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Szép magyar beszéd
SZÖVEGÉRTELMEZÉS

Olvasd el figyelmesen Sinkó Zoltán írásának következő részletét!
Bajor Andor, a következményeket viselő író
(A) Egy idő után a cenzorok jobban féltek tőle, mint a főnökeiktől. A szellem fölénye félelmetes
dolog, mert az orránál fogva vezeti a hivatalosságot, és a szamárfül már kitörülhetetlen emlék
marad. Humoristánk sportot űzött abból, hogy egzisztenciáját kockáztatva nyelvet öltsön a hatalomra.
(B) Miért lesz valaki szatíraíró, amikor ezer más lehetőség kínálkozik számára...? Ráadásul
magyar szatirikus Romániában, ráadásul az évtizedekig vörös diktatúrában tobzódó Romániában...
(C) És ez az ember szatírákat és humoreszkeket írt, viselvén annak minden következményét.
(D) Lehetett volna tanár, akár filozófus, akár irodalom, akár esztétika, akár művészettörténet
professzor. Hisz az egyik diszciplina a kisujjában volt, a másik a mutatóujjában. Nem volt annyi ujja,
amennyifelé ágazott a tudása. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen mindenről mindent tudott.
(E) Lelkes, toleráns, liberális fickók hirdetik manapság, hogy a világ nagyon jó felé halad. Se
vége, se hossza a progressziónak. Ám e lelkes hangulatban ajánlatos lenne áttanulmányozni Bajor
Andort, az írót, a humoristát. Ő az, aki megmondja, miféle esélyünk van eltávolodni a Földtől,
Európától, onnan, ahol születtünk és ahol halnunk kell.
(F) Jó érzés tudni, hogy élt Erdélyben egy író, aki a legvadabb időkben is hittel és tudással
szolgálta a Gutenberg galaxist. Számos kortársától az különböztette meg, hogy lelkiismeretes,
következetes, fölényét nem főszerkesztőként produkálta, nevetve gondolkodtatott, mindenkinek a
veséjébe látott, de ezzel nem élt vissza, nagyon világosan látta korát, elannyira, hogy még a jövőbe is
belelátott.
(szerkesztett részlet)
vörös diktatúra: kommunizmus
Gutenberg galaxis: a kultúrtörténetnek a XV. századtól napjainkig terjedő szakasza, amelyben a
könyv, mint ismeretközlő közeg kiemelkedő szerephez jutott
1. a) A fenti írás bekezdései összekeveredtek. Alkoss belőlük egy számodra elfogadható
szöveget! Megoldásodat elég csak a nagybetűkkel jelölnöd!
b) Eljárásodat magyarázd meg részletezve, hogy melyek a szövegösszefüggést biztosító
tartalmi-logikai és jelentésbeli kapcsolatok, nyelvtani elemek!
2. Írd meg a szöveged vázlatát!
3. Válassz egyet a kiemelt részek közül, és értelmezd saját szavaiddal; vedd figyelembe a
szövegösszefüggést!
4. Ezt az írást egy Bajor Andor-kötetben előszóként vagy utószóként képzeled el? Választásodat
indokold 3-4 mondatban!

