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A Miri6si erdrf
A M6ri6si erd6 hdtszazhetven tdlgyf6b6l 6ll, egyikiik se fiatalabb sz6z esztendosn6t. Olyan ember nincs a kcirnydken, aki ezeket a f6kat
csemetef6knak l6Ltta volna.
Amikor a hdtsz6zhetven tdlgy elkezd z6gni a szdlben, olyan hanggal van, mintha valami nagy orgon6n.jdtszana valaki.
Ilyenkor az 0regemberek fels6hajtanak: "Ha megsz6lal irira a mdri6si erdo, akkor a magyarok yivnakaz osztr6k t6bomokok hadaival a

szabadsdgharcban." Ebbol az iitkcizetbol a magyar katon6k dics6sdgesen tdrnek vissza, a f6k pedig az6ta is biiszkdn viselik a rajtuk €rt
sebeket, mint 6reg honvddek a vitdzsdgi med61i6t.

t4)
A futball
Afutball eredete homalyos. Legkor6bban Kin6ban.idtszottAk dtezer 6vvel ezelott, ahol katonai edzdsform6nak haszn6lt6k. Londonban a

XII. sz6zadban a fiatalemberek est6nk6nt kimentek a piiydra, hogy vacsora ut6n futballozzanak. Aj6t6k tcimeges dulakod6sb6l 6llt,
nigt6k, iitottdk, vittdk a felfirit 6llath6lyagot valamelyik g6lvonal feld. A j6tdkid6 ak6r ot 6ra hosszat is eltarthatott, utc6kon keresztiil, vrjl-
gyeken 6t, es ha sziiksdg volt, foly6 felett is. M6s orsz6gokban, Olaszorsz6gban, Franciaorsz|gban, Ndmetorsz6gban kds6bb terjedt el.

A labdarrig6s mai form6j6t mindeniitt ismerik, kedvelik.
1s)

A vacsorameghiv6s
Boldizs6r Iv6n mesdlte egyik ritirajz6ban, hogy Ddl-Amerika valamelyik orszbgdban vacsorameghiv6st kapott egy venddgszereto csal6d-

hoz. El6dtelkdnt valami nagyon friszeres 6telt t6laltak fel.6 azzal fejezte ki elismerds6t a h6ziasszony szak6csmuvdszete ir6nt, hogy
tisztdra tcirOlte tanydrj6t. Legnagyobb meglepet€sdre ekkor rijabb adagot kapott. Embertink ennek is megfelelt, s6t a harmadiknak is, a

negyedik ellen azonban hevesen tiltakozott. Ekkor dertilt ki, hogy abban az orsz6gban, ha valaki nem hagy legal6bb egy falat dtelt a
t6nydrj6n, ez azt lelenti, amit n6lunk a keresztben hagyott kds ds villa: a venddg k6r meg az 6telb6l.

MAGYAR IRODALOM

I. RESZ

A NEPKOLTESZET, A MESEK VILAGA
1. n6pkiiltdszet: a) a mrinek tobb v6ltozata is lehetsdges, c) vir6gdnek, d) Tdrdsz6li Katica, e) sz6.jhagyomdny [rtj6n terjednek, nem ir.j6k

le oket
miikiilt6szet: b) a mii szerzojet pontosan ismerjtik, f) A csdszar ii ruhila
2. a) pl. gonosz, csrinya, ravasz, 6lnok stb.; b) pl. igazs6gos, szereti a szegdnyeket, kegyelmet oszt, jutalmaz stb.; c) pl..j6szivu, legoko-
sabb, legtigyesebb, legb6trabb stb.; d) pl. hiisdges, val6j6ban el6tkozott t6ltos, segiti a gazd|jilt, repiilni is tud stb.

3. A didergd kirdly (Mdra Ferenc)
4. Feherl6Jia

S. a) Ttinddrszdp llona ds Argydtus,b\ A csdszdr itj ruhaja
6. a) 3 fia volt, b) a vil6g vdgdre, c) "...ahol a mad6r sej6r?", d) tizenkdtfejii sdrk6ny, e) "hol volt, hol nem volt"
7. b) (a legkisebb a legiigyesebb, legszebb)

8. a) - H (Petofi S6ndor nem gyujtott ndpmes6ket), b) - H (a mes€ben mindig az igazs6g gyoz), c) - I, d) - I

PEToFI SANOOR: JANOS VITftZ
9. a) - H (Kukorica Jancsi nem a zsiv6nyoknak mondja el 61ete tortdnetdt), b) - I, c) - I

10. hdromJbjii sdrkdny
11. c) r6zsa
12. Iluska mondta Jancsinak

13. a) kakukktojfs: a mostoha (g6tolja a fohost, a tcibbi szerepl6 segiti), 'lagy'. az 6ri6sok csosze, mert az mesebeli hos, a tcibbi va16s

szereplo

b) kakukktojrls: a ttinddrek (mesebeli szereplok, a tObbi szerepl6 val6s6gos)

14. 27; hangsirlyos verselis: ndgyiitemii tizenkettes; a a b b (p6ros rim)
15. hasonlat, Jancsi 6s Iluska
16. a) "Az dlom 6t odavitte. ahonnanjdtt,"
b) "A vilag s\fttbe 

'ltozkadoft 
vala,"

c) 'Subajd16l Jancsi lerdzta a vizet."
d) "Mikor a nap leszdllt oihenni dgydba,"
17. kitlt6i jelzdk: hajnali, halovany, kirdppent, finyes
h ason lat: mint gt or s an kir oppe nt fo hd s z e I tiint
megszem6lyesit6.s: hatdokl6fdlben volt a hajnali csillag, a nap fblldpett az dgre

FAZEKAS MIHALY: LUDAS MATYI
18. b), c)
19. a)

20. A helyes sorrend: 8, 4, 9, 7, 1, 10, 3, 5, 6, 2

21, c)

22. b)
23. b)
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