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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

VI. OSZTÁLY 

  A tételek kidolgozására szánt idő: 2 óra 

I.                                                                                                                                                        45 pont 

Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, majd válaszolj a kérdésekre/oldd meg a 

feladatokat! 

Mészöly Miklós: A hegy meg az árnyéka 
 Hol, merre, nem tudom, volt egyszer egy hegy, úgy hívták, hogy Nagy Kopasz. A kerek világon nem akadt 

csúfabb hegy nála. Semmi sem ékeskedett rajta, se fa, se bokor, de még egy kóró sem, csücskétől a lábáig kopasz 

volt. Úgy festett, mintha mindennap újra beretválkozott volna. 

 Csakhogy ez nem volt ám mindig így. 

 Valamikor, hajdanában erdő borította, s annyi madár lakta, hogy a népek mind csudájára jártak. 

 – Mennyi gyönyörűséges fa! – mondták. – Mennyi gyönyörűséges madár! (…) 

 Egyszer a hegy oldalából kicsi forrás buggyant elő; már nagyon unta magát a sötétben, hát előjött, hadd 

süsse a nap. Egy-kettőre takaros patakocska lett belőle, s attól kezdve valahány vándor arra járt, mind az ő vizéből 

ivott, az asszonyok a korsójukat ott merítették meg. 

 – Csuda víz ez! – mondták. – Csuda víz! 

 És vitték a hetedik határba. Ez már aztán végképp nem tetszett a hegynek. Hogyan, hogy mindenki csak a 

fákat, madarakat meg azt a fecsegő patakot dicséri? Hát nem ő tartja, neveli őket? Nem ő görnyed alattuk? 

 S már durrogott a haragtól, ha valaki jött, és azon álmélkodott, hogy ez milyen szép, az milyen szép – s róla 

meg ennyit csak: Huj, de magas! Huj, de meredek! 

 Mert őneki, a hegynek, csak efféle dicséret jutott. 

 – Várjatok csak! – morgott. – Majd láttok ti még engem! 

 És szólt a Szélnek, hogy minden fát, minden bokrot beretváljon le róla. 

 A Szél persze örült, hogy végre akad egy kis neki való munka, s álló hétig egyebet se csinált, csak a hegyet 

csupálta. Elöl-hátul, fönt, lent – ahol érte. A fákat tövestül, a madarakat fészkestül, mindent elsöpört. A forrást 

pedig betemette. Ami locspocs víz maradt a medrében, azt a nap szárította föl. 

 A hegy pedig elégedetten pöffeszkedett, mint aki jól végezte dolgát. Most aztán – gondolta – senki más, csak 

ő! 

 S várta izgatottan, ki hogyan bókol neki. 

 Hát hiszen várhatta. Se ember, se állat nem kívánkozott a közelébe, olyan haszontalan földkupac lett belőle. 

Csak egy szegény, világtalan koldusember pihent meg a tövénél, hálásan az sóhajtott fel: 

 – Be jó ez a kis árnyék! 

 És ott üldögélt estig a kellemes hűvösben. 

 Nagy Kopasznak bezzeg nem kellett több. Hát hogyan? Most meg az árnyékát dicsérik? 

 S rettentő dühösen ismét a Szélhez fordult. 

 – Hallod-e, te Szél! Fújd el az árnyékom, íz se maradjon belőle. 

 A Szél furcsállta kicsit a dolgot, de azért nekigyürkőzött – végre is az a tiszte, hogy fújjon. 

 S fújt, fújt olyan szörnyűségesen, hogy csakhamar fele maradt a hegynek. Aztán a negyede. Aztán már annyi 

se. Aprócska domb lett a hegyből – akkora, mint egy fűben heverő szamár. Éppen csak két füle nem volt. 

1. Értelmezd a következő kifejezéseket:        6 pont 

vitték a hetedik határba  

íz se maradjon belőle 

végre is az a tiszte! 

2. Hogyan vélekednek az emberek a fákról, a madarakról és a patakról?    4 pont 

3. Miért kapta a hegy a Nagy Kopasz nevet?        5 pont  

4. Vajon miért hasonlítja az elbeszélő a hegyet egy szamárhoz? Válaszolj a szöveg alapján!       10 pont 
5. Képzeld el, hogy a történtek után a vidékre vetődik egy vándor. Írd meg a domb és a vándor képzeletbeli 

párbeszédét 6-8 sorban!          15 pont 
        Helyesírás, nyelvhelyesség: 5 pont 
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II.                                                                                                                                                       45 pont 

“Július 30. 

 

            Reggel 8-kor keltem. Felöltöztem, és becsomagoltam, amit vinni akarok. Később csirkét 

sütöttem, és segítettem apának az autót kitakarítani, anya már megint több évre előre pakol be 

gyógyszert és ennivalót, és ruhákat meg csizmákat mínusz húsz fokos hidegre, jégesőre meg még mit 

tudom, mi a francra, még jó, hogy légvédelmi rakétát meg gázálarcot nem viszünk, véletlenül se legyünk 

időben készen, mondta apa. Anyám behívott a szobájába, azt mondta, én már elég nagy vagyok, (…)” 

           (Lackfi János)  

Folytasd az élménybeszámolót 15-20 sorban! 

 

 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100  pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


