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Szóbeli felvételi magyar nyelv és irodalom tantárgyból a hatodikosoknak 

 

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból a felvételi beszélgetésen elsősorban nem készen 
hozott tudást mérünk, hanem képességeket: problémaérzékenységet; nyitottságot nyelvi és 
irodalmi jelenségek felfedezésére, megfogalmazására és értékelésére, értelmezésére. 

Készülni a felvételire az itt megadott tájékoztató és a mintatételek alapján érdemes. 

A mintatételek (a szövegek és a hozzájuk kapcsolódó kérdések) pontos képet adnak arról, 
hogy milyen típusú (témájú, műfajú, nehézségű) szövegekkel találkozhat a tanuló a felvételin, 
és hogy a vizsgáztató tanár milyen megközelítési szempontok mentén tesz majd fel neki 
kérdéseket. E kérdésekből kiindulva alakul ki a vizsgán olyan beszélgetés a szövegről, ami 
alapján a fent említett képességeket mérni tudjuk. 

A témakört (témát, műfajt, illetőleg szövegtípust vagy megközelítési módot), amelyhez a 
felvételin kihúzható szövegek tartoznak, az itt közölt mintatételeken is megadtuk. Készen 
hozott tantárgyi tudásra e témakörökben (pl. a mese műfaja) számítunk. Feltételezzük továbbá 
annak a tárgyi tudásnak a meglétét, amelyet a magyar nyelvi írásbeli feladatsor is mér 
(verstan: rímelés, ritmusfajták; szóképek: hasonlat, metafora, megszemélyesítés; stilisztika: 
hangalak és jelentés lehetséges összefüggései). A tétellapokon szereplő szövegeket 
ismeretleneknek feltételezzük, ugyanakkor nem gondoljuk, hogy előnye lenne annak a 
felvételizőnek, aki mégis olvasta korábban azt a szöveget, amelyikből felvételizik. Kötelező 
olvasmányt a felvételire nem adunk. 

A vizsgán húzott tétellapokon és a mintatételeken is elkülönülnek egymástól a szövegértési 
és a szakmai (a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz kapcsolódó) feladatok. Szövegértési 
kérdést minden felvételizőnk kap a vizsgán, függetlenül attól, hogy milyen tárgyból szóbelizik. 
Ezek a kérdések arra vonatkoznak, hogy milyen hatékonysággal, milyen biztonsággal képes 
a tanuló tájékozódni egy frissen olvasott szövegben: helyesen érzékeli-e az idő- és 
térviszonyokat, megtalálja-e az ok-okozati összefüggéseket, felfedezi-e a tartalmi-logikai 
kapcsolatokat a szöveg egymástól távol lévő pontjai között (szövegértési feladat egyébként az 
írásbeli vizsgán is van, az arra való készülésnek is témája). 

A szóbeli vizsga a tétel kihúzásával kezdődik. Ezt követően a felvételizőnek 30 perce van, 
hogy a szöveget elolvassa, elmélyüljön benne és jegyzeteket készítsen magának. Egyes 
feladatok – azok, amelyeknek végiggondolásához felkészülési időre lehet szüksége a diáknak 
– szintén szerepelnek a szöveg mellett a papíron. A mintatételeken viszont nemcsak az ilyenek 
olvashatóak, hanem azok is, amik csak a beszélgetés során hangoznak vagy hangozhatnak 
el – a vizsga során dől el, hogy ezek közül melyeket és milyen sorrendben teszi fel a 
vizsgáztató tanár. A szöveg, illetve a felkészülés során készített jegyzetei a beszélgetés alatt 
is végig a felvételiző előtt vannak. 

A mintatételeken szereplő kérdéssorokon is látszik, hogy a szóbeli felvételin nem csak 
olyan kérdést kaphat a vizsgázó, amire egyetlen helyes válasz adható. Vannak olyan feladatok 
is, amiknek bizonyos határok között több különböző megoldása is jó lehet; egy jó választ 
erőssé vagy gyengévé az tesz, hogy a vizsgázó hogyan tud helyessége mellett érvelni. Arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy egy probléma megoldása során a felvételizőnek hogyan sikerül 
együttműködnie a felvételiztetőkkel, és fordítva: hogyan tudnak a felvételiztetők együtt 
dolgozni a felvételizővel. 
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1. témakör: A mese műfaja 
Mintatétel 

Nyulász Péter: Helka, A Burok-völgy árnyai (részlet) 

- Palacsinta! 
- Túrógombóc. 
- Palacsinta. 
- Túrógombóc! 
Rozoga, ponyvás szekérféle döcögött az erdő mélyén. Nem is út volt, ahol haladt, csak egy szélesebb 

vízmosás. Öregecske szürke ló húzta, óvatosan rakosgatva patáit a nedves kövek között. Az erdei 
félhomályban alig látszott, de hallani, azt jól lehetett. A kétkerekű kordé nagyokat nyekkent, a kerekek 
alatt száraz ágak reccsentek, és közben a ponyva alól messzire hangzott a vitatkozás. Valahogy így: 

(Nyekk, reccs, kopp…) 
- Palacsinta! 
(Ropp, reccs, nyekk…) 
- Túrógombóc! 
Elöl, a bakon, sűrű szövésű, sötét köpenyben, őszes szakállú, hallgatag öreg fogta a gyeplőt. Széles 

karimájú kalapja alól vállára omlott hosszú, ősz haja. Összehúzott szemöldökkel figyelte a rengeteg 
erdő minden rezdülését. A lombok vészjósló zúgását, a hegyek hűvös sóhajtását, a kavicsok pendülő 
hangját, ahogyan lefelé peregnek a kemény sziklán. Feszülten visszatartotta lélegzetét, ha vércse 
vijjogott vagy vadkan horkant fel valahol. Meghallotta még az apró koboldlábak neszezését, a 
boszorkányszárnyak suhogását is.  

Mármint általában, hiszen most erre esélye sem volt.  
A kordé hátuljában négy rövidke manóláb kalimpált. Gazdáikat egyáltalán nem zavarták az erdei 

neszek, de az sem, hogy a zötyögéstől jókorákat huppannak a fenekükön. Csak lógázták a lábukat 
hátrafelé és egyre erősködtek: 

- Palacsinta! 
- Túrógombóc! 
Ja, és persze: reccs, nyekk, ropp... – addig, mígnem egy utolsó zsuppanással a patakmederből végre 

kikanyarodtak egy útra. 
- Ti aztán kitartóak vagytok, mondhatom – mordult hátra ekkor az öreg a manókra, akik persze még 

ekkor sem hagytak fel a perlekedéssel.  
- Csak azt próbáljuk kitalálni, mi lesz az ebéd azon a „hencegős felboruláson” – rikkantották 

izgalommal. 
- Hercegnői felvonulás – igazította ki őket az öreg, majd sóhajtva megtoldotta: - Na de hol van az 

még!? 
- Hol, Kamor? Itt az erdőben? 
- Jócskán arrébb innen. A félsziget csúcsán. 
- Milyen félszigeten? 
- Ahol Helka él.  
- Ki az a Helka? – hangzott az újabb kérdés hátulról. 
Az öreg lopva felpislantott az égre és mélyet sóhajtott.  
- Egy tündöklően szép hercegkisasszony, de hiszen mondtam már.  
- Mondd el még egyszer, Kamor! – kérdezték a manók. 
- Negyedszer is? 
- De hát olyan unalmas ez az út! Napok óta zötykölődünk.  
- Ezért lett volna jobb, ha otthon maradtok.  
- Hát akkor miért nem hagytál minket otthon? 
- Ezt pont te kérdezed, Tramini? Kis híján elúszott az egész ház… 
- De hát Furmint ötlete volt, hogy a patakot bevezessük a házba – vágott vissza a manó. 
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Szövegértési feladatok: 
 
1. Miért utazik Kamor, Tramini és Furmint Helkához? Mióta tart ez az utazás és meddig fog még tartani? 
2. Mit gondolsz, ki lehet Kamor? (Ha úgy tetszik, mi lehet a foglalkozása?) A szöveg mely részletén 
alapszik a feltevésed? 
3. Hogyan alakult ki a kordén utazó csapat? Miért keltek útra mind a hárman? Ez volt az eredeti terv? 
Ha nem, akkor miért változott? 
4. Milyen viszony lehet az öreg és a két manó között? A szövegből felolvasott részletekkel támaszd alá 
az állításod! 
5. Írd le, milyen hely lehet a Burok-völgy! Olvasd fel azt a részletet, ami ebben a segítségedre volt!  
6. A fenti részlet a könyv első oldala. Miből derül ez ki - honnan lehet sejteni, hogy nincsenek korábbi 
mondatok, oldalak, fejezetek? Milyen későbbi fordulatokat, eseményeket, miféle cselekményt készít 
elő ez az első oldal? (Mi az, amiben biztos vagy, hogy ebben a történetben meg fog történni? Mitől 
érzed magad biztosnak ebben?) 
7. Hogyan képzeled el a pataknak a házba való bevezetését? Hogy történhetett ez, hogyan nézett ki a 
végeredmény? Mit gondolsz, mi lehetett annak az oka, hogy a manók bevezették a patakot a házba? 
8. Hogyan képzeled el a két manót? Fogalmazz meg külső-belső tulajdonságokat! Hogyan, miből 
következtetsz ezekre? 
 

Szakmai feladatok: 
 
1. Kinek a szemszögéből hangzik el a fenti történet? 
2. Egyet tudsz-e érteni azzal, hogy az olvasott szövegrészlet műfaja mese? Milyen más műfaj jöhet még 
szóba? Melyik miért? 
3. (Ha eddig nem hangzott el) A manók mellett milyen más (cselekménybeli és nyelvi) elemek utalnak 
arra, hogy a fenti szöveg egy mese részlete? 
4. Milyen típusú szavak közé tartoznak a ropp, reccs, nyekk szavaink? Mit gondolsz, hogyan színesítik a 
szövegeket a hangutánzó, hangulatfestő szavak? 

esetleges további kérdés, ha ez az irány járhatónak tűnik: 
4. A Tudnál-e saját példát hozni arra, hogy a hangutánzó és a hangfestő szavaknak efféle 
színesítő hatásuk van? 

5. Mitől humoros a szövegben a „hencegős felborulás” kifejezés? 
6. Hogyan hat az olvasóra az elbeszélésnek ez az indítása? Hogyan vonódik be az olvasó a történetbe, 
abba a világba, amelyben a cselekmény játszódik? 
7. Mi a szerepe az elbeszélésben annak, hogy a kordé a patakmederből kiér az útra? Mi a 
következménye ennek a fejleménynek? Miért? 
8. Mit változtatnál meg a szöveg nyelvezetében, hogy a mesésséget növeld benne? (És esetleg, ha a 3. 
feladat után ez még kérdés lehet: mit írnál át benne, hogy ne legyen még ennyire sem mesés?) 
9. Mire vonatkozik az önálló bekezdést alkotó “Mármint általában, hiszen most erre esélye sem volt.” 
mondat? Hogyan van ez összefüggésben a történet meseszerűségével? 
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2. témakör: Kapcsolat két szöveg között 
Mintatétel 
 

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja 
 
Ej mi a kő! tyúkanyó, kend 
A szobában lakik itt bent? 
Lám, csak jó az isten, jót ád, 
Hogy fölvitte a kend dolgát! 
 
Itt szaladgál föl és alá, 
Még a ládára is fölszáll, 
Eszébe jut, kotkodákol, 
S nem verik ki a szobábol. 
 
Dehogy verik, dehogy verik! 
Mint a galambot etetik, 
Válogat a kendermagban, 
A kiskirály sem él jobban. 
 
Ezért aztán, tyúkanyó, hát 
Jól megbecsűlje kend magát, 
Iparkodjék, ne legyen ám 
Tojás szűkében az anyám. – 
 
Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 
Hadd beszélek mostan veled, 
Régi cseléd vagy a háznál, 
Mindig emberűl szolgáltál, 
 
Ezután is jó légy, Morzsa, 
Kedvet ne kapj a tyúkhusra, 
Élj a tyúkkal barátságba’... 
Anyám egyetlen jószága. 
 
(Vác, 1848. február) 

Lackfi János: Apám kakasa 
 
Ej, mi a szösz, kakas szaki, 
csak nem a szobában lakik? 
Megzakkant tán az öregem, 
s beengedi ide nekem? 
 
Ide repül, oda kotor, 
tele önnel minden bokor, 
bár nincs is bokor a házban, 
s a kakast se kell magázzam. 
 
Kukorékolsz, mint az ágyú, 
az agyunk is belelágyul! 
Mint a postás a levelet, 
padlónk telepecsételed! 
 
Becsüld meg magad, öregem, 
mert hát úszni nem tudsz te sem, 
s ha levesben kötsz ki végül, 
tarajod is belekékül! 
 
Macska, téged arra intlek, 
ne lépj túl bizonyos szintet! 
Kakasnak erős a csőre, 
vagdos vele nyakra-főre. 
 
Láttam már félszemű kandúrt, 
biztosítlak, jól elrandult! 
S ha a harcban nem nyuvadsz ki, 
hát apám fog agyoncsapni! 
 
(2009) 

 
 
Szövegértési feladatok: 
 
1. Ki a megszólaló az egyik, és ki a másik versben? Miből lehet a személyére következtetni? (Olvasd fel 
a bizonyítékokat!) 
2. Mik azok a megjegyzések az egyik, és mik a másik versben, amelyekből a múltra lehet következtetni? 
Mi derül ki belőlük a múltról? 
3. Mik azok a megjegyzések az egyik, és mik a másik versben, amelyek a jövőre utalnak? Mi derül ki 
belőlük a jövőről? 
4. Milyen szerep jut Petőfi versében az Istennek, a galambnak és a kiskirálynak? Miért hozza őket szóba 
a tyúkhoz beszélő megszólaló? Ugyanazt a szerepkört tölti be mindhárom? Vagy kettő közülük 
közelebb áll egymáshoz, mint a harmadikhoz? Vagy nincs hasonlóság közöttük? 
5. Mire vonatkozik Lackfi versében a „s a kakast se kell magázzam” kijelentés? Van-e következménye 
az egész szövegre nézve annak, hogy nem korábban, csak a második versszak végén szerepel? 
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6. Milyen jelentései lehetnek a “vagdos vele nyakra-főre” kifejezésnek a Lackfi-vers utolsó előtti 
strófájának végén? (A kötőjeles helyesírás a két lehetséges közül az egyik jelentést valószínűsíti.) 
 
Szakmai feladatok: 
 
1. Mit tudsz elmondani a két vers verseléséről? Milyen mértékben, milyen szempontból hasonlít 
egymásra a két versforma? 

esetleges további kérdések, ha ez az irány járhatónak tűnik: 
1. A Melyik versben törik meg többször a szabályosság? 
1. B Összefügghet-e a Lackfi-vers jelentésével, hangulatával, hogy 

szabályosabb/szabálytalanabb, mint a mintául szolgáló Petőfi-vers? 
2. Igaz-e, hogy a versszakok rímelése azonos a Petőfi- és a Lackfi-versben? 

esetleges további kérdések, ha ez az irány járhatónak tűnik: 
2. A Mi a tökéletlen a Lackfi-versnek abban a rímében, hogy szaki / lakik? 
2. B Van-e még Lackfinál más tökéletlen rím is? 
2. C Igaz-e, hogy az Anyám tyúkjának nincsenek ilyen rímelési gyengeségei? 
2. D Hogyan hat a Lackfi-vers hangulatára, hogy nála vannak tökéletlen rímek/hogy nála több 

ilyen van/hogy nála kevesebb az efféle? 
3. Lackfi a Petőfi-vers szereplőit megváltoztatta, bizonyos értelemben mindegyiket az ellenkezőjére: a 
tyúkból kakast, az anyából apát, a kutyából macskát csinált. Kimerül ebben a változás? Mik azok a 
szempontok, amikből nézve még jelentős a különbség a két vers között? 
4. Hogy érzed, függetlenek ezek a változások egymástól, vagy következik az egyik dolog 
megváltozásából a másiké? Érvelj a véleményed mellett! 
5. A két vers keletkezési ideje között nagyjából százhatvan év a különbség. Érezhető ez bármilyen 
módon a két szövegen? 
6. A két vers keletkezése között eltelt százhatvan év alatt a világ is rengeteget változott. Egyet tudsz-e 
azzal érteni, hogy a megváltozott közönségnek másként kell elmondani ugyanazt? Lehet-e ez az oka a 
két vers közötti különbségnek? Érvelj a véleményed mellett! 
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3. témakör: Ismétlődések 
Mintatétel 

Dragomán György: A divatborz (részlet) 
 

Dabadam dabadam dabadam! A metró kidübörgött az állomásról. Az utasok gyorsan odamentek a 
mozgólépcsőhöz, mindenki sietett a dolgára. Egy néni annyira igyekezett, hogy észre se vette, hogy a 
szél letekerte a nyakáról a sálát. A könnyű selyemsál megtelt széllel és… 

…pörögve szállt 
és  
szállt 
szállt 
szállt 
végig az üres állomáson… 
végig a fekete-fehér csíkozású kőpadló fölött. 
Már-már úgy tűnt, a meleg metrószél mindjárt behussantja az alagútba, amikor: 
egyszerre csak megmozdult a padló! 
Igen, egy fehér csík, és mellette két fekete csík mozdult meg, a fehér csík volt középen, és mellette 

kétoldalt a két fekete, és látszott is mindjárt, hogy az bizony nem a padló, ez bizony egy borz! Egy 
csillogó szemű, fényes szőrű, vidám borzocska.  

Még ilyet! Egy borz a metróban? Bizony, egy igazi borz! Méghozzá milyen fürge! Iramodik is már a 
kendő után… 

egy szökkenés… 
aztán még egy… 
aztán még egy… 
és  
hopp! 
már meg is fogta! 
már el is kapta! 
megvan! 
Egy kicsit belegabalyodott, egy kicsit belecsavarodott, olyan lett, mint egy fekete-fehér-színes 

gombolyag, de már ki is dugta az orrát, és a két mellső mancsát, és a két hátsó mancsát, és már a 
hosszú, fényes, bozontos farka is kint van, két manccsal óvatosan kisimítja a kendőt, nagyon vigyáz, 
nagyon de nagyon… 

a kendő gyönyörű 
igazán csodaszép 
ilyen szépet a borz még sose látott,  
ezek a színek! 
ezek a minták! 
Odadugja az orrát, óvatosan megszaglássza… 
hapci! 
prüssz! 
hapci! 
hapci-hapci prüssz. Hapciprüssz! 
Hát ez a kendő csuda illatos. Érezni rajta a néni parfümjének a sokszínű szagát, és már rajta van a 

szél meleg szaga is, és a borz csípős szaga is, nagyon finom szagkeverék ez, a borz fekete gombos 
orrának nagyon tetszik, és a borznak is nagyon tetszik, csak hát tüsszenteni kell tőle. Hapciprüssz! 
Hapci-hapci prüssz! 

A borz fogja a kendőt, még egyszer végigsimítja, aztán összehajtja, hosszában, egyszer és még 
egyszer, aztán szépen a nyaka köré keríti, a nyaka köré tekeri, elegánsan megcsomózza, szép nagy 
díszes csomót köt rá, egyik végét meghúzza, a másikat megigazítja. Egy húzás  

aztán  
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még egy igazítás 
kész! 
A borz iramodik is már, nyakában az illatos, szép kendővel, egyenesen a mozgólépcső felé. Vajon 

hova megy? Vajon mit akarhat? Meglátjuk! Mindjárt meglátjuk. 
A mozgólépcső nagyon gyors, nagyon de nagyon, csak hát nem felfele megy, hanem lefele. A borz 

lohol és lohol és lohol, gyorsabban és gyorsabban és gyorsabban, de hiába, mert a lépcső visszahozza, 
nem felfele viszi, ahogy ő szeretné, hanem lefele.  

A borz megáll, a homlokára csap, 
jaj 
jaj 
jaj 
mondja. -Butaságot csináltam, rossz mozgólépcsőre szálltam! 
Sebaj, már át is ugrott a másikra, és azon szalad, gyorsan-gyorsan, mint a villám, fent is van már a 

tetején. Megáll, körülnéz, itt már sokan vannak, az újságos az újságosbódéban, a pékek a 
süteményespultnál, a könyvárus a könyvstand mögött, de a borz nem hozzájuk jött,  

nem újságot akar 
és nem könyveket, 
de még csak nem is süteményt, 
nem, hanem […] 

 
 
Szövegértési feladatok: 
 
1. Foglald össze maximum három mondatban az általad olvasott részletben elbeszélt cselekményt! 
2. Hol él a borzocska? 
3. Mi az oka annak, hogy a borz kezdetben nem tűnik fel sem a szereplőknek, sem az elbeszélőnek? Mi 
rejti el őt mindenki szeme elől? 
4. „…két manccsal óvatosan kisimítja a kendőt, nagyon vigyáz, nagyon de nagyon…” Az író három 
ponttal zárta a mondatot. Minek a hiányát érzékelteti a három pont? Lehetne írni valamit a három 
pont helyére, ami lezárná a mondatot? 
5. Miért, mi miatt, a történet melyik pontján válik a borz hasonlóvá egy „fekete-fehér-színes 
gombolyag”-hoz? 
6. Körülbelül mennyi idő telhet el szerinted a metró távozása és a borz mozgólépcsőre szállása között? 
Miből tudsz erre következtetni? 
7. A borz először a lefelé menő mozgólépcsőre száll. Mit jelent ez, honnan hová, milyen irányban megy 
ez a mozgólépcső? A bekezdés melyik szavából lehetünk ebben biztosak? 
 
Szakmai feladatok: 
 
1. Milyen volt olvasni a szöveget? Könnyűnek vagy nehéznek találtad? Mi okozott (vagy okozhatott 
volna) nehézséget olvasás közben? Mitől volt (vagy lehetett volna) könnyű az olvasás? 
2. Az általad olvasott szöveg formája nem szokványos. Szerinted mi a szerepe ennek a formai 
különlegességnek? Hogyan változna meg a szöveg hatása, ha a szokványos módon lenne tördelve? 
3. Keress példát a szövegből ismétlésekre! A szóismétlések mellett olyan példát is hozz, amikor hasonló 
szerkezetek vagy mondatok ismétlődnek! Milyen hatást keltettek benned ezek az ismétlések? 
Mennyire tartozik hozzá az ismétlések hatása a szöveghez? Milyen lenne a szövegrészlet ezek nélkül? 
4. Bővíthetőek-e további elemekkel ezek az ismétlődéseket tartalmazó szövegrészletek? Meddig lehet 
szerinted bővíteni? És csökkenteni? Mi történne a szöveggel, ha eltűnnének belőle az általad kigyűjtött 
ismétlések? 
5. Mi miatt tarthatja a borz szépnek a kendőt; miért vadássza le, miért fontos számára, hogy 
megszerezze? 
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6. Hogyan függhet össze egymással az, hogy a borz szépnek találja a kendőt, és az, hogy a kendő 
megszerzésének elbeszélése tele van ismétlődésekkel? 
7. Mi a közös a dabadam, a hopp és a hapci szavakban?  
8. Mi a különleges a sokszínű szag kifejezésben? 
9. Hogyan végződhet a mese? A mese zárásának végiggondolásakor vedd figyelembe a szöveg címét! 
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4. témakör: Elbeszélői nézőpontok 
Mintatétel 

Gimesi Dóra: A lány és a kéményseprő (részlet) 
 

A kis Fannit gyerekkora óta ismeri, hiszen ott laknak a Stáhly és a Vas utca sarkán. Ismeri az anyját 
is, aki nem is olyan régen még maga is színinövendék1 volt. Jól emlékszik az alacsony, szeplős, 
tejfölszőke lányra, határozottan kopogó lépteire, fényes szopránjára, rettentő szorongásaira. 
Emlékszik a poros májusi délelőttre, amikor futva érkezett a Rókus kórház felől, csak a Vas utca sarkán 
állt meg, zihált, a napsütésben szálló por úgy kavargott körülötte, mint a színpadon, a reflektorfényben. 
[…] 

Nem kérdés, hogy a kis Fanni színésznő lesz. Az ő haja is világosszőke, fehér bőre alatt kéken 
derengenek az erek. Hirtelen és váratlanul nőtt meg, már most is két fejjel magasabb az anyjánál. Mély 
hangja van, felnőttes hangja, füstös jazzkocsmák jutnak róla a kéményseprő eszébe. Pedig még csak 
tizenöt éves. A hangja meg mintha előre szaladt volna vagy tíz évvel. „Kéményseprőt látok, szerencsét 
találok” – énekli Fanni valószínűtlenül mély hangon, megfogja a gombját, és felnéz a kéményseprőre. 
Most is május van, kavarog a por a napsütésben. Fanni fehér blúzán átüt az izzadság, a tenyere is izzad, 
a gyomrában szúrós, összegömbölyödött sündisznó a rettegés. 

 – Mit csinálsz itt? Mindjárt te következel! 
Az anyja magassarkúban fut a Horánszky utca felől, puskaropogás a lépte a szombat délelőtti 

csendben. Virágos ruhája tökéletesen simul nőies alakjára, arcát hatalmas napszemüveg takarja, de így 
is látni lehet, ahogy dühösen villan a szeme. Hozz nekem szerencsét! – súgja Fanni a kéményseprőnek, 
míg megadóan követi az anyját a gimnázium felé.  

– Ide nem szerencse kell, hanem szorgalom – hallja még a kéményseprő a sarkon túlról. – Ez az 
álmod, nem? Akkor meg kell dolgozni érte. 

Sem az anyját, sem a kéményseprőt nem lepte meg, hogy Fannit csont nélkül felvették a gimnázium 
dráma tagozatára. Tanárait lenyűgözte a nyúlánk, tejfölszőke lány mély altja, a minden 
megszólalásában ott rejlő drámai kontraszt. A kéményseprő állandó derűs mosolyával figyelte, ahogy 
reggelenként még félálomban baktatott az iskola felé, látta egy csapat lánnyal viháncolva vonulni 
délután, látta a Vas utcai kisboltba szaladni kifliért, látta izgulni dolgozatírás előtt, látta ősszel, télen, 
tavasszal. 

 
 

Szövegértési feladatok: 
 
1. Egy novella részletét olvastad el. Mit készít elő ez a pár bekezdés: az egész szöveg milyen időtávon 
fogja elbeszélni Fanni történetét? Hozz érveket a szövegből! 
2. A kéményseprő alakjához a városi társadalomban babonák fűződnek. A novellában megjelennek 
ezek a babonák? Hozz érveket a szövegből! 
3. Gyűjtsd ki a szöveg első két bekezdéséből, mit tudunk meg az anya diákkori külsejéről, és hogy miben 
hasonlít rá Fanni és miben nem? A külső megjelenésükön kívül még milyen párhuzamra épül az első 
két bekezdés?  
4. Melyik szereplő szövege a “Mit csinálsz itt? Mindjárt te következel!” Honnan lehet erre rájönni? 
5. A kontraszt szó ellentétet jelent. Hogyan érthető ennek fényében az, hogy Fanni minden 
megszólalásában drámai kontraszt rejlett? Mi a különös jelentősége Fanni történetét illetően annak, 
hogy a kontrasztot az elbeszélő drámainak nevezi? 
6. Szükségesnek érzed-e a novellaszövegben megnevezett helyszínek ismeretét a részlet 
megértéséhez? Érvelj álláspontod mellett! 
  

                                                           
1 A Színház- és Filmművészeti Egyetem épülete a Vas utcában található. 



Hat évfolyamos szóbeli felvételi Tájékoztató Eötvös József Gimnázium 
magyar nyelv és irodalomból 2019/2020 Budapest 

Szakmai feladatok: 
 
1. Igaz-e, hogy a szövegrészletben a kéményseprő az elbeszélő? Válaszodat indokold a szövegből! 
2. Igaz-e, hogy a két női főszereplőt a kéményseprő szemszögéből ismeri meg az olvasó? Hogyan 
lehetséges ez? 
3. Milyennek mutatja be a kéményseprő Fannit? Milyennek az édesanyját? Inkább külső vagy belső 
tulajdonságaikat ismerjük meg? Mi lehet ennek a magyarázata? 
4. Mik a megfogalmazásbeli jelei annak, hogy a kéményseprő szemében Fanni hasonlít az anyjához? 
Milyen értelemben van ebben igaza? Milyen értelemben nincs? 
5. Milyen szerepet tölt be Fanni életében a kéményseprő – hogyan viszonyul hozzá a lány? Miből lehet 
ezt kiolvasni? 
6. Hogyan viszonyul a kéményseprő a lányhoz, és hogyan az anyához? Erre miből lehet következtetni? 
7. Mennyi tudása lehet a kéményseprőnek Fanni életének eseményeiről? Miről tudhat, miről nem? 
Hozz példát a szövegből arra, hogy valamiről nem tud értesülni! 
8. Az elbeszélő Fanni ruházatának és az édesanyjáénak is szentel egy-egy megjegyzést. Mi olvasható ki 
ezekből? Mi lehet a szerepük a szereplők jellemzésében, a kettejük összehasonlításában? 
9. Mit gondolsz, miért készül Fanni színinövendéknek? Válaszodat szövegrészlettel indokold! 
10. Miért hasonlíthatja a történet elbeszélője Fanni édesanyjának lépteit a puskaropogáshoz? 
11. A történetben szereplő kéményseprő nem eleven ember, hanem egy szobor. (A Bródy Sándor utca 
15. számú házának homlokzatán, a kapu fölött áll – nem messze attól a helytől, ahol a Vas és a 
Horánszky utca – egymással majdnem szemben – a Bródy Sándor utcába torkollik) Keresd ki a 
szövegből azokat a mondatokat, amelyek ezt sugallják! Változtat valamit a történet jelentőségén, 
hangulatán, hogy egy szobor nézőpontjából halljuk a történetet?  
12. Képzeld el, hogy te is szoborrá válsz bárhol a világban! Hol állnál szívesen? Miért? Mit szeretnél 
látni, hallani mindennap? 
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5. témakör: A komikum forrásai 
Mintatétel 

 
Nagy Lajos: A kutya 

 
A kutya háziállat. Három fő részből áll, úgymint: fej, törzs és végtagok. Ha ezen részek bármelyikét 

a kutyából elvesszük, akkor a kutya elromlik, és többé sem nem szalad, sem nem ugat, egyáltalán nem 
működik tovább. 

Különféle kutyák vannak, úgymint: pulikutya, komondor, vizsla, agár, szentbernáthegyi, újfundlandi 
kutya, öleb, kis girhes, nagy dög, mopszli, nyakszli, vonító sühögér, kis kutya, nagy kutya, tarka kutya, 
Sajó kutyám. (A kutyuskám az nem kutya, hanem, amint egy igen kiváló természettudós földerítette, 
egy nő.) 

A kutya igen hű állat. Ha a gazdája megrúgja, akkor meglapul, és nyalogatja a cipőjét. Ha pedig 
meghal a gazdája, akkor a kutya nagyon szomorú lesz, sőt van olyan kutya is, amelyik a gazdája halála 
után nem eszik, nem ugat, lefekszik, és ő is meghal, nem úgy, mint például a zsebóra, amely a gazdája 
halála után is közönyös ketyegéssel jár tovább, amiért is a zsebóra egy hűtlen kutya. 

A kutya örömének az által ad kifejezést, hogy a farkát csóválja. Ha pedig a farkát levágják, akkor a 
fejét csóválja. 

A kutya valamennyi állat közt a legértelmesebb. Igen tanulékony, például rövid néhány esztendős 
fáradozás után már megérti a saját nevét, s ha azt hangosan kiáltják, a kutya dühösen ugatni kezd, ami 
azt jelenti, hogy hagyják már békén. De a kutya nemcsak szellemileg fejlett, hanem lelkileg is, némelyik 
annyira mély lélek, hogy emlékeztet a lírai költőkre, ugyanis ezek a költői lelkű kutyák, ha feljön a hold, 
és az ég tetején szépen ragyog, szintén ugatni kezdenek. 

A kutyának veszedelmes betegsége a veszettség, ami igen ragadós nyavalya, az ember is 
megkaphatja, és harapás által terjed, mégpedig úgy, hogy vagy a veszett kutya harap meg egy embert, 
vagy a veszett ember harapja meg a kutyát. 

A kutyának a veszettségen kívül legfőbb ellensége a sintér. Ez egy olyan úriember, aki drótkarikával 
jár az utcán, s ha meglát egy kutyát, utánaszalad, a drótot a nyakába veti, és elkezdi a kutyát húzni, 
mire a kutya gazdája pedig két pofont ad a sintérnek, a gazdát a rendőr fölírja, s utcai botrány miatt 
fizet húsz korona bírságot. A bírság lefizetésének napján a gazda a kutyának öt flemmet ad és két 
rúgást, mikor pedig a gazda ebéd után elmegy a kávéházba feketézni, a felesége úgynevezett vigasz-
cvikipuszit ad a kutyának, ami, ha öreg és csúnya az asszony, még csak fokozza és betetézi a szegény 
kutya szenvedéseit. 

A veszettség ellen Pasteur nevű francia orvos kitűnő szérumot talált föl, de a sintér és a cvikipuszi 
ellen ő sem tudott még semmit kitalálni. A veszettségen kívül még nagy baja a kutyának az elveszettség, 
ami ellen az apróhirdetések, s a megtaláló fejére kitűzött illő jutalom szolgál. 

A kutyáról szóló eme tanulmány keretein belül meg kell még emlékeznünk az ebzárlatról, amit 
plakátokon tesznek közhírré a városban. A plakátok arra valók, hogy azt a kutyák elolvassák, és 
pontosan betartsák. Azért helyezik el rendszerint az utcasarkokon. 

A kutyát házőrzésre, a szoba bepiszkítására, mások zavarására, a háziúr és házmester bosszantására 
használják, tehát igen hasznos állat, csontjából rongyot készítenek, húsát várostromok alkalmával 
eszik. 
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Szövegértési feladatok: 
 
1. Milyen tartalmi és nyelvi tulajdonságok alapján tudnád meghatározni a kort, amelyben ez a szöveg 
keletkezett? 
2. A második bekezdésben a felsorolt kutyafajták egyike-másika azért tűnik furának, érthetetlennek, 
mert ezek régi, ma már alig ismert dalok szövegéből való idézetek. A felsorolás melyik elemei lehetnek 
ezek? 
3. Fogalmazd meg, mi a hasonlóság az alábbi bekezdések tartalma között (dolgozhatsz például úgy, 
hogy egy-két szavas címeket adsz a bekezdéscsoportoknak): 

a) 1. és 2. 
b) 3-5. 
c) 6-8. 

4. Milyen új szempont jelenik meg az utolsó bekezdésben a korábbiakhoz képest? (Miféle információt 
tartalmaz a kutyáról, amilyet korábban nem olvastunk?) 
5. Mondj véleményt a 3. és a 4. feladat eredménye alapján arról, hogy milyen az olvasott szöveg 
gondolatmenete, felépítése! 
 
Szakmai feladatok: 
 
1. Mit vártál a szövegtől, amikor elolvastad a címet, majd az első mondatot? Folytasd néhány 
mondattal az első mondatot az elvárásaid alapján! Fogalmazd meg, hogy ehhez képest miért volt 
meglepő a folytatás! 
2. Keress további példákat arra a szövegből, hogy egy új téma első mondata után mást kapsz a 
folytatástól, mint amire számítottál! Miért lehet ez az írói technika jó humorforrás? 
3. Hogyan romlik el a kutya a szöveg szerint? Miért hat furcsán az elromlik ige a szövegben? Keress 
még ehhez hasonló furcsa szóhasználatot benne! 
4. Mi alapján helyezi egymás mellé a szerző a különböző kutyatípusokat? Mi a humor forrása a 
felsorolásban? Egészítsd ki egy általad kitalált elemmel a listát! 
5. Milyen tulajdonsága alapján nevezi a szöveg hűtlen kutyának a zsebórát? Miért képtelen ötlet ez 
ebben a bekezdésben? 
6. Mi lehet az oka annak, hogy a második bekezdés utolsó mondata zárójelben van? 
7. Milyen kutyák hasonlítanak a költőkhöz? Fogalmazd meg egyszerűbben a következő 
mondatrészletet: „a költői lelkű kutyák, ha feljön a hold, és az ég tetején szépen ragyog, szintén ugatni 
kezdenek.” Miért nem fogalmazott az író is egyszerűbben? 
8. Mi változik meg a hatodik bekezdés második felében? Milyen szerepe lehet ennek szerinted? 
9. Igaz lehet-e szerinted, hogy az olvasott szöveg egy állatokról szóló, ismeretterjesztő könyv egyik 
része? Döntésed próbáld több érvvel bizonyítani! 
10. Válassz ki egyet vagy többet az elkezdett mondatok közül, és fejezd be azokat! 

a) Felszabadultan, vidáman tudtam nevetni a szövegen akkor, … 
b) Keserűen nevettem azonban akkor, … 
c) Mást is éreztem a szöveg olvasása közben, például… 
d) Szerintem ez a szöveg nem csak a kutyákról szól, hanem… 
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6. témakör: Elfogult megfogalmazású szöveg elfogulatlan értékelése 
Mintatétel 

 
Janikovszky Éva: A tükör előtt 

(Egy kamasz monológja) 

Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék. Hiába bámulom magam a tükörben, ez napról napra csak 
rosszabb lesz. A legfantasztikusabb az, hogy észre sem vettem, mikor lettem ilyen pocsék. Mert tavaly 
még egész normális srác voltam, az tuti, arra még emlékszem. Nem is néztem én akkor sose tükörbe, 
csak ha véletlenül nekimentem. 

De most muszáj, most folyton bámulnom kell magam, merthogy ilyen fantasztikusan pocsék lettem. 
Kész látványosság. 

Mással azért arénáznak otthon, hogy borotválkozzon rendesen, velem meg azért muriznak az 
öregek, hogy miért nem mosdok. Mintha azt a piszkot le lehetne mosni! De nem értik, egyszerűen nem 
értik, hogy nekem az a piszok a szakállam, és az nem jön le. 

Tavaly is piszkos voltam, emlékszem rá, hogy piszkos voltam, de az legalább normális piszok volt, az 
lejött, ha megmosdottam. 

És tavaly a fejem is akkora volt, amekkorának egy normális fejnek lenni kell egy normális nyakon. 
Az idén a nyakam megnyúlt, a fejem meg összement. Fantasztikus. Csak tudnám, mitől van ez? Ha 
legalább a hajam göndör volna, de semmilyen. Ezt a vackot se növeszteni nem érdemes, se levágatni, 
mert ez nem haj, ez pókháló, ez ökörnyál. Más pontosan tudja, hogyan fésülködjön, de ezt fésülni se 
lehet. 

Ha előrefésülöm – ronda, ha hátrafésülöm – ronda, ha elválasztom – akkor még rondább. 
Fantasztikus. 

És a szemem! Nem arról van szó, hogy nem szép, az nem érdekel. De az, hogy még nézni sem tudok 
vele normálisan, az mégiscsak sok. Nem mintha rosszul látnék, prímán látok, azzal nincs baj. Hanem a 
nézésemmel, mert az mindenkinek az idegeire megy. Mert ha figyelek valakire, és érdekel is, amit 
mond, akkor az én szememben nem az érdeklődés csillog, tuti, hogy nem, mert biztos, hogy rám 
szólnak: Mit bámulsz olyan hülyén? Ezért aztán nem is szívesen nézek arra, aki beszél hozzám. Akkor 
persze az van, hogy: Hozzád beszélek, fiam, nem a falnak, ne vágj olyan unatkozó képet! 

És a számmal ugyanez az ábra. Én azt se tudnám, hogy van, ha nem figyelmeztetnének rá: Most 
mért húzod el a szádat? Már semmi nem tetszik? Pedig én semmit nem csinálok vele. Egyszerűen olyan. 
Ferde. Tavaly még teljesen normális volt. Hát nem fantasztikus? És amikor már végre elfelejteném az 
egész ronda képemet, és végre nevetek, mert jó kedvem van, akkor tuti, hogy bejön a megjegyzés: 
Pont úgy röhögsz, mint a fakutya! Ettől persze mindjárt elmegy a kedvem, akkor meg az a baj. Hogy te 
milyen fancsali pofákat tudsz vágni! 

Hát ilyen vagyok. Jobb rá se gondolni, de muszáj, mert más, ha már a feje ilyen pocsék, legalább 
különben normális. 

De én sovány vagyok. Belőlem soha nem lesz izompók, soha életemben, pedig egészen normális 
kissrácnak indultam. Tavaly még volt rajtam izom, a karomon, a lábamon, volt vállam, meg minden. 
Sose néztem tükörbe, mert nem érdekelt az ügy, de tudom, tavaly volt rajtam izom, normális formám 
volt. Az idén meg: mint akin átment az úthenger, piszokul megnyúltam, vékony a karom, vékony a 
lábam, eltűnt a vállam. Hiába veszek fel két pulcsit, hogy mutassak valamit, mintha vállfán lógna. 

Más, ha már ilyen piszokul sovány, legalább tud lezseren mozogni. Lezseren, mintha direkt volna 
ilyen sovány. De én hiába himbálom magam, hiába járok zsebre dugott kézzel, görnyedt háttal, hiába 
dobálom a lábam, hiába csoszogok, nincs benne semmi elegancia. Próbálhatok én akármit, rajtam már 
semmi sem segít. 

Pocsék vagyok, fantasztikusan pocsék, nem csoda, ha a Kati rám se néz. 
 
  



Hat évfolyamos szóbeli felvételi Tájékoztató Eötvös József Gimnázium 
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Szövegértési feladatok: 
 
1. Milyen szempontok alapján tudnád igazolni, hogy a szöveg beszélője valóban kamaszfiú? Igyekezz 
minél többféle érvet összegyűjteni (pl. ne csak a szókincsre hivatkozz)! 
2. Figyeld meg a szöveg témaváltásait, és ez alapján magyarázd el, milyen sorrendet követ a monológ 
felépítése! Miből következhet ez a sorrend? 
3. Magyarázd meg az olvasott szöveg alapján, hogy a főszereplő miért nevezi magát többször is 
„fantasztikusan pocséknak”? 
4. Milyen szavak és kifejezések rokon értelműek a szövegben a pocsék szóval? 
5. Keresd meg a pocsék szóval ellentétes jelentésű, szintén feltűnő gyakorisággal ismétlődő 
melléknevet! Hogyan lehetne ennek meghatározni az egészen pontos szövegbeli jelentését? 
 
Szakmai feladatok: 
 
1. A kamaszfiú a tükörben látottakat az egy évvel korábban tapasztaltakhoz képest értékeli több helyen 
is. Mi lehet az oka az eltéréseknek? Hányféle okot tudsz elképzelni? Melyiket milyen mértékben tartod 
reálisnak a monologizáló kamaszfiú esetében? 
2. Foglald össze a saját szavaiddal, hogy milyen irányú, milyen jellegű testi változásokat figyel meg 
magán a fiú! 
3. Ki vagy kik kritizálják a szöveg szerint a fiú külsejét? Miből derül ez ki? 
4. Ki vagy kik kritizálják a szöveg szerint a fiú viselkedését? Melyik szövegrészekből derül ez ki? 
5. Mi a hatása annak, hogy a pocsékság mértékét jelző szó a fantasztikusan? Milyen 
szövegkörnyezetben használatos ez a szó a nyelvben, és mi a szerepe ehhez képest a fantasztikusan 
pocsék kifejezésben? 
6. Magyarázd el, mi a vicces ebben a kijelentésben: “De én hiába himbálom magam, hiába járok zsebre 
dugott kézzel, görnyedt háttal, hiába dobálom a lábam, hiába csoszogok, nincs benne semmi 
elegancia”! 
7.Mi a szerepe a szövegben az utolsó mondatnak? (Hogyan hat ki ez az egy mondat az egész szövegre?) 
8. Mit gondolsz, miért hatásosabb ebben a szövegben a monológ forma annál, mint ha külső elbeszélő 
számolna be a kamaszfiúnak a saját tükörképével kapcsolatos élményéről? 
 


