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Kedves Olvasó!
Ez a munkafüzet a Tóth-Máthé Miklós Pecúrok című regényének olvasását segíti. 
Azt ja vasoljuk, hogy mielőtt elkezded olvasni a regényt, nézd meg az első fel-
adatokat, így könnyebb lesz majd értelmezned, amit olvasol. Utána részenként 
haladj: két-három fejezetet olvass el, majd oldd meg a hozzájuk kapcsolódó fel-
adatokat! A végén pedig érdemes átlapozni újra az egész regényt, hogy köny-
nyebben boldogulj az átfogó kérdésekkel.

Az alábbi jelölések segítik a munkádat:
kitöltős feladat – itt a munkafüzetbe kell dolgoznod, röviden kell 
válaszolnod a kérdésekre

szövegértési feladat – itt el kell olvasnod egy hosszabb szövegrész-
letet, majd meg kell válaszolnod az arra vonatkozó kérdéseket

szövegalkotási feladat – itt hosszabban, kerek mondatokban kell ki-
fejtened a véleményedet egy adott témáról 

füzetben elvégzendő feladat – itt a füzetben kell dolgoznod

aktivitás segédeszközzel – itt kreatív feladatot kapsz, amelyhez se-
gédeszközökre lehet szükséged

beszéld meg valakivel – itt az lesz a feladatod, hogy valamit megbe-
szélj az osztálytársaddal

internetes feladat – itt internetet kell használnod a feladatmegoldáshoz

Reftantáron elérhető digitális tartalom – a reftantar.hu Pecúrok al-
oldalán sok érdekes plusz információ és digitális tartalom találha-
tó, amelyeket használhatsz a feladatok megoldásához
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Bevezetés a könyv világába
A regény egy kisfiú, Tatár Marci története, aki elhagyja az otthonát, és egy 
bentlakásos iskolába kerül, a képzeletbeli Óváralja református gimnáziu-
mába. Ötödik osztályos, azaz – az akkori iskolarendszer szerint – elsőéves 
gimnazista, tehát pecúr. Nem ismer senkit, nagyon hiányoznak a szülei, a 
régi barátai és az otthona. Lassanként azonban megismeri az iskola életét, 
a nagyobbakat, a szokásokat, barátokat szerez, sőt életében először szerel-
mes lesz. Sok izgalmas és tanulságos dolog történik vele, még egy regényt is 
ír, de a tanulással, főleg a számtannal gondjai vannak. Ez meglátszik a félévi 
bizonyítványán. A rossz eredményei miatt barátaival elhatározzák, megszök-
nek az iskolából.

Nézd meg a négy könyvbo-
rítót! Melyik milyen helyzet-
ben ábrázolja Tatár Mar cit? 
Kikkel van, milyen ka rakter 
lehet? 

Olvasd el a különböző kia dá-
sok hátoldalain lévő szövege-
ket a Reftantár Pecúrok alol-
dalán és azokat is használd a 
feladatok megoldásához.
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A szerző: 
Tóth-Máthé Miklós 

1. Kalandos életút

A regény szerzője, Tóth-Máthé Miklós 2019 októberében halt meg. 

Olvasd el a róla szóló wikipédia-szócikket, valamint ezt 
a haláláról szóló híradást a Reftantár aloldalán! Készíts 
az információkból posztert, tablót vagy gondolattérké-
pet! Ha van lehetőséged, dolgozhatsz online is. 
Használd a Reftantár Pecúrok oldalán találha-
tó szerkesztőket! 
Ha elkészültél a szerző portréjával, mutasd be 
vagy oszd meg munkádat a társaiddal!

2. Színészből író

Halála előtt nem sokkal Tóth-Máthé Miklós rangos elismerést kapott, el-
nyerte a József Attila-díjat. Ennek kapcsán készítettek vele egy interjút.

Olvasd el az alábbi riportot a szerzővel, majd válaszolj a kérdésekre!
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• Mi volt Tóth-Máthé Miklós foglalkozása, mielőtt író lett?
• Sikeres volt-e színészként?
• Miért váltott pályát?
• Hogyan lehet valakiből jó író?
• Hogyan nyilatkozott, kinek köszönheti azt, amit elért?

Ha van kedved, nézd meg az egész beszélgetést a Reftantár Pecúrok 
aloldalán!

– Amikor azt mondtam édesapámnak, hogy segédszínész aka-
rok lenni, teljesen elképedt. Azt kérdezte, mit fog mondani 
otthon az embereknek. Majd kijelentette, vegyenek fel a Szín-
művészeti Főiskolára, és akkor már azt lehet mondani, hogy 
szorult beléd valami tehetség. Végül több mint 3500 jelent-
kező közül felvettek. Nagyon jó tanáraim és osztálytársaim 
voltak, például Sztankay István, Mécs Károly, Szokolay Ottó. 
De tanított például Básti Lajos és Sulyok Mária is – mondta.

Színész helyett mégis író lett belőle. Mint mondta, az  terjedt 
el róla, hogy bár jó színész, de nehéz ember, így viszont nem 
egyszerű szerződést kötni egy színházzal. Úgy véli, Isten terelte 
az írói pályára, hiszen azt sugallta neki: elég a komédiázásból, 
ideje valami komolyabb dologgal foglalkozni.

– Nem nagyon ismertem írókat, kivéve azokat, akiknek a darab-
jaiban játszottam. De amikor szembenéztem ezzel az egésszel, 
mindig volt, aki segített nekem. Megtanulni írni lehetetlen, el-
végezhet valaki akár egyetemet is belőle, nem fog működni. 
Az íráshoz adottság kell, az én esetemben ilyet a Jóisten ad-
hatott nekem. Nem igaz, hogy az író nincs rákényszerítve arra, 
hogy átélje azt, amit leírt. Ha állítólag jó színészként át kellett 
éljem a szerepeket azért, hogy a közönség is érezzen valamit, 
akkor így nyilvánvalóan íróként is át kell élnem minden ala-
kot, figurát. Ebből a szempontból nagyon összekapcsolódik az 
írás és a színészet.  Önmagában is istenkísértés, hogy olyan 
emberekről írtam, mint Károli, Méliusz vagy Kálvin, hiszen olyan 

metamorfózist kellett megélnem, hogy ezáltal az elméjükbe, a 
bőrükbe férkőzzek, hiszen mindegyik figuráért én vagyok a fe-
lelős. Amikor azt dicsérik, hogy mennyire élővé tudtam tenni a 
regényben Kálvint, az pontosan ezért történhetett meg – hang-
súlyozta Tóth-Máthé Miklós.

Tóth-Máthé Miklós kiemelte, nagyon sokat köszönhet második 
feleségének, Kovács Enikőnek, aki három gyermekkel ajándé-
kozta meg. Mint mondta, Isten után neki köszönheti azt is, amit 
eddig elért, s bár 14 évvel ezelőtt elveszítette, csupán testileg, 
lélekben változatlanul vele van, továbbra is érzi a segítségét.

(Forrás: dehir.hu)
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A helyszín: 
Sárospatak

1. Sárospataki Református Kollégium 

A Pecúrok egy képzeletbeli is-
kolában, Óváralján játszódik. 
A helyszín azonban egyértel-
műen Sárospatakra, a híres 
Sárospataki Református Kol-
légiumra emlékeztet. 

A sárospataki iskoláról egy gömbpanorámás felvételt nézhetsz meg  
a Reftantár Pecúrok aloldalán.

2. Egy híres pataki professzor 

A sárospataki iskolában többszáz éves történe-
te során számos nagy tudós tanított. Közülük 
most Kövy Sándor jogászprofesszorral ismer-
kedhetsz meg. 

Nézd meg a Reftantár Pecúrok aloldalán 
található videót róla, és válaszolj a kér-
désekre!

3. Hasonmás

Tóth-Máthé Miklósról sokan megjegyezték, hogy nagyon hasonlított az egyik 
leghíresebb magyar költőhöz. Vajon kihez? 

Írd be a neveket a viselőjük képe mellé!
Nézz meg néhány képet Tóth-Máthé Miklósról az interneten, majd karikázd be 
annak a képét, akire szerinted a legjobban hasonlít!

 PETŐFI SÁNDOR ARANY JÁNOS ADY ENDRE JÓZSEF ATTILA
 (1823–1849) (1817–1882) (1877–1919) (1905–1937)
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