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FELADAT LEÍRÁSA 

Nehézségi fokozat: 

1 2 3 4 5 

Nehezítő tényezők: 

 idegen szavak, 

 szakkifejezések, 

 szöveg hossza, 

 költői képek, alakzatok nagy száma, 

 a gyakori utalások irodalmi előismereteket igényelnek. 

Műfaja: emlékbeszéd. 

Módszertani TIPP 

 Megoldás közben érdemes betartani a feladatok eredeti sorrendjét. A feladatok ugyanis 

lépésről lépésre haladnak a szöveg értelmezésében, egyre mélyebb rétegek felé. Először a 

megértést akadályozó (vagy csupán megnehezítő) idegen fogalmak, majd a költő életéhez 

kapcsolódó utalások, tisztázása következik. Ezek után jön a beszéd vázának fontos 

alkotóelemét adó évszámok áttekintése. Végül a rejtettebb tartalmak felé fordulunk a költői 

képek és alakzatok kibontása révén. 

 

 A szövegértés alapjául választott szöveg irodalom érettségi tételhez forrásként is 

felhasználható a szóbelire való felkészülésnél. 

 

Témakör: Életművek 

Tételcím: Arany János 

 

  

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Magyar nyelv és irodalom Középszint Szövegértési teszt 
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HALÁLÁNAK CENTENÁRIUMÁN 

Szállongó őszi füst: égetik a nyarat. Arany János ősze ez, ha élne, még csak 166. esztendejét 

töltené, s kinézne hosszan a szalontai, a nagykőrösi házból, a Margit-szigeti igen vén tölgyek alól 

a Dunára: kinézne hosszan a füstre. „Ez az én eleven füstöm, ez az én zsigerekbe–idegekbe plántált 

jelrendszerem: ég felé szálló anyanyelv–gomolygásom.” 

Mondhatná, de nem mondja, mert hírlik: kerek 100 éve halott már a „legmodernebb, legmagyarabb 

és legerkölcsösebb” költőnk. E jelzőket szavahihető, véleményükre ügyelő írók és esztéták írták 

Arany Jánosról. A szerény költő – csak a XIX. századi viszonyítások közepette is – roskadozni látszik 

a dicséretek terhe alatt. 

Hát még napjainkig! Napjainkban viselni ezt a föntebb említett jelzőkből szőtt páncélinget: kész 

ellenszegülés a percenként változó világdivattal. És modern íróként számon tartott mai írástudónk 

mondja, írja róla, hogy a legmodernebb, hogy micsoda utakat próbált egészen az abszurdig, de 

szemléletén is erőt véve (és nem erőszakot téve!) a legtisztább meggyőződésére hallgat, amikor 

népe és nemzete szolgálója lesz. Tetszhet-e abszurdnak, ha így indul a vers: „Oh, értsd meg a 

szót: rendületlenül” és így végződik: „Oh, értsd meg a szót: árban és apályon / – Szirt a habok 

közt – hűséged megálljon!” […] 

Németh László szigorú, de leginkább meggyőző Arany-esszéjét hadd idézzem: „Mint a nemzet, az 

igazi alkotó is vállalkozás… a tehetségnek is van egy széles alaprétege s afölött a vállalkozást 

irányító erő: a képességek fölött szerepteremtő akarat. Poeta nascitur: de az író mégsem a 

természet nyers ajándéka: nem csak az, amit kapott, hanem az is, amire felhasználta… Arany 

János, a legmagyarabb költő, talán épp képességnek és szerepteremtő erőnek ebben az 

aránytalanságában a legmagyarabb. Nincs irodalmunknak nagyobb erőkészlete nála. Sosem álltunk 

közelebb ahhoz, hogy egy elsőrangú összegezőt, egy Cervantest, Shakespeare-t, Arisztophaneszt 

adjunk a világnak…” 

Lehet, hogy a szerepteremtés lehetőségeit Németh László Arany János esetében is másképp ítélte 

volna meg, ha mondjuk az 1960–70-es években ír esszét Aranyról és nem a harmincas évek elején. 

Az erőkészlet páratlansága vitathatatlan, ami egyszersmind szókészletet, szókincset is jelent: 

mintegy 25 ezer szóból válogatott, amikor a legmegfelelőbb árnyalatot kívánta papírra vetni. Csak 

így lehet megérteni a Toldi és a balladák tüntető nyelvi gazdagságát, és csak így az öregkori versek 

(tán Hölderlinhez hasonlítható) tömör egyszerűségét, áttetsző szerkezetét. E hatalmas szókincs 

birtokában lehetett önmaga szavaival szólva „éneklőből énektanár”, azaz: a rokongéniusz 

Shakespeare drámáinak kongeniális fordítója. A Hamlet, a Szentivánéji álom és a János király ma 

is Arany János-i nyelven zengi mifelénk az angol drámaíró hírét, akiről a szerény fordító ezt mondta 

László fiának: „Shakespeare írói talentumáról elmondhatni, amit a zsoltár zeng az Úrról: Nagy vagy 

Uram a nagyokban és nagy vagy a kicsinyekben.” 

Az írás és hallgatás határvonalán élt: „azt” „írjak? ne írjak?” kérdésével viaskodott naponta, már 

az induláskor is, de főleg nagykőrösi tanárkodása alatt: s éppen itt kezdődnek a Shakespeare-

fordítások, hogy majd saját énekét is újra színre hívja, hogy ő legyen a „balladák Shakespeare-je”. 

 

NAGY GÁSPÁR: ARANY JÁNOS ŐSZE 
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Az öregkori versek – de hisz 60 éves még alig múlt! – bölcsessége mögül panasz is kihallatszik, 

nemcsak a nagyváros zajosságára, a közszereplés nyűgeire panaszkodik az élő klasszikus, de régi 

panaszt sorol elő megrázóan: kifejezve csalódottságát a kiegyezésben. 

 

Hiába a Margit-sziget tölgyei, hiába szabad már az Akadémiától, hiába sorjáznak az Őszikéi, egy 

alföldi búzás szekér láttán sajgó vágyat érez a szülőföld iránt: tegyük hozzá az ő szavaival: holtig 

sajgó vágyat. Akkortájt írja le ezt a rögtönzésnek tűnő, de mégis igazi hitvallást: „Szülőhelyem, 

Szalonta, / Nem szült engem szalonba: / Azért vágyom naponta / Kunyhóba és vadonba.” Égetik 

véglegesen a nyarat: szállongó őszi füst, Arany János őszi füstje 100 esztendővel halála után itt 

száll fölöttünk, mintegy anyanyelvünket is átaljárva, őrizésre méltónak ítélve. Az induláskor Arany 

így kezdi halhatatlan intonációval, hatalmas nekigyürkőzéssel, mint győzelmes hőse Toldi Miklós – 

és éppen ősszel, világító lánggal: 

Mintha pásztortűz ég őszi éjszakákon, 

Messziről lobogva tenger pusztaságon:… 

(Elhangzott Bukarestben, az Írók Házában, 1982 októberében.) 

 

Forrás: http://www.nagygaspar.hu/honlap/index.php/prozakotet/proza/3/12 

  

http://www.nagygaspar.hu/honlap/index.php/prozakotet/proza/3/12
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FELADATOK 

AZ EMLÉKBESZÉD TÖBB IDEGEN KIFEJEZÉST IS TARTALMAZ. A SZÖVEGKÖRNYEZET SEGÍTSÉGÉVEL 

ÁLLAPÍTSD MEG, MIT JELENTENEK AZ ALÁBBI SZAVAK, KIFEJEZÉSEK! 

JELÖLD A HELYES VÁLASZT VAGY VÁLASZOKAT! 

 

1. centenárium 

a) éremgyűjtemény 

b) temető 

c) Nevezetes esemény, illetve kiemelkedő személy születésének vagy halálának 100. évfordulója. 

2. abszurd 

a) érthetetlen 

b) elképzelhetetlen 

c) A fantasztikum szélsőséges válfaja, amely felborítja a köznapi fantázia logikáját. 

3. poeta nascitur 

a) „tudós költő” 

b) „született költő” 

c) „a szépség költője” 

4. rokongéniusz 

a) a műfordító éppen olyan zseniális, mint az eredeti dráma megalkotója 

b) genetikailag azonos 

c) testvérpár szerző 

5. kongeniális 

a) hasonló gondolkodású 

b) hasonlóképp kiváló tehetségű 

c) koncentrált zsenialitás 
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6. talentum 

a) serpenyő, egykarú mérleg 

b) pénz 

c) tehetség, adottság 

7. zsoltár 

a) Isten dicsőítésére zenei kísérettel előadott ószövetségi vers 

b) keresztény himnusz 

c) katonák juttatása 

8. intonáció 

a) valamely hangszer hangolása 

b) hangvétel, hanglejtés, hanghordozás 

c) hangszín 

9. szalon 

a) madárfajta 

b) társalgó, a társasági élet helye 

c) különleges szalonnafajta 
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AZ EMLÉKBESZÉD UTALÁSOKBAN NAGYON GAZDAG, ARANY JÁNOS ÉLETÚTJÁNAK SZÁMOS 

FORDULÓPONTJÁRÓL MEGEMLÉKEZIK A SZERZŐ. MELYEK EZEK? 

 

1. szalontai ház 

a) Nagyszalonta - a költő születésének, részben életének helyszíne. 

b) Petőfi Sándorral ebben a házban ismerkedett meg a költő. 

c) Itt hunyt el Arany János. 

2. nagykőrösi ház 

a) Itt ismerte meg a költő feleségét, Ercsey Juliannát. 

b) 1851–60 között élt családjával Nagykőrösön, ahol a helyi gimnáziumban magyar és latin nyelvet, 

valamint irodalmat tanított. 

c) Itt temették el. 

3. Margit-sziget 

a) A Gyulai Páltól kapott kapcsos könyvbe írja kései verseit, melyek nagy részét a Margit-szigeten 

alkotta. 

b) Itt kezeltette egyre súlyosbodó hörgőgyulladását. 

c) Itt található a költő síremléke. 

4. „balladák Shakespeare-je" 

a) Shakespeare balladái 

b) Greguss Ágost szerint "tragédia dalban elbeszélve". 

c) Arany János a romantikus ballada zseniális művelője, különösen nagykőrösi balladái 

kiemelkedőek. 

5. Toldi 

a) A Toldi-trilógia első darabja, melynek országos ismertségét és Petőfi Sándor barátságát 

köszönhette a költő. 

b) Nagy Lajos korában élt vitéz katona. 

c) Nagyszalonta hajdani földbirtokosa. 
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6. kiegyezés 

a) Megegyezett a költő a kiadóival. 

b) Csalódott a költő az 1867-ben létrejött osztrák–magyar kiegyezés politikai tartalmában. 

c) Elvált feleségétől, de megegyeztek a vagyonfelosztásban. 

7. közszereplés 

a) Arany János rendkívül tehetséges szónok volt. 

b) A Magyar Tudományos Akadémia központi épületének avatásakor ő mondott beszédet. 

c) Arany Jánost egy idő után fárasztotta a közszereplés, a hivatali teendők. 

8. Őszikék 

a) Az öregkori versciklusának a címe. 

b) A kertjében található őszi virágokra utal. 

c) Az őszi kikericsek népies neve. 

9. Akadémia 

a) A Magyar Tudományos Akadémia tagjai közé választotta Arany Jánost. 

b) Arany János a Magyar Tudományos Akadémia titkára, majd főtitkára lett. 

c) A Magyar Tudományos Akadémia jutalmazta a Toldi című elbeszélő költeményét. 

10. Ki volt az a híres magyar író, aki esszében emlékezett meg Arany János nyelvteremtő 

zsenijéről? 

a) Hölderlin. 

b) Arany László. 

c) Németh László. 
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AZ EMLÉKBESZÉDBEN KIEMELKEDŐ SZEREPE VAN NÉHÁNY ÍRÁSJELNEK, AZ IDÉZÉSNEK. 

 

1. Milyen célból alkalmazza a szöveg írója a kettőspontot? 

a) Kiemelés, részletezés, összegzés, idézés céljából. 

b) Metaforizálási célból. 

c) Az elhallgatás céljából. 

2. Mikor alkalmaz a szerző dőlt betűs idézést? 

a) Ha a saját szavait idézi. 

b) Ha Arany János valakihez intézett szavait idézi. 

c) Ha Arany János valamely művéből idéz. 

3. Mikor alkalmaz a szerző álló betűs idézést? 

a) Ha más alkotóktól idéz, vagy Arany János másokhoz intézett szavait idézi. 

b) Ha saját gondolatait akarja erősíteni. 

c) Nincs ilyen forma a szövegben. 

4. Mit jelöl a dőlt betűs idézetekben az / jel? 

a) A rímeket. 

b) A sorok tördelését. 

c) A versszakok végét. 

5. Mit fejez ki a mondaton belüli felkiáltójel? 

a) Erős nyomatékot. 

b) Ijedtséget. 

c) Méltatlankodást. 
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AZ EMLÉKBESZÉD TÖBB ÉVSZÁMOT, SZÁMOT TARTALMAZ. MILYEN ÖSSZEFÜGGÉSBEN SZEREPELNEK 

AZ ALÁBBIAK A SZÖVEGBEN? 

TÖBB JÓ VÁLASZ IS LEHETSÉGES! 

 

1. 1982 

a) Nagy Gáspár költő ekkor írta az emlékbeszédet. 

b) 1982-ben hangzott el a szöveg Bukarestben, az Írók Házában. 

c) Arany János halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg ekkor. 

d) Emléktáblát avattak 1982-ben Arany János tiszteletére. 

2. 166 

a) Ennyi év telt el a szabadságharc bukása óta. 

b) 166. életévében járna Arany János 1982-ben. 

c) 166 év telt el Arany János születése óta. 

d) Arany János 1817-ben született. 

3. 60 éves még alig múlt 

a) Arany János öregkori verseit az 1870-es években írta. 

b) Az Őszikék kötet verseit a 60 év körüli költő alkotta. 

c) Arany János leánya, Juliska 60 évesen hunyt el. 

d) Ez volt a költő legtermékenyebb korszaka. 

4. 25 ezer szó 

a) Arany János költői szókincsének nagysága. 

b) Az ismert magyar szavak száma Arany János korában. 

c) A legnagyobb szókinccsel rendelkező magyar költő volt Arany János. 

d) Ennyi szóra volt szüksége Aranynak ahhoz, hogy Shakespeare drámáit lefordítsa. 
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AZ EMLÉKBESZÉD SZÉPIRODALMI ESZKÖZÖKBEN RENDKÍVÜL GAZDAG. MILYEN KÖLTŐI KÉPEKRŐL, 
ALAKZATOKRÓL VAN SZÓ, MI A JELENTÉSÜK? 

JELÖLD A HELYES VÁLASZT! 

 

1. Arany János ősze 

a) Ez szinesztézia. 

b) Ez metafora. 

c) Ez metonímia. 

2. Mit jelent az „Arany János őszi füstje 100 esztendővel halála után itt száll fölöttünk" 

kép a szövegben? 

a) Az elégetett avarra utal. 

b) Arany János temetésének körülményeire utal. 

c) A pipafüstre utal. 

3. „égetik a nyarat" 

a) Ez metonímia (ok-okozat felcserélése). 

b) Ez megszemélyesítés 

c) Ez szinesztézia. 

4. „vén tölgyek" 

a) Ez jelzői metafora. 

b) Ez megszemélyesítés (tulajdonság alapján). 

c) Ez költői jelző. 

5. „anyanyelv–gomolygásom" 

a) Ez megszemélyesítés. 

b) Ez képzavar. 

c) Ez metafora. 
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6. „Mondhatná, de nem mondja..." 

a) Ez felcserélés. 

b) Ez kihagyás. 

c) Ez ellentét. 

7. „jelzőkből szőtt páncéling" 

a) Ez metafora. 

b) Ez névátvitel. 

c) Ez szokatlan szórend. 

8. „szerepteremtő akarat" 

a) Ez igei metafora. 

b) Ez megszemélyesítés 

c) Ez jelzős főnév. 

9. Mit jelent a „balladák Shakespeare-je" metafora? 

a) Shakespeare is írt balladákat. 

b) Arany János is írt balladákat. 

c) Arany János világirodalmi színvonalú balladákat írt. 

10. Mi a jelentése a „holtig sajgó vágy" metonimikus képnek a szövegben? 

a) A fővárosban élve szülőföldje után vágyódott. 

b) Be nem teljesült öregkori szerelemre vonatkozik. 

c) Nem tudta befejezni tervezett műveit. 
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MEGOLDÁSOK 

IDEGEN KIFEJEZÉSEK: 

 

1. centenárium 

c) Nevezetes esemény, illetve kiemelkedő személy születésének vagy halálának 100. évfordulója. 

2. abszurd 

c) A fantasztikum szélsőséges válfaja, amely felborítja a köznapi fantázia logikáját. 

3. poeta nascitur 

b) született költő 

4. rokongéniusz 

a) a műfordító éppen olyan zseniális, mint az eredeti dráma megalkotója 

5. kongeniális 

b) hasonlóképp kiváló tehetségű 

6. talentum 

c) tehetség, adottság 

7. zsoltár 

a) Isten dicsőítésére zenei kísérettel előadott ószövetségi vers  

8. intonáció 

b) hangvétel, hanglejtés, hanghordozás 

9. szalon 

b) társalgó, a társasági élet helye 
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UTALÁSOK: 

 

1. szalontai ház 

a) Nagyszalonta - a költő születésének, részben életének helyszíne. 

2. nagykőrösi ház 

b) 1851–60 között élt családjával Nagykőrösön, ahol a helyi gimnáziumban magyar és latin nyelvet, 

valamint irodalmat tanított. 

3. Margit-sziget 

a) A Gyulai Páltól kapott kapcsos könyvbe írja kései verseit, melyek nagy részét a Margitszigeten 

alkotta. 

4. „balladák Shakespeare-je" 

c) Arany János a romantikus ballada zseniális művelője, különösen nagykőrösi balladái 

kiemelkedőek. 

5. Toldi 

a) A Toldi-trilógia első darabja, melynek országos ismertségét és Petőfi Sándor barátságát 

köszönhette a költő. 

6. kiegyezés 

b) Csalódott a költő az 1867-ben létrejött osztrák–magyar kiegyezés politikai tartalmában. 

7. közszereplés 

c) Arany Jánost egy idő után fárasztotta a közszereplés, a hivatali teendők. 

8. Őszikék 

a) Az öregkori versciklusának a címe. 
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9. Akadémia 

b) Arany János a Magyar Tudományos Akadémia titkára, majd főtitkára lett. 

10. Ki volt az a híres magyar író, aki esszében emlékezett meg Arany János nyelvteremtő 

zsenijéről? 

c) Németh László. 

 

ÍRÁSJELEK, IDÉZÉS: 

 

1. Milyen célból alkalmazza a szöveg írója a kettőspontot? 

a) Kiemelés, részletezés, összegzés, idézés céljából. 

2. Mikor alkalmaz a szerző dőlt betűs idézést? 

c) Ha Arany János valamely művéből idéz. 

3. Mikor alkalmaz a szerző álló betűs idézést? 

a) Ha más alkotóktól idéz, vagy Arany János másokhoz intézett szavait idézi. 

4. Mit jelöl a dőlt betűs idézetekben az / jel? 

b) A sorok tördelését. 

5. Mit fejez ki a mondaton belüli felkiáltójel? 

c) Méltatlankodást. 
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ÉVSZÁMOK, SZÁMOK: 

 

1. 1982 

a) Nagy Gáspár költő ekkor írta az emlékbeszédet. 

b) 1982-ben hangzott el a szöveg Bukarestben, az Írók Házában. 

c) Arany János halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg ekkor. 

2. 166 

b) 166. életévében járna Arany János 1982-ben. 

d) Arany János 1817-ben született. 

3. 60 éves még alig múlt 

a) Arany János öregkori verseit az 1870-es években írta. 

b) Az Őszikék kötet verseit a 60 év körüli költő alkotta. 

4. 25 ezer szó 

a) Arany János költői szókincsének nagysága. 

c) A legnagyobb szókinccsel rendelkező magyar költő volt Arany János. 

 

KÖLTŐI KÉPEK: 

 

1. Arany János ősze 

b) Ez metafora. 

2. Mit jelent az „Arany János őszi füstje 100 esztendővel halála után itt száll fölöttünk" 

kép a szövegben? 

b) Arany János temetésének körülményeire utal. 
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3. „égetik a nyarat" 

a) Ez metonímia (ok-okozat felcserélése). 

4. „vén tölgyek" 

b) Ez megszemélyesítés (tulajdonság alapján). 

5. „anyanyelv–gomolygásom" 

c) Ez metafora. 

6. „Mondhatná, de nem mondja..." 

c) Ez ellentét. 

7. „jelzőkből szőtt páncéling" 

a) Ez metafora. 

8. „szerepteremtő akarat" 

b) Ez megszemélyesítés. 

9. Mit jelent a „balladák Shakespeare-je" metafora? 

c) Arany János világirodalmi színvonalú balladákat írt. 

10. Mi a jelentése a „holtig sajgó vágy" metonimikus képnek a szövegben? 

a) A fővárosban élve szülőföldje után vágyódott. 

 


