
5. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

Olvasd el a következő részleteket Fekete István regényéből, majd válaszolj a kérdésekre! 

 

Tüskevár (részletek) 

 

„Előttük a nádas, mögöttük az erdő. A nádas felett messze lehetett 

látni, de Gyula gondolatait most nem hívta a ragyogó messzeség. 

Hátra hallgatózott az erdőbe, orra tele volt az avar, a kakukfű, a 

tölgyek összekeveredett illatával, és az erdőt 

halgatta. Szél alig mozdult, de a vén fák mégis 

suttogtak, aztán egy odúgalamb kezdett búgni, 

csodálatosan lágyan, de a bársonyos hang betöltötte az egész erdőt.” 

„… a nyár még ezen emésztő érzések között sem állt meg, pedig késő este lett 

közben. Késő nyári, csendes, tündöklő este, amikor a Tejút már az ősz felé 

hajolt, a csillagok magányosak lettek, mint a szétszórt pásztortüzek, és az 

őszi bogár könnyes kis citerája talán ezen az estén pendült meg először, 

bújdosva a letarolt mezőkön, a susogó kukoricák homályában és a 

szőlőtőkék mámoros álmai között.” 

„Ebben az időben már nagyon megcsendesedett a nyár. A hajnalok tűnődő ködöt szültek, ami 

nem oszlott szét a nap első érintésétől; a folyó olyan 

lassan mozgott, hogy folyását látni sem lehetett, a szél 

csak ritkán lendült munkára, akkor is röviden végzett, és 

hamarosan elfeküdt valahol a nádas mélyén, ahol üres 

volt már minden fészek, és csak a nádbugák nézték az 

eget a rejtett vízek zöld tükrében.” 

(1956) 

 

1. Hány szóban vétettünk helyesírási hibát a szöveg leírásakor? 

A:   3           B:  4                C:     5              D:     2            E: 6 

2. Melyik szó a harmadik a betűrendben? 

A:  mögöttük             B:   mámoros       C:   mozdult         D:   mozgott           E: magányosak 

3. Melyik betűsorból tudsz olyan értelmes szót kirakni, ami a szövegben nem szerepel? 

A:   ocillasgk       B:   graógyo          C:    telmombanp       D: lúdogamab      E: ndukbágá  

4. Szavak párjait sorolom. Melyik nem az ellentéte? 

A:  utolsó      B:  előttük  C: közel   D:  tele   E:  dőlt              

5. Számold ki! Az 1. mondat igéje (igéi) + a második mondat főneve (főnevei) + az utolsó mondat 

4 betűs mellékneve (melléknevei).   A: 6            B: 7                C: 8             D: 4                E: 5     

6. Hány összetett főnév van a szövegrészletben? A: 6      B. 8           C: 7            D: 9          E: 8 

7. Melyik szó áll kevesebb hangból? 

A:    előttük          B: oszlott               C: kezdett                 D:  susogó               E: tűnődő 

8. Melyik állításom igaz a 6. mondatra? (A címet ne számold!) 

A: Nincs benne létige.               B: Leghosszabb szava 5 szótagú.        C: 10. szava egy névmás.         

D: 4-nél több többes számú főnevet tartalmaz.       E: Igéi jelen és múlt idejűek.  

9. Mi volt Gyula vezetéknevének 4. betűje? 

A: a         B: e          C: ó          D: ú         E: á 



10. Mi nincs a szövegben? 

A: igekötős ige        B: -t ragos főnév         C: sorszámnév             D: névutó    E: jelen idejű ige 

11. Melyik szó más, mint a többi? 

A: nyári       B:  csodálatosan          C: csendes         D: ragyogó       E: bársonyos 

12. Melyik szó szerepel a szövegben más toldalékkal? 

A:     érintésétől        B:    erdőbe         C: ködös           D:  munkára             E:   citerája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

Olvasd el a következő részletet Fekete István elbeszéléséből, majd válaszolj a kérdésekre! 

 

A vadgalamb  

 

Csak az elmúlt gyermekéveknek voltak olyan ragyogó napjai, mint az a 

vasárnap. Éjjel esett az eső, a szőllőlugas levelein ezer vízcsepp szikrázott és 

a harangszó is olyan üdén hintázott a levegőben, mintha harmatban 

mosakodott volna. 

Harmadik harangszó után már mindenki a helyén ült a templomban, a mise 

lassan csordogált a prédikáció felé, a maga ragyogó vasárnapi útján. 

- Ne tegyétek azt másoknak, amit nem akartok, hogy nektek tegyenek! - 

hangzott az intés a szószékről és én ezen a nagyon öreg bölcsességen hosszan 

elgondolkoztam. Még otthon is eszembe jutott, amikor a szomszéd kutyáját 

oldalba dobtam. Nekem se esne jól, ha egy akkora kő csattanna a bordáimon...-  bár nem tudtam, 

hogy az állatokra is vonatkozik a példabeszéd. 

A falon kalitka lógott s benne egy vadgalamb. Nem gerle, és nem örvös galamb, hanem igazi 

vadgalamb, melyik nagy fák odvában költ és úgy búg, mint az orgona. Igen, tegnap még búgott, de 

mára, mintha elfelejtette volna a dalt, ami a madarak imádsága. A búgás egy nagy bükfáról 

hallatszott, de aztán elhallgatott és Berta Jancsi azt mondta: 

- Most bement a likba, ami a fán van, ha akarnám, meg is foghatnám... 

Jancsinak nagy tisztelője voltam, mert hét országra szóló csibész volt és mellettem, mint "rossz 

szellem" működött, de azért erre azt mondtam, hogy: nem hiszem. 

- Nem lehet azt a fát megmászni... 

- Neem? Mit adsz, ha megfogom a madarat? 

- Bicskát. Halas bicskát, de csak búcsúkor. 

Jancsi egy kicsit latolgatta a búcsú távolságát, és a bicska valószínűségét, aztán mászni kezdett. 

Magam is jó famászó voltam abban az időben, de Jancsi barátom művész volt, aki úgy ment felfelé 

a fa síkos törzsén, mint a mezei poloska. 

- Úgy is kirepül - gondoltam-, de a galamb nem repült ki. Talán fiai voltak, talán azt hitte, nem 

lehet benyúlni? Nem tudom. Reszkettem a madárért, hogy az enyém legyen és nagyot dobbant a 

szívem, amikor Jancsi benyúlt az odúba. 

- Megvan! 

A galamb rémülten vergődött, aztán eltűnt barátom öblös ingében. 

- A bicskának legyen karikája is, hogy madzagra kössem - egészítette ki Jancsi a megkötött üzletet. 

- Itt a madarad. 

Boldog voltam. Kalitkába tettem, vizet adtam neki, és búzát is - mi tagadás - a templomban is csak 

rá gondoltam. Örömöm aztán egyre csökkent és most csak néztem a kalitkában gubbasztó 

galambot, és szerettem volna, ha megszólal. De nem szólalt meg. Csak ült a kalitka rácsán túl, 

valami irtózatos messzeségbe nézett. Addig néztem, míg elaludtam. 

És álmomban búgni kezdett, és előttem megjelent a táj, amit elvettem tőle. Az erdő, amely néma 

lett nélküle, a szikla, amely felett átszállt, a patak, ahová inni járt, a ködös messzeség, ahová 

elrepült, a párás magasság, ahonnét mindent látott. 



Panaszos siránkozása szinte fojtogatott. A kalitka rácsa, mintha megvastagodott volna és elzárta 

előlem a világot. Nem mehettem játszani, nem mehettem a mezőre, nem mehettem apámhoz, 

anyámhoz. Vergődtem a rács mögött és nem tudtam miért. 

- Miért? - kiáltottam. - Miért? 

Ekkor valaki megrázta a vállam. 

- Rosszat álmodol, hogy úgy nyögsz? 

- Igen - suttogtam, de álmomat hiába kérdezték.  

- Elfelejtettem... 

Másnap azonban hajnalban keltem, amikor még aludt a ház - csak a 

fecskék csiviteltek áhítattal nézve a kelő 

napot. Odamentem a kalickához és 

kinyitottam ajtaját. 

- Eredj, madár! 

Néztem utána, míg csak láttam és a szívemben boldog, nagy 

sóhajtások születtek. 

Azóta vele repülök minden szabad madárral, azóta az én házamban 

nem volt rab madár és azóta: nem teszem mással azt, amit nem akarom, hogy velem tegyenek, 

mert emlékeim távoli, árnyékos erdejében ilyenkor szomorúan búgni kezd a vadgalamb.  

 

1. Melyik ige lesz a 3. a betűrendben? 

A:      kezdett           B:     elrepült           C:     születtek          D:  kalitka        E: járt 

2. Melyik szövegbeli melléknév nem vegyes hangrendű? 

A:   síkos          B:   árnyékos      C:  irtózatos     D:  szomszéd       E:  panaszos 

3. Melyik szó elválasztása más, mint a többié? 

A:         azóta          B:     ahová             C:    akkora               D:     adtam                 E: talán 

4. Hány hibát találsz a szövegben? ( A vesszőket ne nézd! ) A: 1     B:   0     C: 3    D: 4  E: 2 

5. Melyik párosítás nem jó? 

A:  kalickához  - 3    B:   csökkent - 2    C:  rossz - 0     D:  dalt - 2   E:  madárral - 2  

6. Melyik a kakukktojás? (A mássalhangzótörvényekre gondolok.) 

A: mással            B: néztem             C:  vízcsepp             D: megfogom            E: dobtam 

7.  A betűsorból értelmes szavakat tudsz kirakni. Melyik a kakukktojás? 

A:    opalkos          B:  ogaron                  C:    uyatk                 D:    kefcse              E:  balgam  

8. Melyik szó áll más helyzetben, mint a többi? 

A:      kinyitottam      B:   kalitkába           C:     odamentem       D:  nekem             E: harmadik 

9. Melyik szó nem része összetett szónak a szövegben? (Akár toldalék nélkül.) 

A:    fa                  B:      szó                    C:   ház                         D:  vad                      E: év  

10. Melyik szó nem hozható kapcsolatba az „üde” melléknévvel? 

A:   zsenge              B: hamvas              C:  friss                  D:       új                E: fáradékony 

11. Melyik állítás hamis? 

A:  A szövegben van feltételes módú ige.   B: Van olyan mondat, ami csupán egy szóból áll.   C: A 

lyuk szó népies alakban szerepel a szövegben.   D: Van egy olyan -j-s szó a szövegben, melyet ly-

vel is írhatunk (a szótövet, bár így a szó mást jelent).      E: A szövegben a hét napjai közül kettő 

szerepel. 

12. Melyik szó szerepel abban a mondatban, amelyben 4 ige, 4 főnév, 4 névelő, 1 melléknév, 1 

névmás, s rajtuk kívül még 3 egyéb szó található?  

A: harmadik   B: vadgalamb   C: dobbant   D: megjelent   E: bicska 



7. osztály 1. forduló KÖRÖSÖK MENTI LEVELEZŐS VERSENY (magyar nyelvtan) 2022/2023 

Olvasd el a következő részletet Fekete István elbeszéléséből, majd válaszolj a kérdésekre! 

A cséplőgép 

Andók Jóska úgy kihajolt a toronyablakon, hogy azt már rossz volt nézni. 

- Gyünnek! 

Nyár volt akkor is. Rengő, ringó, teltkalászú, békebeli nyár. A csomai út 

végén egy kis porfelhő szállt fel, valahol messze, hol az út menti nagy 

jegenyék már szinte összeértek a távolság ködében. 

- Látod? 

- Látom - szólt vissza Jóska szellős páholyából -, csillog, meg piros is... 

- Piros? 

- Az hát. Minden masina piros... 

A „masina" aztán a falu végére ért. Kerekei zöld lombbal voltak díszítve, a lovak szerszáma 

virággal teli és a nagy gép kerekei széles csapást vágtak a porban. Utána ballagott komolyan, 

valami öntelt büszkeséggel az elöljáróság. 

A kapukból kíváncsi asszonyok nézték a bevonulást, a verebek ijedten hagyták abba a csiripelést a 

poros akácokon, és a gyerekhad - köztük jómagam is - zsibongva követtük a masinát, amely első 

volt a faluban. 

A cséplőt két ló húzta, a motort kettő és a motor mellett vadonat kék ruhában lépkedett a 

masiniszta. Unottan cigarettázott, mint az urak a kaposi Koronában és láthatólag nem érdekelte a 

falu lelkesedése. Tisztelettel és szomorúan néztem erre az emberre, aki nem vette észre, hogy ha 

akarta volna, egy titokzatos erő papját láthattuk volna benne. 

Elnézett az emberek felett és később akkora órát húzott elő zsebéből, mint egy kisebb napraforgó. 

* 

Arra már nem emlékszem, melyik házban indult el először a cséplőgép. 

Csak a hordókra emlékszem, melyekben nem az ismerős petróleum volt, 

hanem az új szagú és előkelő benzin, és arra, hogy Süle Miska bácsit 

pipájával együtt kidobták a szérűből, ami szintén nem volt mindennapi 

esemény. 

Felrakták a szíjakat, két legény meglódította a nagykereket és egyszer csak - csett-csett- csettt... - 

elindult a motor és halk zúgással elindult a cséplő. 

Nagy pillanat volt! 

Az emberek némán nézték a gép járását és a gépész olyan mozdulattal - mint a bűvész, ha 

kisnyulat húz ki az álmélkodó néző zsebéből - azt mondta: 

- Lehet etetni! 

Egy legény zizegő kévét dobott a cséplő asztalára, a kévevágó odaadta az etetőnek az első kévét, a 

gép megmordult, mint a jóllakott medve és a zsákokba tisztán, mint a gyöngy peregni kezdett a 

búza. 

Az emberek pedig a munka és a kenyér tiszteletének áhítatával megemelték kalapjukat. 

* 

És tegnap újra találkoztam a masinával. Két ló húzta a forgalmas pesti utcán és úgy ballagott az 

öreg cséplő, mint amikor a kivénült igásló kopottan, betegen fényes szőrű lovak közé kerül. 



Mert körülötte fiatal gépek jártak, csillogó autók, újmódi villamosok. Lakk és fém ragyogott rajtuk 

és elsuhantak a vén cséplő mellett, mely nem volt már piros, mert régi nyarak elszívták színét és 

repedéseiben esztendők pora és verejtéke vált földdé. 

Ment az öreg gép - talán az ócskáshoz - elgondolkodva, magányosan és talán benézett nagy gyárak 

ablakán, hol villogva forogtak új kerekek, talán lenézett a hídról a Dunára, hol hajók dohogtak és 

kevélyen szikráztatták rézkürtjüket. 

Ment az öreg cséplő és rá se nézett senki, mert elszakadtak az emberek a múlttól, a földtől és nem 

jutott eszébe senkinek, hogy a búza nélkül - amit ezek az öreg gépek öntöttek a magyarok asztalára 

- kopárság és szegénység lenne a Duna mindkét partján. 

Néztem utána hosszan, amíg csak el nem veszett a távolság ködében, mint a régi nyarak a csomai 

úton, ahol új masina ballagott valamikor felvirágozva és fiatalon a falum felé. 

(1942) 

** 

Megjelent az Esti Újságban, 1942. július 7-én, valamint a Magyar Hírlap pozsonyi számában, 

1942. július 16-án. 

Tartalmazza az Útra kelünk (2008) c. kötet. 

 

1. „Rengő, ringó, teltkalászú, békebeli nyár.” Melyik állítás igaz? 

A: A mondat háromféle mondatrészt tartalmaz.   B: A mondatban ugyanannyi jelző van, mint 

melléknév.   C: A mondat három összetett szót tartalmaz.   D: Ha a mondat szavait betűrendbe 

teszed, a „ringó” áll középen.    E: A mondatban háromféle zöngétlen mássalhangzót találhatunk. 

2. Melyik a kakukktojás? 

A: szállt fel      B: felrakták     C: felvirágozva         D: lépkedett         E: odaadta 

3. Keresd meg a szövegben a „vált” szót! Melyik állítás igaz rá? 

A: A szövegben jelen időben szerepel.   B: A szövegben múlt időben szerepel.   C: A szövegben 

többször is szerepel, más jelentésben és időben.   D: A szövegben csak toldalékosan találhatjuk 

meg.   E: A szövegben ez a szó nem is szerepel.  

4. Melyik párosítás rossz? 

A: toronyablakon - 3   B: villogva - 4   C: nyarak - 1   D: kivénült - 2   E: motort - 2  

5. Hány helyesírási hibát találsz a szövegben? ( A vesszőket ne nézd! ) 

A: kettőt                   B:  egyet sem                   C:  négyet                    D: hármat                 E: ötöt 

6. Figyeld meg a szöveg utolsó mondatát! Melyik állításom hamis? 

A: Van a mondatban olyan szó, amelyben érvényesül az egyszerűsítés elve.  B: Van a mondatban 

képzett szó.   C: A mondat leghosszabb szava ötféle zöngés mássalhangzót rejt.   D: 4 melléknév 

van a mondatban.   E: 3 ige van a mondatban. 

7. Melyik a kakukktojás? 

A: csomai  B: kopárság   C: szellős    D: széles     E: magányos 

8. Melyik szó nem névmás?      A: azt   B: aki   C: erre   D: együtt   E: benne 

9. Melyik szó helye „más”, mint a többié?    A: felhő    B: ló   C: had   D: eb    E: kürt 

10. Melyik főnév vegyes hangrendű? 

A:     Duna        B:     páholy            C:    szérű             D:  petróleum           E: indult 

11. Melyik szó előtt áll 5 betűs melléknév? 

A:  erő   B:  gépek   C:  páholyából   D:  csapást   E:  napraforgó 

12. Melyik ige nem tárgyas ragozású? 

A: vágtak   B: láthattuk volna   C: szikráztatták   D: néztem   E: látod 
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Nyár végén (részlet) 

 

Szótlanul ballagunk az erdő felé. Ránk szakadt a nyár végi délutánok tikkadt tunyasága. Meleg a 

föld, éget a nap, és az álmos augusztus ott hűsöl az erdők árnyékában. Aszott sarjú között fehérre 

taposott gyalogutak surrannak a réteken keresztül, és itt-ott apró virág 

szintelenkedik. Nem is virág, csak száraz színfolt, mely láthatatlan szemével 

az eget kémleli, hogy merre járnak az áldott, páráktól súlyos, drága fellegek.  

De az ég könyörtelenül tiszta. 

A dombvidéken vibrál a levegő, a tarlók szinte lángolnak, a szántásokról port 

kavar fel a forgószél, melyben kerengve járja boszorkánytáncát egypár száll 

szalma, széna meg egy árva madártoll. 

Nem lesz itt egyhamar eső... 

A rét közepén nádasér húzódik végig. A nádas még megvan, de 

az ér vizét ezer szomjas gyökér húzta ezerfelé. Fenekén ujjnyi 

repedések pókhálóznak, és a száradó sás között talán csak a 

róka lapul meg, ha nagyon elszórakozott a falusi tyúkólak 

táján, és itt érte a reggel. 

Pedig nem is régen még vadkacsa leste itt a vízben nyüzsgő 

bogárnépet, nádiveréb kerepelt hajlongó nádszálakon, és piros 

lábú gólya-katonák mondtak végső szentenciát az 

ungnemzetség vörös hasú zenészeire.  

Egy-két szárcsa is felnevelte itt az apróságokat, de aztán elmúltak a jó idők. Az öreg tőkés gácsért 

valami zöld kalapos siheder ledurrantotta, s a kis víz népe szorongva nézte a nagy madár 

lehanyatlását. Nagyot csobbant a víz, és a kacsanép apró gyöngyszemében a gyász meg a félelem 

vergődött. 

A szép gácsér megremegett a vonaglásban, aztán bársonyos fejét szépen lehajtotta az apró 

hullámokra... 

Este aztán, amikor a hold sarlója felült a nádbugák csúcsára, s az 

erdőből hűvös szellők jöttek beszélgetni a sással, a kacsák 

összeszették fiaikat, és fordultak egyet a víz felett.  

Sziszegtek a szárnyak, suhogtak a kifeszített tollak. Mind feljebb... 

feljebb, amíg csak valahol messze tompa csillogás nem ötlött a 

szemükbe. Ekkor aztán megindultak arrafelé. 

Az erdőből rájuk kiabált az öreg bagoly, hogy mit csavarognak az éji 

órán. Parázsló tüzek felett repültek el, hol nyájak kolompja kondul 

néha-néha, és lappantyú szól a füzek csonka ágán. 

A homályos tükör nőtt, fekete ködök gomolyogtak, mely aztán elnyelte a kacsanépet. Azóta üres 

az ér környéke. 

Valaki majd csóvát dob bele, és akkor sziporkázva szállnak tüzes pernyecsillagok a magasságban, 

pattogva ég a tavalyi zsombék, és a lóherés felé baktató nyúl álmélkodva nézi a nagy világosságot. 

** 

Megjelent a Nimródban 1934. június 10-én. (Később 1971 szeptemberében, majd 1973. 

augusztusában is.) 

Tartalmazzák az Öreg utakon (1941) és a Barangolások (1968) c. kötetek. 

Emlékek címmel jelent meg a Tarka rét (1973), a Vadászatok erdőn, mezőn (1987) és a 

Vadászelbeszélések (2015) c. kötetekben. 



1. Melyik szókapcsolat más, mint a többi? 

A: apró gyöngyszemében   B: nagy madár   C: hűvös szellők   D: parázsló tüzek  

E: homályos tükör 

2. Hány helyesírási hibát vétettem? 

A: 1   B: 4   C: 0   D: 2   E: 3 

3. Melyik mondatban találsz névszói állítmányt? A címet ne számold! 

A: A negyedikben.   B: A hetedikben.   C: A harmadikban.   D: A tizedikben.   E: Az utolsóban. 

4. A következő szavak közül melyik nem iránytárgy? 

A: port       B: fejét         C:gácsért     D: bogárnépet     E: a felsoroltak közt mind iránytárgy 

5. Melyik betűsorból nem tudsz összerakni a szövegben is előforduló határozót? 

A: libenszétge   B: lemszéve   C: gorszonva    D: éldutnoká     E: ondáálszakn  

6. Melyik párosítás rossz? 

A: álmos + augusztus    B: falusi + tyúkólak   C: hajlongó + nádszálakon   D: fekete + harkály      

E: vörös + hasú  

7. Melyik ige más, mint a többi? 

A: ledurrantotta   B: húzta   C: elnyelte   D: lehajtotta   E: kiabált 

8. Melyik melléknév nem jelző? 

A: falusi   B: tiszta   C: csonka   D: tüzes   E: baktató 

9. Melyik főnév kap más mondatrészi szerepet, mint a többi? 

A: nyár     B: nyájak             C:víz           D: füzek                    E: sás 

10. Melyik állításom igaz a következő tagmondatot vizsgálva? 

„… a lóherés felé baktató nyúl álmélkodva nézi a nagy világosságot” 

A: Annyi mondatrész, ahány szó, a névelőt nem számítva. 

B: Két igenevet is találunk a tagmondatban. 

C: Négyféle zöngétlen mássalhangzót találok a tagmondat szavaiban összesen.  

D: Az összetett szót nem számolva három vegyes hangrendű szó van a tagmondatban. 

E: A mondatban nincs azonos alakú szó. 

11. Az egyik mondat szavait egybeírtam és kivettem a vesszőket. Melyik állításom nem igaz a 

mondatra? 

Fenekénujjnyirepedésekpókhálóznakésaszáradósásközötttaláncsakarókalapulmeghanagyon 

elszórakozottafalusityúkólaktájánésittérteareggel. 

A: A mondat hanglejtése ereszkedő.   B: 17 szó végződik mássalhangzóra a mondatban.                

C: 6 szóban van kétjegyű mássalhangzó.   D: Két szót írunk a hagyomány elve alapján.  

E: Egy összetett főnév van a mondatban. 

12. Mit jelent a pernyecsillagok szó előtagja? 

A: fafajta   B: hullócsillag   C: hamu   D: étel   E: sárga 

 

 

 
 


