
  

Kódszám: 

 

OKTATÁSI HIVATAL 
 

A 2020/2021. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

MAGYAR IRODALOM 

FELADATLAP 

Munkaidő: 300 perc (feladatlap: 60 perc, zárthelyi pályamunka: 240 perc) 

Elérhető pontszám: 100 pont (feladatlap: 20 pont, zárthelyi pályamunka: 80 pont) 

ÚTMUTATÓ 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűkkel ki kell tölteni a versenyző adatait 

tartalmazó részt! A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, 

kizárólag a versenyző kódszáma, amelyet minden munkalapra rá kell írni! 

Minden versenyző csak az általa választott témához tartozó feladatlapot oldja meg! A 

megoldáshoz íróeszközön kívül más segédeszköz (az alapmű, vagy más forrás) nem 

használható! Javítás csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás fölé- 

vagy melléírásával történhet, kifestőt tilos alkalmazni! Durva vagy súlyos helyesírási hibáért 

pontlevonás jár. Az üresen hagyott részeket át kell húzni a dolgozatban! 

A feladatlap beadása után a zárthelyi pályamunka elkészítéséhez íróeszközön kívül 

kizárólag a választott irodalmi mű (művek) szövege használható, egyéb segédanyag 

(kézirat, szakirodalom, jegyzet stb.) nem. Minden versenyzőnek az általa választott 

témában kell kidolgozni a pályamunkát a helyszínen kapott tisztázati lapokon!  

A munka végén minden dolgozatlapot a borítólapban kell elhelyezni, és azzal együtt kell 

beadni. 

Elért pontszám: 
  

Bizottsági tagok aláírása: 
 

     

 
A VERSENYZŐ ADATAI Kódszám:  

A versenyző neve:  oszt.:   

Az iskola neve:   

   

Az iskola címe:  irsz.  város 

  utca  hsz. 
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KÉRJÜK, ERRE AZ OLDALRA NE ÍRJON! 
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1. A Juhász Gyula lírája című témakörhöz tartozó feladatlap 

1. feladat 

Az alábbi táblázatba írja be a megjelenés éve alapján Juhász Gyula versesköteteinek a címét! 

Kötetcím Megjelenés éve 

1.  1907 

2.  1914 

3.  1918 

4.  1925 

5.  1929 

6.  1935 

Elérhető pontszám: helyes kötetcímenként 0,5 - 0,5 pont, összesen 3 pont. 

2. feladat 

Juhász Gyula számos művészt és tudóst idézett meg verseiben. Nevezzen meg a 

verscímekben is megjelenített személyek közül egyet-egyet! 

 zene: .................................................................................................................................  

 festészet: ..........................................................................................................................  

 szobrászat: ......................................................................................................................  

 magyar irodalom: ...........................................................................................................  

 világirodalom: .................................................................................................................  

 filozófia: ...........................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszelemenként 0,5 - 0,5 pont, összesen 3 pont. 

3. feladat 

Foglalja össze röviden, hogyan kapcsolódnak az alábbi helyszínek Juhász Gyula életéhez! 

Válaszában két lényegi elemet említsen! 

Szeged: 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Máramarossziget:  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 1 - 1 pont, összesen 2 pont.  
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4. feladat 

Olvassa el az idézett szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre! 

„Én Juhász Gyulát alig, de alig ismertem. Mindössze talán egyszer beszéltem vele…csak 

később, soká hallottam, hogy verseket ír hozzám. Boldog voltam, örültem, és az ismerősök 

lépten-nyomon gratuláltak a versekhez. Én csak akkor döbbentem rá, hogy ezekhez a versekhez 

semmi, de semmi közöm. Ezek a csodálatos versek csak a szőke hajamnak, kék szememnek és 

Juhász Gyula elképzelt ideáljának szóltak, de nem nekem, és nem hozzám…”  

a) Kinek az alakjára ismer a fenti szövegrészlet alapján? 

A személy neve:  ..................................................................................................  

b) Mely Juhász Gyula költeményben szerepelnek a fenti szöveg utolsó mondatának elemei?  

A vers címe:  .........................................................................................................  

c) Adja meg két másik, szintén az adott személyhez/személyről szóló költemény címét! 

Verscímek: 1.  ......................................................................................................  

2.  .......................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszelemenként 0,5 - 0,5 pont, összesen 2 pont.  

5. feladat 

Lukácsy Sándor irodalomtörténész javasolta, hogy nevezzék el Juhász Gyula-strófának a 

költő által gyakran alkalmazott kétsoros versformát.  

Nevezzen meg két verscímet, amelyben megjelenik az említett versforma!  

Verscímek: 1.  ......................................................................................................  

2.  .......................................................................................................  

Említsen egy másik, Juhász Gyula által kedvelt versformát verscímmel együtt! 

Versforma: ...........................................................................................................  

Verscím: ...............................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszelemenként 0,5-0,5 pont, összesen 2 pont. 
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6. feladat 

Két levélrészletet idézünk. Magyarázza meg az aláhúzott szövegrészeket! Mi volt a 

jelentőségük Juhász Gyula pályáján?  

a) „Kedves Mihályom nagy dologról van szó. Modern magyar antológiát akarunk 

szerkeszteni, Adyval élén. (…) Azonnal küldj még egy bokrétát verseidből, mert terád nagyon 

számítunk! Föltétlenül.”  

(Juhász Gyula – Babits Mihálynak, Nagyvárad, 1908. április 28.) 

Modern magyar antológia:  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

b) 

„Igen tisztelt kedves Barátom, 

köszönöm kedves levelezőlapodat, s levélben felelek, mert meg akarom írni hogy Juhász Gyulát 

én a B.-díjak egyikére már régen jelöltem magamban, s előttem ő kezdettől fogva a 

legkomolyabb jelöltek egyike volt. De a díjak csak januárban folyósíthatók; ez évben csupán 

csekély összeg áll rendelkezésre rendkívüli segélyek céljaira, s ugy érzem, nem volna méltó 

olyan emberhez mint Juhász Gyula, s nem is sokat használna, ha „segély” címén adnánk neki 

valamely nem-jelentékeny összeget.”  

(Babits Mihály – Zolnai Bélának, Esztergom, 1928. augusztus 5. után) 

B.-díj:  ........................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 2 - 2 pont, összesen 4 pont. 

7. feladat 

Juhász Gyula 1922-ben írt sorait idézzük. Az idézet alapján nevezze meg a méltatott 

költőt és verseskötetének a címét!  

 

„A legnagyobb készséggel és örömmel vállalkoztam arra, hogy ………..…. első verses 

könyvéhez előszót írjak. Ez a nagyon fiatal és nagyon tehetséges költő a legteljesebb mértékben 

megérdemli, hogy a figyelem feléje forduljon, hogy igaz szeretettel és reménységgel fogadja a 

magyar olvasóközönség, és hogy a kritika se menjen el mellette közömbösen vagy 

ellenségesen, és ne elégedjék meg vele szemben a nyomtatásban megjelenőknek rendesen 

kijáró vállveregetéssel.” 

Költő neve:  ............................................................................................  

Verseskötet címe:  ..................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 0,5 - 0,5 pont, összesen 1 pont.  



Magyar irodalom Kódszám: 

OKTV 2020/2021 6 2. forduló 

8. feladat 

Juhász Gyula egyik közismert költeményéből idézünk. Pótolja a versszövegből hiányzó 

földrajzi neveket, majd nevezze meg a vers címét!   

 

„Nem kell beszélni róla sohasem,  

De mindig, mindig gondoljunk reá.  

 

Mert nem lehet feledni, nem, soha,  

Amíg magyar lesz és emlékezet,  

Jog és igazság, becsület, remény,  

Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 

Melyet magyar erő szerzett vitézül,  

S magyar szív és ész tartott meg bizony.  

Egy ezer évnek vére, könnye és  

Verejtékes munkája adta meg  

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.  

 

És nem lehet feledni, nem, soha,  

Hogy a mienk volt a kedves ………………………….,  

Hol királyokat koronáztak egykor,  

S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,  

Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország! 

És nem lehet feledni, nem, soha,  

 

Hogy a mienk volt legszebb koszorúja Európának, a ……………………. éke,  

És mienk volt a legszebb kék szalag,  

Az ………………….. gyöngyös pártadísze!  

És nem lehet feledni, nem, soha,  

Hogy a mienk volt …………………………., ahol  

Ferenczy festett, mestereknek álma  

Napfényes műveken föltündökölt,  

S egész világra árasztott derűt.  

És nem lehet feledni, nem soha,  

Hogy ………………………. egy Ady énekelt,  

És holnapot hirdettek magyarok”.  

 

A vers címe: ...................................................................................................  

 

Elérhető pontszám: helyes válaszelemenként 0,5-0,5 pont, összesen 3 pont. 
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FIGYELEM! 

A feladatlap megoldása után kidolgozandó TÉTEL CÍME: 

A számkivetettség érzésének megjelenítése Juhász Gyula lírájában 
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2. A Mikes Kelemen Törökországi levelek című témakörhöz tartozó feladatlap 

1. feladat 

Állítsa időrendbe Mikes Kelemen életének eseményeit! 

A fényes porta a kuruc emigráció básbugjának nevezi ki az utolsó - még Rákóczi 

kíséretében érkezett - bujdosót. 
A 

Rákóczi József hadjáratának résztvevőjeként legalább „Erdély köpönyegit”, azaz 

hegyeit láthatja a távolból. 
B 

Mostoha apja, Boér Ferenc hatására Mikes katolizál, majd nem sokkal később II. 

Rákóczi Ferenc apródjai közé kerül. 
C 

III. Ahmed szultán meghívására a kuruc emigráció Gallipoliba érkezik. D 

A Rákóczival együtt kibujdosott kurucok közül utolsóként halt meg. E 

Mikes követi urát Lengyelországba, majd Franciaországba is, ahol a kortárs 

francia kultúrával ismerkedett meg. 
F 

„Ex Turcia nulla redemptio!”Mikes utolsó hazatérési kérvényét is elutasítja 

Mária Terézia. 
G 

Mikes szerelmét - Kőszeghy Zsuzsit - az özvegy Bercsényi Miklós veszi 

feleségül. 
H 

 

Helyes sorrend 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

        

Elérhető pontszám: helyes elemenként 0,5 - 0,5 pont, összesen 4 pont 

2. feladat 

Fikció a fikcióban: milyennek ismerjük meg a Törökországi levelek alapján Mikes 

Kelemen ,,édes nénjéhez” fűződő viszonyát? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszelemenként 1-1 pont, összesen 2 pont. 
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3. feladat 

Nevezze meg a költői képeket és alakzatokat az alábbi Mikes-idézetekben! 

a)  ,,A bujdosásban is bujdosnunk kell.” 

 ....................................................................................................................................................  

b)  ,,azon légy édes néném, hogy Kelemen ne kelletlen, hanem kellemes legyen nálad.”  

 ....................................................................................................................................................  

c)  ,,De legelőször szép színű és jó szagú hírt írok, azután írom meg a csendülő hírt.”  

 ....................................................................................................................................................  

d) ,,mert nálok harang nincsen, hanem arra rendeltetett emberek vannak, kik felmennek a 

mecsetbe, az ujjokkal bédugván fülököt, egész teli torokkal éneklik ezeket a szókot. ... ezek 

a bőrharangok …. először dél felé éneklik, azután észak, napkelet és napnyugot felé.” 

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 4 pont. 

4. feladat 

Fejtse ki, mi a kapcsolat a megnevezett hely, személyek és Mikes Kelemen között! 

Boér (Huszár) József:  ..............................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Jean-Louis d'Usson Bonnac:  ..................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Kolozsvár:  ................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Podjebrád Katalin:  ..................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Árva Torma Éva:  .....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 5 pont. 

5. feladat 

Mikes alakja a művészetekben 

a) Nevezze meg az alkotások szerzőjét! 

„Peregnek a fákról az őszi levelek, 

Kit erre, kit arra kergetnek a szelek 

S más vidékre száll a 

Csevegő madárka 

Nagy Törökországból... 

Hát én merre menjek, hát én merre szálljak, 

Melyik szögletébe a széles világnak 

Idegen hazámból!?” 

Szerző neve: ............................................   
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Alkotó neve: 

 .................................................................  

Alkotó neve: 

 ..................................................................  

 

b) Melyik folyóirat címlapján vált ismertté a jobb oldali plakett? 

 ..................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 0,5-0,5 pont, összesen 2 pont. 

 

6. feladat 

Mikes Kelemen szépirodalmi témájú művet is fordított. 

Mi a címe? Mik a fordítás sajátos jellemzői? 

 

A mű címe:  ..................................................................  

A fordítás sajátosságai:  

a) ...................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

b) ...................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszelemenként 1-1 pont, összesen 3 pont. 

  

 
FIGYELEM! 

 A feladatlap megoldása után kidolgozandó TÉTEL CÍME: 

 
A személyesség megjelenítése a Törökországi levelek című gyűjteményben 
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3. A Gyurkovics Tibor drámáinak világa (Nagyvizit és Csóka-család)  

című témakörhöz tartozó feladatlap 

 

1. feladat 

Hogyan kapcsolódnak az alábbi személyek, helyek Gyurkovics Tiborhoz! 

Kapás Dezső:  ..........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Fészek Művészklub: ...............................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

„Lipócia”:  ...............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Lev NyikolajevicsTolsztoj:  .................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Hernádi Gyula: .......................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Veszprém:  ...............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Várkonyi Zoltán:  ................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Szakonyi Károly: .................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 0,5 - 0,5 pont, összesen 4 pont.  
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2. feladat 

Pályatársa Gyurkovics Tibort a „magyar irodalom pentatlonistájának” (öttusázójának) 

nevezte, mert annyi műnemben és műfajban alkotott. A Gyurkovics-életműből írjon két-

két példát az alábbi műnemre, illetve műfajokra! 

 

Műnem/műfaj Példa 

Líra 

 

 

 

 

Regény 

 

 

 

 

Novella 

 

 

 

 

Esszé 

 

 

 

 

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 0,5 - 0,5 pont, összesen 4 pont. 

3. feladat 

Soroljon fel négy Gyurkovics-színművet az Őszinte részvétem (Csóka-család) és a Nagyvizit 

című drámákon kívül!  

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 0,5-0,5 pont, összesen 2 pont. 
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4. feladat 

Gyurkovics Tibor világirodalmi mesterének Csehovot és Beckettet tekintjük. A Nagyvizit 

és az Őszinte részvétem (Csóka-család) alapján két-két ténnyel igazolja Csehov és Beckett 

drámáinak hatását! 

Szerző Hatások 

Anton Pavlovics 

Csehov 

 

 

 

 

 

 

Samuel Barclay 

Beckett 

 

 

 

 

 

 

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 0,5-0,5 pont, összesen 2 pont. 

5. feladat 

A Nagyvizit és az Őszinte részvétem (Csóka-család) alapján értelmezze az alábbi kortárs 

szerzői kritikákat: 

a) „A szeretet prédikátora, csakhogy lépten-nyomon azt kell tapasztalnia, hogy a szeretet 

megszűnt az élet normája lenni. S a szeretettel az észszerűség, a rend hullik ki 

mindennapjainkból" (Tarján Tamás) 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 2 pont. 
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b) „Drámaíróként a közép-kelet-európai abszurdnak azt a vonulatát folytatja, amelyben a 

morbid világlátás társadalmi felelősségérzettel párosul. Ez a szemléletmód az abszurd 

jelenségeket nem a világból kiszakítva vizsgálja. Gyurkovicsot legtöbb színpadi művében 

az foglalkoztatja, mit jelent ma magyarnak, közép-kelet-európainak lenni, milyen 

tanulságokat hordoz a múlt, és mit őriz ebből a generációk tudata, milyen szálakkal kötődik 

az egyén sorsa a nemzetéhez, mi a haza fogalma napjaink valóságában. Ezek a kérdések 

tragikusak és sorsdöntőek. Írói alkatától azonban idegen a tragédia. Kérdéseit és válaszait 

ezért – paradox módon – a groteszk segítségével fogalmazza meg. Ez adja műveinek sajátos 

szemléletét és jellegzetes humorát.” (Ézsiás Erzsébet) 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 2 pont. 

Minden más, helyes válasz elfogadható. 

c) „Gyurkovics színművében (Nagyvizit) – anélkül, hogy az a dialógusokban, a cselekményben 

vagy a színpadi atmoszférában kiteljesedne – sokkal többről van szó. A hősök anekdotába 

illő nevetségessége, egyéniségük ilyen vagy olyan torzulása megrendítő magányuk 

következménye.[…] A kommunikációs kapcsolat mégis létrejön: félszavakból is értik 

egymást. Pedig feltehetően semmiféle szorosabb kapcsolat nincs közöttük, csak éppen 

azonos gondokkal, kérdésekkel küszködnek.  

Ahogy a magány kérdése elsikkad az előadásban, úgy szinte észre sem vesszük, hogy a 

betegek életének lényege a várakozás állapota.” (Taxner-Tóth Ernő)  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 2 pont. 

Minden más, helyes válasz elfogadható.  



Magyar irodalom Kódszám: 

OKTV 2020/2021 15 2. forduló 

6. feladat 

Gyurkovics Tibor neve elválaszthatatlan egy 1991-ben a Duna TV-n induló kulturális 

tévéműsortól. Nevezze meg a műsor címét! Mi volt a szerepe az írónak ebben a műsorban? 

A műsor címe:  ..........................................................................................................................  

Az író szerepe a tévéműsorban:  ............................................................................................. 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 1-1 pont, összesen 2 pont. 

 

 

 

 

  

FIGYELEM! 

A feladatlap megoldása után kidolgozandó TÉTEL CÍME: 

Élethelyzetek és értékrendek megjelenítése Gyurkovics Tibor abszurd drámáiban 

(Nagyvizit, Őszinte részvétem/Csóka-család) 
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4. A Dürrenmatt drámáinak világa című témakörhöz tartozó feladatlap 

1. feladat 

Fejtse ki, mi a kapcsolat az alábbi művek, személyek, helyek, fogalmak és Friedrich 

Dürrenmatt között! 

(Válasza legalább két-két lényegi információt tartalmazzon!) 

Neuchâtel: ..................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Shakespeare: .............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Charlotte Kerr: .........................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

makáma: ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Galilei: .......................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 1 - 1 pont, összesen 5 pont. 

2. feladat 

Dürrenmatt életművének ismeretében töltse ki a táblázatot! 

Műfaj Cím 

 Der Doppelgänger 

regény  

 A megbízás 

(színházi) esszé  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 0,5 - 0,5 pont összesen 2 pont. 
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3. feladat 

Játék a nevekkel. Ki kicsoda a műben? 

 

A szereplő(k) eredeti 

neve 
A mű címe 

A szereplő felvett/kapott 

neve a műben 

Kläri Wäscher   

Alec Jasper Kilton   

Jakob Hühnlein és  

Ludwig Sparr 
  

Ernst Heinrich Ernesti   

Elérhető pontszám: helyesen kitöltött soronként 0,5-0,5 pont, összesen 2 pont. 

 

4. feladat 

Nevezze meg, melyik művéhez írta Dürrenmatt az alábbi kommentárokat! 

 

„Húsz esztendeje játssza a pojácát, és környezete nem jön rá, hogy módszer van ebben az 

értelmetlenségben.” 

 ......................................................................................................................................................  

„A tervszerűen cselekvő emberek meghatározott célra törnek. A véletlen akkor sújtja le őket a 

legnagyobb csapással, ha e véletlen következtében éppen a céljuk ellentétéhez érnek el: ahhoz, 

amitől rettegnek, ahhoz, amit el akarnak kerülni.”  

 ......................................................................................................................................................  

„Ez a komédia megkísérli okát adni, miért került sor Babilonban toronyépítésre, az 

emberiségnek – a monda szerint- egyik legnagyobb szabású, bár egyben legértelmetlenebb 

vállalkozására.” 

 ......................................................................................................................................................  

„Olyan közösség ez, amely a kísértésnek csak lassanként enged, akárcsak a tanár, de ezt a 

fokozatosságot világosan ki kell domborítani.”   

 ......................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszonként 0,5-0,5 pont, összesen 2 pont.  
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5. feladat 

Ki mondja, kinek, melyik Dürrenmatt-drámában? Töltse ki a táblázatot! 

 

Idézet Ki mondja? Kinek? A mű címe 

„A magad életét te választottad, 

engem az enyémre rákényszerítettél.” 
   

„Amit az ember egyszer kigondol, 

annak következményei vannak.” 
   

„Én hiszek az ön feltámadásában. 

Hiszek abban, hogy Isten csodát tett. 

Hiszek abban, hogy ön élni fog.” 

   

„Hogy ki vagy valójában, nem 

tudom. Magadra öltötted 

szerelmesem alakját, ám mégsem a 

szerelmesem vagy… Tűnő látszat 

vagy csupán.” 

   

Elérhető pontszám: helyesen kitöltött soronként 1-1 pont, összesen 4 pont. 

 

6. feladat 

A következő kérdések A nagy Romulus című drámához kapcsolódnak. 

a) A drámában a történelmi tényektől eltérően Romulust nem gyermekként, hanem 

javakorabeli férfiként mutatja be az író. Milyen értelmezésre ad ez lehetőséget? 

 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: 1 pont 
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b) Milyen groteszk eszközökkel, cselekményelemekkel, irodalmi utalásokkal mutatja be 

Dürrenmatt a Római Birodalom hanyatlását, bukását? Nevezzen meg négyet! 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

Elérhető pontszám: helyes válaszelemenként 0,5 - 0,5 pont, összesen 2 pont. 

c) Ezt a művét történelmietlen történelmi drámának is nevezik? Röviden fejtse ki, miért! 

 .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................  

 

Elérhető pontszám: 2 pont. 

 

A 6. feladatban elérhető összpontszám 5 pont. 

 

  

 
FIGYELEM! 

 A feladatlap megoldása után kidolgozandó TÉTEL CÍME: 

 
Erkölcsi és történelmi példázatok Dürrenmatt drámáiban 
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