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8. fejtse meg, milyen műveket rejtenek az idézetek utalásai! Írja le az idézetrészt, az 
író nevét, a mű címét és a kapcsolat 1-2 mondatos indoklását!

„hogy visszaidézte párducos Árpádot, felvázolt egy idő előtt sírba hervadt idősze-
rűtlen női liliomszálat”(2)

„csak a mégis mozgó föld fordult el munkássága alatt, s Kárpáthy Zoltánék friss, 
fiatal fogsora helyett a kiegyezés kora protézisvállaló nemzedéke saját termete 
átlagmérete miatt nem akarja tudomásul venni, hogy voltak magyar félistenek, 
nemcsak csaták, de hétköznapok héroszai is” (3)

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

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

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

 4pont

9. „a regény a hajdani eposz ükunokájának ükunokája, nem földrajzkönyv, nem hit- 
és erkölcstan, nem is filozófia, a regény: regény.” egészítse ki az alábbi, a regény 
elnevezéséről, a műfaj jellemzőiről, típusairól, alkotóiról szóló hiányos szöveget! (3)

a regény a/az ………………….… reprezentatív műfaja. az elnevezés a 12. században ke-
letkezett franciaországban, ahol ………………….… kezdték hívni azokat az irodalmi mű-
veket, melyeknek nyelve a lingua romana, tehát a beszélt köznyelv volt, s nem a 
tudósok által használt ………………….… a magyar ‚regény’ elnevezés a nyelvújítás korá-
ban keletkezett, és a ………………….… azaz mesés történetet elmondani kifejezést őrzi 
etimológiájában.

………………….… don Quijotéja, 1615 az első olyan regény, mely a főhős lelkének ábrázo-
lására törekszik, s felvetette a valóság és ………………….… konfliktusát.
a 18. század számtalan új regénytípus születésének kora. ekkor virágzik a szentimen-
tális regény, melynek jellegzetessége az elsőszemélyűség, a gyakori ………………….…
forma, és a hangulati elemek, a legbensőbb érzelmek részletes ecsetelése. a műfaj 
kiemelkedő alkotása ………………….… Werther szerelme és halála, 1764 című regénye.

a felvilágosodás magyar irodalmának filozófiai tartalmú államregénye ………………….… 
műve, a tariménes utazása, 1804.

a ………………….… a realista epika jellemző műfaji változata: ami a feltörekvő fiatalok 
érvényesülésének történeteit ábrázolja, s ilyen módon a fejlődésregény egyik válto-
zatának is tekinthető. 
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a 20. századi regényirodalom egy sajátos ágára a mítosznak, mint kollektív tudat-
talannak felhasználása jellemző, például ………………….… József és testvérei, 1933-43, 
bulgakov ………………….… című műve.

 5pont

10. „Ha nagyon jól elmondják fő közlendőjét, a mesét, még gyógyszer is, vigasz is 
lehet…”(3)

a mese gyógyító erejét használja fel a meseterápia is. boldizsár ildikó mesekutató, 
meseterapeuta, a metamorphoses meseterápiás módszer megalkotója írja felnőtt 
meseterápiái kapcsán. itt „nem mese- és szimbólumértelmezés történik, hanem 
ama kapcsolatnak a felfejtése és megértése, amely a mese hősei, helyszínei, tárgyai, 
eseményei és a mesétől megoldást várók között fennáll.” 

(http://meseterapia.hu)

a terápia lépései összekeveredtek. Állítsa őket sorrendbe!

a. a mesei konfliktus megnevezése és az életbeli konfliktussal való összekötése
b. az élethelyzet meséjének megtalálása
c. az ellenfelek megnevezése (a mesében és az életben)
d.  a meséből nyert tapasztalatok, felismerések, belátások cselekvő erővé formá-

lása
e. a segítők megtalálása (a mesében és az életben)
f. a mese helyszíneinek bejárása és a terápia induló helyszínének megtalálása
g. a változások nyomon követése
h. megküzdés az ellenféllel
i. Útnak indulás
j. a változásokhoz szükséges lépések felismerése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

 2pont

Műértelmező szöveg alkotása

Az 1918-ban megjelent Krisztus és Barabbás című kötet elsősorban Karinthy Frigyes 
háborúellenes novelláit tartalmazta. A kötetben megjelent Barabbás című írást 
„Karinthy apokrif”-nak, „az evangélium átértelmezésén alapuló példázat”-nak is 
nevezi a szakirodalom. Értelmezze Karinthy Frigyes Barabbás című alkotását, vizs-
gálja meg, mennyire elfogadhatóak a szakirodalom idézett állításai! Vizsgálja meg, 

2.
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milyen erkölcsi kérdéseket vet fel a mű! Elemzésében térjen ki a novella szerkezeti 
és nyelvi jellemzőinek bemutatására is! 

Karinthy Frigyes: Barabbás

a harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen meg-
indult az úton. Két oldalt füstölögtek a romok. lent a kiszáradt árok fenekén talál-
ta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták barabbás nevét. elfeketült 
nyelvvel vonított a vörös felhők felé. 
megállt előtte, és így szólt: 
– itt vagyok! 
az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. 
– rabbi, rabbi! – zokogott. 
és a mester szelíden folytatta. 
– ne sírj! Állj fel és jöjj velem! mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és 
új törvényt kérek magamra és reátok, akik barabbást választottátok, s akikkel ezt 
mívelte barabbás. 
a nyomorult pedig feltápászkodott és az ő öltönyét megragadta. 
– mester! – kiáltott elfulladva és könnyek között – ó mester, jövök! mondd meg, hogy 
mentsem meg magam! mondd meg, mit tegyek! mondd meg, mit mondjak! 
– semmit, mondta ő szelíden – csak azt, amit három nap előtt kellett volna monda-
nod, mikor Pilátus megállt a tornácon és megkérdezett titeket: „Kit engedjek el hát 
közülük, barabbást, a gyilkost, vagy a názáretit?” 
– ó, én bolond! – kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, – ó, én bolond, aki barab-
bást kiáltottam! barabbást, aki ide juttatott! 
– Jól van – folytatta szelíden a mester – most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne tö-
rődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám, és amikor én intek neked, kiáltsd egész 
szívedből és egész tüdődből: „a názáretit!”; mintha azt kiáltanád: „az életemet!” 
az pedig követte őt. 
és találnak útközben egy másik nyavalyást, akinek barabbás elvette házát, feleségét, 
gyermekét és szemeit kiszúratta. 
és ő homlokon érinté csendesen kezével és így szólt: 
– én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad: 
„a názáretit!”; mintha azt kiáltanád: „a házamat! a gyermekemet! a szemem világát!” 
az pedig felzokogott és követte őt. 
és találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve és nyakára 
hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé bűzhödt mocsárba nyomta le barabbás, tetvek 
és csúszómászók közé. 
odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt: 
– ismerlek téged. te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj velem, 
és amikor intek, kiáltsad: „a názáretit!”; mintha ezt kiáltanád: „a szabadságot! a lé-
leknek és a gondolatnak a szabadságát!” az pedig megcsókolta az ő saruját és csak 
a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral. 
és így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlako-
zott hozzájuk, akiket barabbás tönkretett. és mindegyik külön-külön zokogva verte 
mellét és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: „a názáretit!”; mintha 
azt kiáltanák: „békesség, békesség! békesség e földön!” 
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estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé. 
Pilátus a tornácon ült és estebédjét költötte barabbással, a gyilkossal. Kövéren és 
fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények 
fenekéről: skarlátpiros palástjuk messze világított. 
a názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult és felemel-
vén átszegezett kezeit, szelíden szólni kezdett: 
– a pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! törvény és szokás, hogy húsvétkor 
egyikét az elítélteknek elbocsátod, úgy, ahogy a nép kívánja. a nép barabbást kíván-
ta, engem megfeszítettek – de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy 
a nép nem tudta, mit cselekszik. e sokaság mögöttem megismerte barabbást és most 
új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint a törvényeinkben meg vagyon írva. 
Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornác szélére, csodál-
kozva nézett végig a sokaságon és szólt: 
– Hát kit bocsássak el már most, barabbást, vagy a názáretit? 
és akkor ő intett nekik. 
és ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság. 
és a sokaság ezt kiáltotta: „barabbást!” 
és rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: „a názáre-
tit!” 
a mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. és külön-külön 
megismeré mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti ho-
mályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, 
véres szemei hunyorogtak és szájából büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt 
rekedten: „barabbást!”; mintha azt hörögné: „Halál! Halál! Halál!” 
Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit és mondá neki: „te látod…” 
ó pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a 
hóhér felé, hogy kötözze meg. 

(1917. január)

Reflektáló szöveg alkotása

Memoriter 
Hogy mi a memoriter, azt természetesen mindenki tudja. lexikon, szótár, vademe-
cum1 felütése nélkül is nyilvánvaló, hogy a memoriter tananyagok könyvnélküli meg-
tanulása, „bevágása”, „bebiflázása”. de nemcsak a szó jelentése áll mindenki (való-
ban mindenki) előtt tisztán és pontosan, magával a „jelenséggel” is mindenki igen 
közelről ismerős. Hisz nem volt, nincs és – talán – nem is lesz iskola, iskolai oktatás 
memoriter nélkül. bizonyos szövegeket mindig mindenkinek be kellett vágnia diák 
(akár kisdiák) korában, és – természetesen – meg kellett ismerkednie azzal a mód-
dal, azokkal a módozatokkal is, ahogyan ez lehetséges. Hogy azután ki hogyan vé-
lekedik a memoriterről, az már egészen más. az már igen nagy szóródást, a vélemé-
nyek hatalmas és éles eltéréseit mutatja (és mutatta is, ha talán soha nem annyira 
durván is, mint napjainkban). 
(…)

1 vademecum: hasznos gyakorlati ismereteket tartalmazó könyvecske, zseblexikon.

3.
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Ám amiként – tudjuk a mátyás királyról és udvari bolondjáról szóló magyar népme-
séből is – az orvostudományhoz is kivétel nélkül mindenki ért, akként a memoriter 
„tudományos” tárgyalása sem a szakemberek kiváltsága. a vele kapcsolatos kontro-
verziák1, antinómiák2 és aporiák3 a közbeszédnek, a mindennapok társalgásainak is 
állandó toposzai. Ki-ki vagy amellett kardoskodik, hogy micsoda nagyszerűség volt, 
amikor még volt memoriter, hogy ő maga is hány verset tud (mindmáig) betéve, vagy 
amellett, hogy minek gyötörni a szegény kicsinyeket (vagy nem is annyira kicsinye-
ket) a teljesen mechanikus, szellemellenes biflázással, „szószerinti” betanulással, 
hisz az írás feltalálása óta az emlékezetnek szilárd mankója, állandó támasza van, az 
eredeti, kreatív, „gondolkodó” elsajátításnak.

(vajda Kornél: a memoriter hasznáról – kissé szubjektíven – 
 (http://www.tanszertar.hu/eken/2005_03/vajda_0503.htm)

Bizonyára Önnek is kellett már memoritert tanulnia. Elgondolkodott-e akkor ennek 
a feladatnak a hosszabb távú értelmén? Mivel magyarázza a témával kapcsolatos 
szélsőséges nézeteket, hogy vélekedik az ezzel kapcsolatos vitákról? Ön melyik tá-
bort erősíti? „Szellemellenes biflázásnak”, vagy értékőrzésnek, „nagyszerűségnek” 
tartja a memoritert? Gondolkodjon el a kérdésen, és fejtse ki véleményét!

2 Kontroverzia: vita, ellenkezés, ellentmondás.
3 antinómia: ellentmondás két egymást kölcsönösen kizáró és logikailag egyenlő, meggyőző erővel iga-
zolható tétel között.
4 aporia: bizonytalanság, tanácstalanság egy kérdés megoldásában.
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 ½ zaklatottság, az érzelmek és gondolatok szenvedélyes hullámzása
 ½ kötetlen szerkezet 
 ½ elsősorban nem logikai, hanem asszociációs kapcsolat
 ½ közvetlen és szubjektív kifejezésmód 
 ½ a külső forma és a ritmus kötetlensége
 ½ hangnem emelkedett, gyakran túlfűtötten elragadtatott

Például:
vörösmarty mihály: gondolatok a könyvtárban
vörösmarty mihály: előszó
vörösmarty mihály: a vén cigány 
Petőfi sándor: az őrült 
Petőfi sándor: egy gondolat bánt engemet... 
Petőfi sándor: szörnyű idő 
Kosztolányi dezső: Hajnali részegség
illyés gyula: bartók
vas istván: rapszódia egy őszi kertben

értéKelés   6 pont: 8 helytálló válaszelem. 
5 pont: 7 helytálló válaszelem. 
4 pont: 6 helytálló válaszelem. 
3 pont: 5 helytálló válaszelem. 
2 pont: 4 helytálló válaszelem. 
1 pont: 3 helytálló válaszelem. 
0 pont: 2, 1 helytálló válaszelem, hiányzó vagy hibás válasz.

8. fejtse meg, milyen műveket rejtenek az idézetek utalásai! Írja le az idézetrészt, az 
író nevét, a mű címét és a kapcsolat 1-2 mondatos indoklását!

„hogy visszaidézte párducos Árpádot, felvázolt egy idő előtt sírba hervadt idősze-
rűtlen női liliomszálat”(2)
„csak a mégis mozgó föld fordult el munkássága alatt, s Kárpáthy Zoltánék friss, 
fiatal fogsora helyett a kiegyezés kora protézisvállaló nemzedéke saját termete 
átlagmérete miatt nem akarja tudomásul venni, hogy voltak magyar félistenek, 
nemcsak csaták, de hétköznapok héroszai is” (3)

„hogy visszaidézte párducos Árpádot,” 
 ½ vörösmarty mihály: Zalán futása – honfoglalás témájú romantikus eposzának 
egyik hőse Árpád, állandó jelzője a „párducos”

 ½ elfogadható vörösmarty mihály szózat című műve – „itt küzdtenek honért a 
hős/Árpádnak hadai”

„sírba hervadt időszerűtlen női liliomszálat”
 ½ vörösmarty mihály: szép ilonka – a költemény    a vágyakozás, a boldogtalan 
szerelem megrendítő története. „szép ilonka hervadt sír felé;/Hervadása líli-
omhullás volt:”
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„csak a mégis mozgó föld fordult el”
 ½ Jókai mór eppur si muove – és mégis mozog a föld címmel írt regényt. Kapcsolat 
a szóazonosság. (a regény főhősében a felvilágosodás és a reformkor legneme-
sebb törekvései találkoznak; a nagyívű pályaképbe Csokonai, Kisfaludy Károly 
és Katona József tragikus életútjának eseményeit sűrítette Jókai.)

„s Kárpáthy Zoltánék”
 ½ Jókai mór Kárpáthy Zoltán című regénye. Kapcsolat a névazonosság.

„voltak magyar félistenek, nemcsak csaták, de hétköznapok héroszai is”
 ½ pl. Jókai mór: egy magyar nábob, a kőszívű ember fiai, fekete gyémántok érté-
ket képviselő szereplői

értéKelés   Kizárólag a helyes idézet+alkotó+cím+kapcsolat tekinthető 1 helyes válaszelemnek.  
minden helytálló válaszelem 1 pont, maximálisan 4 pont. 
0 pont: hiányzó vagy hibás válasz.

9. „a regény a hajdani eposz ükunokájának ükunokája, nem földrajzkönyv, nem hit- 
és erkölcstan, nem is filozófia, a regény: regény.”
egészítse ki az alábbi, a regény elnevezéséről, a műfaj jellemzőiről, típusairól, alko-
tóiról szóló hiányos szöveget! (3)

a regény a/az epika/nagyepika reprezentatív műfaja. az elnevezés a 12. században 
keletkezett franciaországban, ahol romannak kezdték hívni azokat az irodalmi mű-
veket, melyeknek nyelve a lingua romana, tehát a beszélt köznyelv volt, s nem a 
tudósok által használt latin. a magyar ‚regény’ elnevezés a nyelvújítás korában ke-
letkezett, és a regélni, azaz mesés történetet elmondani kifejezést őrzi etimológiá-
jában.

Cervantes don Quijotéja, 1615 az első olyan regény, mely a főhős lelkének ábrázolá-
sára törekszik, s felvetette a valóság és képzelet konfliktusát.
a 18. század számtalan új regénytípus születésének kora. ekkor virágzik a szentimen-
tális regény, melynek jellegzetessége az elsőszemélyűség, a gyakori napló- vagy le-
vélforma, és a hangulati elemek, a legbensőbb érzelmek részletes ecsetelése. a mű-
faj kiemelkedő alkotása Goethe Werther szerelme és halála, 1764 című regénye.

a felvilágosodás magyar irodalmának filozófiai tartalmú államregénye Bessenyei 
György műve, a tariménes utazása,1804.

a karrierregény a realista epika jellemző műfaji változata: ami a feltörekvő fiatalok 
érvényesülésének történeteit ábrázolja, s ilyen módon a fejlődésregény egyik válto-
zatának is tekinthető.

a 20. századi regényirodalom egy sajátos ágára a mítosznak, mint kollektív tudat-
talannak felhasználása jellemző, például Thomas Mann József és testvérei, 1933-43, 
bulgakov A Mester és Margarita című műve.
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értéKelés   5 pont: 12 helytálló válaszelem 
4 pont: 10, 11 helytálló válaszelem 
3 pont: 9, 8 helytálló válaszelem 
2 pont: 7, 6 helytálló válaszelem 
1 pont: 5, 4 helytálló válaszelem 
0 pont: 3, 2 , 1 helytálló válaszelem, hiányzó vagy hibás válasz.

10. „Ha nagyon jól elmondják fő közlendőjét, a mesét, még gyógyszer is, vigasz is 
lehet…”(3)

a mese gyógyító erejét használja fel a meseterápia is. boldizsár ildikó mesekutató, 
meseterapeuta, a metamorphoses meseterápiás módszer megalkotója írja felnőtt 
meseterápiái kapcsán. itt „nem mese- és szimbólumértelmezés történik, hanem 
ama kapcsolatnak a felfejtése és megértése, amely a mese hősei, helyszínei, tárgyai, 
eseményei és a mesétől megoldást várók között fennáll.”

A terápia lépései összekeveredtek. Állítsa őket sorrendbe!

a. a mesei konfliktus megnevezése és az életbeli konfliktussal való összekötése 
b. az élethelyzet meséjének megtalálása
c. az ellenfelek megnevezése (a mesében és az életben)
d. a meséből nyert tapasztalatok, felismerések, belátások cselekvő erővé formálása
e. a segítők megtalálása (a mesében és az életben)
f. a mese helyszíneinek bejárása és a terápia induló helyszínének megtalálása
g. a változások nyomon követése
h. megküzdés az ellenféllel
i. Útnak indulás
j. a változásokhoz szükséges lépések felismerése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
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A terápia lépései:

1. az élethelyzet meséjének megtalálása
2. a mese helyszíneinek bejárása és a terápia induló helyszínének megtalálása
3. Útnak indulás
4. a mesei konfliktus megnevezése és az életbeli konfliktussal való összekötése
5. a segítők megtalálása (a mesében és az életben)
6. az ellenfelek megnevezése (a mesében és az életben)
7. megküzdés az ellenféllel
8. a változásokhoz szükséges lépések felismerése
9. a meséből nyert tapasztalatok, felismerések, belátások cselekvő erővé formálása
10. a változások nyomon követése
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12 mintafeladatsor magyar nyelv és irodalomból

értéKelés   2 pont: hibátlan sorrend 
0 pont: hiányzó vagy hibás sorrend.

 40pontössZesen

Műértelmező szöveg alkotása

Lehetséges válaszelemek:
Karinthy frigyes a nyugat első nemzedékének sokoldalú alkotója. Írt verset, novellát, 
regényt, paródiát, publicisztikát, műfordítóként is remekelt. Hírnevét nagy sikerű Így 
írtok ti című irodalmi paródiái alapozták meg. Ugyanakkor munkáit bölcseleti igény 
és mélység, racionalizmus és etikai tartalmú nyelvkritika jellemzi.

a barabbás című novellában Karinthy komoly, filozofikus arcát ismerhetjük meg.

a barabbás matematikai pontossággal megszerkesztett novella. magán viseli a boc-
caccio által megteremtett műfaji jegyeket, a cselekmény tömörségét, a gondolati 
letisztultságot, a cselekmény menetét hirtelen megváltoztató sorsfordulatot.

a novella az 1918-as Krisztus és barabbás című kötetben jelent meg, mely főleg há-
borúellenes műveit tartalmazta. a barabbás is háborús témájú írás, de több is annál 
– örök emberi tragédiára világít rá.

Kötetének mindkét címadó szereplője szimbolikus alak, a jóság, az erény, a tiszta-
ság, a teremtés értékei Krisztusban, a gonoszság, a pusztítás, a háború démonai ba-
rabbásban kelnek életre. Utóbbi a novella címadó szereplője, de nem főszereplője, 
hiszen barabbás a novellában közvetlenül egyetlen egyszer jelenik meg, „Pilátus a 
tornácon ült és estebédjét költötte barabbással, a gyilkossal”. A tényleges főszerep-
lő Jézus, ugyanakkor barabbás kegyetlenségei, bűnei is központi szerepet kapnak, 
tehát ugyan közvetett módon, de Barabbás alakja mindvégig meghatározó.

a mű példázat, mely az Evangélium átértelmezésén, elképzelt folytatásán alapul. 
a barabbás egy apokrif evangéliumi történet, mely arról szól, hogy miután Jézus har-
madnapon feltámadott, visszatér Jeruzsálembe, azokhoz, akik helyette barabbást 
kiadatását kérték, akiket a gonosztevő az eltelt idő alatt már ki is fosztott, tönkre is 
tett. ismét Pilátus elé viszi őket, akik mind fogadkoznak, hogy most már csakugyan 
Krisztust fognak kiáltani. de semmi sem változott, ugyan egyenként azt kiabálják: a 
názáretit mentse fel Pilátus, egyesült hangjuk mégis, megint csak barabbást kiált. 
Pilátus zavarba jön, Jézus pedig csendesen beletörődik a megváltoztathatatlanba.

a korabeli római megszállás alatt élő zsidóság körében élt az a szokás, hogy nagy 
ünnepek alkalmából a helytartó megkegyelmezett egy fogolynak, bár a biblián kí-
vül erről sehol nem történik említés. „Kit akartok, hogy elbocsássak, Jézust-e vagy 
barabbást?” kérdezte Pilátus. a megtéveszthető tömeg pedig Jézus ellenében ba-
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