
 

FELOLVASÁSRA ÉS ELMONDÁSRA SZÁNT SZÖVEG 
 

Élete a szép élet példája. Minden napja munkában telt. Jutalma a 
jól végzett munka öröme volt, családi boldogság, s az a ritka kiváltság, 
hogy egész élete nagy szellemek közelében telt. 

 
Csoda-e, ha szelleme és munkavágya korán fölébredt?  
 

 
1851-ben mintha révbe jutna: a nag

irodalomtörténet tanárának. Szász azt a
kérjék föl, ő kész elvállalni a mathesis üre
hogy néhány évet Arany közelében tölthe

rában  
meg  
Társa  
koszo
tői be

 
vele  
neki;  
kapta
tó, a  
Goet
dít.  

 
1875 óta Kunszentmiklós lelkésze, m

házasodott – immár másodszor –, felesé
mes lelkű, halasi származású Bibó Antoni

 
Műfordításai arról tanúskodnak, ho

gyönyörködő kedve, párosultan a nagy 
közt pedig van csak egy napra hívatott,
amelyet kár volna a futó időnek eltaposn
elég-e fölmutatni? A magyarázó úgy is cs
ember, aki teknővel hordta a világosságo
hogy rést nyitott volna, melyen besüssön 

in. Szász

____________________________________________

SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY (Szász 

1 
1846-ban, tizenhét éves ko-
 már az Életképekben jelenik
verse. 1848-ban a Kisfaludy
ság pályázatán ő nyeri el a
rút Murány hölgyéről írt köl-
szélyével.  
Látta Vörösmartyt, beszélt

Petőfi, angol szótárt is adott
 ezzel mintegy az ő kezéből
 eszközeit a jövendő műfordí-
ki Shakespeare-t, Moliere-t,
hét, Dantét, Victor Hugót for-
ykőrösi gimnázium meghívja az 
jánlja, hogy arra Arany Jánost 
s tanszékét. Ő jutalomnak vette, 

tett.  

ajd Szabadszállásé volt. Meg is 
gül véve a ritka szépségű és ne-
át.  

gy megvolt benne a műélvezők 
tanítók közlési vágyával. Versei 
 korai hervadásra ítélt, de van, 
i. S kell-e ezt magyarázni? Nem 
ak olyan, mint a mesebeli balga 
t az ablaktalan házba, ahelyett, 

a nap. 
(Voinovich Géza nyomán 

 Károly művei. Költemények és műfordítások 
Révai Irodalmi Intézet, 1929. I –XVI.) 
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A SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY ÍRÁSBELI FELADATAI 
 

 
 

Példatárként  
Szász Károly (1829–1905)  

Költemények és műfordítások című  
kötete szolgál 

 
 

 

MENNYI 10X(10X10) 
 

 
A Révai Irodalmi Intézet – mint kiadó – a kötet sorozatcímoldalán közli: 

SZÁSZ KÁROLY MŰVEI 
CENTENÁRIUMI KIADÁS 

 
 Tehát melyik évben adták ki a Költemények és műfordítások című 

Szász Károly-kötetet?  
__________________________________
__________ 

 
 Egészítsd ki egy-egy (idegen) számmal kapcsolatos szóalakkal az 

alábbi két mondatot! 
 

A magyar honfoglalás ezredik évfordulóját, azaz a 
__________-__________t 1896-ban ünnepelték. 
 
Ha a futballista a labdát kis magasságba sokszor egymás után 
fel tudja rugdosni, remekül ____________________. 
 

3  
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AZ IDŐ TART ÁM! AZ IDŐTARTAM…  
 

 
A kötet a mai helyesírástól eltérően jelöli  

a magán- és a mássalhangzók időtartamát. 
 

 Írd a versszöveg mellé a helyes szóalakot! 
 

Magánhangzó 
Hallod, hallod a hegedüt; 

 __________________________________ 
Oh figyelj húrjaira!  

 __________________________________ 
Hogy kel, hogy zúg végig rajtok

 __________________________________ 
A Rákóczi vihara.  

 __________________________________ 
Benne vád és benne bánat, 

 __________________________________ 
Mely lesújt, meg fölemel. 

 __________________________________ 
Sir a multon, – ám dijába 

 __________________________________ 
Nagy jövendőt követel! 

 __________________________________ 
Átka fölzúg… abba kardok 

 __________________________________ 
Csattogása elvegyűl;  

 __________________________________ 
Csatazaj csörg… pedig csak egy

 __________________________________ 
Kis nyirettyü hegedűl. 

 __________________________________ 
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Mássalhangzó 

Hagyjátok el hát, hadd legyen
 __________________________________ 

Felejtett sirja jeltelen;  
 __________________________________ 

És néma hideg sirkövén 
 __________________________________ 

Ne légyen köny: csak az enyém!
 __________________________________ 

 
Felejtsétek el, emberek! 

 __________________________________ 
Fedezd be árnynyal, zöld berek!

 __________________________________ 
Adj néki nyugtot, néma sir!

 __________________________________ 
Ne kapd föl nevét, kósza hir!

 __________________________________   
4  

 
 
 

ANGYAL ÉS ÖRDÖG   
 

 
A fenti Szász Károly-cím olyan ellentétre épül,  

amelynek különböző változatait a szólásainkban is megtaláljuk. 
 

 Pótold a hiányzó ellentétpárt! 
 

 __________________, anyád ide jöjjön! 
 Itt a kezem, nem __________________! 
 Egyszer hopp, másszor __________________! 
 A kecske is __________________, a káposzta is megmaradjon. 
 Rokonok __________________, Éváról. 
 Messze van, mint Makó __________________. 
 Éjt __________________ téve dolgozik. 

7  
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ver, sír, ás = VERSÍRÁS 
 

 
1854-ben keletkezett a Fülemile-dal,  

amelynek nyolc szótagos, párrímes második szakaszát közöljük,  
csonkán. 

 
 Tedd teljessé a strófát! 

 
Fekszem a zöld fűbe’ ________________, 
Rengő bokor árnya alatt; 
A madár mind egyre ________________, 
Kihallik a bokor alól. 

1  
 
 

  

VERSFÖLDRAJZ 
 

 
Szász Károly előszeretettel használ költeményeiben  

választékos, régies földrajzi fogalmakat: ’bérc’, ’berek’, ’róna’, ’szellő’. 
De hogyan használták költőtársai? 

 
 Írd az idézet alá a Szász Károly-féle szóváltozatot! 

 
     Lengjetek, óh kellő zefirek, lengjetek… (Csokonai Vitéz Mihály) 

     ______________________ 

     Hervad már ligetünk… (Berzsenyi Dániel) 
     ______________________ 

     Aranyos lapály, gólyahír, 
     áramló könnyűségű rét. (József Attila) 
     ______________________ 

     Itt ülök csillámló sziklafalon. (József Attila) 
     ______________________ 
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     S a végtelen mezőkön szőke fényben 
     Kazlak hevülnek tikkatag kövéren. (Juhász Gyula) 
     ______________________ 

     … a hegytetőn már a hajnal dereng… (Szabó Lőrinc) 
     ______________________ 

 
3  

 

RÍMSZAVAK  ≠  RÉMSZAVAK 

 
A Hazámhoz című versben  

4/4 és 4/3 tagolású ütemhangsúlyos, ababcdcd rímképletű sorok  
váltják egymást.  

 Melyik rímszó illik a szakaszba?  
Hirt se hallok már [erővel – felőled – teknővel – terólad] 
Erdős völgyes szép [babám – hazám – kapám – tájam]! 
Most hogy távol vagyok tőled, 
Most szeretlek igazán. 
Azt a völgyet, azt a [bérczet – érczet – képet – népet] 
Soha nem feledhetem, 
S kél szivemben vágyó érzet: 
Hogy zokogjak [hevesen – kebleden – kedvesen – sebeden] 
 

2  
 

 

BEMBEN 

 
1880-ban, Bem József szobrának leleplezésére  

készített Szász Károly egy terjedelmes ódát. 
Ebből való a következő részlet: 

 
Mikor az ágyu négy nap dörge 
Vizakna, Piski, Déva közt, 
A fehér hó szitált a földre, 
Melyet piros, fris vér füröszt… 
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 Az 1848–49-es szabadságharc mely csatáit említi? (-i képzős mellék-
névvel válaszolj) 

____________________  ____________________  
____________________ 

 
3  

 

 

SZÍN S-EN 

 

Az Erdélyi út című, 1874-es versében  
méla fájdalommal idézi gyermek- és ifjúkora táját. 

 A domborzati térképen milyen színnel jelölnéd az aláhúzott földrajzi 
neveket? 
A nap az ég-peremrül néz le, 
Alkony-fényben minden tető. 
Arany színt vált a Csáklya bércze.
 _____________________________ 
Kéken mosolyg a Kecskekő. 
 _____________________________ 
 
Komoran áll a Pilis orma,  
 _____________________________ 
Mint óriás sirhalom; 
A Nagyerdő is oly komor ma, 
 _____________________________ 
Mint sötét árny a rom-falon. 
 
Domboldalon juhnyáj kolompol, 
Míg a völgy szűk szorúlatán 
Úgy tör a Sztrigy, az Ompoly, 
 _____________________________ 
Mint egy erős hős, vert csatán. 
 
S hol elsimúl a hegyek lába, 
Ím, zengve lejt az Aranyos;  
 _____________________________ 
Lágy ágya, tündöklő virága 
Az aranypor, mit árja mos. 

6  
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halálosan, MINT A FAvicc 

 
A Mint a fa című, 1872-es verse létösszegzés. 

Nem meglepő ezért, hogy  
a „S ha napom lemegyen…” sorban  

körülírással utal a halálra. 
 

 A magyar nyelv szerint hányféleképpen lehet meghalni? Folytasd, 
csak ki ne dőlj a sorból!  
______________________________  
_______________________________ 
______________________________  
_______________________________ 
______________________________  
_______________________________ 
______________________________  
_______________________________ 

 
4  

 Húzd alá a ’mit’ kérdésre felelő szóalakokat! 
 

Én, ha életemben 
Egy fát ültethettem, 

Mely dús lombokat hajt, 
Nyáron minden ága 
Tele van virággal, 

Őszre gyümölcs függ rajt’, 
Vándornak hüs árny van 
Alatta, s odvában 

Szállásol gazdag rajt: 
Lesz ok elhitetnem, 
Hogy eleget tettem, 

S szivem mást nem óhajt! 
4  
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KIVEL KI VALL? 

 
A „Kivántam én is szépen élni / E földi élet szinterén…” kezdetű Szép-

életben Szász Károly a (költő)elődökről vall. 
 

Nagy szellemekkel társalogva: 
Magam’ az üdv helyén lelém; 

Hozzájok is, mint templomodba, 
oly áhitattal léptem én. 

Megkapva szent őrűletétől 
Forgattam Shakspere lapjait, 
S ha Milton lesújtott az égből, 

Poklán át Dante visszavitt. 
 

Ah, e nagyokkal élni mindig, 
A csillagok körébe’ fent, 

Míg fényök’ a tejútra hintik, 
Mérni, mint Newton, a végtelent, 

A tengernek belátni mélyét, 
Vulkán méhét, mikor kitör, 

S az ember-sziv ezer rejtélyét –  
Mily élet volna, mily gyönyör! 

 
 
 
 Tehát kikkel „társalgott” Szász Károly? (-VAL ragos tulajdonnévvel 

válaszolj) 
 

______________________________  

_______________________________ 

______________________________  

_______________________________ 
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A versenyző diák sorszáma:  

                       Az elérhető pontszám:     40                  

Az elért pontszám:  
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HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK 

 
 

Szász Károly 
születésének 170. évfordulóján 

 
 

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

SZÁSZ KÁROLY 
 
 

 1829-ben született Nagyenyeden. Budapesten halt meg 1905-ben. 
A szabadságharcban műszaki tiszt volt, majd Gömör megyében ne-

velősködött; itt kötött barátságot Tompa Mihállyal. Az ő hatására lett 
pap.  

Rövid segédlelkészkedés után Nagykőrösre hívják matematikata-
nárnak. Innen Kecskemétre, majd Kunszentmiklósra, később pedig Sza-
badszállásra kerül.  

Az 1860-as évektől országos feladatokat lát el: országgyűlési képvi-
selő, a közoktatásügyi minisztérium munkatársa, tanfelügyelő, reformá-
tus püspök, az Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja. 

Első felesége – a költői nevű Szász Póli – korán elhunyt. Emlékét az 
Iduna-versek őrzik. 1858-ban ismét megházasodik: felesége a különös 
szépségű halasi lány, Bibó Antonia. Az 1870-es években Szászék Halason 
laknak, de később is, ha tehetik, gyakran időznek a városban. 

Szász Károly verseket is ír. Többet Halason is. Ezek közül való az 
Akadémia Nádasdy-díjával jutalmazott terjedelmes, történelmi költemé-
nye, a Salamon. De itt, Halason születik 1872-ben A magyar irodalom új-
jászületésének százados évfordulóján című ódája is. 

Szász Károly műfordításokat is készít. A múlt századi olvasók az ő – 
ha nem is mindig költői – tolmácsolásában nézhették Shakespeare-t, 
Moliere-t, olvashatták Dantét, Goethét. 

(Kiskunhalas helytörténeti monográfia alapján 
Kiskunhalas, 1965.; 360. l.) 
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FELADATOK A SZÁSZ KÁROLY CÍMŰ SZÖVEGHEZ 
Az írásbeli válaszadásra húsz perc áll rendelkezésedre. 
 
 
 

 
HI-HI-HI 

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

 
 Szász Károly Nagyenyeden született, Kiskunhalason halt meg.  
 A mai Bács-Kiskun megyében Kiskőrösön, Kecskeméten,  

    Kiskunhalason volt lelkész.        
 Nagykőrösön matematikát tanított.       
 Katolikus papi tisztségeket töltött be.       
 Első felesége emlékét a Duna-versek őrzik.       
 Második felesége Bibó Antonia.        
 Halashoz felesége révén kötődik.       
 A Sámuel című versét Halason írta.       
 E verséért Nobel-díjat kapott.        
 Drámai és lírai műalkotások fordítójaként tartjuk számon.    

  
10  

 
 
 

 
NYÁJAS DAY

 
Alkoss minél több magyar szó(alako)t a [NÁDASDY-DÍJ] betűkből! 

__________________  __________________      
__________________ 
__________________  __________________      
__________________ 
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TYÚKOL A TYÚKÓL, VAGYIS HANGOS A TYÚK 

 
Hányféleképpen lehet leírni a következő hangsorokat? 

A változatokkal írj egy-egy mondatot! 
 

 [szásztyúk] 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

 [hattyúk] 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

 [dugattyúk] 
 ______________________________________________ 
 ______________________________________________ 

 [dugattyuk] 
 ______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

3  
 
 

 
(MŰ)FORDÍTÁS 

 
Melyik nép(csoport)név nem illik a sorba? 

 
angol, dán, görög, ír, rác, szász, tót 

  
 A(z) _____________, mert ___________________________ 

__________________________________________________

_________________________________________________. 

 

2  
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HEINE, VESS! HEJ, NE VESS! HEJ, NEVESS! HELYNEVES… 

 
Gyűjts olyan településneveket, amelyekben személynév van! 

(A tíznél több földrajzi névért többletpontot kapsz.) 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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