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Málnási Ferenc 
 

„Nem vagyok csillag, csak rőzsetűz...” 
 

(Módszertani bemutató) 
 

Volt egyszer, hol nem volt… – kezdhetném e meseindító szavakkal is, mert 
a 130 éve született (és 75 éve elhunyt) Móra Ferenc volt az a magyar író, aki talán 
legtöbbet tett gyermekirodalmunk megteremtéséért, talán Benedek Elekkel, a mi 
Elek apónkkal mérhető össze. Az anyanyelv szépsége, a képzelet játékai, a jókedv 
gyöngyözése, a szomorúság fájdalma akkor lesz igazán művészetté Móránál, 
amikor a gyermekeknek írt. 

Betűország virágoskertjéből (gondoljunk a Zengő ABC, a Hogyan tanultam meg 
írni? soraira) az idősebb nemzedék nagy része még Móra tanár úr tankönyveinek 
segítségével indult el az elemiből az életbe. Az aranyszőrű bárány (első irodalmi 
sikere), Dióbél királyfi, Öreg ember, öreg fa, Bölcs Palkó, Csiribiri Birike, Csengő barack, 
Mindennapi kenyerünk mellett a nagyobbaknak a Kincskereső kisködmön, a Rab ember 
fiai, a még nagyobbaknak az Aranykoporsó ma is az egyik legkedvesebb, legolvasot-
tabb műve, az unokák után a dédunokák nemzedéke számára is. 

Most a klasszikus tankönyvi olvasmánnyá vált Szóló szőlő című Móra-szöveg 
módszertani bemutatásával emlékezünk az íróra, az újságíróra, a közéleti emberre 
és a tudósra is. Sok éven át ötödikes tanítványaimmal ismételtük újra a Zengő 
ABC-t, majd irodalmi albumba gyűjtöttük az íróra vonatkozó képeket, rajzokat, 
dokumentumokat, kiskunfélegyházi és szegedi képeslapokat, beleolvastunk 
Földes Anna: Így élt Móra Ferenc című könyvébe, Móra köteteket mutattunk be az 
osztályban, s utána olvastuk el a Szóló szőlő-t. Megállapítottuk, hogy a Móra szöveg 
történetet mesél el, szereplőket szólaltat meg, ezért prózai alkotás, elbeszélő 
szöveg. A már ismert szövegtagolás mintájára meg beszéltük, mit tudunk meg a 
bevezetésből, mit mesél el az író a tárgyalásban, milyen tanulságot fogalmazott 
meg a befejezésben. Ennek alapján állítottuk össze a szöveg vázlatát. 

A bevezetésből megismertük a színhelyet és a főszereplőket. Az ese-
ménysort egy váratlan történés, hívás, kérés indítja el: Ferkót az édesapja a 
szőlőbe hívja. Ez a bonyodalom, melynek nyomán sorba vettük: mikor értek a 
szőlőbe, hogyan fogadták a seregélyek, aztán a szőlőgallyak Ferkóékat, milyen 
szőlőt kívánt enni Ferkó, milyen szőlőt kapott, milyen feladattal Ferkó? Ez az 
eseménysor a bonyodalom kifejtése. 
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Mikor kellett döntenie Ferkónak, teljesíti-e a vállalt/kapott feladatot, vagy nem? 
Ez a tetőpont. Ferkó vállalta a feladatot, hogy hazaviszi húgának a szőlőt. Mikor 
választott Ferkó? Szerinted a jó utat választotta? Mit tett Ferkó a petrezselyem-
szőlővel? A kapott válasz a történet, az elbeszélés befejezése, megoldása, lezárása. 

Miről szólt Móra Ferenc szövege? Meséld el néhány szóban 
kistestvérednek! 

Majd rátértünk a szöveg nyelvi kapcsolataira, a stílusnak a megismerésére. 
Találó-e a szöveg címe? Miért? Kicserélnéd más címre? Idézz a szövegből neked 
tetsző párbeszédet! Melyik mesében olvashatott Ferkó a szóló szőlőről? (Megtalál-
tuk Benedek Elek: A táltos asszony című kötetben). 

Móra szövege valóságos/elképzelt világot, eseményeket mutatott be? Kerül-
tél-e Ferkóéhoz hasonló helyzetbe, amikor a kapott/vállalt feladatot nem teljesí-
tetted? Szerinted szóló szőlő a petrezselyemszőlő? Mit mondana, ha a te kezedbe 
kerülne? 

Majd képszerű, hangulatos, érzelmeket keltő szavakat, sorokat kerestünk, 
melyek a szépirodalmi nyelvre jellemzőek. Hogyan fogadták Ferkóékat a seregé-
lyek? Hogyan kiáltott rá Ferkóra a diófán vackoló sárgarigó? Találtál-e más hang-
utánzó szavakat a szövegben? És Jóhangzású szavakat? S rosszhangzásúakat? 
Szereti-e az író a szőlőt? Milyen szavakkal biztatta Ferkót az édesapja a szőlőbe 
való indulásra? Hogyan érik a szőlő? Hogyan lehet a homokban előre haladni? 
Honnan tudja a juhász, mikor van dél? Hogyan kergeti el az apa a seregélyeket, és 
azok hogyan menekülnek el Ferkóék elől? Hazafele megyünk. – mondanánk mi. 
Hogyan fejezte ki ezt Móra Ferenc? Lenyugszik a nap... – mondanánk mi. Milyen 
szépen fogalmazta meg ezt az író? Milyen szólással biztatta Ferkót az édesapja a 
sietésre? Mind megettem a szőlőt, tudatja Ferkó, de hogyan? A szöveg megértését 
segítik az összetett szavak is? Mondj példákat! Milyen melléknevek egészítik ki a 
főneveket, hogy színesebb, hangulatosabb legyen a szöveg?  

________________ kenyeret; 
________________ fürtjeiket; 
________________ szőlő; 
________________ szőlő; 
________________ diófa; 
________________ gránát; 
________________ bakator. 
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Minek nevezte az apa a fiát, aki még gyermek? Hogyan nevezte meg az író a 
seregélyeket? Milyen a piros dinka, a fehér bajor, és a fekete kadarka? Hogyan 
jellemzi Ferkó a petrezselyemszőlőt? Hogyan ballagott hazafelé Ferkó? Mit 
csinálnak a szőlőgallyak? Mit csinál a hajnal? Kitől búcsúzott a nap? Hogyan? 
Hogyan él a kunyhó végében egy árva szőlőtőke? 

   Újraolvastuk a szöveget szerepekre osztva, majd házi feladat: rajzolj meg 
egy jelenetet az olvasmányból! 

A második órán arra is sort kerítettünk, hogy életéről meséljünk, s 
felolvassuk az író vallomását:  

„Én az irodalomnak csak barkácsoló kismestere vagyok. Nem vagyok nagy 
regiszterű orgona, kolompszó vagyok, a magyar mezők felett. Nem vagyok csillag, 
csak rőzsetűz, de az, amíg ég, meleget tud adni egyszerű embereknek.”  

Móricz Zsigmond véleményét is elolvastuk, amit Móra Ferencről mondott:  
„Gyöngyöket szólott, és csiszolt drágaköveket hullatott. Elment és vele 

eltűnt a magyar irodalomból egy eredeti, meghatóan őszinte és megilletően 
ragyogó magyar szín.”  

 
 
Kedves Olvasónk! 
Móra Ferenc Szóló szőlő, illetve Benedek Elek három „szőlő-meséje” lapunk 

Kincsesládájának Irodalom rovatában olvasható. 
 
 


