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Olvassa fel hangosan az alábbi szöveget!  
 

Az üzemben egyszerű dolgom van. Az a nyolcszázmilliós beruházás, a másfél milliárd 
értékű termelés potom egyszerűségnek tetszik, ahhoz képest, hogy: 

1. Pistáékkal mindenképpen találkoznom kell. Én szereztem nekik a telket, most 
romlakásban laknak, nálunk mindig lehet beszélgetni. És francia barátaik jönnek – fogadjuk be őket. 

2. A bátyámékkal találkozni akarok. Itt vannak, öt kilométerre, majd együtt fürdünk, este 
kaláberezünk, hajnali háromkor már úgyis hazamennek. Hogy szeretek alsózni! 

3. Postaládát kell szerezni. Nincs sehol hosszúkás postaláda. A kerekbe meg nem férnek 
be az iratok, a dossziék, a jelentések. 

4. Feleségem szüleit lehozom, hogy két napra lássák a Balatont. Indokolt. 
5. Három hónapja kértem a baráti villanyszerelőt, csinálja meg a fürdőben a villanyt, mert 

nyitva hagyott ajtónál kell a sötétben erőlködni. Nem volt ideje. (A lakáskulcsot vissza kell kérni tőle. 
Nem tör be, de nála van, s így mások nem tudnak lejönni. Például a gyerekeim.) 

6. Lejönnek. Itt lesz öt gyerek. Jöjjenek, szeretem őket. Az enyéim. 

7. Cs-ékhoz át kell ugranom, itt nyaralnak. És nem is látták a lakást. ... 
15. Futólag kell egy cipőt vennem. Bőrtalpút. Akármibe kerül. (Veszprémi Áruház.) 
16. Csak szépségverseny ne lenne! Miss Univerzum, Miss Európa, Miss Balaton, Miss 

Füred, Miss Arács, Miss Csopak. Miss – Mísz. 
17. Az orromon nőtt egy gumó. Kiégették. Újra nő. „Ne gondoljon rosszra – mondta az 

orvos. – Majd újra kiégetjük.” Jóra gondoljak? 
18. Az autón beesik az eső. De megy. Piros leukoplaszttal betapasztotta a feleségem. Tart. 
19. Nagyobb gondom nincs. Elég jól vagyok. Csak beázik a háztető is, a cseretárs 

megígérte, hogy kicseréli a cserecserepeket, ha ki kell cserélni, de csereállásban van főidényben, 
így nincs ideje csereberélni, örül, ha az állásait csereberéli. Igaza van. 

20. Szeretni kéne valakit. Kit is? Majd az üzemben. 
21. Jó lenne a koncerthajóra jegyet szerezni. Vivaldit, Mozartot játszanak a Balatonon. 

(Mozart – hajón – borzalmas.) 
22. A Kun Béla-könyvet vissza kell adni – gyorsan elolvasom. És szerettem 

kamaszkoromban Szabó Lőrinc verseit. 
23. Gyenge Árpádot is szerettem. El akartam menni a temetésére. Milyen fiatal volt. Milyen 

öreg. 

24. Pihenni kell. ... 

(Gyurkovics Tibor: Nyaralás - részlet) 
 
1. Értelmezze a szöveget! Értelmezésében válaszoljon az alábbi kérdésekre/oldja meg a 
feladatokat! 
 

a. Mutassa be az elbeszélő nyaralási elképzeléseit! 
b. Mutassa be a szöveg alapján a szereplő életvitelét! 
c. Értelmezze a következő ellentmondást: Milyen fiatal volt. Milyen öreg. 

2. Mutassa be 10−15 mondatban saját életvitelét! 
 


