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Móric csúnya, korcs kutyakölyök volt.  
    A nyáron vettük húsz fillérért a baktertől, nem mintha megtetszett volna nekünk, de 
nagyon sajnáltuk, hogy éhezik.  
    Fehér volt, az egyik füle fekete s a hátán egy folt. Az orra tompa, morcos bajusszal és 
tüskés szőrrel borított. A farkát rövidre vágták, helyén csak egy nevetséges szőrgombóc. És 
sovány, kiéhezett, gyanakvó rosszhiszemű.  
    Ő volt az első boldogtalan kis lélek az életünkben, akivel sikerült elhitetnünk, hogy az 
élet szép, mert a kályha meleg, a tányérkában van ennivaló.  
    Móric pár nap múlva megtanulta a nevét, megismerte a családtagokat, tudta, hol kell 
aludni, ki tudta nyitni az ajtókat, és reggel, mikor Ágnes behozta a cipőket, remegve önnön 
bátorságától, beódalgott a gyerekszobába.  
    De egy fél év is eltelt, míg kérni mert, míg játékos kedve támadt, míg víg csaholás tört 
ki a torkából. A játéka, suta ugrásai is úgy tűntek, mintha csak kötelességből csinálná, hogy 
mulattasson bennünket.  
    Azóta sem találkoztam hasonló, önzetlen szeretettől forró szívvel.  
    Én láttam Móricot egy nagy, markos buldoggal verekedni, amely egy idegen házból 
szaladt ki ránk, és láttam szembefordulni Piktorral, a hatalmas svájci bikával, amitől az egész 
tanya rettegett.  
    Ez így történt: Piktor az akolban volt egyedül, szokásos mély gondolataiba borulva, le-
föl járkált, a földet kaparta és dörmögött. Nagyon féltünk a Piktortól, és ezt egymás előtt nem 
vallottuk be. Ezen a napon harcias kedvvel érkeztünk az akol elé. Előzőleg a magtárban vol-
tunk, és a legtiltottabb gyönyörűséget élveztük: cipőt, harisnyát levetettünk, és térdig gázol-
tunk az omlós, csiklandós búzarakásokban. Azután kölest szedtünk a galambjainknak, és feli-
ben, harmadában felhúzott cipőkkel megjelentünk a Piktor előtt. Piktor a mi szemünkben jel-
képe volt minden gazságnak, ami a földön található. Magunk között csak így hívtuk: „go-
nosz”. És kötelességünknek tartottuk, ha közben vacogott is a fogunk, Piktort bosszantani.  
    Előbb halkan nyávogtunk, azután berregtünk, mint a pulykakakas, majd le-föl szalad-
gáltunk a karám előtt. Piktor már a földet kapálta, és vontatottan, mélyen bőgött.  
    Mi kacagtunk a félelmes, borzongató élvezettől, és csúfneveket kiabáltunk a bika felé.  
    Piktor fújt és hörgött, körbejárt az akolban. Nekünk ez sem volt elég. Ágnes pesztonka 
piros kendőjét lobogtattuk a bika előtt.  
    − Na gyere, Gonosz!... Gyere, ha tudsz!  
    Móricot, aki velünk volt, biztattuk, hogy ugasson, de ő odább ódalgott, és leült, nem 
kért ebből a mulatságból.  
    A hajunk szála már visszafelé állt, a fogunk kocogott, a gyomrunk émelygett, az ar-
cunk már zöld volt a borzadástól, de nem tudtuk abbahagyni, a veszély vonzott, mint a lépes 
méz.  
   − Gyere, Gonosz! Gyere, kutya Piktor! Gyere, Tarka-Kerge!  
    Piktor már nem kérette magát, még egyszer körbefutott gödrösre szántott porondján, 
azután lesütött fővel, feltartóztathatatlanul, mint az eldobott súly, nekivágódott a karámnak, 
recsegve törte szét az oszlopokat, és felejthetetlenül szörnyűséges hangon, bőgve rohant ne-
künk.  
    Mi négyen négyfelé szaladtunk, szeretett, kedves, jó testvéreim és hasonlóan kiváló 
jellemű pesztonkánk.  
    Hátra nem mertünk nézni, a bika iszonyú bömbölése hajtott, mint egy szeges ostor. 
Kerítésre, tyúkól tetejére, köcsögszárítóra menekültünk. E valamennyire biztos helyekre fel-
mászva, végre vissza mertünk nézni.  
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    Amúgy is hiányos lélegzetünk elállt.  
    A bika a tanya közepén megállt, mert valami szembefordult vele. Valaki. Móric.  
    A csúnya, kis korcs kutya nem vett részt a méltatlan játékban, de mikor minket kellett 
megvédeni, kiállt, hogy gyenge testével fedezze a mi csúnya futásunkat.  
    Olyan váratlanul támadt, hogy Piktor meglepetve állott meg. Egy pillanatra gyönyörű 
gőggel végigmérte az ellenfelét. Körülszaglászta, bólintott is neki, mintha elfogadná ezt a 
törékeny játékot. Azután megrázta magát, és könnyű mozdulattal többölnyire eldobta a kutyát.  
    Móric lába eltört, de a bika útját megváltoztatta. Piktor hátat fordított nekünk, és fújva-
bőgve vágtatott el a füzes felé... Hetekig élt ott kint, rémítgetve a halászokat, elvadultan, dü-
höngve, mint egy megőrült gyilkos.  
    Móricnak bekötötték a lábát, minket a sarokba térdepeltettek, és ránk zárták az ajtót. 
És néhány óra múlva a nyitott ablakon, törött lábával botorkálva Móric mászott be hozzánk, 
hogy sorra nyalja a kezünket.  
    A ragaszkodás csodálatos volt, emberfölötti. Többször átúszta utánunk a Tiszát, és ha 
vasárnap a városba mentünk misére, ahová nem jöhetett velünk, utánunk szökött, huszonhét 
kilométert bujkálva az ismeretlen, embernek érthetetlen, nagy érzésétől űzve. Csúnya kutya 
volt. Később már két lábára sánta, mert egyszer kiejtettem a hintából, és a jobb lába is eltört, 
amivel olyan szépen tudott pacsit adni.  
    Egyszer az olajfa alatt, mikor magunk voltunk, megkérdeztem sánta barátomat:  
    − Móric, nem haragszol te ránk?  
    Ekkor már nagyon okos volt, és erősen hiszem, hogy értette a beszédet. Vagy csak 
bűnbánó hangom lágysága remegtette meg?  
    A földön ültem, szorosan mellém bújt, halkan, nagyon halkan vinnyogott.  

Mélyen a torkából jöttek a hangok, mint valami elcsukló sírás. Nem felejtem el a sze-
mét. A barna kutyaszem tele volt vággyal, beszéddel, kíváncsisággal, imádattal. A némaságba 
bilincselt lélek könyörgött a felszabadulásért.  
    Egy téli délután dédnagymamám mesélt.  
    Náthásak voltunk, és nem mehettünk a szabadba, a kályha körül ültünk. Nagymama 
kötött, és a békakirályfi meséjét mondta. A gyönyörű királyfiét, akit a gonosz boszorkány 
elvarázsolt békává, hogy addig királyfi ne legyen, míg egy leány háromszor meg nem csókol-
ja. De a szegény királyfi olyan rút volt, hogy senki sem akarta megcsókolni. Béka képében 
szenvedett és bolyongott a mocsarakban.  
    Mire a dédnagymama idáig jutott a mesében, mindnyájan szipogtunk. A többiek titkol-
ták, de én fennhangon sírtam. Nagyon-nagyon sajnáltam az elvarázsolt királyfit, akinek üre-
sen keringett a kacsalábon forgó vára, és ő maga búsan bujdokolt a sáros földeken. Dédnagy-
mamám itt megállt a mesében, a kötést abbahagyta, és élvezettel szemlélte arcunkon a hatást.  
    Én a kis zsámolyon ültem. Móric előttem feküdt, fejét a térdemen nyugtatta. Morcos 
pofáját megvilágította a kályha tüze. Nem aludt, de a szemét lehunyta, csak olykor pislantott 
fel rám. Ő is hallgatta a mesét.  
    Kinn hullt a hó. Akkor mindig fehér tél volt. Ezüst tél. Mi összebújtunk a homályos 
szobában, mert nem lehetett tudni, valaki nem ólálkodik-e a ház körül? Mikulás bácsi napja 
már közeledett...  
    Dédnagymama tovább mondta a mesét.  
    Az árva kislány eltévedt a mocsárban, és találkozott a békakirályfival. Megszánta a rút 
királyfit, és megcsókolta a varangyos homlokát.  
    A csoda megtörtént.  
    A mocsár csengeni-bongani kezdett, a nádas helyén ezüsttó termett, rózsaszín virágok 
nyíltak, tavasz édes lehelete érzett. A kacsalábon pergő aranyvár megállt, zengve esett le a 
felvonóhíd, piros huszárok vágtattak elő táltosokon, és a rút béka képébe rejtőzött királyfi 
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megszabadult a gonosz varázslattól. Hermelinpalástjába burkolta a szegény árva kislányt, 
fejére tette koronáját, és felvezette gyémántos trónjára.  
    Mire dédnagymama idáig jutott a mesével, mindnyájunk arca kiderült. A kályhában is 
vígabban lobogott a tűz, a homályos szoba arany piros fénybe borult. Móric is felállt, és meg-
rázta magát. Mindnyájan ugrálni kezdtünk, és körülujjongtuk dédnagymamát. Egy kicsit ré-
szegek voltunk a mese édes borától. Hogyne! A békakirályfi megszabadult.  
    − Nagymama! − kérdeztem én az öreg anyókát. − Vannak most is elvarázsolt királyfi-
ak?  
    Dédnagymama rettenetesen öreg volt, akkor lehetett vagy kilencvenéves. Elmosolyo-
dott.  
    − Vannak bizony, vannak ma is.  
    − Béka képében vagy kutya képében?  
    Dédnagymama messzire nézett, és szórakozottan bólintott. Akkor még nem tudtam, 
hogy dédnagymama királyfija osztrák katonatiszt képében járt, hogy később honvéd legyen 
belőle.  
    Nagyon izgatott lettem.  
    Tehát a gonosz boszorkányok nemcsak békává varázsolják a királyfiakat, lehetnek 
kutya-királyfiak is!... És Móric, mintha csak szólni akarna hozzám, megint odajött. Komolyan 
nézett rám, az orrát a kezemhez dörzsölte. Barna szemében annyi bánat és annyi értelem volt, 
hogy a szívem majd megszakadt.  
    Ó! Bizonyosan Móric is királyfi, és szomorú, mert nem tud szólni, senki sem érti meg 
a némaságát és a bánatát.  
    Senki sem váltja meg! Pedig csak meg kellene csókolni a homlokát, tüskés fehér sző-
rét két, komoly szeme fölött.  
    Móric nem utálatos, nem béka. Móric tiszta és kedves. De nem szabad, hogy valaki 
lássa, akkor a varázslat megszűnik. Mert ha senki sem látja, mikor megcsókolom, legyőzzük  
a gonosz boszorkány hatalmát. Móric ledobja magáról a kutyabundát, újra királyfi lesz, tava-
szi virágok feslenek mindenfelé, és meglátom a kacsalábon forgó várat.  
    Estig olyan voltam, mint egy alvajáró. Vártam a másnapot, amikor megváltom a ki-
rályfit.  
    Alig tudtam elaludni. A barna cserépká[j]ha előtt égett a mécs. Ebben a cseké[j]ke 
világításban ott keringtek a mesék alak[j]a[j]i. Moso[j]ogtak és integettek valamennyi[j]en, 
akik már szabadon lerázták a varázslatot. Künn még mindig hullt a hó. Olyan halk és édes 
neszeléssel, ahogy csak fehér és finom valami simulhat egymásra. Igen-igen, Hófehérke su-
hogtatja kint selyemruháit.  
    Ma már nincsen olyan fehér homály, ma már nincsen ilyen téli reggel. A kályhában 
pattogott a tűz. Piros ruhás, kék hajú lángkisasszonyok táncoltak a rács mögött. Az ablakon 
hóvirágok. Fehér kezű tündérkék rajzolták oda az éjszaka gyémántceruzával. Ilyen virágok 
csak a bárányfelhőkön nyílnak, a tündérkék onnan szedték a mintát. És a teljes reggeli fény 
ezeken a virágokon szűrődött át. Ma már nincsenek ilyen reggelek.  
    Ez volt az utolsó.  
    Ágnes pesztonka behozta a kis csizmáimat, a kályha elé állította, hogy megmelegedje-
nek. Azután kiment a kávémért. Móric is betopogott vele, és lefeküdt az ágyam elé. De most 
nem hunyta be a szemét, a kályha felé tartotta a fejét figyelően. Nekem megremegett a szí-
vem...  
    − Most fogom megváltani...  
    Kiugrottam az ágyból, és letérdeltem eléje.  
    − Királyfi... − mondtam ünnepélyesen, ahogy az életben nem tudok többet szólni. − Én 
leveszem rólad a varázslatot.  
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    Két kezem közé fogtam a fejét, és háromszor megcsókoltam a homlokát.  
    Egy percig csend volt.  
    A következő pillanatban egy nagy dobbanás. Móric a kályha előtt termett. Nem történt 
csoda. Kis csizmámban egy egér volt elbújva. Móric ezt megszimatolta, s ahogy az egérke a 
kályha melegére előmerészkedett, rajtaütött. Egy villanás!... s a kis szerencsétlen már Móric 
fogai közt volt.  
    Rettenetes. Csoda nem történt, és bennem valami elszakadt. A mese csillámló varázsa 
szétfolyt, eltűnt, mint száraz homokon a kristályos víz. Az elvarázsolt királyfi egeret ropogtat.  
    Kiábrándult öreg ember lettem hirtelen. Felkaptam a másik csizmámat, és Mórichoz 
vágtam.  
    Móric ijedten nézett rám, fájdalmasan és megbántottan.  
    A múltkor keresztülmentem a tanyán, ahol gyermekkoromban éltem. A kocsi már az 
akácfasornál járt, ahol hajdani kertünk kezdődött. A szívemben hullámzottak az emlékek. Sok 
éve jártam erre.  
    „Minden kisebb lesz − szóltam magamhoz. − Mikor rég nem látott tájakkal találkozik 
az ember, minden kisebbnek és kopottabbnak tűnik. Pedig minden olyan, mint akkor, csak mi 
nőttünk meg, a szemünk lát másképp, és belül lettünk mások.  
    Így vigasztalgattam magam, hogy ne fájjon a csalódás.  
    Május volt. Az Alföld tele a fehér akác szagával. Bűbájos fák álltak a rét szélén, s a 
füvön legeltek a fehér bárányok és a csacsi, és a pulik vigyáztak, mint akkor... A fák velem 
együtt megnőttek. Már a kert mellett jártunk. A lovak jól haladtak, és mégis soká tartott mel-
lette az út.  
    Ó, ez a kert ma is nagy. A magas kocsiról beláttam. A hinta még áll. A rózsalugas nyí-
lik. És az olajfa olyan ezüstös... A virágágyak csak olyan tarkák, a pillangók csak úgy kerge-
tőznek... S a gyengéd aranyszínillat átlibeg a kerítésen. Szelíd illat, a béke és az otthon illata. 
A sárga homokos utakon tarka foltok billegnek. Gyerekek játszanak. Csakúgy, mint akkor...  
    A ház is nagy. Hosszú, széles. S a hátsó ablaksor alatt virítanak a tubarózsák. Minden 
olyan, mint akkor. Csak én nem léphetek be oda többé, és már nincsenek meg a játékaim. A 
babák betörték a fejüket, és akármilyen nagy hó is lenne, előttem nem mutatkoznának többet a 
szánkázó angyalkák.  
    A régi otthon áll, s szebb, mint valaha, mert nem az enyém: elérhetetlen.  
    A kocsi kigördült velem a tanyáról. Az álmok és szépségek nem halnak meg, csak 
elrejtőznek.  
    Lassan elém jött az elvarázsolt királyfi; szegény Móric morcos, fehér arca. Az utolsó 
emlék. Mosolyognom kellett.  
    Most már értettem, hogy mégis királyfi volt.  
    Áldozatkész, becsületes, nyomorult kis testében mennyi hősiesség lakott! És eszembe 
jutottak többi kutyáim: a Betyár, a Tomy, a Tamás, a Talpas. Rövid kis életüket mellettem 
szaladgálták el, rám vigyáztak...  
    Néha fájdalmas öntudat fog el, lelkiismeret-furdalás, hogy nem tudom megérteni a 
titkát, melyek a beszédes, barna kutyaszemekben égnek. Csak tudnék felelni az örök kérdésre, 
melyet az állat intéz választott urához, az emberhez. Látjuk a csodát, de nem törődünk vele. 
Egy-egy szórakozott simogatással, odavetett kenyérdarabbal fizetünk. Pedig a némaságba 
zárt, mély külön lelkek ablakában, a sötét kutyaszemekből kiragyog a meg nem értettség két-
ségbeesése.  
    Az elvarázsolt királyfi itt jár közöttünk, de senki sem váltja meg.  
    A varázslatot nem lehet feloldani.  
    Itt ég és elég közöttünk az egyszerű, nagy szívek ékessége: a hűség.  
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Feladatok  
Zsigray Julianna Móric, az elátkozott királyfi című  

novellájához 
 
 

A feladatok megoldására 45 perced van. 
 
 
 

1. Írd a szövegdobozba a vastagon szedett szóalak második szótagját!  
 

 

… könnyű mozdulattal többölnyire                 eldobta a kutyát.  

Hetekig                  élt ott kint, rémítgetve a halászokat, elvadul-

tan, dühöngve, mint egy megőrült                 gyilkos. 

Itt ég és elég                 közöttünk az egyszerű, nagy szívek ékes-
sége: a hűség.  

 

4 pont   

 
 
 

2. A novellaszövegben szögletes zárójelben szerepel a ’j’ hang.   
  Válaszd ki a háromféle jelölési mód közül a szabályosat, majd írd a cellá-

ba a szabályos szóalakot! 
 

 

A barna cserépká[LY~J~∅]ha                 előtt égett a mécs. 

Ebben a cseké[LY~J~∅]ke                 világításban ott kering-

tek a mesék alak[LY~J~∅]a[LY~J~∅]i                 . 

Moso[LY~J~∅]ogtak                  és integettek valameny-

nyi[LY~J~∅]en                , akik már szabadon lerázták a va-
rázslatot.   
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3. Melyik szóval helyettesíthetnéd a ’pesztonka’ szót úgy, hogy ne sérüljön 
a novella hangulata? Több javaslatod is lehet! 

 

 
    

bébicsősz  bébiszitter  

csecsemőgondozó  dada   

dadus   dajka   

gondozó  gondozónő   

gyereklány   nörsz   

pesztra  szárazdajka  

 

6 pont   

 
 
 

4. Válaszd ki a szükséges szerkezeti diagramot, majd írd a megfelelő helyre 
a ’bika’, ’Gonosz’, ’Piktor’, ’Tarka-Kerge’ szavakat!   
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4 pont   
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5. Helyezd a megfelelő halmazba a − novellabeli − bika és békakirályfi jel-
lemzőinek számjelét!  

 

 

 A dédmama mesél róla. 

 A család tulajdona. 

 A mocsárba menekül. 

 Akolban él. 

 Csodatevő erővel rendelkezik. 

 Van tulajdonneve. 
 

___________________________________________________ 7 

 
 
 
 
 
 
 

3 pont   

 
 

6. Melyik szó jelentése nem hasonlít a kiemelt szóalakéhoz?   
 

 
6.1. Móric […], remegve önnön bátorságától, beódalgott a gyerekszobába.  
 

javaslat  
bekukkant   
belopakodik   
besettenkedik   
besomfordál   
besurran  

 
6.2. Én a kis zsámolyon ültem.  

 
javaslat  

kanapé  
puff  
ülőke  
ülőpárna  
ülővánkos  

 

2 pont   
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7. „A nyáron vettük húsz fillérért a baktertől, nem mintha megtetszett volna 
nekünk, de nagyon sajnáltuk, hogy éhezik.”  
Kicsoda a ’bakter’?  Húzd át a téves javaslatot! 
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2 pont   

 
 

8. Tegyél * jelet a ’hermelin’-re mutató nyíl mellé!   
 

 

 
 

1 pont   

 

baktenyésztő 
 

 

váltóőr 
 

 

pék 
 

bakkecske-
kereskedő 

 

BAKTER 
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9. Hányadik sorban van és hogyan kezdődik az a mondat, amelyben megin-
dokolja az elbeszélő, hogy „Mikor rég nem látott tájakkal találkozik az 
ember, minden kisebbnek és kopottabbnak tűnik.” 

 

 
a sor száma a mondat kezdete 

  
 

 

2 pont   

 
 

10. Nincs a szövegben, mégis tudjuk… 
 

 
 10.1. Miért szipogtak mesehallgatáskor a gyerekek? 
 Jelöld meg az egy helyes választ! 

Azért szipogtak, mert elérzékenyültek a mesén.  

Azért szipogtak, mert hideg volt a szobában.  
 Azért szipogtak, mert megfáztak a mocsárban.  

 Azért szipogtak, mert megkergette őket a bika.  
 
 10.2. Milyen vallású a mesélő családja? 

„Többször átúszta utánunk a Tiszát, és ha vasárnap a városba mentünk misére, 
ahová nem jöhetett velünk, utánunk szökött, huszonhét kilométert bujkálva az is-
meretlen, embernek érthetetlen, nagy érzésétől űzve.” 

 

  Tehát milyen vallású a család?                 

  Melyik szóalak utal erre?                  
 

10.2. Mikor mesél a dédnagymama? 
Válaszd ki az időpontot! 

  December 6-án   

  December 6-a előtt   

  December 6-a után   
 

4 pont   
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11. Jelöld meg azokat az állításokat, amelyek Móricra és Ágnesre egyaránt 
vonatkoznak!  

 

 
állítás igaz 

A bikát piros kendővel riogatja.  

A gyerekek játszótársa.  

Értékes bundát visel.  

Figyel a gyerekekre.  

Legfőbb feladata a szórakoztatás.  

Nem családtag.  

Rendkívül ragaszkodik a lábbelikhez.  

Úri családból származik.  

 

 4 pont   

 
 

12. Melyik fogalom illik a szövegdobozba? 
 

 
A pulykakakas úgy viszonyul a háziszárnyashoz,  
mint a bika a borjúhoz~ökörhöz ~szarvasmarhához~tehénhez ~tinóhoz. 
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bika 

 
háziszárnyas 

 
pulykakakas 
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13. Melyik sorban kezdődik az a mondat, amelynek ez az átirata: 
        A háziszárnyas végtagjain forgó nemesfémből készült kastély abbahagyta 

a mozgást, éleset csattanva zuhant le a mobil átjáró, a szivárvány első szí-
nét viselő lovas katonák csörtettek elő paripáikon, és ronda kétéltűek álcá-
ját magára öltő trónvárományos mentes lett a démoni szemfényvesztéstől. 

 

             
a sor száma  

 

 

1 pont   

 
 
 

14. Készítsd el a jellemzést!  
 

 
 Móric jellemzése a novellában: 

 

„Fehér volt, az egyik füle fekete s a hátán egy 

folt. Az orra tompa, morcos bajusszal és tüskés 

szőrrel borított. A farkát rövidre vágták, helyén 

csak egy nevetséges szőrgombóc. És sovány, ki-

éhezett, gyanakvó rosszhiszemű.” 

 

 A fényképen lévő kutya jellemzése: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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15. Írd a szerkezeti diagram megfelelő helyére a novellacselekményt jelző 
sorszámot!  

 

 
1.  Bikakaland; Móric hősiessége 

2.  Dédnagymama meséje; Móric mint békakirály 

3.  Móric hiánya 

4.  Móric megjelenése 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21−75. sor 76−158. sor 
  

  

____________________________ __________________________ 

 
tél 

1−20. sor   159−195. sor 
   
   

___________________________ __________________________ 
  

nyár tavasz 
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