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I. FELADAT: KALAMAJKA

a) IDŐREND 

SOR FELADVÁNY IDÉZET

4. VÁNY „Inkább azt részletezd, mit kéne mondani, 
Ha tetszik egy leány, és…érted, az tök ciki!”

11. SZÁ „Keserves adókat vetett ki a népre, 
Hogy ő abból szépen dőzsöljön kedvére.”

7. RÁ „Pillanat, emberek! – egyszerre így kiált. 
Jól átgondoltátok ezt a stratégiát?”

5. LETT „De mi van akkor, ha ott maradunk ketten 
A sulifolyosón, például, és mondjuk, Pont azzal a lánnyal, aki nekem tetszik.”

10. OR „Vipmáj vitézből lett udvari kamarás, 
S ő lett a kincstárnok, ki is lett volna más?”

1. SZÖR „Oké” szóla Berti, „Ha már úgyis bemész, 
Én is veled megyek, jól esne egy evés!”

6. ÚR „De azért kösz szépen! Ki van próbálva? 
Mennyi lányt szedtél fel ennek hatására”

8. MA Berti erre könnyűdeden így válaszol: 
„Telós játékkal. A neve World Conqueror.”

3. JÁR „Na, most kedves János, most nagyot csalódtam! 
Nem tudtam, hogy egy tömeggyilkossal lógtam.”

9. GYAR „Turchányi Albert a becsületes nevem: 
De hívjon Vipmájnak, inkább azt szeretem.”

2. NYŰ „Nem baj az, lemossuk! Pénznek nincsen szaga. 
(Apukámnak is ez volt a kedvenc mondata.)”

12. GON „Berti meg se nősült. Kincseit számolta. 
Az ország lepusztult, el is szegényedett.”

b) Megfejtés:

Szörnyű járvány lett úrrá Magyarországon.

c) A regénybe foglalt mondat egy szóval kifejezve: közöny
d) A regényben felelhető példák a közönyre: = lelki fertőzés, ami miatt:
• Elmaradt a karácsony.
• Az embereket semmi sem érdekelte.
• Egyik napról a másikra elfelejtettek gyűlölködni: nem hibáztatták egymást, nem pártoskodtak.
• Elmaradtak a tüntetések az érdeklődés hiányában, még a szervezők is elfelejtettek elmenni.
• A képviselők faarccal ültek a parlamentben, némán végighallgatták egymást.
•  Magyarország elcsöndesedett: otthon sem veszekedtek, az utcán sem bosszankodtak, nem tapostak egymás lábára a 

villamoson, nem kommenteltek az interneten a kommentelők.

ROVATVEZETŐ: TÓTH MÓNIKA, 93011 TOPOĽNÍKY, CHLADNÁ 84, katedra.irodalom@gmail.com

KATEDRA IRODALOMVERSENY AZONOSÍTÓ SZÁM: 2022004

I. KATEGÓRIA III. FORDULÓJÁNAK MEGOLDÁSAI

További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com

KATEDRA-VERSENYA KATEDRA-VERSENYEK
FŐ SZERVEZŐJE
a Katedra Polgári Társulás



•  Mindenki megelégedett a létszükségletei kielégítésével: evés-ivás, tisztálkodás, világítás, fűtés – mindez örömtelenül 
(nem élvezték az ételek-italok ízét, nem volt vidám fürdőszobai pancsolás, elmaradt a kandalló melletti boldog melege-
dés), unottan tették.

•  Marika néni céltalanul kóborolt a piacon, mindegy volt neki, hogy Ferikém mivel rakja tele a kosarát, úgy sincs étvágya.
• Ferinek is púp volt Marika néni a hátára, unta azt, akit régen kedvelt.
• A fogorvos unottan fúrt fogat, nem érdekelte, milyen lesz a tömés.
•  A randevúzó párok unalmasan fogták egymás kezét (mintha bevásárlószatyrot lóbálnának), mindegy volt nekik, ki kit 

szeret, a csókjaikban is csak annyi lelkesedés volt, mint egy jóllakott nyusziban, amely füvet csócsál.
• Nappal közönyösek voltak az emberek, éjjel rettenetes álmok gyötörték őket, amikre nappal nem emlékeztek.
•  A nap csak félig jött fel, az ég félig szürke maradt, mintha a gonosz éjszaka nem akart volna eltakarodni. Különös 

suhogás, nyöszörgés hallatszott, az emberek füle csengett, mintha valami bosszantó szúnyog zümmögne bele. A nagy 
szürkeség is a közöny jele volt.

•  Advent idején: 
– nem öltöztek ünnepi díszbe az utcák, bevásárlóközpontok; 
– a munkahelyeken, iskolákban sem jelent meg a feldíszített fa, a karácsonyi dekoráció; 
–  hó helyett a szürke latyakban bambán csatangoltak az emberek december 23-án, hiszen unták a foglalkozásukat, 

elveszítették a hitüket abban, ami korábban a legfontosabb volt számukra
• Még a regényíró is megunta az írást:

–  annyira elveszítette hitét a regényében, örömét az írásban, hogy arra gondolt, a gyerekek már régen nem olvassák a 
regényét, alátámaszottak vele egy billegő bútort

– alig bírja emelgetni a kezét a billentyűzet fölött, egy mondatot két hétig írt, mégsem lett jó
– egyetlen dolognak látja csak értelmét: az alvásnak, erre ösztönzi a gyerekeket is

•  Az egyetem is kiürült a közönytől, az épület kongott az ürességtől: a diákok be sem mentek, a tanárok meg aludtak a 
kanapéjukon.

•  Benke Márton is kísértébe esett: kezdte egyáltalán nem érdekelni a János vitéz. A beteges közöny jelének tekintette, 
hogy már nincs oda a magyar irodalomért, nem érdekli a magyar költészet.

II. FELADAT: VÁLTOZÁSOK

a) Kukorica Jancsi így szólt:  „Jól van, legyen lagzi! Akárkit elveszek.
Ha nem lettem vitéz, mindegy, király leszek.”

Az eredeti műben ez volt Jancsi válasza a francia király ajánlatára:

„Köszönöm szépen a kelmed jó’karatját,
Amely reám nézve nem érdemlett jóság;
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom,
Hogy én e jóságot el nem fogadhatom.”

b) A francia király így szólt Bertihez:  „Én a te nevedet másnak keresztelem,
Mától fogva neved Vipmáj vitéz legyen!”

Az eredeti műben így hangzott el:

„Én a te nevedet másnak keresztelem,
Mától fogva neved János vitéz legyen.”

c) Mi zajlott az eredeti műben akkor, mikor a Berti-féle változatban:

„A mi Jancsink éppen forró, gyógynövényes lábvízben mocorgatta királyi lábujjait a francia palotában.”

Az eredeti műben ebben az időben éppen:

Egyszer János vitéz a hajófödélen
Sétált föl s alá az est szürkületében.
A kormányos ekkép szólt legényeihez:
„Piros az ég alja: aligha szél nem lesz.”
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d) Mi zajlott az eredeti műben akkor, mikor a Berti-féle változatban:

„Jancsi, a francia király az asztalnál apró ezüstvillával francia csokoládétortát fogyasztott.”

Az eredeti műben ebben az időben éppen:

„János reáborult az asztal sarkára,
S megeredt könnyének bőséges forrása,
Amit mondott, csak úgy töredezve mondta,
El-elakadt a nagy fájdalomtól hangja:”

e) Az új változatban Jancsi bámuló szemei odatapadtanak:   „De nem ám a patak csillámló habjára,
Hanem egy patakba pottyanó kutyára.”

Az eredeti műben ez így hangzott:

De nem ám a patak csillámló habjára,
Hanem a patakban egy szőke kislyányra,
(A szőke kislyánynak karcsu termetére,
Szép hosszú hajára, gömbölyű keblére.)

III. FELADAT: KAKUKKTOJÁS

A felsorolások között keressétek meg a kakukktojást, majd indokoljátok meg, miért lóg ki a többi kifejezés közül! Ha több 
megoldást tudsz, tüntesd fel mindet, s alaposan mutass rá az összefüggésekre! Minden jól megindokolt kakukktojást 
elfogadok, s pontot adok érte!

a) Vörösmarty Mihály, Balassi Bálint, furgon

Kakukktojás: FURGON

Indoklás: A furgon Niki nénihez kapcsolható, míg Vörösmarty és Balassi Benke Mártonhoz.

b) Algopyrin, Leó, Niki néni

Kakukktojás: LEÓ

Indoklás: Niki néninél van az Algopyrin, amelyet beadna Leónak, ha felmenne a láza.

c) Varázstégla, bajusz, Janó

Kakukktojás: VARÁZSTÉGLA

Indoklás: A varázstégla Bertihez köthető, ez az ő mobiltelefonjának a neve a János vitézben.

Janó = Kukoricza Jancsi, János vitéz bajuszos volt.

d) Berti, Izsmip, Maja

Kakukktojás: IZSMIP

Indoklás: Izsmip egy rejtjeles név, tulajdonosa Pacskó ESZTER, Maja és Berti keresztnév

e) Udvari kamarás, kincstárnok, francia király

Kakukktojás: 

Indoklás: 
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f) Áruló, János vitéz, bajusz

Kakukktojás: JÁNOS VITÉZ

Indoklás:  Árulónak nevezik a regényben Bajusz Rozit

A 3. feladatnak nagyon sok megoldása lehetséges.
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