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24. A mese ddestestvdre a monda.
Alap.ia rendszerint megtdrt6nt esemdny.
A tofienet egyes r6szeit a ndp kdpzelete csod6s, mesebeli elemekkel boviti, kiegdsziti.
25. Zeusz, Promdtheusz, Hdrakldsz (Herkules)
26. Daidalosz, Ikarosz
27. a) A Fdld teremtdsdnek monddja, b) Lehel kartje
28. a) Hunor s Magyar, b) a magyarok osatyj6nak (Mdnr6t kir6lynak) a felesdge volt, c) Rege a csodaszarvasrril (Arany J6nos),
d) iin6t, nostdny szarvast jelentett, e) Endh magaaz illdtjzcjtt csodaszarvas volt
29. a)

-

B, b)

-A,

c)

-

D, d)

-

C

MOLNAR FERENC: A PAL UTCAI FIUK, MORICZZSIGMOND: HET KRAJCAR
30. pl. sz6rakoz6sa,6lete, regdny, kel 6letre, csapatba, vddik meg, t6maddsa ellen, teljesit6se, rdszt vegyen, gyozelemhez. megkiizdeni
31. Emo
32. a)

33. c)
34. a) Kakukktojis: Ats Feri
Nem illik a t<ibbi ktjzd, mert a vorosingesekhez taftozik. A tdbbi mind P6l utcai flil.
b) Kakukktojds: Gerdb
Nem illik a tdbbi kdzd, mert egyediil o volt 6rul6.
35. c)
36. b)
37. b)
38. J6t rendeltdk azt az istenek, hogy a szegtiny ember is tudjon kacagni. Nemcsak sfr6s-riv6s hallik a putriban, hanent szlvbdl jov(i
kacag{s is eldg. Sdt, az is igaz, hogt a szegdny ember sol<szor nevet, mikor inkdbb volna oka sirni.
M6ricz Zsigmond: Hdt krajcdr
39. A fesziiltsdg forr6sa: az idegess6get az anya takarja fia el6tt, vdgigi6tssza a vid6m, j6tdkos pdnzkeresest.
Akkor fordul tragikusra, amikor kideriil, hogy hi6ba "van egyiitt apenz", mert lSmpaolai sincs - sotdtben nem lehet mosni. Az any6taki sirlyos beteg volt - a nevetdstol Old0klo fuldokl6s fogta el, s vdrt kohOgott.
40. c), a)
41, A cselekmdny a koldus megjelendsdvel drkezik a tetopontra: a koldus ad.ja a hetedik krajc6rt, de tapintattal nem az any6nak, hanem a
firinak.

AZ ALLEGORIKUS MESEK, NEPDAL, NEPBALLADA
42. pl. A g6lya "zsirosabb" falatot igdrve becsalja a farkast a faluba. Ott az emberek .l6l eldongetik. Tanulsdg: igy jar, aki a j6tettet
gonoszs6ggal v iszonozza.
43. a) M6ra Ferenc, a tobbi ir6 allegorikus mesdt ifi, b) P6kain€, a m6sik kdt ballada n6pballada, c) Zbld erdciben terem a mdrges klgtd
(ndpdal), a tobbi allegorikus mese
44. c)

rarasz, kdpmutat6; oroszl6n - er6s, uralkodo; hangya - szorgalmas; meh
- hamis, hiildtlan; szarnhr - buta; galamb - szeltd;bagoly - bolcs
46. Helyes 6llitdsok az A feladatban: a), b), d)
Helyes illit:isok a B feladatban: a), c), e)
47. b, c)
48. kdt ndgysz6tagos iitem: osi nyolcas

45. r6ka

-

-

szorgalmas; nyul

- gydt,a, fdl6s; farkas - gonosz,

kegyetlen; kigy6

ARANY;AIIOS: TOLDI
49. c)

50. c)
sl. b)
s2. b)
s3. b)
54.

Gatl0ia:

Szerepl6:

Segitdje

Mikl6s

Bence, Toldin6, a kiraly, a cseldds€g

Gydrgy 6s katon6i

GyOrgy

vitdzei

Bence, a kirdly

Miklos

a cseh bajnok

Mikl6s

a gyaszol6 dzvegy

55. A helyes sorrend:

a cseh bainok

5,3, 1,2, 4

pl. Vdgiil a fdlelmetes cseh vitdz legyozds6vel elnyerte a kir6ly kegydt, ds vitdz lovag v6lt bel6le.
s6. b)
57. a) Toldi Mikl6s mondta Gyorgynek, b) Bence mondta Mikl6snak a n6dasban, c) az ozvegy mondta a temetoben Mikl6snak
58. a) Mikl6s a cseh ba.inoknak, mikor azdletddrt konydrgott, b) a kirdly Mikl6snak a cseh bajnok legyozdse ut6n, c) Toldind Mikl6snak
a kir6ly jelenl6t€ben
59. a)
(Megjegyzds: A hagyom6nyos felfog6s szerint felezo tizenkettes, ill. 4-iitemu tizenkettes; az irjabb kutat6sok ezl mdr vitatj6k.)

