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elegyedett, anez6t j6fta,vagy a csosszel besz6lgetett az estitriz melleff. Benne 6lt faluja n6pi vil6g6ban.
Kozel16l ismerte a parasztokat. Belel6tott a sziviikbe, kovetni tudta gondolkod6sukat.
"A nyelv struktilrdja mdr a g,,ermekkorban alakul ki" - irja kdsobb Miksz6th. Az o gazdag ir6i nyelve

is sziilofoldje dal- 6s rnesekincsdbol

szivta jellegzetes izdt, zamatat, ettol kapta az elobeszedre
emldkezteto kozvetlen tenndszetesseget. "Elbeszelni nem a regdny[r6kt6l tanultam, henem... a magyar
parasztt6l" - vallja mag6r6l dvek mrilva. A Pal6cfoldrol igy irI: "A tilnddrkert se szebb tiin, a Kelet
gyongyei se bdj ol6bbak. "
Az elbesz6l6sek, karcolatok orsz6ggyril6si k6pviseloi dlm6nyeibol sziilettek. Mindent rnegfigyelt,
eml6kezet6ben elrakt6rozott. Gyermekkori eml6kei, rijs6gir6i 61m6nyei, a parlamenti esemdnyek,
v6laszt6keriilet6ben szerzett tapasztalilsai, ismerosoktol, kdpvisel6kt6l, irjsrigir6kt6l hallott tort6netek,
drdekes rijs6ghirek - mind-mind mlivek anyagtxh form6l6dtak benne.
Egdsz dleten 6t a hazaszeretet vezette. Amikor ir6i munk6ss6g6nak 40. 6vfordul6j6t ilnnepeltdk,
jubileumi besz6d6ben ezt mondta: "En mdr kortilbettit megfrtam, ami dnbennem yolt. Megfrtam azzal a
tudattal, hog,, ezdrt nent jdr nekem sem.mi kiilon drdem, hiszen azdrt, mert az ember az anyjirt szereti, mdg
sohasem dicsdrtek meg senkit. En csak a hazamat :izereten't."
(Hegediis Andr6s: Legkedvesebb ir6int)
1.

Hova kiiti gyermekkora az ir6t?

) Mi6rt csavargott el az iskol6b6l?
3.

Kiket keresett fel legszivesebben visszat6rve szii16faluj 6ba?

4.

Mib6f meritette iz6t, zamatft ir6i nyelve?

5.

Kit tartott mester6nek ir6i munkissfgfban?

6.

Mihez hasonlitj a sziil6ftildj 6t?

7.

Mib6l meritette karcolatainak anyagft?

8.

Mi volt ir6i munkfss6gfnak motiv6c6ia?

X. Olvasd el figyelmesen a sziiveget, majd v6gezd el a feladatokat!
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A portugill haj6sok fokozatosan haladtak el6re Afrika nyugati parljain. Athaladtak az Egyenliton, majd
Bartolomeo Diaz eldrte Afrika ddli csircs6t. A siker azt a remdnyt keltette a poftug6lokban, hogy e fok ut6n
tov6bbhaladva tengeren jutnak el Indi6ba. Kirdlyuk emiatt adta a d6l-afrikai csricsnak a J6rem6nys6g-fok nevet.
A remdnyt bev6lt6 haj6s Vasco da Garna volt: 1498-ban Afrik6t koriilhaj6zva el6rte India nyugati partjait.
A porlug6lok fegyverrel igdzthk le az indiai fejedelmeket. Kereskedelmi tiimaszpontokat ldtesitettek
India partjain ds D6lkelet-Azsia m6s rdszein. A frjszereket a bennsztilottektol potom aron szereztdk be,
gyakran egyszeriien kirabolt6k oket. Egyes szigeteken a lakoss6got is kiirtott6k vagy rabszolg6vri tett6k.
A Ddl- 6s Kelet-Azsi6val foly6 kereskedelem - ndha 700-800%-os - haszn6t a XVI. szizadban Portug6lia
taftotta kezdben. Lisszabon Eur6pa legforgalmasabb v6rosai koz6 emelkedett.
Az Indi6ba vezelo tengeri rit megismer6se 6ri6si er'edm6ny volt a vil6gkereskedelem tor16net6ben.
A Szuezi-csatorna meg6pit6s6ig Eur6pa fo kereskedehni forgahna Vasco da Gama irwonal6n bonyol6dott le.

1. Pirositsd

a fo gaf

makat a magy arflzzttal!

c) fokozatosan
a) forgalom
b) rem6ny
f) haszon
d) potom
e) leigLz
A) rdszletekben, kisebb szakaszon, fokozatosan vdgbemeno
B) eroszakkal hatalma al6 vet valakit
C) igen kis osszegr.i
D) anyagi elony, nyeres6g
E) az addsv6tellel kapcsolatos cser6k cisszess6ge, folyarnata
F) biztat6 kil6t6s, lehetosdg
P6rok:

