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A szövegértési feladatok megoldásának értékelése, pontozása 

 
• A válaszokra csak a javítási-értékelési útmutatóban megadott pontszámok, illetve rész-

pontszámok adhatók. Fél pont nem adható. 
• A hiányzó válasz minden esetben 0 pont. 
• Az értékelő tanár a dolgozatban jelölje és pontozza a helyesírási hibákat, és a pont-

számot adja hozzá a szövegalkotási feladat helyesírási pontszámaihoz. A helyesírási 
hibák pontozásához a mellékletben közöltek az irányadók. 

• A javító tanár csak az útmutatóval lényegében egyező tartalmú választ értékelheti pon-
tokkal. A megfogalmazás természetesen eltérhet a javítási útmutatótól. Több helyes 
válasz esetében a lehetőségeket / jel különíti el egymástól.  

• Amennyiben a vizsgázó a feladatban előírtnál több választ ír, akkor az első (megadott 
számú) megoldást kell figyelembe venni. 

• A pontozásban figyelembe kell venni a felelet megfogalmazását is, amennyiben ezt az 
útmutató előírja. 

 

 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 

Egyes feladatok végén zárójelben megadjuk a megoldást segítő szövegrészlet számát. 
 
BALOGH JUDIT: 
Fercsik Erzsébet–Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. A leggyakoribb női és férfinevek. 
 
(1) A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 16. kötete a Keresztnevek enciklopédiája című kiadvány.  
A nevek kialakulásával, jelentésével, fajtáival a névtan, az onomasztika foglalkozik, amely elsősorban 
a nyelvészethez kapcsolódik, de sok egyéb tudományterülettel is érintkezik, így például a 
történelemmel, a vallástörténettel, a néprajzzal, a művelődéstörténettel. Több csoportot is számon 
tartunk a nevek kategóriáján belül, így elkülönítjük az élőlények által viselt neveket, a személy-, az 
állat- és növényneveket, a különféle földrajzi neveket, a természeti jelenségek, égitestek, intézmények, 
tárgyak elnevezéseit, valamint az egyes termékek, szolgáltatások márkaneveit. Bármilyen névről is 
legyen azonban szó, valamennyinek közös tulajdonsága, hogy elsődleges feladata az azonosítás, a 
többi hasonló egyedtől való megkülönböztetés. Így elméletileg bármely szó, hangsor (vagy 
szókapcsolat is) névvé válhat, ha azt egy közösség egy dologra következetesen a megkülönböztetés 
szándékával használja. 
 
(2) A kötet az említett tudományterületeket felölelve sokoldalúan tájékoztat a száz leggyakoribb 
magyar női és férfinévről. Korábban már számos hasonló szakmai és ismeretterjesztő könyv is 
megjelent, a leginkább közismert ezek közül a Ladó János szerkesztésében megjelent Magyar 
utónévkönyv, amely 1971-es keltezésű, és 1827 nevet (895 női és 932 férfinevet) tartalmaz. Ez a 
munka elsősorban a névadás körében kialakult bizonytalanságnak a kezelésére szolgált, és 
megjelenése megkönnyítette, valamint egységesítette a keresztnévadást, hiszen az anyakönyvvezetők 
ez alapján anyakönyvezték az újszülöttek nevét. A könyv átdolgozott változata az 1998-ban napvilágot 
látott Ladó János–Bíró Ágnes: Magyar utónévkönyv, amely ugyancsak az anyakönyvezhető 
keresztnevek körében igazította el az olvasót. Ezek a kötetek is tartalmaztak információkat a nevek 
eredetéről, jelentéséről, a becézési lehetőségekről.  
 
(3) Az enciklopédia Előszava tájékoztatást nyújt a nevek kialakulásáról, a nevek fajtáiról, arról, hogy 
kezdetben az egyelemű névadás volt jellemző, s hogy az első nevek a 9. századból maradtak fenn. 
Ebben az időben a születéskor kapott név többször cserélődhetett egy ember életében, sőt olyan nevek 
is szerepelnek az ősi nevek között, amelyeket csak felnőttkorban kaphattak meg az emberek. Ezek 
között az egyelemű nevek között a névadás motivációja szerint vannak például a születés 
körülményeire utalók, úgynevezett kívánságnevek, a személy külsejére, szokásaira, egyéb 
tulajdonságaira vonatkozó leíró nevek, foglalkozásnevek, társadalmi helyzetre utaló nevek. Később, a 
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kereszténység felvétele után, egyre nagyobb számban terjedtek el az egyházi nevek, a keresztségben 
kapott nevek, s tulajdonképpen ez szolgált alapul a kételemű névadás megszületéséhez. A kételemű 
névrendszer kialakulása a szerzők szerint a 14. században kezdődött el, de általánossá csak a későbbi 
évszázadokban vált. Az államigazgatásban II. József rendelete 1787-ben tette kötelezővé a 
családnevek használatát, és ezek megváltoztathatatlan voltát. Így formálódott a családnevek és a 
keresztnevek együttese. Ugyanitt az Előszóban olvashatunk a magyar keresztnévkincs eredetéről is.  
A legrégibb nevek keletkezése az egyelemű névrendszerhez nyúlik vissza, a keresztnevek másik nagy 
része idegen eredetű (például török, latin közvetítésű egyházi eredetű vagy éppen germán, szláv név), 
emellett a névkészlet bővüléséhez nagyban hozzájárulnak az úgynevezett belső keletkezésű, vagyis a 
nyelv eredeti elemeiből létrehozott nevek. Ezen belül egyrészt a szóalkotás mintájára, például 
szóképzéssel vagy összetétellel keletkezhetnek új nevek, másrészt névteremtés útján is létrejöhetnek, 
akár régi nevek felújításával vagy újabb közszavak tulajdonnévként való használatával. Ide tartozik az 
írói, művészi névalkotás is. 
 
(4) A névadás törvényi szabályozása az állami anyakönyvezés 1895. október 1-jei bevezetésével 
kezdődött. Kezdetben nem korlátozták a bejegyezhető nevek számát, így az anyakönyvbe több, akár 
tizenöt név is bekerülhetett. Arról azonban már akkor is rendelkezett a törvény, hogy a gyermek 
utónevét az állam anyanyelvén, azaz magyarul kell anyakönyvezni. 1952-től törvényerejű rendelet 
szabályozta, hogy egy gyermeknek csak két utónév adható. 1982-ben pedig ugyancsak rendelettel írták 
elő, hogy hivatalosan csak azok a nevek anyakönyvezhetők, amelyek a Ladó-féle Magyar 
utónévkönyvben szerepelnek. Az 1990-es évektől újabb névjegyzékek születtek, majd 1998-ban 
megjelent az újabb, korábban már említett átdolgozott Magyar utónévkönyv. Azok a szülők pedig, akik 
olyan nevet választanak gyermeküknek, amely nem szerepel az újabb utónévkönyvben sem, 
szakvéleményért fordulhatnak a Nyelvtudományi Intézet munkatársaihoz.  
 
(5) A könyvben tárgyalt női és férfinevek szócikkeinek a felépítése a következő sorrendet mutatja: a 
név eredete, védőszentjei, névnapja, gyakorisága, becézése, rokon nevei, női és férfipárja, idegen 
nyelvi megfelelői. Külön pontokba szedve találunk adatokat a név családnévi használatáról, híres 
viselőről, irodalmi és képzőművészeti alkotásban való előfordulásáról. A szócikk következő részei azt 
ismertetik, hogyan jelenik meg a név földrajzi nevekben, milyen népszokásokkal áll kapcsolatban, 
milyen szólásokban, közmondásokban szerepel, illetve miként fordul elő névcsúfolókban. A szócikk 
végén a név köznévként való használatáról tájékozódhatunk. A szöveges leírást sok esetben névfák 
egészítik ki. A kétféle ábra közül az egyik szemlélteti a név kialakulásának fő lépéseit és rokon neveit, 
a másik pedig a név és a becenevek kapcsolatát ábrázolja.  
 
(6) Említésre méltó, hogy a közölt 2006-os statisztika alapján az első tíz leggyakoribb férfinév (első 
névként) a László, István, József, János, Zoltán, Sándor, Ferenc, Gábor, Attila, Péter volt; az 
újszülötteknek pedig ebben az évben legtöbbször a következőket adták (szintén első névként): Bence, 
Máté, Levente, Dániel, Dávid, Ádám, Balázs, Tamás, Márk, Péter. A leggyakoribb női nevek: Mária, 
Erzsébet, Ilona, Katalin, Éva, Anna, Margit, Zsuzsanna, Julianna, Judit. Az újszülött kislányok 
legtöbbször előforduló nevei pedig: Anna, Réka, Viktória, Zsófia, Dorina, Boglárka, Petra, Eszter, 
Vivien, Laura.   
 
(7) Ezek után válasszunk ki egy tetszőleges nevet, és nézzük meg a könyvben közölt információkat.  
A Gergely név a görög Grégorioszból keletkezett, amelynek latin formája Gregorius. Ez a magyarban 
Gregor alakra rövidült. A név elején lévő mássalhangzó-torlódás feloldásával és a vegyes hangrend 
megszűnésével jött létre a mai alakja. A név kiindulásául szolgáló szó a görögben ’éberen őrködő’-t 
jelent. A latin forma már a 12. században megtalálható a hazai írásos forrásokban. A könyv több 
védőszentet is felsorol, hiszen a Gergely név több szentnek és pápának volt a neve, közülük 
kiemelkedik Nagy Szent Gergely pápa (?540–604), aki bencés szerzetesként hét kolostort alapított.  
A kötet kilenc névnapot sorol fel a névvel kapcsolatban. Gyakoriságát tekintve a 16–18. században a 
leggyakoribb férfinevek egyike volt. Később szinte teljesen eltűnt a névkincsből, majd az 1980-as 
években egyre gyakoribbá vált. Napjainkban a szülők gyakran a név rövidebb változatát, a Gergő 
névformát választják gyermeküknek. Sokféleképpen lehet becézni, tizenegy becéző változatot találunk 
a kötetben. A név híres viselői közül a könyvben szerepel többek között Berzeviczy Gergely, Czuczor 
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Gergely, Csiky Gergely. A művészetben sokunk kedvenc regényhőse Bornemissza Gergely Gárdonyi 
Géza Egri csillagok című művéből. A földrajzi nevek között néhány helységnév őrzi a Gergely nevű 
tulajdonos emlékét. Népszokás is fűződik a névhez, mégpedig március 12-én szokás volt a 
gergelyjárás, amely Nagy Szent Gergelynek, az iskolák és a diákok védőszentjének a tiszteletére 
terjedt el. Szólások is kapcsolódnak a névhez, ezek leginkább az időjáráshoz kapcsolódnak. Például 
Gergely rázza a szakállát, ezt akkor mondják, ha március 12-én havazik. Köznevesülve is szerepel a 
népnyelvben. Nagy Szent Gergely pápa nevéhez fűződnek a Gergely-féle énekek, mai nevükön a 
gregorián énekek, az egyszólamú, zenei kíséret nélküli egyházi énekek. XIII. Gergely pápa emlékét 
őrzi a Gergely-naptár elnevezés.  

 
Forrás: BALOGH JUDIT: Fercsik Erzsébet – Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. Tinta Könyvkiadó, 

Budapest. 2009. Magyar Nyelvőr, 2009. július-szeptember. 323–325. 
http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1333/ A feladathoz igazított szöveg. 

 
 
1.Nevezze meg, milyen kiadványsorozat része az ismertetett könyv! (1) 

A magyar nyelv kézikönyvei (16. kötet) 
 
Adható 1, 0 pont.  
 
2. Az olvasott szöveg a Magyar Nyelvőr című folyóiratban közölt könyvismertető. Miben 
tér el az alábbi, szintén e könyvről szóló figyelemfelhívó szöveg az ismertetéstől? 
Nevezzen meg három jellemző eltérést! 
 
Tudja-e Ön,  
… hogy hány védőszent közül választhatnak a Ferencek, a Gergők, vagy a Máriák, és melyik napra 
esik annak a védőszentnek az ünnepe? ... hogy hányan viselik ma a Zsolt nevet? ... hogy Szeged 
környékén miért nevezik Keddasszonynak Szent Annát? ... hogy egy középkori latin himnusz a 
Legszentebb Erzsébetnek nevezte Árpád-házi Szent Erzsébetet? ... hogy mikor lett divatossá az Anita 
név? ... hogy kiről kapta a nevét a Ferihegy? ... hogy a Zsombor egyike száz leggyakoribb 
férfinevünknek? ... hogy kit csúfolnak kakukkferkónak? 
   A nyelvész-tanárok magas szakmai színvonalon megírt névmagyarázatait irodalmi idézetek, népi 
rigmusok teszik olvasmányossá a hagyományok iránt érdeklődők számára. Keresztneveink családi és 
földrajzi névi vonatkozásai miatt pedig nélkülözhetetlen könyve a szakembereknek. 
 
-közvetlenül az olvasóhoz fordul (az első bekezdés kérdést tesz fel az olvasónak);  
- a hagyományok iránt érdeklődőnek nevezi az olvasót, ezzel igyekszik megnyerni a 
jóindulatát; 
- kíváncsivá tesz (eleve kérdéseket fogalmaz meg és nem állításokat);  
-felkelti az olvasóban a lehetséges válaszok iránti érdeklődést;  
-idézi a könyvből az érdekes részleteket; 
-nem az egész könyvről tájékoztat (nem ismerteti a felépítését; a szócikkek szerkezetét); 
-csak röviden utal néhány tartalmi jellemzőre (pl. a névmagyarázatokra, a népi rigmusokra, 
irodalmi idézetekre); 
-a nevekhez kapcsolódó hagyományokat emeli ki; 
-csak utal a könyv szakmai, tudományos értékeire 
 
Adható 3, 2, 1, 0 pont. 
Minden helytálló megnevezés 1 pont. 
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3. Határozza meg a különböző névkategóriák három közös jellemzőjét! (1) 
 
azonosítás, megkülönböztetés, következetes használat 
 
a tulajdonnevek elsődleges feladata az azonosítás  
a többi hasonló egyedtől, dologtól való megkülönböztetés  
akármilyen szó vagy hangsor  névvé válhat, ha azt egy dologra következetesen, a 
megkülönböztetés szándékával használjuk 
 
Adható 3, 2, 1, 0 pont. 
Minden helytálló megnevezés 1 pont. 
 
4. A szöveg a névadás szabályozásának évszámait is említi. Írja a következő négy évszám 
mellé, milyen, a névadással összefüggő tény kapcsolódik hozzájuk! 
 

a) 1787: a családnév kötelező használata. (a kételemű névrendszer – családnév és keresztnév 
– elrendelése: a családnév megváltoztathatatlansága) 

b) 1895. október 1.:  az állami anyakönyvezés bevezetése 

c) 1952: a gyermeknek csak két utónév adható (az utónevek csökkentése, korlátozása 
kettőre) 

d) 1982: az ekkor megjelent rendelet szerint csak a Ladó-féle Magyar utónévkönyvben 
szereplő nevek anyakönyvezhetőek (az anyakönyvezhető nevek forrásának megjelölése) 

 
Adható 4, 3, 2, 1, 0 pont. 
Minden helytállóan kitöltött sor 1 pont. 
  
5. Igazolja az alábbi megállapítást a szöveg 3. és 7. bekezdése alapján! Kifejtése legalább 
öt tartalmi elemre épüljön! 
 
A névtan határok nélküli, interdiszciplináris (több tudományágra kiterjedő, több szakterületet 
közösen érintő) tudomány.  
 
A kifejtés lehetséges tartalmi elemei: 
 

- A névkutató (a nyelvész) más tudományos szakterület forrásaiból merít adatokat. 
 
- A nevek eredetének vagy a névadásnak a kutatásában a nyelvészet más tudományágak 
(tudományos szakterületek) eredményeit is felhasználja.  
 
Például: 

- történelem 
- vallástörténet (egyháztörténet) 
- az államigazgatás jellemzői, politikatörténet 
- jogtörténet (rendeletek, törvények, névadási szabályok) 
- irodalom, irodalomtörténet (művészi névadás; irodalmi szereplők neve) 
- nyelvtörténet (az idegen hangzású nevek magyarosítása) 
- építészet, művelődéstörténet (pl. kolostoralapítás) 
- földrajz, helytörténet (földrajzi nevek, településnevek) 
- néprajz, népszokások (pl. gergelyjárás, népi „időjóslás”) 
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- zene, zenetörténet (pl. gregorián zene) 
- csillagászat, naptár, naptárfajták, naptárreform, naptárkészítés (Gergely-naptár) 

 
Adható 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont. 
Minden helytálló tartalmi elem 1 pont. 
 
6. Az ismertetés utal az enciklopédia múltbeli előzményeire is.  
Az olvasott szöveg alapján hasonlítsa össze a két névtani kötetet egymással: töltse ki az 
alábbi táblázat üres rovatait! (2) 
 

Szerző Cím 
Megjelenés 

éve 

Feldolgozott nevek 
száma 

női nevek férfinevek 
Ladó János Magyar utónévkönyv 

 
1971 895 932 

Fercsik Erzsébet-
Raátz Judit 

Keresztnevek 
enciklopédiája 

2009 100 100 

 
Adható 4, 3, 2, 1, 0 pont. 
Minden helytálló válaszelem 1 pont. 
 
7. Nevezze meg, milyen nyelvi változások történtek, amikor a görög eredetű latin 
Gregorius formából a magyar Gergely név jött létre!  
 
rövidülés (Gregorius → Gregor) 
a mássalhangzó torlódás feloldása  
a vegyes hangrend megszűnése (vagy magas hangrendű alak létrejötte; alkalmazkodás a 
magyar nyelv hangrendjéhez)  (Gregor → Gergely)  
 
Adható 3, 2, 1, 0 pont. 
Minden helytálló válaszelem 1 pont. 
 
8. A szöveg alapján egészítse ki a következő mondatokat úgy, hogy azok helytálló 
állítások legyenek! 
 
a) Az első magyar nevek a(z) 9. századból maradtak fenn. 
b) A legrégibb nevek keletkezése a(z) egyelemű névrendszerhez nyúlik vissza. 
c) A névalkotás során a szóalkotás mintájára (képzéssel, összetétellel) vagy egyéb 

névalkotási módokkal keletkezhetnek új nevek. 
d) A Gergely név köznévvé ált alakja például a(z) gergelyjárás / Gergely-naptár / 

gregorián zene. Elfogadható még: gergelyezés. 
 
Adható 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont. 
Soronként minden helytálló válaszelem 1 pont. 
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9. A 6. bekezdés kétféle statisztika alapján is csoportosítja a leggyakoribb férfi és női 
keresztneveket.  
a) Az adatok alapján mi a Péter és az Anna név közös jellemzője!  

Lehetséges válasz: 
A 2006-os adatok szerint mindkettő szerepel az első 10 leggyakoribb (legkedveltebb) első 
keresztnév között. VAGY A 2006-os adatok alapján mind a teljes lakosság, mind az 
újszülöttek első 10 leggyakoribb keresztneve között szerepel. 
 
Adható a válasz tartalmi pontosságától és a megfogalmazás nyelvi minőségétől függően 2, 1, 
0 pont. 
 
b) Indokolja röviden, miért tér el a kétféle névstatisztika eredménye! 
 
Lehetséges válasz: 
Az első adat a teljes lakosság körében mutatja a leggyakoribb keresztneveket, a második az 
újszülötteknek adott leggyakoribb neveket sorolja fel. Az eltérés mutatja a nevek 
kedveltségének változását.  
 
Adható a válasz tartalmi pontosságától és a megfogalmazás nyelvi minőségétől függően 2, 1, 
0 pont. 
 
10. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapján a 
következő információkat olvashatjuk:  
 

Utónevekkel kapcsolatban a nevtanacs@nytud.hu e-mail címre írhatnak. Az alábbi 
névjegyzék tartalmazza a Nyelvtudományi Intézet által 1997-ben összeállított névlistát, 
valamint mindazokat a neveket, amelyeket az intézet 1997 óta bárki számára anyakönyvi 
bejegyzésre alkalmasnak minősített, állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet 
nélkül.  
• Férfinevek  
• Női nevek  
Alapelvek a kérvényezett nevek jóváhagyására  

 
a) Általában miért szokták igénybe venni az Intézetnek ezt a szolgáltatását?  
 
Lehetséges válasz: 
Azok a szülők, akik olyan nevet választanak gyermeküknek, amely nem szerepel az újabb 
utónévkönyvben sem, szakvéleményért a Nyelvtudományi Intézet munkatársaihoz 
fordulhatnak.  
 

Adható a válasz tartalmi pontosságától és a megfogalmazás nyelvi minőségétől függően 2, 1, 
0 pont. 
 
b) Értelmezze saját szavaival a honlapon olvasható következő alapelvet, majd fejtse ki 

véleményét a bizottság álláspontjáról! 
 

A névrendszerben meglévő nevek különböző alakváltozatai (pl. becéző formái, rövidült 
alakjai) abban az esetben javasolhatók bejegyzésre, ha annak már vannak hagyományai a 
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névkincsünkben. A meglévő nevek túlzott becéző formáit a bizottság nem javasolja (pl. 
Icuska, Katácska, Loncika, Misike, Gyuszkó). 
Lehetséges válaszelemek: 

- a családban, rokonságban, ismerősök között a keresztneveket gyakran kedveskedő, becéző 
alakjukban, becenévként használják 

- a becenév lehet megkülönböztető szerepben is, ha a családon vagy munkahelyen, egyéb 
közösségen belül több azonos keresztnevű ember van 

- a névkincs a sokféle becéző képzővel is gazdagítható 
- a becéző képzett alakok ugyanakkor önálló keresztnevek is lehetnek 
- hosszabb nevekből is keletkezhetnek rövidebb alakok 
- de a becenév nem helyettesíti az anyakönyvezett keresztnevet 
- a becenév esetenként csak az adott közösségen belül különbözteti meg a viselőjét 
- a példaként felsorolt, nem javasolt nevek már egy becéző forma további becézései (pl. 

Icuska, Gyuszkó)  
- az új nevek anyakönyvi alakjainak alkalmazkodniuk kell a magyar névkincs 

hagyományához 
- az újszülöttnek adott túlzó becézett név komikus hatást is kelthet az egyén 

kamaszkorában, felnőttkorában 
- a becézés nyelvi kreativitás eredménye, így a hivatalos névként adott becenév éppen 

ezt korlátozza 
- mivel a becézésre több nyelvi lehetőség nyílik, ezért majdnem minden névnek több becéző 

alakja is lehet  
- a nevek becézési módja is változhat pl. életkoronként, közösségenként, az egyén külső belső 

változása nyomán 

Adható a kifejtés tartalmi és nyelvi minősége szerint 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pont. 
 

SZÖVEGALKOTÁS 
 

Nyelvi és szerkezeti szempontból értékelni csak az adott három téma egyikéről szóló 
dolgozatot lehet.  

Ha a vizsgázó egynél több (két vagy három) szövegalkotási feladatot old meg, és választását 
nem jelöli egyértelműen (nem húzza alá, melyiket választotta, vagy nem húzza át a szerinte 
érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások 
közül a sorrendben első megoldást kell értékelnie. Ha a vizsgázó egyáltalán nem oldott meg 
szövegalkotási feladatot, az adott feladatra kapott pontszáma: 0. 
 

A SZÖVEGALKOTÁSI FELADAT ÉRTÉKELÉSÉNEK ELVEI 
 

A lehetséges tartalmi elemek felsorolása nem jelenti azt, hogy a helyes feladatmegoldás-
ban valamennyi elemnek szerepelnie kell. A lehetséges tartalmi elemekben adott válasz-
tól eltérő minden jó megoldás értékelendő. 
 
1. A szövegalkotási feladatok értékelése a teljesítménytartományokban közölt kritériumok, 

valamint az adott feladathoz tartozó lehetséges tartalmi elemek figyelembevételével történik. 
(A lehetséges tartalmi elemekben megfogalmazott szakszerűség nem kritériuma a maximális 
pontszámnak.)  

2. A javítási-értékelési útmutató leírja a tartalmi minőségre (elérhető: 20 pont), a szerkezetre 
(elérhető: 20 pont) és a nyelvhasználatra (elérhető: 20 pont) adható pontok három teljesít-
ménytartományát. A teljesítménytartományokon belül az értékelő dönt az elért pontszámról. 
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3. Az értékelő tanár a dolgozatban jelöli a szövegalkotási, a nyelvhelyességi és a helyesírási 
hibákat. A jelöléshez, valamint a helyesírási hibák pontozásához a mellékletben közöltek az 
irányadók.  

 

ÉRVELÉS, EGY MŰ ÉRTELMEZÉSE, ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS 
 

TARTALMI KIFEJTÉS 
 

 tématartás (megfelelés a 
feladatnak, szempontoknak, 

szövegbázisnak; 
problémaérzékenység) 

állítások jellege 
(világismeret, gondolkodási 

kulturáltság) 

tárgyszerűség 
(műveltség, 

tájékozottság) 

20-15 
pont 

- megfelelés a választott 
témának, címnek, feladatnak 
- tartalmas kifejtés 
- gondolati érettség 
- ítélőképesség, kritikai 
gondolkodás megnyilvánulása 
- a feladattól függően: személyes 
álláspont megfogalmazása 

- releváns példák, 
hivatkozások 
- hihető, meggyőző állítások 
- kifejtett állítások 
- a témának, feladatnak 
megfelelő mennyiségű állítás 
 

- megfelelő tárgyi 
tudás és 
tájékozottság 
- az ismeretek 
helyénvaló 
alkalmazása 
-indokolt 
hivatkozás vagy 
idézés 

14-9 
pont 

- lényegében megfelel a 
választott témának, címnek, 
feladatnak 
 

- témához tartozó és attól 
eltérő kijelentések 
váltakozása 
- nem kellően meggyőző 
példák (pl. az érvek nem 
mindig támasztják alá a kellő 
mértékben az állításokat) 

- zömükben 
helytálló tárgyi 
elemek 
- nem kellő 
mélységű és 
részletességű tudás 
- tárgyi, fogalmi 
félreértések 

8-1 
pont 

- eltérés a témától, címtől, 
feladattól 
- feltűnő tartalmi aránytalanság 
(pl. életrajz a műértelmezés 
rovására) 
- konkrét kifejtés helyett 
általánosságok  

- kevés releváns példa, utalás 
- ismétlődések 
- gyenge vagy hibás állítások 
 

- hiányos tárgyi 
tudás 
- tárgyi, fogalmi 
tévedések 
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A SZÖVEG MEGSZERKESZTETTSÉGE 
 felépítés, műfajnak való 

megfelelés 
koherencia, arányosság, 

tagolás 
terjedelem 

20-15 
pont 

- megfelel a feladatban 
megjelölt műfajnak, a témának, 
a gondolatmenetnek 
- logikus, tudatos felépítés 
- az állítások/gondolati 
egységek világos kapcsolódása 

- van bevezetés, kifejtés, 
lezárás; ezek elkülönülnek 
és arányosak 
- jól tagolt bekezdések 
- globális és lineáris 
kohézió megvalósulása 

- az elvárt 
terjedelemnek 
megfelelő 

14-9 
pont 

- helyenként következetlen 
felépítés 
- indokolatlan 
gondolatmenetbeli váltások 
- a részek közti összefüggés 
nem mindig világos (pl. 
bizonytalanság a nyelvi 
kapcsolóelemek használatában) 

- van bevezetés, kifejtés, 
lezárás; ezek elkülönülnek, 
de aránytalanok vagy 
formálisak (pl. túl hosszú 
vagy a feladathoz nem 
szorosan kapcsolódó 
bevezetés) 
- egyenetlenség lényeges és 
lényegtelen elválasztásában 
(pl. elhagyható bekezdések) 

- fölöslegesen 
hosszú 

8-1 
pont 

- széteső írásmű:  
• lényegét tekintve zavaros 

gondolatmenet (pl. 
csapongás, ismétlődések) 

• nem halad meghatározható 
irányba 

• az író elvész a dolgozatban 

- hiányzó vagy álbevezetés / 
álbefejezés 
- a főbb szerkezeti részek 
nem különülnek el 
egymástól 
- szövegösszefüggésbeli 
hiányosságok (pl. 
alanyváltás) 
- hiba, hiányosság a 
kohéziót megteremtő 
eszközök (pl. kötőszók, 
névmások) használatában 

- kirívóan rövid 

 

NYELVI MINŐSÉG 
 nyelvi norma, hangnem, 

stílus 
mondat- és szövegalkotás szókincs  

20-15 
pont 

- egészében megfelel a 
témának, a helyzetnek, az 
esetleges személyes 
véleménynyilvánításnak 

- témának megfelelő 
változatosságú 
- gördülékeny, élvezetes, 
választékos 

- szabatos, 
árnyalt, 
választékos 
- szakkifejezések 
helyes használata 

14-9 
pont 

- lényegében megfelel a 
témának, a helyzetnek 

- nem elég változatos 
- helyenkénti nyelvi-nyelvtani 
hibák (pl. egyeztetés, vonzat) 

- olykor a 
köznyelvitől 
eltérő (pl. szleng) 

8-1 
pont 

- csak részben felel meg a 
témának, a helyzetnek 

- színtelen, igénytelen (pl. 
egyszerű mondatok túlsúlya) 
- dagályos 
- gyakori a nyelvi-nyelvtani 
hiba 

- szegényes 
- tartalmi jellegű 
szótévesztés 
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Érvelés 
 

„Különböző 18. századi Shakespeare-átdolgozásokban Lear király visszanyeri a trónját, Macbeth 
megbánja bűneit, az igazi bűnöst, Lady Macbethet pedig elviszik a porkolábok. Nagyon kevés 
tragikus hősnek sikerült megúsznia sorsának kényszerű jobbra fordulását. Rómeónak és Júliának 
például csak félig sikerült: a 17. század vége felé az egyik londoni színház felváltva játszotta 
drámájukat tragikus és szerencsés befejezéssel. Az egyik este a szerzetes barát még idejében 
odaért a sírkamrába, és megmentette őket; a másik este már tragikusan későn érkezett. A nézők 
választhattak, hogy melyik változatot nézik meg.” 

 
Forrás: Hankiss Elemér: Félelmek és szimbólumok. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 344. l. 

 

Ön szerint indokolt lehet az irodalmi művek alapvető tartalmi jegyeinek az átírása? 
Elfogadhatónak tartja, ha átdolgozása során egy műalkotás egy másik műfajba vagy 
művészeti ágba kerül? Érvelésében legalább három irodalmi példából kiindulva fejtse ki 
véleményét! 
 
 
Lehetséges tartalmi elemek: 
Az érvelés iránya, az átigazítás elfogadásának vagy el nem fogadásának ténye nem 
befolyásolhatja a dolgozat értékelését. 
 

Lehetséges érvek mellette: 

- a befogadói igény megváltozása 

- a kor, korízlés változása 

- segítheti a mű megismerését, népszerűvé, ismertté válását 

- az archetipikus témák és alakok minden kor számára más üzenetet hordoznak (pl. 
Elektra, Oidipusz, Don Juan alakja) 

 
Lehetséges érvek ellene: 

- szerzői szándék tiszteletben tartása; hagyománytisztelet; szövegtisztelet 

- egy mű egyetlen elemének megváltoztatása kihat az egész műre 

- egy mű átírása fölvetheti a „hamisítás” vagy a „lopás” vádját 

- a szerző nem véletlenül választotta az adott befejezést, műfajt 

- a „korszerűsítésnek” nem feltétele a tartalmi, lényegi változtatás 
 
Lehetséges példák, példatípusok: 
Létező példák: 

- filmes átdolgozások – elkerülhetetlen az átalakítás  

- műfaji átlépés  
o színmű → musical (pl. Shaw: Pygmalion → My Fair Lady) 
o opera-feldolgozások (pl. Shakespeare, V. Hugo, Schiller → Verdi) 
o színházi adaptáció: közönségigény kiszolgálása is (pl. Móricz Zsigmond saját 

regényeinek adaptálása) 

- hangsúlyeltolódások (pl. Mary Shelley: Frankenstein és a belőle készült filmek) 

- a fordítás is lehet átdolgozás (pl. Faludy György Villon-kötete) 

- intertextualitás (pl. Flaubert: Bovaryné → Móricz: Az Isten háta mögött) 
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Egy mű értelmezése 
 

Mutassa be a Mikszáthra jellemző anekdotikus elbeszélésmód megjelenését az alábbi 
novellában! Az elemzés során a cselekményvezetés és az alakformálás mellett térjen ki a 
narrátor pozíciójára, valamint beszédmódjának sajátosságaira is! 
 

Mikszáth Kálmán: Mikor a császár királynak készül 
 
Tisztelt barátim a redakcióban! Olvasom lapunkban a Nedeczky István rövid életrajzát, s azt látom, 
egypár hiba esett benne. Reménylem, nem nehezteltek meg, ha helyreigazítom. 

Az öreg Pista bácsi nekem huszonnégy év óta partnerem, rajta vagyunk a Ferraris-féle, 
úgynevezett történelmi tarokkparti képen is, melynek immár a teljes közepét kiharapta a halál foga, 
csak Gajári Ödön, Sváb Károly és én maradtunk még élők a széleken. Tartozom ezzel a 
helyreigazítással a partnernek, de másrészt a Vasárnapi Újság-nak is, mely, ha az ember hátrafelé 
keresgél valami adatot, immár az egyetlen hiteles hely. 

A V. Ú. múlt száma olyanképpen írja, mintha Nedeczky István már tagja lett volna az 1848-i 
törvényhozásnak, aki a függetlenségi nyilatkozatot is aláírta. Hát ez egyszerűen nem lehet, mert 
Nedeczky István 1831-ben született, s 1848-ban még úgyszólván gyerkőc volt. Honvédnak is csak 
nagy nehezen vették be, a vézna testalkata miatt. 

Az Almássy-féle összeesküvés1 idején befogták, elítélték és Olmütz2 várába zárták, ez igaz, de 
megint valótlan, hogy a kiegyezéskor szabadult ki. Az ő börtöne mindjárt a Königgrätzet3 követő 
napokon nyílt meg, midőn a császár Deák Ferencet bizalmas udvari kurír által Bécsbe hívatta. 

Deák, amint tudjuk, különös óvatossággal járta meg ezt az utat. Doktor Ferenc név alatt szállt be 
egy bécsi külvárosi kisvendéglőbe, s azt üzente onnan a mindenható Belcredinek4, hogy kész 
audiencián5 megjelenni őfelsége előtt, de ez lehetőleg a kora reggeli órákban történjék, mivelhogy ő a 
holnapi vonattal még vissza szándékozik utazni, lévén otthon Klára nénjének névestélye, melyet még 
soha el nem mulasztott. 

A miniszter meghökkent, hogyan mondja meg ezt a császárnak. Hallatlan valami. Udvari 
annálékban6 elő nem fordul, hogy alattvaló szabja meg az audiencia idejét az uralkodójának. S 
micsoda ok, szent isten! Hogy Klára nénjének nevenapja van. 

De hát rendkívüliek voltak az idők is, s Belcredi elmondta a felségének Deák kívánságát, és a 
híres audiencia kora reggeli órákban, hét és nyolc közt folyt le a király dolgozószobájában, mialatt a 
Deák konflisa lent várt a pakktáskával a Burg udvarán. 

Általánosan ismeretes, hogy az audiencián mi történt, hogy a császár arra a kérdésére, mi volna 
a magyarok kívánsága, azt felelte Deák: „Bajban levő emberrel nem alkuszik a magyar, mert az olyat 
is ígér, amit nem jól esik betartania, várjuk hát be a háború végét stb.” Mindezeket a történelmi 
részeket mellőzöm tehát, mint ide nem tartozókat, csupán azt említem meg, ami az audiencia végén 
történt, amint azt Deák elmondta egynek-másnak, s amint Nedeczkytől hallottam én is. 

Szó esvén az ország hangulatáról, Deák megnyugtatta őfelségét, hogy az nagyon javult, de még 
mindig felette izgatják és nyugtalanítják azokat, akik otthon vannak, azok, akik nincsenek otthon. 

A császár elértette, és szelíden kérdé Deáktól: 
– Önnek is hiányzik valakije? 
– Én nem panaszkodom, fölség, noha nekem is van egy unokaöcsém, aki Olmützben 

raboskodik. 
Másra fordult a beszéd, de érti a császár a maga mesterségét, el nem felejtette a Deák 

                                                 
1 Almásy Pál (1818–1882) politikus. 1863-ban sikertelen Habsburg-ellenes összeesküvést szervezett, ezért 
várfogságra ítélték. 
2 Ma: Olomouc, Cseh Köztársaság 
3 Ma: Hradec Králové, Cseh Köztársaság. 1866. július 3-án az ott megvívott csatában az osztrák seregek döntő 
vereséget szenvedtek a poroszoktól. 
4 Gróf Richard Belcredi (1823–1902) osztrák politikus, jogász, 1866-ban államminiszter 
5 Audiencia – meghallgatás, kihallgatás (latin) 
6 Annales – évkönyv (latin) 
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megjegyzését, és alig hogy távozott, hívatta Becredit. 
– Még ma tegyen nekem jelentést, hogy az olmützi foglyok közül ki a Deák Ferenc unokaöccse, 

s még ma menjen el a parancs, hogy azonnal szabadon bocsáttassék. 
Ennél ugyan semmi se volt könnyebb, Belcredi egy óra alatt megtudta, hogy az olmützi fogoly 

Nedeczky István, húsz évre ítélt konspirátor. 
Az olmützi fogházparancsnok (ha emlékezetem nem csal, Patzek lovag) estefelé kapta a 

sürgönyt, s legott maga elé vezettette Nedeczkyt, talán éppen abban az órában, mikor otthon Kehidán 
vacsorához ültek a Deák Klára nevenapjára összegyűlt atyafiak. Talán éppen emlegették is maguk közt 
a hiányzót: „Mit csinálhat most a szegény Pista?” 

A szegény Pista bizony két szuronyos őr között ballagott a kegyetlen parancsnok elé, nem 
minden szepegés nélkül. Rendkívüli dolog volt, hogy gyertyagyújtás után háborgassák a foglyokat, s 
mindig rosszat jelentett, ha a szigorú parancsnok ilyenforma érdeklődést tanúsított valaki iránt; mindig 
volt annak bunkója. 

Nem valami kedélyes hangulatban lépett hát be Patzek lovag elé, aki felkelt székéről, s 
ünnepélyesen mondá: 

– Nedeczky István úr, gratulálok önnek, ön szabad. 
Nedeczky meg se mozdult, csak elsápadt. A parancsnok a nagy örömnek tulajdonítá ezt, 

hozzálépett, és barátságosan megrázta a kezét, de az olyan hideg volt, mint egy halotté. 
– Ruháját és bőröndjét, mellyel idejött, megkapja odalent, már intézkedtem. Azonnal el kell 

hagynia a helyet. Menjen ön már éjjelre is a vendéglőbe, a vonat csak reggel indul. 
A hüledező Nedeczky percekig némán bámult a parancsnokra, mintha nem értené, mi történik, s 

amint kiengedett merevségéből, az volt az első szava: 
– Lehetetlen. 
– No, no, ne legyen annyira kishitű, fiatalember. Ha egyszer én mondom, hát úgy van. Patzek 

lovag nem szokott tréfálni. Ön csakugyan szabad, mint a madár. Adjon érte hálát az Istennek és a 
császárnak (eközben, mintha megbánta volna, hogy a Nedeczky háláját nem osztotta el tapintatosan, 
hozzátette), de inkább a császárnak. Őtőle jő (bizalmasan hunyorított a szürke szemével), egyenesen 
őtőle. Nagy pártfogói lehetnek önnek otthon. 

– Hát a többiek? – hörögte Nedeczky. 
– Milyen többiek? Kikről beszél? 
– A többi foglyokról. Azok is kiszabadulnak? 
– Na freilich7 – pattant fel gúnyos kacajjal a parancsnok. – Csak az kellene! Mire való volnék én 

akkor itt? Nem, nem. Burokban csak ön született, de ebből természetesen az következik, hogy szépen 
kell magát ezentúl viselnie. 

– Lehetetlen, lehetetlen – hajtotta egyre Nedeczky, mintegy önmagával tusakodnék, homlokán 
kínos verejtékcsöppek mutatkoztak. 

– Azt mondja – hüledezett a parancsnok –, hogy lehetetlen magát szépen viselnie. No, hallja, ez 
legalábbis... 

– Azt mondom – vágott közbe Nedeczky –, hogy lehetetlen elhagynom a fogságot. 
– Hm. Úgy? Értem. Az útiköltség miatt. No, hiszen azon majd segíthetünk valahogy. Ön végre is 

gentleman, és meg vagyok győződve, hogy megküldi, mihelyt... 
Nedeczky szomorúan rázta a fejét. 
– Köszönöm, parancsnok úr, nincs szükségem pénzre, hanem azért mégsem hagyhatom el a 

börtönt, és nem is hagyom el. 
A parancsnok tekintete csodálkozva meredt rá. 
– Meg van ön bolondulva? 
S félreállt a gyertya elől, hogy az rávilágítson az arcára. 
– Ellenkezőleg, nem bolondultam meg, sőt szeretnék is hazamenni, de... 
– De? 
– Beláthatja, parancsnok úr, hogy... 
– Én nem látok be semmit, én csak a rendeletet látom, hogy önnek még ma el kell hagynia a 

börtönt. 
– Beláthatja, hogy nem mehetek egyedül. 

                                                 
7 Na, természetesen (német) 
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– Talán pesztonkát is adjak melléje? – mordult fel Patzek lovag. 
– Mert ha én egyedül megyek el innen, ti. a rabtársaim nélkül, akkor azok azt hiszik, és senki se 

mossa le rólam, hogy én valami különös érdemeket szereztem a felsőbbség előtt az ő bőrük révén, 
árulónak fognak tartani, mert azt ugyan el nem hihetik, hogy a szép szemeimért engedték el a 
büntetésemet. Ez csak világos, parancsnok úr, azért hát én egy tapodtat se mozdulok innen, míg az én 
húsz évecském le nem telik. 

A parancsnok nyaka kivörösödött erre, mint a cékla, az orrlyukai reszkettek: különben is 
könnyen felfortyanó ember volt. 

– Micsoda? – rikácsolá. – Ön még spektákulumokat csinál itt? Akadályozza a hivatalos ügyek 
menetét? Ön a császár parancsa ellenére akar itt maradni? No, azt szeretném én látni. Porkolábok! 
Távolítsátok el ezt az urat a holmijával együtt a kapun kívül. Egy, kettő, fordulj, indulj! 

Haragosan hátat fordított Nedeczkynek, az őrök pedig újból közrevették, lekísérték az udvarra, 
onnan kitaszigálták erőszakkal a kapun a holmijával együtt, és bezárták utána: Adieu, lieber Nro 14!8 

Nedeczky tehát egyszerre ott találta magát a szabadban, nyitva előtte az egész tágas világ. Szép, 
langyos, nyári este volt. A természet mintegy incselkedve feltakarta összes bájait a zordon, szűk cella 
elfásult lakója előtt, mintha kacérkodnék vele. Ugye, hogy szép vagyok? Csillagok ragyogtak az égen. 
Fák, füvek ózont leheltek. Az emberi élet nesze, zaja is hozzácsatlakozott a csábításhoz. Alant, a 
fellegvár alatt a városka mécsei pislogtak, az esti szél víg zsivajt, elmosódott zenehangokat hozott az 
utcákról, a kocsmákból. De a zene nem volt rá hatással; harmonikákból és kintornákból jött. Csakhogy 
a kutyák is ugattak. S ez már éppen olyan volt, ahogy Zalaegerszegen ugatnak. Erre már megdobbant a 
szíve, mártódva édes emlékekbe. Hej, de jó volna most otthon lenni. Ó, hiszen mehetne. Úgy látszik, 
Feri bácsi is akarja (mert sejtette, hogy az ő keze mozdult meg valahogy), de hát mégsem lehet, nem 
engedi a virtus. 

Rúgta-verte a kaput, dörömbölt, ígért fűt-fát a belső őröknek, hogy eresszék be, de mikor látta, 
hogy föl se veszik, letette cókmókját a kapuküszöbre, s úgy aludt el hajnalig, amikor a profuntot9 
hozták a péktől a várba; ezzel a szekérrel aztán ő is beosont, és lefeküdt az álmát folytatni a cellája, a 
14-es szám elé, míg csak reggel maga a parancsnok föl nem rázta szörnyű fenyegetésekkel, hogy 
pusztuljon azonnal, mert menten gúzsba kötteti, felteszik egy szekérre, és az ő költségén viteti a 
magyar határra, ahol az első barázdára lehagyítják. 

Nedeczky kijelentette, hogy nem tanácsolja a parancsnoknak az ő testéhez valamely erőszakos 
módon hozzányúlni, amiből nagyobb baja lehetne a lovag úrnak, mint őneki, mert az, aki a 
császárhoz vezető ajtót megtalálta, másodszor is megtalálhatja azt, aztán hiába is lenne minden, mert 
ő akárhonnan nyomban visszatérne erre a helyre, melyet ő el nem hagy, akár becsukják, akár nem 
csukják, akár adnak neki enni, akár éhenhalatják, isten őtet úgy segélje. 

Érezvén tehetetlenségét lovag Patzek, most már rimánkodóra fogta, hogy ne csináljon neki 
galibát, tekintse karrierjét, menjen isten hírével, magához hítta ebédre, s jó görzi borocska mellett 
kapacitálta a békés hazamenetelre, még a szépen kiszívott szipkáját is, mely a tajtékpipák világában 
felnőtt Nedeczkynek szemet szúrt, odakínálta ajándékba, csak ne csináljon több komédiát, de minden 
sikertelen maradt. 

Végre is nem tehetett egyebet, jelentést írt a miniszternek a makacs fogolyról, aki nem akar 
távozni a fogházból, nem azért, mert itt jól bántak vele – tette hozzá, nehogy balul fogják fel Bécsben 
–, a bánásmód mindenben szabályszerű volt, hanem mert attól tart, hogy szabadulása félreértésekre és 
gyanúsításokra adna okot honfitársánál. Azon az állásponton van, hogy csak a többi rabtársaival 
egyszerre hagyhatná el a börtönt. „Alázatos nézetem szerint – így végzi –, volenti non fit injuria,10 e 
kevély különc még nincs eléggé kikészítve a szabad levegőn való mozgáshoz.” 

A miniszter fejet csóvált e jelentésre, majd kötelességszerűen jelentette feljebb magának 
őfelségének a különös esetet, azzal az indítvánnyal, hogy ott kell még hagyni a hálátlan rebellist. 

A császár, ki már királynak készült akkor, elgondolkozott kissé, majd így szólt: 
– Azt gondolom, kedves Belcredi, hogy neki igaza van. Mindenesetre feltűnő lenne a dolog. 

Intézkedjen, hogy még ma egy nagyobb csoport olmützi fogoly megkegyelmezése iránt történjék 

                                                 
8 Viszlát, kedves 14-es! (francia, német) 
9 Profuntot – élelmet 
10 Szó szerint: Nem törvénytelenség, amit valaki maga akar. (latin) Értelme itt: önkényesen eljáró személy 
esetében, ha tettének következményével tisztában van, az intézkedés nem jogszerűtlen. 
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hozzám fölterjesztés. 
Így szabadult meg Nedeczky többedmagával még a kiegyezés előtt, s így beszélte el a 

részleteket hol nekem, hol a másik rigmuscsinálónak, (így nevezett minket kettőnket Jókaival) 
szélcsendes, üres percekben, mikor a negyedik partnerre vártunk a klubban, s rendesen hozzátette: 

– Bizony szép idők voltak, jó, hogy elmúltak, kivált, ha úgy múltak el, hogy többé vissza ne 
térjenek. 

(1908) 
Forrás: Mikszáth Kálmán művei. 13. kötet. Kisebb elbeszélések. Magyar Helikon, 1969. 
 
Lehetséges válaszelemek: 
 

- Az elbeszélő személyes hangot üt meg, társalkodó modorban szólítja meg szerkesztőségbeli 
barátait. A narrátor nem különül el a szerzőtől, az elbeszélő tulajdonképpen azonos az íróval. 
- Az anekdota bizonyos mértékben a hiteleség igényével lép fel, amit a szöveg későbbi 
humoros fordulatai, csattanói felfüggesztenek. 
- Az elbeszélt események hitelét részben az hivatott megalapozni, hogy a szerző magától az 
anekdota főszereplőjétől hallotta a történetet, amelyet mintegy csupán közread. 
- Az anekdotikus elbeszélés olyan világot teremt, melyben a familiáris viszonyok uralkodnak, 
mindenki mindenkinek ismerőse, s az elbeszélő és a befogadó a történelmi alakokra egyaránt 
személyes ismerősként tekint. 
- A történelmi személyek „ismerősségét” az szavatolja, hogy az elbeszélés közismert. 
Mikszáth novellájában Deák Ferenc, „a haza bölcse”, a maga konfrontációt kerülő higgadt 
okosságával két alkalommal is fölülkerekedik az uralkodón. Elsőként az audiencia idejének 
megszabásával, másodízben pedig unokaöccsének kiszabadítása révén. Csavaros eszű 
utalásával nem sérti meg az uralkodót, de ügyesen tudtára adja kívánságát. 
- Az anekdotikus elbeszélésben nemcsak a narrátort fűzi familiáris kapcsolat a főszereplőhöz 
(„Az öreg Pista bácsi nekem huszonnégy év óta partnerem”), hanem a szereplők közötti 
rokoni szálak is hangsúlyosak. 
- A családias jelleg a narrációt is jellemzi, az elbeszélés azt a képzetet kelti, hogy narrátor, 
szereplő és olvasó ugyanahhoz a közösséghez tartozik. 
- Ez az oldottan bizalmas légkör nyilatkozik meg az elbeszélői hang kedélyes társalgást idéző 
kollokviális, élőbeszédszerű és ízes szófordulataiban. (Pl. „Hát ez egyszerűen nem lehet”; 
„még úgyszólván gyerkőc volt”; „Hallatlan valami.”; „érti a császár a maga mesterségét”; 
„ha a szigorú parancsnok ilyenforma érdeklődést tanúsított valaki iránt; mindig volt annak 
bunkója” stb.) 
- Az anekdotikus elbeszélés cselekményideje gyakran helyeződik a történelmi félmúltba, 
ahogy jelen esetben is: az 1908-ban keletkezett novella története a königgrätzi csata évében, 
1866-ban játszódik. 
- Ezt az enyhe történeti patinát az elbeszélés nyelvében az archaizáló elemek hivatottak 
jelezni (pl. „bizalmas kurír”, „Klára nénjének névestélye”, „udvari annálékban”) 
- Az anekdotikus előadásmód többnyire ráérős tempójú. A novella baráti hangú 
helyreigazításnak indul. 
- A történet szereplői nem sokoldalúan ábrázolt jellemek, inkább zsáneralakok, típusfigurák. 
A főhősről nem tudunk meg sokkal többet, minthogy becsülete megőrzése érdekében nem 
akar szabadulni a börtönből. Különös viselkedése miatt a fogházparancsnok „kevély különc”-
nek nevezi, egy olyan szerepkört hozva szóba, amely az anekdotikus elbeszélések gyakori 
kelléke. 
- Az anekdotikus elbeszélés alapvető alkotóeleme a humoros fordulatokban bővelkedő 
történetvezetés. Ennek első jelei már az előzmények előadása során megmutatkoznak: Deák 
nénikéje névnapjára hivatkozva szabja meg látogatásának idejét az udvarnál. 
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- Ez a cselekménymozzanat jól jelzi, hogy a humorra hangolt történetmondás a poénokhoz 
érkezve már egyáltalán nem ragaszkodik a hitelesség, illetve a valószerűség igényéhez. Nem 
az foglalkoztatja, hogy hihető-e a történet, hanem az, hogy meglepő és szórakoztató legyen. 
- Nedeczky István történetében a cselekménybonyolításnak ez a tulajdonsága még 
szembetűnőbbé válik, hiszen egyre képtelenebb helyzeteket jelenít meg az elbeszélés:  
A fogoly nem örül a szabadulás hírének, majd a porkolábok erőszakkal távolítják el a 
börtönből. Később rúgja-veri a kaput, hogy engedjék be, majd visszaszökik cellájába.  
A fogdaparancsnok meghívja ebédre, még tajtékpipáját is felajánlja neki. Végül Nedeczky 
tudtán kívül rábírja a császárt a többi fogoly szabadon bocsátására. Ezzel az unokaöcs befejezi 
nagybátyja művét: az uralkodó harmadszor is alulmarad. 
- Az anekdotikus elbeszélésben a tényszerűségre törekvő történetírással szemben gyakran egy 
olyan perspektíva érvényesül, amely helyreállítja a közösség igazságérzetét: ha a 
szabadságharcot el is veszítette az ország, a magyar virtus mégis felülkerekedett, legalább 
ilyen apró győzelmek erejéig. 
 
Összehasonlító elemzés 
Hasonlítsa össze a vershelyzetet, a költészet értelméről, lehetőségeiről, az élmények 
megfogalmazhatóságáról és a nyelv kifejezőerejének határairól vallott gondolatokat 
Weöres Sándor és Vas István versében! 
 
Weöres Sándor: Még annyi mindent 
 
Még annyi mindent elsorolni kéne 
mit átéltem, tanultam, megfigyeltem, 
s a sokszoros találkozásokat 
s az egyetlen-egyszer történteket. 
 
Minden virágszál említésre vár, 
minden marék por említésre méltó, 
s az elmondásba egyszerre csak egy fér 
és még az egynek is csak törmeléke. 
 
Az ember emlékekben milliárdos, 
emlékek elmondásában szegény, 
a könyvekből majdnem minden kimarad 
s helyébe lép a foszlány és az álom. 
 
                                                        (1980) 

 

 
Vas István: Nekem elég... 
 
Nekem elég a nyelv, úgy, ahogy találtam 
Berzsenyiben* és a Nagymező utcában, 
Vagy a Váci utcán, vagy kijjebb, Újpesten, 
Vagy amit némely nő ajkáról ellestem. 
 
Hogy pontatlan? És ha pontatlan, ki bánja? 
Sosem törekedtem teljes pontosságra. 
Kifogtam azt, ami a horgomra akadt. 
Sohasem kerestem tudós műszavakat. 
 
Nekem elég volt, ha csak úgy körülbelül 
Szóltam arról, amin úgyis páraköd ül. 
Két szó közül gyakran ezért választottam 
Azt, amelyiknek több jelentése van. 
 
Hiába gyűjtöttem eszmét meg adatot: 
Azt mondtam csak, amit mondanom adatott. 
Készülök, s valami készül velem szemben: 
Akármi az, már csak nézem, nem elemzem. 
 
Csak egy pontos szóra van immár szükségem, 
Azt az egyetlen szót adassék megérnem, 
És hogy amit jelöl, értsem, ne csak lássam: 
Hiszek a végső felvilágosodásban. 
 
                                                        (1986) 
* Utalás a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumra. 
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Forrás: Weöres Sándor: Ének a határtalanról. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980. 74.o. 
Vas István: Válogatott versek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1990. A magyar költészet antológiája. 
Szerk.: Ferencz Győző. Osiris, Budapest, 2003. 826-827.o. 
 
Lehetséges válaszelemek: 
vershelyzet 
- mindkét vers monológ  
- a Weöres-mű kortól, időtől függetlennek tűnő bölcselkedés a világ jelenségeinek 
felfogásáról, befogadásáról és ennek fényében a költészet lehetőségeiről és a 
megnevezhetőség korlátairól: „s az elmondásba egyszerre csak egy fér/ és még az egynek is 
csak törmeléke”; „Az ember emlékekben milliárdos,/emlékek elmondásában szegény” 
- Vas István költeménye az életre, a költői pályára visszatekintő mű („Azt az egyetlen szót 
adassék megérnem”), az alkotó nyelvhez való viszonyát fogalmazza meg, gondolatai nem 
csak kijelentések, hanem kérdések is, így a monológ belső dialógus is egyben 
- mindkét költő számára érték a költészet általi megnyilatkozás lehetősége, a nyelv, de 
másként 
- Weöres a világot, az élet egészét, annak mikroszintjét csodálja, a világ egészében annak 
alkotó elemeit, a végtelenséget, aminek a megragadása szükségszerűen töredékes lehet csak 
„és még az egynek is csak törmeléke” 
- Vas István számára a versírás egyrészt a rá hagyományozott „talált tárgy” továbbadása 
(„Nekem elég a nyelv, úgy, ahogy találtam”), másrészt e gesztus a megőrzés mellett 
személyes nyelvi újrateremtés is: „Azt mondtam csak, amit mondanom adatott.”  
- az alkotói öntudat megnyilvánulása az a kijelentés, hogy a nyelv teljességét nem lehet 
birtokolni: „Nekem elég volt, ha csak úgy körülbelül Szóltam arról, amin úgyis páraköd ül” 
(büszkeség, némi önirónia, nem azonosul a „látnok” költői szereppel) 
- a költészet a gondolatok nyelvi formába öntése leleményt, ügyességet igénylő „horgászat” –
nak is tekinthető: a metafora arra is utal, hogy a nyelv lehetőségei mérhetetlenül gazdagok, az 
alkotó a nyelv véletlenszerű töredékével él; az esetlegesnek tűnő „szótalálással” szemben 
radikálisan más, tudatos keresés, nyitott várakozás „az egyetlen szót adassék megérnem”  
- Weöres szerint a megélt életélmények, az ember belső világa, tudása sokkal gazdagabb, mint 
ami versben, írói-költői szövegben megragadható, leírható  
- a költészet világa is a valóság része, de csak „foszlány” vagy „álom” a valóság teljességéhez 
képest 
- az alkotás maga a végtelen és a véges fogalmaival való küzdés is  
- az élmények határtalansága adja az ihletet és a motivációt az alkotáshoz, ami véges, korlátok 
közé szorított folyamat. („Még annyi mindent elsorolni kéne”) 
- Vas István gondolatai a költői nyelv pontossága és kifejező ereje körül forognak; a nyelv 
részben örökölt, részben tanult, ösztönösen és tudatosan használt kincs, az előző generációk 
(pl. Berzsenyi) és környezetünk (pl. a Nagymező utca) ajándéka  
- mivel az élet is bonyolult és szüntelenül változik, a dolgokat, jelenségeket megnevező nyelv 
sem lehet tökéletesen pontos; de mindez nem tragikus számvetés, hanem lehet játék a szavak 
jelentésével, lehet sejtetés, titok, várakozás  
- Vas Istvánnak a nyelvről vallott gondolatai rokonságot mutatnak a wittgensteini 
nyelvfilozófiával (a nyelv határai a világ határai), annak költői megfogalmazásaként is 
olvashatjuk (A nyelv arra való, hogy segítsen a világ megértésében: „És hogy amit jelöl, 
értsem, ne csak lássam”). 
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MELLÉKLET 
 

A szövegalkotási, a nyelvhelyességi és a helyesírási hibák jelölése 

 Hiányzó bekezdés jele: fordított z-betű. 
 Fölösleges bekezdés (álbekezdés): jele 
 Szövegbeli hiány jele: √ 
 Egyéb szövegalkotási hiba jele: - - - - - - - - - -  
 Tartalmi hiba: ______________  
 Szórend, mondatrend, a bekezdések sorrendje: 1. 2. 3. 
 Logikai hiba, ugrás a mondatok (tagmondatok) között: →  

 Logikai hiba, ugrás a bekezdések (a szöveg nagyobb egységei) között: ↓  
 Logikai vagy nyelvi ellentmondás: ↔  
 A nyelvhasználati hibák jelölése:  ∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 
 Egybeírás jele:   
 Különírás jele:  
 

A helyesírási hibák jelölési formái: durva hiba: 3 vonalas aláhúzás; súlyos hiba: 2 vonalas aláhúzás; 
egyéb hiba: 1 vonalas aláhúzás. Vagy: a hibapont száma a margón a hibával egy sorban, a hiba 
bekarikázva. 
   

Az íráskép értékelése 

Teljesítményszintek 
Az íráskép rendezett, olvasható: nincs levonás. 
Az íráskép rendezetlen: –1 pont. 
Pongyola ékezethasználat: –1 pont. 
Az íráskép helyenként nehezen olvasható, általában rendezetlen: –2 pont. 
Az íráskép zömében alig olvasható és/vagy értelemzavaróan rendezetlen: –3 pont. 

 

A helyesírási típushibák pontozása 

Durva hiba (3 pont) 
1. a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése közhasználatú szavakban 
2. az összeolvadás, a részleges hasonulás, az írásban jelöletlen teljes hasonulás és a kiesés hibás 

írásmódja 
3. kis- és nagy kezdőbetű tévesztése közhasználatú tulajdonnevek (pl. Magyar Tudományos 

Akadémia, Természet Világa), melléknevek és egyelemű tulajdonnévből képzett melléknév 
(pl. francia, balatoni, adys) esetében 

4. igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása  
5. tagadószó egybeírása az igével, tagadott szóval, tagadott kifejezéssel 
6. az ly – j tévesztése közhasználatú szótőben és toldalékban, az ly – j hiánya vagy kiejtés 

szerinti jelölése  
7. felszólító módú igealakok hibái 

 

Súlyos hiba (2 pont) 
1. közhasználatú szavak/összetett szavak különírása, illetve szókapcsolatok egybeírása 
2. közhasználatú szavak elválasztása 
3. magánhangzók időtartamának tévesztése közhasználatú szavakban és toldalékokban 
4. mondatkezdő nagybetű tévesztése 

 

Egyéb hiba (1 pont) 
1. nem közhasználatú szavak durva és súlyos hibái  
2. köznevek kezdőbetűjének tévesztése (pl. világháború) 

       3. kezdőbetű tévesztése több elemből álló tulajdonnévből képzett melléknév esetében (pl. Nagy-
New York-i, budapest – bécsi, Csokonai Vitéz Mihály-os) 
       4. betűtévesztés 

(–
) 
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Központozási hiba (összesen maximum 5 pont) 
1. mondatzáró írásjelek; tagmondatok közötti írásjelek; mondatrészek közötti írásjelek hiánya 

vagy téves jelölése (5-6 tévesztés 1 hibapont) 
2. egyéb írásjelek hiánya vagy téves jelölése (5-6 tévesztés 1 hibapont) 

 

A helyesírási hibapontok kiszámítása 
 

Fontos, hogy a helyesírási hibák jelölése tájékoztasson a hibák minősítéséről is.  
 
Ismétlődő hibáért minden hibatípusban csak egyszer számítható hibapont. Csak az ugyanabban a 
szóban (szótőben vagy toldalékban) elkövetett megegyező hiba és a központozási hibatípus számít 
ismétlődő hibának. 
 
A közhasználatú szó fogalma bizonyos fokig környezet- és műveltségfüggő. Megítélésében meg-
határozóak a középiskolai tanulmányok, ugyanakkor a vizsgatárgy fogalomkincse közhasználatúnak 
tekintendő (pl. metafora). 
 
A nyelvhelyességi hiba nem helyesírási hiba.  
 
Az idézetekben elkövetett helyesírási hibákat ugyanúgy durva, súlyos és egyéb hibatípusba sorolja a 
tanár, ha a vizsgázónak volt lehetősége az idézet szövegének ellenőrzésére. Ha a vizsgázó 
emlékezetből idéz, és esetleg téved, hibáit az egyéb hibák közé kell sorolni. A költői–írói helyesírás 
átvétele a tanuló saját szövegében nem hiba, ha az idézet jelölt, szó szerinti; amennyiben jelöletlen 
és/vagy tartalmi idézet, akkor a hibának megfelelő pontszámot kell levonni.  
 
A helyesírási hibákat a szövegértési és a szövegalkotási feladatokban együttesen kell figyelembe 
venni.  
 
A vizsgázó összpontszámából maximum 15 vizsgapontot lehet levonni. (Tehát 31 vagy annál több 
hibapont esetén is értelemszerűen 15 vizsgapontot.) A helyesírási hibapontok átszámítása vizsgaponttá 
a következő módon történik: 

 
Hibapont 

 

 
Levonás 

 

1–2  0 

3–4  1 

5–6  2 

7–8  3 

9–10  4 

11–12  5 

13–14  6 

15–16  7 

17–18  8 

19–20 9 

21–22 10 

23–24 11 

25–26 12 

27–28 13 

29–30 14 

31– 15 
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