
 

Traszlingváló magyaróra 7. osztályosok számára, készítette Heltai János Imre 

 

Tövises úton segít a jövendő 
 

1. tövises úton segít a jövendő – mit jelent? – 5 perc 

 

- nem tudjuk hogyan lesz a javunkra 

- tövises út = nehéz, nem egyszerű menni rajta, ha mezítláb vagy, de vezet valahová 

- jövendő: az életünk hátralévő része 

 

2. Petőfi ezt írta, így képzelte a jövőjét:  

Minden teljesülni fog,  

Amit csak kívánnak;  

Megelőzöm vágyait  

Éd'sapám s anyámnak.  

Mit jelent ez? (frontális) 

Írj a lapra egy 1-est (1. feladat) Másold le ezeket a szavakat a tábláról! 

Most Válaszd ki azt a három legfontosabb dolgot, amit kívánnál, hogy édesapádnak és édesanyádnak legyen 15 

év múlva! Mit választottál? Miért azt? Nehéz volt a választás? 

 

szásztyipo, lungo trajo, love, bacht, zor, baro kher, kocsi, unokák + írj még valami 

mást:_________________________ 

10 perc 

 

3. Olvassuk el, mit írt erről Petőfi!  

 

a) Hogy van a versben? shukár grászt, vendégségbe hív, te trajin ando kher, vojá te kerel 5 perc 

b) Írd a lapra, hogy 2. feladat! Gyűjtsük ki, mit szeretne a családnak és magának? (páros munka, kapott 

papírra kigyűjthető, de mindkét ember írja le!) 

Családnak: 

ház, pince, bor, jóbarátok, jókedv, kocsi, imádságos könyv, paripák, vásárokra járás, mulatságok 

magának: 

könyvtár, szép lyány, lakodalom 

 

c) Harmadik feladat! Állítsd fontossági sorrendbe! (egyéni munka) 

Negyedik feladat! Írd le egy mondatban cigányul vagy magyarul, hogy szerinted miért az a 

legfontosabb ezek közül, amit első helyre írtál! (egyéni munka) 

10 perc 

 

4. Kosztolányi vers szintén a jövőről szól. MI fontos szerintetek a jövőben, mit mond erről ez a vers? 

Olvassuk el az első versszakot 

beszéljük meg a szavakat.  

 

a) Egy mondatban írd le cigányul vagy magyarul az első versszakot: (csoportmunka): Az ember sétál a 

szőlőben, ott van a felesége és a kisfia, nagyon meleg van. 10 perc 

b) Hát ez nem sok, nem egy nagy vers. Most nézzük a második versszakot 5 perc 

- ugyanaz 

- a pillanat szép. Semmi különös. Átlagos nyári nap, amikor jól érezzük magunkat, boldogok 

vagyunk, de csak utólag vesszük észre 

- meg kell tanulni átélni a pillanatot, odafigyelni a saját életünkre, kívülről is nézni és látni 

magunkat.  



Hej édes szülőimék,  

Gazdagodjam meg csak!  

Akkor, hiszem istenem,  

Nem panaszolkodnak.  

   

Lesz csinos ház, amiben  

Megvonúlnak szépen;  

Pince lesz a ház alatt,  

Jó bor a pincében.  

   

Meghihatja éd'sapám  

Minden jóbarátját;  

Borozás közt lelköket  

A jókedvbe mártják.  

   

Szép kocsit csináltatok  

Éd'sanyám számára;  

Nem kell, hogy a 

templomot  

Gyalogosan járja.  

   

Lesz arany szegélyzetű  

Imádságos könyve,  

Krisztus urunk képe lesz  

Szépen metszve benne.  

   

Pistinak meg majd veszek  

Drága paripákat,  

Rajtok jó Istók öcsém  

Vásárokra járhat.  

   

Végesvégül lesz nekem  

Dúsgazdag könyvtárom;  

Akkor majd a verseket  

Nem pénzért csinálom.  

   

Ingyen osztom azokat  

Szét az újságokba;  

Minden szerkesztő, 

tudom,  

Szívesen fogadja.  

   

S hogyha szép lyányt 

kaphatok:  

- De magyar lelkűt ám! -  

Éd'sapám táncolni fog  

Fia lakodalmán.  

 

  

Igy élünk majd boldogan  

A mulatságoknak,  

Igy biz, édes szüleim...  

Gazdagodjam meg csak!  

 
 

 

** 

 

Most harminckét éves vagyok. 

Nyár van. 

Lehet, hogy tán ez, amire 

vártam. 

Egészséges bronzarcomat 

aranyfénnyel veri a nap, 

és lassan 

megyek fehér ruhában a 

lugasban. 

Pipámba sárgálló dohány, 

a füstje kékes, halovány. 

A fák alatt egy kerti széken 

alszik szelíden feleségem. 

A küszöbön fiam. A szeme kék láng, 

nagy szőke fej. 

Álmos, puha száján csiklandva csorran 

a lanyha tej. 

Vad délután, a föld parázsló. 

Részeg-virágok és darázs-szó. 

Ha haldoklom, ezt suttogom. 

Nyár volt. 

Jaj, a boldogság máshová 

pártolt. 

Egészséges bronzarcomat 

aranyfénnyel verte a nap, 

és lassan 

mentem fehér ruhában a 

lugasban. 

Pipámba sárgálló dohány, 

a füstje kék volt, halovány. 

A fák alatt egy kerti széken 

aludt szelíden feleségem. 

A küszöbön fiam. A szeme kék láng. 

Nagy szőke fej. 

Álmos, puha száján csiklandva csorrant 

a lanyha tej. 

Vad délután volt és parázsló. 

Részeg-virágok és darázs-szó 

  



 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Csongor: 

Minden országot bejártam, 

Minden messze tartományt, 

S aki álmaimban él, 

A dicsőt, az égi szépet 

Semmi földön nem találtam. 

Most mint elkapott levél, 

Kit süvöltve hord a szél, 

Nyugtalan vagyok magamban, 

Örömemben, bánatomban, 

S lelkem vágy szárnyára kél. 

 

Bari Károly: Szerelem 

Lány: 

Keserűen jajgatnak a fák is, velem, 

Magánnyal-fellobogózott, fekete ruhába öltöztetett 

Mátkával; magamra maradtam, 

Hol jársz vajon, a tél beszakadt pincéken ül, 

Fehér rongyait kirakja maga köré, nyúl-taposta 

Ösvények járják a határt fázva, leroskadnak 

Eléjük a minden águkkal levegőbe fagyott 

Bokrok, szél jön, rázkódnak a sírástól, 

Itt állok kegyetlen szél-sikoltásban, szúrós 

Hócsillag-esésben, kitépett varjútollak pengenek 

A fagyon, itt állok s keserűen siratlak a fákkal; 

Fekete csipkeruhás gyűrűs menyasszony. 

  

Fiú: 

Megszegett eskü átkának bélyegével homlokomon 

Elhagytalak; vállamra a napok tarisznyáját 

Akasztottam, piros cipók lapultak benne: álmaim, 

Tél van, zúzmarás csőrrel kiáltoznak a madarak, 

Kiáltásuk megrázza a fákat: zuhog a hó, 

Reszketek a tél szorításában – te tüzesre csókolnál, 

Hófúvások kondái járhatatlanná túrják az utakat, 

Ám lábat faragok a vágyból, visszamegyek hozzád, 

Bekopogok majd vaspálcás ablakodon, izzadtan, 

Kitajtékosodva rogyok lábaidhoz, fölemelsz ágyadba, 

Csókokkal koszorúzod átokkal-megbélyegzett 

homlokom: 

A fekete csipkeruhád letépem gyűrűs menyasszony! 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ébredj Rózsa, öltözködj, 

öltözködj és fésülködj! 

 

2.Szépítsd magad, megkérnek, 

érkeznek a násznépek! 

 

3.Zöld szekérrel érkeznek, 

iddogálnak, zenélnek! 

 

4.Rózsa leány elfutott, 

nagybátyjának kiáltott. 

 

5.Ments meg, bátyó, Milotól, 

csúnya, mint az éjszaka! 

 

6.Csúnya is meg piszkos is, 

csúnya is meg piszkos is! 

 

7.Én meg világszép vagyok, 

aranyvirágszál vagyok! 

 

8.Úgy ragyogok mint a nap,  

Milo pedig éjsötét! 

 

9.Szent vasárnap holnap lesz, 

Zombor terén vásár lesz! 

 

10.Milo cigány ott lesz majd, 

lovat árul egész nap. 

 

11.Alkudozik, cserélget, 

bort kér minden asszonynak. 

 

12.Bort kér minden asszonynak, 

húzatja a zenésszel. 

 

13.Ugye, Rózsa, szép vagyok?  

Három lovat is hajtok! 

 

14.Harminchármat is hajthatsz, 

énelőttem senki vagy! 

 

15.Énelőttem senki vagy, 

mint egy kutya, csúnya vagy! 

 

16.Mint egy kutya, csúnya vagy, 

én meg világszép vagyok! 

17.Aranyvirágszál vagyok,  

úgy ragyogok, mint a nap!



 


