to be sure, truly
purple, scarlet
limp, hobble, hitch, be

lopsided
bull
tilt, tip over
bud
is able to take, endure
sheep
take possession of
possess, have, own
proprietary, owner
rascal, villain
distrust, mistrust
zmnfidential
trust/have confidence in

no doubt, without a doubt
prove, verify
proof, evidence
uncertainly, vaguely
prove (to be), turn out (to be)
encourage, reassure, allure
security council
insure, assure
assured, insured
moccasin
bug, insect, beatle
silly
boycott
act as a shepherd boy

ankle
prosper, succeed, make one's

way in life
flea
nod
keep nodding
crazy, mad, insane
planet
candy



bont (-ani, -ott, -son)
bonyol6d/ik (-tam, -ott,

- jék) vi
bonyolult
bordásfal
borit (-ani, -ott, -son)
boriték (-ot, -a)
borkeizi állapotban
borotválkoz/ik (-tam, -ott,

- zon, -zék)
borul a nyakába
borzalom, -..lmat, ..lma
borzalmat kelt
boszorkány
bosszankod/ik (-tam, -ott,

-jon) vi
bosszant (-ani, -ott, -son)
bosszü
bot, -ja
botorkál (-t, -jon) vi
botrány
b6 (-vet, -ven)

bokeze
b5lcs
beacs6
bölcs6de
b5mb51 (-t, -j5n)
b6r, -5k
beség
b6szit (-eni, -ett, -sen)
b6vUl (-t, -j5n)

bronz
bfi

bfibánat
bficsAt mond (-nek)
bujdosás
bfij/ik (-t, -jon, -jék)
burkolat, -ja
bus
bdsfil (-t, -jon) vi
bfitorhuzat
bfivár, -a
bfivárnaszád
bfiv6hely
buzdit (-ani, -ott, -son)
bekk, -öt, -je
Mtn, -5k, -e
bancselekmény
bUntet6e1 járás
bakrblet
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untie, undo, take apart
become complicated, get mixed

up (in)
complicated
wall bars
cover, spread over (with)
envelope, cover, wrapper
intoxicated
shave oneself, get a shave

fall on sy's neck
horror, dread, terror
produce/create horror
witdh
be annoyed, be vexed

annoy, vex, irritate
revenge, retaliation
stick, cane, clug
stagger, grope one's way
scandal
ridh, plentiful, abundant,

wide, large
generous, open-handed
wise man; wise
cradle, birth place
day nursery
roar, howl, below, thunder
skin, leather, hide
abundance, plenty
make furious, enrage, madden
widen, grow wider, expand,

increase, grow
bronze
sorrow, grief, distress
sorrow, grief, distress
say good-bye, bid farewell
hiding, wandering
hide, conceal oneself
cover, wrapper
sad, sorrowful, mournful
grieve, mourn, be depressed
furniture cover
diver
submarine, U-boat
hiding place
encourage, animate, stimulate
beech, beech tree
sin (n); crime, offense, felony
crime, felony, criminal offense
criminal procedure
charm, spell, witchcraft



car
cél, -ok, -ja

célpont, -ja
centrifuga
cérnaszal, -at, -a
cica
cifra
cigarettatarca
cikaz6
cimer, -e
ciprus
cisztercita
civis

copf, -ja
copfstilus

cvikipuszi

csacsi
csak bizzátok ram
csak hagyjan
csakhogy
csaknem
csak6
csal (-t, -jon)
csaladi vonás
csalas
csalétek, étket, étke
csalódottan
csap, -ja
csapas

csapkod (-tam, -ott, -jon)
csap6ajt6
csarnok, -a
csata
csatlakoz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék) (-hez)
csatorna
csattan (-t, -jon) vi
csavarge)
csavaros észjaras
csekély
csekélység
cseléd
cseleksz/ik (cselekedni,

cselekedtem, cselekedett,
cselekedjen, cselekedjék)
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czar
aim, purpose, goal, mark,

object, target
mark, target, aim
centrifugal machine
thread
pussy cat
ornamented, adorned, showy, flashy
cigarette case
flashing
coat of arms
cypress
Cistercian
well-to-do peasant living in

town (in Eastern Hungary)
plaited hair
style of the age of Louise XVI

in France
a kiss given on the lips as a

gentleman pinches a lady's
cheeks

young donkey, silly, foolish
leave that to me
this is not so bad
but, however
almost, nearly, just, all but
shako, kepi
cheat, deceive, swindle
family characteristic
swindle, cheating
lure, allurement, bait, decoy
disappointed, disillusioned
tap, faucet, switch
blow, stroke, hit, calamity,

disaster, misfoYtune
beat (about), 1,1,0a, flap
swing door, flap door
hall, vestibule
battle
join, attach oneself to

canal
clap, crack, bang
tramp, vagabond, loafer, loafing
devious mind
small, little, negligible
bagatelle, trifle, a mere nothing
servant, domestic
do, act



cselekvés
csempe
csend, -je
csendes
csend borul
csendesen
Csendes-6ceán
csenddk
cseng (-eni, -tem, -ett,

-jen) vi
csenget
csengettyd
cseng6
csepp, -je
cseppen (-t, -jen) vi
cseppk8barlang

cserél (-t, -jen) (valakivel)
cserép (virág), cserepet,

cserepe
csevegés
csibesz
csiklandoz (-tam, -ott, -zon)
csikó
csillagász
csillagrendszer
csillár, -a
csillog (-tam, -ott, -jon) vi
csillogó, -ak

csinos
csiptis (hideg)
csira
csirkefog6
csitit (-ani, -ott, -son)
csitt
csizma
csoda
csodálatos

csodálkozva
cs6kol6dz6 (par)
csokor, csokrot, csokra
csom6
csomópont
csont (-ja)
csontig aszal6dva

csontos
rsoport (-ja)
csoportosul (-t, -jon) vi
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act, action, deeel, operation
tile, wall tile
silence, stillness, quietness
still, quiet, peaceful, silent
silence falls
softly, quietly
Pacific Ocean
gendarme
ring, jingle, tinkle

ring the bell
hand bell, small bell
bell
drop, drip; tiny, very small
drop, drip
stalactite/stalagmite cave,

dripstone cave
change (places with somebody)
(flower) pot

chat, small talk
rascal
tickle
foal, colt
astronomer
planetary system
chandelier
shine, glitter, sparkle, gleam
glistening, gleaming, sparkling,

shining, radiant
nice looking, pretty
blting, severe, pinching, sharp
seed bud
rascal, scoundrel, rogue
silence, hush, still, pacify
hush!
top boots
wonder, miracle, marvel
wonderful, marvellous, exquisite,

miraculous, phenomenal
amazedly, wonderingly
kissing (couple)
bouquet/bunch (of flowers)
a number of, lot, bundh
intersection, point of junction
bone
shrivel to the bones, dried,

withered
bony
group (of people), troop
gather, assemble in a group,

form a group



csóvál (-t, -jon) fejet
cs6vál (-t, -jon) farkot
cs6 (cs5vet, cs5ve)
cs6 (kukorica)
cs6d, -5t, -je
cs6d5t mond

csbkkentett
cs5nd, -je
cs5ndes
cs5ndesen
cs5nget
cs5pp, -je
cs5ppen (-t, -jen)
cs6r, -5k, -e
csucs
csucspont
csfif
csfifol (-t, -jon)
csdfoldeVik (-tam, -ott,

- jon, -jék) vi
csuk (-tam, -ott, -jon)
cstiklel

csunya
csupa
csüszás
csüsz/ik -ott,

csusszon, csüsszék) vi
csüszkál (-t, -jon)
csüsz6mászó
csüzli
csilcs5k, csticsk5t, calcske
csUgg (-eni, -tem, -5tt,

-j5n) vi
csUgged (-tem, -(et)t,

- jen) vi
cstiggeszt6

dadog (-tam, -ott, -jon)
dagad (-t, -jon) vi
dajka
dallam, -a
dalolgat
d los
(egy) darabig mentdk
darusz6rC
de azért

shake the head
wag
pipe, tube
corncob
bankruptcy, failure, fiasco
fail, end in failure, prove

a fiasco
reduced, lowered, cut (down)
silence, stillness, quietness
still, quiet, peaceful, silent
softly, quietly
ring the bell
drop, drip; tiny, very small
drop, drip
bill, pecker, beak
peak, summit, top, point
zenith, summit, top
ugly
mock, ridicule, make fun of
mock, jeer at, make fun of

close, shut
wrist
ugly
all, mere, pure, bare
sliding, slipping
slide, slip

sliding about
crawler, creeping insect, reptile
slingshot
corner, tip, point
hang, cling to, hang down

despair, lose heart
discouraging

stammer, falter
swell
nursemaid
melody, tune
hum little tunes, sing
singer
they went for a while
iron grey (horse)
still, yet, nevertheless

530



dédelget (-tem, -ett, ..gessen)
dédunoka
dehat
delibab
délszaki
dér, deret, dere
derek, derekat, dereka
derek, derdkat, derdkul
deréksz6g
dere(

deresen
diavetit6
dicsér (-t, -jen)
dics6séges
difteria
di6
diplomas

disz, -ek

diszitett
diszkreci6
divat
dob (-tam, -ott, -jon)
dftbent6
deg, -e

(-eni, -6tt, -Om)
dbrej
dOrgedelem (...lmet, ...lme)
d5rmbg (-tem, -5tt,
detrzsed (-t, -jem)
dr6tkarika
dfidol (-t, -jon)
dug (-tam, -ott, -jon)
dug6
dugott
dfil (-t, -jon)
durva
dfis

duzzad (-t, -jon)
duzzog (-tam, -ott, -jon)

-e
dUhbe gurul

dUh5s
dzsami (mecset)
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fondle, caress, pamper, pet
great grandchild
still, however
mirage
tropical, southern
white frost
waist, hip, trump, rump
honest, straight, brave
right angle
cheerfulness, serenity; clear

sky, bright weather
cheerfully, gaily, sunnily
slide projector
praise, speak highly of
glorious, honorable
diphtheria
walnut, nut
professional man, person

possessing a university
degree

decoration, ornament, adornment,
trimmings

decorated, adorned
confidence, secrecy
fashion, style, mode, custom
throw, fling, hurl, toss, cast
shocking, startling
carrion, carcass; beast
decide, mdke a decision
detonation
scolding, censure
mutter, mumble, growl, grunt
rub, scrub
wire hoop
hum (a tune)
stidk, put, thrust
cork, stopper; "bottlenedk"
hidden
devastate, ravage, waste, rage
rough, rude
opulent, superabundant
swell, expand
sulk
fury, rage, wrath, temper
get into a rage/fury, lose

one's temper, get furious,
become enraged

furious, mad, angry
mosque



eb, -e
ébredés
ébren
ébrenlét
ébreszt6 6ra
ebzárlat
ecsetel (-t, -jen)
Ogbolt
Egei tenger
egészséges mint a makk

éghajlat
égitest
égbv
egyáltalában
egyáltalán
egyáltalán nem
egyarfint

egybetaz (-tem, -ftt, -zen)
egy csapSsra
egy csapásra hires lett
egyéb, egyebet, egyebe
egyébként
egyeduraikod6

egyéniség

egyenletesen
Egyenlitef
egyenl6 (-vel)

egyes
egyesillet
egyetemes
egyetért
egyetlen
egyezmény
egyfolytában

egyformán

egyhangd

egyidejUleg
egykedvden

egykori
egymás
egymás után

egy szál
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dog
awakening
awake
wakefulness, waking state
alarm clock
muzzling order
describe, paint
sky, firmament
the Aegean Sea
fit as a fiddle, in tiptop

health
climate
heavenly/celestial body
zone
altogether
altogether
not at all
alike, in the same way,

equally, both
interweave, unite, lihk
at once, right away, outright
he became famous overnight
other, else
otherwise
autocrat, monarch, sole/

absolute ruler
individuality, personality,

character
evenly
Equator
equal (to), equivalent (of),

same (as)
certain, some
society, association
universal, general
agree, be of the same opinion
single, sole, only
agreement
uninterruptedly, continuously,

without a break
in the same way/Manner, alike,

equally
unanimous, undivided, monotone,

dull
simultaneously, at the same time
indifferently, impassively,

apathetically
former, onetime
one another, each other
one after the other, one after

another
one single piece



egyszeribe
egyszerre

egyszersmind
egy sz(St sem sz6lt
egytittesen
egyOttes Ulés
éhez/ik (-tem, -ett, -zen,

-zék) vi
éjfél
ejha
éjjeli szekrény
ejnye

ejt (-eni, -ett, -sen)
ékesség
ekkora
él, -e
eladatlan
elad6 lány
elállit (-ani, -ott, -son)
elapad, (-t, -jon) vi
elárul (-t, -jon)

elavult
elbágyad (-t, -jon) vi
elbámul (-t, -jon) vi

elbeszélés
elbeszél6
elbocsât (-ani, -ott, ..Asson)

elbocsátás
elbodul (-t, -jon), (-t81)

elborul (az arca)
(-t, -jon, -jék)

elbutit (-ani, -ott, -son)
elcsip (-tem, -ett, -jen)
éled (-t, -jen)
elegánsan
eleget tesz

eleinte
eléje megy valakinek
elejét venni
elektromos
élelem, élelme
elem
elemez (-tem, elemzett, -zen)
elemzés
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at once, immediately
all at once, suddenly at the

same time, simultaneously
at the same time
(he) didn't say a word
jointly
joint session
hunger, starve, famish

midnight
well, you don't say, gee whiz
bedside table, night stand
what a pity/shame; dash it,

damn it
drop, let sg fall/drop
ornament, decoration embellishment
as large as, this size
head of something, edge
unsold
marriageable girl
stop
dry up, become dry, cease flowing
give away, disclose, betray,

reveal
out of date, obsolete, outmoded
grow tired, droop
gape in astonishment, stand

amazed
short story
narrative, epic
set free, release, liberate,

dismiss
dismissal, discharge, release
is dazed / stunned; lose

consciousness
become sad, darken
hide/conceal oneself, take cover
make stupid/silly, stupefy
catch, get hold of
revive, come to life again
smartly
comply with, fulfill, keep

(a promise)
at first, in the beginning
go to meet someone
prevent
electrical
food
element
analyze
analysis



elenged (-tem, -ett, -jen)
élénk

elereszt (-eni, -ett, ..esszen)
elért
eleség
elesik a harctéren
éléskamra
életbevág6
életrajz
életre kel
élettani
eleven
elevenek és holtak
elfed (-tem, -ett, -jen)
elfeledett
elfér (-t, -jen)
elfed (-tem, -6tt, -jan)
elfogad (-tam, -ott, -jon)
elfogult
elfulladva
elgázol (-t, -jon)
elhagyatott
elhalad (-t, -jon)
elhallgat
elhaló hangon
elhangz/ik (-ani, -ott,

hangozzon, hangozzék)
elhangzott az Isten-hozzád
elhatároz
elhelyezked/ik (-tem, -ett,

-jen, -jék)
elhervad (-t, -jon)
elhomályosit -ott, -son)
elhfizta a száját
eligazod/ik (-tam, -ott,

-jon, jék)
elintéz (-tem, -ett, -zen)

elismerés

eljegyzés
elkelt
elképeszt6

elkerget (-tem, -ett, ..essen)
elkertil (-t, -jon)
elkeseredett
elkészités

elki5szBn
eikemet (-tem, -ett, ..essen)
elkelönités
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let go
lively, wide awake, animated

spirited
let go/drop
attained
food
killed in action
pantry
vital
biograIihy
come into being
biological, physiological
alive
living and dead
cover
forgotten
find/have room, (can) hold
cover
accept
prejudiced, partial
suffocated, chOked
run over (by a car)
abandoned, lonely
pass by
stop speaking, fall silent
in a faint voice
be heard

the good-bye is over
decide
take a seat, take one's place;

settle down
wither, fade
mist, blur, dim
pursed her lips
find one's way

settle, arrange, do, attend
to, get done

acknowledgment, admission,
recognition

engagerant, betrothal
sold
astounding, stupefying, fantastic,

astoniihing, perplexing
chase away, drive away
keep away, avoid, avade
bitter, desperate
preparation, finishing,

completion
say good-bye
commit (a crime)
separation, segregation



ellenáll ('nek)
ellenkezés
ellenkez6
ellenség
ellentét
elmarad
elmélked/ik (-tem, -ett,

-jen, -j6k), (-n)
elmélyed6
élmény
elmorzsol (-t, -jon)
elmos6d/ik (-ott, -jon, -jék)

-jék) vi

elmulaszt (-ani, -ott,
..asszon)

elnémul (-t, -jon)

elnevettem magam
elnevezés
alnéz6
elnyomatás
elnyomás
elold (-tam, -ott, -jon)
el6ad

eldbb emlitett
elaab-ut6bb
el6bukkan
el6fordul (-t, -jon)
el6itélet
el6jegyzés
el6jegyzésbe vesz
el6jog, -a
elokészités
él6lény
el6ny
elahybs
elWrs, -bk
el6retbrés

el6szed (-tem, -ett, -jen)
el6szoba
el6zetesen
elpityered/ik (-tem, -ett,

-jen, -jék)
elpusztul (-t, -jon) vi
elragad (-t, -jon)
elragadtatja magát
elragadtatva
elrak (-tam, -ott, -jon)
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resist, stand up against
opposition, resistance
contrary, opposite
enemy
conflict, difference, antagonism
fall behind; not happen/occur
meditate, comtemplate, reflect on

immersed, profound
experience, adventure
crumble
fade away, become obliterated/

obscure, become blurred/
indistinct/dim

fail, omit to do

subside into silence, become
silent

I started to laugh
naming, calling, labeling, name
indulgent, lenient
oppression, suppression
oppression
untie, unfasten, set free
produce, show, hand over
step forward
above mentioned
sooner or later
emerge, come into sight
occur, happen
prejudice, preconceived opinion
note, enrollment, registration
make a note
privilege, prerogative
preparation
living being
advantage, benefit
advantageous, favorable, beneficial
outpost, advanced guard, sentry
sudden advance, pushing forward,

breaking through
take out of, draw forth, produce
hall
previously, in advance
start crying

perish, die, be destroyed
take/tear away, snatch
get carried away
delighted, enraptured
put away



elraktároz (-tam, -ott, -zon)
elrejtett
elrejt6z/ik (-tem, -Btt,

zék)
elringat (-tam, -ott, ..asson)

elveszit (-eni, -ett, -sen)
élvez (-tem, -ett, -zen)
elvonul (-t, -jon)

elv8r8s5d/ik (-tem3 -Betts
-jék) vi

emberiség
emberszólás
eme
emelked/ik (-tem, -ett,

-len, -jék)
emlék, -e
emlékezetes

emlékeztet (valakire,
valamire)

emlit (-eni, -ett, -sen)
energia
enged (-tem, -ett, -jen)

engedelmegked/ik (-tem, -ett,
-jen, -jék)

engedély
engedetlen
engesztel6
ennek fejében
enyhtil (-t,
ép

épen
épkézláb
ér (-t, -jen)
érdek, -e
érdekelt
érdem, -e
érdemtelen
ered (-t, -jen)
eredetileg
eredj!
eredmény
ereszked/ik (-tem, -ett,

-jen, -jek)
ereszt (-eni, -ett, ..esszen)

ér/ik (-t, -jen, -jék)
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store/put up/ away
hidden
hide (oneself)

disguise, change, transform,
deform

lose
enjoy
withdraw, retire, pass/blow

over, march away/off
turn/grow red/ scarlet, flush,

redden, blush, turn purple
mankind, humanity
malicious gossip
this
rise, increase, go up,

ascend
souvenir, keepsake
memorable, remarkable,

to be forgotten
remind (of somebody or

climb,

never

something)

mention, refer to, name
energy
allow, permit, let, grant,

consent to
obey, comply (with), respond

(to)
permission
disobedient
appeasing, conciliating
in return for this
grow milder, thaw, soften
intact, unharmed, whole,

unbroken
intact, in perfect state
able bodied, sound, healthy
is worth; touch, readh, arrive
interest
interested
merit, desert, worthiness, credit
undeserving, unworthy
originate, date, stem
originally
go!
result, angwer
descend, slope, incline

run (the water), let go, let
pass

ripen, become ripe, grow ripe,
mature



érint (-eni, -ett, -sen)
érintkez/ik (-tem, -ett,

-zen, -zék), (-vel)
erkblcs, -5t
er6feszités
er6kifejtés
er6sit (-eni, -ett, -sen)

er6szak
er6szakos
er6szakoskodás
érsek, -e
érték, -e
értékcikk

értékes
értelem, értelmet, értelme

értelmében (valaminek)
értelmes

értesit (-eni, -ett, -sen)

értesill (-t, -jon) vi

érv
érvelés
érvényes
érvényestil (-t, -ji5n) vi
érzék, -e
érzékenyUlve
érzelem, érzelmet, érzelme
esemény
esetleg

eshet6ség
eske
eskild5zés
eskilsz/ik (eskildni, eskildtem,

esktid5tt eskUdj5n, eskUdjék)
esktiv6
estebedet Mat
Eszaki Jeges tenger
észbeli
eszébe jut
eszébe sem volt
eszemadta
eszkesz, -5k
eszmél (-t, -jen)

észrevétlen
esztend6, esztendeje
esztétikai
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touch
be in contact, touch, communicate

moral
effort
effort, display of strength
strengthen, make stronger,

reinforce, fasten, reinforce
force, violence, tyranny
aggressive, insistent, violent
(act of) violence, brutality
archbishop
value
stamps, etc., issued by the

post office
valuable
meaning, sense, intelligence,

reason
according to, in compliance with
intelligent, clear headed,

sensible
inform, notify, advise, let (sy)

know
hear, of sg., come to know of sg.,

be informed
argument, reason
reasoning
valid
succeed make one's way, get on
sense
moved
sentiment, feeling,
event
may be, possible5 by

perhaps
possibility
oath
swear repeatedly
make/take an oath, swear, wed

marry
marriage ceremony
eat dinner
Arctic Ocean
mental, intellectual
remember, come to mind
did not occur to him
darling, sweet
tool, instrument
become conscious of, realize,

recover consciousness
unobserved, unnoticed
year
aesthetic

emotion

dhance,



étel
evangélium
évfordult5
ezentfil
ezüst, -je
eztistbs
express

faj
fáj a mája (valamiért)
fajsilly
fajta

fakad (-t, -jon)
falya
fakul (-t, -jon)
fal (-t, -jon)

faliszekrény
fanatikus
fáradozás
farag (-tam, -ott, -jon
faragás
farok farkot, farka
fátyol
favág6 szin, -e
fecdke
fed (-tem, -ett, -jen)
fedél, fedelet, fedele
fedett uszoda
fed6
fed6lap
fegyver, -e
fegyvert ragad
fejedelem, fejedelmet,

fejedelme
fejet hajt
fejezet, -e
fejl6d/ik (-tem, -att,

-jék)
fejteget (-tem, -ett, .

felet, fele
felad
felállit
felbocsát (-ani, -ott,
feldertil
feldAlt
felébred (-t, -jen)
felekezet
felelet
félelem, félelmet, félelme

-jdn,

.essen)

..Asson)
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food, dish, meal
gospel
anniversary
from now on
silver, silverware
silvery
special delivery

race
be itching (for sg.)
specific gravity/weight
type, sort, kind, variety,

species
arise, result from, blos3om out
torch
lose color, fade, discolor
eat ravenously, devour, eat

greedily
closet
fanatical, enthusiastic
trouble, effort
carve
carving
tail
veil
woodshed
swallow
cover
roof
indoor swimming pool
cover, top, covering
cover page
arms
take up arms
reigning prince

bow the head, resign oneself
chapter, section, division
develop, evolve, grow, progress

advance
analyze, explain, discuss
client, customer, party
mail
establish
let off, send up, launch, fly
cheer up
ravaged, devastated
wake up
denomination
answer, reply
fear, anxiety, terror, alarm



félelmlik nem Arnyabbl vale,

felel6s
félénk
fel és alA
félre
feleségUl vesz
felesleg
felfedez6
felfogás
felfrissit (-eni, -ett, -sen)
felháborodás
felhág
felhivAs
felhuz (cip6t)
felhfiz (órát)
felidéz (-tem, -ett, -zen)
felirat
felkészult
felkorbácsolt
fellélegz/ik (-eni, lélegeztem

-zettem, -ett, lélegezzen,
lélegezzek)

fellépes
felmen6
felment (-eni, -ett, -sen)
felmerül (-t, -jar')
felolvas
felpattan (-t, -jon)
felruhAz (-tam, -ott, -zon)
feltalAl
felserdill (-t,
felsorol (-t, -jon)
félsziget
felszin, -e
felszólalás
felseikik (-tem, -dtt, -j5n,

-jék)
feltámad (-t, -jon)
feltámaszt (-ani, -ott,

..aaszon)
feltApAszkod/ik (-tam, -ott, -

-jon, -jék)
feltehet6en
feltétel
feltételez (-tem, -ett, -gen)
feltéve h
feltdn/ik t, -j5n)

felUdit6
feltigyel6
fenfl
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their fear is not groundless/
unfounded, not without reason

responsible
shy, timid
up and down
aside
marry, wed
surplus
discoverer, explorer
opinion, idea
refresh, freshen up, revive
indignation, outcry
go up, ascend
request, summons, appeal, call
put on
wind (the clock)
revive, recall, evoke
inscription, heading
prepared
roused, whipped up

, breathe freely (at last), have
a sign of relief

behavior, attitude, conduct
ancestry
exempt, excuse, let off
arise, come up
read aloud
burst open, spring open, jump up
provide with clothes
discover
grow up to be a man or woman
enumerate, list
peninsula
surface
remark, speech
rise suddenly

start again, rise again
raise from the dead, resurrect,

revive
struggle to one's feet

presumably
condition
suppose, assume, presume
presuming, assuming
appear, come into sight, strike

the eye
refreshing, recreative
supervisor
over, above



feltiletes
felUlmfilhatatlan
fent (kbnyvet)
felvesz (ruhAt, cip6t)
fene egye meg

feneket, fendke
fennhangon
fennmarad
fennsik
fény dertfl
fenyegetés
fenyeget6dz/ik (-tem, -5tt,

..6ddzön, ..6ddzék)
fényes

fényl6
fenyö
fénytEirés

fér (-t, -jen) (-be)
ferences
fergeteg, -e
férjhez megy
fess
fésUlkad/ik (-tem, -5tt,

-j6n, -jék)
feszeget (-tem, -ett, ..essen)

fészek, fészket, fészke
fészket rdk
fesell (-t, -jan)
fiammá fogadom
fiatal a mese
ficamitás
figyel (-t, -jen)

figyelembe véve
figyelemre méltó
figyelmes

finom
fitikos szekrény
fitos orrfi
fitymál (-t, -jon)
flegna

foci
fogad (-tam, -ott, -jon)
fogadds
fogadkoz/ik (-tam, -ott, -zon)

fogalom, fogalmat, fogalma
fogalommá vált
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superficial, trivial
unsurpassable, unrivalled
open (a book)
put on (clothing)
damn it, blast it
bottom
in a loud voice
survive, remain
plateau
brighten up
threat, intimidation
threaten with something

splendid, mangnificent, shining,
bright, brilliant

shining, radiant, bright
pine
refraction of light, diffusion

of light
able to get in, find room enough
Franciscan
storm
she gets married
stylish, smart
comb one's hair

try to open by force harp
on, inquire into

nest
build a nest
tighten, strain
I adopt him
lame excuse
sprain
pay attention, watch, keep an

eye on, observe
taking into consideration
noteworthy, remarkable
attentive, observant, mindful,

considerate, thoughtful
fine
chest of drawers, commode
snub nosed, turned up nose
belittle, turn up one's nose at
imperturbability, coolness, self

possession
soccer
receive, welcome, bet
reception
promise repeatedly, vow,

pledge one's word
concept, idea, notion
it has become a household word



foglalkoz/ik (-tam, -ott,
-zon, -zék) (-vel)

fogoly, foglyot, foglya
fohászkod/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
fojtott
fokoz (-tam, -ott, -zon)
fokozat
-folat
folt, -ja
folyamán
folyamat
folydogáló
folyóirat

folytat (-tam* -ott, ..sson)
folytatód/ik (-ott, -jon, -jék)
fon (-t, -jon)
fonál, fonalat, fonala
fonott
fontoskod/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)

forditott
forduló
forgalmas
forgat (-tam, -ott, ..sson)
forg6szél, szelet, szele
forma
formálód/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
formaság
forog (-tam, forgott, -jon) vi
forr (-t, -ott, -jon) vi
forradalom, forradalmat,

forradalma
forradalmi
forral (-t, -jon)
forrás
forróság
fotocella
feS, fejet, reje

fabe lövi magát

foispán

fEllbont (eljegyzést)
fEildgáz
FBldkElzi-tenger
f5lderit (-eni, -ett, -sen)
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deal with, engage in, care
for, attend to

prisoner, captive
breathe a prayer, heave a sigh

stifling, suffocating
increase
degree, grade
of degree
spot, stain, patch
during, in the course of
process
slowly flowing
periodical, review, monthly

magazine
continue
dontinue, resume
spin, weave
yarn, thread
weaved, twisted
be officious, look important,

assume a knowing air, give
oneself airs

reserved
orbiting, turning
busy
turn around, revolve, rotate
whirlwind, tornado
form, shape
take form, shape

formality
go/turn around
boil
revolution, revolt, rising

revolutionary
boil
spring, source, well
heat
photoelectric cell
head, person; important,

principal, main, chief
shoot oneself, put a bullet

through one's head
(former) high sheriff of a

county
break off (an engagement)
natural gas
Mediterranean
find out, cleat up



fold szinén
fedényes
fedfalja a szewevel
fedfog
fOljelent (-tem, -ett
fOlkelt reni, -ett,
fOlment -eni, -ett,
feameral -jOn)
fblruház -tam, -ott,
fOltalál -t, -jon)
fOnnmarad (-t, -jon)
f6fir

-sen)
-sen)
-sen)

-zon)

f6vonás
frázis
fuldokol (-t, -jon)
ffir (-t, -jon)
furcsa
furcsan
furnirozás
furulyál (-t, -jon)
futó ismeretség
futósz6nyeg
futtában
fd, favet, Dive
fage
faggetlen
fagg6leges
falébe jut
fard6z6
farge
fdr6szpor
farkész (-tem, -ett, ..sszen)
fart, -15t, -je
fastológ (-tem, fastölgott,

-j5n)
fastas
fdszál
fatyal (-t,
fdz (-tem, -Ott, -zön)
fazet

galamb, -ja
gallér, -ja
gally
gatya
gazda

gazdaasszony
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in the world, on earth
superior, preponderant, surpassing
devour with one's eyes
comprehend, grasp
report someone (to the police)
wake up, awake, arouse
exempt, excuse, let off
arise, come up
provide with clothes
discover
survive, remain
aristocrat, lord, noble(man);

head water
main characteristic
trite phrase, cliché
suffocate, choke, gasp, drown
drill, bore a hole
strange
strangely, oddly
veneer
play the flute
superficial acquaintance
runner, carpet
while running
grass
fig
independent
vertical
come to his knowledge, hear
bather
quidk, lively, agile
sawdust
search, probe, nose around
curl, lodk of hair
emit smoke, smolder

smoky, full of smoke
a leaf of grass
whistle, (bird) sing
bind, tie
copy bodk

pigeon
collar
twig, branchlet, sprig
drawers, shorts
farmer, smallholder, owner,

master
housekeeper, housewife



gazdaságos
gazdátlan

gáznema
gázol (-t, -jon)
gesztus
girhes
glbria
gócpont, -ja
goly6
gomb, -ja
gomba módra szaporodó
gombol (-t, -jon)
gond, -ja
gondját viseli (valakinek)

gondoIkod/ik (-tam, -ott, -jon

- jon, -jfik)

gondosan
gondoskod/ik (-tam, -ott,

- jon, -jék)
gondot okoz
gondvisel6
gonoszul
goromba
g8mb, -8t, -je
g5rcs8s ragastkodás
görnyed (-t, -jen)
g8r8gdinnye
gbrealgys
g6z, -15k
g6zhajó
gravitáci6s
gumi
gumisz6hyeg
Onyol (-t, -jon)
gurul (-t, -jon)
gyalog
gyanakod/ik (-tam, -otts,

- jon, -jék), (-re)
gyarmat, -ja
gyárt (-ani, -ott, -son)

gyártás

gyász
gyászffityol, ffitylak, ffitylat,

ffityolt, ffityla
gyava
gyémánt, -ja
gyengéden
gyilkol (-t, -jon)
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economical, thrifty, profitable
ownerless, stray, masterless,

unclaimed
gaseous
wade, run over, trample down
gesture
skinny, sickly, rawboned
halo, aureole
centre, junction
marble, ball, globe, bullet
button, knob
spring up like mushrooms
button (up)
trouble, worry, anxiety
care for / see after / provide

for (sy)
ponder, consider, think about

carefully
take care, look after

cause anxiety, give trouble
provident
wickedly, viciously
rude, rough, impolite
globe, sphere, orb
clinging to tenaciously
bend, lean over, bow, stoop
watermelon
cloddy, lumpy, uneven
steam, vapor
steamer
gravitation
chewing gum, rubber
rubber bathmat
ridicule
roll
on foot,
suspect,

make fun of, mock

by foot
mistrust/distrust

colony
manufacture, produce, fabricate
manufacturing, production,

fabrication
mourning
black veil for mourning

cowardly
diamond
gently, tenderly
kill, murder



gy6gyito (-t, -jon)
gyökér, gyakeret, gyftere
gyókertil szolgal
gyangéden
gybngy,
gybtdr, (gybtri, -t, -jan)
gy8z (valamit) (-tem, -15tt,

-zön)
gyejt (-eni, -5tt, -Om)
gydjt8szenvedéiy

gy4rd
gydse:

hab, -ja
háborfiba sodor

habozás nélkül
haboz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék)
had, -at
hadapr6d, -ja
hadjárat
hagyják békén
hagyományos
haj, -at
hajdan

hajdani
hajfonat, -ja
hajfUrt, -st, -je
hajlat, -ja
hajlék, -a
hajlitott
hajnall -a
hajol (-t, -jon)
hajthatatlan
halad (-t, -jon)

MIAs hive
haldokl/ik (-ani, -ott,

haldokoljon, haldokoljék)
halhatatlanság
halkan
hallatsz/ik (-ani, -ott,

hallassék, hallasson)
hallgatag
hallgatódzás
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curing, healing, medicative
root
serve as root
gently, tenderly
pearl
torture, torment
capable of doing (sg.), keep

pace with
collect, gather
hobby/passion/mania for

collecting
ring
thimble

whipped cream, lather
embroil in war, precipitate

into war
unhesitatingly
hesitate, vacillate

army, troops, forces
cadet
military expedition
leave alone
traditional
hair
in olden times, in times imst,

in days long past
foxzer, past, gone by, sometime
pigtail, plait of hair
lock of hair
bend, curve, hollow
home, shelter, cover
bent, curved
dawn, daybreak
bow, bend
unyielding, firm
proceed, advance, move forward,

pass, go
faithfully yours
is dying, is at the point of

death, is in agony of death
immortality
softly, in a subdued voice
is heard, is roumored / said

silent, taciturn, reticent
eavesdropping, listening



hall,j4t6dz/ik (-tam, -ott,
hallgat6ddzék, hallgat6ddzon

hallgat6z/ik (-tam, -ott,
-zék, -zon)

halmazállapot

halmozód/ik (-tam, -ott,
-jék)-jon,

halott
halovány
halvány
hamisan
hamu (-k, hamvak, -t, hamvat,

-ja)
hamutart6
hangjáték
hangosan
hangsz6r6
hangulat, -ja
hangulat lámpa
hangz/ik (-ani, -ott,

hangozzon, hangozzék)
hangszer
hangya
haragos
haragsz/ik (..gudtam, ..gudott,

..gudjon, .gudjék)
harangoz (-tam, -ott, -zon)

harapas
harapdál (-t, -jon)
hard
harcol (-t, -jon)
harctér
hárfa
harmat, -a
harmonia
hársfa
has, -at
hasit (-ani, -ott, -son)
hasonlat, -ja
használati
használati eszkft,
hasznát látja (valaminek)
haszon, hasznot, haszna
haszontalan

hat (-ott, hass, hasson), (-re)

hatalmas
hatalom,
hatály
hatályát

hatalmat, hatalma

veszti
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keep listening, eavesdrop

listening, eavesdropkeep

physical condition, state
(of matter)

accumulate, pile up

dead person; dead
pale
pale
deceptively
ash

ash
radio play
loudly
loudspeaker
mood
floor lamp with subdued light
sound

musical instrument
ant
enemy, antagonist
is angry/cross/in a bad temper/

furious
ring the church bells, dangle
bite, biting
keep on biting, nibble
battle
fight
battlefield
harp
dew
harmony
lime tree, linden tree
belly, stomadh, abdomen
Wit, cut, tear
simile, comparison, semblance
of use
consumer goods/tools/instruments
gain by (something)
advantage, benefit, profit, gain
useless, good for nothing,

worthless
impress, make an impression,

affect
mighty, enormous
power, might
force, effect
become void, lapse



hatályba lépes
hatályon kivül helyez
határ

határozat
határozott
hatás
hatáskdr
hátra
hátrad5l
hátrább
hátrál (-t, -jon)
hátrálék, -a
hátrányos

hátrébb
hfits6
hátul
havi folyóirat
házas
házasságot kft
házik6
háztartás
hegedd
héja
helyes

helyeslés
helyre Allitott
helyszinen
henceg (-tem, -ett, -jen),

(-vel)
henger alakfi
hentes
hetedhétország
hétköznap
hev-
hever6
hevesen
hézag, -ja
hiba
hibás
hibáz/ik (-tam, -ott, -zon,

-zék)
hir, -ek, -e

hirbejbtt
hirdet (-tem, -ett, ..essen)

hirdetés
hirtelen
hifi
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coming into force
repeal, set aside
outskirts (of a city), frontier,

border
decision, resolution
definite, exact, accurate
effect, influence
sphere of authority, jurisdiction

backwards
lean back
further back
back, retreat
remainder, residue
disadvantageous, damaging,

harmful
further back
rear, back
at the back, behind, in the rear
monthly review, periodical
he is married
marry, get married
small house, cottage
household
violin
hawk
cute, nice, propr, right,

correct
approval
restored, repaired
on the spot/site
brag, boast

cylinder-like
butcher
far away
weekday
thermal-, heat-
couch, davenport
violently
gap, breach, opening
mistake, fault, error
mistaken, faulty
make a mistake, err, blunder,

go wrong
news, information, fame

reputation
talked about
preadh, announce, proclaim,

advertise
ad
suddenly
vain, conceited



AMP'

hivalkod/ik (-tam, -ott,
-jon, -jék)

hivatalos formában
hivatkoz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zen), (-re)
hivatva van
hive
h6dit (-ani, -ott, -son)

h6dit6
h6doló
heldoltság

hogyisne
h6hér, -a
hokedli
hol egy fift, hol egy lány
hone)
holmi
holott
holt
hol volt, hol nem volt,

volt egyszer
homály
homályos
homlok, -a
homok, -ja
homokfut6
honfitárs
honositás
hontalan
hord (-ani, -tam, -ott, -jon)

hordó
71ord6szemok, -a
hozzájárul
hozzálát
hozzávet6leg
h6
h6A116
hder6md
h6fok
h6fokszabályoz6
hamer6
h6merséklet
hömpibly5g (-tem, ..lyg5tt,

-j5n)
h6r5g, (-tem, ..rOtt, -j5n)

h6s, -5k
h6s6g
hfig, -a
hull (-ani, -ott, -jon)
hulladék, -a
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make a show of, display
ostentatiously

officially
refer (to sg.)

is destined for, qualified for
follower, fan
conquer, make a conquest, win

the affection of
conqueror
admirer
foreign occupation, territory

under enemy rule
nothing of the sort
hangman, executioner, butcher
kitchen stool
once a boy, once a girl
rave
things, belongings
although
dead
once upon a time there was

twilight, dusk, darkness
dim, dark
forehead
sand
buggy
compatriot
naturalization
stateless, homeless, exiled
wear, have on, carry, transport
barrel
nsoap box", speaker/orator
agree, assent, contribute
start to do something
approximately, roughly
heat, warmth
heatproof
thermal power station
degree of heat
heat controller
thermometer
temperature
roll on/along, surge, flow

rattle (in throat)
hero, principal figure/character
heat
younger sister
fall (off), drop down
garbage, waste, junk



hullAm, -a
hullAmos
hullAmsAv
humAnus
huncut
hunyorog (-tam, ..rgott, -jon)
hurka
hfisvét, -ja
lift (-tam, -ott, -zon)
h1z6d/ik (-tam, -ott, -jon,

- jek)
hfi

110, a mehkabe
hal (-t, -On)
hdséges
hat6szekrény

ibolya
idegen
idegzet
ideiglenes
idéz (-tem, -ett, -zen)
idomAr, -ja
id6tartam, -a
id8t szAn (-nek)
ifidság
igazak AlmAt alusszd
igazi
igazgat
igazol
igazsAgos
igen is meg nem is
igénybe vesz

igényesség

igézet
igyekez/ik (-tem, -ett,

- zen, -zAk)
ihlet6
ijedtében
ijesztegetés
iker, ikrek, ikre
illat, -a
illeszked/ik (-tem, -ett,

- Jen, ,-jék)

illetftes
illet6
illetve
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wave, billow, surge
wavy
radio wave or frequency band
humanitarian, kind, benevolent
waggish, impish, roguish
blink, wink
sausage
Easter
pull, draw
withdraw to, hide in, retire to,

stretch, drag on
faithful, loyal, devoted
confound it
cool, get cool
faithful
refrigerator

violet
stranger
nerves, nervous system
temporary
quote, cite
tamer, trainer
length of time, duration
devote time
youth, days of youth
he sleeps the sleep of the just
real, true, genuine, authentic
arrange, adjust
verify, prove the truth
just, fair (-minded), righteous
yes and no
make use of, take advantage,

utilize
demanding much care, having

great pretentions
spell, fascination, enchantment
head for, strive, work hard

inspiring
in his fright/alarm
frightening
twin
fragrance, aroma, scent
fit in, adjust, adapt oneself to

competent
thing or person in question
respectively



f
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ill/ik (-eni, -ett, -jen,
-jék)

ill6
ilyesmi
ima
imAd (-tam, -ott, -jon)
imAdkoz/ik (-tam, -ott,

- zon, -zék)
ime
immAr
inditvAny
indOklAs

indokol (-t, -jon)
inddkolt
injekci6
innens6
integet (-tem, -ett, ..essen)

intézet
intézmény
iparmfivészet
iparos
irAnt
irAnyregény
irAnyzat
irat
irgalmas
(az) Irgalmasok
irigylésre mate)
irndk
irónia
irott malaszt
irt6zat
ismeret
ismer&
ismét
ismétel (..tlem,

- t, -jen)
Isten ments
iszap, -ja
iszonyfian
itteni
izben
izetlen
izgalom, izgalmat, izgalma
izgat (-tam, -ott, ..asson)
izgat6an
izig-vérig

izlés
izmos
IzlUet
izz6
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be proper, go well, suit,
befit, match

proper, fitting, due, suitable
such a thing, the like of it
prayer
adore, worship
pray, say one's prayers, say

grace
here it is, here you are
already, right now
proposition
reason for judgment, for

explanation
give reason/grounds/motive, justify
justified, reasonable
shot, injection
hither
wave (one's hand)
institute
institution, establishment
applied arts, industrial arts

craftsman
about, towards, for
novel with a purpose
tendency, slant, aim, tone
document, paper
merciful
the "Brothers of Mercy"
enviable
clerk
irony
dead letter
horror, dread
knowledge
acquaintance, familiar
again, once more
repeat, reiterate

heaven fofbid
mud
dreadfully, awfully
of this place, local
occasion, time
tasteless, flavorless
excitement
upset, excite, agitate, trouble
excitingly
through to the backbone, every

indh
taste (n)
strong muscled
joint (n)
glowing, red hot



J.

jajgat (-tam, -ott, ..asson)

jambor
janicsár
japan
jarda
jar-kel
jartkel6
jarul (-t, -jon)
járul (valami valamlhez)
javasasszony
javaslat
javaban
jegenye
jegyet valt (valakivel)
jel
jelenleg
jelenlatében
jelenlev6
jelenség
jelent (-eni, -ett, -sen)

jelentéktelen
jelentkez/ik (-tem, -ett,

-zen, -zék)

jelentkez6

jelentds
jelen van
jeles
jelez (-tem, jelzett, -zen)

jelkép
jelleg
jellegzetes
jellegd
jellem, -e
jellemvonas
jelmondat
jelölt, -je
jeltelen
jelz6
j6ban van (valakivel)
jobbagysag
jewskan
jó dolognak tartja?
Woman
jogosság
j6indulat, -ja
jedzden nevet
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wail, moan, complain
pious, simple, meek
janissary (Turkish soldier)

Japanese
sidewalk
come and go; wander about
passer-by
go, appear, present oneself
add to this
healer/medicine woman
proposal, suggestion, motion
at its height
poplar
become engaged (to somebody)
sign, signal, mark
presently
in his presence
present, the person present

occurrence, incident
mean, signify, imply, indicate

report, announce, notify
unimportant, insignificant
present oneself, come forward,

make one's appearance, apply

for
applicant, candidate; appearing,

arising
important, significant
be present
eminent, outstanding, excellent
indicate, mark, show, notify

(in advance)
symbol, emblem
character, type
typical, characteristic
of.. character/nature
character, personality
characteristic, trait, feature

slogan, motto
candidate, nominee, aspirant

unmarked
attribute, signal
is in good terms
serfdom, serf
pretty much
do you think it's a good thing?
practically
rightfulness, lawfulness, legality

good will, well-meaning
laugh heartily



jelképd
j6kora
j61 bir (valamit)
361 birja magát
j61 érzi magfit a tfirsasfigukban
j6lesik

j6sfigos
j6szántfib61
j6t all
j6tev6
j6 vasárt csinál
j6vA tesz
jeman
jemetel
juh (-ot, -a, -val)
juhfisz
juss
jut b6ven
jutalmaz (-tam, -ott, -zon)
jutalom, jutalmat, jutalma

kábit (-ani, -ott, -son)
kfibulat, -ja
kacag (-tam, -ott, -jon)
kacérsfig, -a
kacskaringos

kfid, -at, -ja
kagy16
kaland, -ja
kalandor, -a
kalapacs
kalapfil (-t, -jon)
kalász
kalitka
kal6z
kfilyha
kamasz

kamatoz/ik (-ott, -zon,
kanape
kandall6
kfinikula
kanna
kantfir, -ja
kapar (-t, -jon)
kapaszkodfisra szolgfil6

-zék)
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good looking
fair-sized
endure (sg) well
he bears himself well
enjoys their company
it's pleasing, pleasant,

good, nice
good, kind hearted
of own free will
guarantees
benefactor
make a good bargain/deal
make up for, set right
sensible, sound, sober
coming, arrival
sheep
shepherd
one's right (n.)
there's plenty of it
reward
reward, prize

narcotize, daze, dope, stun
daze, stupor, torpor
laugh, titter
coquetry
winding, full of flourishes,

circuitous
tub
(telephone) receiver, shell
adventure
adventurer, soldier of fortune
hammer (n.)
hammer
ear of corn
bird cage
pirate
stove
adolescent, boy in the awkward

age
yield/bring interest
davenport
fireplace
hot spell
kettle, can
bridle
scrawl, scratch
serving to hold on to



kapaszkod/ik (-tam, -ott,
-jon, -jék)

kapcsolat, -a
kapcsolatos
kapitány
kapkod /-tam, -ott, -jon,

-jék)

kápolna
kappan, -ja
káprázatos
kaptalan

kár, -a
karácsony
karaj
karaván, -ja
karcsia
kard, -ja
karfa
karika
káromkod/ik (-tam. -ott,

-jon, -jék)
kárpftlásul
kárpotol (-t, -jon)
karsztos
kártev6

kása
kassza
kaszál6
kasszát csinál
kastély, -ok
kattog, (-ott, -jon)

kavargat (-tam, -ott, ..asson)
kavics
kazal, kazlak, kazlat, kazla
kazán, -ja
kebel, keblet, keble
kecskeb8r
kecskeláb
kedvel (-t, -jen)
kedve telik (-ben)
kedvez (-tem, -ett, -zen)

kedvez6
kegyetlen
kehely (virag), kelyhet, kelyhe
kel (-t, -jen)

kelengye
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cling to, grasp, climb up

connection, contact
connected with, related to
captain
gather something hastily

together, try to catch,
grab

chapel
capon
dazzling, astounding
chapter (of cathedral or

collegiate church)
damage, loss
Christmas
slice (of bread), (pork) chop
caravan
slim
sword
railing, support
circle, ring
swear, curse

for compensation
compensate, make up
dolomitic
harmful, causing damage,

parasite
corn meal mush
paydesk, cashbox
hayfield, grassland
balance one's cash
castle
click (repeatedly), rattle,

clack
keep stirring
gravel, pebble
stack, rick
boiler
bosom, breast, bust
kidskin, goatskin
trestle
like, be fond of, care for
find pleasure/delight in
favor, give an advantage,

be partial
favorable
cruel, inhuman, heartless
flower cup, calyx
rise, get up, sprout, spring,

come up
trousseau



kelesztés (tészta)
keletkez/ik (-ett, -zen, -zék)

kell a fenének
kell6
kelme
kelt (-eni, -ett, -sen)

kemence
kémény
kend (colloquial)
kender
ken6cs, -bt
kényelmes
kenyérhéj, -at, -a
kenyértbrésre vitte
kényes (-re)
kényszerit (-eni, -ett, -sen)
kénytelen
képerny6
képes
képest
képez (-tem, -ett, -zen)

képtelen
képtelenség, -e
képvisel (-t, -jen)
képviselet, -e
képzelet, -e
képz6d/ik (-tem, -btt, -jam,

-jék)
képzadmény
kerek
kereken
kerékvágás
kérelmez6
kereskedés
keresked6
keresztel (-t, -jen)
keresztény
keresztez6dés
keresztUl
keret

kerget hem
kering -eni
kerit (-eni,
kerités
kerUlet
keserg6
kesere
keserv

, -ett, ..essen)
-ett, -jen)
-ett, -sen)
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raising (dough), leavening
come into being, originate,

occur
hell needs it
proper, due, right, adequate
material, fabric
wake, wake up, revive
oven
chimney
you
hemp
ointment, dressing
comfortable
bread crust
brought to a crisis
sensitive
force, press, oblige
is forced, bound, compelled
television screen
capable, able
compared with, considering
form, constitute, compose,

instruct, train, teach
absurd, impossible, ridiculous
absurdity, impossibility
represent
representation
imagination, fantasy, fancy
form, develop, come into

being
formation, growth
round
exactly
routine, wheel track
petitioner
shop
merchant
baptize
Christian
crossing, intersection
through
scope, framework, range,

limit, frame
hunt, chase, pursue
revolve, orbit, circulate
get hold of, obtain
fence
district
grieving, lamenting
bitter
grievance, complaint, sorrow



késhegy
kés/ik (-tem, -ett, -sen, -sék)
keskeny
készit (-eni, -ett, -sen)

készülék
kételked/ik (-tem, -ett, -jen,

-jék), (-ben)
kétséges
kétségbeesés
kétségtelentil
kettéválik
ketyegés
kever (-t, -jen)
kevésbe
kezdeményezés
kezdetét veszi
(Op) kezelés
kezelhet6

kézfog6
kézimunka
kézzel-lábbal magyaráz

kiabál (-t, -jon)
kialakitás

kialakul (-t, -jon)
kialsz/ik
kifilt (-ani, -ott2 -son)
kiáramló
kibernetikus
kibir (-t2 -jon)
kibocsát (-ani, -ott, ..Asson)
kibuggyan (-t, -jon)
kibfij/ik
kicsoda
kicsordul a kftnye
kicsfifol
kidertilt
kiegyezés
kielégit (-eni, -ett, -sen)
kiemelked/ik
kier6szakol (-t, -jon)
kifakad
kifejez (-tem, -ett, -zen)
kifejezést ad
kifejl/ik
kifesl/ik (virag)
kifli
kifordit (-ani, -ott, -son)
kifutddifi
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tip or point of the knife
is late
narrow
make, prepare, produce,

manufacture
apparatus, wireless set
doubt

doubtful
desperation
undoubtedly
divide into two
ticking
mix, mingle
less
initiative
commence, begin
handling, operation
treatable, manageable,

controllable
engagement
needlework
explain in sign language/

wlth gestures
shout, yell
forming, shaping, developing,

design
form, take shape, develop
go out, cease burning
shout, cry out loud
flowing out
pertaining to cybernetics
endure, bear, stand
send out, pour out
stream forth
emerge from
whoever
tears come to her eyes
make fun of somebody, mock
come to light, clear up
compromise, accord
satisfy
rise, emerge
force, insist on
blossom out, bloom
express
express, give expression
develop, grow
open, unfold
crescent, roll
turn inside out
errand boy



kigombol
kihasit
kihátrál (-t, -jon)
kihirdet
kihfizza magát

kikel (tészta)
kikelet
kikészit
kiköt6
kilátás

kilincs
kilobban (-t, -jon)
kiméletlen
kiment a fejembea
kin (-ok, -t, -ja)
kinál (-t, -jon)
kincs, -et,
kincstár
kinos
kinyilvánul
kinyüjtózAk (-tam, -ate, -zon)
kioltás
kiElit (-eni, -ett, -sen)
kipirul (-t, -jcn)
király
királyfi
kirfint (-ani, -ott, -son)
kisded
kisér (-t, -jen)
kishiján
kiszab (-tam, -ott, -jon)
kiszámit (-ani, -ott, -son)

kiszáradt
kiszell&tet (-tem, -ett,

..essen)
kiszinez (-tem, -ett, -zen)
kiszorit (-ani, -ott, -son)
kiszfirja a szemét
kitágul (-t, -jon)
kitalál

kitár (-t, -jon)
kitartó
kitirul (-t, -jon) vi
kitaszit (-ani, -ott, -son)
kiter (-t, -jen)
kiterjeszt (-eni, -ett, ..essz

..esszen)
kitölt (-eni, -eett, -seln)

555

unbutton
cut/tear out
back out
announce, publisli
straighten one's back, draw

oneself up
overflow, spring
spring (n)
put out, prepare
harbor
possibility, chance, prospect,

outlook
door handle
go out, flicker out (flame)
cruel, ruthless
I forgot
pain, torture
offer, make an offer
treasure
treasury
embarrassing, awkward
reveal, manifest
stretch oneself
extinction
rinse
blush, flush
king
prince, son of a king
pull out violently
small; infant, baby
escort, accompany
nearly, almost
fix, set, cut out
calculate, figure, reckon
dried up
ventilate, air

color
push, drive out
put (gouge out one's eye)
expand, extend, broaden
guess, find out, invent,

devise, concoct
open out wide
persistent, persevering
open (out)
throw out, expel
avoid, elude
spread out, extend

pour out



kituad/ik (-ott, -jon,
-jék)

kiteh/lk (-t, -j6n)
kitUntetés
kitaz6tt
kitten. (-t,
kiaz (-6tt,
kiválás
kivál6
kivdlt
kivdncsi
kivdncsiskod/ik

-ott, -jon,
ki van téve (az

-j6n)
-z6n)

(-tam,
-jék)
ember v-nek)

kivétel
kiviv (-tam, -ott, -jon)

kivlrl
kizavar (-t, -Jon)
kizsákmAnyolás
kizsarolt
klubhelyiség
kocka
kockázatot vállal
kocog (-tam, -ott, -joh)
kocsis
kocsma
koldul (-t, -jon)
kolomp, -ja
kolostor, -a
komolyan
komondor
konflis
konok
Konstantinápoly
kopdr
koplal (-t, -jon)
koporsó
kopottas
korbács
korlát, -ja
kormányz6
koroms6tét
korsó
korszertr
kortárs
korz6
kosár, kosarat, kosara
kosárk6t6
kozmikus
k6, k6vet, k6ve
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come to light, become known,
leak out

appear, be evident/clear, excel
honor, distinction
set, fixed, aimed at, pinned up
become empty
drive out
leaving, separation
outstanding, excellent, prominent
especially, above all
curious
inquisitive, indiscreet

one is exposed (to sg.), run
the risk (of sg.)

exception
obtain, achieve, gain,

accomplish
by heart
drive/Chase out
exploitation
exploited, extorted, exhausted
clubroom
block, dice
take the risk
trot, jog along
driver, coachman
saloon, tavern
beg
cowbell
monastery, cloister
seriously
Hungarian sheep dog
hanson cab
stubborn
Istanbul
barren, bare, bleak, desert
starve, hunger, fast
casket, coffin
rather shabby, slightly worn
whip
barrier, bar
governor, regent
pitch dark
jug
up to date, recent, modern
contemporary
promenade
basket
basketmaker
cosmic
stone, rock



kerldbkissin6r
kblt (-eni, -att, -sbn)

kbltszet
kbltedg, -e
kbly6k, kblykbt, kblyke
kbnny
kbnnycsep
kbnybk, -bt
kbnybkbl (-t, -Jbn)

kbnybrg6
kbnyvkbte
kbnyvtár
kbpeny
kbpbnyeg, -e
kbr, -e
kbrbe menni
kbrforglis
kbrnyezet, -e
kbrbs-kbell

kbrsdtta
kbellnAny
kbrvonal, -a
kbrz6
kbrUlfog
kbtél, kbtelet, kftele
kbtelek, -e
kbtelesség, -e
kbtelezettség, -e
kbtit.3
kbtet, -e
kbti magát
kbtbz (-tem, -btt, -zbn)
kbvet (-tem, -ett, ..essen)

kbvetkezmény
kbvetkez6
kbvetkeztetés
kbvetkeztében (valaminek)
kbvezet, -e
kOzbees6
kbzbesza
kfteledés
kbzéps6
ketzgyalés
kfthirré teszik

kbzkatona
kbzlekedés
kbzleked/ik (-tem, -ett,

-Jen, -Jék)
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navel string
wake, revive, rouse compose, write

(poetry), spend (money), breed,

hatch (eggs)
poetry
expense, cost
kid, brat
tear
teardrop
elbow
lean on one's elbow
beseeching, begging
bookbindftr
library
cloak, overcoat
cloak, overcoat
circle, ring, orbit, scope
go around
rotation, turning round
environment, surroundings
all around, everyWhere, on all

sides
round tour, sightseeing
circumstance
contour
compass
surround
rope, cord
tie, bond
duty
obligation, duty
inding, tying, fastening, cover

volume
insist upon something
tie, fasten
follow, go after
consequence
following
conclusion, deduction, reasoning

as a consequence of, due to

pavement
intermediate, in between
interrupt
nearing
middle
general assembly/Meeting
notify the public, make known

to the public
private, common soldier
traffic, transport, communication

commute



kazlési m6d
kOzöl (közl5m, -t, -Jon)
kOzOnseg
kOzOnyBsen
kOzOs
kOzOsség
kftszellem
kfttartozAs
kftvetit (-eni, -ett, -sen)
kftvetlen

kaavetlentil
krajcitr, -ja
krematorium, -a
kréta
kristAly
kritikus
kudarcot vall
kugl6f, -ja
kukoricafosztAs
kulcslyUk, -a
kurjant (-ani, -ott,
kurta
kuruc

kAsz/ik (-tam, -ott,
kfisszon)

kutat6
kutya teremtésit
külalak
MildOtt
kUnnb
MInnben
MinnbOztet (-tem,

..essen)
künnbség
Minn-Minn
künnleges
Minnea
Minnbsen

-son)

-ett,

künnvAlasztAs
külseség
Mirt, -ett, -je
MistkOd/ik (-tem, -Ott,

-jOn, -jek)
Miszeda, -5t, -e
Mizd (-eni, -Ott, -On)
kftdelem, Mhdelmet,

Mhdelme
Mhdelmes
kftd6t6r
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method of communication/notification
disclose, inform, tell
public audience
indifferently, uninterestedly
public, common, collective, joint
community
public spirit
pUblic debt
transmit
direct, immediate, unreserved,

informal, free and easy
directly, immediately
penny, farthing
crematorium, incinerator
chalk
crystal
critic, reviewer; critical
fail, be defeated, suffer defeat
coffee cake
cornhueking/hulling
keyhole
shout with joy
short
Hungarian insurrectionist of the

17th and 18th centuries
creep, crawl, climb

scientist, researcher, explorer
damn it, confound it
exterior, outward form
delegate, deputy
superior
otherwise
discrimination, make a difference

difference
separately one by one
special, particular
special, strange, odd, unusual
strangely, peculiarly, oddly,

specially
separation, segregation
ceremony
trumpet, horn
struggle

threshold, doorstep
fight, struggle, battle
fight, struggle, combat

hard, laborious, strenuous
battlefield



lábasház

lábbeli
lábtbrl6
lábujjhegyen
lágy
lakályos
lakodalom, lakodalmat,

lakodalma
lancol (-t, -jon)
lang, -ja
langelme
langyos
lap, -ja
lapet, -ja
lapos
lapozgat (-tam, -ott,

..asson)
läprétség, -e
lapu
lapul (-t, -Jon)
lerma
látszat
letszdflag
látvány
látványosság
laza
lázadás
lázad6
lebegiS
lebeszél (-r61)
lebocsátkoz/ik (-tam,

-ott, -zon)
leborul (-t, -Jon)

lecsap, (-tam, -ott, -Jon)
lecstisz/ik
leejt
leereszked/ik
leesett az ella
lefordult (valamir6l)
leg, -et, lege
legalább
legalábbis
légáramlat

legel .(-t, -Jen)
legeltet
legény
legényember
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house standing on pillars,
arcaded house

footwear
doormat
on tiptoe
soft
cozy, comfortable
wedding

tie with a chain
flame
genius
lukewarm
page
shovel, peel, oar
flat
turn over pages of a book

swampy area, moor
road weed, plantain
lurk, skulk, lie flat
noise
appearance, look, pretense
seemingly, apparently
spectacle, sight, view
sight, spectacle
loose, slack
revolt, rebellion, mutiny
revolting, rebellious
floating, vibrating, wavering
talk out of
descend

throw oneself down, fall on one's
knees, tumble down

throw down, slam down
slide down
drop, let fall, slip
descend
stood gaping
fell off (sg.)
air, atmosphere
at least
at (the) least, to say the least
breeze, air current, atmospheric

motion
graze, pasture
graze, pasture
lad, young man
unmarried man



leghivebb
16gkbr
legut6bb
légy, legyet, legye
legyint (-eni, -ett, -sen)

ldhajtja a fejét
lehelet
lehetséges
lehull

lehunyja
lehfiz
lejjebb
lel (-t,
lelancol
lélegz/ik (-eni, lélegeztem,

-zettem,-ettolélegezzen,
161egezz6k)

léldk, leiket, leIke
1616kelemzés
lélek nélk01 6r haza
lelkére keit
leikes
leIkes hive
leikileg
lerkiség, -e

-(j)e
lemásol
lemezvalt6
lenne is nemulass
lény
lenydgbz6
16p6s
leragaszt
lerant
ler6 (-tt, -Jon)
les (-tem, -ett, lessen)
leselked/ik (-tem, -ett,

-Jen, -j6k)
lesikl/ik (-ani, -ott,

..koljon, ..kolj6k)
lesir a szegénység

valakiral
lestiti a szem6t
leszed
leszait (-ani, -ott, -son)
leszbgez (-tem, -ett, -zen)

16t

a szemét

-Jen)

most devoted
atmosphere
recently, lately, last
fly
motion gently with the !land,

wave one s hand
komr (one's) head
breath
possible
fall (down), drop, fall to the

ground
close one's eyes
pull down
lower, further down
find, come across
tie wlth a chain
breathe, tete a breath

soul
psychoanalysis
get home very frightened
mdke it one's duty
ardent, fervent
fervent admirer
spiritually, mentally
spirituality, mentality, state of

mind
cast of mind, disposition, character
copy (v)
record dhanger
would be in for a hot time
creature, individual, person
fascinating
step
seal, stidk
pull off
pay off, fulfill, carry out

watch
be on the watch for
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slide down

very poor in appearance

drop one's eyes
pidk, harvest
mdke a pass at
make one's point of view

unmistakably clear
existence, life



letagad (-tam, -ott, -jon)
leteleped/ik (-tem, -ett,

-jen, -Jek)
létérdek, -e
leterit (-eni, -ett, -sen)
letbrleszt (-eni, -ett,

..esszen)
letor51 (tbrlök, -t, -Jbn)
Ultra
létszám
lettln6
leveg6
lev4filtár
lever
levet (-ett, vessen)

(ruhadarabot)
levczet (-ett, .essen)
lézeng (-eni, -tem, -ett,

-jen)
libasorban menni
licitál (-t, -jon)
lista
lobog (-tam, -ott, -Jon)
locsol (-t, -Jon)
lomb, -ja
16ra pattan
lovagol (-t, -Jon)
16fagyver
15k (-tem, -5tt, -jam)
lbvbldbz (-tem, -btt, -zbn)

lusta
luxuskivitelff
lyuk, -at
lyukas

mag, -ja, -va
maga
magába foglal
magáéva tesz (-t)
maganos
magára hagyatva
magára kap (ruhát)
magasod6
mdgatartás
mignes
magnetofon
maholnap

deny
sit down, settle

vital/prime interest
cover
pay off (a debt)

wipe off
ladder
(appointed) number (of people)
disappearing, vanidhing
air
ardhives, records
beat, defeat, put down
take off

work off, clear the air
linger, loiter, vegetate

go in single file
make a bid
list
flame, blaze
sprinkle
foliage, leaves
jump on a horse
ride (a horse)
firearm
push, knock, jerk
shoot aimlessly, snipe at the

enemy, keep shooting
idle, lazy
deluxe quality
hole, opening
with holes

seed, grain
himself, herself, itself
include, contain
make its own, take over
solitary, isolated
left alone
slip on (one's clothes)
rising
attitude, conduct
magnet
tape recorder
before long, sooner or later
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majd
majdan
majszol (-t, -jon)
makog (-tam, -ott, -jon)
malac
mammut
maradvAny
marha

mArhogy
mAris
mafkAba nyom
mardk, mafkot, mafka
mArtAs
mArtogat (-tam, -ott,

..asson)
mArvAny
mArvAnyk6
mAsképpen
mAsnap
mAsol (-t, -jon)
mAsutt
mAszkAl (-t, -jon)
maszlagol (-t, -jon) vi
matrona
mécs
medence
medve
megadóan
megalakit (-ani, -ott, -son
megalAzva
megaikuvAs
megAld
megAllapitAs
megAllapod/ik (-tam, -ott,

-Jon, -jek)
megAllj csak
megbAnt
megbecstil
megbiccenti a fejét
megbizott, -ja
megbosszulja magAt
megbilVeaten
megcimez (-tem, -ett, -zen)
megcsillan (-t, -jon)
megddbbent6
megduplAz6d/ik (-tam, -ott,

-jon, -jek)
megel6z8en
megelégedett
megembereli magAt

almost
some day
munch, nibble
mutter, muMble, stammer
piglet
mammoth
relic, remains
cattle, live stock, beef, wealth,

stupid, idiotic
that is
already
thrust into one's hand
(hollow of the) hand
sauce, gravy
dip (repeatedly)

marble
marble(stone)
in a different way, otherwise
next day
copy
somewhere else
stroll, loaf, loiter about
bluff, hoaz
old lady, matron
night light, widk
basin
bear (n)
with resignation

) form, organize, frame, establish
humiliated
compromise
bless
establishnent, ascertainment
agree, settle, conclude an agreement
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wait a bit
offend, hurt
respect, esteem
nod
representative, delegate, agent
brings its own punishment
spellbound
address
gleam, glow, flash, glitter
startling, appalling
double

prior to
satisfied
screw up one's courage, pull

oneself together, make an effort



megengesztel6dés
megér
megér
megérdemel
megérdemelt
megered a szava
megereszt (csapot)
megfelelt
megfélemlités
megfeszit ( -eni, -ett, -sen)

megfigyel6
megfogad tanácsot
megfogalmazhatatlan
megfoltoz -tam, -ott, -zon)
megfordul -t, -Jon)
megfoszt ( -ani, -ott,

fosszon)
meggazdagod/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
meggondolja magit

meggörbedt
meggyilkolt
meggy6z
meggy6zi az igazár6l
meggydzadve
meggyullad (-t, -jon)

meghagy (-tam, -ott, -jon)
meghajl/ik ( -ani, -otto

hajoljon, hajoljék)
meghajtja magát
meghal (-t, -jon)
meghálál ( -t, -jon)
meghatározott
megh5kkent6
meghuzódiS
meghfizza magát
megigazit (-ani, -ott, -son)
megigéz (-tem, -ett, -zen)
megijeszt (-eni, -ett,

..esszen)
mdgis
megismerked/ik (-tem, -ett,

-Jen, -jék)
megismetel
megjegyez (jegyzeko -tem,

jegyzett, -zen)
megjelenés
megjelen/ik ( -t, -jen)
megjutalmaz
megkér (lanyt)
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conciliation, appeasement
live to see
worth
deserve, earn
well deserved
become talkative
turn on
meet the requirements
intimidation
crucify
observer
take the advice
unable to put into words
patch, mend
turn around
deprive, rob

get rich, make a fortune

change one's mind, alter one's
opinion

bent
assassinated, murdered
convince, persuade
convince somebody that he is right

convinced
catch fire, burst into flame,

blaze up
order, direct
bend, stoop

bow
die
show one's gratitude
definite
astonishing
hiding, taking cover
hide, draw back
set right
bewitch, charm
frighten

nevertheless, still
get acquainted with

repeat
remark

appearance
appear, be published, come out

reward
propose (marriage to a girl)



megkerül (-t, valami
megkertil valamit
megkinál (-t, -jon)
megkUlt5nbeatetés

meglapul
meglehet6sen
meglép
meglbk
megment ( -eni, -ett, -sen)
megment6
megnyergel ( -t, -jen)
megnyeri a csatát
megnyilatkoz/ik (-tam,

- ott, -zon, -zék)
megnyil/ik
megnyilvánul
megnyugtat (-tam, -ott,
megnyugtatásul
megold
megoszlás
megblel
megt5smerked/ik
megpermetez (-tem, -ett,

- zen)
megpillant
megpr6báltatás
megrakott
megrémill ( -t,

megrendill (-t,
megrepedt
megritkul (-t, -jon)
megrohan ( -t, -jon)
megrokkan ( -t, -jon)
megront6
megsem
megsirat (-tam, -ott,..asson)
megsdkall ( -ani, -ott, -jon)
megszabadit
megszabadul (-tea)
megszagol ( -t, -jon)
megszakad6
megszakitás
megszblit
megszek/ik
megszfir
megszünt
megszUntet (-tem, -ett,

..essen)
megtagad
megtakarit ( -ani, -ett,

- son)
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turns up
goes around (sg.)
offer
differentiation, distinction,

discrimination
lie flat, lurk
rather, fairly
slip away
knock against, jostle
save
lifesaver
saddle
win the battle
manifests itself

open
manifests itself, appears
calm, soothe, reassure
for reassurance
untie, unfasten, solve
division, distribution
embrace
get acquainted with
spray

catch sight, glimpse
trail, ordeal
loaded
get frightened
shake, flinch, waver
cracked
becone thin, scarce
beset
become invalid
ruining, damaging
still not, not ..after all
mourn, weep for
have enough of, get fed up with
liberate
get rid of
smell
bredking
interruption, break
speak to, address
escape, get away
sting, bite
came to an end, stopped
stop, discontinue

deny, repudiate
save



megtelt
megteremt
megtesz
megvalósitás
megvált ( -ani, -ott, -son)
megválthatatlan
Megváltó
meg van gy6z6dve
megvisel (valami valakit)
megye
méh
melabds
mellékalak

mellékelve
mellény
melltd
méltán
meltányos
meltányosság
meltó
mélt6ság
menedék, -e
menekUl ( -t, -jan)
menet, -(j)e
ment (-eni, -ett, -sen)
mentesit ( -eni, -ett, -sen)
menyasszony
mennydbrgés
mennyezet, -(j)e
mennyország
mer -t, -jen)
mér -t, -jen)
mér valakire valamit)
mered (-t, -jen)
meredek
mereng6
merészség
merev
mereven nez
merges
mérget veszek rá

mérgez (-tem, -ett, -zen)
merleg, -e
merlegel (-t, -jen)
(a) mérleg valaki vagy

valami javára billent
mer6
merften eltér6
mersékel
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got filled up
create, produce
do, make, perform, adhieve
realization, implementation
save, redeem
unredeemable
Saviour
is convinced
wear down, weaken
county
bee
melancholic
accessory figure, character of

minor importance
enclosed
vest
tiepin, brooch
deservedly, rightly
fair, reasonable
fairness, reasonablenens
worthy, deserving
dignity, honor
refuge, shelter
escape, flee
course, current, march
save
exempt
fiancée
thunder
ceiling
heaven, paradise
dare
weigh, measure
strike a blow
stare
steep
musing, daydreaming'
daring, courage
fixed
stare at
angry
you can take my word for it,

I could swear that.,
poison
balance, scale
consider, ponder, weigh
the scale turns in favor of

mere, pure
totally different
moderate



mertani arány
mese
mester
mesterséges
messzelát6
meteorol6gus
metsz6o116
méz, -et
mezitláb
meztelen
micsoda?
mid&
mlhelyt
mi járatban van?

Mikulás
minap
mindegy
minden hiába
mindenség, -e
minden tekintetben
mindentinnen
mindentitt
mindmegannyi
mind5r5kké
minorita
min6ség, -e
min6s1t (-eni, -ett, -sen)
mintegy
mit ér vele
mit tegyen
mivel
mvel (-t, -jen)
mivelhogy
mivolta
mocsár, mocsarat, mocsara
medszer
mogorva
mogyor6
mogyor6héj, -at
m616
mondat, -ja
mopszli
morcos
mordul (-t, -jon)
morog (morgok, -tam,

morgott,
morzsol (-t, -jon
mos (-tam, -ott, -son)
mosakod/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
mosd6

arithmetical/geometric proportion
story, tale, fable
master craftsman
artificial, manmade
telescope, fieldglass
meteorologist
pruning shears
honey
barefoot
naked
what on earth?
when
as soon as
what's he doing here?, what has

brought him here?
Santa Claus
the other day
doesn't matter
nothing can be done, all is in vain
universe
in all respects, in every respect
from every direction
everywhere
every one of them
for ever and ever
Franciscan
quality
qualify, rate
approximately
what good will that do him
what should he do
because, since
do, act
since, because
nature, character
swamp
system
sullen, sour
peanut
nutshell
pier, breakwater
sentence
pug dog
sullen, sour, morose
snarl at, turn on
grumble, grudge, growl, snarl

crumble, shell
wash, launder
wash oneself

washbasin

566



mosogatógép
mos6gép
mosolyog (-lygok, -tam,

- lygott, -jon)
mostoha

mozdit (-ani, -ott, -son)
mozdul (-t, -jon) vi
mozgalmas
mozgás
mozog (-tam, ..zgott,

-jon) vi
mumus
munka
murikálkod/ik (-tam, -ott,

- jon, -jék)
munkavezet6
muriz/ik (-tam, -ott, -zon)
murok, murkot, murka, -ja

muskátli
muszáj
mutat6
maanyag
mddal

mdemlék
mdert6
mdfaj
mdhely
mdszer
mdterem
mdkrel (-t, -jen)
maVelet, -(j)e
mdvelt
mavészi

náci6
nadrág szára
nagyjábbl
nagykorfiság
nagylelka
nagylelkaség
nagynéni
nagyot lelegzik
nagyságos
nagyra való tbrekedés
nana
napfény
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dishwasher
washing machine
smile

step-, stepmother; harsh,
unfavorable

move
move
lively
movement
move

bogeyman
work
be act:Ave, work hard

foreman
kick up a row
wild carrot
geranium
must
index, indicator
artificial/plastic material
song (by known author as opposed

to folksong)
art memorial/relic
expert, connoisseur
(artistic/literary) form
workshop
instrument
studio
do, act
operation, action
cultured, educated
artistic

race, nation
leg of trousers
roughly, on the whole, by and large
coming of age, legal age
kind hearted, generous
generosity
aunt
breathe freely
Esq.
ambitious
not so fast, well...
sunlight



napilap
napl6
napszámos
netrium, -a
nedves
néger, -e
negykézleb
negyszemkeat
nehezére esik
nehézkesség
nehogy
ne hulyéskedjen
nekem figy tetszik, hogy
nekibuzdul (-t, -Jon)
nekidell
nekiront (-ani, -ott, -son)
nekitil (a munkfinak)
nélkillfthetetlen
nem akad hely
némen
nem birom ki tovább
nem csoda
némelyik
nemes
nemesit (-eni, -ett, -sen)
nem ettem gombet
nem futja a penz
nem gy6zi (valamivel)
nem gy6Zte dicsérni
némi
nemigen
nem illik
nem ismert határt
nem tart semerre
nem t5r6dve
nem veszi nagyba
nem vet a légynek sem
nem veti meg
nemzedék, -e
néne
néni, -je, -nje
népes
népmese
népszámlálls
nesz
nesze
nevet (-tem, -ett, ..essen)
nevetés
nevetséges
nevezetes
névjegyzék
névrOkon

daily paper
diary
dayworker, laborer
sodium
wet
negro
on all fours
in private, between the two of them
it is hard for him
clumsiness, difficult (character)
for fear that, so that ... not
stop fooling, don't be silly
it seems to me
redouble one's zeal
lean against
run into somebody
sit down and start to work
indispensable, essential
there is no place
silently
I can't stand it any longer
no wonder
some of them
of noble birth
ennoble, refine
I'm not a fool, I'm not crazy
have insufficient money
not to be able to afford, provide
couldn't praise enough
some
not very much
isn't proper
knew no bounds
leads/goes nowhere
not caring
doesn't take seriously
wouldn't hurt a fly
(he) is not above
generation
elder sister
aunt
large, numerous, populous
foiktale
(national) census
noise
take it, here (you are)
laugh
laughing, laughter
ridiculous
notable, noteworthy, famous
list of names
namesake
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nilvtábla
nset, -(j)e
nitzeteltitrofis

nini!
nóta
n6s
n64111 (-t, -J5n)
n6tlen
nemeked6s
nbveked/ik (-tem, -ett,

-Jen, -J6k)
n6veksz/ik (..kedni,

-kedtem, -kedett,
-;kedjen, -kedjék)

n5vilny
nyafog (-tam, -ott, -Jon)
nyáj, -at
nyal (-t, -Jon)
nyal-fal
nyalogat (-tam, -ott,

..asson)
nyaral6
nyár dereka
nyfirfa
nyárs, -at
nyavalya
nyavajás
nyegle
nyel (-t, -Jen)
nyelv
nyelvész
nyer (-t, -Jen)
nyereg, nyerget, nyerge
nyikorog (..rgott, -Jon)
nyilis
nyil/ik (-(ot)t, -Jon, -jék)
nyiltan
nyilvan
nyilvanos
nyirfe
nyit (-ott, nyisson)
nyom (-tam, -ott, -Jon)
nyomatekos
nyomán (valaminek)
nyomás
nyomogat (-tam, -ott,

..asson)
nyomogomb
nyomor, -a
nyomorult, -ja
nyomorfiság, -a
nyomtatás
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nameplate
opinion
difference of opinion, disagreement
loOk!
song
he's married
he's getting married
unmarried man
growth, increase, expansion
grow bigger, increase, expand

grow larger, increase, expand

plant, vegetable, herb
whine, whimper
flodk, herd, drove
lick
bill and coo
keep licking

villa, cottage
middle of summer
poplar
spit, broach
disease, sickness
miserable, wretched
insolent, arrogant
swallow
language, tongue
linguist, philologist
get, obtain, win
saddle
creak, squeak
opening
open
openly
evidently
public, open
birchtree
open
press, weigh heavily
emphatic, weighty
after, on the basis of
pressure
keep pressing

press-button
want, misery, poverty
miserable, wretched, pitiable
misery
printing



0

nybg (-tem, -15tt, -Jan)
nybszbrges, -e
nyugágy
nyugdij, -at
nyugodalom, nyugodalmat,

nyugodalma
nyugodtan
nyugsz/ik (nyugodni,

nyugodtam, nyugodott,
nyugodjon, nyugodjók)

nyugtalan
nyugtat (-tam, -ott,

..asson)
nydjt ( -ani, -ott, -son)
nydjt6

nydjt6z/ik (-tam, -ott,
-zon, -zék)

nydl (-t, -Jon)

nydl, nyulat, nyula

6
obsitos
6cska
odább
odabenn
6don
ok, -a
oklevél
6kor
oldh, -t, -val, -ja
oll6
oltár, -a
olyasmi
ont (-ani, -ott, -son)
orca
ordit (-ani, -ott, -son)
orditozds
orgazdaság

orgonasip, -ot, -ja
orgonabokor
6riás
6riási
orkán, -ja
oroszlánrész
ors6
ostobán
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moan, groan, falter out
whine, whimpering, wailing
dedk chair
pension
peace, rest, repose, quiet

quietly, peacefully, cooly
lie, rest; is based mpon

restless
calm, soothe, set at rest

pass, hand, stretch, prolong
stretcher, horizontal bar,

stretching
stretch oneself

reach for, put one's hand out,
touch

rabbit, hare

ancient, old
discharged soldier, veteran
old, worthless
further away
inside, in there
old, ancient, antique
cause, reason, motive, occasion
deed, document) charter, certificate
ancient times
Walladhian, Rumanian
a pair of scissors, shears
altar, communion table
something like
dhed, pour
cheek
shout, scream, roar
(continuous) bawling shouting
receiving and concealing stolen

goods
organ/flue/reed pipe
lilac bush
giant
giant, huge
hurricane, tornado, high wind
lion's share
spindle, reel
stupidly



1

ostrom, -a
ostrom16
oszlopcsarnok
osztatlan
osztoz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék)
6v (-tam, -ott, -Jon)
6vatosan
6voda
ozsonna (uzsonna)
8blit (-eni, -ett, -sen)
8b81, bbl8t, öble
6felsége
8k81, 8k18t, ökle
81 (-t, -Jon)
81, -e
bleb
81e1 (-t, -Jen)
81t5ny, -8k
81t5zkbd/ik (-tem, -5tt,

-Jan, -Yak)
8m1/ik (-eni, -8tt,

8m81J8n, 8m8lja)
8n6116
8náll6ság
8ngyilkos
bnként
bnkéntelen
8nmagába vetett bizalom
8nt8ttvas kondifir
emzés
8rd8g -e
Oriz (-tem, drzött, -zen)
6rjárat
8rmeny
Ormester
brbk
br8k81 (8r5klak, -t, -J8n)
br8kre
brftel hagy
brbmest
br8mmimorban Oszni
Orség
6rUlt, -je
6rUlt sebességgel
brvend (-eni, -tem, -ett,

-Jen)
6s, -8k

6sember
6serd6
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siege, assault
besieger
colonnade, portico
undivided
divide, split, share

protect, caution against
carefully, cautiously
kindergarten
afternoon meal
rinse, flush
bay, gulf
His/Her Majesty
fist
kill, put to death
lap
lap dog, pet/toy dog
embrace, hug
suit (of clothes)
dress (oneself), put on one's

clothes
pour, flow

independent, self-supporting
independence, self-reliance
suicide
voluntarily
involuntary, unintentional
have faith in oneself
cast iron kettle
selfishness, egotism
devil
watch, guard, take care of

patrol
Armenian
sergeant
eternal, perpetual
inherit, get by inheritance
forever, for evermore
leave by will, bequeath
gladly, willingly, with pleasure
be in an ecstasy of joy, overjoyed
guards
mad, insane, crazy
at a terrific speed
glad, delighted, pleased

ancestor, forefather; ancient,
ancestral, primitive, original

prdhistoric man, caveman
virgin/primeval forest, jungle



efisi

aii szOkits
diz (haJ)
8Szintelag
5ssz
bsime
5sszecsapas
5sszefoglal
5sszefegg (-vel)
5sszefUgg6
5sszegralt
5sszehangolás
5sszehasonlitás
5sszehOz
5sszeJ5n (-vel)
5sszek5ttetés
5sszeolvad

5sszerázkod/ik
5sszeszed
5sszeszedi az eszét
5sszevissza
emszevisszaság
5sztandiJ
5t5l-hatol
5vezet, -(J)e

5z5nl/ik (-eni, -5tt,
5z5n5lj5n)

bzvegy

pacsirta
padka
paJtas
paladk, -Ja
palota
palya
panasz
panaszkod/ik (-tam, -ott,

-Jon, -Jek)
pandur, -Ja
pantlika
papiriv
papirszelet
papi szeminarium
papucs
parányi
pfirázik (-ott, -zon)
parázs, parazsat, parazsa

ancient, ancestral, primitive,
primary

ancient custom, tradition
grey
sincerity, frankness
total, global, general
together
collision, clash
summarize
connected wlth, related to
connected, unbroken, continuous
accumulated, piled up
harmonizing, co-ordinating
comparision
draw together
ccae together, keep company with
connection, contact
become absorbed in, merge into,

melt, thaw
tremble, quiver
gather, pick up
concentrate on, radk one's brain
altogether, on the whole, about
disorder, confusion
scholarship
beat about the bush
zone, area, sphere
deer
stream, flow, flood, rush,

widow

lark
small bench
buddy
bottle, flask
palace
course, path, orbit
complaint, lament
complain, lament

gendarme
ribbon
Sheet of paper
piece/scrap of paper
seminary
slippers
tiny
send forth steam/vapor
glowing embers
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paripa
perját ritkitó
perolgás
pipszka
pasztor, -ja
patikus
pattogatott kukorica
pecsenye
pedagógiai
Pei
pek, -je
példa

példdkép
példany
penészes
penzesutalvány
penztárca
per, -e
perem, -e
permetez (-tem, -ett, -zen)

perverz
perzselef
perzsel6 nap
pici
piheg (-tem, -ett, -Jen)

pilla
pillanat, -ja
pillanatfelvétel
pillangó
pillant (-ani, -ott, -son)

pillantist vet (-re)
pipaz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék)
pirit (-ani, -ott, -son)
piral (-t, -Jon)
pityókos
plaket, -ja
pled, -je
pleh, -je
pletykel (-t, -Jon)
pofon, -ja
pofon teremt
pokol, poklot, pOkla

pokol minden kinja
polo, -a
polgári
polgármester
pompas
ptoni, p6nil6
pont
ponyva

steed, saddle horse
unmatched, unrivaled
evaporation, exhalation
Passover cdke
shepherd, herdsman
druggist, pharmacist
popcorn
roast
pedagogic
bay, chestnut
bdker
example, precedent, exercise for

practice, problem
ideals example, pattern
copy, specimen, sample
mildewy, mouldy, musty
money order
purse
legal action, lawsuit
border, edge
spray, atomize
perverse
torrid
scorching sunshine
tiny
pant, gasp
eyelash
moment
snapshot
butterfly
glance at, tdke a peep at

glance at
smoke a pipe

toast, fry, burn, tan
blush, redden, become red/pink

tipsy
poster, placard
traveling rug
tin
gossip, talk scandal, tattle
slap in the face, box on the ear

slap in the face
hell
all the sufferings of

shelf
civil, civilian,
city mayor
splendid
pony
exactly, just
brass
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poroszkal6
portbrlés
postalada
postautalvany
pot

pottyan (-t, -jon)
p8r, -ak, -e
praktikus
preciz
presztizs
protekciem level
presza
pucol6
puli

punktum
puska
puszta

pusztán
pusztit (-ani, -ott
pusztit6
pusztul (-t, -jon)
pUspok, -ect, -je

ambling, pacing, foot-pacing
dusting
mailbox
money order
supplementary, substitute, further,

second best
fall, slop, flop
legal action, lawsuit
practical
exact
prestige
letter of recommendation
prose
cleaner
puli (small very shaggT black

Hungarian dheep dog
there's an end to it

gun
lowland plain, prairie, randh,

farmstead
merely, only, solely

2 -son) destroy, overrun
destructive, ruinous
perish, is destroyed
bishop, pontiff

readásul
radkad (valamire)
rab, -ja
rabir (valakit valamire)

raft
rabszolga
radir, -ja
rag (-tam, -ott2 -jon)

ragad (-t, -jon)
ragadem
ragalyos
ragaszt (-ani, -ott,

..asszon)
ragicsal (-t, -jon)

ragyog (-ott, -Jon)
ragyog6 arc
raill6
rak (-tam, -ott, -jon)
re keen_ a sor
rakéta
rang, -ja
rangos
rant (-ani, -ott, -son)

in addition
come across
prisoner, captive, convict

induce somebody to do something

have time for something
slave
(pencil) eraser
chew, crunch
seize, grip
contagious, epidemic
contagious, epidemic
stidk, paste, glue

chew at, munch, nibble
dhine, glitter, gleam, sparkle, glow

happy face
fitting, suitable
put, set, place
it's his turn
rocket
rank, grade, degree, status, place

dignified, proud
pull, drag
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rfintotta
rfinyomta belyegét
rfiszorul (-t, -Jon)
ravasz
ravatal
rfiz (-tam, -ott, -zon)
rfizkod/ik (-tam, -ott,

-Jon, -Jek)
redigny
réges-régen
rejt (-eni, -ett, -sen)
rejtelmes
rejtély
rekedten
remeg (-tem, -ett, -jen)
remeket
remenyked/ik (-tem, -ett,

-Jen, -jék)
reménytelen
rémes
rémregény

rémUlt
rend, -je
rendbeszed
rendelkezésre All
rendelkez/ik (-tem, -ett,

- zen, -zék)
rendetlenked/ik (-tem,

- ett, -jen, -jék)
rendezés
rendez6
rendhfiz
rendkivul

rengeteg, -je

rest
részecske
reszket (-tem, -ett,

..essen)
részlet, -(j)e
részletesen
részvét, -e
részvétet kelt
réteg, -e
rettenetes
rettenetesen
rettenés
révedez/ik (-tem, -ett,

- zen, -zék)

scrambled eggs
leave one's mark
have need
sly, cunning
catafalque, bier
shake, Jingle, jog
shake, quiver, jolt, jerk

shutter
very long ago
hide, conceal, mask, camouflage
mysterious
mystery, secret, riddle
hoarsely, harshly
tremble, shake, shudder
masterpiece, work of art
hope

hopeless
dreadful
horror story, blood and thunder

story
terrified, horrified
order
put in order
available, disposable
possess

be up to mischief, make a
disturbance

arrangement, organization, sorting
organizer
monastery, convent
extraordinarily, extremely, most,

uncommonly, unusually
vast number of, countless; huge,

enormous, vast trackless forest
lazy, slothful, slucgish
particle, fragment
tremble, shudder

part, section
in detail
sympathy
enlist sympathy
layer, course, deposit
dreadful
terribly, dreadfully
dread, fear, shrink back
daydream, stare
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révén (-nek)
rezignált
riad6
ritkán
ritkás (fogdk)
ritmusba foglal
robbands
robban6 anyag
robotol
rohamosan
rohan (-t, -Jon)
rokon
role)
rom, -ja
romba dónt
ronda
rongybaba
rongyos
ropogds
roppan (-t, -Jon)
rost, -ja
rostsat6
rovására (valaminek)

rozoga
rózsám
rögtiin
rdpkbd (-tem, -8tt, -jon)
r8vid
rfig (-tam, -ott, -jon)
rug6
rfigodóz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék)
ruhatár
ruház (-tam, -ott, -zon)
rfizs

sajnálatos
sajtertermék
santa
sántikál (-t, -jon)
sdpadt
sapka
sárgarig6
sárgarézo rezet, reze
sarkig kitárt
sáros
sarkvidék
saru
sebaj

through, by means of, per
resigned
alarm
rarely
widely spaced
put into rhythm
explosion
explosive, blasting agent
drudge, slave, work hard
rapidly
run, hurry, race along
relative
window shade, venetian blind
ruin, wreck, remains
destroy, ruin, knock out
ugly
rag doll, moppet
ragged, torn
cracking, crunching
crack, mdke a cracking sound
fiber, broiler
broiler
to the detriment of, at the price

or expense of (sg.)
broken down, shaky
my love, sweetheart
right away, at once
fly about/around
short
kick
spring
keep kicking

cloakroom, checkroom
provide with clothes
lipstick

regrettable, sad, unfortunate
publication, printed matter
lame, limping
limp
pale
cap
golden oriole, yellow bird
brass
wide open
muddy
polar region, arctic/antarctic region
shoe, sandal
doesn't matter, never mind

576



sebesség, -e
sebesillt
segéd

sekély
selyem, selymet, selyme
selyemszál
semmiképen
sereg, -e

sérelem, sérelmet, sérelme

sért (-eni, -ett, -sen)
se szó se beszéd
sikoltás
siléc '

simit (-ani, -ott, -son)
simogat (-tam, -ott,

..asson)
sintér, -je
sir (-t, -jon)
sir, -ok, -ja
siránkoz/ik (-tam, -ott,

-zon)
sirdogfil (-t, -jon)
sirva fakad
sivalkod/ik (-tam, -ott,

- jon, -jék)
skatulya
sláger
sevor, -a

s6hajt (-ani, -ott, -son)
sokall (-ani, -ott, -son)

sokaság, -a
sokasod/ik (-tam, -ott,

- jon, -jék)
sOkfelé

sopfinkod/ik (-tam, -ott,
-jon)

sor, -a
sorMtoz/ik (-tam, -ott,

- zon, -zék)
sorozat, -ja
sors
sóska
sovinizmus
sertétségbe borult
spAjz
statiszta
statisztikus

speed
wounded
auxiliary, subsidiary,

assistant
shallow
silk
silk thread
by no means
army, crowd, multitude

heaps of
injury, offense, grief,

damage, disadvantage
offend, insult, injure
wlthout a word
scream, shriek, yell, squall

ski
smooth, even, level
stroke, caress

reserve;

; lots of,

grievance,

, hurt

dogcatcher
cry, weep, wail
grave, tomb
lament, wail, complain

keep crying (softly)
start crying
scream

box
hit, songhit
brother-in-law, a relative by

marriage
sigh
find too much, too expensive

get tired of, be fed up wlth
crowd, multitude
multiply, increase (in numbers)

in many different places, in

many directions
lament

line
line up, arrange order

series
fate
garden sorrel
chauvinism
plunged into darkness
pantry, larder
supernumerary
statistician
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stempli
sfig (-tam, -ott, -jon)
sugar, sugarat, sugara
sugAroz (-tam, -ott,

..rzott, -zon)
sugArzAs
suhanc
sfily
suszter2 -e
suttog (-tam, -ott, -jon)
stiket
stillyed (-t, -jen) vi
stillyeszt (-eni, -ett,

..esszen)
stirgetés
stirgiSsen
sdrd
sdran
saran szerepelt
stit6
stiveg
stivit (-eni, -ett, -sen)
szab (-tam, -ott, -jon)
szabadit (-ani, -ott, -son)
szabAlyozott
szag, -a
szakácsn15
szakad (-t, -jon)
szakAll, -ak, -t, -a
szakasz
szakaszvezet6
szakirodalom
szakit (-ani, -ott, -son)
szakkft
(egy) szAl, -at, -a
szalag, -ja
szAllAs
szAllAst ver
szAllingem/ik (-tam, -ott,

-zék)
szAllit6levél
szAll6
szalmakazal
szalonna
szAmadas
szamAr, szamarat, $ amara
számlAl (-t, -jon)
szAmontart
szAn (-t, -jon)
szAn (valakinek)
szAndék, -ot, -a
szAnk6z/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék)

(rubber) stamp
whisper
ray, beam, stream
radiate, beam, broadcast

radiation, beaming
youngster, lad
weight, heaviness
shoemaker
whisper, talk in undertones
deaf
sink
sihk, submerge

urge, pressing
urgently
thidk, dense, close
often, densely
often appeared
oven
high (fur) cap
howl, roar
cut, tailor
liberate
regulated
scent, odour
cook
tear, wear out
beard
section, part, sector
lance sergeant
special or tedhnical literature
tear, rip, split, break
study group, professional circle
single piece, thread
ribbon, band
lodging
dig a shelter
go one by one

bill of delivery
hotel
strawstack
bacon
account
donkey, fool
count, compute
keep in evidence
pity, feel sorry for
intend, reserve for
intention
go sleigh riding
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szánt (-ani, -otts -son)
szaporit (-ani, -ott, -son
szaporod/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
szaporulat
száradt
száraz
szárazfbld
száritás
szárit6gép
származ/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék)
származó
szárny, -at, -a
szarvas
szarvasbika
szed rtem, -ett, -jen)
szed &telt)
szeg
szeges
szegez (-tem, -ett,

szegzett, -zen)
szeglet
szégyell (-t, -jen)
szégyen
szégyenkezve
széjjeltette
székely
székesegyház
székház
székváros
szélcsendes
széle (valaminek)
széles kBrff
szeliden
szellem, -e
szellemi
szellemi alap
szellemoriás
szell6
szellaitet (-tem, -ett,

..essen)
szélmalom, malmot, malma
szélnek ereszt
széltében-hosszában

szem, -e
szemben
szembe száll
szembe szegez
szembettin8
szeme világa
személyesen

plough
increase, multiply
propagate, reproduce, increase

increase,
dried
dry
mainland,
drying
dryer
originate,

growth

continent

descend

descending, originating
wing
deer, stag
stag
pick, gather
help oneself
nail (n)
nailed, studded
nail, spike

angle, corner
feel ashamed
shame
ashamed
put it apart
Magyar of Eastern Transylvania
cathedral
seat, center, headquarters
capital, town with a royal residence
calm, windless
edge
wide ranging
gently, softly
spirit, mentality, morale
mental
intellectual foundation
genius, master mind
breeze
ventilate, air

windmill
let go
far and wide, everywhere, throughout

the country
eye
opposite, facing, in front of
stand up against, oppose
contrast, compare with
conspicuous, striking, visible
(eye) sight
personally, in person
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személyi igazolvány
személyiség
személyzet
szemét, szemetet, szemete
szemfed6
szemlél (-t, -jen)
szemlél6d6

szemmel tart
szem5ld5k, -6t, -e
szemrehányás
szemtelentil
szén, szenet, szene
széna
szénaboglya
szendered/ik (-tem, -ett,

-jen, -jék)
szénsav
szentill driz
szenvedély
szerelem, szerelmet,

szerelme
szerencse kedvez (valakinek)

szerény
szerep, -e
szeret6
szerint
szerkeszt (-eni, ett,

..esszen)
szerkezet -(j)e
szertelen

szerteszét
-szerd
szervezett
szerz6
szét
szétbont
széthasit
szétkerget
szétmegy
szétpattan
széttft
szezon, -ja
szid (-tam, -ott, -jon)
szidalom, szidalmat,

szidalma
szigorlat
szigorlatot letesz
szikla

identity card
personality
employees, staff
trash, litter, rubbish
shroud, winding sheet
view, gaze at, look on, inspect
spectator, onlodker, dbserver,

thinker
keep an eye on, watch
eyebrow
reproach
impertinently, impudently
coal, charcoal
hay
haystack, hayrick
doze off

carbonic acid
guard firmly
hobby, passion, emotion
love

he is lucky, fortune smiles
(on someone)

modest, humble
role, part
lover
accoreing to
edit, compile, construct, design,

fabricate, compose
structure, composition
uncontrolled, unrestrained,

immoderate
all over, in all directions
like, resembling
organized
author, writer, composer
apart, in different directions
decompose, take apart
split (in two)
disperse, scatter, break up
go apart, go to pieces
burst into pieces, split, crack
break into pieces
season
scold, chide, reprimand, abuse
insulting word, remark

university examination
pass a university examination
rock

szikráz/ik (-ott, -zon, -zek)sparkle, gleam, glitter
szilánk, -ja splinter, chip
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szilárd
szilfa
szilszkin
Szilveszter éjszaika
szimpittia
szin, -e
szine (valamindk)
szines
szinez (-tem, -ett, -zen)
szinjáték
szint, -je
szinte
szinvonalas
sziv (-tam, -ott, -Jon)
szivatlanul
szivdobogva
szivszakadva

szkepszis
sz6, szavdk, -k, sz6t,

szava
sz6ba all
szobadisz
(a) sz6 betd szerinti

értelmében
sz6 esik (valamir81)

sz6lam, -a
szolga
szolgabir6

szolid
sz616
szomorfifft
sz6r (-t, -jon)
sz6rakozás
szorit (-ani, -ott
szoritkoz/ik (-tam

- zon, -zék)
szoros
szoros kapcsolat
szortiroz (-tam, -ott, -zon)
szorult
sz6szék
sz6tár, -ak, -a
sz6val
szbg, -e
szake
szek/ik (-tem, -eitt,

- jon, -Jék)
szbkkenés

, -son)
-ott,

firm, solid, strong
elm tree
sealskin
New Year's Eve
sympathy
barn, shed
right side (of something)
colorful, colored
color
drama, play
level
almost, nearly, practically
high level, high standard
ihhale, smdke (a cigarette)
unsmdked
with beating heart
desperately, most anxiously,

longingly
skepticism
word

speak to, engage in conversation
room decoration, ornament
literally

it is mentioned, the question
comes up

phrase, catchword
servant
chief magistrate of a Hungarian

administrative district
(before 1945)

serious minded, sober, relidble
valid
weeping willow
throw, scatter, spread, sprihkle
entertainment, amusement
press, grasp
limited, restricted

tight, close
close connection
sort, classify
squeezed in, reduced to
pulpit
dictionary
in short, briefly
angle, angular
blond
escape, flee

leap
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sz6146
szBveg, -e
sz5v846p
szubvencionfilas
szfinyog, -ja
szfir (-t, -Jon)
szurok, szurkot, szurokja
szdk
szOk5s
szdkre méretezett
4zdkre szabott
szUkséges
selkségszerdség
sell (-t, -j5n)
sellet/ik (-tem, -ett,

..essen)
selnes-selntelen
selnet, -(j)e
selnet nélkUl
selnid6
szdr, -5k, -t, -je

selretel (-t, -jen)

seIrkillet
szdr6d/ik ( -5tt, -j5n, -jék)
szdr6dik (élményb6l)
szdz

tfibla
tfibor
tfig
tagad (-tam, -ott, -jon)
tfigas
tfigithat6
tfigra nyitntt
táj, -at
tfij (id6)
tfijékozatlanság
tfijkép
takar6
takarod6
takarodót ffij
tál, -at
talaj
talfilgat (-tam, -ott,

..asson)
talál6
talp, -at,
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grape
text
powerloom, loom
subsidize
mosquito
sting, pridk, pierce, stab
pitch, tar
tight
scanty, tight
limited, restricted, tight fitted
limited (ir space)
necessary, required
inevitableness, necessity
give birth to
be born, come into the world

unceasingly, uninterruptedly,
pause, break, stop
unceasingly, without stopping
vacation, holiday
long, embroidered felt cloak

worn by a Hungarian shepherd
vintage, harvest grapes (and

other fruits)
twilight
filter
crystallize/emerge from experience
virgin, pure, intact

court of appeal
camp
wide, large, ample
deny
spacious, roomy, large
stretchable
opened wide
region, tract, land
towards, about, around
lack of information, ignorance
landscape, scenery, view
cover
taps
sound tattoo
dish
ground, soil,
try to guess,

appropriate,
sole

earth
keep guessing

proper



talpal (-t, -jon)
talpon van
timid (-t, -Jon
timaszkod/ik (-tam, -ott,

- jon, -Jek)
támogatás
támogatásra szorul
tanács
tanácstalanul

tanakod/ik (-tam, -ott,
- jon, -jék)

tanitvány
tanulCkony
tanulmánydt
tandskod/ik (-tam, -ott,

-jon)
tapasztal (-t, -Jon)
tapasztalt
táplál (-t, -jon)
tapogat (-tam, -ott,

..asson)
tárca
tárcsáz (-tam, -ott, -zon)

tarisznya
tarka
társadalmi berendezked6s
tfirsalog (társalgok,

társalgott, -jon)
társaság
társn6
tartalmaz (-ott, -zon)
tartomány
tartozás
tartozék, -a
tartoz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék)
tartóztat (-tam, -ott,

..asson)
tdvirat, -ja
távoles6
távollet
tbc. (tuberkulftis)
teAskanna
tegez (-tem, -ett, -zen)

tehdt
tehetetlenség
tehetség
tehetséges
tejszin
tejszinhab
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resole
be up and about, be on the move
arise, cone into being, attack
lean against

assistance
needs assistance
advice, council
undecidedly, helplessly, not

knowing what to do
consult, discuss

student, pupil, follower
teachable
study tour
give proof/evidence, bear witness

find, discover, experience, learn
experienced, skilled
nouridh, feed
feel one's way

pocketbook, purse
dial
satchel, bag
multicolored
social structure
converse, chat

company, society
female companion/partner
contain, hold, include
dominion, land, territory
debt, liability
accessories, belongings
owe, be indebted to

detain, keep back

telegram
far off, remote, out of the way

absence
tuberculosis
teapot
use the thee-thou form, be on

familiar terms
therefore, accordingly
helplessness, impotent, powerless

talent
talented
cream
whipped cream



tekint (-eni, -sen)
tdkintet
tekintetes
tekintet
tele (valamivel)
telefonérme
telekkbnyv
telep, -e
teleped/ik (-tem, -ett,

-Jen, -jék)
telepes
telepit (-eni, -ett,
televiziós kószülék
telik az idt5
telistele
teljesitdképesség
téma
temet (-tem, -ett, ..essen)
temetés
temet6
tengely
tény
tenyér, tenyeret, tenyere
ténylegesen
tér (-t, -jen)
térd, -e
térdel (-t, -Jen)
térdepel (-t, -jen)
terem (-tem, termett, -jen)
terem, termek, termet, terme
teremt (-eni, -ett, -sen)
teremtés
teremtésit
térfogat
teriték, -e
terit6
terjed (-t, -jen)
terjedelem, terjedelmet,

terjedelme
terjeszkedés
termék, -e
termeszet
termeszetrajz
termet, -e
térség, -e
terill (-t, -J1521)
terv, -e
tervez6
test, -e
testetlenség
testvér
tesz-vesz
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lobk, regard, consider
look, glance
honorable
regardless, without respect
full
telephone token
real estate register
establishment, plant
settle down, sit down

settler, planter
plant, tettle, colonize
television set
time passes
full to the brim, crammed
efficiency, ability, productivity
subject, theme
bury
funeral
cemetery
axle, axis
fact
palm of the hand
actually, really
return
knee
kneel
kneel
yield, produce, grow
hall, large room
create, make, produce
creature
damn it, confound it
capacity, volume, mass
cover, set
tablecloth
spread, expand
size, extent, dimension

expansion, spreading
product
nature
natural history
figure, stature
space
spread, stretch out
plan
designer, planner
body
incorporeity
brother (sister)
keep busy, employ oneself



1.

tetéz (-tem, -ett, -zen)
tetef, teteje
tett(
teve
tevékenység révén
tilt (-ani, -ott, -son)
tiltdkoz/ik (-tam, -ott,

- zon, -zék)
tincs, -et
tinta
tiszt, -et
tisztás
tisztelet, -(j)e
tisztességes
tisztség, -e
tisztvisel6
titkol (-t, -Jon)
titOk, titkot, titka
tokány
tol (-t, -Jon)
tolmácsol (-t, -Jon)
tolmácsol6
tolong (-ani, -tam, -ott,

- Jon)
tonna
thnus
torkolat
torma
torna
tornác
torony, tornyot, tornya
tovább
továbbá
t6, tövet, telve
tbbbe
tobbé-kevésbe
telbblet, -(j)e
tabbnyire
többség, -e
t8ke
tbkéletesen
tellcsér
tellgy
tbltbtt revolver
tfteg, -e
temerdek
tahkrement
tbnkretesz
tbpreng (-eni, -tem, -ett,

- jen)
tbredék, -e

585

heap up
top
louse
camel
through activity
forbid, prohibit
protest

curl, lock
ink
office, function, duty
clearing, opening
respect, reverence, esteem
honest, proper, adequate
office, charge, function
clerk
hide, conceal
secret
stew
push, wheel
interpret
interpreter
push (oneself forward)

ton, metric ton
tone, tint
mouth, outlet
horseradish
gymnastics
porch
tower, steeple
longer, further, more
furthermore
foot, stock
(no) more, (no) longer
more or less
surplus
mostly, generally
majority
capital, asset
perfectly, faultlessly
cone, funnel
oak
loaded revolver
mass, body
innumerable
became bankrupt
ruin
brood, meditate

fragment, portion



t emlik (-tem, -Ott, -On,
-Jek)

t Ori magát
t Orleszt (-eni, -ett, ..esszen)
t ext5l (tOrnk, -t, -On)
terUlkOz6
t Orvény
t Orvényesités
t Orze
t brzsOkOs
t etrzsvendég
tragikus
trappol rt, -Jon)

-t, -jon)
trombita
trombitás
trónfosztás
troli
tudatos
tudományos
tudomást szerez

tudós
tulajdonképpen

t filnépesedett
t filnyomó
taságosan
tfils6
t filzás

tfira
tusa
t r
tUkrea (-tem, -Ott, -am)
tUleked/ik (-tem, -ett,

- jen, -jék)
tUneményes
tUndér, -e
tUndOkl/ik (-eni, -keatem,

- Ott, -kOlji5n, -1051jek)
tUndOkle
t Unet, -(j)e
t en/ik (-t, -On)

t ehOd/ik (-tem, -Ott, -On
- jék)

t en6 pillanatra
tUntet6leg
t ar (-t, -On)
tUrelem, tUrelmet, tUrelme
t Urelmetlenked/ik (-tem, -ett

-jen, -jék)
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break

overwork, slave, exert
pay by installment
wipe
towel, handcloth
law
legitimation
trunk
pure blooded
habitual visitor
tragic
trot
joke, jest
bugle, trumpet, cornet
trumpeter
dethronement, deposition
trolley
conscious
scientific
get knowledge of, cone to

hear of
scientist
really, actually, strictly

speaking
overpopulated
predominant
excessively
the other side, opposite
exaggeration
tour, excursion
struggle, fight
pin, needle
reflect, slant, mirror
jostle

phenomenal
fairy
glitter, sparkle, glisten,

shine
brilliant, splendid, gleaming
symptom, sign
appear, become visible, strike

the eye, disappear
muse, ponder

for a (vanishing) moment
demonstratively
endure with patience, suffer
patience

, get/grow impatient, show
signs of impatience



tdz, tUzet, tüze
t ak (-tem, -att, -zen)
takes
tUzet rak
tdzolt6
t dzoltó létra

udvarhdz
ugrdl (-t, -ion)
ugrdndoz/ik (-tam, -ott, -zon,
ugyan

ugyanakkor
ugyan, dehogy...
figyhogy
figy lehet tekinteni
figy tffnik
fijabb
fijdonsdg
ujj, -at
ujjat felnyfijt
ultraibolya
un (-t, -jon)
unatkoz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zék)
unoka
unokahfig
unokatestvér
uralkod/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
uralkode.
urasdg

firfi
firrá vdlt az a felfogds
utal
utdl -t, -jon
utdnanéz

utdnoz (-tam, -ott, -zon)
utasitás

fitbaigazitás
fitnak ered
ut6bbi
utolér
utoljára
fitra kel
fitveszt-

587

fire
stick, fix; fasten with a pin
burning hot; fiery
make a fire
fireman, fire guard
fire-ladder escape

manor house, country, house
jump around
jump/around/about
what?, you don't say so,

you don't mean it
at the same time
there, of course not
so that
can be regarded/considered
it appears
further, subsequent, repeated
novelty
finger
raise a hand
ultraviolet
be tired of, bored with,
feel dull, be bored

grandchild
niece
cousin
rule, dominate

ruler
lord, nobleman, owner (of

great estate)
young gentleman/Master
became the general opinion
refer to, relate to
detest, hate, loathe
chedk, go into the matter,

examine
imitate, mimic, copy
command, instruction, direction,

order
information, direction
start off (to go)
latest, latter
catch up with
last time, at the last
leave for
labyrinth



üdül (-t, -j6n)
ügyel (-t, -jen)
ügyfél
Ugynekség, -e
ügyvezettl
ald6gél (-t, -jen)
Uld6z6tt
Ultet (-tem, -ett, ..essen)
Ultetvény
Unnepl6
di, -6k, -je
Oreg, -e
drhajdos
dtkisérlet
Orin (-t, -j6n)
UstOk6s

(-6tt, 1ss6n)
Utem, -e
Otkemet, -(j)e
Utddés
Ut6d6tt
az (-tem, -Ott, -z6n)
Uzemanyag
üzen (-t, -jen)

vad, -at, -ja
vadfisz/ik (-tam, -ott,

.Asszon, ..Asszék)
vadb6r
vadidegen

vadmeh
vad6i
vadregényes
vág (-tam, -ott, -jon)
vágtat (-tam, -ott, ..asson)
vfigy, -at
vagyis
vagyon, -a
vagyontárgy
vfij, (-t, -jon)
vakar (-t, -jon)
vakar6dz/ik (-tam, -ott, -zon,

-zék)
vakbel
vakit6
vakon
valamint
vfilfis

588

rest and relax, take a holiday
take care of, watch over
client
agency
managing, manager
sit around
persecuted
plant; set, seat
plantation
Sunday clothes, best clothes
vacuum, void, empty space
hollow, cavity, cave
astronaut
space test/experiment
get empty
comet, meteor
slap, beat, strike
time, beat, pace
battle
knock, shock
goofy
chase, drive
fuel
send a message/word

wild, untamed, undomesticated
hunt, shoot

hide/pelt
perfectly strange, completely

unknown
wild bee
gamekeeper, ranger
romantic
cut
gallop, ride at full speed
desire, wieh, longing
that is, nanely
property, fortune, wealth
property, asset
dig, scoop up
scratch
scratch oneself

appendix
blinding
blindly
just as, as well as
divorce



vil/ik (-t, -Jon, -Jék)
valamivé

vall (-ani, -ott, -jon)
vall, -a
vállal (-t, -jon)
vállakoz/ik (-tam, -ott,

-zon, -zek)
vállat von
vale)
valtsban
valtsdi
valtdában
valbsig, -a
valtsságos
valósagosan
valószinftég
valtsszinetlen
váltás
váltogat (-tam, -ott, ..asson)
változás
változat, -a
változatos
vAlyog, -ja

vándorl6
vánszorog (-tem, -rgott, -jon)
varasbeka
varázsol (-t, -jon) vmt vmvé

varázsszó
város nevezetessége
Vara)
vas, -at
vásd,r, -a
vás/ik (-ott, -son, -sék)
vasrács
vászon, vásznat, vászna
védenc
védett
védeibltis
véd8kram
végeredmenyben
végergsit6
véget vet
véglet
végrehajt
végrendelet, -(j)e
végtag
végtelen
végtil
végvár
végzés
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turn or convert into
something

admit
shoulder
take, assume the responsibility
undertake

shrug (the shoulders)
belonging to
really, truly, indeed
real
actually
reality
real, genuine
actually, practically
probability, likehood
improbable, unlikely
dhanging
keep changing
dhange
version, variation
varied, diversified
sun-dried unburnt brick,

adobe house
wandering
drag oneself along, crawl along
toad, paddock
change something into something

else
magic word
the sights of the town
Warsaw
iron
fair, market
wear away, fray, get dull
iron bars, grill
linen, canvass
protégé
protected
vaccination
protective tariff/duty
after all
final/terminal amplifier
put an end to
extreme
carry out, fulfill, execute
last will
limb, extremity
infinite, endless
finally
border fortress
orderp degree



végzetesen
végzetesség
végzetszerl
vegyeibizottság
vegyit (-eni, -ett, -Ben)
vekker
vékony
vél (-t, -jen)
véletlen
venség, -e
ver (-t, -jen)
veréb
vereked/ik (-tem, -ett, -jen,

-jék)
verés
verhetetlen
veriték, -e
vérontfis
vész
veszedelmes
veszeked/ik (-tem, -ett, -jen,

-jék)
veszettség
vet -ett, vessen)
vet -eni, -ett, -sen)
vet egyat
vétség
vev6
vezér, -e
vezérigazgat6
vézna
videm
videman
vig
vigad (-tam, -ott, -jon)

vigan
vigasz
vigasztal (-t, -jon)
vigasztales
vigyorog (-rgok, -tam, -rgott,

-jon)
vilegmindenség
vilegar
villan (-t, -jon)
villog6
virul (-t, -jon)
visel (-t, -Jen)
viselked/ik (-tem, -ett,

-jen, -jék)
viszont

590

fatally
fatality
inevitable, fatalistic
joint/Mixed commission
mix, combine
alarm clock
thin, slim
think, believe, consider
accidental, inadvertent
old age
beat
sparrow
fight

beating
unbeatable
sweat, perspiration
blooddhed
disaster
dangerous
quarrel

rabies, madness (of a dog)
throw, toss, sow
do wrong, make a mistake
make a bed
offense, mild crime
buyer, customer
leader
managing director
thin, puny, sickly
gay
dheerfully
gay
have a good/merry time,

amuse oneself
gayly, cheerfully
comfort, consolation
console, comfort
consolation
smirk, smile derisively

universe
space, void
flaih, twinkle
flashing, glittering, sparkling
flower, bloom
wear
behave, conduct oneself

on the other hand



viszontagságos

viszony
viszonyitva
viszonylag
viszonylat
visszaélés
visszaforgat
visszatér
visszautasit
visszaver (hangot)
visszaakken
vita
vitat (-tam, -ott, ..asson)

vitéz
vitorlás
vivmány
vizeszsemlye
vizvezeték
vizsla
voltaképpen
vonal
vonás
vonatkoz/ik (-ott, -zon, -zék)

vonit (-ani, -ott, -son)

v6, -t, veje
valegény
vörheny
vbas

zab, -ja
zacskó
zajong (-ani, -tam, -ott, -jon)

zárt
zászl6
zavar (-t, -Jon)
zavarba hoz
zavartan
zegzugos
zeng (-eni, -tem, -ett, -Jen)

zenit, -je
zimank6s
zOkog (-tam, -ott, -jon)

zománcozott
zord
ald Agra verg6dik
am
arget (-tem, -ett, ..essen)

ajt6n
zfidit (-ani, -ott, -son)
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vicissitudinous, characterized
by ups and downs

proportion, relation
compared
comparatively, relatively
relation, respect
abuse, misuse
turn back
return
refuse
reverberate
jerk, jolt, fall back
debate, discussion
debate, argue
brave, valiant
sailing boat
achievement, attainment
roll (of bread)
water pipe
retriever, pointer, setter
actually, as a matter of fact

line
characteristic, trait
concern, refer, relate (to sg.)

howl
son-in-law
fiancé, groom
scarlet fever
red

oat
bag
clamor, be noisy
closed
flag
disturb, molest, trouble
embarrass
embarrassed, perplexed, troubled

zig-zagged
sound, ring
zenith
sleety
sob, blubber
enameled
severe
prosper, mAke a success of
mass, bulk
rap on the door

pour, dump



zfig (-tam, -ott, -Jon)
zUgds
z1gol6d/ik (-tam, -ott,

-jon, -jék)
zuhan (-t, -jon)
zuhatag
zum
zUmmag (-tem, -ott, -j5n)
zUrzavar

zsdk, -ja
zsdkhord6
zsarnok, -a

zsenidlis
zsidó
zsinor
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roar, rumbling
rustle, hum-Ring, murmur
complain, grumble

plunge
waterfall
buzz, hum
buzz, hum
confusion

sack, bag
sack carrier
tyrant, autocrat, dictator,

oppressor
brilliant
Jewish, Jew
string



F31 Language Publications available from
Superintendent of Do4uments
Washington, D.C. 20402

BASIC COURSES

Amharic (Units 1-50), $2.25

Amharic (Units 51-60), $2.50

Cambodian (Units 1-45), $2.00

Chinyanja (Units 1-63), $1.75

French (Units 1-12 and 13-24, a set), $4.00

French Supplementary Exercises (Units 1-15), $3.25

Fula (Units 1-40), $2.75

German (Units 1-12), $2.00

German (Units 13-24), $1.75

Greek (Vol. 1), $1.75
Greek (Vol. 2), $1.00
Hebrew (Units 1-40), $2.50

Hungarian (Units 1-12), $1.25

Hungarian (Units 13-24), $1.7.5

Kirundi (Units 1-30), $2.75

Kituba (Units 1-35), $2.25

Korean (Vol. 1), $3.00
Lingala (Units 1-24), $1.50

Luganda (Lessons 1-94), forthcoming

MOri (Units 1-48), $1.75
Serbo-Croatian (Units 1-25), $3,50

Serbo-Ctoatian (Units 26-50), forthcoming

Shona (Units 1-49), $2.50

Spanish (Units 1-15 and 16-30, a set), $7.50

Spanish (Units 31-45), $3.25

Spanish (Units h6-55), $2.50

Swahili (Units 1-150), $3,00

TUrkish (Units 1-30), $2,25

Turkish (Units 31-50), forthcoming

Twi (Units 1-20), $1.25

Vietnamese (Vol. 1), $1.75

Vietnamese (Vol. 2), $1.50

Yoruba (Units 1-49), $1.75

Finnish Graded Reader, forthcoming

Hungarian Graded Reader
Indonesian Newspaper Reader, forthcoming

Spanish Programmatic Course Instructor's Manual, $0.75

Spanish Programmatic Course Student Workbook, $2.25

Swahili - General Conversation, $0.75

Swahili - Geography, $0.65
Thai - Reference Grammar, $1.25

Yoruba Intermediate Texts, $1.25

Supplies of all publications listed are limited, and prices are subject to

change without advance notice. Rules require remittance in advance of shipment.

Check or money order should be made payable to the Superintendent of Documents.

Postage stamps and foreign money are not acceptable.

*U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE : 111411 0 - 312-314


