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HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK 
 

Kannás Alajos születésének évfordulóján 
1926–1999 

Hallgasd meg háromszor a szöveget! 

(Közben jegyzeteket nem készíthetsz.) 

 

„A VERS A JEL, HOGY EGYSZER MÉGIS ÉLTÜNK” 
Kannás Alajos 

Los Angeles, 1998. december 30-án 
 
1926. július 21-én született meg Kannás Lajos és Jakab Zsuzsanna 

fia. A szülők gyermeküknek a germán–latin eredetű, ’egész, bölcs’ jelentésű 
Alajos nevet adták. 

Kannás Alajos első verspublikációi 1956-hoz kapcsolódnak. Komor él-
ményeit a Kormos kövek című verseskötetében tette közzé. E gyűjtemény 
1957-ben Rómában jelent meg, Budapesten 1991-ben adták ki. 

Halála előtt egy évvel így idézi fel ifjúkorát Kannás Alajos:  
„Október. Forradalom. Sopronon át bementem Győrbe. Én írtam a sop-

roni diákok kiáltványát a vérontás elkerüléséért, és az angol változatot a Pe-
tőfi rádió november 3-án délután leadta angolul. Másnap jött a szovjet táma-
dás, de én egy vöröskeresztes teherautón még éjfél előtt Bécsben voltam. Eb-
ből és későbbi határ menti találkozókból menekülőkkel és menekültetőkkel 
született a Kormos kövek című kötetem, amit először Rómában adott ki a Ka-
tolikus Szemle. Az angol–magyar kiadás 1998 őszén jelent meg Chicagóban. 

Kiskunhalas egy életre meghatározta útjaimat és magatartásomat.      
A házunk előtti kuruc szobor öntudatom ébredésétől kezdve arra emlékezte-
tett, hogy a labanc világ nem lehet az enyém, hogy járatlan utat lehet, és 
sokszor kell választanunk […]  

Az öreg temetőben Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc 
versein és műfordításain tanultam nyelvünk csodálatos varázsát. Az öreg 
temetői fák emléke ültetett a Szajnánál is a platánok alá, hogy a csend és a 
falevelek hangtalan beszéde mindig az élet szeretete felé fordítson a legnehe-
zebb időkben is. Kiskunhalason a Szilády Áron Gimnáziumban hallott eleve 
elrendelés […] adott […] megújuló erőt. Talán azt mondhatnám, hogy Kis-
kunhalas inkább ihletett, mint vonzott. Látogatni mindig élmény maradt, de 
újra ott élni nem kívánkoztam.  

A szövegváltozat forrása: 
 Kiskunhalas almanach (szerkesztette: Szakál Aurél), Kiskunhalas, 2002, 192.;  

Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván, Beszélgetés Kannás Alajossal, www.versmondo.hu/archiv/arcchiv03/2.doc 
[2006. március 10-én] 

 

http://www.versmondo.hu/archiv/arcchiv03/2.doc


FELADATOK A KANNÁS ALAJOS ALCÍMŰ SZÖVEGHEZ 
 

 

Az írásbeli válaszadásra húsz perc áll rendelkezésedre. 
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A versenyző diák sorszáma:  Az elérhető pontszám:   20  

    Az elért pontszám:    ,  

 

 

vagy I, vagy H 
 

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

 Kannás Alajos az édesapja nevét örökölte.      

 A Komor kövek című kötet 1957-ben jelent meg Rómában.   

 A kötetet Budapesten is kiadták.       

 Az angol és magyar változat megjelenési helye Chicago.    

 Kannás Alajos 1956-ban gyalog kelt át a határon.     

 Bécsben fogalmazta meg a november 3-i kiáltványát.    

 E kiáltvány a Kossuth rádióban hangzott el.      

 A halasi szülőház a kuruc szobor mögött volt.     

 A Szilády-gimnázium tanításáról eleve hallott.     

 Kedvelte a 20. századi költészetet.       
 

10x1 = 10   

 
SZÉT és ÖSSZE: ANAGRAMMÁSAN 

 

2. Melyik tulajdonnév felcserélt betűiből alakult ki mind a két tagmondat? 
 

Kos Nana sálja: nála – sajna’ – sok. 

___________________________________________________________________________ 
 

1x0,5 = 0,5   
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egy RÖVID, egy HOSSZÚ 

3. Alkoss egy-egy mondatot a megadott szó(alak)párral! 
 

3.1.  kötet ~ köttet 

__________________________________________________________________________ 
3.2.  fájlal ~ fájllal 

__________________________________________________________________________ 
 

2x1 = 2   
 

 
 

NÉGY, NEVES alkotó 
 

4. Írd be a táblázatba a huszadik századi költők nevét! 
(A család- és utóneveket összekeverve, kiejtés szerint megadjuk.)  
 

[árpád]  [babics]  [dezső]  [kosztolányi] 
[lőrinc]  [miháj]  [szabó]  [tót] 

 

családnév utónév 
  
  
  
  

 
4x0,5 = 2   

 
 

KIS- vagy NAGYKÖTŐJEL 
 

5. Pótold, majd írd a táblázatba a helyes, kis- vagy nagykötőjeles változatot! 
 

[angol magyar] [germán latin] [1956 ban]  
[július 21 én] [1926 1999]  [Szilády gimnázium]   
  

kiskötőjel nagykötőjel 
  
  
  
  
  
  

 
6x0,5 = 3   



SOROS KI-BE kapcsolás 

6.1. Válaszd ki az Anna, Anett, Elek, Eszter közül a sorba illő nevet, és írd      
a kijelölt helyre!  
Indokold a választásodat! 

 

Elemér, Alajos, Ede, Emese, Adél,    

 Illik, mert ______________________________________________________________ 
 

3.1. Válaszd ki és írd a kijelölt helyre a sorba nem illő nevet!  
Indokold a választásodat! 

 
Dóra Ákos Ivett Linda Péter Mária 

    
Nem illik, mert _________________________________________________________ 

 
2x0,5 = 1   

 
 

MI HOL MILYEN HOLMI 

7. Alkosd meg a tulajdonnevek alakjait a minta szerint! 
 

mi hol milyen 
Kiskunhalas Kiskunhalason kiskunhalasi 
Los Angeles   
Chicago   
Katolikus Szemle   

 
3x0,5 = 1,5   
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A SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY ÍRÁSBELI FELADATAI 
 

A versenyző diák sorszáma:  Az elérhető pontszám:   40  

    Az elért pontszám:    ,  
 

 
 

 
HONos 

 
1. A Kormos kövek bevezetőjéből való a következő vallomás.  
 

[…] nem kalapoztam és nem házaltam, se ITTHON, se OTTHON, mert 
nem éltem se külső, se belső hontalanságban, sem száműzetésben. 
 

1.1. Helyettesítsd a ’kalapoztam’ és a ’házaltam’ szóalakokat! 
 

kalapoztam  ___________________________________________________ 

házaltam  ___________________________________________________  

1.2. Mire utal a szövegben a nagybetűs ’ITTHON’ és az ’OTTHON’? 
 

ITTHON  ___________________________________________________ 

OTTHON  ___________________________________________________ 
 

4x1 = 4   

 
 

HATÁRos 
 

2. Írd le szótagolva a bevezető megjelölt szóalakjait! 
 

Pedig  a Bécsben tanuló, volt amerikai katona valóban ki-

áltványt írt és fordított angolra Győrött , ki-be járkált        

a havas határon […], látta az elesetteket , hal-

lotta a menekülők sóhaját […] az osztrák  éjszakban. 
 
 

4x0,5 = 2   
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LYUKACSos 
 

3. Jelöld a ’j’ hangot a hiányos szóalakokban! 
 

Előbb csak sóha od szökött az útra 

ma d tétován kibú t 

a kéte  és a múlt 

mögül a tűz s amint másodszor fú ta 

a kürt ét a ha nal hirnöke 
egy lettél a lázzal s tömeggel 

feszítvén szét az é szakát 
 

 

8x0,25 = 2   
 
 

DARABos 
 

4. Állítsd helyre a soronként megadott szóalakokból az aaaabab rímképletű 
versrészletet! 

 

én, Ha, lenne, összeraknám, szó   ___________________________________________ 

ha, kioldanám, lenne, szín  ___________________________________________ 

a, ha , láva, lenne, partján, út  ___________________________________________ 

a, holt, s, tanyán, végigfutnám  ___________________________________________ 

a, a, jajt, s, sírnám, tovább, vérnek ___________________________________________ 

alvadt, folytatnám, mondatát  ___________________________________________ 

de, ének, és, nincsen nincsen, szín ___________________________________________ 
 

7x0,5 = 3,5   
 

HIÁNYos 
 

5. Válaszd ki a Naplemente című versszövegbe illő szóalakot!  
 

A drótokon búcsúzó    [égők ~ fecskék ~ levelek ~ rigók]  

a     [hajnalt ~ naplementét ~ pirkadatot ~ reggelt]  
ökörnyál kötné ághegyekhez 

de lassan mégis jő az     [dél ~ hajnal ~ est ~ reggel] 

s amint a  ellebegnek  [égők ~ fecskék ~ levelek ~ rigók]  
egy öreg sírni kezd 

4x0,5 = 2   
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RITMUSos 
 
6. A Kannás-kötetben 42. versében két sajtóhiba van.  

Melyik hangot kell rövidre váltani, s melyik szót kell törölni, hogy a szabá-
lyosan jelölt – időmértékes – metrum megmaradjon?  
Kapcsold a szóbuborékot a módosított szó(alak)hoz! 
 

Állsz a hídon csak nézed a mélyet 
― ∪ ∪ ― ―  ― ∪ ∪ ― ―                          
zöld tükörén tört árny suhan át 
― ∪ ∪ ― ―  ― ∪ ∪ ―                           
hol van a lány a még csókra se érett 
― ∪ ∪ ― ―  ― ∪ ∪ ― ―                          
már a halál szövi szőke haját 
― ∪ ∪ ― ∪ ∪  ― ∪ ∪ ―                           
víg kamaszok hova vitt a november 
― ∪ ∪ ― ∪ ∪  ― ∪ ∪ ― ―                          
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2x1 = 2   

 
SZALAGos 

 
7. A Lábnyomok a hóban vers fényképszerűen rögzít egy pillanatot.  

Írj a versbeli kép alapján – a ki, mikor, hol, mit, miért kérdésre felelő – rö-
vidhírt a Halasi Tükörbe (vagy lakóhelyed újságjába)!  

 

A hóban apró lábnyomok szaladtak 
s mint szálldosó szalagúnak 
lágy villanása minden lépés fénylett 
de túl a térnek  
kiégett sarkán megtorpant a nyom 
s a golyóvert falon 
megalvadt vér sötétlett 
csak ennyi volt egy élet 
s a hóban nem szaladt tovább a nyom 

 
›› 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 

5x1 = 5   

 

 



RÁCSos 
 
8. A Kísértetek című vers nyomtatott képében elrejtettük egy költői eszköz nevét!  

(A keresett szakkifejezés ugyanannyi betűből áll, mint Kannás Alajos születési évé-
ben az utolsó két számjegy összege.)  
Írd a megtalált fogalmat a szükséges számú négyzetbe!  

 
Mint láthatatlan csatornákon 
ha halk lapát neszez 
vagy rozsda rág a börtönrácson 
és roppan az eresz 
az őszi ködben visszajárnak 
hangjuknak zászlaját 
feltűzik a körúti házak 
sírnak a sárga fák 
 

 
 
 

1x1 = 1   

 
 

PLAKÁTos 
 
9. Igazítsd a mai helyesíráshoz a Budapesti Forradalmi Ifjúság plakátját! 
 

 
 

5x0,5 = 2,5   
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HASONLATos 
 

10. Keresd meg – és jelöld számokkal – a két fénykép közötti eltéréseket! 
 

 

?x? = 2,5   
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DIVATos 
 
11. A Corvina Kiadó és az 1956-os Intézet gondozásában megjelent, a háború 

utáni magyar öltözködéstörténetet áttekintő Valuch Tibor A lódentől a mi-
niszoknyáig című kötetéből a divat változásai kapcsán a társadalmi át-
alakulásokat is nyomon követhetjük.     

     

11.1. Hasonlítsd össze az 1950-es évek elején készült két kép alapján – leg-
alább három közös vagy eltérő jellemző bemutatásával – a felnőttek és   
a gyerekek öltözködését! 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
3x1 = 3   

 
 
11.2. Mi bizonyítja, hogy a gyerekdivatban az egyik nemet részesítették 

előnyben?  
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2x1= 2   
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11.3. Ábrázold diagramon, melyik jövedelemcsoport mennyit költött évente 
ruházatra! 
Az 1956-os háztartás-statisztikai felvétel megállapította, hogy a ruházkodási színvonal különösen az alsóbb 
jövedelemcsoportokban igen alacsony. Azokat sorolták ide, akiknek egy főre eső havi jövedelmük 200–400 
forint között volt. A munkás- és alkalmazotti családokban az éves átlagos ruházati kiadás 1220 forint, az 
egyénileg gazdálkodó parasztcsaládokban 1000 forint, a termelőszövetkezeti parasztcsaládok esetében pedig 
1151 forint volt. A ruházati beszerzési keret tehát családonként átlagosan 90–100 forintot tett ki havonta.  

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       

 
5x1 = 5   

 
 

11.4. Milyen és mennyi ruhát vásárolt tíz és fél alatt egy háromtagú család? 
 

A Központi Statisztikai Hivatal 1956 augusztusában készített jelentése szerint a munkás- és alkalmazotti csa-
ládokban az átlagjövedelemből a családfő két és fél évente vásárolhatott magának egy 870 forintos öltönyt, 
tíz és fél év után cserélhette le 1000 forintos áron a télikabátját, és évente vásárolhatott magának egy pár cipőt 
260 forintért. Felesége szintén tízévente vehetett magának télikabátot, háromévente bővíthette a ruhatárát egy 
szövetruhával, amelynek 400 forint volt akkoriban az ára, de már évente vehetett egy olcsónak számító, 150 
forintos kartonruhát, és félévente meglephette magát egy pár harisnyával. A gyermekek esetében a kabát cse-
réjére három és fél évente, egy-egy olcsó ruha vagy cipő beszerzésére pedig félévente kerülhetett sor. 

 apa anya gyerek összesen 
télikabát     
öltöny     
cipő     
szövetruha     
kartonruha     
gyerekruha     
harisnya     

 

7x0,5 = 3,5   



FELOLVASÁSRA ÉS ELMONDÁSRA SZÁNT SZÖVEG 
 
 

Múltidézés 
  
 

Karátson Gábor 1957-ben, amikor letartóztatták, mindössze huszon-
kettő volt. Három évre ítélték, melyet később másfél év letöltendő börtönbün-
tetésre változtattak. Kicsoda Karátson Gábor? Ökológus? Tanár? Műfordító? 
Festő? Író? Mindezek külön-külön és együttvéve. 

Karátson Gábor egy embertelen kor ellen a legnemesebb módon harcol: 
alkot. Művész, a szó legszorosabb értelmében. Fegyverei az ecset és a vászon, 
a toll és a papír, a gondolat és a szó.  

Így született meg az Ötvenhatos regény, amely az író saját bevallása 
szerint tizenöt évig formálódott, csiszolódott. Regény, amely formáját tekintve 
inkább novellafüzér, anekdotagyűjtemény, amolyan egypercesek sorozata. 

Karátson Gábor könyve olyan, mint egy varázsszemüveg, amellyel az 
olvasó nem csupán lát, hanem érez is. Látja a Fő utcai, a Gyorskocsi utcai 
cellákat. Érzi a sötétséget és a hideget, a tehetetlenséget és a megaláztatást, 
amelyet csak az érthet igazán, aki mindazt átélte, amit ő. 

A regény jellemekről szól: barátokról és ellenségekről, túlélőkről és ál-
dozatokról, smasszerekről és sorstársakról, hősökről és megalkuvókról, tisz-
tességesekről és hamisakról. E jellemek korunk apró tükrei.  

Az író élete, különösen a börtönben töltött idő olyan, mint a katalizá-
tor, amelyen a múlt és a jelen történéseit átszűri és új, letisztult formában 
tárja az olvasó elé. 

Olvasmányos mű, tele fanyar humorral, groteszk jelenetekkel és meg-
annyi józan, bölcs gondolattal. Sokszor megnevettet és néha megríkat, de 
sosem kelt kételyt az olvasóban az igazságtartalmát illetően.  

 
A szövegváltozat forrása: 

KARÁTSON Gábor, Ötvenhatos regény, Budapest, Helikon Kiadó, 2005, ismertető 
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