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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

VII. OSZTÁLY 

  A tételek kidolgozására szánt idő: 3 óra 

I.                                                                                                                                                   45 pont 

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

feladatokat! 
Gyurkovics Tibor: Egy fiú a hóesésben 

 Hullott a hó. Nagy pelyhekben, lassan. Az utcákat befödte, szinte láthatóan emelkedett a fehér takaró. 

Az esti lámpák fénykévéjében lehetett látni, hogyan kavarog, mintha nagy kéz zavarná össze őket. A kihalt 

utcákon nem jártak az emberek. 

 Már régóta állt ott a fiú. (...) 
 Egyszer csak fölgyulladt odabent a villany, a szoba megelevenedett. (...) Banga Edit a párhuzamos 

osztályba járt, barna haja kiviláglott a sorból, ahogy hátravetette a fejét, a fiú millió közül megismerte volna. 

Szemei távol álltak egymástól, ez szélessé, érdekessé tette az arcát. Kék rakott szoknya, fehér blúz, semmi 

különös. Mégis kivált a többi lány közül. A keze volt a legszebb. Ujjai fokozatosan épültek fölfelé, mint valami 

finom építmény, a középső ujjig, onnan megint vissza a kisujjig. Kisnémeten, ahova csak nyolcan jártak a 

másodikosok közül, a fiú nem tudott máshova nézni. Edit az első padban ült – még a hangja se olyan volt, mint 

a többieknek, mélyebb volt, mintha felnőttesen, torokból beszélne. (...) 

A fiú topogott a hóban. Vállán már egész hókabát volt, fázott a lába. (...) Hullt a hó, a fiú arcán is elolvadtak a 

hópelyhek, a cipője átázott. Nézte az ablak négyszögét, az asztalon heverő füzeteket, aztán egyszerre csak 

elaludt a villany. Csak nem történt valami baj? És Edit ott egyedül, ki tudja, mi minden leselkedik rá. 

Gondolta, becsönget a nagy vaskapun, amely elzárta a házat az utcától. De ha rossz a villany, akkor a csengő se 

szól. Az ablakon kellene dörömbölni. De azt nem éri föl, nem mászhat a falra. És mi baj lenne? Edit kiment a 

konyhába, készíti a szüleinek a vacsoraasztalt. Majd várok. Sok idő telt el, a hó egyre hullt, csaknem teljesen 

elborította a fiút. Topogott, egymáshoz verte a cipőjét, várta az ő világosságát meg a kezet. De nem gyulladt föl 

a villany. 

 Egyszer csak kinyílt a vaskapu, és Edit perdült ki rajta. Prémes sapkában, télikabátban. Körülnézett, 

aztán egyenesen a fiúhoz ment. 

 Álltak egy darabig, majd Edit hangosan megszólalt: 

 – Azt mondta anyu, szóval… vagyis én is mondom, ne állj itt ebben a nagy hóban. Érted? 

 – Aztán mért? Mért ne álljak? – A fiúnak egészen a homlokába csúszott a sapka, ahogy fölvetette a 

fejét. 

 – Mert ne állj itt. Megfázol, beteg leszel. Azt mondja anyu. 

 – Aztán még mit mond anyu? 

 – Azt mondja anyu, meg én is mondom, szóval, hogy ne állj itt, hanem gyere be. 

 – Én? Hova menjek be? 

 – Hova, hova! Hozzánk. Mihozzánk. Oda. – Mutatott a házra a lány, zsebre dugott keze meglendült, a 

lámpafénybe ért, esett rá a hó, szebb volt, mint valaha. 

 – Miért mennék én be? Semmi dolgom nálatok. 

 – Na, ne beszélj. Mindennap itt állsz, aztán most nem akarsz bejönni. Mit bámulsz akkor mindig az 

ablakra? Azt hiszed, tudok így tanulni? Tud így tanulni az ember, ha bámulják? Az ember… (...) 

Álltak csak, hullott a hó. Na – gondolta a fiú –, most benn vagyok a csávában, nem vitás. Meddig 

állunk így kettesben? Már nem gondolt semmire, se Edit kezére, se a hajára, legszívesebben elzavarta volna a 

pokolba. 

 A szemközti oldalon megjelent Pista, futott, egy szánkót húzott maga után. Átintett a fiúnak. 

 – Feri! Jössz szánkózni? 
 – Na, végre! Csakhogy megjöttél. Hol bujkáltál eddig? A Kopott Báróhoz megyünk? Ott a legjobb 

szánkózni! 

 – Persze! Gyere! 

 A fiú szaladt a barátja után. Ahogy visszanézett, látta, Edit még mindig ott áll a hóesésben. 
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1. Fogalmazd meg, mi a szerepe az elbeszélésben a nagy havazás részletes leírásának!    5 pont 

2. Milyennek látja a fiú Editet? Válaszolj a szöveg alapján!       7 pont 

3. Melyik szövegrészek utalnak arra, hogy a fiú nem a barátját várja?    10 pont 
4. Mit tudunk meg a fiúról a párbeszédes részekből?        8 pont 
5. Képzeld el, hogy a fiú mégiscsak bemegy Editékhez. Írd meg az anya és a fiú párbeszédét 8-10 

sorban!            10 pont 

 

Helyesírás, nyelvhelyesség: 5 pont 
 

II.                                                                                                                                                 45 pont 

 Az alábbiakban egy népballada kezdő- és zárósorait olvashatod. Írd meg (prózában) a balladai  

történet hiányzó részét! Írásodnak adj címet is! 

  

– Szép Júliám, szép leányom, 

Kertemben nyílt tulipánom, 

Ne szeresd te jobbágyodat! 

(…) 

Hogy meglátá öreg király, 

Hogy haldoklik Júliája: 

– Hej, Júliám, szép leányom, 

Kertembe nőtt tulipánom! 

Ha én ezt így tudtam volna, 

Dehogy megölettem volna: 

Fiamnak fogadtam volna, 

Királyságom, országomat, 

Mind-mind nekiadtam volna. 

 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100  pont 

 

 

 

 

 

 


