MTTK, FELVÉTELI VIZSGA, 2021.
PONTSZÁM:_______
KÓD:______________

1. Melyik nem illik a sorba? Húzza alá, majd röviden indokolja döntését! 1 pont
Harbach, Apokrif, fogoly, Erőltetett menet, hit, kőarccal sír.
Miért? _______________________________________________________
2. Ki írta? Írja a szerző betűjelét a műcíme elé! 3 pont
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Vörösmarty Mihály
Ady Endre
Mészöly Miklós
Juhász Gyula
Németh László
Arany János
Petőfi Sándor
Mándy Iván

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tápai lagzi
Jelentés öt egérről
Gyász
Klárisok
Híd-avatás
Konyhafal
A Guttenberg-albumba
A puszta, télen
A Hortobágy poétája

Melyik mű maradt gazdátlan? ________________________________
Ki a szerzője? _____________________________________________

3. Definiálja a következő fogalmakat:

1,5 pont

petrarcaiszonett:
________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

metafora: _______________________________________________________

________________________________________________________________
abszurd dráma: ___________________________________________________

4. Feleljen a következő kérdésekre!

4,5 pont

a. Ki a Szindbád-novellák szerzője? Említse meg a novellák néhány sajátosságát!

b. Melyik Kosztolányi-szöveget olvasta? Mit emelne ki belőle?

c. Milyen szerepe van a zárt térnek Albert Camus Közöny című regényében?

5. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd feleljen a kérdésekre! 5 pont
Utasnak, szinte szüntelenül úton lévő vándornak lenni, sokan azt mondják, tágra néző,
mélyet lélegző, merészen kíváncsi, szabad életvitelt jelent, azaz a boldog életet magát
jelöli – föltéve, hogy e vándorlást senki, semmi nem gátolja, de nem is kényszeríti.
Mások – s mindjárt megjegyezzük: jóval többen – a boldogságot inkább a
vándorutakat követő letelepedéstől remélnék. Merthogy a kereső bolyongást,
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úgymond mikor az ember újra csak újat óhajt látni, és ismeretlent vágyik nap mint nap
tapasztalni, a nyughatatlan, ifjú lélekhez válik jobbára illőnek, míg ellenben az érett
felnőttkor örvendetes beteljesedésének titkát inkább az olykori utazásokkal színesített
helyben maradásban látják.
Wanderer maga soha nem fejtett ki véleményt, sem ilyesmiről, sem másról –
szokásához híven hunyorítva intett csak türelemre, fejcsóválva elmosolyodott,
megköszörülte torkát, aztán mégse mondott semmit.
(Závada Pál: Wanderer)

Mikor nevezhető a vándor igazán szabadnak?

Utas és vándor – hogyan értelmezhető a különbség?
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Értelmezze a „kereső bolyongás” fogalmát!

Wanderer helyében milyen véleményt mondana vándorlás és letelepedés relációjáról?

6. Milyen mássalhangzótörvény érvényesül az alábbi szavakban?

a)

1,5 pont

kapdos, foghat, városban, hívta, dobta

_________________________________________________________

b)

anyja, hányja, fogyjon, nagyja, atyja

_________________________________________________________

c)

otthon, hallgat, mondd, szebbnél, parttalan

__________________________________________________________
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7. Mit jelentenek ezek a szavak? Foglalja őket egy-egy mondatba!

1,5 pont

a) épen – éppen, b) szüret – szűret, c) újat – ujjat
a)__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

b)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c)____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8. Húzza alá azokat a szavakat, amelyek képzettek!

1 pont

olló, olvasó, hintaló, hajó, szóró, Lacó, dió, móló, kutató, író

9. Keresse ki, majd a tanult módon jelölje az alanyt, az állítmányt és a tárgyat!
3 pont

Viszik az utat és a tájat,
A fázó krumpliföldeket,
de mindennek csak súlyát érzik,
a tájakból a terheket. (Pilinszky Janos)
alany ___________________________________________________

állítmány ______________________________________________

tárgy __________________________________________________
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10. Minősítsd a kiemelt szavakat szófaji és mondatrészi szerepük szerint!
SZÓFAJ

5 pont

MONDATRÉSZ

szalaggal összekötve
eszembe jut az első
szíve fölé van tűzve
kabátra senki sem fog
felfűzni semmit
ma van március elseje

11. Az alábbi szavak mellé írja oda fosztóképzőt tartalmazó szinonimájukat! 1,5 pont
a) balszerencsés _________________________
b) áttetsző_____________________________
c) durva ___________________________
d) rosszkedvű ________________________

12. A helyesen írt szót követő mezőbe írjon X-et!
kiváncsi
birom
számüzetés
gyürkőzik
nedü
derül

1,5 pont
kíváncsi
bírom
száműzetés
gyűrkőzik
nedű
derűl
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MTTK, FELVÉTELI VIZSGA, 2021.
Megoldási kulcs

12. Melyik nem illik a sorba? Húzza alá, majd röviden indokolja döntését!1 pont
Harbach, Apokrif, fogoly, Erőltetett menet, hit, kőarccal sír. 0, 5
Miért?Radnóti Miklós verse, nem Pilinszky stb. 0,5
13. Ki írta? Írja a szerző betűjelét a műcíme elé!3 pont
4 helyes válasz: 1 pont
8 helyes válasz: 2 pont
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tápai lagzid.
Jelentés öt egérrőlc.
Gyász e.
Klárisok
Híd-avatás f.
Konyhafal h.
A Guttenberg-albumbaa.
A puszta, télen g.
A Hortobágy poétájab.

Melyik mű maradt gazdátlan?KLÁRISOK0,5
Ki a szerzője?JÓZSEF ATTILA0,5

14. Definiálja a következő fogalmakat:1,5 pont, 3x0,5
petrarcaiszonett: Daloskönyv, 14 sor: 4+4+3+3, rímképlet, zárt forma stb.

metafora: Minden helyes válasz elfogadható. Pl. összevont hasonlat.

abszurd dráma: Minden helyes válasz elfogadható. Az 1950-es évektől, Ionesco, Beckett.
Jellemzői stb.

15. Feleljen a következő kérdésekre!4,5 pont
d. Ki a Szindbád-novellák szerzője? Említse meg a novellák néhány sajátosságát!1,5 pont
Krúdy Gyula a szerző. Krúdy-effektusok: múltidézés, nőalakok, utazás stb.
e. Melyik Kosztolányi-szöveget olvasta? Mit emelne ki belőle? 1,5 pont
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f.

Minden helyes válasz elfogadható.
Milyen szerepe van a zárt térnek Albert Camus Közöny című regényében? 1,5 pont
Elszigeteltség, börtön stb. Itt érzi biztonságban magát a főhős. Minden helyes válasz
elfogadható.

16. Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd feleljen a kérdésekre!5 pont

Utasnak, szinte szüntelenül úton lévő vándornak lenni, sokan azt mondják, tágra néző,
mélyet lélegző, merészen kíváncsi, szabad életvitelt jelent, azaz a boldog életet magát
jelöli – föltéve, hogy e vándorlást senki, semmi nem gátolja, de nem is kényszeríti.
Mások – s mindjárt megjegyezzük: jóval többen – a boldogságot inkább a
vándorutakat követő letelepedéstől remélnék. Merthogy a kereső bolyongást,
úgymond mikor az ember újra csak újat óhajt látni, és ismeretlent vágyik nap mint nap
tapasztalni, a nyughatatlan, ifjú lélekhez válik jobbára illőnek, míg ellenben az érett
felnőttkor örvendetes beteljesedésének titkát inkább az olykori utazásokkal színesített
helyben maradásban látják.
Wanderer maga soha nem fejtett ki véleményt, sem ilyesmiről, sem másról –
szokásához híven hunyorítva intett csak türelemre, fejcsóválva elmosolyodott,
megköszörülte torkát, aztán mégse mondott semmit.
(Závada Pál: Wanderer)

Mikor nevezhető a vándor igazán szabadnak?
Ha senki sem gátolja vagy kényszeríti.1 pont

Utas és vándor – hogyan értelmezhető a különbség? 1 pont
Céltudat és bolyongás. Minden helyes válasz elfogadható.

Értelmezze a „kereső bolyongás” fogalmát! 1 pont
A keresés, a célkeresés benne rejlik. A mesehősökre is utalhatnak.

Wanderer helyében milyen véleményt mondana vándorlás és letelepedés relációjáról? 2 pont
Minden helyes érvelés elfogadható.
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6.

1,5 pont

a) részleges hasonulás
b) írásban nem jelölt teljes hasonulás
c) hosszú mássalhangók megrövidülése/rövidülés/abreviáció
7.

1,5 pont

Épen szállították le a vázát.
Éppen főztem, amikor megérkezett.
Idén nem lesz szüret a szőlőben.
A borász mustot szűret.
A kopott kaucs helyett újat vettem.
Nem jó ujjat húzni vele.
8. olvasó, szóró, Lacó, kutató, író

1 pont

9. [ők] Viszikaz utat és a tájat,a fázó krumpliföldeket, de mindennek csak súlyátérzik,a tájakból a
terheket.

3 pont

10. ……………………………………………….……………………………. 5 pont
SZÓFAJ

MONDATRÉSZ

szalaggal összekötve

főnév

eszközhatározó

eszembe jut az első

számnév

alany

szíve fölé van tűzve

névutós főnév

helyhatározó

kabátra senki sem fog
felfűzni semmit

főnév

helyhatározó

ma van március elseje

főnév

birtokos jelző

11.

1,5 pont

a) szerencsétlen, b) színtelen, c) udvariatlan – más jó válasz is elfogadható, d) kedvetlen
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12.

1,5 pont

kiváncsi
birom
számüzetés
gyürkőzik
nedü
derül

x
x

kíváncsi
bírom
száműzetés
gyűrkőzik
nedű
derűl

x
x
x
x
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