
Ne bántsátok a feketerigót! 

 

A Ne bántsátok a feketerigót! írónőjét feltételezhetően nem kis 
mértékben ihlették személyes élményei regénye megírásakor. Ezt 
nemcsak abból a tényből következtethetjük, hogy a regény 
cselekménye Alabama államban játszódik le, ahol a szerző maga is 
született, hanem más életrajzi adatokból is. Mint az eseményeket 
elbeszélő regénybeli leánykának, az írónőnek is ügyvéd volt az 
édesapja. Harper Lee gyermek- és ifjúkorát szülőföldjén töltötte, 
ahol valóban realitás mindaz, amit regényében ábrázol, és ez a 
valóság vérlázító. A regénybeli alabamai kisvárosban ugyanis 
feltűnésszámba megy az olyan megnyilvánulás, amely a négerek 
legelemibb jogainak elismerését célozza, különcnek számít az olyan 
ember, aki síkra mer szállni a színesbőrűek érdekei mellett. A 
regény egyik legnagyobb érdeme éppen abban van, hogy sikerül 

erős érzelmi hozzáállást kiváltania az emberi egyenjogúság megvalósítását célző eszme mellett. 
Harper Lee a középiskola elvégzése után jogtudományt tanul. Egy évig Oxfordban diákoskodik 
ösztöndíjasként, aztán Alabamában folytatja tovább tanulmányait. Mint az egyetem 
folyóiratának szerkesztője, itt kerül először kapcsolatba az irodalommal. Tanulmányai 
befejezése után New Yorkba költözik, de nem folytat ügyvédi gyakorlatot, hanem különböző 
szerkesztőségekben dolgozik, sőt egy időben tisztviselői munkát vállal egy légiforgalmi 
társaságnál. A Ne bántsátok a feketerigót! 1960-ban jelent meg, a következő évben Pulitzer-
díjjal tüntették ki. A regényt számos nyelvre lefordították, s talán nem érdektelen az sem, hogy 
a belőle készült film is hatalmas sikert aratott. 

Forrás: https://moly.hu/konyvek/harper-lee-ne-bantsatok-a-feketerigot 

 

1. Hol játszódik a történet? 
a. Franciaország fővárosában Párizsban játszódik. 
b. Amerika egyik kisvárosában, Maycombben játszódik. 
c. Mexikóvárosban játszódik. 

 
2. Hogy hívják az elbeszélőt? 

a. Jason Finch 
b. Atticus Finch. 
c. Jean Louise  Finch. 

 
3. Mi a szakmája az elbeszélő édesapjának? 

a. Szabóként dolgozik. 
b. Ügyvéd. 
c. Történelmet tanít a helyi középiskolában. 

 
 
 



4. Mivel csúfolták az iskolában az elbeszélőt? 
a. Azzal csúfolták, hogy a testvére megbukott matematikából. 
b. Azzal csúfolták, hogy a papája niggereket véd. 
c. Azzal csúfolták, hogy nem tud írni. 

 
5. Mi történt Miss Maudie házával? 

a. A gyerekek betörték a ház ablakát. 
b. Leégett. 
c. Valaki ellopta a ház kulcsait. 

 
6. Miért olvasott fel az elbeszélő testvére Jem, az idős Mrs.Dubosenak? 

a. Azért, mert nagyon kedvelte az idős hölgyet. 
b. Azért, mert lekaszabolta az idős hölgy mindegyik kaméliabokrát, és így kellett 

bocsánatot kérnie. 
 

7.  Mivel szeretné megvédeni a második részben Scout az édesapja becsületét? 
       a. Az osztálytársai lefizetésével. 
       b. Verekedéssel szeretné megvédeni az édesapja becsületét. 
 

8. Mivel vádolják Tom Robinsont? 

 

 

9. Melyik szereplőtől származik az idézet? 

„Egyetlen dolog van, amiben sose dönthet többségi vélemény, és ez az egyén 
lelkiismerete.” 

a. Tom Robinson 
b. Mrs. Dubose 
c. Atticus Finch 

 

 


