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Javítókulcs 

Irodalmi verseny 

az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 

2015 

1. Nevezd meg azokat a személyeket, akikre az információk vonatkoznak! 

a) Színész, aki kezdeményezte Shakespeare összes művének lefordítását, s a 

fordításra Aranyt, Petőfit és Vörösmartyt kérte föl : Egressy Gábor  

b) Arany tanártársa Nagykőrösön, aki vállalta a Shakespeare-fordítás költségeit, s 

később meg is tartotta szavát: Tomori Anasztáz 

c) A Kisfaludy Társaság Shakespeare-bizottságának titkára: Arany János 

d) Arany Shakespeare-fordításainak méltatója, a drámaíró műveinek kritikai 

kiadásának hetedik kötetét ő rendezte sajtó alá: Ruttkay Kálmán   

e) Görög drámaíró, „a múzsák neveletlen gyermeke”, műveit Arany fordítja 1871-74 

között: Arisztophanész  

                        

                                    (5pont) 

 

2. A Szentivánéji álomban boldog és boldogtalan szerelmespárokat látunk. Írd le a párok 

nevét! (Figyelj, mert olyan nevek is vannak, amelyek nem alkotnak párt!) 

Hippolyta, Philostrat, Hermia, Pyramus, Heléna, Lysander, Titánia, Demetrius, Thisbe, 

Oberon, Nedár, Theseus 

Hippolyta - Theseus  

 Hermia - Lysander 

Heléna - Demetrius 

Titánia - Oberon 

Thisbe - Piramus 

nem pár: Nedár-Philostrat                  ( 5 pár , 5 pont)    
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3. Válaszd ki a sorokban a kakukktojást! Választásodat indokold!  

a) Ámor, Cythére, Didó, Cupidó 

kakukktojás: Didó (1 pont) 

indoklás: nem ókori szerelem-isten(1), hanem karthágói királyn ő (1), aki 

öngyilkos lett, mert elhagyta szerelme, Aeneas (máglyán égette el magát)  

b) Pókháló, Moly, Mustármag, Vackor 

      kakukktojás: Vackor (1) 

indoklás: Ő az egyik mesterember (1), a többiek tündérek (1), Titáni a 

szolgálatában, ők kényeztetik Zubolyt.  

  Minden, a fentiekkel megegyező tartalmú válasz elfogadható.                                                   

                           (6pont) 

         

        

4. Az egyik szereplőt ezekkel a szavakkal illetik a műben:  

     „Elmenj, törpe jószág! 

       Te cseppnyi-csepp, te kis göcs, te parányi, 

       Te makkopáncs!” 

 

Írj négy másik szinonimát a kicsi szóra! 

 

_______________________________   ___________________________  

 

_______________________________   __________________________  

           (4pont) 

 

 

 

5. A szereplők mely csoportja beszél így a drámában?  
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 „összeírom a darabhoz kellő requisitumokat” 

„ott a próbát nagyobb obscoenitassal és kurázsival lehet tartani” 

„szólaljon meg a nyíláson keresztül így vagy ilyetén defectussal” 

             „prezentáljon falat is”  

            A mesteremberek, akik színházi előadással készülnek a menyegzőre. 

Miért választják a szereplők ezeket az idegen szavakat?  

Szeretnék hangsúlyozni vállalkozásuk komolyságát, fontosságát. 

Hogyan használják őket? Torzított alakban vagy tévesen 

Milyen hatást kölcsönöz ez a beszédüknek? Komikus 

Minden, a fentiekkel megegyező tartalmú válasz elfogadható. 

          (4 pont) 

 

6. A dráma alakulása szempontjából fontos szerepe van az alábbi elemeknek. Nevezd 

meg őket, írd le, hogyan formálódik általuk a történet! 

a) árva indiai királyfi, édesanyja meghalt születésekor: a váltott gyermek (1) ; 

miatta veszett össze Oberon és Titánia(1) (Titánia mega mellett akarja 

tartani, Oberon vadászlovagot akar belőle nevelni); Oberon miatta bünteti 

Titániát szerelemmel a szamárfejű Zuboly iránt  

b) Cupidó egyik kilőtt  nyila változtatta színét vörösre: égő szerelem virág (1) ; 

ennek nedve varázserővel bír (1) (akinek a szemébe csöppentik álmában, 

szerelmes lesz abba, akit fölébredve először megpillant)  

 

 Minden, a fentiekkel megegyező tartalmú válasz elfogadható.                                                    

(4 pont) 

 

 



 

7. A menyegzőn előadott darabot 

színmű” és „szörnyű víg tragédia”. Mi a neve ennek az eszköznek?

oximoron  

 

       

8. A Szentivánéji álmot nemcsak színpadon láthatjuk, más m

megjelenítették a történetet. Alább ezekb

dráma mely szereplői láthatóak a képeken? 

 

a)Titánia    

 b)Zuboly                                                       
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őadott darabot így jellemzik maguk az előadók: „unalmas és kurta 

ű víg tragédia”. Mi a neve ennek az eszköznek? 

       

A Szentivánéji álmot nemcsak színpadon láthatjuk, más művészeti ágak is 

megjelenítették a történetet. Alább ezekből válogattunk néhány képet. Találd ki, a 

ői láthatóak a képeken?  

   

                  c) Titánia  

                                                                d)a váltott gyermek/egy tündér/Puck

     

őadók: „unalmas és kurta 

 

 (1 pont) 

 

űvészeti ágak is 

l válogattunk néhány képet. Találd ki, a 

 

a váltott gyermek/egy tündér/Puck 
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f) Zuboly/Dudás v. Pyramus/Thisbe            g) Puck 

 

g) Orrondi/ a fal                 h) Titánia/Demetrius/Lysander 

                                       

                               (8 pont) 

 

9. Igazak vagy hamisak az alábbi állítások? Írj a megfelelő helyre X-et! 

 

 igaz hamis 

Gion Nándor  a délvidéki Szenttamáson született . X  

Gion géplakatos szakmunkás bizonyítványának megszerzése után a 

belgrádi műszaki egyetemen folytatja tanulmányait. 

 X 

Gion a szabadkai egyetem magyar nyelv és irodalom szakán szerzett 

diplomát1963-ban. 

 X 

Gion húsz évig vesz részt az újvidéki rádió magyar nyelvű adásának 

készítésében. 

X  

Gion regényeiért kapta meg kétszer Az év könyve jutalmat. X  

1970-71-ben Gion Budapesten töltött kb. fél évet ösztöndíjjal. X  

1983 és 1985 között Gion az Újvidéki Színház dramaturgja volt.  X 

2000-ben az író megkapta a Magyar Köztársaság Érdemérme 

kitüntetést. 

X  

 

                                                                            ( 8 pont) 

 

A további feladatok Gion Nándor regényéhez kapcsolódnak. 

 

10. Fejezd be az alábbi mondatokat a regény alapján! Figyelj arra, hogy a mondatok 

nyelvtanilag helyesek legyenek! 

 

Az erőművész felfújta magát, mint egy bakpulyka.  

Fodó tanár úr szomorú volt, mint egy kivert kutya . 

Babonások vagytok, mint valami vénasszonyok.  
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Ezek aztán hullottak, mint a legyek. 

Újra ismételte fejből azt a tíz mondatot, mint egy őrült papagáj. 

Zöld volt az arca, mint a kőrózsa levele. 

( A felhasználható szavak, kifejezések: légy, kivert kutya, bakpulyka, birka, kőrózsa 

levele, őrült papagáj, vénasszony, kakas)                                  (6 pont) 

11. Mi volt a keresztneve a Hofanesz kislányoknak? 

Paula, Angéla, Blanka, Noémi (1-1 pont) 

 Ki adta nekik ezeket a neveket? az édesanyjuk, Hofanesz Jánosné/ Fekete Péter 

(valódi nevén Hofanesz János) felesége (1) 

Hol akadt ezekre a nevekre? Az olvasmányaiban/ a díszesen kötött könyvekben, 

amik a házukban voltak. (1) 

           Minden, a fentiekkel megegyező tartalmú válasz elfogadható.                                                   

         (6 pont) 

12. A regény szereplői gyakran több néven is szerepelnek. Olvasd el az alábbi neveket, és 

válaszolj a kérdésekre! 

Girhes Lótetű 

Kit emleget az elbeszélő ezen a néven? Az erőművész (Kovalik Bálint) segédét. (1) 

Miért kapta ezt a nevet? A külseje (1) és a jelleme miatt (1) - ő szöktette el Fodó 

tanár feleségét. 

Fekete Péter 

Ki viselte ezt a nevet? A bivalyos Hofanesz János. (1) 

Miért kapta ezt a nevet? Mert mindig szerencsétlen volt,(1) és a fekete bivalyok 

miatt. (1) 

Szelíd Róka 
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Ki viselte ezt a nevet? két macska – a Szivel család macskája(1) és Burai J. 

macskája(1) 

Miért kapta ezt a nevet? külső tulajdonság  miatt (szín)(1) 

     

 Minden, a fentiekkel megegyező tartalmú válasz elfogadható.                                                    

                                                                                         (9 pont)  

13. Az alábbi madarak közül az egyik nem illik a sorba. Húzd alá! választásodat 

magyarázd meg! 

szárcsa, nemes kócsag, kanári, vadliba 

Ilyen madár egyáltalán nem volt a faluban(1), de Rozmaring Bandi éppen ilyet 

ígért az elbeszélőnek és a barátjának(1), hálából, amiért kihúzták az árokból, 

kificamított bokával.      (3 pont) 

 Minden, a fentiekkel megegyező tartalmú válasz elfogadható.                                                    

14. Az alábbi mondatok a regényben szerepelnek: 

„A Szív mögött kivirágzott a folyó a reggeli napsütésben… A reggeli misére igyekvő 

öregasszonyok rábámultak a folyóra, és keresztet vetettek, mert nem tudták, hogy 

került oda az a rengeteg virág.” 

Milyen virágok úsztak a folyón? Ki készítette őket? A folyón a művirágok (1) 

úsztak, amiket Novák tanárnő készített(1). 

Hol volt a helyük korábban?  

A kultúrotthon színháztermének(1) falát díszítették.  

Hogyan kerültek a folyóba?  

Az elbeszélő és Burai J.(1) éjjel bemásztak a kerítésen a nyitott ajtajú 

színházterembe(1) és a nagybőgő vászonhuzatában(1) kivitték őket a folyóhoz; 

Miért?nem tudtak aludni a haldokló bivaly miatt(1) és akartak valami jót 

tenni(1). 
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A művirágokat mindenki utálta (1), és ezek miatt nem akarta engedni a tanárnő, 

hogy télen fociedzéseket tarthassanak a teremben(1) 

 

 Minden, a fentiekkel megegyező tartalmú válasz elfogadható.                                        

(10 pont) 

 

 

 

 

15. A történelemórákat a regény melyik szereplője teszi rendkívülivé, érdekessé?  

Dukay Lajos vagy Fodó tanár úr (1) 

Hol, hogyan zajlanak ezek az „órák”? 

 Dukay Lajos a tekepályán, Fodó tanár jelenlétében(1) tekézni tanítja a 

gyerekeket(1) közben meséli a háborúban átélt eseményeket(1) 

vagy 

Ha Fodó tanár urat nevezi meg:  mesél (1) királyokról (1) városokról, 

polgárokról(1) (pl. dalmát városokszerpelnek, Dubrovnik stb.) 

 

 Minden, a fentiekkel megegyező tartalmú válasz elfogadható.                                                    

                                                                  (4 pont) 

16. A regény alábbi szereplői három csoportba sorolhatóak. nevezd meg a három 

csoportot és válogasd szét őket! 

1.gyerekek (7.c)     2. a sakkozók és kibicek     3.téglagyáriak ( szövetkezeti dolgozók 

Bognár Aranka   Ácsi Lajos   Margith József 

Fenyves  János  Fodó Zoltán   Adamkó 
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Hodoniczki Oszkár Berecz plébános  Hofanesz János 

Virág Péter 

 

Ácsi Lajos, Bognár Aranka, Fenyves János, Margith József, Hofanesz  János,  Fodó Zoltán, 

Adamkó, Hodoniczki Oszkár, Virág Péter, Berecz plébános  

  A csoportok elnevezésénél minden hasonló értelmű választ elfogadtunk.                    

         (13 pont) 

 


