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FELOLVASÁSRA ÉS ELMONDÁSRA SZÁNT SZÖVEG 
 
 
 
A halasi csipkék varrott csipkék, de technikájuk egyedülálló. 

Egyik fő jellemzőjük az erőteljes körvonal. A kontúrfonalat eleinte 
cérnából hurkolták, jelenleg fonalat használnak. A kontúrozott részek 
belsejét szövőöltéssel, köznapi nevén stoppolással töltik ki.  

Hosszú ideig sűrűn egymásba kapcsolt huroköltéssel, azaz 
gomblyuköltéssel töltötték ki a varrott csipkék motívumait. A korai 
csipkéken e díszítőelemeket rendkívül egyszerű pálcika-, háló-, esetleg 
póköltés kötötte össze. A XIX. század eleji tíz-tizenöt összekötőöltés 
helyett azonban ma már harminckilencet használnak. E csipkeölté-
seknek beszédes nevük van: harmatcsepp és hópehely, darázsfészek és 
borsószem, esetleg a különös hangzású kunfátyolos.  

Dékáni Árpád csipketervei három csoportot alkotnak.  
A virág- és levélmintásokon gránátalma, tulipán, békavirág, 

epervirág, csillagvirág jelenik meg. Szarvasok, pávák, galambok né-
pesítik be az állatalakos csipkéket. A figurális csipkék szereplői pedig 
a magyar népviseletbe öltözött leányok és legények. 

A csipkék kezdetben durvább anyaga napjainkra leheletfinom 
fehérítetlen lenfonál lett. Érdemes megjegyezni, hogy 1902 és 1911 
között a Dékáni-terveket a csipkekészítésben különlegesnek számító 
színes selyemfonálból varrták. E hagyományt kívánják napjainkban 
újraéleszteni a halasi Csipkeház varróasszonyai.  

 
A szövegváltozat forrása: 

László Emőke – Pásztor Emese – Szakál Aurél: Halasi csipke. Kiskunhalas, 1996. 12–3. 
 
 
 
 
 
 



A SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY ÍRÁSBELI FELADATAI 
 

 
A feladatok példaszövegei  

egyrészt a Halasi csipke-könyvből, 
másrészt Móra Zoltán  

(sepsiszentgyörgyi diák kiadás előtt álló)  
verseskötetéből valók 

 
 

   
1. A Dékáni Árpád tervezte céghirdető kártya 1902-ben jelent meg. 
   Javítsd a kártyaszöveg helyesírási hibáit! 
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(A kép hiányzik.) 

5  
 
 
 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY (Dékáni Árpád) – nyolcadik tanév;  2001. március 28-án 
Bibó István Gimnázium 

Kiskunhalas, Szász Károly utca 21. 
www.biboi-khalas.sulinet.hu 

Összeállította: Veszelszkiné Huszárik Ildikó 

 

2. A Magyar Iparművészeti Társulat 1902-es kiállítására készült katalógus meg-
őrizte a tervező és csipkevarrók nevét: 

„Halasi magyar csipkék. […] Tervezte Dékáni Árpád rajztanár. Ké-
szítették Szabady Eleonóra, Markovits Mariska, Lefkovits Rózsika és 
Schreier Rózsika”. 
 

      A tulajdonnevek hangjelölése alapján töltsd ki a következő táblázatot! 
 

hang betű(elemek) 
cs   
i   

ny   
s   
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3. A Halasi csipke című könyv téves nyelvi alakjai közül válogattunk. 

Javítsd a helyesírási, nyelvhelyességi hibákat! 
 
A magyar Iparművészet című folyóirat hamarosan figyelemmel kísérte a kiál-
lításokat, a Mintalapok gyakran közölték a csipkék legujabb darabjait. (14.) 
________________________________________________________________________ 

  
[D. Á.] erdélyi éveiről egyenlőre nem sokat tudunk. (15.) 
________________________________________________________________________ 
A közismert nevén "hatállatos", "pelikános" és "kétszarvasos" csipke a buda-
pesti műhely legkivállóbb alkotásai közé sorolható. (16.) 
________________________________________________________________________ 
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4. Ki ő? Mi ez? 

Válaszolj [halasi + csipke + készítő] szavakból alkotott kifejezéssel!  
 

 Halasra jellemző csipkét készítő ember 
  _____________________________________________ 

 bármely típusú csipkét – Halason – készítő ember  
  _____________________________________________ 

 halasi születésű, csipkekészítéssel foglalkozó ember 
  _____________________________________________ 
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5. A Többség című, egymondatnyi Móra Zoltán-vers szóalakjait közöljük ábécé-
rendben. 
Hogyan hangzik – szerinted – a központozás nélküli kétsoros? 
 

 a a a az gyöngyvirágra kórót megjegyzéseket s szél tesz viszi 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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6. Illeszd a helyükre az Úri pletyka kiemelt, ábécérendben megadott rímszavait! 
 

Pirulok, de majd csak elrejt egy .    a)  este 
Hogy mit csináltunk ma, vagyok oly   b)  gallér 
szét nem kiabálni, pedig jó ,    c)  gavallér 
de hogy hallgassak, vagyok oly .   d)  lekerül 
Csak annyit mondok, hogy ha jön az ,  e)  lenne 
elmúlik a pirulásom, és     f)  levente 
rólam gavallér-gallér s .    g)  levente-mente 
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7. Pótold a központozást a Pillangó című versszövegben! 

mint a lepkét kergető kisgyerek 
kacagva nevetve dalolom 
megfoglak megfoglak ne szaladj 
s ha megvagy akkor mégis 
megszeppenve rád csodálkozom 
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8. Jelöld az ábécérendnek megfelelően – számokkal – a Taníts című vers főnévi 

igeneveit!  
   

[ taníts] játszani sötét, gyermeki titkokat, 

csodák után faggatózni, pillangók 

szárnyára szállni, szavakat csókolni, 

reggel meggymagokat roppantani, 

estére szőke fákat növeszteni. 
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9. Mit jelent a hogy a dolgok közepébe című versrészlet dőlt betűs szóalakja? 

virágpárnán virágfejed s lehajt 
vállamon kacaringatózol jajt 
s jajveszéket környedezel kislány 
hogy remeg kezemben villa s kistány 
 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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10. Helyettesítsd rokon értelmű szóalakkal a megjelölt szövegrészt! 

 Egy parányi kofferbe kell beférnem, 
 bár a SZŰKSÉG nem erényem. 

 ___________________________ 

merre bujkálsz, királyfi,   
mely ZUG büszke otthonod…   

 ___________________________ 
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11. Részlet a Részletekből: 

minta leszel bőrömön egy 
le-nem-vehető jel… 
 
a) Melyik szó körülírása a fenti két sor? ____________________________ 
b) Te milyen le-nem-vehető jelet rajzolnál? 
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12. 7x 8a 7x 8a képletű a Te meg én négysoros. Pótold a hiányzó részt! 

Szünet. Tízpercnyi kávé, 
amikor nem láthatja más. 
Kávéba édes tejszín, 
kockacukornyi ________________. 
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13. Készítsd el a Valószerűtlen találkozás című vers átiratát a minta szerint! 

MINTA:  a micsodát egy micsodáért micsodálom         [micsodál ’mit csinál’] 
  = az egeret egy cseppért kémlelem 

  
micsodád mikor hogyan micsodába micsodálva  

= ___________________________________________________________________ 
micsodádon milyen micsodákból micsoda 

= ___________________________________________________________________ 
micsodál a micsoda is és micsodál 

= ___________________________________________________________________ 
micsodád micsodája micsodál a micsodára 

= ___________________________________________________________________ 
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14. Mi a betűjele – az Éjszaka című vers részletében – a nagybetűvel írott hangoknak? 

 
szép kicsi lány, bús barna szeme____el űzd el e____őlem 
        D        L 
a múltat s a jövőtlenséget, dalba öle____, hogy 
              J 
felmelege____ek, s a fe____eget újra röpülni taní____am! 
       GY                  L           CS 
Fény, ha velem vagy, látok, s formát öntök, akár te! 
Vigyá____, téged is átgyúrlak szép, szőke szavakba, 
   Z       
E____é vá____sz minden mozgóval, most aluká____ … 
   GY           L                                                          J     
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A versenyző diák sorszáma:     Az elérhető pontszám:    40 
                                                                    Az elért pontszám:  
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HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK 

 
Dékáni Árpád 

születésének 140., halálának 70.  
 évfordulóján 

 
 

Hallgasd meg háromszor a szöveget! 
(Közben jegyzeteket nem készíthetsz.) 
 
 
 

AKI ELŐSZÖR TERVEZETT HALASI CSIPKÉT 
 

 1886 őszétől a halasi református gimnáziumnak új rajztanára lett.     
E tanár Dékáni Árpád volt, aki 140 évvel ezelőtt született az erdélyi 
Alsójárán, s 70 éve, március 23-án halt meg Borbándon. 1885-ben végezte 
el a rajztanárképzőt, és egy egyéves szabadkai kitérő után került Halasra.  
 Széles érdeklődési körét példázza, hogy Halason műkedvelő színi-
előadásokat rendez, többek között az országos visszhangot kiváltó A falu 
rossza népszínművet; bohózat írásával próbálkozik; a gimnáziumban Szé-
kely Bertalanról elnevezett képzőművészeti egyesületet szervez; városren-
dezési terv kidolgozását szorgalmazza; újszerű sportot űz: kerékpározik, 
teniszezik. S nem utolsósorban: tanítványaival gyűjti és foglalkozásain al-
kalmazza a Halas környéki népművészeti motívumokat. Ezeket menti át a 
csipketerveibe is.   

A századelő ízlését tükröző varrottcsipke-terveket azonban – „eredeti 
új technikával” – Markovits Mária valósítja meg, létrehozva a mindmáig 
egyedülálló halasi csipkét. 
 A Csipkeház előtt található kétalakos szobor – Barth Károly és 
Mozer Ilona alkotása – a csipketervező Dékáni Árpád és a csipkevarró 
Markovits Mária alakját örökíti meg.  

 
 
 
 
 
 



FELADATOK 
AZ  

AKI ELŐSZÖR TERVEZETT HALASI CSIPKÉT  
CÍMŰ SZÖVEGHEZ 

 
Az írásbeli válaszadásra húsz perc áll rendelkezésedre. 

 
 

[I~H]-e? 
 

1. Igaz [I] vagy hamis [H] az állítás? 
 

 Dékáni Árpád Halason, az Alsóvárosban született.    
 Születésnapja: március 23.        
 Hetvenéves korában halt meg.       
 Közvetlenül a rajztanárképző elvégzése után került Halasra.  
 Bohózatai miatt országszerte „a falu rossza”-ként emlegették.  
 A gimnáziumban Székely Bertalannal egyesületet vezetett.   
 Szorgalmasan dolgozott a városrendészeten.     
 Tanítványokat gyűjtött Halas környékén.      
 Csipketerveit Markovits Mária valósította meg.     
 A Csipkeház előtt áll a kétalakos szobor.       
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      ESEMES = SMS 
 

2. Hogyan írnád SMS-üzenetként – azaz minél kevesebb karakter felhasználás
a következő szavakat? 
 

☺ egyesület   

☺ egyéves   

☺ erdélyi   

☺ eredeti   

☺ újszerű   
 

2,5 
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JE-LÖLÉS = JEL-ÖLÉS? 

 
3. Bontsd „elemekre” – a mintához hasonló módon – az alábbi szóalakokat!  

MINTA: hatalom = ha-ta-lom hat a lom ha T a lom 
 

 előadás  _____________________________________________________
 írásával  _____________________________________________________
 kétalakos _____________________________________________________
 műkedvelő _____________________________________________________
 sport  _____________________________________________________
 századelő _____________________________________________________
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             INTARZIA = SZÓREJTÉS 
 
4. Keresd meg azt a szöveghelyet, amely Dékáni Árpádhoz kapcsolódik! 
 

 Nagyot csapott a kocsmárosné csipkés alsójára, pedig igencsak sajgott a 
______________, mert _______________________________________________

 Elfogyott az utolsó flaska bor, bánd, de ne nagyon, hogy nem kóstoltad. 
______________, mert _______________________________________________
 

2 
 

    ANAGRAMMA = BETŰÁTCSOPORTOSÍTÁS 
 
5. Az elhangzott szöveg mely főneveit rejti az átalakított mondat? 
 

 [Borzos] [gumiin máz]; [alhas] [tárna]. 
________________   ________________    ________________   ___________

  
2 

 

       REJTVÉNY 
6. Mi a képrejtvény megfejtése? 
 

i 
d k 

__________________ 
 

0,5 
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ÚJSZERŰ, DE SPORTSZERŰ 

 
+. Dékáni Árpád korában a tenisz, kerékpározás számított újszerű sportnak. 
És napjainkban? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 
1x 

 
A versenyző diák sorszáma:   Az elérhető pontszám:   20 

Az elért pontszám: 
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SZÓ-TA-GO-LÓ 

 
Faraghóéknál szinte program szerint mindig rádióslágereket hallani. 

_____________________________________________________________________  
A toplistán – mindenütt – legelöl az a tősgyökeres tádzsik együttes áll, 

___________________________________________________________________________ 

amelyiknek az imázsát egy – a cambridge-i egyetemen tanuló – Freud nevű fickó 

___________________________________________________________________________ 

egyes-egyedül alakította ki. A Tálig cég ugyanis Freudot is és a rockcsapatot is  

___________________________________________________________________________

megvásárolná. Már árajánlatot is tett, holott a cég menedzserének – a költői  

___________________________________________________________________________

nevű Baudelaire-nek, mellesleg Boccaccio leszármazottjának – inkább a már 

___________________________________________________________________________ 

meglévő bandákkal kellene törődnie. „Azoktól sem kívánok megválni, semmi  

___________________________________________________________________________

kincsért” – ismételgeti. Különösen a huszonötödik helyen legelő TK-sök (ejtsd  

___________________________________________________________________________ 
’tökösök’) grupphoz ragaszkodik, hiszen ezeknek a fiúknak a rockos hangzású 

___________________________________________________________________________ 

muzsikája (elsősorban a koncentrációs lágerek borzalma ellen írott Rádiósláger 

___________________________________________________________________________ 

című nóta) telis-tele van nagyanyja meggyel töltött pitéjére emlékeztető zenei 

___________________________________________________________________________ 

megoldásokkal. 

___________________________________________________________________________ 
 
A versenyző diák sorszáma:   Az elérhető pontszám:    30  

Az elért pontszám:  
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