
 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

OKTV 2020/2021 1 1. forduló 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

MAGYAR IRODALOM 

Javítási-értékelési útmutató 

 

1. FŐSZEREPLŐK 

Töltse ki az alábbi táblázatot!  

(Minden helyesen kitöltött sor 1 pontot ér, a feladatra összesen 10 pont adható. 

Csak hibátlan sor esetén jár pont, 0,5 pont nem adható.) 

Minden más helyes válasz elfogadható. 

főszereplő 

neve 
szerző műcím műfaj évszázad 

Szilveszter Petőfi Sándor Az apostol elbeszélő költemény 19. sz. 

Oidipusz 

(Oedipus) 
Szophoklész 

Oidipusz  

(Oedipus) király/ 

Oidipusz Kolónoszban 

tragédia Kr. e. 5. sz 

Bede Anna 
Mikszáth 

Kálmán 
Bede Anna tartozása novella 19. sz. 

Tartuffe Molière Tartuffe 
vígjáték/komédia/ 

tragikomédia 
17. sz. 

Timár Mihály Jókai Mór Az arany ember 

regény/ 

karrierregény/ 

társadalmi regény/ 

irányregény 

19. sz. 

Aeneas Vergilius Aeneis eposz Kr. e. 1. sz. 

Anselmus 
E. T. A. 

Hoffmann 
Az arany virágcserép 

(fantasztikus) 

kisregény 
19. sz. 

Raszkolnyikov Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés 

detektívregény/ 

lélektani regény/ 

polifonikus regény/ 

eszmeregény 

19. sz. 

Akhilleusz Homérosz Iliász eposz Kr. e. 8. sz. 

Ivan Iljics 

Golovin 
Lev Tolsztoj Ivan Iljics halála elbeszélés, kisregény 19. sz. 
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2. KÖLCSEY-ÉLETMŰ  

A) Hogyan kapcsolódnak a Kölcsey-életműhöz az alábbi szerzők? Válaszában legalább 

két lényegi elemet említsen!  

(Minden helyes, legalább két lényegi elemet tartalmazó válasz 1 pont.  

1 helyes válaszelem 0,5 pontot ér, az A) feladatra összesen 3 pont adható.)   

Minden más helyes válasz elfogadható. 

 

Zrínyi Miklós: Kölcsey Zrínyit, a költőt és hadvezért példaképének tekintette. Lírájában is 

megidézte: előbb a Zrínyi dala, majd Zrínyi második éneke c. költeményekben, de Zrínyi 

szerepel a Rebellis versben és a Parainesisben is.  

 

Berzsenyi Dániel: Kölcsey 1817-ben Berzsenyi verseit elmarasztaló kritikát jelentetett meg. 

Berzsenyi elhallgatott, majd csak 1825-ben válaszolt Észrevételek Kölcsey recenziójára című 

írásával.  Kölcsey írta a Berzsenyit búcsúztató gyászbeszédet. 

 

Kazinczy Ferenc: Kölcsey Kazinczy hatására kezdett behatóbban foglalkozni a német 

klasszikusokkal és a görög irodalommal. Baráti leveleiben elküldte korai verseit a széphalmi 

mesternek, aki támogatta az ifjú Kölcseyt, és elindította a pályán. A nyelvújító harcban Kölcsey 

Kazinczy mellé állt (Felelet a Mondolatra). Később Kölcsey elfordult mesterétől.  

 

B) Kölcsey prózai alkotásaiból idézünk. Határozza meg a művek címét!   

(Csak a pontosan megnevezett címekre adható 1-1 pont; a B) feladatra összesen 2 pont 

adható.) 

 

„A nemzeti hőskor hagyja maga után a nemzeti hagyományt; s nemzeti hagyomány s nemzeti 

poézis szoros függésben állanak egymással. Ahol ősi hagyomány vagy éppen nincsen, vagy 

igen keskeny határokban áll, ott nemzeti poézis sem származhatik; az ott születendő énekes 

vagy saját (tisztulást és folyamat nem található) lángjában süllyed el, vagy külföldi poézis 

világánál fog fáklyát gyújtani; s hangjai örökre idegenek lesznek hazájában.” 

Nemzeti hagyományok 

 

 

„Jelszavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, gondolják 

meg: miképpen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti haladás épen maradást hoz 

magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés.” 

Búcsú az országos rendektől 
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C) Kölcsey Ferenc versének két különböző változatát idézzük.  

RÉGI VÁRBAN 

Bús düledékeiden, ó Husztnak vára megállék,  

Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold.  

Szél kele most, szakadott a fal, s a visszanyögő hang  

A szirt erdeje közt zúg vala lábam alatt.  

S hév kebelem dobogott, s e könny, mely forra szememben,  

Titkosan omladozó szent Haza, néked ömölt. 

1825. május  

HUSZT 

Bús düledékeiden, Husztnak romvára megállék; 

     Csend vala, felleg alól szállt fel az éjjeli hold. 

Szél kele most, mint sír szele kél; s a csarnok elontott 

     Oszlopi közt lebegő rémalak inte felém. 

És mond: Honfi, mit ér epedő kebel e romok ormán? 

     Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? 

Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort; 

     Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!  

1831. december 

A szövegváltozatok ismeretében töltse ki a táblázatot! 

Hasonlítsa össze a két verset! Válaszait az alábbi szempontok alapján fejtse ki!  

(Két-két helyes válaszelem 1 pont. A válasz kifejtettségétől függően 0,5 pont is adható. Minden 

sor maximum 2 pontot ér. A C) feladatra összesen 8 pont adható.) 

Minden más helyes válasz elfogadható. 

Lehetséges válaszok: 

SZEMPONTOK Régi várban Huszt 

A művek szerkezeti 

felépítése 

(mondatszerkesztés, 

logikai felépítés …) 

Három kijelentő mondatból 

álló, 6 soros rövid költemény. 

A lírai alany mereng a régi 

várrom emlékein, miközben a 

szent hazát siratja.  

Négy mondatból álló, a Régi 

várnál két sorral hosszabb (egyes 

sorokban, szavakban megegyező), 

8 soros költemény. A 4. sorig 

romantikusan színezett helyzetkép 

az 5. sortól megszólítással és 

kérdéssel folytatódik. Majd a régi 

dicsőség árnyának tanítása a 

szállóigévé vált felszólításban 

összegződik.  

A művekben 

megjelenített 

helyszínek, idősíkok 

A Huszt romváránál bolyongó 

lírai én a jelenben siratja a 

„szent Haza” elveszett 

értékeit. Idő- és 

értékszembesítő költemény.  

A Huszt romváránál bolyongó 

lírai én a jelenben mereng a múlt 

értékein, a „régi kor árnyán”, 

majd a megjelenő „rémalak” a 

jövő felé tekint, és hazaszeretetre 

buzdít. A jelen, a múlt és a jövő is 

megjelenik a költeményben. Idő- 

és értékszembesítő költemény. 
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A művek hangulati 

hatásai 

 

A mű végén is „omladozó” 

haza jelenik meg, így a vers 

hangulata pesszimista, 

baljóslatú. A "bús düledék" és 

a "felleg alól kelő hold" 

mozzanata után csak a 

hazafiúi emlékezés és 

fájdalom kap hangot. 

A mű végén a felszólító módú 

igék, és a „fényre derűlő” haza 

látomása optimista, lelkesítő 

hangulatot kelt. A romvár 

omladékai között a hazaszeretetre 

és tettekre buzdítás kap hangsúlyt. 

A művek műfaja, 

verselése 

epigramma, időmértékes 

verselés, disztichon 

epigramma, időmértékes verselés, 

disztichon 

 

D) Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 

„Teljes birtokában lenni a nyelvnek, melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel. 

De erre még nem elég azon nyelvismeret, mely dajkánk karjai közt reánk ragadt; s azt hinni, 

hogy gyermekkori nyelvünkkel az élet és tudomány legmagosb s legtitkosb tárgyait is tisztán s 

erőben előadhatjuk, nevetséges elbízottság. Igyekezned kell nemcsak arra, hogy a beszéd 

hibátlanul zengjen ajkaidról; hanem arra is, hogy kedves hajlékonysággal, gazdag 

változékonysággal, tisztán kinyomva, s szívre és lélekre erőben munkálva, okaidnak s 

érzelmeidnek akaratodtól függő tolmácsa lehessen. Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! – 

mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a 

két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog.” 

Az idézett szövegrészletből kiindulva fejtse ki, milyen követendő értékeket állít az ifjúság 

elé Kölcsey a Parainesisben! Válaszában három különböző lényegi elemet említsen! 

(Minden helyesen megnevezett elemre 1 pont, a D) feladatra összesen 3 pont adható.) 

Minden más, a Kölcsey-műben megjelenő gondolat elfogadható. 

Lehetséges válaszok: 

 az anyanyelv ismerete és ápolása 

 stilárisan igényes és pontos nyelvhasználat 

 hazaszeretet 

 törekvés ismeretek/tudás szerzésére és továbbadására 

 áldozatvállalás 

 erényesség 

 az ékesszólás elsajátítása 

 idegen nyelvek ismerete 

 jót tenni másokkal 

 cselekvés a haza és az emberiség érdekében 

 istenhit 

 nyitottság 

 hiúság, képmutatás kerülése 
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3. DRÁMAI IDÉZETEK  

Drámai művek első sorait idézzük. Írja be a táblázatba a szereplő nevét, a mű 

szerzőjét, címét és műfaját!   

(Helyes válaszelemenként 0,5 pont, a feladatra összesen 8 pont adható.)  

 

Idézet 
A dráma 

szerzője 

A dráma 

címe 

A dráma 

műfaja 

„Minden országot bejártam, 

Minden messze tartományt, 

S aki álmaimban él, 

A dicsőt, az égi szépet 

Semmi földön nem találtam.” 

Ki mondja? Csongor 

Vörösmarty 

Mihály 

Csongor és 

Tünde 

drámai 

költemény/  

emberiség- 

költemény/ 

mesedráma/ 

kétszintes dráma 

„Iszméné, testvér, egy szív, egy lélek velem, 

Ismersz-e bajt, mit Oidipusz atyánk után 

Kettőnkre, kik még élünk, nem halmozna 

Zeusz? 

Mert nincsen átok és nincs semmi fájdalom, 

Nincs becstelenség és nincsen megcsúfolás, 

Amit ne látnánk rajtunk teljesedni be.” 

Ki mondja? Antigoné 

Szophoklész Antigoné tragédia 

„Ah Biberach! Örvendj! bizonnyal az 

Enyim fog ő - az a szemérmes angyal - 

Enyim fog ő lenni, kiért sokat 

Oly nyughatatlan szívvel éjtszakáztam! 

Oh Biberach, enyim bizonnyal ő!” 

Ki mondja? Ottó 

Katona 

József 

Bánk bán tragédia 

„Gyorsan közelget; szép Hippolytám, 

A nászi óra; négy boldog nap új 

Holdat derít föl; ah, de mily soká 

Fogy e vén hold nekem! s epeszti vágyam, 

Mint özvegy asszony, hervadt mostoha, 

Ki egy fiú örökjén teng sokáig.” 

Ki mondja? Theseus 

Shakespeare Szentivánéji 

álom 

vígjáték/ komédia 

 

4. VERSTAN – JÓZSEF ATTILA  

Határozza meg az alábbi József Attila-idézetek verselését: a verselés módját (1 pont), 

állapítsa meg a sorfajtákat (1 pont), és nevezze meg - ahol szükséges - a strófát / 

versformát (1 pont)! (Az első két idézetben a sorfajták megnevezésekor csak a hiánytalan 

megoldásért adható pont. A feladatra összesen 10 pont adható.)  

 

„Flóra, karcsú, szép kehely, állsz előttem, 

mint csokor van tűzve beléd a mennybolt 

s napvirág felhők, remegő levél közt 

hajlik az estnek.” 

(József Attila: Én, ki emberként…) 

A verselés A sorfajták A strófa / versszak 

időmértékes 

 

1., 2., 3. sor: szapphói sorok  

4. sor: adoniszi sor 

szapphói strófa 
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„Bátyám, ki bortól mámoros éneket 

Zengsz húrodon, Te, nézd a magyar hazát, 

Csitítsd el Anna-kérő szíved 

S öntsd az erőd a reménytelenbe.” 

(József Attila: Juhász Gyulához) 

A verselés A sorfajták A strófa / versszak 

időmértékes 

 

1. sor: (11 szótagos) nagy alkaioszi sor 

2. sor: (11 szótagos) nagy alkaioszi sor 

3. sor: (9 szótagos) jambusi kilences 

4. sor: (10 szótagos) kis alkaioszi sor 

alkaioszi strófa 

   

„Látod, mennyire, félve-ocsúdva szeretlek, Flóra! 

E csevegő szép olvadozásban a gyászt a szivemről, 

mint sebről a kötést, te leoldtad - ujra bizsergek. 

Szól örökös neved árja, törékeny báju verőfény, 

és beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem.” 

(József Attila: Flóra) 

A verselés A sorfajták 

időmértékes hexameter 

 
„De szeretnék gazdag lenni, 

Egyszer libasültet enni, 

Jó ruhába járni kelni, 

S öt forintér kuglert venni.” 

(József Attila: Kedves Jocó!) 

A verselés A sorfajták 

ütemhangsúlyos / magyaros kétütemű/felező nyolcas (4 / 4) 

 

5. BIBLIAI ISMERETEK  

Értelmezze röviden az alábbi bibliai fogalmakat! A meghatározás legalább két állítást 

tartalmazzon!  

(Minden helyes megoldás 1 pont, 0,5 pont nem adható, a feladatra összesen 6 pont adható.) 

Minden más tartalmilag helyes meghatározás elfogadható. 

fogalom meghatározás  

evangélium Bibliai újszövetségi műfaj. Jelentése: jó hír, örömhír. Jézus életét, tetteit, 

tanításait beszéli el. Az Újszövetség első könyvei: Máté, Márk, Lukács, 

János evangéliumai. 

példabeszéd Példázat/parabola. Tanító célzatú, valamilyen erkölcsi, társadalmi 

igazságra rávilágító rövid történet. Pl.: a magvető példázata, a tékozló 

fiú története. 

zsoltár Vallásos tárgyú közösségi ének, istentiszteleti célokat szolgáló verses 

imádság. Az ókori héber, majd a keresztény irodalom egyik műfaja.  

Golgota (Koponya-hegy) Jézus korában a jeruzsálemi városfalon kívüli hegy, 

Jézus keresztre feszítésének helyszíne. 

Jelenések könyve Görög megnevezése apokalipszis (feltárás, felfedés). János evangélista 

látomásait tartalmazza. Az Újszövetség utolsó írása. 

passió Szenvedéstörténet. Jézus kínszenvedésének és kereszthalálának története. 
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6. ARANY-BALLADÁK 

Arany János balladáinak ismeretében töltse ki a táblázatot!  

(Csak a hibátlanul és hiánytalanul kitöltött sorra adható 1-1 pont.   

A feladatra összesen 6 pont adható) 

Ágnes, Dalos Eszti, tőr, palló, patakpart, Bárczi Benő, pamlag, fehér pénz, templom, koboz, 

furulya, Adony, Rebi néni, bárd, Montgomery, radványi erdő, Kázmér, lepel 

szereplő helyszín tárgy műcím 

Dalos Eszti Adony furulya Tengeri-hántás 

Bárczi Benő radványi erdő tőr Tetemre hívás 

Kázmér templom pamlag Zách Klára 

Rebi néni palló fehér pénz Vörös Rébék 

bárd Montgomery koboz A walesi bárdok 

Ágnes patakpart lepel Ágnes asszony 

 

7. IRODALMI SMS  

Melyik magyar műre ismer rá a megadott rövid információk alapján?  

(A szerző teljes nevének és a mű címének helyes megnevezése: 0,5-0,5 pont. A műfaj 

megnevezése 1 pont. A feladatra összesen 4 pont adható..) 

 kurta farsang – pártában maradt lányok harca – csodás átalakulás 

szerző: Csokonai Vitéz Mihály 

műcím: Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon 

 a várőrség elvonulása – Csóri vajda és serege harci tettei 

szerző: Arany János 

műcím: A nagyidai cigányok 

 szökés a templomból – szerelmi viszály – kocsmai verekedés  

szerző: Petőfi Sándor 

műcím: A helység kalapácsa 

Mindhárom mű közös műfaja:  komikus eposz /vígeposz 

8. RÉGI SZAVAINK  

Értjük-e a szerző szavát? Helyettesítse ma használatos szóval/kifejezéssel az aláhúzott 

dőlt betűs szavakat!   

(Minden helyes válaszra 1 pont, a feladatra összesen 4 pont adható.) 

 

idézet a dőlt betűs szó magyarázata 

„Szemem künyüel árad 

Én junhum buol fárad.”/Ómagyar Mária-siralom/ 
junhum: keblem, belsőm 

„Ó, van-é még egy erémi szállás, 

Régi barlang, szent fedél,”/Csokonai Vitéz Mihály/ 
erémi: remetei 

„De tréfa nélkül, édes néném, mi itt igen szép 

kies helyt vagyunk.”/Mikes Kelemen/ 

kies: vonzó, szemet gyönyörködtető, 

derűt árasztó 

„S a vadon tájék kiderült virány lesz gyenge 

dalodra.”/Berzsenyi Dániel/ 
virány: virágos mező, táj 

  



Magyar irodalom Javítási-értékelési útmutató 

OKTV 2020/2021 8 1. forduló 

 

9. DUNA-MOTÍVUM 

Olvassa el a részleteket, majd nevezze meg a szerzőt és a műcímet! 

(Minden helyesen megnevezett szerző és műcím 0,5-0,5 pontot ér, a feladatra összesen 5 

pont adható.) 

idézet szerző műcím 

„Még mély hó települ a téli földre, 

Erdőn, mely csak a zöld levélre büszke, 

Szürke súly a ködös fagy zúzmarája, 

S el kell hagyni a szép Körös vidékét 

És sietni Dunánk felé, Urunkhoz.” 

Janus 

Pannonius 
Búcsú Váradtól 

„A huszonnégy evezősnek három óráig tartott 

feljönni arról a pontról, ahol a Szent Borbáláról 

legelébb meglátták, a perigradai szigetig, ahol a 

Duna két ágra válik. Ennek a szigetnek a 

sziklatömegei eltakarták előle az egész Duna-öblöt, 

az ágyúnaszádról nem lehetett látni, mi történt a 

sziklák mögött.” 

Jókai Mór Az arany ember 

„Bejártam a rónát, 

Melyet átölel a Tisza-Duna karja, 

S ölében, mint kedves mosolygó gyermekét, 

Az anya, úgy tartja.” 

Petőfi Sándor 
Kis-Kunság 

(Kiskunság) 

„A Duna csak folyt. És mint a termékeny, 

másra gondoló anyának ölén 

a kisgyermek, úgy játszadoztak szépen 

és nevetgéltek a habok felém.” 

József Attila A Dunánál 

„Órjás szemekben hull e zápor, 

Lenn táncol órjás buborék; 

Félkörben az öngyilkos tábor 

Zúg fel s le, mint malomkerék; 

A Duna győzi s adja még.” 

Arany János Híd-avatás 

 

10. KAPCSOLATOK 

Nevezze meg a felsorolt személyek közötti irodalmi kapcsolatot!  

(Minden helyesen és pontosan megnevezett kapcsolat 1 pontot ér, 0,5 pont nem adható, a 

feladatra összesen 5 pont adható.)  

Minden más helyes válasz elfogadható. 

személyek kapcsolat 

Aiszóposz (Aesopus/ Ezópus)  

– Heltai Gáspár 

Heltai Gáspár átdolgozta Aiszóposz meséit. (Száz 

fabula) 

Byron – Puskin 
A verses regény műfajában mindketten alkottak. A 

byroni spleen hatott Puskin művészetére.  

Szophoklész - Euripidész  

– Bornemisza Péter 
Mindhárman feldolgozták az Elektra-témát. 

Kodály Zoltán  

– Kecskeméti Vég Mihály 

Kecskeméti Vég Mihály zsoltárfordítása (55.) az 

alapja Kodály Psalmus Hungaricusának.  

Vergilius – Zrínyi Miklós 
Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című eposzának 

egyik forrása Vergilius Aeneise.  
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11. ELŐDÖK ÉS UTÓDOK 

A) EMLÉKBESZÉD  

Kosztolányi Dezső Vörösmarty Mihályról szóló emlékbeszédének egy részletét 

idézzük.  

 

„Az ifjú nagyrakelendő álmai s a férfi bizakodó munkája után, öregen, betegen, meszes erekkel, 

megsűrűsödött vérrel a kétségbeesés égig kiáltó hangjait hallatta. … Vörösmarty a mi 

csodaaggastyánunk. Ez az ő shakespeare-i korszaka. Belemerült Shakespeare költészetébe, 

szakadatlanul ezt szemlélte, mint az elborult hajós a tengert. Merészsége az ő merészségén 

edződött, öregkori költeményei líránknak shakespeare-i remekei”.  

(Kosztolányi Dezső: Emlékbeszéd Vörösmarty Mihályról) 

 

Olvassa el az idézetet, majd válaszoljon a kérdésekre!  Értelmezze Kosztolányi Dezső 

idézett gondolatait! Mely kései Vörösmarty-költeményeket nevezhette Kosztolányi 

„shakespeare-i remekeknek”, és miért?  

(Minden helyes megállapításra és műcímre 1 pont adható, az A) feladatra összesen maximum 

4 pont. 0,5 pont nem adható.) Minden más helyes válasz elfogadható. 

 

Hazánkban Vörösmarty volt Shakespeare egyik legnagyobb hatású népszerűsítője, fordítója, 

ismerője. Már az 1820-as évektől foglalkoztatta Shakespeare, akitől folyamatosan fordított 

drámarészleteket. 1853-1854-ben nyomorúságos lelki és testi állapotban dolgozott a költői 

alkatával legrokonabb Shakespeare-dráma, a Lear király fordításán. Az idézett 

szövegrészletben Kosztolányi Dezső erre az alkotói korszakra, a szabadságharc bukása utáni 

időkre, a csalódott, kétségbeesett és beteg Vörösmartyra utal. Emlékbeszédében az 1850-es 

években keletkezett versekre céloz: Előszó, A vén cigány, Fogytán van a napod…  

 

B) MŰFORDÍTÁS 

Vörösmarty Mihály és Kosztolányi Dezső egyaránt fordított Shakespeare-től. 

Nevezzen meg tőlük egy-egy Shakespeare-fordítást!  

(Helyes válaszelemenként 1 – 1 pont, összesen 2 pont adható. Minden helyes válasz 

elfogadható.) 

Fordító Műcím (Shakespeare-fordítás) 

Vörösmarty Mihály 

Julius Caesar, 

Lear király 

(III. Richard, Romeo és Júlia: csak részletek készültek el)  

Kosztolányi Dezső Romeo és Júlia, Téli rege 

 

C) MŰCÍMEK 

Mely Vörösmarty-művekre utalnak a szerzők? Adja meg a művek címét!   

(Helyes válaszelemenként 1 – 1 pont, összesen 3 pont adható.) 

 

„Vörösmarty igéivel, Vörösmarty lelkével fordulunk itteni és távoli testvéreinkhez, s megfogyva 

bár, de törve nem bátran kiáltunk a népek hazájához, a nagyvilághoz.” (Kosztolányi Dezső) 

Szózat 

„A Vándorok és az Éj jelenetei tehát nem epizódok, nem ártanak a mű egységének, hanem 

ellenkezőleg, itt sűrűsül eggyé a nagy költemény ezer szála.” (Babits Mihály) 

Csongor és Tünde 
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„S minden kétségbeesésen túl újra és újra fölvillan benne a leküzdhetetlen, nagy, vallásos 

remény, mely a vér és gyász özöne fölött is egy új Noé-bárkáját ígéri.” (Babits Mihály) 

A vén cigány   

 

12. ZENEI MŰVELTSÉG  

Nevezze meg a megzenésített művek zeneszerzőjét!  

(Minden helyes válasz 1 pont, a feladatra összesen 5 pont adható. A felsoroltakon kívül 

minden más helyes válasz is elfogadható.) 

 

A mű szerzője A mű címe A zeneszerző neve 

Katona József Bánk bán Erkel Ferenc 

Puskin Anyegin Csajkovszkij 

Vörösmarty Mihály Szózat Egressy Béni 

Shakespeare Othello Giuseppe Verdi 

Balázs Béla A kékszakállú herceg vára Bartók Béla 

 

13. GÖRÖG MITOLÓGIA  

A görög hitvilág mely alakjait idézik meg a következő versrészletek? Nevezze meg a 

felismert görög mitológiai alakot!  

(Minden helyesen megadott név 1 pont, a feladatra összesen 5 pont adható.) 

 

„Anyám az égből ledobott, az ebszem, 

mert csúf valék és szégyenére, sánta;  

teljes egész nap, teljes éjjel estem  

mint hullócsillag, a nagy Óceánba.” Héphaisztosz 

(Babits Mihály) 

 

„…! te lelkem régi istensége! 

hétszínű, gyöngyös, mint nektári kelyh, 

ezerszínű, uszályos, égnek éke, 

…, kinek ruhája pávapelyh, 

…, kinek mosolyja a szivárvány, 

szinek bontója, koszorús hajú, 

ivelt szeszély, ég hidja, tarka bálvány, 

jer ontsd elémbe képeid, 

beszédes színkapú!”  Irisz 

(Babits Mihály) 

 

„A végtelen gyász hallatára 

A szirtek keselyűje ébred 

És éktelen nagy vijjogása 

Betölti félsszel a vidéket. 

És szilaj, biztos szárnycsapással 

A Kaukázus felé tartva, 

Lecsap a csúcsra s a titánnak 

Szívébe vág rettentő karma!” Prométheusz 

(Juhász Gyula) 
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„ … a tüzes naphoz futott. 

Szárnyáról olvadt már a lágy burok, 

és léghasító tolla meglazult, 

előtte végtelen volt még az út.” Ikarosz 

(Kosztolányi Dezső) 

 

„Áll puszta szigetparton, vak titán, 

Kiszúrt szemével végtelenbe néz, 

Két roppant karja: két leroppant ág, 

A Góliáthot csalafintaság, 

Az őserőt legyűrte törpe-ész.” küklopsz/ Polüphémosz 

(Reményik Sándor) 

 

14. FORDÍTOTT DRÁMAI KISLEXIKON  

Nevezze meg azt a fogalmat, amelyre igaz a meghatározás!  

(Minden helyesen megadott fogalom 1 pont, a feladatra összesen 4 pont adható.) 

 Angol eredetű versforma. Shakespeare drámái által vált ismertté. Rímtelen, 10-

es vagy 11-es jambikus lejtésű sor:  

blank verse 

 Középkori vallásos színjáték, melynek témája szentek életének, csodatételeinek 

bemutatása: 

mirákulum 

 A szerző „szócsöve”, a drámai mű elmélkedő alakja, aki tárgyilagosan, sokszor 

kívülállóként ítéli meg a szereplőket és az eseményeket: 

rezonőr 

 A görög tragédia eleme. Panaszdal, a szereplő és a kar lírai dialógusa: 

kommosz 

15. E feladat a pályázó által választott, a második fordulóban kifejtendő témakörre utal. 

A választott téma:  ...............................................................................................................  

Indokolja meg a témaválasztását! Kerülje az általánosságokat (pl.: „… mert szeretem” stb.)! 

A három konkrét, igényesen megfogalmazott válasz 1-1 pont.  

(Csak igényesen megfogalmazott indokokra, kérdésekre, tényekre, szakirodalmi 

hivatkozásokra adható 1-1 pont, a feladatra összesen 3 pont adható.) 
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