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Kedves Kollégák! 

 

Köszönjük, hogy felkészítették tanítványaikat a versenyre. Reméljük, örömöt jelentettek az 

olvasmányok, sikeres volt a tanulókkal való együttműködés. 

Az alábbiakban a megoldások leglényegesebb elemeit adjuk meg. Az elbírálás alapszempontjai: a mű 

részletes ismeretének bizonyítása, a feladathoz való rugalmas alkalmazkodás, a szabatos és árnyalt 

fogalmazás. 

A bíráló szaktanár csak az elvárhatóan teljes értékű válaszra adja a maximális pontszámot; a hiányos, 

pontatlan megoldást – a saját belátása szerint mérlegelve – köztes egész pontszámmal értékelje. Kérjük, fél 

pontot ne adjanak! 

A megoldási kulcs 10 oldalas.  

Nem küldhető tovább az a dolgozat (tartalmában bármennyire értékes), amelyben a súlyos 

helyesírási hibák száma ötnél több, vagy a helyesírási hibák száma meghaladja a 30-at, valamint az 

olvashatatlan, rendezetlen írásképű dolgozat. 

 

  Kérjük, 

• piros színű tollal javítsanak; 

• a jó megoldásokat jelöljék pipával, a hiányzókat hiányjellel; 

• az elért pontszámokat a feladatok melletti négyszögekbe írják be, a feladatlap összpontszámát 

vezessék át a címoldal aljára;  

• a 120 pontot elért dolgozatokat 2022. december 9-ig adják fel postán a következő címre:  

 

         Arany János Irodalmi Verseny 

 Eötvös József Gimnázium és Kollégium 

    2890 Tata, Tanoda tér 5. 

 

Köszönjük munkájukat, együttműködésüket! 
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I. Arany János balladái 

1. Melyik balladában találhatók az alábbi tulajdonnevek? Jelölje x-szel!  

tulajdonnév Az egri leány A kép-mutogató Rozgonyiné Szőke Panni Zách Klára 

Simon X     

Zsigmond   X   

Kázmér     X 

Debrecen  X    

Pest    X  

Galambóc   X   

Verón  X    

László X     

4  

2. Ki ő? Nevezze meg az olvasott balladák főszereplőit a meghatározások alapján!  

a) Bátorságával, elszántságával a király megmentője lett.    ROZGONYINÉ 

b) Apja jóváhagyásával Pestre megy, ahol elzüllik.   SZŐKE PANNI 

c) Apja bosszúja nemzetségének kihalásához vezet.  ZÁCH KLÁRA 

d) Kedvese haláláért karddal áll bosszút.    AZ EGRI LEÁNY 

4  

  

3. Ki, kinek/kiknek és miért mondta? Határozza meg az Arany-idézetek alapján! 

a) „A keservét! hisz ez méreg! 

Semmi tűz a rossz csigerben: 

Lőre volna ez Egerben.” 

 

b) „Monddsza hát, hol nyugszik tested? 

Gróf atyád már rég kerestet” 

 

 Ki? Kinek/Kiknek? Miért? 

a) TELEF RABLÓTÁRSAINAK MEG AKARJA TÁMADNI EGERT 

b) A GRÓF 
A HALOTT LÁNYA 

SZELLEMÉNEK 

A LÁNYA TESTÉT AZ ÚJ KÁPOLNÁBAN 

AKARJA ELTEMETNI 

3  

6 jó válasz: 3 pont; 5 jó válasz: 2 pont; 4 jó válasz: 1 pont 

 

4. Egészítse ki az alábbi részleteket a hiányzó szavakkal! 

 

Zách Klára 

„Megyen a királyné,     Könyörögne, − nem tud, 

Megyen a templomba;     Nem tud imádkozni; 

Szép virágok, deli szűzek     OLVASÓJÁT honn feledé:    

Mind követik nyomba.     Ki megyen elhozni?” 

 

 

 

 

8-7 jó válasz: 4 pont 

6 jó válasz: 3 pont 

5 jó válasz: 2 pont 

4 jó válasz: 1 pont 
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Az egri leány  

„Sok pribék esett el egyenetlen harcon, 

De az egri lányból sem lett egri asszony: 

Messziről egy DÁRDA hű szívét bejárta,  

Fehér köntösében odarogyott szépen 

Kedves halottjára.” 

 

Szőke Panni       

„Panni nem szól, görnyedve űl,     

Olyan rongyos, majd elrepűl;     

Vidd ki apja, vidd mezőre,     

Szép, virágos TEMETŐBE.”      

         

5  

5. Fejtse ki egy-egy mondatban, mit jelentenek az alábbi idézetek a balladákban! 

 

A kép-mutogató 

„egy ingben is”   Az íródeák akkor is elveszi a grófkisasszonyt, ha nem kap vele hozományt.  

 

Szőke Panni 

„Apja földje és tinója  

Mind fölment már viganóra.” Az apa minden vagyonát, ökreit nagyravágyó leánya kívánságainak 

teljesítésére, például selyemruhára költötte. 

2  

6. Határozza meg az alábbi szavak jelentését! 

 

pamlag:   támlás, karfás, kárpitozott ülőbútor 

idétlen csecsemő: idő előtt világra jött, fejletlen csecsemő 

2  

II.  George Bernard Shaw: Pygmalion 

1. Milyen összefüggés van a színmű címe és a cselekménye között? Válaszát mondatokban fogalmazza 

meg!  

Pygmalion, Ciprus királya elefántcsontból egy szobrot faragott. Az alkotás, amely egy gyönyörű nőalakot 

ábrázolt, olyan tökéletesre sikerült, hogy Pygmalion beleszeretett. Aphrodité segítségével életre keltette, majd 

feleségül vette.                                                             

Higgins nyelvészprofesszor is megalkotta remekművét: „életre keltette” az egyszerű londoni virágáruslányt. 

Módszerével – a Pickering ezredessel kötött fogadás értelmében – tökéletes megjelenésű ,,hercegnőt” faragott 

belőle”, aki „megállja a helyét akármelyik nagykövet estélyén”. Pygmalionhoz hasonlóan ő is beleszeretett az 

alkotásába. 

3  

2. Mi a közös Higgins professzor és Pickering ezredes „mesterségében”? 

Mindketten nyelvészettel foglalkoznak. (Pickering szakterülete a szanszkrit nyelv, Higginsé a fonetika.) 

1  

3. Milyen jellegzetes, a foglalkozásához kapcsolódó tárgyak találhatók Higgins dolgozószobájában? 

Említsen közülük legalább hármat!  

két nagy irattartó szekrény, fonográf egy lapos íróasztalon, egy gégetükör, egy sor apró orgonasíp fújtatóval, 

üvegcilinderek égővel, több hangvilla, egy fél emberi fej életnagyságú keresztmetszete a beszélőszervekkel, 

egy doboz a fonográf viaszlemezeivel                             

1  

Rozgonyiné 

„Gyöngyös arany fejkötőjét 

Sisakkal borítja, 

Karcsu fűzött selyem vállát 

PÁNCÉLBA szorítja; 

Kardot is köt: bársony övre 

Gyémántos fogantyút; 

Pici piros csizmáira 

Szép ezüst SARKANTYÚT.”
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4. Eliza közönségesen, alapvetően „doveri tájszólás”-ban beszél, sok szleng kifejezést használva. Mi a 

köznyelvi megfelelője a szókincsében szereplő, aláhúzott szavaknak?  

 

„Finom, modor, mondhatom, két csokornak kampec!”   vége, odavan, elpusztult 

„Ilyen dilis pacák engem ne taniccson.”    alak, férfi, ember    

„…osztán – alászolgája – olajra lép!”     megszökik, meglóg, távozik 

„Vót arra mifelénk egy spiné, az minden szombaton ezt csinálta…” nő, asszony, nőszemély 

„De én fejemet teszem rá, hogy megnyuvasztották.”   meggyilkolták, megölték, megfojtották  

5 jó válasz: 3 pont; 4 jó válasz: 2 pont; 3 jó válasz: 1 pont; 2-1 jó válasz: 0 pont 

3  

5. Miért fontos esemény a professzor és Eliza számára Higginsné fogadónapja? Hogyan viselkedik a lány a 

fogadáson?  

Higgins először mutatja be „tanítványát" a társasági életben, ahol próbára teszi. A lány „hibátlan kecsességgel és 

eleganciával" jelenik meg. Eleinte „választékosan pedáns kiejtéssel és feltűnően szép hangon szólal meg”, később 

kizökken a szerepéből és hibázik.                                               

2  

6. Ki mondja kiről? Kitől származnak az alábbi idézetek, és melyik szereplőre, illetve jellemének mely 

vonására, tulajdonságára utalnak?  

a) „Nem lehet csak úgy átgázolni mindenkin.”  Pearce-né mondja Higginsről, aki hideg, érzéketlen, önző. 

b) „Ötven fontért eladná a tulajdon lányát?!” Higgins mondja Doolittle-ről, aki először alázatos, látszólag a 

lánya érdekeit védi, de kiderül, hogy számító, haszonleső. 

c) „Két óriási bébi játszik egy élő babával.” Higginsné mondja a fiáról, Higginsről és Pickeringről, akik 

kísérleteznek a fiatal lánnyal, nem törődnek az érzéseivel. 

d) „De maga előtt úrinő lehetek, mert maga mindig úgy fog viselkedni velem, mint egy úrinővel.” 

Eliza mondja Pickeringről, aki mindig udvarias, előzékeny. 

 

8  

7. A professzor a lány „kiejtését tökéletesen rendbe hozta”. Elizának azonban nem csak a beszédstílusa 

változott meg a Wimpole utcai lakásban eltöltött hat hónap alatt. Mit gondol, mit kér számon 

Higginstől az alábbi idézetben?  

Higgins: „Maga talán nem boldog, hogy túl vagyunk rajta? Végre szabad, és azt teheti, amit akar.” 

Liza: „Mit? Mire vagyok én jó most? Mire nevelt engem? (…) Mi lesz énbelőlem?” 

Véleményét két-három összefüggő mondatban fogalmazza meg!  

Egyéni megoldások                                                                                                                                               

(Lehetséges válaszelemek: A garden partyn Eliza megnyerte a fogadást Higgins számára, aki örül, hogy vége 

az egésznek, mert már unta az Elizával való foglalkozást. Az ösztöne azt súgja, hogy ne menjen férjhez ehhez 

a fölényeskedő, született agglegényhez, akinek nincs szíve, és nem törődik senkivel, csak magával. 

A „szegénynegyednek már hátat fordított”, nem „bújhat vissza a pocsolyába” nem mehet vissza az utcára 

virágot árulni. De azt is érzi, hogy – bár mindent megtett –, képtelen olyanná válni, mint az előkelő, „cifra” 

londoni társaság tagjai. 

„Most rabszolga vagyok a legszebb ruhámban is. […] Olyan szokásokkal, amik lehetetlenné teszik, hogy egy 

nő maga keresse meg a kenyerét – csak éppen egy úrinő jövedelmét nem biztosítják neki.”) 

2  

III. Mikszáth Kálmán: Gavallérok 
1. Mely szereplőkre illenek az alábbi idézetek?  

a) „fess fiú, de még zöld és egy kicsit nagyon is bohém”    Csapiczky Endre 

b) „csinos, daliás szőke fiú, csupa mosoly, csupa élet”   Domoróczy Pista 

c) „Csinos feslő bimbó, olyan fekete szemekkel, mint a gyíké”   Mari kisasszony 

d) „Magas növésű, sudár alak, szinte törékeny. Nagyban emelte az 

egyszerű fehér ruha. Szőke hajára fölségesen illik a koszorú, s nyakára 

a tündöklő ékszer.”       Bajnóczy Katalin 
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e) „Königgrätz apó”      Uhlarik, Lazsányi István, Katica apja 

5  

2. Döntse el, igazak vagy hamisak Mikszáth kisregénye alapján a következő állítások! 

a) Csapiczky Endre és a narrátor a Pesti Hírlapnál munkatársak voltak.        Hamis    

b) Az elbeszélőt násznagynak hívták meg Csapiczky Endre esküvőjére.                  Igaz 

c) A Lazsányi család eredeti neve Uhlarik volt.                                 Igaz               

d) Az esküvő helyszíne Gortva.                                   Hamis                                          

e) A vendégek őszirózsát tűztek a gomblyukaikba.                              Hamis             

f) A partecédula bálokra szóló meghívó volt.            Hamis 

6  

3. Válaszoljon a regény története alapján a következő kérdésekre!      

a) Melyik vármegyében játszódik a történet, és mi ennek a szimbolikus jelentése?  

Sáros vármegyében játszódik, ami utal arra, hogy a szereplők „sárosak”, vagyis valami svihákságot rejtegetnek.  

Jelentheti az elmaradottságot. 

b) Mi a véleménye az öreg Csapiczkynak a hírlapírókról? 

Az újságírásból le kell venni az írók hazugságát.  

c) Miért íratta fel az öreg Lazsányi a vendégekkel születési évüket?   

Mert mindenkinek olyan évjáratú tokajiból hozatott, amelyben született.  

3  

4. Magyarázza meg a következő szavak jelentését! 

svihákság  szélhámosság 

vászonnép  asszonyok 

2  

5. Milyen módon keltik a gazdagság látszatát az esküvő résztvevői? Hozzon legalább három példát!  

négylovas fogatok 

inasok 

kölcsönvett ékszer 

párizsi ruhaszalonból rendelt esküvői ruha 

kötelezvény a fiataloknak 

tokaji bor, jó ételek, italok (3 p.) 

 Hogyan viszonyul a narrátor az ábrázolt életformához?  

 Humorral, szimpátiával, csodálattal viszonyul ehhez az életformához. (1 p.) 

4  

IV. Kaffka Margit: Színek és évek 
1. Értelmezze a mű címét egy-két mondatban!  

„Mint valami idegen, tarka képeskönyvet, úgy forgatom, lapozgatom néha a múltamat.” 

Színes mozaikokból, emlékképekből építi fel Magda az élete történetét. 

A cím a vágyak és a valóság kettősségére utal. 

Tartalmában jó válasz 2 pont 

Részben jó válasz 1 pont 

2  

2. Nevezze meg Magda lányait! Mi a nevük, és mi lett a foglalkozásuk?  

Marcsi – tanár Pesten, egy lánygimnáziumban 

Zsuzsi – patikus 

Klári - zongoratanár 

Csak a név és a foglalkozás együtt ér 1-1 pontot 

3  
3. Milyen lehetőségek közül választhatott első férje halála után Magda, hogy megélhetését biztosítsa? 

Hármat soroljon fel! 
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nyisson kalapszalont 

fogadjon lakókat és kosztosokat 

művészi pályára lép/színész lesz 

postamester lesz 

újra férjhez megy 

3  

 

4. Ki kihez tartozik? Írja a számot a megfelelő név után! 

 

1.Telekdy Péter  2. Tabódy Endre 3. Horváth Dénes 4. Kallós Ágnes   5. Vodicska Jenő 

 

Pórtelky Magda 2, 3, 5 
Zimán Klára 1 
Zimán István 4 

5  

5. Igaz vagy hamis? Karikázza be a helyes választ! 

a) Magdát először a juristabálba vitték, a tubarózsás, uszályos, fehér selyemruhájában.  I H 

b) Grószi Sándort papnak szánta.         I  H 

c) Jenő boszorkámnak nevezte Magdát.        I H 

d) Magda második férjével harmonikus házasságban élt.      I  H 

e) Melanie érkezése több jövés-menést, társaságban forgást jelentett Magdának  I H 

5  

6.  

      a) Mi volt Magda célja az első házassága idején?  

Jenő mellett valaki akart lenni a megyében. Alispánné szeretett volna lenni. 

b) Mivel vádolták első férje halála után?  

Azzal, hogy nagyzási hóbortjával ő kergette öngyilkosságba Jenőt. 

2  

V.  Molnár Ferenc: Egy pesti lány története 

1. Egy pesti középosztálybeli család eladósorban lévő lányának régimódi története megidézi a századelő 

 fővárosának életét, hangulatát. 

a) Soroljon fel legalább öt tulajdonnevet, amelyek az események fontos helyszíneit jelölik! 

Andrássy út, Oktogon, Nádor utca, Lipótváros, Normafa, Váci körút, Városliget, Műcsarnok, Vigadó, 

Svábhegy 

5 jó válasz: 3 pont; 4 jó válasz: 2 pont; 3 jó válasz: 1 pont; 2-1 jó válasz: 0 pont 

 

b) Magyarázza meg röviden, mit jelentenek a korabeli társasági élettel kapcsolatos következő kifejezések! 

zsúr: uzsonnával járó, délutáni társas összejövetel 

korzó: az az utca, amelyen a város polgárai sétálni szoktak 

flört: mély érzelem és komoly szándék nélküli könnyed udvarlás, rövid szerelmi viszony, kaland 

kaszinó: a polgárság zárt társasköre, olyan szórakozóhely, ahol nagy tételekben kártyáznak, ruletteznek 

konflis: egylovas, egyfogatú bérkocsi  

8  

 

 

2. „Törvényszerűséget törvényszerűség ír fölül a regényben: hisz ahogy az első szerelmeknek nem házasság a 

sorsuk, úgy a kényszerházasságoké sem a töretlen hűség.” 

Ismertesse Elza és Miklós kapcsolatának, szerelmük történetének öt legfontosabb állomását! 
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a) Elza 12 éves korában Pest körül, túl a budai hegyeken, egy sváb faluban nyaralt. Itt találkozott először a gimnazista 

Miklóssal, és bújócskát játszottak. Miklós megfogta, megölelte, megcsókolta az arcán, és megígérte, hogy feleségül 

veszi. 

 b) A Vigadóban rendezett bálon, amin a Brandt család is részt vett, Miklós felkérte Elzát. Szenvedélyes táncuk után 

mindketten távoztak. 

c) Másnap reggel Elza először kapott Miklóstól levelet, amelyben randevúra hívta a lányt, mert beszélni akart vele. 

Délután a Városligetben sétáltak egymáshoz simulva, amikor Exnerné meglátta őket. A botrány elől Elza elszaladt 

Miklóstól, és hazasietett. 

d) A következő találkozáskor Elzáéknál Miklós kerülte a házasság gondolatát. Apjának Elza apja iránti ellenszenvére, 

vonakodására, makacsabb, régimódibb viselkedésére hivatkozva próbált kihátrálni. Beszélgetésüket Brandtné és Ketty 

bejövetele zavarta meg. 

e) Elza már férjes asszony, amikor Miklós bejelentés nélkül, váratlanul megjelent az otthonában. „Ekkor már értették 

egymást, egy pillanat alatt eggyé lett a lelkük, megbocsátottak egymásnak.” „Tudták, […] ők csak csalásokon és 

botlásokon át szerethetik egymást, titokban, bűnben lehetnek egymáséi, hogy soha semmit se vethessen a másiknak a 

szemére.” 

5  

3. „Ő nem volt ebbe a társadalomba való.” 

Miben tér el Ketty viselkedése a társaság többi tagjáétól? Miért tekintik őt „különcnek”? Említsen 

három konkrét példát! 

amerikai nevelés („fütyül az összes szokásra”) 

egyedül, kísérő nélkül jár a városban („ ami ott szabad, itt nem szabad”)   

őszinte, nyílt, nem látszatokból él     

„indián” könyveket olvas 

sokkal közvetlenebbül, szabadosabban viselkedik („birkózó módra kapta tarkón az egyik bankhivatalnokot”, 

„adnék neki egyet a fejébe, kettőt a mellére, piff, puff)  

3 jó válasz: 2 pont; 2 jó válasz: 1 pont; 1 jó válasz: 0 pont 

2  

4. Miután Elza számára bizonyossá vált, hogy Miklós nem kéri meg a kezét, elfogadta Vermes doktor 

házassági ajánlatát. Nevezzen meg három okot, amivel a döntése indokolható! 

nincs hozománya (apja tönkrement, kártyán elvesztette minden vagyonát) 

megmenti a családja és a saját, kikezdett jó hírét (a rossz híre miatt senkinek se kell) 

Vermes megvédi a nevével, beviszi a társaságba (akadt valaki, aki „mégis” nőül veszi) 

megnyugvásra és boldogságra talál majd az őt rajongásig szerető férje oldalán 

2  

5. Elza az átélt élmények, tapasztalatok hatására felnőtté vált: a pesti lányból érett, férjes asszony lett. 

Hogyan változott meg a szemlélete, a környezetéről, a világról alkotott felfogása? Az alábbi két idézet 

értelmezésével fejtse ki a véleményét három-négy mondatban! 

„Meggyűlt a lelke mélyén a keserűség, a düh ez ellen a sok szépen öltözött üres, jellemtelen fráter ellen. Annyi 

rafinált piszokban volt része ma este, hogy a lelkében elemi őserővel tört fel a vágy valami becsületes és tiszta 

iránt. Valami iránt, ami nem hazudik, nem veti szemére a botlásait.” 

„Hirdetem a bűnbeesést! Gyönyörűségtől reszketve vádolom a szülőket, a társaságot, a várost! És bűnösen, 

hazugságok, álszent színjátszások, törvényrontások és összeomlott családok romjai alól hirdetem az egyetlen 

szerelem örök jogát, amely erősebb, mint ti valamennyien, s ha ellene támadtok, a magatok világa dől össze.” 

Lehetséges válaszelemek: Elza haragszik a képmutató világra, amiért kacérnak tartják, pletykálnak róla, és 

magánügyei beszédtémává válnak. Ezt a sérelmet fejezi ki az első idézet dühe, indulata. 

Majd megismeri és elsajátítja ennek a nagyvilági életnek a szokásait, íratlan szabályait, és rádöbben, hogy 

felhasználhatja őket személyes boldogsága elérésére. Érdekházasságával válik „szabaddá”: nyíltan folytathat 

szerelmi viszonyt Gál Miklóssal. 

„A szerelmi házasság ideája és ezzel együtt az emberi lélek romlatlansága összeroppan a korabeli társadalmi 

elvárások, konvenciók súlya alatt.” 

 

 

 

3  
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VI. Kondor Vilmos: Budapest noir 

1. Milyen történelmi eseménnyel indul a mű cselekménye? Hogyan értesülünk a hírről? 

 Meghalt a miniszterelnök, Gömbös Gyula. Rikkancsok kiabálják a hírt az utcán. 

2  
2. Mi a főszereplő, Gordon foglalkozása, hol dolgozik?  

Bűnügyi zsurnalista, újságíró. Az Est című lapnál dolgozik. 

2  

3. „A te beleegyezésed nélkül egyetlen kis virágot sem téphet ki a szélvész – ha te nem akarod, annak a védtelen 

kis fecskefészeknek az eresz alatt sem eshetik semmi bántódása, mitől is féljek, ha te énvelem vagy?” 

a)  Mi a Mirjam? 

női zsidó imakönyv 

b) Említsen a regényből két helyet vagy szituációt, ahol előfordul!  

a regény mottója ebből való; a halott lány táskájában találták 

2  

4. Kinek mi a foglalkozása? Válogasson a felsorolásból!  

 
név foglalkozás név foglalkozás 

Czövek Endre taxisofőr Kocsis Antal bokszoló 

Csuli galerivezér Ökrös Teréz cseléd 

Eckhardt Krisztina grafikus  Pazár kórboncnok 

Gellért Vladimir detektívfelügyelő Skublics Izsó fotós 

Iváncsik házmester Valéria gépíró 

 

bokszoló, cseléd, detektívfelügyelő, fotós, galerivezér, gépíró, grafikus, házmester, kórboncnok, orvos, örömlány, 

politikus, rikkancs, taxisofőr, újságárus, újságíró, vendéglős  

5  

5. Mi alapján azonosítja Gordon a halott lányt?  

a bal kezén lévő, két pengő nagyságú anyajegyről 

1  
6. Röviden fogalmazza meg, mi történt Jeges Judittal! Szövegében legyen legalább öt tulajdonnév! 

Lehetséges válasz: Eredetileg Szőllősy Fannynak hívták. Az Arabs tulajdonosának, Szőllősy Andrásnak a lánya 

volt. Szerelmes volt Ráv Teitelbaum Sájele rabbi fiába, Slomóba. A fiú ejtette teherbe, ez kitudódott, ezért a rabbi 

a fiát hajóra rakta, és elküldte New Yorkba. Fanny örömlányként keresett pénzt, Csuli keze közé került, Skublics 

fotót készített róla. Az ijesztésnek szánt Pojva-ütésbe belehalt, és a Nagydiófa utcában találtak rá.  

5  

7. Hogyan alakítja úgy a körülményeket Gordon, hogy igazságot szolgáltasson azokkal szemben, akik 

bűnösek voltak a lány halálában?  

Pojvát, Fanny gyilkosát illegálisan rendezett bokszmérkőzésen kiütteti Jacekkel, valószínűleg meg is halt, zsákban 

szállítják el; Fanny apja, Szőllősy öngyilkos lesz; a Szőllősy-vagyont egy anyaotthon kapja meg. 

3  

VII. Budapest off 
1. Döntse el, melyik állítás igaz, melyik hamis!  

a) Az Off című novella főszereplője kislányként félt a Budapest Sportcsarnoktól.  hamis 

b) Pesti Erzsinek sikerül elbújni az Ördög elől a macskakövek alatt.   hamis 

c) Mészöly Ágnes novellájának főszereplője repülővel megy Norvégiába dolgozni.  igaz 

d) Móni és Gyöngyi a röplabdacsapatból vonult be a katonai akadémiára.    hamis 

e) A kötetben mottóként szerepel az alábbi dalrészlet:      igaz 

„Budapest, Budapest, te csodás! Te vagy nékem a szívdobogás.” 

5  
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2. Kivel kapcsolatosak az alábbi események? Párosítsa össze a neveket a leírásokkal! Írja a megfelelő 

betűjelet a név elé! 

b) Csenge  a) A felvételi vizsgáján Csehov Sirály című művéből is előad egy részletet. 

c) Vera  b) Királypingvin-kutató szeretne lenni.  

d) Robi  c) Vele akar szakítani a fiú a mozielőadás előtt, mert Andi tetszik neki.  

e) Hanna  d) A testvére szerint ő követte el az óbudai bankrablást. 

a) Fanni  e) Rákospalotán kipróbálja Bulcsú kronométerét. 

 

3. Melyik művekre ismer az alábbi rövid összefoglalókból? Válaszában a novella címe 

szerepeljen! 

a) Egy chilei fiú és egy budafoki lány „kalandja” a pezsgőmúzeumban.     Buddha-fok 

b) A főszereplő elhatározza, hogy felépíti a saját legendáját, úgy, hogy mindenkivel jót tesz. Rózsaszín  

    Felhőkarcoló 

c) Sikeresen lebonyolított eladás a Jófogás közvetítésével.      Ciao, Xiaomi! 

 

4. Fejtse meg a rejtvényt!  

az alkalmazás forrása: learningapps.or 

1. 
Gévai Csilla történetének ez a városrész a 

színhelye. 
7. 

Az írás címadó szereplőjének Windu lett a segítője. 

A történet szerzője 

2. 

„Az új lánynak göndör, fekete haja van, ugrálnak 

a vállán a loknik, miközben beszél… A fiúk tágra 

nyílt szemmel nézik, maguk sem értik, hogyan 

keveredett közéjük…”  

A novella címe  

8. Az óbudai városrészhez kapcsolódó szöveg írója. 

3. A segítő angyal ruhájának a színe. 9. 
A dimenziókapu ennél a szállodánál húzódik.  

A szálloda neve 

4. 

Messenger-üzenet: „Bocsi, hogy nem élőben… 

Tök jó volt, meg minden, de… most kell 

abbahagyni, mielőtt túlságosan…”  

Az üzenet írója 

10. 
A kéményseprő szobra 150 éve áll a ház homlokzatán. 

Az utca neve 

5. 

Beszélgetések mennek a fejében, néha angolul. 

Hipnoterapeutához jár. 

A fiú neve 

11. 
Bulcsú VR-szemüvege kísérleti fázisban van.  

A teszt neve 

6. 
Molnár T. Eszter disztópiájában ennek a 

városrésznek a jelene már a múlt. 
12.  

„szája mint kígyó tekergett”; „dérrel-dúrral, dühösen öklözve a 

levegőt”; „orrcimpái kitágultak”; „hatalmas-recsegőst 

káromkodott”; „villás nyelve mint lávafolyam perzselte a Csillag 

utcát” 

A karakter neve 

 

 

12-11 jó válasz: 5 pont; 10-9 jó válasz: 4 pont; 8-7 jó válasz: 3 pont;  

6-5 jó válasz: 2 pont; 4-3 jó válasz: 1 pont;  

a) A kiemelt sor megfejtése:     Kárpáti Tibor           1 pont 

b) Mi a kapcsolat a megfejtés és a kötet között?  Kárpáti Tibor illusztrálta a kötetet. 1 pont 

5  

3  

7  
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Fogalmazás 
 

„Az ember jól-rosszul végigjátssza a maga vállalta szerepeket” 

 
 

Fejtse ki a gondolatait a fenti idézetről! Írásában két-három műre támaszkodjon! Ügyeljen 

stílusára és helyesírására! Fogalmazása ne haladja meg a három oldalt!  

 

40   

 

Értékelési szempontok 

• a címet figyelembe véve, hogyan fogalmazta meg a versenyző a kiemelt művek lényegét 

• a szöveg felépítése 

• a stílusa  

 

Pontozás 

A „közepes” szintű fogalmazás pontszáma 20, a „jó”-nak minősíthetőé 30, a kifogástalan, értékes 

írás 40 pont. Köztes pontszám is adható tartalmi hiány, a szerkesztési és a nyelvhasználati vétségek 

miatt.  

Továbbküldhetők a legalább 120 pontot elért dolgozatok.  

 

 

 

                           

 


