
IRODALMI VETÉLKEDŐ – II. FORDULÓ 
 

 

1. Az alábbi tíz költő neve mellé írd oda, hogy melyik városban, faluban születtek!               
Írd melléjük a megyét (országot) is! 
 

A) Csoóri Sándor: ____________________________________________________ 
B) Csorba Piroska:           ____________________________________________________ 
C) Devecseri Gábor:         ____________________________________________________ 
D) Kányádi Sándor:  ____________________________________________________ 
E) Kölcsey Ferenc: ____________________________________________________ 
F) Móricz Zsigmond: ____________________________________________________  
G) Nagy Bandó András:   ____________________________________________________ 
H) Tóth Krisztina:  ____________________________________________________ 
I) Váci Mihály:   ____________________________________________________ 
J) Varró Dániel:  ____________________________________________________ 

 
2. Az előbbi költők egy-egy verséből valók az idézetek. Melyik kiéből? Mi a vers címe? 

 
a) Hogy akkor ez most szerelem 

(tudod, a soha-el-nem-válunk 
én-csak-veled-te-csak-velem)  _____________________________________ 
vagy egyszerűen csak úgy járunk?  _____________________________________ 
 
 

b) Nem elég álmodozni.   _____________________________________ 
       Egy nagy-nagy álom kell!   _____________________________________ 
 
c) Nem lesz itt ma nyelvtanlecke,  _____________________________________ 

olyat lusták nem csinálnak.   _____________________________________ 
 

d) Mért játszott a farkas színlelve nagyanyát?    ____________________________________ 
Mért őt ette előbb, s mért nem az unokát?    ____________________________________ 
 

e) Meg is számol Mehemed / háromféle tehenet:      ____________________________ 
fehéret, feketét, tarkát, / Meg ne fogd a tehén farkát! _____________________________ 
 

f) Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott  ______________________________ 
     Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém.   ______________________________ 
 

g) Agák, bégek, basák, / ki csak számba jöhet,   _______________________________ 
indultak keresni, / hol lehet a követ.     _______________________________ 
 
 



h) "Apám így szól a kis bálna, 
hadd mehessek el a bálba." 
"Nem mehetsz el, fiam, Péter,  _____________________________________ 
nem vagy még egy kilométer."  _____________________________________ 
 

i) Gyönyörködtél akkor bennem,   _____________________________________ 
úgy neveztél: kicsi lelkem?   _____________________________________ 
 

j) Csoda egy kutya volt: 
holdsugáron 
lovagolt, 
s csillagfejű csikókat   _____________________________________ 
terelt udvaromba.    _____________________________________ 
 

3. A fenti költemények némelyikét megzenésítve is hallgathatjuk. Kiknek az előadásában? 
(Jelöld fent csillaggal!) 
* _____________________________________________________    
** ____________________________________________________ 
 

4. Nyulász Péter kitalálós versikéi két kötetben jelentek meg: Miazami (1.) és Miazmég 
(2.) címmel. Melyik kötet hányadik oldalán találhatók az alábbi megoldások versikéi? 
megoldás - kötet - oldalszám 
dömper _________________ 
gomba __________________ 
hernyó __________________ 
metró  __________________ 
oroszlán _________________ 
 
Húzd alá azt a megoldást, amelyiknek a kitalálós versikéje legjobban tetszett! 
 

5. Te is írjál ilyen 2-4 soros versikét! 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
(Megoldás: _________________________) 

 

 
 

A beküldő neve: _____________________________________________________________________ 

Olvasójegy száma (ha könyvtártag): _______________________________________________ 

Email címe: _________________________________________________________________________ 

Iskolája: ____________________________________________________osztálya: _______________ 


