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MAGYAR IRODALOM 

Javítási-értékelési útmutató 

1. Juhász Gyula lírája című témakör 

 

1. feladat 

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

címét! 

Kötetcím Megjelenés éve 

1. Juhász Gyula versei 1907 

2. Új versek 1914 

3. Késő szüret 1918 

4. Testamentom 1925 

5. Hárfa  1929 

6. Fiatalok, még itt vagyok! 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: Liszt Ferenc emlékezete, Schumann, Beethovenhez 

 festészet: Sandro Botticelli, Gulácsy Lajosnak, Rippl Rónai  

 szobrászat: Így szól Michel Angelo 

 magyar irodalom: Bujdosó Balassi, Katona József sírján, Ének Arany Jánosról, 

Arany Jánoshoz, Petőfi-kép, Válasz Ady Endrének,  

 világirodalom: Ovid tavaszdala, Goethe Weimarban 

 filozófia: Nietzsche  

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

Minden egyéb helyes megoldás elfogadható. 
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3. feladat 

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

Válaszában két lényegi elemet említsen! 

Szeged: Itt született, s itt halt meg. Ez a város egész életének meghatározó helyszíne. Számos 

versében idézi szülővárosát. Többek között a Szonett Szegedhez című versében: „A magyar 

Alföld legszebb délibábja/ Te vagy, szülötte városom, Szeged”. A szegedi piarista gimnázium 

tanulója volt, első versei a Szegedi Naplóban jelentek meg.  

Máramarossziget: 1906-ban kinevezik ide tanárnak. 1908-ig tanított itt a piarista 

gimnáziumban. Egyik szonettjében is megidézi a várost: „Magyar Kelet bazárja volt e város,/  

Fajok tanyája, ódon és kies”.  

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

Minden helyes megoldás elfogadható. 

 

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: Sárvári (Schall) Anna  

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

A vers címe: Milyen volt … 

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

Verscímek:  Annára gondolok, A régi Anna, Anna örök 

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

Bármelyik Anna-vers címe elfogadható. 

 

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: A tápai Krisztus, Tiszai csönd, Testamentum, Falusi éjszaka … 

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

Versforma: szonett 

Verscím: Szonett, A Himnusz, Humus, Coronatio, Télutó, Béke, Schumann, Lenau 

 

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

Minden helyes megoldás elfogadható. 
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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: A Holnap antológia 1908 szeptemberében jelent meg 

Nagyváradon. Az Antal Sándor szerkesztésében megjelent antológiában Emőd Tamás, Dutka 

Ákos és Balázs Béla mellett Babits Mihály 5, Ady Endre közel 40, Juhász Gyula 12 verssel 

szerepelt (itt jelent meg többek között Epifánia, Humus, Szonett, A Himnusz, Rippl Rónai, Ódon 

ballada, Szögedi interieur című verse is).  

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: Baumgarten-díj. Baumgarten Ferenc Ferdinánd 1923-ban kelt végrendeletében úgy 

döntött, hogy tetemes vagyonából komoly törekvésű, akár a szépirodalmat, akár a tudományt 

művelő magyar írók részesüljenek jutalom vagy segély formájában. A Baumgarten Alapítvány 

kuratóriuma már első alkalommal 1929 januárjában odaítélte a díjat Juhász Gyulának. A költő 

1930-ban és 1931-ben is a díjazottak között volt.  

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

Minden helyes megoldás elfogadható. 
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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: József Attila 

Verseskötet címe: Szépség koldusa 

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

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 Pozsony,  

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 Kárpátok éke,  

És mienk volt a legszebb kék szalag,  

Az Adriának gyöngyös pártadísze!  

És nem lehet feledni, nem, soha,  

Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol  

Ferenczy festett, mestereknek álma  

Napfényes műveken föltündökölt,  

S egész világra árasztott derűt.  

És nem lehet feledni, nem soha,  

Hogy Váradon egy Ady énekelt,  

És holnapot hirdettek magyarok”.  

A vers címe: Trianon 

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

  



Magyar irodalom Javítási-értékelési útmutató 

OKTV 2020/2021 5 2. forduló 

 

 

Felhasznált szakirodalom:  

 Babits Mihály levelezése 1907 – 1909 (s. a. r., Szőke Mária), Akadémiai Kiadó, Budapest, 

2005, 89.  

 Babits Mihály levele Zolnai Bélához (1928), MTA Kézirattár, Ms 4120/508. 

 Borbély Sándor 1983. Juhász Gyula. Budapest. Gondolat Kiadó. 125-126. p. 

 Juhász Gyula összes versei https://mek.oszk.hu/00700/00709/html/ 

 József Attila: Szépség koldusa (előszót írta: Juhász Gyula), Szeged, 1922 

https://nyugat.oszk.hu/html/galeriak/elsokiadasok_album/pages/images2/111jozsef_attila_sze

pseg_koldusa_juhaszgy_eloszo.jpg 

 Lukácsy Sándor: Juhász Gyuláról, Új Írás. 1963/ 6., 730-731.  

 
FIGYELEM! 

 A feladatlap megoldása után kidolgozandó TÉTEL CÍME: 

 
A számkivetettség érzésének megjelenítése Juhász Gyula lírájában 

https://mek.oszk.hu/00700/00709/html/
https://nyugat.oszk.hu/html/galeriak/elsokiadasok_album/pages/images2/111jozsef_attila_szepseg_koldusa_juhaszgy_eloszo.jpg
https://nyugat.oszk.hu/html/galeriak/elsokiadasok_album/pages/images2/111jozsef_attila_szepseg_koldusa_juhaszgy_eloszo.jpg
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2. Mikes Kelemen Törökországi levelek című témakör 

 

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. 

C F D H B G A E 

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

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

nénjéhez” fűződő viszonyát? 

 

Mikes Törökországi leveleinek "címzettje" fiktív (kitalált) személy. Alakjának megalkotásával 

jön létre a mű fiktív világa. Az elképzelt "néne" a kor erdélyi nyelvhasználatának megfelelően 

ifjú, a levélíróval közel egykorú hölgy, az író Törökországban élő rokona. Közvetlen, 

természetes, művelt, érdeklődő, tehát a szellemi társat, a bizalmast, de a vágyott szerelmet is 

jelentette az író számára. 

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

Minden helyes válasz elfogadható. 

3. feladat 

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

a) ,,A bujdosásban is bujdosnunk.” 

paradoxon/ alliteráció/figura ethymologica 

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

figura ethymologica   

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

szinesztézia/ismétlés 

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.”      

metafora/ellentét/ismétlés 

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

Minden helyes válasz elfogadható. 

4. feladat 

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

 

Boér (Huszár) József: féltestvére, anyja második házasságából született, később vette fel a 

Huszár vezetéknevet, 1759-től (amikor engedélyt kapott rá) meleg hangú leveleket írt neki. 

Jean-Louis d'Usson Bonnac: francia márki, konstantinápolyi francia követ, egyes kutatók 

szerint a márki feleségének hatására kezdte el leveleit írni Mikes. 

Kolozsvár: 1700 és 1707 között a jezsuiták kollégiumában tanult; itt szerzett klasszikus latin 

irodalmi műveltséget. 

Podjebrád Katalin: Mikes diákként 1702-ben egy latin nyelvű iskoladráma, A tisztelet 

házassága, avagy Korvin Mátyás fogolyból Csehország királyának a veje lesz előadásán 

Podjebrád Katalint, Hunyadi Mátyás leendő feleségét alakította. 
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Árva Torma Éva Mikes édesanyja, aki kétszer is özvegyen maradt (Mikes Pál, Boér Ferenc). 

1720-ban Károlyi Sándornak kérelmet ír, hogy fiának engedélyezzék a hazatérést, hisz csak 

17 éves volt, mikor kivették a kolozsvári kollégiumból, az ő tudta s akarata nélkül, s adták 

Rákóczi udvarába. Károlyi azt válaszolta az anyának, hogy a fiúnak is kell azt kérnie.  

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

Minden helyes válasz elfogadható. 

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: Lévay József: Mikes 

  

Alkotó neve: Alkotó neve: 

Kass János Beck Ö. Fülöp 

(Mikes Kelemen Rodostóban) (Mikes Kelemen) 

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

A Nyugat folyóirat választotta emblémájának (1908).  

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

Mikes szépirodalmi témájú művet is fordított. Mi a címe? Mik a fordítás sajátos 

jellemzői? 

A mű címe: Mulatságos napok 

A fordítás sajátosságai: 

Madame de Gomez Journées amusantes című novellagyűjteményéből készült válogatása, ahol 

a kerettörténetet erdélyi viszonyokra adaptálta, és az egyes novellákat is inkább átdolgozta, 

mintsem fordította. Madame de Gomez: Mulatságos napok (1745); a nyolckötetes 

regényciklusból egy kötetnyi novella átdolgozása. 

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

Minden helyes válasz elfogadható. 

 

Felhasznált szakirodalom:  

 Bitskey István: Mikes Kelemen és a magyar emlékírók. In: Irodalom, történelem, folklór. 

Mikes Kelemen születésének 300. évfordulójára. A budapesti Mikes konferencián 

elhangzott előadások. Szerk. Hopp Lajos, Pintér Márta, Zsuzsanna, Tüskés Gábor. 

Debrecen, 1992. 67-70. 

 Bódi Katalin: A Törökországi levelek mint levélregény. In: Író a száműzetésben. Mikes 

Kelemen. Szerk. Tüskés Gábor. Bp. 2012. 64-74. 

 Bariska István: A hűség és a lelkierő óriása. Mikes Kelemen (1690-1761). In: Vasi Honismereti 

Közlemények, 1990. 1-2. sz. 1-4.  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Vhk_1990/?pg=3&layout=s 

 Hopp Lajos: Emigráció – száműzetés – bujdosás. Rákóczi és Mikes. In: Hitel, 1996. 8. sz. 76-82. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Hitel1988_1996_2/?pg=193&layout=s&query=mikes 

 Ködöböcz Gábor: Nyelvteremtő erő és csillámló játékosság. Mikes Kelemen szépprózai 

műveiben. In: Magyar Napló, 2011. 10. sz. 24-25. p. 

http://magyarnaplo.hu/wp-content/uploads/2015/01/mn_2011_10.pdf 

 Pogány György: "Ne csak mulatsággal, de haszonnal olvassad". Mikes Kelemen emlékezete. 

In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2011. 10. sz. 32-48. 

http://epa.oszk.hu/01300/01367/00248/pdf/EPA01367_3K_2011_10_32-48.pdf 

http://ki2.oszk.hu/3k/2012/05/ne-csak-mulatsaggal-de-haszonnal-olvassad-mikes-

kelemenemlekezete/ 

 
FIGYELEM! 

 A feladatlap megoldása után kidolgozandó TÉTEL CÍME: 

 
A személyesség megjelenítése a Törökországi levelek című gyűjteményben 

 

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Vhk_1990/?pg=3&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Hitel1988_1996_2/?pg=193&layout=s&query=mikes
http://epa.oszk.hu/01300/01367/00248/pdf/EPA01367_3K_2011_10_32-48.pdf
http://ki2.oszk.hu/3k/2012/05/ne-csak-mulatsaggal-de-haszonnal-olvassad-mikes-kelemenemlekezete/
http://ki2.oszk.hu/3k/2012/05/ne-csak-mulatsaggal-de-haszonnal-olvassad-mikes-kelemenemlekezete/
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 Tüskés Gábor: Mikes-problémák. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2010. 4. sz. 291- 314. 

https://epa.oszk.hu/00000/00001/00478/pdf/EPA00001_ItK_2010_4_291-314.pdf 

 Várkonyi Ágnes, R.: Az ismeretlen Mikes. In: Liget, 1991. 1. sz. 57-70. Ua.: V. Á., F.: 

Pelikán a fiaival. Bp. 2013. 167-187. p. (Liget könyvek) 

https://mek.oszk.hu/11900/11921/11921.pdf 

 Varró János: Modernebb Mikes-arc. In: Korunk, 1968. 2. sz. 290-295. 
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3. Gyurkovics Tibor drámáinak világa (Nagyvizit és Csóka-család) című témakör 

1. feladat 

Hogyan kapcsolódnak az alábbi személyek, helyek Gyurkovics Tiborhoz? 

Kapás Dezső: Jászai Mari-díjas rendező (1940-1993), a Vígszínház rendezője 1964-

1990 között, majd 1990-1991 között a Veszprémi Petőfi Színház 

főrendezője volt. Több Gyurkovics-drámát ő vitt először színre (pl.: 

Nagyvizit, ősbemutató: Vígszínház, 1972. 05. 18.; Csóka-család: 

ősbemutató: Vígszínház, 1975. 02. 07.; Isten bokrétája: ősbemutató: 

Vígszínház, 1980. 11. 14.) „Igazából Kapás Dezső tudott nagyon 

gyurkovicsul.”(Horvai) 

Fészek Művészklub: A budapesti művészvilág klubja. „A Fészek Klub fellépéseinek egyik 

törzshelye. Láttuk itt már szavalni, bohóckodni, elérzékenyülni, műsort 

vezetni. Egy alkalommal – S. Nagy István szerzői jubileumán – még 

énekelt is: a Nagyvizit című saját versét, amelyhez Payer András szerzett 

zenét.” (Ézsiás Erzsébet)  

„Lipócia”:  Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet régi neve Lipótmező. Itt 

dolgozott 1960 és 1968 kötött klinikai pszichológusként. A 

„Lipótmezőt”, azaz az OPNI-t nevezte „Lipóciának”. Egyik 

versciklusának címe: „Lipóciában”: 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Tolsztoj kisregényéből, a Kreutzer-szonátából készített 

drámaadaptációt Kreutzer szonáta címmel, melyet a Vígszínház mutatott 

be Horvai István rendezésében, 1976. április 29-én. 

Hernádi Gyula: Pályatársa, barátja. A Hernádi Gyula-Jancsó Miklós írta, Jancsó Miklós 

rendezte filmdrámában (Jézus Krisztus horoszkópja) szerepet vállalt. 

Igazi barátságukat a Lajos utcai halászcsárdában működő Sípos-körhöz 

köti Hernádi Gyula, aki ezt írta barátjáról: „Amikor megismertem az 

írásait, rájöttem, hogy ő öttusa bajnok. Minden műfajt művel.”Alapító 

tagjai a Lyukasóra folyóiratnak.  

Veszprém: A Veszprémi Petőfi Színházban mutatták be több darabját először. (Pl.: 

Édes Anna, rendezte: Horvai István; Fekvőtámasz, rendezte: Tordy Géza, 

1986. 12. 12.; Boldogháza, rendezte: Tordy Géza, 1989. 03.31.) A 

Fekvőtámasz színpadra állítása Tordy Géza bátorságáról vall, máshol 

nem merték a darabot bemutatni, hiszen a katonaságról, áthallásosan a 

szovjet katonákról szól. A darabban az ezredest a szerző, Gyurkovics 

Tibor játszotta. 

Várkonyi Zoltán:  Várkonyi Zoltán a Vígszínház főrendezője volt, először ismerte fel 

színházi szakemberként Gyurkovics abszurd drámáinak jelentőségét. A 

Nagyvizit hatalmas sikere után mondta: „Megszületett a magyar 

abszurd”. (Ézsiás). Ettől kezdve a Vígszínházban „otthonra talált” 

Gyurkovics. 

Szakonyi Károly: Pályatárs, jó barát. Szakonyi tanácsolta Gyurkovicsnak, hogy hagyja ott 

az OPNI-t, csak az írással foglalkozzék. Szakony Adáshiba című darabja 

inspirálta Gyurkovicsot az abszurd drámák megírásában.  

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

Minden helyes, más megoldás, elfogadható  
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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; 

Feleségemnek; Táj, nővel; Születés; Otthon;Bujdosó; Négy évszak; 

Karácsony; Vers lányaimról 

Isten cselédje; Kórház; Világvége; De profundis; Golgota; 

Keresztúton;Kettős zsoltár; Örök; Isten választottja; Por-vers 

Regény 

Alibi; A báró; Ne szeress, ne szeress; Isten nem szerencsejátékos; 

Pótmajom 

Rikiki; Üveggolyó; Kiskutya – nagykutya; Kudi, a levegőember 

Novella 

Kádfürdő; Zenetanár; Az igazgató; Az én asszonyom – a te 

asszonyod; Tanári testület; A jövő zenéje 

Valami társ kellene; Kórterem; A bíboros; Hé, Jani!; A kőműves 

szerep; Találkozásaim a kalapos emberrel 

Esszé 
„A kő marad”; Holt lelkek; A gyógyíthatatlan Trianon 

Kultúrharc; A nyugat alkonya; Mensáros, profilból 

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

Minden helyes válasz elfogadható. 

 

3. feladat 

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

Nagyvizit című drámákon kívül!  

 

Estére meghalsz; Fészekalja; Bombatölcsér; Császármorzsa; A győztes; Halálsakk; Az öreg; 

Magyar menyasszony; Isten bokrétája; Fekvőtámasz; Boldogháza; Kutyakomédia 

 

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

Minden helyes válasz elfogadható. 
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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 

- a szereplők „önprezentációs kényszere” – a beszéd a lét és 

jelenlét metaforája 

- egymás mellett beszélnek el a szereplők, nem mindig 

akarják vagy tudják egymást meghallani/meghallgatni 

(pl.: a Csóka-család tagja csak annyira figyelnek 

egymásra, hogy a sárga noteszt előkerítsék, 

jelentőségüket – ezáltal jogukat az örökségre – 

demonstrálják) 

- átlagemberek az élet apró tényeit teszik központi helyre 

(pl.: a Nagyvizitben az ebéd minősége, a feleség elmaradt 

látogatása stb.) 

Samuel Barclay Beckett 

- a Nagyvizitben a helyszín az emberi létezést 

metaforizálja, hasonlóan a Godot-ra várva országútjához. 

Így csak egyetlen kiút lehet belőle, ez pedig a halálba 

vezet. Ezért is kell visszatérnie a Nagyvizitben Farkasnak 

a kórteremben. 

-  „Tükörképtechnika” – a két felvonás egymás 

tükörképeként működik. A szerző azonos típusokat 

mozgat térben és időben, de ők egymás tükörképeiként 

hasonló cselekvéseket hajtanak végre, kompenzálva 

magányukat, kiszolgáltatottságukat.  

- Beckettre egy interjúban is hivatkozott Gyurkovics, 

melyben a becketti nagy felismerésről beszél: az emberi 

létezés alapadottsága a várakozás. Várakozás Istenre, a 

megváltásra, Godot-ra. 

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

Minden más, helyes válasz elfogadható. 

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) 

Mintha minden darabjában a szeretetről „prédikálna”. A gyurkovicsi abszurd abban különbözik 

a kortárs abszurdtól (Ionesco, Beckett stb.), hogy a keresztényi hitet, a szeretet „parancsát” 

Gyurkovics nem kérdőjelezte meg. A Nagyvizit betegei egymást segítik, az öreg haldokló 

megmenti az öngyilkosságra készülő holocaust-áldozatot, a Csóka-család szeretet nélküli 
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világában az artistaiskolába felvételiző tinilány figyelmezteti anyját a szeretetre. A világ épp a 

szeretet elvesztésével válik abszurddá. Tarján kiemeli, Gyurkovics a lírájában megőrizte az égi-

földi szerelmet, az örök együvé tartozás reményét. 

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

Minden más, helyes válasz elfogadható. 

 

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) 

Színműveiben nincs hagyományos értelemben vett cselekmény, „drámaiatlan” drámák, hiszen 

hagyományos értelemben vett konfliktusrendszer sem található műveiben. A magyar valóság 

tipikus alakjai (orvos, hivatalnok, titkárnő…), akiknek nincs perspektívájuk, cselekvési 

lehetőségük. Egy beszűkült világban kénytelenek létezni. Ez a beszűkült világ a közép-európai 

létezés metaforája. Az olvasói/nézői elvárás s a művekben az ismétlődésekbe szorított 

cselekvések disszonanciája groteszk hatást kelt. „A gyurkovicsi groteszk lényege tehát 

a diagnosztizálás: az emberek reakcióinak vizsgálata. Drámái valójában pszichológiai tesztek, 

egy érzékeny és játékos elme valóságfaggató gyakorlatai.” (Ézsiás) 

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)  

 

A Gyurkovics-életmű elemzői közül Taxner-Tóth Ernő az, aki az elsők között emelte ki Beckett 

hatását. Beckettnek azt a felismerését, hogy az emberi létezés nem más, mint várakozás – a 

megváltásra.  

Ebben a várakozásban, az 1950-70-es évek magyar/közép-európai létezésének kisszerű 

világában, a történelmi sorsközösség átlépi a generációs és szocializációs különbségeket. 

„Szómondatokból” is megértik a szereplők egymást.  

A Nagyvizit kórháza az emberi várakozás tere, azaz az élet és a halál mezsgyéje. A 

legrettenetesebb magánnyal, az elmúlással kell szembenézniük a szereplőknek. Ilyen 

értelemben létértelmező szerepe van a jelenlétnek, a kommunikációnak. 

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

Minden más, helyes válasz elfogadható.  
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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: Lyukasóra 

Az író szerepe a tévéműsorban: alapítója, szerkesztője, szereplője volt a tévéműsornak 

Gyurkovics Tibor. A Lyukasórát neves irodalmárok, Mészöly Dezső, Gyurkovics Tibor, Lator 

László, Lukácsy Sándor alapították. A műsorban költőkből, színészekből, irodalomárokból álló 

összeszokott baráti társaság tagjai minden találkozóra egy-egy idézettel érkeztek, és a feladat a 

szerző vagy a fordító megfejtése volt. A műsort Mészöly Dezső vezette. 

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

Minden más, helyes válasz elfogadható. 
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Online hozzáférés az Arcanum Digitális Tudástár (ADT) hozzáférési pontokon: bit.ly/2mnMMSu  

 Taxner Ernő:„Színházi levél Budapestről. In: Jelenkor, 1972. 7-8. sz. 696-701. p. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/JelenkorPecs_1972_2/?pg=125&layout=s  

Online hozzáférés az Arcanum Digitális Tudástár (ADT) hozzáférési pontokon: bit.ly/2mnMMSu  

 Vágó Péter: A natúra és ami mögötte van. In: Színház, 1972. 9. sz. 11-14. p. 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szinhaz1968_1972/?pg=432&layout=s  

Online hozzáférés az Arcanum Digitális Tudástár (ADT) hozzáférési pontokon: bit.ly/2mnMMSu 
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https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Szinhaz1968_1990/?pg=176&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/JelenkorPecs_1986_2/?pg=557&layout=s%20
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4. Dürrenmatt drámáinak világa című témakör 

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: 1952-ben költözött ide családjával. Haláláig élt ebben a városban, ahol írói 

pályájának legtermékenyebb éveit töltötte. Legjelentősebb drámai művei itt születtek. 

Shakespeare: Egy bolygó arcképe című darabjának bukása után a klasszikus drámák felé 

fordult, és többek között átiratot készített Shakespeare János királyából és Titus 

Andronicusából. 

Charlotte Kerr: Első felesége, Lotti halála után házasodtak össze a német színésznővel, aki 

újságíróként is dolgozott. Segítette Dürrenmatt kései műveinek sajtó alá rendezését. 

makáma: A makáma (arabul 'az állás helye') arab eredetű rímes prózai műfaj. Dürrenmatt 

Angyal szállt le Babilonba című művében jelenik meg, ahol úgy válik a paródia és az irónia 

eszközévé, hogy a főszereplő a makámák segítségével mutatja be saját kalandos történetét, és 

arra mutat példát, hogyan taszít el mindent, ami a jóléti állam része. 

Galilei: A fizikusok című mű Brecht Galileijének ellendarabja. 

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

0,5 pont is adható 

Minden más helyes válasz is elfogadható. 

2. feladat 

Dürrenmatt életművének ismeretében töltse ki a táblázatot! 

Műfaj Cím 

rádiójáték Der Doppelgänger 

regény A bíró és a hóhér / A gyanú / Az alagút / Zűrvölgy / Stoffe 

detektívregény A megbízás 

(színházi) esszé A színház problémái 

Helyes válaszonként 0,5-0,5 összesen 2 pont. 

Minden más helyes válasz is elfogadható. 
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3. feladat 

Játék a nevekkel. Ki kicsoda a műben? 

A szereplő eredeti 

neve 
A mű címe 

A szereplő felvett/kapott neve 

a műben 

Kläri Wäscher Az öreg hölgy látogatása Claire Zachanassian 

Alec Jasper Kilton A fizikusok Newton 

Jakob Hühnlein és 

Ludwig Sparr 
Az öreg hölgy látogatása Koby és Loby 

Ernst Heinrich 

Ernesti 
A fizikusok Einstein 

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 nagy Romulus 

„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.”  A fizikusok 

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

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

vállalkozására.”  Angyal szállt be Babilonba 

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

fokozatosságot világosan ki kell domborítani.”   Az öreg hölgy látogatása 

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

Minden más helyes válasz is elfogadható. 
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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.” 

Claire 

(Zachanassian) 

Ill(nek) Az öreg hölgy 

látogatása 

„Amit az ember egyszer kigondol, 

annak következményei vannak.” 

Möbius Newton(nak) A fizikusok 

„Én hiszek az ön feltámadásában. 

Hiszek abban, hogy Isten csodát 

tett. Hiszek abban, hogy ön élni 

fog.” 

Lutz tiszteletes Schwitter(nek) A meteor 

„Hogy ki vagy valójában, nem 

tudom. Magadra öltötted 

szerelmesem alakját, ám mégsem a 

szerelmesem vagy… Tűnő látszat 

vagy csupán.” 

Kurrubi Nebukadnecár(nak) Angyal szállt 

le Babilonba 

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? 

 

Lehetséges válaszelemek: 

- egy gyereknek nem lehet felelőssége egy birodalom irányításában, rajta biztosan nem 

múlhat semmiféle politikai fordulat 

- egy felnőtt tud dönteni, aktívan befolyásolhatja az eseményeket 

Elérhető pontszám: 1 pont 

Minden más helyes válasz is elfogadható. 

b) Milyen groteszk eszközökkel, cselekményelemekkel, irodalmi utalásokkal mutatja be 

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

 

Lehetséges válaszelemek: 

- a tyúkok Róma császárainak és a germán hódítónak, Odoakernak nevét viselik 

- utalás a spártai maratonfutóra, 

- a levéltár leégetése 

- a neves személyiségek mellszobrainak eladása, 

- díszletek: tyúkudvar, berendezési tárgyak, étkezések körülményei 

- a gyilkosság parodizálása: Cézár neve, március idusa 

- a főszereplő neve megegyezik Róma alapítójának nevével 

- Rea (a császár lánya) Antigoné kommoszát tanulja 

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

Minden más helyes válasz is elfogadható.  
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c) Ezt a művét történelmietlen történelmi drámának is nevezik. Röviden fejtse ki, miért! 

Mert valós történelmi eseményt dolgoz fel, az igazi történelmet tudatosan átalakítva, 

meghamisítva. 

Elérhető pontszám: 2 pont. 

Minden helyes válasz elfogadható. 

A 6. feladatban elérhető összpontszám 5 pont. 

 

 

 

 

 

 

Felhasznált szakirodalom 
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