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Irodalmi verseny 

az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 

2017 

                                                                                   Pontozás 

 

A javítási útmutatóban közölt elvárt válaszok mellett elfogadtunk minden 

olyan megoldást, ami tartalmilag megfelelt és a kiadott irodalom alapján 

indokolható volt. 

 

Az alábbi kérdések az Ábel a rengetegben című regényre vonatkoznak. 

1. a) Mikor, hol, milyen formában jelent meg legelőször nyomtatásban az Ábel a 

rengetegben?  

1932 (1 p.) , Brassói Lapok(1 p.)  , folytatásokban(1 p.)   

    b) Ki ihlette Ábel alakját? 

            Ladó Laji nevű fiú (1 p.) a Hargitáról (1 p.)  

    c) Melyik magyar írót ihlette még meg ugyanez a személy? Nyírő József (1 p.) 

    d) Mikor játszódik a regény története? 1920 szeptembere/ősze – 1921 márciusa/tavasza (2 

p.) 

    e) A szakirodalom az Ábel a rengetegben keletkezéstörténetével kapcsolatban gyakran 

hivatkozik  A vadrózsa ágára. Milyen műről van szó? 

önéletrajzi (1 p.)  töredék (1 p.) feleségének diktálta (1 p.)  

    f) Tamási az Ábel a rengetegben után mely regényekkel alakította trilógiává a történetet?  

Ábel az országban  (1 p.)  Ábel Amerikában (1 p.)  (sorrend nem számít) 

2. Mit jelentenek az alábbi mondatok kiemelt szavai, szókapcsolatai? Mi az eredeti jelentésük 

és mit jelentenek az adott mondatban?                                                                      (6 pont) 

„Van egy puskám, amit nem tudok szólásra bírni.” 

eredeti jelentése: megszólaltatni                               a mondatban:lőni vele 

„Mindig így villámlik az eszed?” 
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eredeti jelentése: természeti jelenség                  a mondatban:gyorsan jár/ ide-oda vág 

Leheveredtem a tábori ágyra, hogy abban a csontfalu almáriomban, amit a nyakamon hordok, 

elrendezhessem ezt a szép napot.” 

eredeti jelentése: szekrény                                 a mondatban:fej/koponya 

Bármilyen tartalmában helyes megoldást elfogadunk. 

3. Az alábbi állítások a regény tartalmára vonatkoznak. Állapítsd meg róluk, hogy igazak 

vagy hamisak!  

 igaz hamis 

Ábel eleinte félt erdőpásztorként egyedül a Hargitán, de mikor 

már elég sok pénzt szedett össze az eladott fa árából, akkor 

megnyugodott.   

 

 X 

Ábelt a Hargitán töltött első vasárnapján meglátogatta az 

édesanyja: húslevest vitt neki, ezzel ünnepi hangulatot teremtett. 

 

X  

Ábel Hargitán töltött első napjaiban három vadász érkezik az 

erdőre, ő vezeti ott fent az idegeneket, mert úgy ismeri a vadont, 

mint a tenyerét. 

 X 

Ábel Dávid Pali bácsitól kapott könyveket fáért cserébe. 

 

X  

A csíksomlyói páter-gvárgyián látta el Ábelt megfelelő 

olvasnivalóval a hosszú őszi-téli estékre. 

 

X  

Ábelt a kalendáriumból leginkább az egészséges életvitelre 

vonatkozó tanácsok érdekelték. 

 

 X 

Amikor Ábel élelme elfogyott, a Surgyélán által lőtt sas húsát 

ették napokon át. 

 

 X 

Ábel megkötözve vitte a rendőrségre Fuszulánt és Surgyélánt. 

 

 X 

                                                          

                                                                                                                                 (8 pont) 

 

4. A páter-gvárgyián Ábel olvasmányainak egy részét a „szemét”, „pikáns”, 

„sikamlós” jelzőkkel illette. Kettőt nevezz meg ezek közül cím szerint! 

 

 Buffalo Bill, Nick Carter 

 

                                                                                                                               (2pont) 

 

5. Mit jelentenek az alábbi szavak? 
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gvárgyián: rendház főnöke 

 

kalendárium:  naptárat és olvasmányokat tartalmazó évkönyv 

 

oltóanyag (tejhez) : a tejhez adott baktérium, amivel sajtot készítenek 

 

szilvaíz:  szilvalekvár 

(4 pont) 

 

6. Az elbeszélő, Szakállas Ábel nézőpontjából látjuk az egész történetet. 

Olvasd el figyelmesen az alábbi leírásokat, és nevezd meg, kiket lát így Ábel a 

Hargitán? 

 

a) „Rongyos volt, és leszigorodott, s nagy fekete szakállat vitt a szikrázó hó fölött.” 

 

                                            Fuszulán 

 

b) „... törpe alak,nem is vastag, .... kunkori bocskorával játékosan porozta a havat, 

miközben egy bottal biztatta magát.” 

                                                               Ábel apja    (2 pont) 

 

7. Surgyélán román csendőr, töri a magyar nyelvet. Javítsd ki a mondatait! 

 

„Mért véded olyan nagy urat, mint váci püspök?”  

 

Miért védsz egy olyan nagy urat, mint a váci püspök/Miért véded az olyan nagy urat, 

mint a váci püspök? 

 

„Tán vagy szerelmes, öreg?” 

 

            Talán szerelmes vagy, öreg?  

 

„Gyere velünk inni, maga vén öreg!” 

 

Jöjjön velünk inni, öreg!/ Gyere velünk inni, öreg!  

 

„Mi jobban erősek vagyunk.” 

 

Mi erősebbek vagyunk.  

 

„Még most is nem megeszed a kenyért?” 

  

Még most sem eszed meg a kenyeret?                                   
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Helyes, hibátlan mondat= 2pont 

Egy hiba a mondatban=1 pont 

kettő vagy több hiba a mondatban=0 pont 

                                                                                    ( 10 pont) 

 

 

 

8. Bolha kutya Ábel életének fontos szereplője. A cselekmény mely pontjain 

csatlakozik az elbeszélőhöz? 

 

a) Amikor Ábel megérkezik a Hargitára, a csőszkunyhóban találja(1 p.); mostantól 

pénzkereső emberré lett Ábel (1 p.) 

b) Márkus temetésekor visszatér (1 p.)Ábel elhatározza, hogy otthagyja a Hargitát, 

meg akarja ismerni a világot (1 p.) 

Mi a közös a két élethelyzetben? 

Mind a két esetben gyökeres változás áll be s főhős életében (1 p.) 

(5 pont) 

9. Milyen tárgy látható az alábbi képeken? Nevezd meg őket!                                                         

                  

  

ujjas                                                        tarisznya                            átalvető /szekér 

(3 pont) 

 

10. Ábel szeret énekelni. Olvasd el az alábbi dalrészletet, majd válaszolj a 

kérdésekre! 

                    „Fürdik a holdvilág az éj tengerében. 

                      Bujkál a haramja erdők sűrűjében…”  

Nevezd meg a műfaját! népies műdal  

Kiktől, hol  hallotta Ábel a dalt ezzel a szöveggel?  a falujában, (1 p.)  katonáktól(1 p.) 

Ki, mikor szerezte az eredeti szöveget? Petőfi(1 p.)   , 1844 (1 p.) 
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Kitől származik a dallam? Bognár István /egy színész/ egy tenorista a Nemzeti Színázból (1 

p.) 

(6 pont) 

 

 

11. A Kikelet című novellában Tamási leírja, hogy a népi hiedelem szerint hogyan 

lehet megtudni, ki a boszorkány a faluban. A novellából származó szövegbe írd 

bele a hiányzó szavakat! 

„ … Kicsi fakanalat kell csinálni, azt bé kell  pirosra  festeni, s azután az öble 

közepén lyukat kell fúrni. Amikor ez megvan, s a  nagypénteki vecsernye ideje is 

eljön, az illető ember a fakanalat szépen a zsebébe dugja, elmegy a vecsernyére, és ott 

aztán a lyukon át megleskelődi az embereket. Aki boszorkány, annak a feje hátrafelé 

pattan ; a többiek pedig ülnek rendesen.”                                                        (5 pont) 

12.  Tamási novelláinak mely szereplői mondhatták volna az alábbi monológokat? 

Nevezd meg a szereplőket! Add meg a novellák címét is! 

 

a) Megöregedtem már, egyedül élek. Fiatalon sok leány tetszett nekem, de egy, akit 

Reginának hívnak, teljesen megbabonázott. Még ma is könnybe lábad a szemem, ha 

rá gondolok. Pedig ő is  vénecske már. Lehet, hogy Gáspár tudna nekem mondani 

róla valamit…. 

a szereplő neve: János úr           a novella címe: Kikelet   

 

b) Általában nagyon lapos a pénztárcám, hiszen diák vagyok. Tegnap azonban váratlan 

szerencse ért: munkát kaptam. Igaz, csak néhány estére, de nagyon kedvemre való 

munka ez, illik a testtartásomhoz, a járásomhoz. Most végre a kocsmában 

meghívhatom a barátomat akár egy pohár borra is. 

 

 a szereplő neve: Nyárádi Samu    a novella címe: Barátom, a medve 

 

c) Gazdag ember vagyok, bőven termő hatalmas földjeim vannak. Az egyetlen 

gyermekem azonban szegény lányt választott magának társul. Ostobaságomban 

abban reménykedtem, el tudom szakítani tőle, ha kitagadom és megismeri a 

szegénységet. Ám ezzel nem értem el a célomat. Rossz döntésemmel halált hoztam rá.  

a szereplő neve: Etédi Küs Ambrus    a novella címe: Zeng a magosság  

 

d) Fapásztor vagyok  a Hargitán. Édesapám erdőt vásárolt, munkásokat fogadott, és 

kora tavasztól késő őszig sikerült is az egészet kivágatnia, ölbe rakatnia. S bár egész 

télen kijárt ellenőrizni, csak azt vette észre, hogy az ölek fogyatkoznak. Tavasszal 

még többen lopták a drága pénzen megvett és kitermelt fáját. S most nekem egyes 

egyedül itt kell laknom egy kis házban a rengetegben, s visszatartanom a tolvajokat 
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ezzel a szál puskával. Vajon megriadnak-e attól, hogy megmutatom nekik? Vagy 

netán lőnöm is kell vele?  

a szereplő neve:Barátos Lőrinc    a novella címe: Kányák a templomban  

                                                                                                                                   (8 pont) 

            

                                                                                     

 

A következő kérdések Arany János Katalin című művére vonatkoznak. 

13. Mihez fűződik a Katalin regéje? 

Budetin vár (1 p.) falában egy fülke  (1 p.)  

 

14.  Az alábbi két részlet ugyanazt a várat írja le a mű két szereplőjének 

szemszögéből.  

 

A vár neve: Oroszlánkő 

„Fenn, a tetőn, e büszke vár, 

Egyetlen kő a zsámolya, 

Egy óriás kőszál, hova 

A felleg is hódolni jár;” 

                 Annak a szereplőnek a neve, aki ilyennek látja a várat: Szunyog/h (Gáspár) 

„Egyszínüek vár és alap, 

Egy ködtömegnek látszanak. 

Nyugot felé tekintve, hol 

A Vág hegyek közé szorúl 

S mellette a szűk völgyi ut, 

Szabadulást remélve, fut –„ 

                 Annak a szereplőnek a neve, aki ilyennek látja a várat: Katalin                                                                                                                            

(3 pont) 

15. A szakirodalom a 

magyar verselés kétarcúságáról beszél a Katalin kapcsán. Mit jelent ez a 

kifejezés? 

Ütemhangsúlyos/hangsúlyos (1 p.) és időmértékes/mértékes (1 p.) módon is 

metrizálható 
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Keresztury Dezső könyvében megemlít két olyan költőt,  akik már Arany János előtt 

ismerték a magyar verselésnek a fent említett sajátosságait. Kik ők? 

Faludi Ferenc   (1 p.)      Csokonai Vitéz Mihály   (1 p.) 

(4 pont) 

 

16. Nevezd meg azokat a költőket, akiknek a hatása a szakirodalom szerint 

fölfedezhető  Arany művében! 

Byron, Vörösmarty, Kisfaludy                                                                                                                                      

(3 pont)   

17. Kire vagy mire ( személyre, fogalomra, eseményre) vonatkoznak a mű alábbi 

sorai? 

Mi kell? -- Egy szende kis virág, 

Mely kedvesen, de rejtve nyit, 

S a hosszu emberélten át 

Csak egyszer, ah! egyszer virit. 

Ama virág, mely a vadon 

Tüskéi közt is megterem, 

Taposva bár, nő szabadon; 

De nincsen annyi kincs, vagyon, 

Mely átültesse őt oda, 

Ahol önként nem fakada:                       

                                                            az első szerelem 

 

 

Mint hegytetői cserfa-szál, 

Melyen madár nem zeng ugyan, 

Mely illat- és virágtalan, 

Sötét, haragos lombja van: 

De délceg ám, magasra nőtt 

Megkoronázni a tetőt, -- 

S ha kérge kissé durva is, 

Edzett, kemény, mint érc-paizs, 

Annál erősebb a derék,                       

                                                              Jakusics/Oroszlánkő ura/Katalin jegyese  
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Oly drága gyémántnak tekintéd 

Mely dussá tészi azt, kinek 

Idővel birtokába jut; 

Ragyogni, sõt vakítni tud; 

Szépsége tündöklő sugárán 

A harmat, a nap és szivárvány 

Egymást felváltva enyeleg; 

De, bár ég, olvadoz, remeg, 

Érzése nincsen és hideg,) 

S mást nem kiván, mint foglalót 

Drágát, nemest, hozzávalót.                                      

                                                           Katalin, atyja szemében   

Te nem tudod, mit szenvedett 

…. 

E szikla közt nyíló virág, 

Hová nap nem tekint soha, 

Hol örökös a tél hava, 

És, mely felé mosolyogna, 

Nincs egy füszál, egy lombos ág.                         

                                                 Katalin anyja 

 

Arcára egyik oldalon 

A mécs fakó világa hull, 

S a domború csontok megett, 

Melyekre bő fényt ereget, 

Mutat homályos völgyeket. 

S e megfagyott ábrázaton 

Nem rezdül egy ér, egy izom;                           

                                                 Szunyog 

Futtában amint lép a ló, 

Futtában akkor lép amaz 

S minden föl- és ledobbanó 

Lépésre kardjával hadaz. 

Olykor, egy-egy pillanatig, 

Valamivé elváltozik: 

Majd egy bokor lesz, majd egy ág, 
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Majd egy kidölt fának fejérlő 

Csontváza, majd egy kőhasáb.                

                                                Katalin látni véli apját, aki üldözi 

 

                                                                                                               (6 pont) 


