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HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK 

 
Nagy Czirok László (1883–1970) 

születésének 120. évfordulóján 
 
 

Hallgasd meg háromszor a szöveget! 
(Közben jegyzetelhetsz is.) 
 
 

A KISKUNSÁG NÉPÉNEK HITVILÁGA 
 
  

A természeti jelenségekből merítettek a tudósok, a vajákosok és a kuruzslók.    
Az ősi hitvilág maradványai a boszorkányok, a garabonciás deákok, a táltosok,       
a lelék és a lidércek.  

Tudósoknak nevezte népünk a gyógyításokkal sikeresen foglalkozó, jóstehet-
séggel megáldott személyeket, sőt a kiképzett bábákat is.  

A vajákosok (vagy javasasszonyok) sokféle betegséget gyógyítottak, többnyire 
ráolvasással. E gyógymódba – akárcsak a kuruzslók tudományába – babonás ele-
mek is kerültek. 

A boszorkányok – többnyire asszonyok – főleg a rontás tudományával rendel-
keztek. Az utolsó boszorkány 1753-ban Halason került máglyára.  

A garabonciások vándordeákfélék voltak, széles köpenyben járták a pusztá-
kat. Állítólag ők idézték elő a viharokat, forgószeleket úgy, hogy sárkányra ültek, s 
az a farkával széjjelhányta az asztagokat, kazlakat. 

A táltosok gyenge testalkatúak voltak, de foggal jöttek a világra szüleik hete-
dik gyermekeként. Hétéves korukban eltűntek a szülői háztól; hatalmuk, tudomá-
nyuk azonban csak úgy lett, ha ellenfelüket lényük átváltozásával legyőzték. Csodá-
kat meséltek és jövendöltek. 

A lelék házi szellemként kódorogtak, és sok-sok galibát, kárt, tréfát csináltak. 
Egyik-másik lele gólyalábakon járt, s így akár a kerítéseket is könnyen átlépte. 

A lidércek szerint az ő bal hónuk alatt kell kikölteni a fekete tyúknak fekete 
kakastól való tojását. A kikelő csibe a lüdvérc, amely a gazdájától folyton azt kérde-
zi: mit, mit? Amit parancsolnak neki, azt meghozza a házhoz. Csak teljesíthetetlen 
kívánsággal lehet tőle megszabadulni. 

A kuruzslók füvekkel, fákkal gyógyítottak; állítólag biztos szereik voltak ve-
szettség ellen is. De még a készülő frigy elpusztítására is vállalkoztak. Tevékenysé-
güket a XVIII-XIX. században hol engedélyezte, hol megtiltotta a halasi tanács.  
  

NAGY CZIROK László, Kiskunhalasi krónika, Kiskun , 163–167.halas, 2002  
   (szövegváltozat) 
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FELADATOK 
A KISKUNSÁG NÉPÉNEK HITVILÁGA 

CÍMŰ SZÖVEGHEZ 
 
 
 
 

Az írásbeli válaszadásra húsz perc áll rendelkezésedre. 
 

 
 

HAMISIG AZ? 
 

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

ν A javasasszonyok olvasással is gyógyítottak.        

ν 350 éve, Halason volt utoljára boszorkányégetés.       

ν Egykor tudósoknak nevezték a babákat is.         

ν A táltosok sárkányon száguldoztak.           

ν A garabonciások köpönyeget hordtak, mert gyenge testalkatúak voltak.  

ν A táltosok héttagú családba születtek.          

ν A táltosok csodatevő ereje már születésükkor megmutatkozott.   

ν A leléknek olyan lábuk volt, mint a gólyáknak.          

ν A lidércek tojásköltésre is képesek.           

ν A kuruzslók akár engedéllyel is végezhették tevékenységüket.     

 
10x1 = 10  

 
 

HASONLÓ:  HASON LÓ?  
 

2. Tegyél  -t az után a főnév után, amelyik elhangzott a szövegben! 

. mágia    ~  máglya  

. galiba    ~  kalyiba  

2x0,5 = 1  
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VÁLASZ-TÓ 
 
3. Írd le szótagolva a következő szöveget! 

. Bár Halas népének hitvilága sokszínű, mégsem lett belőle népének. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
  

2  
 

vigye KÁNYa 
 

4. Gyűjtsél négy -kány végű szót! 

. __________________________   __________________________  

. __________________________   __________________________  

 
4x0,5 = 2   

 

(ál)ETIMOLÓGIA 
 
5. Ha a ’vicces fás szárú növény’ tréfa, akkor mi… 

. a ’szellemszerű ásvány’              = ________________________ 

. a ’fűvel, fával gyógyító patás állat’   = ________________________ 
 

2x0,5 = 1  
 

 2xEZ = KÉTSZER EZ? KÉTSZEREZ? 
 

6. Oldd meg a 2a = b nyelvi feladványt, ha… 

. a = ’ősi igekötő’  és b =  ’háziszellem’,  
akkor 2a = ___________________________ 

. a = ’török, mongol rang’ és b = ’francia társastánc’,   
akkor 2a = ___________________________ 

. a = ’személyes névmás+kötőszó’ és b = ’kövér, megtermett’,   
akkor 2a = ___________________________ 

 
 

3x0,5 = 1,5   



SZÁM, OKKAL  
 

7. Válaszd a helyes megoldást (és jobb leszel, mint a számítógép helyesírást el-
lenőrző programja)! 

 
. Már hét éves?       Már hétéves?        

. Nem hetvenhét éves.     Nem hetvenhétéves.      

. A költemény egy versszakos.  A költemény egyversszakos.   

. Ez öt eurós képeslap.       Ez öteurós képeslap.      

. Van ötvenöt eurós albumod?  Van ötvenöteurós albumod?   

  
5x0,5 = 2,5   

 
 
 

A versenyző diák sorszáma:   Az elérhető pontszám:   20  

Az elért pontszám:  
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A SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY ÍRÁSBELI FELADATAI 
 

 
A feladatok példaszövegei  

egyrészt Nagy Czirok László Kiskunhalasi krónika című kötetéből,  
másrészt a Kiskunhalas almanachból valók   

 
 
   

BOLDOG VÉLEMÉNY: GONDOLKOZZ [1.]  
Palásti Péter halasi népköltő bölcselmei közül válogatunk. 

1.1.  Az ábécérendben megadott szóelőfordulásokból alkosd meg a Palásti-  
mondatokat! 

 

. [a] [a] [a] [a] [hanem] [meg] [Nem] [tények] [tényeket,] [változtatják] [vé-
lemények] [véleményeket.]  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

. [amit] [az] [az,] [bíznának] [egy] [emberek.] [Ez] [felsőbbségre.] [Gondol-
kozni] [legkevésbé] [legszívesebben] [szeretnek] 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.2. Mi a tagmondatok sorrendje a többszörösen összetett mondatban? 

. akárhogy megfizetik is      

. aki boldog akar lenni       

. ami nem vág a természetéhez     

. ne vállaljon olyan munkát      
 

1.3. Rímes szövegeiben helyettesítsd rokon értelmű változattal az aláhúzott 
szóelőfordulást! 

 

. Bármilyen az alany1, de a nevelménye2 
Csakis az lesz, amit oltanak3 beléje. 
1: ______________  2: ______________  3: ______________ 
 

. Szellemi abraknak1 mineműségétől2 
    Több függ, mint az ember születettségétől3. 

1: ______________  2: ______________  3: ______________ 
 

 

6   
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APJA FIA [2.]  
Nagy Czirok László nagyapja Gózon István parasztverselő volt. 
Értelmezd – legfeljebb ötmondatnyi szöveggel – a következő egysoros Gózon-           
példázatot! 

Ne rázd a fát, amelyik úgyis hullajt! 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2  
 

RIGMUS – RITMUS [3.] 
A tánc közben elhangzó felező nyolcas kiszólásokban pótold a válaszrímet!  

. Ki nem kap a házasságon, 
Hiába él a ____________________. 

 
. Tél az idő, fénylik a hó, 

Vígan csúszik a kis ____________________. 
 
. Akármilyen öregasszony, 

Ha férjhez mén, csak ____________________. 
 

1,5  
 

BÚCSÚ(s)ZÓ [4.] 
Lakodalomban elhangzó rímes szövegből idézünk. 

4.1. Egészítsd ki a felszólító módú igealakokkal a szöveget! 
4.2. Ki búcsúzik kitől?  _______________________________________________ 

Mert férjem házánál lészen a lakásom, 
_______________ azért az én kívánságom: 
    [fogaggyátok]  
Az úr néktek is jó házastársat  _______________! 
                    [aggyon] 
Leendő férjetek soha el ne _______________, 

          [haggyon] 
Istennek áldása rajtatok _______________, 

    [maraggyon] 
Végre az egekben magához _______________! 

         [fogaggyon] 
_______________, _______________ meg az isten, kívánom. 
        (álgyon)            (álgyon) 

 
4  



 
SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY (Nagy Czirok László) – tizedik tanév: 2003. március 27-én 

Bibó István Gimnázium 
Kiskunhalas, Szász Károly utca 21. 

www.biboi-khalas.sulinet.hu 
Összeállította: Veszelszkiné Huszárik Ildikó 

7 
 

ÖTödölő,  
avagy a tűbe fűző, netán a fűbe tűző varga esete [5.] 

 
A szövegből minden ötödik szóalakot elhagytuk.  
Tedd teljessé a Kacsó vargáról szóló anekdotát!  

Kacsó varga 

Az egyik szomszédja egy _______________  rossz csizmát vitt hozzá 

_______________, s így rendelkezett: 

— Aztán  _______________ likat bevarrj ám! 

A  _______________ szót fogadott. Mikor a  _______________- _______________ 

likakkal már megbirkózott,  _______________ bevarrta a csizmának                    

a  _______________ is. 

Ám amikor a  _______________ elment a csizmáért, s  _______________, 

hogy a varga mit  _______________, így kezdte: 

— Ejnye, hát  _______________ csináltál te?! 

— Hát így  _______________, kedves komám! Hát én  _______________ szót 

fogadtam. Lásd, ilyen  _______________ jó mestörembör! 

Aztán hozott  _______________ kancsó bort a kamrából.  _______________ is 

itták a jó  _______________. 

5  
 

 

 

 

KUNkor [6.] 
Mikor a szegedi nagy árvíz után Ferenc József Szegeden járt, egy tisztelgő 

küldöttség járult eléje Halasról is. A küldöttségben ott voltak a város vezéralak-
jai, kik termetre is nagy emberek voltak. A főispán így mutatta be őket       a 
királynak: 

— Van szerencsém felségednek bemutatni a halasi kiskunokat! 
   A király erre derűs célzással ezt kérdezte: 

— Ha a kiskunok ilyen nagy emberek, hát mekkorák lehetnek a nagyku-
nok? 

   
Az anekdota csattanója is azt bizonyítja, hogy 
  [akisésnagykunislehettermetrekisésnagykun], azaz: 

  ________________________________________________________________________ 
   
 

1,5  
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BÍRÓD BÍROD még? [7.]  
Ki miért volt valaha bíró? Válaszodat jelöld a négyzetben! 

. BORBÍRÓ 

 az italmérés tisztaságáért felelős ember    
 borszerető ember         
 sok borral rendelkező személy       

 
. HEGYBÍRÓ 

 hegymászó (régiesen)         
 hegytulajdonos         
 szőlőültetvény-vigyázó   

 
. PACALBÍRÓ 

 a vágóhíd rendtartója  
 rendkívül erős, akár több marhapacalt felemelő, elbíró férfi  
 kövér férfiakat kedvelő nő (választékos) 

 
. PÖRNYEBÍRÓ 

 jogi fogalom: a pört nyerő bíró összevonásából  
 tüzespernye-ellenőr   
 tűzkárokkal foglakozó jogi személy  

 
. SZÉKBÍRÓ 

 a mészárszék felelőse  
 székdobáló duhaj (férfi)   

      széktulajdonos (főleg nő) 
 

. TANYABÍRÓ 

 jómódú, tanyával rendelkező család  
 legeltető pásztorokat felügyelő személy    
 tanyai életet kedvelő (főleg felnőtt)   

 
. VÁSÁRBÍRÓ 

 rendszeres piac- és vásárjáró  
 vásárban sokat költekező (nő)   
 vásárban, piacon helypénzszedő  

 
 

3,5  
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LEBILINCSELŐ OLVASÓ [8.] 
5. Az 1782-ből származó tolvajnyelvi gyűjteményben jegyezték föl: 

TOLVAJNYELVI SZAVAK 
ördög 

topánka 
gagyi 

nagy víz  
leves 

pucziha 
szuszogó 

kukszi 
parázs 

gyertyáz 
felrántó 

lábravaló 
rajzolni 

füles 
szőrös 
olvasó 
bánya 

kaparó 
kút 

hontíroz 
topánkásodni 

kuttya 
rút ember 

megkaptuválnak 
olvasó 

csengettyű 

KÖZNYELVI MEGFELELŐIK 
lakat 
bor, pálinka 
arany 
sokaság a vásárban 
ezüstpénz 
ruha 
disznó 
vásár 
erszény nélkül pénz a zsebben 
vigyáz 
csizma 
nadrág 
lopni 
ló 
bunda 
bilincs 
lúd 
tyúk 
zseb 
tagad 
részegeskedni 
hajdú 
hóhér 
megfognak 
bilincs 
zsebóra 

 
Miről szól tehát a következő, tolvajnyelvi szöveg? 
 

Micsoda kukszi: van itt szuszogó, füles, buga, bánya, kaparó! Nézd ezt    
a szőröst! A kútjában lehet leves, sőt parázs is. Ej, de irigylem a lábravalóját, de 
még inkább a felrántóját. Amikor nagy víz van, akkor a legkönnyebb rajzolni. 
Milyen jó lenne egy csengettyű! Nem szeretek én topánkásodni, de most felhajtom 
ezt a kis topánkát, azután pedig gyertyázva megkutazom a szőröst. Csak a kuttya 
meg ne kaptuváljon, mert ördögöt tesz az olvasóra, és elvisz a rút emberhez. 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6  
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VÁSÁRVÁRÁS [9.] 
A halasi vásárban gyakorta megfordultak különböző árusok.  
De milyen állandósult kifejezésekben fordul elő az árusok neve? 

Például: bazáros = nem vagyok én bazári majom 
 

. kaptafás 

     _____________________________________________________________________ 

. kefekötő 

     _____________________________________________________________________ 

. kesztyűs 

     _____________________________________________________________________ 

. papucsos 

     _____________________________________________________________________ 

. pecsenyesütögető 

     _____________________________________________________________________ 

. szita- és rostaárus 

     _____________________________________________________________________ 

  
6  

 
FELVÁGOTT szavak [10.] 

A múlt században Halason még gyakoriak voltak a következő „foglalkozások”. 
Írd le szótagolva a főneveket! 
 

. esernyős   __________________________________________________ 

. gyümölcsaszaló __________________________________________________ 

. kádár    __________________________________________________ 

. pandúr    __________________________________________________ 

. rézüstárus   __________________________________________________ 

. számadó   __________________________________________________ 

. vadorzó    __________________________________________________ 

 

3,5  
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ÁLLATI  CSALÁD [11.] 
A halasi gazdák számára az állattartás biztos megélhetést jelentett.  
Tereld – a minta szerint – az állatokat a megfelelő helyre! 
Minta: 

NYÁJ 
kecske bak(kecske) gida 

 
  anyajuh 
  baromfi 
  bika 
  birka 
  borjú 
 

csibe 
csikó 
csorda 
emse 
kakas 
 

kan 
kanca 
konda 
kos 
malac 

 

mén 
ménes 
nyáj 
tehén 
tyúk

 
       

 
  

      
 

  
      

 
  

      
 

 
      

 

5  
  

VESSZŐ(futás) [12.] 
Milyen volt a halasi vendéglátás illemtana a huszadik század elején? 
Ha a hiányzó vesszőket pótolod, nem vétesz a szabályok ellen. 
 

Az  evés  közben  érkezőt  megkínálni  kötelesség. Ha  borral  kínálkozik  
a  gazda  akár  kulacsból  akár  kancsóból   először  ő  iszik. 

Ha  szalonnát  esznek  előbb  kenyeret  kell  falni  csak  azután  a  sza-
lonnát. Nagy  kenyeret  kis  szalonnát  illik  vágni. 

Ha  egy  tálból  esznek  más  elé  nyúlni  nem  illik. Ki-ki  maga  elől 
eszik. Tarhó (’tarhonya’) evése  közben  nem  szabad  kenyeret  harapni  nehogy 
morzsa  kerüljön  a  tarhóba. Vendégségben  a  látogatónak  nem  illik  „későre 
maradni”  „becsület  fogytáig”. 
  

1  



családFAmília [13.] 
 

Egykor a családtagok megszólítása is csak kötött rend szerint történhetett.  
 

A gyermek az apját édesapámnak, édesapám uramnak, de papának, 
tyatyának is nevezi. Az anya megszólítása: édesanyám, édesanyám asz-
szony; mama, mamám, nyanya, nyanyám. 

Az öregebb testvéreket Pista bátyámnak, Julis nénémnek; a fiútestvérek 
feleségét ángyomasszonynak vagy ángyikámnak, a nőtestvérek férjét sógo-
romnak, sógorbácsinak tisztelték.  

A nagyszülők testvéreit urambátyámnak és asszonynénémnek szólítot-
ták.  

A férj tegezi a feleségét: te asszony, te Julis, annyukom formában. A fele-
ség magázza a férjet.  

Az anyóst, apóst mindkét fél édesapámnak, édesanyámnak vagy ipam-
uramnak, napamasszonynak hívja. 

A módosabbak megszólítása kigyelmed, a szegényebbeké: kend. 
 

A 19. században Halas második polgármestere dr. Tóth Kálmán (1862–1923) volt. 
 

Tooth János                   ??? 
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Tóth János                      Zseni Krisztina   Szászy János                  Stur Etelka 

               

Irma (1858)   Teréz (1860)   Kálmán (1862)     Szászy Vilma 
Gizella (1865)   János (1867)  
Károly (1876)   Lajos (1876)         
Géza (1878   László (1885)                           (házasság: 1891-ben) 
                 Sarolta (1895)  Irén (1898) Ilona (1900) Márta (1904) 

 

13.1. Mi volt a teljes neve annak a családtagnak, akit Tóth Kálmán 

 ipamuramnak szólított: 
___________________________________________________ 

 1891 után akár édesanyámnak is nevezhetett: 
___________________________________________________ 

 édesanyám asszony megszólítással illetett: 
___________________________________________________ 

 

13.2. Hogyan szólíthatta Tóth Kálmán 

 Irmát:         ___________________________________ 

 Géza feleségét:     ___________________________________ 

 Tooth János (esetleges) húgát: ___________________________________ 
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13.3. Hogyan hangozhatott volna el 1900-ban ez a (képzeletbeli) beszélgetés       
Tóth Kálmán és  Stur Etelka között? [Ügyelj a megszólításokra!] 

 
— _________________, mikor indulunk Újvidékre? Mikor _________________ 
készen? – lépett a szobába Tóth Kálmán. 
 
— Azonnal, kedves _________________, csak _________________ be a lovakat 
a kocsissal. 

5  
 

 

FLEST FEST = F(L)EST [+14.] 
Az utolsó feladat gyerekjáték, de megoldása többletpontot jelent! 

Ünnepnapokon a fiúk, lányok az utcákon játszadoztak Legrégebbi játékuk 
szabálya ez volt: 
 

Fiúk, lányok egymás mögé sorakoznak, párosan, összefogózva. Az első 
pár feltartja a kezét, s a következő pár a kezük alatt átbújik, aztán megáll, 
majd ők is feltartják a kezüket, és így tovább.  

Közben mindnyájan ezt dalolják: 
 

Lányok ülnek a toronyban, arany koszorúban, 
Arra mennek a legények, sárga sarkantyúban, 
Ha tik lányok jól volnátok, nékünk köszönnétek, 
Azután meg a toronybul mindjárt legyünnétek. 
 

14.1. Írd a dal nyelvjárási (népies) szóalakjai mellé a köznyelvi változatot! 

    nyelvjárási     köznyelvi 
  _______________________  _______________________  

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 

_______________________  _______________________ 

 
14.2. Egy helyesírási tévedés is van a lejegyzett szövegben. Mégpedig? 

    _________________________________________________ 

 
14.3. Számítógépen flasht, azaz mozgóképet készítesz a fenti játék alapján.  

A programhoz vázlatosan – pálcikaemberekkel akár – rajzold le az átbú-
jós  játék szakaszait! 

     (Dolgozz a következő oldalon!) 
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A versenyző diák sorszáma:     Az elérhető pontszám:  50+5 

                                                      Az elért pontszám:  



FELOLVASÁSRA ÉS ELMONDÁSRA SZÁNT SZÖVEG 
 

  Vári Szabó István lovaglása 
 

   Vári Szabó Istvánt mint korának egyik leg-
szebb, legdélcegebb férfiát messze földön ismer-
ték. Az 1848–49-es szabadságharcban huszár-
századosként harcolt. Túrkevéről, a Nagykun-
ságból került Halasra. Apja a város chyrur-gusa 
lett, ő pedig 1872-ben Halas legelső polgármes-
tere. 
  
 Amikor 1876-ban híre szaladt, hogy Ferenc József király      
a feleségével együtt meglátogatja a jászkun területet, Vári össze-
gyűjtötte a város legkülönb fiait: a legnyalkább pásztorokat, mes-
tereket, gazdákat. Hetekig gyakoroltatta velük a lovaglást és   a 
helyes magatartást. 
  
 Várinak volt egy aranysárga szőrű, huszonnyolc éves lova. 
Balogh László muzsikustól vette, aki a vén gebét korábban csak 
vályoghordásra használta. Azonban a ló szőre olyan ritka szépsé-
gű volt, hogy Vári a lovat megvette, feljavította. 
  
 Ezzel az aranysárga lóval vezette el a mintegy ötven főből álló 
bandériumot Félegyházára, a királyi pár tiszteletére rendezett 
bálba. A bálban Vári még Erzsébet királynéval is táncolt.  
  
 A fényes ünnepet egy távirat zavarta meg: az uralkodópárt 
ugyanis arról értesítették, hogy az egyik gyermekük diftériában 
megbetegedett. A királyi pár nyomban vonatra ült. A vonatszerel-
vényt – a tisztelet jeléül – lovasok kísérték. Vári egész Kecskemé-
tig lovagolt a vonat ablaka iránt, társai azonban apránként és 
egyenként lemaradoztak. 
  
 E kiváló szerepléséért és az uralkodó iránt mutatott hűségé-
ért Halas első polgármestere 1900-ban lovagkeresztet kapott.  
 

A szövegváltozat forrása: 
NAGY CZIROK László, Kiskunhalasi krónika, Kiskunhalas, 2002, 50. 
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