
Csokonai Vitéz Mihály: A tél (részlet) 
Illusztráció: Szabó Enikő 
 
Mormolnak szelei a fagyos északnak, 
A zsindelyre vastag jégcsapokat raknak; 
Ellepik a főldet sűrű fergeteggel, 
A folyóvizeket megkötik hideggel, 
Melyeket őszítnek a havak és derek, 
Az öreg tél fején villogó puderek. 
Zúzmarázos a Bak csillámló szakálla, 
Csörög a jég miatt minden szőri-szála. 
Vége felé járván a fagyos december, 
Decembert hordoz már magán minden ember. 
Szellős volna nagyon az ing s a papucs ma, 
Bezzeg becsbe is van a bunda s a kucsma. 
A vékony rokolyás leánynak s a pőre 
Gatyájú legénynek borzad minden szőre. 
A farkasok, medvék, rókák hébe-hóba 
A sűrű erdőbe mennek prédálóba. 
A többi állatok merűlvén álomba, 
Alusznak az ősszel készített alomba. 
A madarak nagyobb része elútaza, 
Csak veréb, csak varjú maradt idehaza. 
Az is a városhoz közelebb szivárog 
S a disznótorokba örömnótát károg. 
Komor minden, minden szomorúnak tetszik, 
Mihelyt a tél borzas csillaga feltetszik: 
Mindent öszvebágyaszt és puhít ostoba 
Levegő egével a béfűtött szoba. – 
Csupán az örvendő fársáng víg zászlója 
Lett az elzsibbadt szív megvígasztalója. 
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Kérdések és feladatok 
 

1. Milyennek látja a költő a telet? Egészítsd ki! 
 
a) Északról ________________  szelek fújnak. 
 
b) A zsindelyre vastag ________________ rakódnak. 
 
c) A folyóvizek ________________ . 
 
d) A hó és dér mindent ________________. 
 
2. Írd le saját szavaiddal! …őszítenek havak és derek, / Az öreg tél fején villogó 
puderek __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
3. Milyen öltözék szükséges decemberben? Sorold fel, mit hordtak a hideg télben 
régen az emberek! 
 
________________________________________________________________ 
 
4. Mi történik azokkal a legényekkel és leányokkal, akik papucsban és ingben, 
illetve vékony rokolyában járnak decemberben? Idézd fel a vers szavait! 
 
________________________________________________________________ 
 
5. Mit jelent a pőre szó? Keress ezzel rokon értelmű szavakat! 
 
_________________________________________________________________ 
 
6. Mi a rokolya és milyen „gatyát” viseltek régen a legények? Keresd meg a 
szavak értelmezését a világhálón, és rajzolj egy rokolyát és egy gatyát! 
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7. Mit értünk az alatt, hogy a farkasok a sűrű erdőbe mennek prédálóba? Írd le 
saját szavaiddal! (Segítségül gondolj arra: milyen prédára várnak?) 
 
________________________________________________________________ 
 
 
8. Milyen madarakról írja a költő, hogy elútaza? Sorold fel! 
 
________________________________________________________________ 
 
9. Milyen madarak maradnak itthon télen? A költő két madarat említ. Írd le ezek 
nevét, és egészítsd ki más madarak nevével, melyek télen velünk maradnak! 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
10. Minek az alkalmából károg örömnótát a varjú? 
 
________________________________________________________________ 
 
11. Milyen hangulatúnak írja le a telet a költő a költemény elején?  
 
________________________________________________________________ 
 
12. Milyen hangulattal záródik a versrészlet? ____________________________ 
 
13. Mi hoz vidámságot, és mi vigasztalja az „elzsibbadt szívet” a szomorú télben? 
 
________________________________________________________________ 
 
14. Írd le mai helyesírással! 
  

főldet _________________ 
zúzmarázós _________________ 
merűlvén _________________ 
elútaza _________________ 
öszvebágyaszt _________________ 
béfűtött _________________ 
fársáng_________________ 
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15.  Írj egy fogalmazást arról, hogy mit ünnepel a keresztény világ farsangkor! 
Mettől meddig tart ez az ünnep, és milyen népszokások kötődnek hozzá?   
  
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
16. Melyik dél-dunántúli városban tartják a busójárást? _________________ 
 
17. Mit „temetnek” ezen a hagyományos népi ünnepen? 
 
__________________________________________________________________ 
 
18. Rajzolj egy farsang maszkot! 
 
 


