CSONGRÁD MEGYEI KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY
2013. ÁPR. 18-19.
Magyar táj, magyar ecsettel
Forgatókönyv
Köszöntés, technikai kérdések, előzetes feladatok
Vers:
I. Írásbeli (mellékletben)

Idő: 10 perc
Pontszám: max. 72

... csapat verse
II. Jancsi búcsúja (rím-kitalálás írásban) - felolvasás
... csapat verse
III. "Magyar táj, magyar ecsettel" (vers-illusztrálás)
... csapat verse
IV." Minek nevezzelek?" a/versek csak magánhangzóval
b/ kakukktojás
... csapat verse
V. "A szellem napvilága" (keresés kézikönyvekből)
... csapat verse
VI. "Tüzesen süt le a nyári nap sugára" (pantomim)
... csapat verse
VII. Értelmezzük a verset! (írásban)
... csapat verse
VIII. "Imádott Jankóm" (felolvasás + kitalálás)
IX. Versstaféta (zsetonnal)

Idő: 5 perc
Pontszám: max. 20
Idő: 10 perc
Pontszám: 2-20
Idő: 5 perc
Pontszám: 4X5
Idő: 8 perc
Pontszám: max. 16
Idő: 15 perc
Pontszám: 4-10/kérdés
Idő: 10 + 1 perc/csapat
Pontszám: minden csapat
Idő: 10 perc
Pontszám: max. 12 + 16
Idő: 10 perc
Pontszám: max. 56
Idő: 10 perc
Pontszám: 2 / helyes válasz

X. Villámkérdések
Idő (összesen): kb. 120 perc
Eredményhirdetés

I. ÍRÁSBELI
1. Melyik könyvben találod meg legbiztosabban a következő kérdéseket? A felsorolt könyvek
sorszámát írd a kipontozott helyekre! Ha több könyvben is megtalálható a válasz, akkor
mindegyiket írd föl!
5,6.... Mi történt Magyarországon 1918. okt. 30-31-én?
1...... Melyik költőnket helyezték Szakolcára tanári állásba?
..10.. Hol található szobor Szegeden Juhász Gyuláról?
4,11. Ki szerkesztette a Pesti Divatlap c. irodalmi hetilapot?
2,4.... Milyen költői műfaj a szonett?
.9..... Hányszor szerepel Petőfi verseiben a 'csárda' szó?
7...... Honnan ered ez a szólás: "körmére ég a dolog"?
2...... Kik azok az epigonok?
3,11... Ki írt előszót József Attila első verseskötetéhez?
3,4.... Ki volt Orlai Petrich Soma?
Választható könyvek: 1. Erős Z: Magyar irodalmi helynevek A-Z-ig; 2. Idegen szavak szótára;
3. Magyar életrajzi lexikon; 4. Magyar nagylexikon; 5. A magyar történelem kronológiája; 6.
A magyarok krónikája; 7. O. Nagy G: Mi fán terem?; 8. Péter L: Így élt Juhász Gyula; 9. Petőfiszótár; 10. Tóth A: Szeged szobrai és muráliái; 11. Új magyar irodalmi lexikon.
16 pont
2. Barátok és ismerősök: Petőfi is, Juhász Gyula is több ismerőst, barátot számlált. Válaszd
külön ismerőseiket: Petőfi ismerőseit húzd alá egyenes vonallal, Juhász Gyuláét hullámossal.
Ezután pedig sorold egy közös, szoros betűrendbe valamennyiüket!
Arany János, Kosztolányi Dezső, Orlai Petrich Soma, Vahot Imre, Sárvári Anna, Jókai
Mór, Bem József, Kilényi Irma, Miklós Jutka, Ady Endre, Babits Mihály, Eőrsi Júlia, József
Attila, Szendrey Júlia, Teleki Sándor, Móra Ferenc, Megyeri Károly, Petrovics István,
Mednyánszky Berta, Kassák Lajos.
Ady Endre, Arany János, Babits Mihály, Bem József, Eőrsi Júlia, Jókai Mór, József Attila,
Kassák Lajos, Kilényi Irma, Kosztolányi Dezső, Mednyánszky Berta, Megyeri Károly, Miklós
Jutka, Móra Ferenc, Orlai Petrich Soma, Petrovics István, Sárvári Anna, Szendrey Júlia, Teleki
Sándor, Vahot Imre.

Helyes aláhúzás: 10 pont
Helyes betűrendezés: 20 pont

3. Fogalommagyarázat:
a/ Mi a jellemző a következő műfajokra? Jelöld a sorszámokkal! (Egy jellemzőt több helyre is
beírhatsz!)
újság
1,3,4,5
1. képek, érdekességek
hetilap
..1,4,5
2. elemzések, tudományos adatok
folyóirat
1,2,4,5
3. napi hírek
4. könyvismertetések
5. rendszeres megjelenés
11 pont
b/ Hogyan és hol kezdem a keresést ezekben a kézikönyvekben? A következő kiindulási
pontokat választhatod: név- és tárgymutató, kronológia, betűrend, tartalommutató! (A
kiindulási pontok többször is felhasználhatók!)
Néprajzi lexikon
betűrend....................
Világtörténelem évszámokban
kronológia..................
Magyar kódex
név- és tárgymutató....
Petőfi-szótár
betűrend....................
Petőfi összes versei
tartalommutató..........
5 pont
4. Milyen könyvtári szakjelzetnél keresed a következő témaköröket? A felsorolt szakjelzetekből a megfelelőt írd a pontozott vonalra!
792...... a magyar színészsors Petőfi Sándor idejében
370...... a tanári hivatás Juhász Gyula korában
626...... árvízvédelem a 19. században
943.9... az őszirózsás forradalom eseményei Magyarországon
894...... magyar irodalmi kávéházak
331...... munkásmozgalmak a 20. században
911...... a Kárpát-medence domborzati térképe
580...... őshonos növények a magyar Alföldön
894...... magyar irodalmi folyóiratok Petőfi korában
730...... Petőfi és Juhász Gyula szobrai Szegeden
A következő szakjelzetekből választhatsz (egyet kétszer is felhasználhatsz!):
331, 370, 580, 626, 730, 792, 894, 911, 943.9.
10 pont
Max. pontszám: 72
Idő: 10 perc
Iskola, osztály:
A csapat betűjele:

II. Jancsi búcsúja (felolvasás): Keresd a ráütő rímet! (írásban)
Mikorra a patak vize tükörré lett,
Melybe ezer csillag
ragyogása nézett:
Jancsi Iluskáék kertje alatt vala;
Maga sem tudta, hogy mikép jutott oda.
Megállt, elővette kedves furulyáját,
Kezdte rajta fújni legbúsabb
nótáját;
A harmat, mely ekkor ellepett fűt, bokort,
Tán a szánakozó csillagok
könnye volt.
Iluska már aludt. A pitvar eleje
Volt nyár idejében rendes
fekvőhelye.
Fekvőhelyéről a jól ismert nótára
Fölkelt, lesietett Jancsi
látására.
Jancsinak látása nem esett kedvére,
Mert megijedt tőle, s ily szót csalt nyelvére:
"Jancsi lelkem, mi lelt? mért vagy oly halovány,
Mint az elfogyó hold bús
őszi éjszakán?"
"Hej, Iluskám! hogyne volnék én halovány,
Mikor szép orcádat utószor
látom tán..."
"Jancsikám, látásod ugyis megrémített:
Hagyd el az istenért az ilyen
beszédet!"
"Utószor látlak én, szivem szép tavasza!
Utószor szólt itten furulyám
panasza;
Utószor ölellek, utószor csókollak,
Örökre elmegyek, örökre
itt hagylak!"
Most a boldogtalan mindent elbeszéle,
Ráborúlt zokogó kedvese
keblére,
Ráborúlt, ölelte, de képpel elfordult:
Ne lássa a leány, hogy könnye kicsordult.
"Most hát, szép Iluskám! Most hát, édes rózsám!
Az isten áldjon meg, gondolj
néha reám.
Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve,
Bujdosó szeretőd jusson majd eszedbe."
"Most hát, Jancsi lelkem, eredj, ha menned kell!
A jóisten legyen minden
lépéseddel.
Ha látsz tört virágot útközépre vetve,
Hervadó szeretőd jusson
majd eszedbe."
Elváltak egymástól, mint ágtól a levél;
Mindkettejök szive lett puszta, hideg tél.
Könnyeit Iluska hullatta nagy számmal,
Jancsi letörölte inge
bő ujjával.

Idő: 5 perc
Pontszám: max. 20

III. Magyar táj, magyar ecsettel
Keressétek ki a megfelelő kötetből, és illusztráljátok a következő verseket:
Petőfi Sándor: Az Alföld
Juhász Gyula: Magyar nyár 1918.
Idő: 10 perc
Pontszám: 2-20 / rajzonként max. 10

IV. Minek nevezzelek? (felolvasás?!)
a/ versek csak magánhangzóval:

1. Petőfi S: Füstbement terv
2. Juhász Gy: Milyen volt...
3. Petőfi S: Csatadal
4. Petőfi S: Megy a juhász szamáron (szleng)
Melyik versre ismersz rá? Írd le a vers szerzőjét és címét!

b/ kakukktojás: A felsorolt települések, vers- vagy folyóirat-címek közül melyik nem
illik a sorba, és miért? (felolvasás + írásban)
1. Szakolca
2. Mezőberény
Pozsony
Dunavecse
Máramarossziget
Pécs
Léva
Kiskőrös

5. A helység kalapácsa 6. Tiszai csönd
A nagyidai cigányok
A Tiszához
Az apostol
A tápai Krisztus
János vitéz
Tibiscus partján

3. Athenaeum
Pesti Füzetek
Regélő- Honművész
Pesti Divatlap

4. Pécs
Pápa
Aszód
Selmec

7. Anna örök
8. Befordultam a konyhára
A négyökrös szekér Fa leszek, ha fának...
Szeptember végén
A virágnak megtiltani...
Reszket a bokor...
Itt van az ősz, itt van ...
Idő: 5 + 8 perc
Pontszám: 4 X 5; max. 16 (indoklással)

Megoldás:
1. Pozsony, mert itt nem tanított Juhász Gyula.
2. Pécs, mert itt nem szállt meg Petőfi.
3. Regélő-Honművész, mert ebbe a folyóiratba nem írt Petőfi.
4. Pécs, mert itt nem tanult Petőfi, a többi településen igen.
5. A nagyidai cigányok, mert ezt Arany János írta.
6. A tápai Krisztus, mert ez nem a Tiszáról szól.
7. Anna örök, mert ezt Juhász Gyula írta, a többit Petőfi.
8. Itt van az ősz, itt van újra c. vers, a többit megzenésítették.
V. "A szellem napvilága" (keresés kézikönyvekből, internetről, elektronikus katalógusból)
Ha a forrásmegjelölés hiányzik, egy pont levonás.
Idő: 15 perc

Pontszám: kérdéstől függően
1. Milyen eredetű szó a revolúció, mi a jelentése?
Latin eredetű; gyökeres átalakulás, forradalom.
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
2. Mit jelent a testamentum szó, a Biblia két fő részét hogyan nevezik?
Végrendelet; Ótestamentum=Ószövetség, Újtestamentum=Újszövetség.
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
3. Hány jelentése van az ars poeticá-nak?
1. költészettan; 2. valamely költői irány v. magatartás esztétikai elveinek összefoglalása
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
4. Hány jelentése van a próféta szónak?
1. isteni akarat, szándék közvetítője; 2. jós, látnok; 3. valamely tan megszállott hirdetője
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
5. Mit jelent a művészetekben az avantgárd?
Tudatosan úttörő szerepet vállaló művészi mozgalmak gyűjtőneve, főleg a 20. században.
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
6. Kiket neveztek epigonoknak?
A hagyományokat szolgaian utánzó, tehetségtelen utódokat.
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
7. Milyen költői műfaj a szonett?
14 sorból álló, meghatározott rímképletű költemény, leggyakrabban 2 négysoros és 2 háromsoros szakasz.
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
8. Kit neveznek komédiásnak, hány jelentése van?
1. színész; 2. képmutató, színészkedő ember; 3. hatásvadászó, színpadias megoldásokat
kedvelő személy; 4. vásári mutatványos.
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
9. Milyen intézmény a cenzúra?
A nyomtatásra szánt, művészeti, film- stb. művek előzetes - néha utólagos - politikai
szempontú felülvizsgálata, ellenőrzése.
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
10. Mit jelent a centenárium, milyen eredetű?
Latin eredetű; századik évforduló.
Forrás: Idegen szavak szótára
4 pont
11. Mit nevezünk délibábnak?
Síkságokon a talaj fölmelegedésekor a távoli tárgyakat felemelve és megfordítva láttató
légköri fényjelenség.
Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont

12. Milyen jármű a gálya?
Sok evezővel és vitorlákkal fölszerelt nagy hajó.
Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont
13. Hány jelentése van az apostol szónak?
1. Jézus 12 tanitványának valamelyike. 2. Valamely eszmének, ügynek lelkes hirdetője.
Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont
14. Kiket neveznek betyároknak, hány jelentése van?
1. Útonálló, fosztogató szegénylegény. 2. Hitvány, semmirekellő ember. 3. Vásott, csintalan
gyerek.
Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont
15. Milyen ruhanemű a daróc?
Durva, vastag posztó, ebből készült ruha.
Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont
16. Ki volt a csaplárosné?
A csárda, kocsma italmérőjének felesége.
Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont
17. Kit neveztek mátkának, mit jelent a mátkaság?
Menyasszony; jegyesség.
Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont
18. Milyen mű a vígeposz, mondj rá példát!
Komikus tárgyú eposz, pl. A helység kalapácsa
Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont
19. Mi a különbség a sajtóhadjárat és a sajtószabadság között?
1. A közvélemény cikkek sorozatával való mozgósítása vmi mellett vagy ellen. 2.A nyomtatásban történő gondolatközlés szabadsága. Forrás:Magyar értelmező kéziszótár 5 pont
20. Hány jelentése van a szabadság szónak?
1. Az az állapot, melyben vki vagy vmi szabad. 2. Az a lehetőség, hogy az ember a felismert
szükségszerűség alapján választhat cselekvésében. 3. Annak állapota, aki nincs fogságban.
4.Szabados viselkedés. 5. A dolgozónak a törvényes munkaszüneti napokon kívül járó
pihenőidő. Forrás: Magyar értelmező kéziszótár
5 pont
21. Mit jelent ez a szólás: sok víz lefolyik addig a Tiszán?
Soká lesz még.
Forrás: Magyar szólások és közmondások
6 pont
22. Mikor mondják: keserű a más kenyere?
Szomorú annak a sorsa, akinek mások irgalmából kell tengetni az életét.
Forrás: Magyar szólások és közmondások
6 pont
23. Mikor mondják: kenyértörésre kerül a dolog?
Elérkezik a döntés ideje, amely tisztázza, hogy végleges szakítás történik-e a szembenálló
felek viszonyában.
Forrás: Magyar szólások és közmondások
6 pont

24. Kire mondják, hogy csapja a szelet?
Aki hevesen udvarol valakinek.
Forrás: Magyar szólások és közmondások
6 pont
25. Mikor mondjuk: Ha ló nincs, a szamár is jó?
Jobb híján megelégszünk azzal is, ami éppen van.
Forrás: Magyar szólások és közmondások
6 pont
26. Mit jelent ez a mondás: A lónak négy lába van, mégis megbotlik?
Mindenki követhet el hibát, mindenki tévedhet.
Forrás: Magyar szólások és közmondások
6 pont
27. Mi a különbség a két szólás jelentésében:
a) kopog a szeme
b) hízlalja a szemét?
a) Nagyon éhes. b) Gyönyörködve néz valamit.
Forrás: Magyar szólások és közmondások
6 pont
28. Mi a mai jelentése és az eredete az idegen tollakkal ékeskedik szólásnak?
Ma olyan emberre mondjuk, aki mások szellemi tulajdonát, ötleteit sajátjának szeretné
föltüntetni. Ezópusz-mese az alapja, ahol a holló pávatollakkal díszíti magát.
Forrás: O. Nagy G.: Mi fán terem?
6 pont
29. Honnan ered és ma mit jelent ez a szólás: körmére ég a dolog?
Régen gyertyával világítottak a papok, a kézben tartott gyertya megégette volna a kezüket,
ha nem sietnek az olvasással. Mai jelentése: sürgőssé vált a halogatott dolog.
Forrás: O. Nagy G.: Mi fán terem?
6 pont
30. Ki írta és melyik versében: vétkesek közt cinkos, aki néma? Hogyan értelmezzük?
Babits M.: Jónás könyve. Azt jelenti, hogy a közösségi kötelezettséget nem vállaló ember is
bűnös. Forrás: Békés P.: Napjaink szállóigéi
6 pont
31. Milyen eredetű a szabad/ság szó, mióta használják bizonyítottan a magyar nyelvben?
Szláv eredetű: svobod=szabad, nem korlátozott. 1195 óta használják a melléknevet, 1350 óta
a 'szabadság' főnevet.
Forrás: A magyar nyelv etimológiai szótára
6 pont
32. Mióta használják a kikelet szót, miből származik, és mi a jelentése?
1535-ben már használták, a 'kikel' igéből származik, jelentése: tavasz.
Forrás: A magyar nyelv etimológiai szótára
6 pont
33. Honnan származik a csárda szó, hány jelentése volt eredetileg?
Szerb-horvát eredetű, jelentése: katonai őrtorony, erkély, góré. A perzsa 'négy oszlopon álló
erkély'-ből származik. Régebbi jelentései: 1. köralakú fedetlen épület; 2. magas figyelőállás;
3. pusztai vendéglő; 4. bódé a hajón; 5. kukoricagóré; 6. gazdasági épület.
Forrás: A magyar nyelv etimológiai szótára
6 pont
34. Ki írta A hóhér kötele c. regényt, melynek 1973-as New York-i kiadásából megtudjuk,
mikor és mely kiadónál jelent meg az eredeti kiadás?
Petőfi Sándor; az eredeti kiadás 1846-ban Pesten, a Hartleben kiadónál jelent meg.
Forrás: elektronikus katalógus
6 pont

35. Juhász Gyula: Alkohol és irodalom c. előadását melyik kiadó és mikor jelentette meg
hasonmás kiadásban?
A Bába Kiadó adta ki 2008-ban, az eredeti előadás 1918. április 20-án hangzott el.
Forrás: elektronikus katalógus
6 pont
36. Ki írta A helység kalapácsa c. hőskölteményt? Kinek a rajzai díszítik a 2008-as kiadást?
Petőfi Sándor. A 2008-as kiadást Sajdik Ferenc rajzai díszítik.
Forrás: elektronikus katalógus
6 pont
37. Shakespeare összes színművét kik fordították angolból 1848-ban?
Arany János, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály.
Forrás: elektronikus katalógus
6 pont
38. Ki írta az Orbán lelke c. regényt, melyik kiadó adta ki és mikor?
Juhász Gyula, a Szépirodalmi Kiadó adta ki 1963-ban.
Forrás: elektronikus katalógus
6 pont
39. Kik írtak életrajzi regényt Szendrey Júliáról, ezek mikor jelentek meg ?
Kertész Erzsébet 1969, Désaknai Mária 1989.
Forrás: elektronikus katalógus
6 pont
40. Petőfi Sándor úti levelei pontosan milyen címmel jelentek meg, kihez írta ezeket?
Útirajzok : Úti jegyzetek; Úti levelek Kerényihez. Kerényi Frigyeshez írta.
Forrás: elektronikus katalógus
6 pont
41. Hányszor fordul elő Petőfi verseiben a fakó szó, és milyen értelemben?
30-szor. Értelme: jellegtelen, szürkés színű; fehéres hajú; fakó színű ló.
Forrás: Petőfi-szótár
8 pont
42. Hányszor fordul elő Petőfi verseiben a kurta szó, és milyen értelemben?
14-szer. Értelme: térben rövid; időben rövid; szűkszavú; szegényes (átvitt értelemben).
Forrás: Petőfi-szótár
8 pont
43. Hányszor fordul elő Petőfi verseiben a sehonnai szó, és milyen értelemben?
6-szor. Értelme: hazátlan jöttment; csavargó; gazember.
Forrás: Petőfi-szótár
8 pont
44. Hányszor fordul elő Petőfi verseiben a szerelmes szó, és milyen értelemben?
50-szer. Értelme: szerelmet érző; szerelmes személyt megjelenítő; akinek valami nagyon
tetszik; szerelemmel szeretett személy.
Forrás: Petőfi-szótár
8 pont
45. Hány állatot és növényt említ meg Petőfi Az Alföld c. versében? Sorold fel!
Növények: fenyvesek, búza, nádas, nyárfa, királydinnye, szamárkenyér, gyümölcsfa.
Állatok: gulya, ménes, vadlúd, vércse, gyík.
Forrás: Petőfi Sándor összes versei
8 pont
46. Mikor és hol írta Petőfi a Megy a juhász szamáron c. versét?
Kunszentmiklós, 1844.
Forrás: Petőfi Sándor összes versei
8 pont

47. Petőfinek melyik versében szerepel ez a refrén: Hol a boldogság mostanában, és mi a
folytatása?
Téli világ; folytatása: Barátságos meleg szobában.
Forrás: Békés P.: Napjaink szállóigéi vagy internet
8 pont
48. Melyik Petőfi-versben találjuk ezt a szép költői képet: Ha a Föld isten kalapja, Hazánk a
bokréta rajta!, és hogyan fejeződik be a vers?
A magyar nemzet. Befejezése: Mikor ébredsz önérzetre?
Forrás: Békés P.: Napjaink szállóigéi vagy internet + Petőfi összes versei
8 pont
49. Juhász Gyulának melyik verse fejeződik be így: Itt nem boldogul más, Csak aki alkot, aki
munkás! ?
A Munkásotthon homlokára
Forrás: Békés P.: Napjaink szállóigéi vagy internet
8 pont
50. Melyik Juhász Gyula-versben találjuk ezt a mondatot: Benne élsz te minden félrecsúszott
nyakkendőmben , és mikor született a vers?
Anna örök; 1926-ban írta.
Forrás: Békés P.: Napjaink szállóigéi vagy internet
8 pont
51. Petőfi kihez és milyen alkalomból írta azt a verset, amelyben ezek a sorok szerepelnek:
Más csak levelenként kapja a borostyánt, S neked rögtön egész koszorút kell adni ?
Arany Jánoshoz írta, amikor Arany a Toldi-val pályadíjat nyert.
Forrás: Békés P.: Napjaink szállóigéi vagy internet
8 pont
52. Melyik Petőfi-versben szerepel ez a szép sor: Elhull a virág, eliramlik az élet , és melyik
településen írta?
Szeptember végén; Koltón írta.
Forrás: Békés P.: Napjaink szállóigéi vagy internet
8 pont
53. Petőfi A csonka torony c. versét mikor és hol írta? Keress róla képet is!
Nagyszalontán, 1847 júliusában.
Forrás: Petőfi Sándor összes versei + internet
8 pont
54. Melyik Petőfi-versben szerepel ez a sor: Gyi, te fakó, gyi, te szürke? Mikor írta, és mire
vonatkozik ez?
A vándorlegény. 1847-ben írta; a lábaira vonatkozik.
Forrás: internet
8 pont
55. Mettől meddig működött az Életképek c. irodalmi divatlap, ki rajzolta az illusztrációit, és
ki szerkesztette 1847-től?
1844.jan-1848.dec-ig. Képeit Barabás Miklós rajzolta. 1847-től Jókai Mór szerkesztette.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
56. Mikor élt Czuczor Gergely , melyik verse miatt tartóztatták le 1849 januárjában?
1800-tól 1866-ig. A Riadó c. vers miatt.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
57. Mikor indult a Délmagyarország c. napilap, milyen címváltozatai voltak, és József
Attilának melyik verse jelent meg benne 1925. március 25-én?
1910. május 22-én indult, címváltozatai: Szeged, Szeged Népe, Szegedi Néplap. József Attila
Tiszta szívvel c. verse jelent meg benne.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont

58. Hol és milyen antológiát jelentetett meg a Holnap Irodalmi Társaság , és kiknek a verseit
közölték benne?
A Holnap c. antológia Nagyváradon jelent meg Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka
Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula és Miklós Jutka verseivel.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
59. Mikor "élt" a Honderű c. irodalmi és művészeti hetilap, ki volt a főszerkesztője, és Petőfi
mikor írt bele?
1843-tól 1848 ápr-ig. Főszerkesztője Petrichevich Horváth Lázár. Petőfi 1844-ben írt bele.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
60. Hol ismerkedett meg Jókai Mór Petőfi Sándorral, hol lettek barátok, és milyen irodalmi
lap szerkesztését nyerte el Jókai 1847-ben?
A pápai református kollégiumban; Kecskeméten lettek barátok. Az Életképek-et.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
61. Mikor született Arany László , melyik művével nyerte el a Kisfaludy Társaság pályadíját, és
milyen címmel adott ki népmesegyűjteményt?
1844. márc. 24-én. A délibábok hősé-vel nyert. Eredeti népmesék címmel írt gyűjteményt.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
62. Mikor élt Vahot Imre , milyen lapokat és mikor szerkesztett?
1820-1879. Pesti Divatlap 1844-48; Magyarföld és Népei 1846.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
63. Mikor élt Vörösmarty Mihály , milyen lapokat szerkesztett, és hogyan támogatta Petőfit?
1800-1855. Tudományos Gyűjtemény 1828-32; Athenaeum 1837-43. A Nemzeti Kör elnökeként támogatta Petőfit.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
64. Mikor működött a Pesti Divatlap , milyen címváltozatai voltak, és ki volt a segédszerkesztője?
1844. júl-tól 1848. dec-ig. Címváltozatai: Regélő Pesti Divatlap, Budapesti Divatlap. Segédszerkesztője Petőfi volt.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
65. Mikor működött a Nyugat c. korszakos irodalmi folyóirat, kik voltak a szerkesztői, és
Juhász Gyula a Nyugat melyik nemzedékéhez tartozott?
1908-1941. Szerkesztői: Ignotus, Fenyő Miksa, Osvát Ernő, Ady Endre, Babits Mihály, Gellért
Oszkár. Juhász Gyula az első nemzedékhez tartozott.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
66. Mikor indult a Szegedi Napló c. napilap, kik voltak az ismertebb munkatársai, és mikor
szerkesztette a lapot Móra Ferenc?
1878-ban indult. Ismertebb munkatársai: Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Tömörkény
István és Móra Ferenc, aki 1913-19 között szerkesztette.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont

67. Kik szerkesztették az 1837-ben indult Athenaeum c. irodalmi lapot, ki írta programadó
cikkét, és mikor adták közre Petőfi első nyilvánosan megjelent versét?
Szerkesztők: Toldi Ferenc, Vörösmarty Mihály. A programadó cikket Kölcsey Ferenc írta.
Petőfinek A borozó c. versét 1842 május 22-én közölték.
Forrás: Új magyar irodalmi lexikon
8 pont
68. Melyik költőnk nevéhez fűződik Szakolca városa, mi a mai neve, és melyik országban van?
Mit csinált ott ez a költő?
Juhász Gyula itt tanított a szakolcai gimnáziumban. A mai neve Skalica, Szlovákiában.
Forrás: Erős Z.: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
8 pont
69. Melyik költőnk lépett fel képviselőjelöltként Szabadszálláson , mi történt vele, és melyik
művében örökíti meg?
Petőfi Sándor jött ide képviselőjelöltként, de a község lakosságát ellene tüzelték. Ezt Az
apostol-ban írta meg.
Forrás: Erős Z.: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
8 pont
70. Nagyváradon alakult meg A Holnap Társasága. Kik voltak a tagjai, és milyen antológiát
adtak ki itt?
A társaság tagjai: Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász
Gyula és Miklós Jutka. Az antológia címe: A Holnap.
Forrás:Erős Z.: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig
8 pont
71. Miről nevezetes a mai Romániában lévő Koltó , kinek a kastélya volt itt?
Petőfi és Szendrey Júlia itt töltötte a nászútját; Teleki Sándor kastélya volt itt.
Forrás: Erős Z.: Magyar irodalmi helyneveke A-tól Z-ig
8 pont
72. Mi volt az eredeti neve Balázs Bélának, mely szövegkönyveire írt Bartók Béla zenét?
Eredeti neve Bauer Herbert. Bartók által megzenésített szövegkönyvei: A kékszakállú herceg
vára, A fából faragott királyfi.
Forrás: Magyar életrajzi lexikon
8 pont
73. Hol és mikor született Szendrey Júlia , kivel kötötte második házasságát és mikor?
Keszthely, 1828 dec 29. Horváth Árpád történésszel 1850-ben.
Forrás: Magyar életrajzi lexikon
8 pont
74. Hol és milyen tanulmányokat folytatott Kacsóh Pongrác zeneszerző, melyek a
legsikeresebb daljátékai?
Kolozsvár, zenekonzervatórium; természettudományok.Legsikeresebb daljátékai:
Csipkerózsika, János vitéz, Az arany medália.
Forrás:Magyar életrajzi lexikon vagy Zenei lexikon
8 pont
75. Mikor élt Barabás Miklós festőművész, mikor lett a Magyar Képzőművészeti Társulat
elnöke, többek között kiknek az arcképét festette meg?
1810-1898. 1859-ben lett a Társulat elnöke. Megfestette Liszt Ferenc, Arany János, Eötvös
József és Petőfi arcképét.
Forrás: Magyar életrajzi lexikon vagy Művészeti lexikon
8 pont

76. Mikor élt Tompa Mihály , milyen szerepe volt az 1848-as szabadságharcban, és mely
versei a leghíresebbek?
1817-1868. A szabadságharcban tábori lelkészként vett részt. Leghíresebb versei: A gólyához,
A madár fiaihoz.
Forrás: Magyar életrajzi lexikon vagy Magyar nagylexikon
8 pont
77. Mikor élt Kerényi Frigyes , milyen kapcsolata volt Petőfivel?
1822-1852. Petőfi 1845-ben látogatta meg Eperjesen. A barátja volt, és hozzá írta úti leveleit.
Forrás: Magyar életrajzi lexikon
8 pont
78. Milyen álnevei voltak Juhász Gyulának?
-ász, Gyalu, im, J. Gy., Jim, Juhar.
Forrás: Gulyás P.: Magyar írói álnévlexikon
8 pont
79. Ki jegyezte magát Adieu álnéven, és milyen lapban? Mit jelent ez a francia szó?
Ady Endre, a nagyváradi Szabadság-ban 1899-1900 között. A franciában ez a búcsúzás szava.
Forrás: Gulyás P.: Magyar írói álnévlexikon
8 pont
80. Ki nevezte magát álnéven Tass Józsefnek, és milyen esetekben?
Babits Mihály, a Nyugatban írt verseinél.
Forrás: Gulyás P.: Magyar írói álnévlexikon
8 pont
81. Ki volt a nevelője az 1821-ben született Teleki Sándor grófnak, és hogyan került
kapcsolatba Petőfivel?
Táncsics Mihály. A gróf Petőfi barátja volt, az ő koltói kastélyában töltötte Petőfi a
mézesheteit.
Forrás: Magyar életrajzi lexikon
8 pont
82. Milyen álnevei voltak Petőfi Sándornak?
A. B., Dalma, Füstfaragó, Homonnai, Lator györgy, Nyesi táblabíró, Örömfi Vidor, Pönögei
Kiss Pál, Sólyom Sándor.
Forrás: Gulyás P.: Magyar írói álnévlexikon
8 pont
83. Ki alapította a Baumgarten-díjat, és kik ítélték oda ezt a díjat a magyar írók támogatására?
Baumgarten Ferenc Ferdinánd. A díjakat Babits Mihály, majd az ő halála után Schöpflin
Aladár osztotta ki.
Forrás: Magyar nagylexikon
8 pont
84. Mikor élt Bem József lengyel katonatiszt, mi a török neve, és hol halt meg?
1794-1850. Török neve Murad pasa. Aleppo-ban halt meg.
Forrás: Magyar nagylexikon
8 pont
85. Mikor és ki alapította a Pilvax Kávéházat, miről nevezetes?
Elődjét Café Renaissance néven Privorszky Ferenc lengyel vendéglős alapította 1838-ban,
majd 1842-ben Pilwax Károly lett a tulajdonos. Itt gyűltek össze a fiatal magyar jogászok,
költők, itt működött a "közvélemény asztala", itt fogalmazták meg Petőfiék a 12 pontot.
Forrás: internet
8 pont

86. Mi volt Egressy Gábor eredeti neve, mikor élt, mivel foglalkozott, és milyen folyóiratot
alapított?
Eredeti neve Galambos Gábor. 1808-1866. Színész,rendező, a Magyar Színházi Lap-ot
alapította.
Forrás: Színházi kislexikon vagy Magyar nagylexikon
8 pont
87. Egressy Béni zeneszerző mikor élt, és mely Petőfi-verseket zenésítette meg?
1814-1851. A megzenésített versek: Ereszkedik le a felhő, Ez a világ amilyen nagy,
Juhászlegény, szegény juhászlegény stb.
Forrás: Zenei lexikon vagy Magyar nagylexikon
8 pont
88. Mikor élt Megyeri Károly színész, és főleg milyen szerepeket játszott?
1799-1842. Főbb szerepei: népi figurák, komikus szerepek, Lear, Zajtai.
Forrás: Színházi kislexikon
8 pont
89. Melyik versében jósolja meg Petőfi Sándor , hogy milyen módon fog meghalni, és
hányféle összevont hasonlatot alkalmaz a nem kívánt halálra?
A vers így végződik: szent világszabadság!
Egy gondolat bánt engemet. Négyféle összevont hasonlatot ír le.
Forrás: internet + Petőfi Sándor összes versei
10 pont
90. Melyik versében nevezi Petőfi Bem Józsefet Osztrolenka véres csillagának? Mikor és hol
született a vers?
Az erdélyi hadsereg c. verset Bánfihunyadon 1849 márc. 27-én írta Petőfi.
Forrás: internet + Petőfi Sándor összes versei
10 pont
91. Kiről szól A vén zászlótartó c. Petőfi-vers, és hány éves az illető?
Az édesapjáról, aki 58 éves volt a vers születése idején.
Forrás: Petőfi Sándor összes versei
10 pont
92. Melyik elbeszélő költemény hőse Szilveszter , és mi lesz végül a sorsa?
Az apostol c. elbeszélő költemény főhőse. Merényletet kísérel meg a király ellen, ezért
vérpadon végzi.
Forrás: Tótfalusi I.: Irodalmi alakok lexikona
10 pont
93. Melyik eposz-paródiának a főszereplője Fejenagy , a helybéli kovács, miért és kivel
verekedik össze?
Petőfi: A helység kalapácsa. A lágyszívű kántorral verekedett össze a szemérmetes Erzsók
miatt.
Forrás: Tótfalusi I.: Irodalmi alakok lexikona
10 pont
94. Melyik Petőfi-vers főszereplője Pató Pál , ki volt a vers modellje, és mi a vers refrénje?
Pató Pál úr. Modellje a simontornyai járás szolgabírája volt. A refrén: Ej, ráérünk arra még!
Forrás: Tótfalusi I.: Irodalmi alakok lexikona + Petőfi S. összes versei
10 pont
95. Ki alkotta Juhász Gyula szegedi szobrát, hol található, és a talapzatra milyen verssorokat
véstek? Segesdi György. A Roosevelt téren található, a Tisza felé fordulva. A vers: Megállok
felhős tavaszég alatt, S míg megy a víz és az idő szalad, Érzem, hogy az öreg Tisza felett Az
örök élet csillaga remeg.
Forrás: Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái
10 pont

96. Hol található Petőfi Sándor egész alakos szegedi szobra, ki alkotta, és mikor avatták fel?
A Dóm mellett a Nemzeti Emlékcsarnokban. Horvay János alkotta, és 1930. okt 25-én avatták
fel. Forrás: Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái
10 pont
97. Hol áll Móra Ferenc szobra Szegeden, ki alkotta, és kit ábrázol a mellékalak?
A Roosevelt téren, a múzeum előtt, a Tisza felőli oldalon. Tápai Antal alkotása, a mellékalak
az Ének a búzamezőkről c. regény hőse, Mátyás, akinek alakját a szobrász Móra hűséges
famulusáról, Kotormány Jánosról mintázta.
Forrás:Tóth Attila: Szeged szobrai és muráliái
10 pont
98. Kiről nevezték el a Kilényi-gyűjteményt, miért róla, és hol található a gyűjtemény?
Kilényi Irmáról, aki Juhász Gyula önkéntes titkára volt. Gyűjteménye 1962-ben került be a a
Somogyi Könyvtárba.
Forrás: internet
10 pont
99. Hogyan működik a gémeskút , hogy hívták ezt a kúttípust Dunántúlon és Erdélyben?
A kétkarú emelő elvén működik: az ágas villás végébe vastengelyt erősítettek. Ezen forog a
gém, amelynek egyik végén, a kút-ostoron van a vödörtartó rúd. A vödör kiegyensúlyozására
az ágas másik végére kő- vagy fatuskó nehezéket (koloncot) erősítettek. Dunántúlon csigáskútnak, Erdélyben komponás kútnak nevezik.
Forrás: Magyar néprajzi lexikon
10 pont
100. Milyen célból állították az út menti kereszteket, és milyen fajtái vannak?
Útszéleken, dűlők kezdetén, faluszélén, esetleg baleset emlékére állították. Rendszerint fogadalmi emlékek, pestis-keresztek. A Krisztus-korpusz pléhből, kőből, fából vagy vasból van.
Forrás: Magyar néprajzi lexikon
10 pont
101. Milyen ruhadarab volt a mente , milyen változatai voltak, és mikor viselték?
Posztóból készült ujjas, rendszerint bárányprémmel bélelt, téli viselet. A 15. század óta
viselték, rövid és hosszú változatban. A 18-19. században nemesi és huszárviselet lett.
Forrás: Magyar néprajzi lexikon
10 pont
102. Miből készült a posztóruha , kik viselték, és főleg milyen színben?
Fehér abaposztóból készült nemesi díszruha. A kék volt a legkedveltebb.
Forrás: Magyar néprajzi lexikon
10 pont
103. Mi köze van Petőfinek Barguzinhoz, hol van ez a település?
Szibériában van, állítólag Petőfi csontvázát találták meg itt 1988-ban, de ez az elmélet
megdőlt.
Forrás: internet
10 pont
104. Milyen szerepük volt a csárdáknak a 19. században? Sorolj fel néhány híres csárdát!
Út mentén álló kocsma, ide menekültek a betyárok, itt kaptak híreket a környékbeliek.
Nevezetesebbek: Hortobágyi, Nyakvágó, Fakilincses, Kutyakaparó stb.
Forrás: Magyar néprajzi lexikon
10 pont
105. Melyik Petőfi-versben hangzik el ez a szállóige: Nesze semmi, fogd meg jól , és milyen
szomszédai vannak a versben a benne szereplő országnak?
Okatootáia. Két szomszédja Ausztrália és Kína.
Forrás: internet + Petőfi Sándor összes versei
10 pont

VI. "TÜZESEN SÜT LE A NYÁRI NAP SUGÁRA"

Minden csapat más-más jelenetet ad elő pantomimben a János vitéz-ből. A többi csapat
figyeli és pontozza, végül a pontszámok összeadódnak, és a zsűri átlagol.
Jelenetek:

A/ Jancsi és Iluska a pataknál (1. rész)
B/ Jancsi búcsúja Iluskától (4. rész)
C/ Jancsi a zsiványok tanyáján (6. rész)
D/ Jancsi találkozása a huszárokkal (7. rész)
E/ Jancsi találkozik a francia királlyal (11. rész)
F/ János vitéz és a francia királylány (13. rész)
G/ János vitéz visszajut a falujába (17. rész, 12-26. vsz.)
H/ János vitéz és a fazekas (19. rész, 1-13. vsz.)
I/ János vitéz az óriások lakomáján (20. rész)
J/ János vitéz a sötétség országában (21. rész)
K/ János vitéz Tündérország kapujában (25. rész)

Gyerekeknek szóló szöveg:
Adjátok elő pantomimben (némajátékkkal, néhány mozdulattal) a János vitéz-ből a
következő jelenetet:
rész!
Szempontok a többi csapat előadásához: kifejező, találó, esetleg szellemes előadás. (A saját
csapatotokat nem minősíthetitek!)
Felkészülési idő: 10 perc
Előadás: 1 perc / csapat
Pontszám: 1-5 pont (A többi csapat ad pontszámot,
majd a zsűri összegez és átlagol.)
VII. ÉRTELMEZZÜK A VERSET! (írásban)
a/ Juhász Gyula: Szeged
Mi köze van a versben szereplő személyeknek Szegedhez, mikor éltek?
Pontszám: 2 / találat, max. 12
Megoldás:
Attila király: meghalt i.sz. 453-ban, állítólag a Tisza vidékén, Szeged környékén táborozott;
Ajtony vezér: meghalt 1008-ban vagy 1028-ban, a Tisza-Maros szögében volt kormányzó;
Dugonics András: Szegeden született 1740-ben, piarista szerzetes, Szegeden is halt meg
1818-ban;
Tömörkény István: 1866-1917-ig élt, 1904-től a szegedi Somogyi Könyvtár igazgatója;

Gárdonyi Géza: 1863-1922-ig élt, a Szegedi Hírlap, majd a Szegedi Napló munkatársa volt;
Petőfi Zoltán: 1848-1870-ig élt, rövid ideig Szegeden is járt iskolába.
Pontszám: 2 / találat, max. 12
b/ Petőfi Sándor: Deákpályám
A versben szereplő idegen szavakat húzd alá, keresd ki az értelmüket, és írd le helyes
magyarsággal!
Pontszám: 2 / találat, max. 32
Idő: 10 perc (mindkettőhöz együtt)
Megoldás:
Szorgalmasan látogattam
Iskoláim egykoron,
Elégtelenbe helyezett mégis
Sok szamár tanárom.
A költészetből is ebbe
Estem többek között,
Képtelenség pedig, de nagy, hogy
Ennek kelljen állnia.

Egynek mégis...no de minthogy
Szerelemhistória,
Talán jobb lesz mindörökre
Titokban maradnia.
Csak egyszóval mi közöttünk
Vége nélkül folyt a per,
Iskolából eltanácsolás
Lett a vége rövidesen.

VIII. "IMÁDOTT JANKÓM" (felolvasás + kitalálás)
Hét jellemzőt mondok el mindegyik személyről, akik Petőfi vagy Juhász Gyula barátai,
ismerősei voltak. Ha már az elsőnél kitalálod, kiről van szó, az 7 pontot ér, ha csak a másodiknál, harmadiknál stb., akkor 6-5-4-3-2-1 pontot lehet rá kapni.
Jellemzők: a/ 7
6
5
4
3
2
1
b/ 7
6
5
4
3
2
1

1817-ben született.
A Magyar Tudományos Akadémia titkára is volt.
Nagykőrösön a gimnáziumban tanított.
Két gyermeke Lacika és Juliska.
Shakespeare drámáit fordította, de angolul nem beszélt.
Petőfi Sándor emlékét sokáig ápolta.
Ő írta a Toldi c. népi eposzt.
Komáromban született.
Eredetileg festőművésznek készült.
Nagyon szeretett tarokkozni.
Petőfivel együtt szerkesztette a 12 pontot 1848-ban.
Ő szerkesztette az Üstökös c. szatirikus lapot.
Feleségül vette Laborfalvi Rózát.
Ő írta az Aranyember-t.

c/ 7
6
5
4
3
2
1

Nagyszalontán született.
Verses regénye A délibábok hőse.
Népmese-gyűjteményt adott ki 1862-ben.
Apja is költő volt.
A Szabadelvű Párt képviselője volt.
Lefordította Lermontov és Puskin műveit.
Neki írta Petőfi az Arany Lacinak c. verset.

d/ 7
6
5
4
3
2
1

Keszthelyen született 1828-ban.
Második férje Horváth Árpád történészprofesszor.
Apja jószágigazgató volt Erdődön.
Lefordította H. Ch. Andersen néhány meséjét.
Ő varrta a kokárdát Petőfinek és Jókainak 1848. márc. 15-én.
1848. dec. 15-én született a kisfia, Zoltán.
Ő volt Petőfi Sándor felesége.

e/ 7
6
5
4
3
2
1

Mezőberényben született.
A pápai kollégiumban együtt tanult Petőfivel.
Emlékező írásokat írt Petőfiről.
Festőművész és grafikus volt.
Ő festette a" II. Lajos holttestének megtalálása" c. festményt.
Petőfiről több képet is festett.
Ő volt Petőfi másod-unokatestvére.

f/ 7
6
5
4
3
2
1

Budapesten született 1905-ben.
Nővérei Eta és Jolán.
Szerelmes volt Vágó Mártába, a jómódú polgárlányba.
A szegedi egyetem professzora eltanácsolta az egyetemről.
Első verskötete Juhász Gyula előszavával jelent meg.
Ő írta a Tiszta szívvel c. verset.
1937-ben a vonat elé vetette magát Balatonszárszón.

g/ 7
6
5
4
3
2
1

A hepehupás vén Szilágyban született.
Juhász Gyulával együtt szerkesztette A Holnap c. antológiát.
A Nagyváradi Napló munkatársa volt.
Lédával együtt utazott Párizsba.
A Nyugat c. irodalmi folyóirat vezéregyénisége.
1906-ban jelent meg Új versek c. kötete.
Boncza Bertával kötött házasságot.

h/ 7
6
5
4
3
2
1

Kiskunfélegyháza díszpolgárává avatta.
Az Én Újságom c. gyermeklap munkatársa volt.
A szegedi Somogyi Könyvtár igazgatója volt.
A Szegedi Napló főszerkesztője is volt.
Hasnyálmirigyrákban halt meg.
Értékes régészeti leleteket tárt föl Szeged környékén.
Ő írta a Kincskereső kisködmön c. ifjúsági regényt.
Idő: 10 perc
Pontszám: max. 56

Megoldás: a/ Arany János
d/ Szendrey Júlia
g/Ady Endre

b/ Jókai Mór
e/ Orlai Petrich Soma
h/ Móra Ferenc

c/ Arany László
f/ József Attila

IX. VERSSTAFÉTA
Ki tud több verset fölidézni? Bármelyik Petőfi- vagy Juhász Gyula-vers bármelyik két
sorát lehet rejtvényként megadni, a könyvbe is belenézhettek, de becsukott könyv mellett
kell elmondani. Aki a többi csapatból először tudja a szerzőt és címet (de legalább a szerzőt),
az jogosult föltenni a következő feladatot. Ha senki nem tudja a helyes választ, a kérdezőnek
kell megválaszolni. Amennyiben ők sem tudják, ez 2 zseton levonást jelent.
Idő: 10 perc
Pontszám:
helyes idézet - 2 zseton
helyes válasz - 2 zseton
X. VILLÁMKÉRDÉSEK
1. Hol szövegezték meg a pesti fiatalok a 12 pontot? (a Pilvax kávéházban)
2. Ki volt Juhász Gyula múzsája? (Sárvári Anna)
3. Kiről írta Petőfi A tintásüveg c. verset? (Megyeri Károly színészről))
4. Melyik grófnak a koltói kastélyában töltötte Petőfi a nászútját? (Teleki Sándor)
5. Mi történt 1918. okt. 30-31-én Magyarországon? (kitört az őszirózsás forradalom)
EREDMÉNYHIRDETÉS

