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Kedves Klubtársam!

Lám, máris elérkeztünk a Bendegúz verseny második fordulójához.
Az 1. forduló helyes megoldásait a magyarázatokkal együtt a 3. forduló-

ban írom meg neked.

A magyarok terjeszkedésének kezdete Scythia keleti részén

Történt egy napon, hogy vadászni indultak, és a pusztában egy szarvas-
ünõ bukkant fel elõttük; az menekült elõlük, õk pedig a meotisi mocsarak
közé is követték. Ott azután teljesen eltûnt elõlük, és bár sokáig keresték,
sehogyan sem akadtak a nyomára. Bejárták a már említett mocsarakat, és
állataik legeltetésére alkalmasnak találták. Miután apjukhoz visszatérve
megkapták tõle az engedélyt, minden holmijukkal a meotisi mocsarak
közé mentek, hogy állataikat legeltetve ott lakjanak. A Meotis vidéke
Perzsia földjével szomszédos; egyetlen gázlót kivéve mindenfelõl tenger
fogja körül, folyói nincsenek, de bõvelkedik füves területekben, erdõkben,
halakban, madarakban és vadakban; a be- és kijárás azonban nehézkes.



A meotisi mocsarak közé mentek tehát, és öt évig el nem mozdultak
onnan. Mikor a hatodik esztendõben kijöttek, a pusztaságban véletlenül
a Bereka-fiak feleségeire és gyermekeire bukkantak, akik a férfiak nélkül
sátoroztak, s éppen a kürt ünnepét ülték és zeneszóra táncot jártak.
Jószágaikkal együtt gyorsan elragadták õket a Meotis ingoványaiba. A
vízözön után ez volt az elsõ zsákmány. Történt pedig, hogy abban a küz-
delemben ama gyermekek között az alán fejedelemnek, Dulának két
leányát is elfogták, egyiküket Hunor, a másikat Magor vette feleségül.
Ezektõl az asszonyoktól származtak azután az összes hunok, illetve
magyarok. Történt pedig, hogy miután sokáig laktak a meotisi mocsarak
között, kezdtek hatalmas néppé növekedni, s ez a vidék már sem befo-
gadni, sem táplálni nem volt képes õket.

Forrás: Képes Krónika (fordította Bellus Ibolya).
Európa Könyvkiadó, Budapest, 1986, 13–14.

1. A fenti mondát egy költõnk is feldolgozta. Pótold a hiányzó
mássalhangzókat, és megkapod a nevét. Melyik mûcím köthetõ
szintén hozzá?

a_a_ _   _á_o_

A. Egy estém otthon B. Arany Lacinak
C. Eredeti népmesék D. Családi kör

2. A költõ azonos témájú mûve eredetmonda, de formája és a címe
egy másik mûfajra is utal. Mi ez a mûfaj?

A. mese B. mítosz C. rege D. ballada

3. Mi egyezik meg a fent olvasott mondában és a költõtõl tanult,
már említett mûben (eltekintve az ékezetektõl)?

A. A királyok nevei. B. A fõszereplõktõl származó népek nevei.
C. A testvérek nevei. D. A lányok tevékenységének teljes leírása.

4. Melyik idézetben olvasott esemény nem szerepel a fenti lírai mûben?

A. a… mocsarak közé is követték B. … két leányát is elfogták
C. kezdtek hatalmas néppé növekedni D. megkapták… az engedélyt

5. A költõ mûvében mivé szerettek volna válni a lányok?

A. B. C. D.

6. Milyen költõi eszközöket használ a költõ az említett mûben?
(Többszörös választás!)

A. megszemélyesítést B. hasonlatot
C. ütemhangsúlyos verselést D. ismétlést

7. Emlékezz vagy nézz utána! Milyen nagyobb mû melyik éneké-
nek felel meg a csodaszarvasról szóló epizód?

A. Buda halála, nyolcadik ének
B. Elveszett alkotmány, nyolcadik ének
C. Buda halála, hatodik ének
D. Elveszett alkotmány, hatodik ének

8. Válaszd ki az alábbiak közül a magyar irodalomból ismert csoda-
állatokat! (Többszörös választás!)

A. Griffmadár B. Hippogriff
C. Fehérlófia D. Táltos paripa

9. Keresd meg a szövegben található egyetlen s betûs fõnevet!
Melyik állítás igaz a megoldásra? (Többszörös választás!)

A. Tulajdonnév. B. A cselekmény helyszíne.
C. Köznév. D. A cselekmény idejét jelöli.

10. Mennyi idõ telik el a fenti szövegben, és 
mennyi a lírai mûben?

A. Hét, illetve nyolc év.
B. Hat év, illetve nem lehet tudni.
C. Egyik mûben sem lehet tudni.
D. Hét év, a lírai mûben kevesebb.

11. Melyik szó betûibõl nem rakható ki a monda
egy szereplõjének neve?

A. ROHAN B. ALUD
C. EKERAB D. RAGOM 

12. Mit mondhatunk a fenti történet befejezésérõl?

A. Mesei lezárása van.
B. Nyitva marad.
C. Szomorú véget ér.
D. Vidáman zárul.
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