
Gárdos Péter 

Hajnali láz 

 

 Meghalni most? Amikor az élet elkezdődhet végre? Amikor a 

szerelem beköszönhet? Svédország, 1945. Országszerte koncentrációs 

táborokból szabadult embereket ápolnak. A huszonöt éves Miklóst 

újra halálra ítélik, de Miklós élni akar. Feleséget keres, akivel odahaza 

elkezdheti az életét. Reggeltől estig ír – levelet, verset, cikket –, fordít, 

a hazai híreket lesi és várja a gyógyulást. És hamarosan rátalál az 

igazira. A Hajnali láz – nagy szeretettel, feszes mondatokban és erős 

képekben megírt igaz történet – az élet szerelmes regénye. 

 

 

1. Mennyi volt Miklós láza hajnalban? 

 

2. Milyen betegsége volt Miklósnak és milyen betegsége Lilinek? 

 

3. Számok a regényből. Párosítsa össze a megfelelőket, és írja be a betűket a táblázatba! 

 

1. Hány nőnek írt levelet Miklós?                                                   a) 8 

2. Hányan válaszoltak Miklós levelére?                                          b) 6 

3. Hány hónapot jósolt az orvos Miklósnak?                                  c) 18 

4. Lili hány évig zongorázott?                                                        d) 117 

5. Hány éves volt a történet elején Miklós?                                    e) 18 

6. Hány éves volt a történet elején Lili?                                          f) 25 
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4. Melyik a kakukktojás? Az alábbiak közül mi nem volt Miklós? Húzza alá! 

- újságíró 

- szódavizes kocsi kísérője 

- textilgyári munkás 

- orvos 

- hiteltudósító iroda kopója 

- tisztviselő 

- hirdetési ügynök 

 

 



5. Gárdos Péter színház- és filmrendező 1948-ban született Budapesten. A rejtvény fő 

sorában megkapjuk az egyik filmjének a címét. Mi a címe? 

 

1. Lili édesapja Reich Sándor bőröndügynök volt. Melyik gyárban dolgozott? Mi volt 

a gyár neve? 

2. Hogyan hívták Lindholm Erik doktor feleségét? 

3. Milyen üzletet vezetett Sven Björkman? 

4. Mikor először találkozott Miklós és Lili Eksjőben, elmentek moziba hármasban 

Sárával. Mi volt a film címe, amit megnéztek? 

5. Melyik újságban adtak fel hirdetést a lányok? „Három magyar lány keresi 

hozzátartozóit Svédországból” 

6. Melyik Verne regényt olvasta Lili? 

7. Miklósék hol voltak kórháztáborban? 

8. Mi volt Köves Klára beceneve? 

9. Mi volt Lili egyik szobatársának a neve? 
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Megfejtés:____________________________ 

 

 

 

 

 



6. Mi volt a címe annak a versnek, amit Miklós elmondott telefonban Lilinek? 

 

 

7. Mi lett a téli kabátnak való barna anyaggal,  

 

 

8. Miért akasztotta fel magát Hirsch Tibor elektrikus rádiószerelő és fotósegéd? 

 

 

9. Kik voltak az alábbi szereplők? Párosítsa össze a megfelelőket, és írja be a betűket a 

táblázatba! 

 

1. Hirsch Tibor a) Lili orvosa 

2. Svensson doktor b) legidősebb barakklakó, elektrikus rádiószerelő és fotósegéd 

3, Reich Sándor c) műtősegéd volt Miskolcon 

4. Sven Björkman d) Lili édesapja 

5. Jakobovits e) Miklós vele is levelezett, majd Harryvel kerül közelebbi 

 kapcsolatba 

6. Köves Klára  f) egy svéd családfenntartó, akihez kiközvetítették Lilit 
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10. A regényben felbukkan egy folyóirat, a Via Svecia című svéd lap. Mi volt a címe az itt 

leközölt Gárdos Miklós versnek? 

 

 

 

Név: 

Elérhetőség: 

Családi pályázat esetén az összes résztvevő neve: 


