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HANGZÓ SZÖVEGHEZ KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSBELI FELADATOK 
 

Tooth János emlékére 
 
 

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

A MAGYAR SAJTÓ MEGSZÜLETÉSÉTŐL, 1780-től 
 
 

A magyar hírlapkészítés kezdete a 18. században élt Rát Mátyáshoz 
kapcsolódik. A német egyetemeken végzett evangélikus lelkész-szerkesztő 
Rát Mátyás nemcsak az újságolvasás művészetét tanította, hanem az újság-
készítés szabályait, az újságírói felelősséget is értelmezte. Nézetei szerint a 
hírlapok arra törekszenek, hogy igazat írjanak, s nem hibáztatható az újság-
író, ha híre nem bizonyul igaznak. Az újságíró nem győződhet meg hírei iga-
záról, nem is ez a feladata, hanem az, hogy felderítse és összegyűjtse a híre-
ket. Az a helyes, ha az újságot nem tekintjük többnek annál, mint ami, va-
gyis hírek és vélemények gyűjteményének. 

A Rát Mátyás által létrehozott Magyar Hírmondó 1780-tól hetenként 
kétszer, szerdán és szombaton jelent meg. Egyhasábos (könyv típusú) törde-
lésével nem újság, hanem inkább folyóirat volt.  

A második magyar újság Bécsben jelent meg, címe: Magyar Kurir. Mel-
léklete a Magyar Musa, amely az első, magazinszerű magyar nyelvű lap volt. 
Ugyancsak Bécsből indult el a – terjedelmes című – Hadi és Más Nevezetes 
Történetek.   

Mindezeknél jelentősebb volt az 1788-as indítású kassai Magyar 
Museum, az első önálló magyar folyóirat. Jelentős írók – Kazinczy Ferenc, 
Batsányi János – álltak mögötte.   

Az 1817 januárjában megindult Tudományos Gyűjtemény a Pestre ke-
rült tudósokból és írókból verbuválódott. A kiadó, Trattner Mátyás modern 
lapkiadó módjára működött: díjazásban részesítette a szerkesztőt, honorári-
umot fizetett a szerzőknek, reklámozta a lapot.   

E Gyűjtemény 1821-es X. kötetében jelent meg egy írás Halas város 
történetéről. Szerzője Posfay János, a dolgozat címe Értekezés a kunokról és 
azoknak egyik hajdani Anya Városáról Halasról. Ez az értekezés szolgált 
Tooth János Kis-Kun-Halas város története című munkájának alapjául.  

 
   A szövegváltozat alapja: 

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/konyvtar/tortenet/buzinkay/sajtot.htm 
  

   



 
 
 

 
 
 
 

FELADATOK 
A MAGYAR SAJTÓ MEGSZÜLETÉSÉTŐL, 
1780-től 
CÍMŰ SZÖVEGHEZ 

 
 
 
 

Az írásbeli válaszadásra húsz perc áll rendelkezésedre. 
 

 
 
 
 

VAGY VAGY 
 
 

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

 Az újságírás alapszabályait Rát Mátyás alakította ki.    

 Rát szerint az újságíró felel a hírek igazságtartalmáért.            

 Rát az újságot hír- és véleménygyűjteménynek tekintette.           

 Az újságírás ihletője a magyar múzsa.                                             

 A 18. században voltak Bécsben megjelenő magyar lapok.    

 Az újság és folyóirat közti egyik különbség a hasábszám.    

 Kazinczy Ferenc is szeretett megállni Kassán a múzeum mögött.   

 Százkilencven éves az 1917-ben megjelent Tudományos Gyűjtemény.    

 1821-ben a Tudományos Gyűjtésben mutatták be Halas történetét.   

 A Posfay János-féle értekezés volt Tooth János munkájának alapja.   
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KERESZTÜL-KASUL 
 

2. Írd be a vízszintes sorokba a sajtónyelvből vett szakszavakat!  
A kijelölt oszlopban egy újságtípus neve rejlik. 
 

                1. egy lapra kerülő két vagy több szövegoszlop egyike 

              2. a sajtó leggyakoribb, rövid műfaja 

                3. az újságban téma szerint csoportosított információk 

              4. általában a szöveg élén álló mondat/szerű rész 

                5. az újságterjedelem alapegysége  

                      6. az újság megjelenésének mennyisége  

                 7. az újság megjelenésének helye  

                8. lapszél   
 

2  
 

ÖSSZE vagy VISSZA 
 

3. Ha a mondatban lévő tulajdonnévhez adsz vagy a tulajdonnévből elveszel 
egy mássalhangzót jelölő betűt, akkor könnyedén kiegészíted a következő 
mondatokat. 

 

 Karcagon mást se csinál, csak . 

 Solton ismerte meg  nevű barátját. 

 Péren a folyócska már csak egy pici . 

 Pesten legkedvesebb napszaka az  volt.  

1  
 

CÍM(eres) 
 

4. Adjál – legalább három szóalakból álló – címet annak a két újságnak, amely-
nek témája egy-egy állat! 
 

  1. újság 

  
 

  2. újság  
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 (tulajdonk)ÉPPEN Ő SZÉT-SZE-DE-GE-TŐ 
 

5. Írd le szótagolva az alábbi szóalakokat! 

 Batsányi   

 Posfay   

 Tooth   

 Trattner   

2  
 

se nem OSZT, se nem SZOROZ 
 

6. Melyik az az egyelemű, de több hangot jelölő azonos jel, amellyel teljessé te-
heted a szótöredékeket? Írd a szóalakot a jelölőnégyzetbe! 

 

 A szólakokat teljessé tevő jel:  
 

 két  ?    =   

   ?  dán  =   

 magazin  ?  ű =   

   ?  kesztő  =   

 
1  

 

SZÓFAJ(át)VÁLTÓ 
 

7. Alkoss a szavakból adott szófajú szót! 

 honorárium > ige  =  

 modern > főnév   =  

 reklámoz > főnév   =  

 verbuválódik > melléknév =  
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CSÚSZTAT(ás) 
 

8. Ha Kukorelly Endre Samunadrág című verskötetében a [nadrágám] hangsor-
ból lehet Na, drágám… vagy Nadrág ám… mondat, akkor mi lehet a hallott 
szöveg következő szóalakjaiból? 

 
  [címe] 

   
 

  [gyűjteményének] 

   
 

  [hajdani]  

   
 

  [hetenként]  

   
 

  [kunok]   

   
 

  [sajtó] 

   
 

  [század] 

   
 

  [tudósokból]  
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A versenyző diák sorszáma:   Az elérhető pontszám:   20   

Az elért pontszám:  
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A SZÖVEGÉRTÉSI VERSENY ÍRÁSBELI FELADATAI 
 

 
A feladatok  

Tooth János Kis-Kun-Halas város története című munkájához  
kapcsolódnak. 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

EUROPASS CV 
 

1. Töltsd ki Tooth János 1821-es, adatlapos életrajzának egy részletét! 
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Europass  
önéletrajz  

  
  

Személyi adatok  

Vezetéknév / utónév  
Cím (város, ország)  

Állampolgárság   

Születési dátum  

Születési hely  

Családi állapot   

Nem  

Anyja születési neve  
  

Tanulmányok  

Iskolák  
(időben a legkésőbbivel kezdjed) 

 
 
 
 

Végzettség / képesítés  
 

5   
 

 

(ne )NEVES(s) 
 
2. Minősítsd a megfelelő betűjellel az állítások valóságtartalmát! 
 R = részben igaz  I = igaz  H = hamis 
 

„Halas városa fekszik egy nád termő tó mellett, a mely mivel vize időkben ha-
lakkal bővölködik, úgy látszik, hogy nevét ezen halas tótól vette, ezt a véleke-
dést az is erősíti, hogy az 1693-dik esztendőben készűlt, de már elveszett pe-
csétnyomóján is három halak szemléltettek, mostani pecsétjén ugyancsak három 
egymásra vetett halak látszanak, a melyek felett díszeskedik a nemes Kis-Kun 
megyének egy sisakos, pánczélos és dárdás vitézt ábrázoló czimere… 
Vagyon a fentebb említett tónak szinte a közepén […] egy meglehetős térségű 
vad, és gyümölcsfákkal rakott sziget, mely sáncz forma árokkal vagyon körül-
véve, e felől azt tartja a régi hagyomány, hogy az előtteni zűrzavaras, ellenséges 
időkben itt kerestek a szegény, erőtelen lakosok magoknak menedék- és rejtek-
helyet, a hová beszolgált keskeny hidnak lábai a nádas rét közt maig is lát-
szanak.” 
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A város neve azért Halas, mert 
 

 nádtermő tó partján helyezkedik el   

 halban gazdag, nádtermő tó mellett fekszik  

 a település határában ’halas tó’ van   

 az elveszett pecséten három hal volt   

 az 1693-as halas pecsétnyomó elveszett   

 a dárdás vitéz a halra utal     

 a mai napig létezik a sánc alakú tó   

 a körülsáncolt sziget menedéket nyújtott   
 
 
 
 

2  
 

 
ÉP(p)EN KÉPES 

 
3. Az egyik képszerkesztő programban módosítottuk a Halas-címert.  

Keress az eredeti és torzított változat között legalább kilenc eltérést, és jelöld  
a módosított képen a minta szerint!  
 
 
 

                        Eredeti                                                 Módosított 

    
                                                                     

 

 

0. 
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MEGLOVAGOLJUK A TÉMÁT 
 

4. Halas 17–18. századi történetében többször fölbukkan Es(z)terházy Pál neve, 
aki a kései leszármazott, Esterházy Péter regényének is kulcsfigurája. A re-
gényborító is őt ábrázolja. 
Egészítsd ki a mellékelt képek alapján a töredékmondatokat! 

 

                
 
 

 A magyar kiadású borítóra leginkább a ként megadott, 

szlovák Kalligram Kiadó kötetborítója hasonlít. 

 Esterházy Péter neve csak az egyik borítón szerepel  

és  sorrendben. 

 Mind a négy borító jobb szélén van egy , az alján pe-

dig . 

 Csak egy borítón került felülre a . 

 
3  

 
 
 

KÖRÖS-KÖRÜL 
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5. Mutasd be kördiagramon a halasi lakosság megoszlását!  
Ne feledd el a jelmagyarázatot! 
 

A lelkek száma mintegy 8500-ra megy, kik közül három negyedrész formán 
reformátusok, egy negyedrész formán catholikusok, vannak kevés számmal lu-
theránusok is. 

 
 



Jelmagyarázat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2  

 
MOND A MONDA 

 
6. Tooth János (a városleírások hagyományát követve) részletesen kitér a föld-

rajzi felszíni formák – többek között az Akasztóhegy, a Zöldhalom, a Fekete-
hegy, a Kuruczhalom – bemutatására. 
 
Találj ki – a megadott terjedelemben – olyan eredetmondát, amely a fent idé-
zett valamely földrajzi egységhez kapcsolódik! Adjál címet a mondádnak! 

 

_________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

5+1  
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GYERMEKDED 
 

7. Tooth János a joggyakorlatának egy részét 1790-ben Sződemeteren töltötte. 
Akkor és ott, amikor és ahol született nemzeti himnuszunk szerzője. 
 

Vagyis ki?  
 

1  
 

MÍNUSZOS HÍR 
 

8. Az újságírás elengedhetetlen műfaja a mínuszos hír, amely az angol who? 
where? when? what? why?, azaz 5W-s kérdésre felel. 
 

Add meg te a választ az öt kérdésre a következő szöveg alapján! 
 

 
 

Ki/k?  

Hol?  

Mikor?  

Mit?   

Miért?   
 

2  
 
 

ADJ HANGOT… PÁROSAN 
 
9. A Tooth-könyv 25. oldalán egy olyan perről olvashatunk, amely Halas és több 

pusztája – Balota, Füzes, Rekettyés, Eresztő Karapály – között zajlott. Az öt 
tulajdonnév közül négy – a hangok száma alapján – két párt alkot.  
Írd be a táblázat megfelelő celláiba a névpárokat! 

  
a puszta neve a hangok száma a puszta neve 

   

   

 
2  
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CSERE(bere) 
 

10.   Mi a szövegbeli szavak rokon értelmű változata? 
  

 
 
  korcsmáros 1. italmérő  2. fogyatékkal élő 

  zenebona  1. zene  2. lázongás 

  arestom  1. börtön  2. páncél 

 
1  

 
PONTOS SZÁMADÁS 

 
11.   Az 1861-es könyv a maitól eltérő módon jelöli a sorszámneveket. 

Írd le a mai helyesírási szabályok szerint a könyvbeli példákat! 
 

 II-dik József   
 1791-dik    
 november 1-sején  
 július 7-kén   

 
2  
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MUNDÉR(becsület) 
 

12.   A kunok – köztük a halasiak is – ilyen mundért, azaz katonai egyenruhát 
viseltek a 18. század végén. De mit jelentenek a leírás vastagon szedett 
szakszavai? 
Írd a szövegbeli szót a Magyar értelmező szótárból vett meghatározás elé! 

 
„A jász és két kun kerületek bandériumának formaruhája világos kék men-
téből […], s ezüst zsinorral és sujtással gazdagon kihányva, ugyanolyan szinű és 
készületű ujjatlan dolmányból, magyar nadrágból, egyfelől kék, másfelől veres 
szint mutató ezüst kötésű selyem-övből, a tiszteknek nyusztos és kócsagtollal 
ékesült kalpagjából, a közvitézeknek pedig ezüst paszamantos, kócsagtolas fekete 
süvegekből, ezüst paszamántozott, s a közepén koronával gazdagon kivarrott 
verse posztóú és szíjú tarsalyokból és fekete kordovány ezüst borításos sarkantyús 
csizmákból állott…” 

 

  
eredetileg serkentő volt, a lovat serkentette 
gyorsabb vágtára; mai alakja bizonyára 
azért szorította ki a régit, mert „értelme-
sebbnek” tűnt, hiszen a lovas a sarkán vise-
li ezt az alkalmatosságot 
 

prémes szegélyű, rövid, zsinóros kabát,  
a régi viselet tartozéka 
 

zsinórdísz ruhán, főleg katonai egyenruhán 
 
 

 
zsinórozással díszített katonazubbony, 
menténél vékonyabb kabátféle, különösen 
a huszárok viseletében 
 
 
 

fejfedő, díszes kalpag 
 
 

uralkodó, nagyúr, vármegye vagy város 
lovascsapata 
 

 
3  

 
SZÁM(fejtés) 

 
13.   Hányféle tárgyat kapott 1799-ben a várostól a franciák ellen harcoló halasi 

katona? A feljegyzések szerint minden lovasnak vettek „nadrágszíjat, haj-
pántlikát, csizma-, ló- és ruhakefét, sűrű és ritka fogú fésűt, lóvakarót, egy-
egy pár lópatkót”? 
 

 14   12   10    9    8    6  
 

1  
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HALMOZÁS 
 
14.   Készíts fürtábrás vázlatot az 1703-as csatáról! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

F
Kis-Kun-Ha

1
 

Fej

Esemény: 

Ideje: H

DR. SZABÓ MIKLÓS SZÖVEGÉRTÉSI VERSEN
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orrás: 
las város története, 
2. oldal 

edelem: 

 

Vesztes fél: 

elye: Áldozatok száma: 

Emlékőrzés: 

4  
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KÁR(vallás) 
 

15.   Válaszd ki, melyik ábra illik az 1707-es károkról tudósító szöveghez! 
Tegyél a KÁR szó után  jelet! 

 
… elhajtattak ökrök 417, lovak 129, tehenek 503, borjúk 276, 
juhok 1422, búza elemésztetett 2832 mérő, árpa 3009 mérő, zab és 
köles 1659 mérő… 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
KÁR KÁR 

   

mindenféle  
 

néhány néhány állatfajta néhány növényfajta háziállat búzaféle 

  

KÁR KÁR 

    
néhány állatfajta minden gabonaféle baromfik gabonafélék 

1  
 

VERS(EST) 
 

16.   A jeles alkalmakra Tooth János is írt chronosticont, azaz időszámot jelölő 
verset, amely a szövegbe rejtett római számokkal utalt a keletkezés vagy az 
ünnepi esemény évére: 

 

JobbágyI tIsztünknek ezzeL MegfeLeLünk, 
Hogy CsászárságoDért Innepet szenteLünk. 

 
Készíts te is olyan – netán rímes, netán versrtimusú, de legalább két tag-
mondatnyi – szöveget, amellyel iskoládat köszöntöd 2007-ben! Ne feledd 
megjelölni az évszámot összegként megadó római számokat! 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Eszterházy Pál (1635–1713) 
 
Költő és zeneszerző, a művészetek patrónusa, katona és államférfi; 
királyi tanácsos, I. Lipót intézője, nádor, herceg. 
1656-ban megjelent verseskötetének címe (Palas s Ester kedves 
táncza) saját nevére utal. 1674-ben Kismartonban megszervezte  
a templomi kórust és zenekart, az Esterházy-birtok zenei életének 
alapját. 
Zenei vonatkozású műve a Harmonia cælestis; 1711-ben adta közre. 
Abban az évben, amikor a halasiak eljuttatták hozzá a Rákóczi-
szabadságharcban elszenvedett kárvallásukat. 

  

 
 
 

ESZTERHÁZY PÁL IGAZSÁGA 
(Esterházy Péter Harmonia cælestis című regénye alapján) 
 

Híres vitéz, jeles hadvezér volt az én édesapám, párviadalban, had-
vezetésben nem akadt párja. Rákóczi Ferenc fejedelem nagyon szerette, 
mert egyszer az ő szeme láttára negyvenkét ellenséget kaszabolt le. 

 

Útközben édesapám egy kuruc csapattal találkozott. Megkérdik 
tőle a katonák: Mi vagy? Kuruc-e vagy labanc? Az én jámbor apám 
nem tudta, kikkel áll szemben, és azt mondta nekik, labanc. Erre a 
kurucok jól elverték. Ment tovább az apám, és most egy csapat labanc-
cal találkozott. Kérdik emezek is: Mi vagy? Kuruc-e vagy labanc? Édes-
apám most se tudta, kivel áll szemben, és azt sem tudta, ki az, aki 
azokkal áll szemben, akikről ő, apám, nem tudja, kik, ám eszébe jutott 
az előbbi csapat, hát azt mondta, kuruc. Erre a labancok is jól elver-
ték. Jól elverték. Aztán végül elengedték az útjára. Ahogy továbbment, 
megint találkozott egy csapat kuruccal. De erre már apám az adjonis-
ten előtt így szólt: Ne is kérdezzetek, csak üssetek. Így is lett...  

 

Édesapám, e marcona, barokk főúr, kinek gyakran állt módjában 
és kötelességében pillantását Lipót császárra emelhetni, pillantását Li-
pót császárra emelte, arcára komolyságot vett, bár csillogó, hunyorgó 
szeme, mint mindig, elárulta, s mondotta: kutya nehéz, felség, úgy ha-
zudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot, azzal fölpattant Zöldfikár 
nevű pejére, és elvágtatott az érzékeny, XVII. századi tájleírásban. 

 
 

A szövegváltozat forrása: 
ESTERHÁZY Péter, Harmonia caelestis, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2000, 9–24. 
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