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MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY 

VII. osztály 

A tételek kidolgozására szánt idő: 3 óra 
 

I.                                                                                                                                                         30 pont 

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

       

 Négy kerek esztendőt, négy szörnyű esztendőt folyvást egyet omlék a világnak vére. A negyedik 

végén, őszre menendőben, lefeküvék patyolat ágyába szép Domokos Anna. Alig imádkozott, szépen 

elaluvék. Akkor elejébe tiszta álom jöve, s abban az álomban egy fekete madár. S az a nagy fekete madár 

felszállott a házra, annak jobb szárnyára. 

- Honnét jössz, te nagy fekete madár? 

- Idegen országból, szép Domokos Anna. 

- S onnét mi hírt hoztál, nagy fekete madár? 

- Onnét biza országodnak halálát s a katonalegények megszabadulását. 

- Jaj, nem bánom országom halálát, csak a szeretőmet mondd meg, nem láttad-é, nagy fekete madár? 

Megrázta a tollát az éjjeli madár, s Domokos Annának ő csak ennyit mondott: 

- Nézd meg a színömet, szép Domokos Anna. 

- Megnéztem, megláttam, szép fekete madár. 

Akkor felrepüle, s emígy éneköle: 

- Tiszta fehér voltam, mikor a sok legényt, embert ölni vittem, de fekete lettem világ nagy gyászától... 

Szép Domokos Anna ilyen álmot látott. 

 Álom után, fényes reggel, kútra indult vizet meríteni. Hét teli kártyával vizet merített is, belé is 

öntötte virágos nagy kádba. Levette ruháját szép Domokos Anna, s megmosta dalolva rózsaszín arcáját. 

Megmosta utána két gyümölcsös mellét, s meg végetes-végig szép patyolat testét. 

- Hova készülsz, édes lányom? 

- Örömre készülök, kedves édesanyám. 

- Miféle örömre, egyetlen lányom? 

- Jőnek a legények a nagy háborúból, s közöttök kell legyen az én szeretőm is. 

 (...) El is ment a falu végére szép Domokos Anna. Ott várta a legényt déli harangszóig, s déli ha-

rangszókor onnét hazajöve. Megsétálta magát virágos kertjében, s leszakasztott három ékes szálat. Hajának 

szálával azt ő egybekötötte, s elindula ismét a falu végére. Ott várta a legényt esti harangszóig, s esti ha-

rangszókor onnét hazajöve. 

 (...) Sötét égnek alján a szomorú nagy Hold elébukdácsola, onnét jött a hegyek tetején Domokos 

Annához, és őt a kedves helyett ekképp vigasztalá: 

     - Ne sírj te hiába, szép Domokos Anna. Másnak is béborult az ő víg élete, másnak is elveszett az ő 

szeretője. 

- De nekem csak egy volt, egyetlen életem! De nekem csak egy volt, egyetlen kedvesem. 

       (Tamási Áron: Szép Domokos Anna – részletek) 

1. Értelmezd a szövegösszefüggésben a következő kifejezéseket:                                                       4 pont 

folyvást egyet omlék a világnak vére 

béborult az ő víg élete! 

2. Hogyan készülődik szép Domokos Anna a kedvese fogadására? Válaszolj a szöveg alapján!        4 pont 

3. Mit jelképez a szövegben az álombeli madár fekete tolla?          5 pont 

4. Hogyan, milyen eszközökkel teremti meg az elbeszélő a balladai hangulatot?        7 pont 

5. Írd meg Domokos Anna monológját 8-10 sorban!                                                    10 pont 
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II.                                                                                                                                                         30 pont 

 Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba, de talán éppen úgy vágytam a hegedűre 

is - aztán előbb kaptam meg a hegedűt, ellenben a cirkuszba nem vittek el, csak így lehetett, hogy szaggatott 

időközökben megújra álmodtam a cirkuszról -, egyszer messziről láttam dombok mögött, és mintha valaki 

vezetett volna a kezemnél fogva. Máskor idegen, nagy város közepén egyszerre ott álltam, de ugyanaz a 

cirkusz volt, ugyanaz a bejárat, kétfelé nyíló vesztibül. Már ekkor úgy volt, hogy jegyem is volna, be is 

mehetnék, és mégis összezavarodott az álom, és megint nem voltam bent. 

 Utoljára aztán végigálmodtam. 

         (Karinthy Frigyes) 

 
 Folytasd a történetet 1 – 1,5 oldalnyi elbeszélő fogalmazásban!  Írásodnak adj címet is! 

          

 
 

III.                                                                                                                                                       20 pont 

 

1. Keresd meg az alábbi szavaknak azokat a rokon értelmű megfelelőit,melyekben csak e vagy é 

magánhangzó van!                                    10 pont 
ruhátlan – 
zivatar – 

kóborol – 
virgonc – 

ínyencfalat – 

 

2. Az alábbi szósorokban egy nem illik a többi közé. Keresd meg a kakukktojást!    10 pont 

a. zárka, fogda, klastrom, cella 
b. sovány, cingár, vézna, nyúzott 

c. idős, öreg, bölcs, agg 
d. elegáns, jól öltözött, karcsú, divatos 

e. furfangos, rafinált, művelt, agyafúrt 
 

 

 

Helyesírás: 10 pont 

Megjelenés: 10 pont 
Összesen: 100 pont 


