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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

VIII. OSZTÁLY 

  A tételek kidolgozására szánt idő: 3 óra 

I.                                                                                                                                                        45 pont 

Olvasd el az alábbi szövegeket, majd válaszolj a kérdésekre/oldd meg a feladatokat! 

 

1. Kenyérszaporítás: Jézus csodái között a gondoskodó isteni szeretet megnyilvánulása. Mind a négy 

evangélista elmondja, hogy Jézus a Galileai-tó partján 5 kenyérrel és 2 hallal jóllakatott ötezer férfit, 

asszonyaikkal és gyermekeikkel együtt, s a maradékból 12 kosarat töltöttek meg.  
        (Magyar katolikus lexikon) 

2.  Karinthy Frigyes: Pékmester 

 

 Miért vitték tulajdonképpen tébolydába Fischer Zsigmond pékmestert? (…) 

 Az történt, hogy Fischer Zsigmond pékmester egy idő óta rendkívül nyugtalan volt. Nyugtalanul "viselkedett", 

ahogy környezete mondja - fel és alá járt, ingerült, szórakozott volt. Ez a nyugtalanság ugyan, szerény nézetem 

szerint, csak akkor feltűnő, ha felteszem, hogy a pékmester csak úgy, minden ok nélkül volt nyugtalan. A 

környezete szerint ok nélkül volt az, mert hiszen a bolt jól ment, a pékmesternek vagyona volt, család egészséges, 

a pékmester gyomra rendben van. Mihelyt azonban felteszem, hogy a pékmester valami egyéb ok miatt volt 

nyugtalan, mint pénz, család és gyomor: akkor a szórakozottság és ingerültség egyáltalán nem természetellenes. 

Tegyük fel, hogy a pékmester tűnődött, töprengett valamin. Ha az ember tűnődik és töpreng valamin, akkor 

nagyon természetes, hogy szórakozott - az volna természetellenes, ha nem volna szórakozott. 

Nos tehát, hogy a pékmester csakugyan töprengett és tűnődött valamin, az csakhamar kiderült. Családja ugyanis 

nyugtalankodván miatta (érdekes! szóval a család is nyugtalan volt, mégsem vitték a családot tébolydába!), 

pihenni küldte a pékmestert Purkersdorfba. Purkersdorfból visszatérve, a pékmester látszólag nyugodtabb is volt, 

már nem szaladgált fel és alá. 

Vagyis már nem töprengett és nem tűnődött. 

Sokkal nagyobb baj volt. 

A pékmester cselekedni kezdett. 

Egy reggel körlevelet nyomtatott ki a környező lakossághoz, amelyben bejelenti, hogy olcsóbban, lényegesen 

olcsóbban akarja adni a kiflit és zsemlyét - rá akar fizetni a kiflire és zsemlyére, csaknem ingyen akarja adni. Meg 

is indokolta, hogy miért: azért, mert segíteni akar az emberek nyomorúságán. 

S hogy a "téboly logikája" még teljesebb legyen: a pékmester fogta magát, és személyesen megindult, kosárral a 

kezében kihordani és szétosztani a kiflit. 

Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy az eset megérett a tébolydára.(…) 

A pékmester ugyanis pékmesternek képzelte magát. 

Pékmesternek képzelte magát, a szónak egész eredeti és valódi értelmében, mely szerint pékmester az az ember, 

aki a kiflire és kenyérre éhező emberek számára kiflit és kenyeret süt, hogy ne éhezzenek. 

Hát ez volt az, amin a pékmester tűnődött és töprengett, egész addig, míg haza nem tért Purkersdorfból. Ha 

tovább töpreng és tűnődik és nem teszi meg azt, amire tűnődés és töprengés közben rájött, talán soha nem derül ki 

róla, hogy tébolyodott. (…) 

A pékmester is érezhette, hogy vele valami baj van, valami nagy baj történt vele, amikor megindult abban az 

irányban, amit a belátása és értelme és érzése kijelölt. 

Azt olvasom, hogy mikor a mentők eljöttek érte, nem hökkent meg, nem csapott lármát, nem ellenkezett. 

Mosolyogva bólintott, majdnem felszabaduló sóhajjal. (…) 

A Megváltás történetében, úgy érzem, túlhangsúlyozza korunk a keresztet, a feltámadás rovására. 

1. Fogalmazd meg, hogyan kapcsolódik egymáshoz a két szöveg!   10 pont 

2. Hogyan viszonyult a család a pékmester megváltozott viselkedéséhez?    5 pont 
3. Értelmezd a pékmester cselekedeteit!       10 pont 
4. Miből derül ki a szöveg szerint, hogy az ember megtébolyodott?     5 pont 
5. Képzeld el, hogy az események után két rokon beszélget a történtekről. Írd meg képzeletbeli 

párbeszédüket 10-15 sorban!        10 pont 

 

Helyesírás, nyelvhelyesség: 5 pont 
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II.                                                                                                                                                       45 pont 

  Az alábbiakban egy novella kezdősorait és zárlatát olvashatod. Írd meg a történetet, ne 

feledkezz meg a címadásról sem! 

 

Tull úr ugyanis rájött, hogy egy kis gyakorlattal, odafigyeléssel ki tudja mozdítani a sarkaiból a 

világot. Ha nem csinál semmit, nem történik semmi. 

(…) 

Végül aztán addig csapkodott, hogy sikerült a szúnyogot agyonütnie, de észlelnie kellett: az 

önbizalma erősen megcsappant.  

          (Pósfai György) 

 

 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100  pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


