
14.

„A tölgyek alatt

   Ím, meglep az alkony,

Hûsebb fuvallat

   Zörög át a parkon;

Felhõk szeme rebben:

   Haza sietek,

Jobb ott, melegebben,

   Ki vén, ki beteg...”

15.

„A felhõ kimerült,

A szélvihar elült,

Lágyan zsongó habok

Ezer kis csillagot

Rengetnek a Dunán.”

16.

„Azzal a nehéz fát könnyeden forgatja,

Mint csekély botocskát, véginél ragadja;

Hosszan, egyenesen tartja félkezével,

Mutatván az utat, hol Budára tér el,

S mintha vassá volna karja, maga válva,

Még csak meg se rezzen a kinyujtott szálfa.”

17.

„Állj elõ, vén Márkus! Vedd le a süveget,

Hadd süsse a napfény galambõsz fejedet;

Tartsd fel három ujjad: esküdjél az égre,

Atya, Fiú, Szentlélek, hármas istenségre:

Hogy az a darab föld, amelyen most állasz,

Nem tarcsai birtok, – ladányi határ az.

Eléálla Márkus, térdben összeesve,

Görnyedezõ háttal, mintha sírt keresne;

Téli fának hinnéd, mit a zúz belombol,

Fázik, aki ránéz, s a halálra gondol;”

9.

„Jól tudod, hogy e vár minden baja, gondja

Egyedül erõtlen vállaimat nyomja:

De sok, ami hogy sok, több mint elegendõ: 

Nem bír annyi terhet egy szamár, mint 

kettõ.”

10.

„Ha, ha! mi zúg?... mi éji dal

   London utcáin ez?

Felköttetem a lord-majort,

   Ha bosszant bármi nesz”

 

11.

„Méltóságos nagy uraim!

Nézzen Istent kegyelmetek:

Sürgetõs munkám van otthon,

Fogva én itt nem ûlhetek.

Oh! irgalom atyja, ne hagyj el”

12.

„Másszor is jön, hoz fehér pénzt,

Piros kendõt s egyebet:

„Nesze, lyányom! e mézes bor

Erõsítse a szived:

Szépnek úgy nem tenni kár!”

- „Hadd jöjjön hát a kasznár.”

Hess, madár!”

13.

„Neki már világ és törvény szerint vége,

Jól tudom, rám nézne földi öröksége:

El is foglalhatnám, elvehetném joggal,

Hogyha úgy akarnék bánni a dologgal.”

Kedves Olvasó!

Közeledik április 11.,  a költészet napja, József 

Attila születésnapja, s ez alkalomból újra 

játszani hívjuk Önt és kedves családját, immár 

ötödik alkalommal. A következõ oldalakon 

szereplõ irodalmi kvíz kérdéseire Arany János 

életrajzából és összes verseibõl kaphat 

választ.

A kitöltött füzetet – névvel, elérhetõséggel – 

2016. április 4-ig kérjük eljuttatni (személye-

sen vagy postán) a könyvtár címére: Apáczai 

Csere János Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2083 

Solymár, Templom tér 25.

A legeredményesebb olvasók (családok) 

2016. április 11-én (hétfõ) a költészet napi 

ünnepségen vehetik át a könyvtár ajándékát. 

17 órakor kezdõdik a Nõi szív kamara-

koncert, amelyre minden érdeklõdõt szerete-

ttel várunk. A belépés ingyenes.

Jó búvárkodást, kellemes versolvasást, sok 

sikert kívánunk!

                 Varga Zsolt        Balogh Istvánné

                   igazgató           könyvtárvezetõ
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5.

„Más ég hintette rám mosolyját,

Bársony palástban járt a föld,

Madár zengett minden bokorban,

Midõn ez ajak dalra költ.

Fûszeresebb az esti szél,

Hímzettebb volt a rét virága.

Hová lettél, hová levél

Oh lelkem ifjusága!”

6.

„Hát bizony gyakorta megesik, nem újság

A gyerek-szobában az ily háborúság:

A fiú vagy lányka tisztjét megfeledi:

Papa megdorgálja s a mama megfeddi,

Sõt, ha nagy a vétség s nagyon rossz a 

gyermek,

Az se hallatlan, hogy valakit megvernek,

Azzal kényszerítik a maga javára,

Melynek egy-két könnycsepp nem olyan 

nagy ára.”

7.

„Ott örök búcsút vesz tõle ménes, gulya;

Mögötte bezárul másvilág kapuja.

De kiséri két pap, két egyház imája...

No, hisz valamelyik majd csak eltalálja…”

8.

„Nyitva áll az ajtó; a tüzelõ fénye

Oly hivogatólag süt ki a sövényre.

Ajtó elõtt hasal egy kiszolgált kutya,

Küszöbre a lábát, erre állát nyújtja.”

1.

„S mi vagyok én kérded. Egy népi sarjadék,

Ki törzsömnek élek, érette, általa;

Sorsa az én sorsom s ha dalra olvadék,

Otthon leli magát ajakimon dala.”

2.

„Nem szeretett ez a tudós

Semmit a világon,

Járt legyen bár égen-földön,

Két avagy négy lábon:

De a kendermagos cicát

- S hajna!

Éktelenül megszerette,

Majdhogy fel nem falta.”

         

3

.„Itt van, itt tanyázgat

Számadó, bojtár is. -

Megkerûl estenden

Bújdosó betyár is:

Gyere bé, barátom,

Van minálunk, gyere,

Szökött katonának

Egy karéj kenyere.”

4.

„Dalos Eszti szép leány volt, de árva.

Fiatal még a mezei munkára;

Sanyarú volt beleszokni:

Napon égni, pirosodni,

- Hüvös éj lesz, fogas a szél! -

Derekának hajladozni.”

ÉLETRAJZI TOTÓ

Melyik város gimnáziumában tanított Arany János?

1. Kiskõrör | 2. Nagykõrös | x. Debrecen

 

Kinek a pályázatára írta meg Arany János a Toldit?

1. Szépirodalmi figyelõ | 2. Nép Barátja | x. Kisfaludy Társaság

 

Toldi Miklós valóságos személy volt. Melyik században élt?

1. a 13. században | 2. a 14. században | x. a 15. században

 

Ki írta: „Toldi írójához elküldöm lelkemet / Meleg kézfogásra, forró ölelésre…”?

1. Madách Imre | 2. Mikszáth Kálmán | x. Petõfi Sándor

 

Hogy hívják Toldi szerelmét?

1. Piroska | 2. Hajnalka | x. Boglárka

 

Milyen sorrendben írta meg Arany János a Toldi-trilógiát?

1. Toldi, Toldi szerelme, Toldi estéje | 2. Toldi, Toldi estéje, Toldi szerelme | x. Toldi szerelme, Toldi, Toldi estéje

Melyik virág neve való a pontok helyére? Rózsa és ...

1. Viola | 2. Ibolya | x. Írisz 

 

Hogy hívják Buda király öccsét?

1. Attila | 2.  György | x. László
 

„Ha felteszem, magasság, ha leveszem, mélység.” Melyik ruhadarabra gondolt 

Arany János ebben a rejtvényében?

1. csizma | 2. cilinder | x. kabát 

Milyen könyvbe írta Arany János az utolsó költeményeit?

1. kapcsos | 2. lakatos | x. kulcsos 

Mi a Walesi bárdok irodalmi mûfaja? 

1. eposz| 2. ballada | x. elbeszélõ költemény

Az alábbiak közül ki nem volt valós személy?

1. Török Bálint | 2. Szondi György | x. Bárczi Benõ

Hol halt meg Arany János

1. Debrecen | 2. Budapest | x. Nagyszalonta 

Melyik ír szerzõ „Forget not the field” címû versét fordította le Arany János 

„Eszünkbe jusson…” címmel?

1. Seamus Heaney | 2. Thomas Moore | x. Oscar Wilde
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