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A NAT 2012 már konkrét tananyagtartalmakat ír elő, és a kötelező ol-
vasmányokat is cím és szerző szerint jelöli meg. Ezen olvasmányok 
mindegyike megtalálható az Apáczai Kiadó felsős irodalomkönyve-
iben. Írásunkban a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola Sza-
bó Lőrinc Tagiskolájában tartott bemutatóóra vázlatát adjuk közre, 
amely Majdán Béláné tanárnő munkáját dicséri.  

Az óra célja 
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényéről ta-
nultak elmélyítése, rendszerezése

Az óra menete 
Előkészítés, ráhangolás
Tanári kérdések: 

▶ Miről tanultunk az elmúlt órákon?
▶ Mettől meddig élt Móricz Zsigmond?
▶ Melyik művével aratta az első írói sikerét? Hol és mi-

kor jelent meg?
▶ Mikor és miért kezdte írni a Légy jó mindhalálig című 

művet?
▶ Mikor és hogyan jelent meg, kinek ajánlotta?
▶ Milyen hasonlóságokat találunk Móricz és a kis Nyi-

las Misi sorsa között?

1. feladat: Csoportmunka 
– Nyissátok ki az 1-es számú borítékot! Két műfaj sajá-

tosságait látjátok a cédulákon. Válogassátok szét két osz-
lopba, és nevezzétek meg a műfajokat! Jelöljétek a cédulá-
kon a műfaj kezdőbetűjét!

fő- és mellékszereplői vannak

            kevés szereplője van

     cselekménye hosszabb időszakot ölel fel

                      cselekménye rövid idő alatt játszódik

                       cselekménye szerteágazó

cselekménye egyetlen sorsfordulat köré épül

                          általában csattanóval végződik

                    epizódok találhatók benne

                               kisepikai műfaj

           nagyepikai műfaj

A borítékban található cédulákon ezek a meghatározások 
olvashatók: 

A műfajok novella és regény. 
Tanári kérdés: Mi a Légy jó mindhalálig című mű mű-

faja? 

Motiváció: Most megtekintünk a � lmből egy részletet. 
Figyeljétek meg, hogy hol és mikor játszódik! (A fegyelmi 
bizottság előtt játszódik, amikor Misit felelősségre vonják 
Bella és a reskontó miatt.) 

2. feladat: Rejtvény – frontális osztálymunka
Meghatározások: 

1. Hányszor kellett Misinek az igazgatóhoz mennie?
2. Város, itt játszódik a történet.
3. Tantárgy, Doroghy Sanyinak ez is gondot okozott a 

latin mellett.
4. Melyik költőről szólt a könyv, melyet Misi megvásá-

rolt?
5. Sanyi legidősebb nővére.
6. Milyen színű festéket kunyerált el Böszörményi Mi-

sitől?
7. A számtantanár neve.
8. A földrajztanár neve.
A rejtvény megfejtése: reskontó

         

        

       

           

     

      

       

    

Tanári kérdés: Mit gondoltok, miért pont ez a szó a 
megfejtés?  

Válasz: Mert az eseményeket ez indítja el, és a cselek-
mény is a reskontó köré épül.

MAJDÁN BÉLÁNÉ

MÓRICZ ZSIGMOND: LÉGY JÓ MINDHALÁLIG 
– ÖSSZEFOGLALÓ ÓRA
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Mf. 38/4., 39/5.

4. Szeretnétek Misinek segíteni, és bármi módon visz-
szaszerezni a reskontót. Fogalmazzatok – kollégiumi 
társai helyébe képzelve magatokat – csoportmunkában 
apróhirdetést a Debrecen című újságba, mellyel a jutal-
mat sem sajnálva mihamarább szeretnétek megtalálni 
az elveszett kis cédulát!
  ....................................................................................
  ....................................................................................
  ....................................................................................
  ....................................................................................
  ....................................................................................

5. Fejtsd meg a rejtvényeket, és a regényben fontos sze-
repet játszó tárgyakat, fogalmakat stb. kapsz megol-
dásul. Jegyezd le a szavakat, mondatokat, és írj mind-
egyikről egy lényeges információt!

  ....................................................................................
  ....................................................................................

  ....................................................................................
  ....................................................................................

c)  HBOILLNDAKPA      DPÉELRUCTSÁANA
                 PIOKNMTS               4L
     ÓTRSAHKSODRA          NÉÁKLSUKNMKB

  ...................................................................................
  ...................................................................................

Célkitűzés 
Tanári közlés: Már nagyon sok mindenről beszéltünk 
a mű elemzése során. Válaszoltatok a tankönyv kérdései-
re, megoldottátok az abban található feladatokat. A mai és 
a következő órán újra áttekintünk néhány fontos dolgot 
a regénnyel kapcsolatban.

3. feladat: Interaktív feladat – frontális osztálymunka
– Az interaktív táblán jobb oldalon láthatjátok a regény 

fontosabb helyszíneit, bal oldalon pedig egy-egy helyszín 
jellegzetességeit. Kössétek össze a megfelelőket, majd szá-
mozzátok meg időrendi sorrend szerint! (A tanulók egye-
sével jönnek a táblához.)

szalmával font karosszék, óraketyegés, újság
Doroghyék háza

sarokház, rozoga kapu, rossz zár, tágas konyha
coetus, Misiék szobája

sok könyv, egy asztal és egy fotel, kész a vers
Törökék háza

hét ágy, egy zöld � ókos szekrény, II. emelet 19. 
Orczyék háza

fehér parasztház, két szoba, ovális asztal
karcer

szép magas szobák, csillár kápráztató fénye
Pósalaky háza

4. feladat: Csoportmunka 
– Vegyétek elő a 2-es számú borítékot! A cédulákon 

a regény legfontosabb eseményeit olvashatjátok. Állítsá-
tok időrendi sorrendbe az eseményeket!

1. A kollégium és Misi kincseinek bemutatása. Böször-
ményi elveszi Misi festékét. 

2. Misi pakkot kap otthonról, és társai felbontják. Még 
a cipőkrémet is megeszik.

3. Munkát kap Pósalaky úrnál: újságot kell felolvasnia, 
ellátogat Orczyékhoz.

a)

b)
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4. Pósalaky úr pénzt ad Misinek, hogy lutrin megtegye 
a megálmodott számokat.

5. Misi elvállalja Doroghy Sanyi tanítását, megismerke-
dik a családdal. Misi meglátogatja Törökéket, és megmu-
tatja a lutriszelvényt. 

6. Kihúzzák a számokat, és Misi nem találja a szel-
vényt. Nyomozás az ellopott reskontó után. Misi hazudik 
Pósalaky úrnak. Találkozik Török Jánossal, aki kicipelteti 
vele a táskáját az állomásra. Orczyéknál megtudja, hogy 
Török János vette fel a nyereményt. 

7. Az igazgató háromszor magához rendeli Misit: tanári 
vizsgálóbizottságot hoznak létre. 

Megalázó kihallgatás, melynek során Misi elhatározza, 
nem akar többé debreceni diák lenni. Megjelenik a nagy-
bátyja, Misi tisztázódik a vádak alól. Távozik a kollégi-
umból.

Mf. 36/1., 2., 38/2.

1. Tedd igazzá a mondatokat! Húzd át bennük a hely-
telen szavakat!
a)  Misi számára sok pénz volt a felolvasással és tanítással 

szerzett havi öt/tíz forint.
b)  Misi édesapja ács/asztalos volt, a család nagyon sze-

gényen élt, Misiék öten/hatan voltak testvérek.
c)  A Doroghy család egyetlen reménye a lusta Sanyi volt, 

akitől édesapja és három/két nővére azt várta, hogy 
visszaszerezze a család dicsőségét.

d)  Misi ellátogatott régi szállásadójukhoz, Törökék-
hez/Szakácsékhoz, akiknek eldicsekedett azzal, 
hogy már tanítványa is van. 

2. Dolgozzatok csoportmunkában! Igazak vagy hami-
sak az állítások? Jelöljétek I vagy H betűvel!
  ............  Misi földrajzórán a feleléskor csak egyetlen 
szót tudott kimondani: Neanderthal nevét, ahol a híres 
őskori leleteket találták. Mégis jó jegyet, egyest kapott a 
feleletére Názó tanár úrtól.
  ............  Szüts Istók, a tornatanár majdnem megütötte 
Misit az órán, mert nem tudta átugrani a bakot.
  ............  Orczy és Gimesi rájött, mi lehet Misi baja: 
ellopták tőle a reskontót, pedig kihúzták a számait. 
  ............  Misi Orczyval és Gimesivel titkos szövetséget 
kötött, a lutristák alapszabályzatát is megfogalmazták. 
  ............  Doroghy Sanyit kedden és szombaton tanítja 
Misi latinra és számtanra.

5. feladat: TOTÓ – Egyéni munka
– Sok olyan kifejezés volt a műben, amelyet nem értette-

tek. Ezeknek a magyarázatát a Magyar értelmező kéziszó-
tárban kerestétek meg, vagy elmondtam nektek. A követ-
kező feladat egy totó, mely ezzel kapcsolatos. 

1 2 tipp
diligencia bizonyítvány szorgalmi idő

coetus kollégiumi 
lakószoba kollégiumi ebédlő

lutri sorsjáték szerencsétlenség
pakk csomag burkolat

karcer rézkarc iskolai zárka
böcsmöl becsmérel becsül

bodászva bogarászva ballagva

Tk. 48/1.

1. Magyarázd meg a Magyar értelmező kéziszótár és az 
Idegen szavak és kifejezések szótára segítségével, milyen 
ember az, aki vikkeres, potrohos, megátalkodott patrióta!

6.  feladat: Interaktív feladat – frontális osztálymunka
– Két szereplő tulajdonságai keveredtek össze. A jel-

lemvonások alapján nevezzétek meg a két szereplőt, majd 
válogassátok szét a tulajdonságokat! (Az interaktív táblán 
két halmazba tették a tulajdonságokat, a metszetbe került 
a „szegény” szó.) naiv, becstelen, szegény, jóképű, becsü-
letes, gátlásos, tolvaj, lelkiismeretes, piperkőc, gátlástalan, 
érzékeny, álmodozó, hiú, okos, önző

7. feladat: Ki mondhatta Misi távozása után? 
– Kedveltem őt, szorgalmas, tehetséges diák volt. 

Emlékszem, egyszer lefordíttattam vele ezt a mondatot: 
„Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja.”

– Naivnak és becsületesnek ismertem meg. Ma már saj-
nálom, hogy bajba kevertem.

– Bár más társadalmi osztályhoz tartoztunk, szívesen 
barátkoztam vele. Egyszer elfutott a kuzinjaim elől.
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– Eccer a kis güzümiska elájult az órámon. Hallatlan, 
hogy mér köllött ilyen gilisztákkal foglalkoznom?

– Eccer íccaka furcsa álmom vót. Ökör vótam. A kis 
Nyilasnak pízt adtam, oszt mennyen a nagytra� kba…

– Az ipsét többször is be kellett hívatnom, pedig emi-
nens diák volt. Miatta törtek rá a Múzsák csarnokára. 
Hallatlan! 

Mf. 41/2., 3.

2. Misi ismerősei évekkel később így emlékeztek vissza 
a debreceni kisdiákra. Írd le, kik lehettek a megszólalók!
a)  Egyszer meghívtam a lakásunkba, a Kossuth utcába. El-

árulta anyukámnak, hogy egy  ú földhöz vágott. Kicsit 
illetlenül és idegesen viselkedett, láttam, hogy kényel-
metlenül érzi magát. 

   .............................................................................

b)  Már nem kínzom a legyeket, talán benőtt a fejem lágya. 
Latinból és számtanból annyit tudok, amennyit megta-
nított nekem. Most Pesten tanulok, talán tényleg vissza-
szerezhetem családom tekintélyét. Bizony elkelne néha a 
régi tanítóm segítsége.

   .............................................................................

c)  A látásom semmit nem javult. Sajnálom, hogy nem jön 
többet, jól olvasott a  ú. Már elfáradtam, hagyjunk hol-
napra is a beszédből!

   .............................................................................

d)  Azóta sem találom a késemet. Talán ő tette el? Nem 
hiszem, jószívű és becsületes volt. 

   .............................................................................

e)  Szóltak? Mit akarnak?… Neanderthalt … azt is tudta. 
Eszes gyerek volt. Neanderthaltot is tudta. Mi van vele? 

   .............................................................................

3. Keress példákat a regényből az alábbi jellemzési eljá-
rásokra! Másold le az idézeteket!
a) Az író maga mutatja be a szereplőt: 
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................

b) Más szereplő beszél róla: 
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................

 c) Beszélteti a szereplőt:
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................
   ..............................................................................

8. feladat: Milyen írói eszközre ismersz az alábbi idéze-
tekben?

„Kint ordított a szél, verte az ablakot meg a tetőn a csa-
tornát, de a kályha forró volt, s a szobában álmosító meleg.”

„Úgy futott el a könyvvel, mint a kiskutya, ha jó falatot 
vetnek neki.”

„Te vadszamár – mondta Gimesi, s fejjel mellbe taszítot-
ta Nyilast.”

„Az óra elkezdett ütni. Először hármat ütött lassan, ma-
gas, zengő hangon, aztán újra négyet vastagabban és gyor-
sabban, huncutul…”

„…s mindjárt elpirult, aztán olyan ijedten nézett körül, 
mint egy megijesztett kiskutya.”

„Ó, te varangyos béka – mondta nevetve Bella.”

Mf. 43/6.

6. Nézzük meg, milyen stíluseszközöket használ az el-
beszélő a mű szemléletesebbé tételére! Ismerd fel a szó-
képeket és a nyelvi alakzatokat!
a)  „Kint ordított a szél, s verte az ablakokat meg a tetőn 

a csatornát, de a kályha forró volt, s a szobában álmosí-
tó meleg.” 

   ..............................................................................
b)  „Tanulj,  acskám, tanulj, tanulj, kedves kis angyalom, 

kis babám, tanulj édes kis gyémántom…” 

   ..............................................................................
c)  „Ez az ágy olyan, mint egy önálló vár, nagyon szerette, 

hogy nincs a többiek közé bedugva.”
   ..............................................................................

Befejezés, értékelés 
Nyilas Misinek az édesanyja azt adta útravalóul, hogy 
„Légy jó mindhalálig.” Én ugyanezt mondom nektek, 
és szeretnék egy dalt is adni. Ha nehézségek előtt álltok 
majd, és elkeseredtek, jusson eszetekbe ez a dal, mely a 
Légy jó mindhalálig című musical legszebb dala. (Az élet 
szép című dal)

Mielőtt meghallgatnánk a dalt, illetve megnéznénk a 
videoklipet, szeretném megköszönni a munkátokat. Min-
denkit megdicsérek, nagyon fegyelmezetten és pontosan 
dolgoztatok. 
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