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HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK 
 

Karacs Teréz (1808–1892)  
halálának 110. évfordulóján 

 
 

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

KARACS TERÉZ HALASON 
 

 Karacs Teréz az államtól vagy a református egyháztól nyugdíjat nem 
kapott, de azért nem maradt támogatás nélkül öregkorára, mert Teleki Miksa 
gróf – Teleki Blanka öccse – az 1870. június 20-án kelt végrendeletében évi 
200 osztrák forint nyugdíjat hagyott részére élete végéig – hálából leányainak 
neveléséért. 

Ilyen nyugdíjasként költözött a hetvenedik évébe lépett Karacs Teréz 
1877. május 2-án Kiskunhalasra, kedves Mari nővére második férjétől való 
két lányához: Hoffer Máriához és Terézhez. Ők évek során át nála növekedtek 
Miskolcon, és váltak később Kiskunhalason egy leánynövelde vezetőivé. 
Nagynénjük jól érezte magát kiskunhalasi rokonainak ebben a nevelői köré-
ben, sőt intézetükben maga is vállalt segítő munkát.  
 1846-tól 1877-ig teljesen lefoglalta őt a tanítás és a nevelés munkája, 
de öregkorában, 1880-tól ismét írogatni kezdett, amikor arról olvasott hírt, 
hogy Virág Benedek budai lakóházát márványlappal fogják megjelölni. A la-
pok tévesen emlegették az író halálának idejét, s ez megszólalásra késztette 
Karacs Terézt. Megírta a Fővárosi Lapok szerkesztőjének, hogy ő jelen volt 
atyjával Virág temetésén, ezért bizton állíthatja, hogy az télen történt, mert 
ők a befagyott Dunán át gyalog mentek át  a temetésre: Pestről Budára.  
 Ettől kezdve igen sok emlékező írása jelent meg, főként a budapesti 
lapokban. Éles emlékezőtehetsége, józan ítélőképessége révén élvezetesen 
tudta felidézni a reformkorból személyesen ismert, de már többnyire nem élő 
írókat, művészeket, az akkori mozgalmakat – mégpedig egyszerű, közvetlen 
stílusban. 
  

PÁSZTOR Emil, Egy nagy magyar pedagógus Karacs Teréz, Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 1996, 78–79. 

   
 
 



 
 
 
 
 

 

 

FELADATOK 
A 
KARACS TERÉZ HALASON 
CÍMŰ SZÖVEGHEZ 

 
 
 
 

Az írásbeli válaszadásra húsz perc áll rendelkezésedre. 
 

 
 

HAMISig az 
 

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

 Teleki Blanka 200 osztrák forintot hagyott Karacs Terézre.   

 Karacs Teréz második férjének lányaihoz költözött Halasra.   

 Egyik unokahúgát Hoffer Eszternek hívták.      

 Másik unokahúga Karacs Teréz keresztnevét „örökölte”.    

 1877-től élt Kiskunhalason.        

 Unokanővéreivel egy halasi óvodában dolgozott.     

 Az írás volt a legfőbb elfoglaltsága 1846 és 1877 között.    

 A Fővárosi Lapok tévesen közölte Virág Benedek halálának idejét.   

 Karacsék a Duna jegén mentek Budáról Pestre a temetésre.   

 Karacs Teréz közvetlen stílusban emlékezett vissza kortársaira.    

 
10x1 = 10  
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ENNYI mENNYI? 
 

2. Tegyél relációs (< vagy >) jelet a következő határozók közé! 

— 1846-1877-ig  1870–1892-ig 
— ősz–tavasz   nyár-tél 

2x0,5 = 1  
 

EGYes VAGY TÖBBes  
 

3. Egészítsd ki – tetszőleges igei – állítmánnyal a töredékmondatot! 

. A Fővárosi Lapok Virág Benedekről ____________________. 

. A fővárosi lapok ____________________ Karacs Teréz írásait. 

. Víz- és gázművek ____________________-e a térképen? 

. A Halasi Vízművek ____________________ a csatornázást. 
  

4x0,5 = 2  
 

NÉV/törő 
 

4. Egy-egy szóalak „elemekre” bontásával család- és keresztnevet készíthetünk. 

MINTA: Casablanca = Kasza Blanka nappali = Nap Pali 

Folytasd a névtörést! 

_____________________ = ___________________________________ 

_____________________ = ___________________________________ 

 
2x0,5 = 1  

 

RÖVIDebbEN 
 
5. Írd le rövidítve az alábbi szóalakokat! 

. Budapest  = _________________ 

. budapesti   = _________________ 

. forint    = _________________ 

. Virág Benedek   = _________________ 

4x0,5 = 2  



PONTosan? 
 

6. Jelöld 4-val a helyes változatot! 

1870 június 20-án  1877 májusában  május elseén  
1870. június 20-án   1877. májusában   május 1-én   
1870 június 20.-án     1877. májusban   május 1-jén   
1870. június 20.-án    1877 májusban   május 1-n   

 
4x0,5 = 2   

 
   

(TÁ TI)ka 
 

7. A magánhangzó időtartamának megváltoztatásával új szó(alak) keletkezhet. 
Így alakítható át a szövegben lévő ’révén’ ’réven’-né. 
Melyek a te változataid? 
— _________________ ~ _________________ 
— _________________ ~ _________________ 
— _________________ ~ _________________ 
— _________________ ~ _________________ 

 
A ’tartár’, ’kórkor’ típusúakért többletpontot kapsz. 
— _________________   
— _________________   

 
  

2x0,5 = 2 +   
 

 
A versenyző diák sorszáma:   Az elérhető pontszám:   20 (+)  

Az elért pontszám:  
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A SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY ÍRÁSBELI FELADATAI 
 

A feladatok példaszövegei  
egyrészt Pásztor Emil Karacs Teréz című kötetéből,  

másrészt Karacs Teréz írásaiból valók   
 
 

 

KAR~ 
1. A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára szerint a ’karacs’ német eredetű 

szó (vö. Kratze), jelentése ’kaparó, kotró szerszám; bányászkapa’. 
A szótárban – többek között – milyen kar- kezdetű szócikkek követik? 

. _____________________   szláv eredetű; ’a téli napforduló ünnepe’ 

. _____________________   szláv eredetű; ’vminek a széle; szelet’’ 

. _____________________   vándorszó; ’égetett cukor’ 

. _____________________   hangutánzó eredetű; ’locsog, fecseg’ 

. _____________________   német eredetű; ’függönytartó rúd’ 

. _____________________   valószínűleg ótörök eredetű;  
’a sólyomalkatúak rendjébe tartozó,  
palaszürke hátú ragadozó madár’ 

 
6x0,5 = 3   

 

MIkor Őszinte TEréz? 
2. Gyűjtsél – a minta szerint – olyan egyszerű szavakat, amelyeknek eleje sze-

mélyes névmás, vége pedig önálló, szabályos helyesírású szó! 
 

TE    MI    TI  
 _____________  _____________  _____________ 
 _____________  _____________  _____________ 
 _____________  _____________  _____________ 
 _____________  _____________  _____________ 
 _____________  _____________  _____________ 
 _____________  _____________  _____________ 
 _____________  _____________  _____________ 
 
 

6x0,5 = 3  
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ÖT JELES vendég 
3. Hogyan írják a nevüket a Karacs-ház jeles vendégei? 

 
. [dérinészéppatakiróza] _______________________________ 

. [katonajózsef]   _______________________________ 

. [kazinciferenc]   _______________________________ 

. [kölcsejiferenc]   _______________________________  

. [vörösmartimiháj]  _______________________________ 

 
6x0,5 = 3  

 

BETŰző 
4. Kis- vagy nagybetű felel meg a zárójelben közölt hangnak? 

1888-ban jelent meg __radon Karacs Teréznek __ régi __agyar __ínészetről 
                                     [a]                                    [a]       [m]       [sz] 
 

 című könyve. Ezt követte 1889-ben a Karacs Teréz összes __űvei (__eszé- 
            [m]       [b] 
 
lyek) című könyv első kötete. Nyomatott Kner Izodor __orssajtóján 
          [gy] 
 
Gyomán; tehát nem Gyulán, ahogy néhány __exikon tévesen említi! 
              [l] 
 
A kötet a következő című négy nagyobb elbeszélést közli: __ __ülöncök,  
                  [a] [k] 
  
Janka, __erelem és __ötelesség,  __ív és __ang. Az első és az utolsó már  
       [sz]              [k]         [sz]       [r] 
 
az 1840-es években is megjelent (__ __onderűben s __z __letképekben). 

[a] [h]                   [a]  [é] 
 

Ezekben az években is sok kisebb-nagyobb cikket közöltek Karacs Teréz-
től a __ővárosi __apok. Írt a __emzeti __őnevelésben, a __ővárosi 

   [f]            [l]   [n]          [n]                       [f] 
 

 __apokban, a __agyar __aedagogiai __emlében; de más lapokban is. 
 [l]          [m]        [p]                [sz] 
 

3  
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RÉGIES: régi ez 
5. Karacs Teréz: Történetem (részlet)  

Keresztanyám közbenjárásával egy uri háznál szobaleányi tisztet vállalék. 
Midőn első reggel kisasszonyomat fésülém, eltévesztém vendéghaját s az idősb 
comtesse világosabb fonyadékát tüztem fejére. Ez felbosszantá őt, s szolgálatom 
ideje nem a legnyájasabb mód szerint azonnal kitelt. 

Búsan s azon nyilatkozással tértem haza, hogy többé szobalánynak nem sze-
gődöm. 

„De hát mi leszesz?” kérdé keresztanyám. 
„Nevelőnő – felelém elhatározva.” Hogyha csak két kisasszonyt nevelek is 

jobbra, mint az enyim volt, milly hasznot teendek a világnak. 
De hogy jártam e próbámmal is? valami igen régi divatnak láták a velem ér-

tekezett szülők nevelési elveimet, mellyek nem franczia nyelven, hanem az erköl-
csön alapultak. Én – dologba mélyebben látó szülők igazsága előtt hátrálva – 
ezen pályáról is leléptem, legalább más kulccsal valék megnyitandó azon 
sziveket, mellyektől a külhoni nyelvek a hazait elzárták. 

  
a) Húzz alá tíz, mai helyesírástól eltérő, valamint régies szóalakot! 

(A számítógép csak húsz szóalakot jelölt meg; azonban ennél többet találsz.) 
 

b) A párbeszédes részt írd le a mai helyesírás szerint! 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Comtesse-ként küldj – legfeljebb 160 karakternyi – SMS-t a kereszt-
anyának! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1+2+2  
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kiEGÉSZítő 
6. Az ábécérendben megadott szóalakokból alkosd meg a Karacs-mondatot! 

 
A 
a 
a  
ápolja, 
árasztja, 
azon  

balga
csak 
csak 
díszének 
hasonlítható, 
kárára. 

kedvenc 
kedvezése
kert 
kertészhez 
ki
ki  

legtehetségesebbek-
re 
nagy  
nevelő, 
növényeit 
sugarait

 

A balga nevelő, ki kedvezése sugarait  __________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

2  
 

 ÖSSZETÉTEL 
7. a) Mi a tagmondatok sorrendje a többszörösen összetett mondatban? 

A 
  az események fő helyeit […] a terem falán függő falitérképen mindig 

      megmuttatám 
  1  ha a történelemből magyaráztam 

  ki már előre volt utasítva a napi teendőkre 
  vagy megmutattatám a vezértanítvány által 

 

B 
  így igyekeztem különösen hazánk nevezetes helyeit tanítványaim  
  emlékébe, lelkébe vésni 
   s így kegyeletet oltani kebleikbe múltunk nagyjai iránt 

 

C 
 1    a földrajz magyarázatakor 

   ha oly ponthoz jutottunk 
   hasonlóan tettem 
   mely történeti nevezetességű 
  melyet szinte a térkép előtt tárgyaltam 

 
b) Mi a mondatok sorrendje a szövegben? 

A B C 
   

 
3+1  
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PONTosan 
8. Pótold a központozást [. , ; – - ( )]! 

Karacsné Takács Éva Karacs Teréz szintén írogató édesanyja 1845 ok-

tóber 9 én meghalt így már nem olvashatta el leányának legfontosabb pe-

dagógiai tanulmányát 

Az Életképek című pesti hetilapnak 1845 évi 18 21 számaiban novem-

ber 1 jétől kezdve négy folytatásos részben jelent meg Karacs Teréz nagy 

hatású programadó értekezése Néhány szó a nőnevelésről 

„Míg az emberiség a nők nevelésére nem figyel addig csak csonka lehet 

kifejlése[…] a nő az álladalom igen nagy befolyású tagja[…] képessé kell 

nevelni hivatására gyermeke nevelésére hogy a társaságot hasznos taggal 

szaporíthassa mert nem kell hinni hogy mit az anya elmulaszt a tanítóin-

tézet helyrehozza ” 

2  
 

HANGos 
9.  a) A hiányzó hangok jelének pótlásával tedd teljessé a szöveget! 

Karacs Teréz a ___iskolci leányiskola élén 

Re___elenként Karacs Teréz volt az első, aki elke___dte az iskolai munkát, 

a___al, hogy szemé___esen foga__a minden, a leánynöveldébe érkező nö-

vendékét. A leányokat szép jövőjű polgártársainak tekintette, s 

re___elenként ké___fogá___al üdvözölte. Nem neve___tette magát tanulói-

val „igazgatónő”-nek, „tanárnő”-nek, „Teréz néni”-nek vagy – a hivatalos 

címe szerint – „vezértanítónő”-nek, hanem a___t kérte tőlük, hogy őt min-

dig e___erűen „Karacs Teréz”-nek szólí___ák. Ma talán furcsá___uk a___t  

a gondolkodásmódot, de ké___égtelenül van valami fölemelő e___en…  

  

b) A nyelvújítás kedvelte a -da/-de képzős főneveket. Ezért kapta a leány-
iskola a „leánynövelde” nevet.  
Te milyen -da/-de képzős szavakat ismersz?   
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



c) Milyen megszólítással írnál levelet 

. az osztályfőnöködnek? 
__________________________________________________________________ 

. az igazgatódnak? 
__________________________________________________________________ 

. az osztálytársadnak? 
__________________________________________________________________ 

. valamelyik kereskedelmi adó műsorvezetőjének? 
__________________________________________________________________ 

. a szüleidnek? 
__________________________________________________________________ 

 

3,5+1+2,5  
 

ARANYos 
10.  Karacs Teréz a fővárosban 

Karacs Teréznek mint „házhoz járó tanítónőnek” a „magyar nyelvtan, 
irálytan, kapcsolva a történelem előadásával, lett” foglalkozása. A tanítás 
révén ismerkedett meg Arany János családjával, hiszen Juliska kislányát, 
Szél Piroskát tanította Arany Jánosék akadémiai lakásában. 

   
a) Szerinted melyik tantárgy régi elnevezése az „irálytan”? 

_____________________________________________________________________ 
 

b) Milyen rokoni viszony van az Arany János-családtagok között? 
Ercsey Julianna     Arany János 
 

            László (1844), Juliska (1841)                         Szél Pál 
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                   Piroska 
 

. László Juliska ______________, Juliska pedig László ______________. 

. Piroska Arany János ______________. 

. Szél Pál Arany János és Ercsey Julianna ______________. 

. Ercsey Julianna Szél Pál ______________. 

. Arany János Szél Pál ______________. 

. Szél Pál László ______________. 

. László Piroska ______________, Piroska pedig László ______________. 

. Ercsey Julianna Juliska ______________. 

0,5+5  
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REJTETT SZÓ 
11. 1823-ban jelent meg egy folyóiratban Karacs Teréz következő, „rejtett 

szava”. 
Három első betűm ha házadat lepi: 
Két utolsó hangom siet azt pusztítni. 
Az   e g é s z :  hazánknak gyászos temetője, 
Hol a bús magyarnak ma is hull a könnye. 
 

Mi a találós versike – történelmi vonatkozású – megfejtése? 
_____________________________________________________________________ 
 

0,5  
 

fordítás / FERDÍTÉS 
12. A XVIII–XIX. századi német író, filozófus Herder egyik verses tanítását 

Karacs Teréz fordította magyarra, meg-megbicsakló ritmusban. 
 
Válaszd ki a zárójelben megadott szóalakok közül, melyik illik a nyolc 
szótagos verssorokba? (Megjegyzés: a hatodik sor hét szótagból áll.) 
 

A szigor csak [csúfossá – makaccsá – undokká] tesz, 
Szívünk [hű – szép – zord], elzáruló lesz, 
S hol nem hódít a [keménység – reménység – szegénység], 
Szíveket nyer [a – e – egy) gyöngédség. 
 
Tanulj ebből, [hős – jó – kis]tanító: 
Dobd [el – ide – vissza] éles pálcádat; 
Többet használ a nyájas szó, 
[Ha – mint – vagy] száz mérges arculat. 

 
2  

 

 
 
 
 

A versenyző diák sorszáma:     Az elérhető pontszám:    40 

                                                      Az elért pontszám:  
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 FELOLVASÁSRA ÉS ELMONDÁSRA SZÁNT SZÖVEG 
 
 

A Nemzeti Színház megnyitási ünnepére 
 
 Köszöntelek korunk magas szülöttje! Üdvözöllek hazám nagy 
hőse! Vagy talán csak az a hős, ki fegyvert fog és vért ont? Oh 
nem. Sokkal keményebb küzdés előítéletekkel, lélekbe rögzöttek-
kel harcolni. 
 Sorsod végtelen küzdés leend. Kicsi lesz a melletted harcoló 
sereg, parányi, mint a szent ügy mellett vívóké szokott lenni, és 
végtelen nagy a téged megdönteni vágyóké, a tégedet gúnyolóké. 
Óh, önts óriási erőt a hajlékod, a zászlód alá sorakozókba; eleve-
nítsd föl lelkökben ama küzdelmek emlékét, melyekkel harcolniok 
kellett a magyar műveltséget hazai nyelven terjeszteni óhajtó mű-
vészet papjainak, e hon költőinek, míg ezt a szerény hajlékot 
számodra a haza fővárosában megalapíthatták. Tanítsd meg a ha-
zai nyelv megértésére a pártokba szakadt tarka nyelvű népet; se-
gítsd e hon lakóit eggyé tömörülni, önts beléjök egy lelket, egy ér-
deket, egy célt, s alkoss a tehetetlen, eldarabolt töredékekből egy 
nagy egészet.  

Legyen megszentelve minden lépted, leheleted. Beszéld a té-
velygő egyesek előtt sokszor, igen sokszor az áltata álszemérem 
miatt mellőzött, nem ismert szép magyar nyelvet, hogy tanulja 
meg azt, s vesse el a helyette elvállalt idegen, ferde célhoz vezetőt, 
a sajátjától elszakasztót, az idegen nemzethez nem csatolót. 
Gyújtsd a szeretet lángját kebleikbe, az anyai nyelv szent hangját 
bálványozót, és beszéld el nekik, hogy a nemzetek, melyeket ők 
követni vágynak, saját nyelvök használatával létek a nemes, a kö-
vetni méltó műveltség tetejére, és hitesd el, hogy az alkotó egy 
nemzet nyelvétől sem vonta meg a magasulásra, szellemi emelke-
désre való erőt, hanem mindegyik bír erre elég erővel, mihelyt az 
egység az egész nemzeten áthatóan munkál. 

 
A szövegváltozat forrása: 

KARACS Teréz, Szózat a nemzeti színház megnyitási ünnepére, Fővárosi Lapok, 1887. 
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EL-VÁ-LASZ-TÓ ≠ SZÓ-TA-GO-LÓ 
 
 

Adieu, diszkréció 

__________________________________________ 

(azaz egy teremőr beszámolója  

___________________________________________________________________ 

a kelet-európai irodalom konferenciáján látottakról) 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Csakis együgyű laikus képzelheti, hogy ától cettig áttekintheti  

___________________________________________________________________________ 

a legalább ezer kilogrammos, igen tetszetős tipográfiájú kötetegyüttest.  

___________________________________________________________________________ 

Ugyanis az ezt feldolgozó on-line adatbázis is (az itt tüsténkedő menedzsertől 

___________________________________________________________________________ 

tudom) hatévi előkészítés után született meg. Azonban a szakemberek 

___________________________________________________________________________ 

közérzete megnyugodhatott: a sokablakú képernyőkön (mert ezek villognak 

___________________________________________________________________________ 

itt körülöttem az aulában) a fájlok úgy ágadzanak-bogodzanak, hogy  

___________________________________________________________________________ 

az önmagát analfabétának vélő számítógépező is könnyedén barangolhat  

___________________________________________________________________________

adatról adatra. Többoldalnyi (én úgy mondanám: szakajtónyi) információ  

___________________________________________________________________________

zúdul iszonyatos iramban (a kollégáim szerint: köpésszerűen)  

___________________________________________________________________________ 

a felhasználóra. Csak győzzön kikecmeregni alóla! 

___________________________________________________________________________ 
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Elég régóta (körülbelül annyi ideje, amennyi idő alatt egy szivar  

___________________________________________________________________________

önmagától is elég) figyelem a bal oldali PC-nél ücsörgő, influenzás, filigrán, 

___________________________________________________________________________

nyilván kisevő idős urat. Egyszer kelet-európai, feltehetően csehszlovák 

___________________________________________________________________________ 

tollát kattintgatja reflexszerűen, másszor oly erővel csap le az egérpadra,  

___________________________________________________________________________ 

hogy már-már kisüléstől kell tartani a kéz és az egérkapcsoló  

___________________________________________________________________________ 

találkozásakor. Most éppen az ujjával megint egy – szerinte heveskedő –

___________________________________________________________________________ 

huszonéves diákot, aki az egyszerű, ’higany’ jelentésű kéneső és az összetett  

___________________________________________________________________________ 

kéneső közötti különbséget vizsgálja a monitoron. Holott a fiú nem tesz  

___________________________________________________________________________ 

mást, csak a legegyszerűbb módon – mint alagútban a metró – száguld  

___________________________________________________________________________ 

egyik helyről a másikra. Keresőjén máris ott sorakozik a ’Joule’, 

___________________________________________________________________________ 

’Julius Caesar’, ’Arkhimédesz’, ’aerobik’, ’Augustus’, ’Bacchus’ (csak nem 

___________________________________________________________________________ 

a kisüsti izgatja fantáziáját?!); a kurzor pedig már (hallottam ’helyező’-nek is)  

___________________________________________________________________________ 

’Arisztophanész’, ’Batthyány’, ’Batsányi’, ’Hauptmann’ nevénél villódzik. 

___________________________________________________________________________

Az egyetemista (nyilván az!), akárha Disneylandben lenne, megint vált:  

___________________________________________________________________________ 

az irodalom után a topográfia izgatja. S máris dől az adathalmaz 

___________________________________________________________________________ 
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a ’sarkkör’-ről, az ’Antarktisz’-ról, a ’bélapátfalvi templom’-ról,  

___________________________________________________________________________ 

a ’washingtoni centrum’-ról, de még ’Wales bárdjai’-ról is.  

___________________________________________________________________________ 

Sajog a lábam, meg kell mozdítanom. Elsétálok az első gépig. Már az aula 

___________________________________________________________________________ 

közepén állok. Valójában ez csupán álok. Látni akarom, mi történik  

___________________________________________________________________________

a két gépnél. Izgat ez a generációs párbaj. 

___________________________________________________________________________

Úgy tűnik, az ifjonc mindent elöl, szinte elpusztít gyorsaságával az idős férfi 

___________________________________________________________________________

elől. Ám ekkor az öregúr komótosan az egérre helyezi finom metszésű kezét, 

___________________________________________________________________________

s egy Haydn-partitúrát applikál a képernyőre. Na, ja! Ihletet kapott! 

___________________________________________________________________________ 
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