
Tételminta záróvizsgára 
1. 

Magyar irodalom 
 
Elemezze két oldal erejéig az alábbi szövegrészletet a teljes kisregény kontextusában. Kérjük, építse 

érvelését a következő szempontok köré: 

2.1. a művészeti alkotás lét- és személyiségértelmező szerepe 

2.2  a személyiség rejtélyessége, megfejthetetlensége 

„A nő - kit, mint föntebb említem, egy velencei nobili és egy különc tudós kísértek a terembe - lassú 

párbeszédet folytatott amazzal. 

Társalgásuk hihetőleg Carlo Dolci Magdaléná-jára vonatkozott. Legalább az olasz többször néz e rajzra, 

s mindig a jóváhagyás jeleivel hallgatja a szép nőt, ki, úgy látszik, azon némber arcán talált valami 

érdekest és vonzót, kiről az üdvözítő mondá: igen sokat meg lehet neki bocsátani, mert rendkívül tudott 

szeretni. 

Anselm ég a vágytól föllelni a vásznon azon látpontot, melyből a tündéralakú lény és a barna nobili közt 

a párbeszédnek ki kellett indulni. 

A világítás szerint tehát a legkedvezőbb állást választja, anélkül hogy oly közel jőne, honnan a társalgást 

hallhatni; mert ez gyöngédtelenség lett volna. 

E nő - bírálgatja magában, Magdaléná-ra függesztvén szemeit -, e nő huszonnégy éves lehet, gyönyörű 

tojásdad arccal, piros és még mindig eleven bőrszínnel, karcsú, de kifejlett termettel, isteni szemekkel, 

sötét hajzattal. Ennyiből kétségtelen, hogy felötlő szépség, és sok imádót érdemel. De miért éppen 

Magdaléna? Hol van lényére nyomva a bűnbánat eszméje? Miért ne nevezhetnők Laurának, Amáliának 

az ily méla némbert? Nem foglalhatna-e szintúgy helyet egy érzelmes német család sorában, mint a 

szent történelem arcképei előtt? 

Anselm vállat vonított, s a kis nőkezet, mely akkor is Magdaléna felé intett, nem kezdi többé oly 

imádandónak tartani, mert a kéz tulajdonosának ízlésében oka van kétkedni.“ (részlet Kemény 

Zsigmond A szív örvényei című kisregényéből) 

 

 
A két szempont arányos, pontos beépítése az érvelésbe, szövegismeret: 5 pont 
Az érvelés minősége, koherenciája: 2 pont 
Az elemzés stilisztikai koherenciája, nyelvi igényessége, szaknyelvi pontossága: 2 pont  
Megjelenés: 1 pont 
 



Magyar nyelvészet 
 
1. Ez a feladat a szófajok közötti érintkezéshez, átmeneti vagy határjelenségekhez kötődik. (3 pont) 

a) Mely szófajba sorolhatók a következő szavak: alatti, melletti, mögötti? 

b) Bizonyítsa be, hogy ezek viszonyszók, nem pedig melléknevek (az alapszófajú szavakon belül)! 
 
2. Elemezze az alábbi mondatokban lévő alany-állítmány viszonyt, majd igazolja 2 átalakítással 
(transzformációval), hogy elemzése helyes! (2 pont) 
 

Az élet: üzlet. (Balzac) 
3. Határozza meg a kiemelt szavak (szerkezetek) mondatrészszerepét! (4 pont) 

A pézsmaszarvas nemi váladékából

Az állati eredetű illatanyagok lassabban illannak el, 

 lesz a pézsma, az erőteljes illatanyag. 

mint a növényiek

Egy parfümbe különleges illatanyagot kevernek, 

. 

30–100-félét

A szívújraindító 

. 

lépésről lépésre

A 

 grafikus ábrázolásokkal segíti a művelet elvégzését. 

legtöbben kitiltanák a dohányzást a közintézményekből. 

Jóval kevesebben dohányoznak a finnek az egészségmegőrzési program óta. 

Szívbeteg lévén mindig magamnál tartom a gyógyszereimet. 

Orvos létére

 

 nem tudta újraéleszteni. 

1. feladat ....................................................... 3 pont 
2. feladat ....................................................... 2 pont 
3. feladat ...................................................... 4 pont 
megjelenés ................................................... 1 pont 



Tételminta záróvizsgára 
2. 

Magyar irodalom 
 
Csodatörténetek a középkori hagiográfiában: retorika és narratív szerkezet, funkció és tipológia. 
Elemezze az Árpád-házi Szent Margit szenttéavatási peréből idézett csodaelbeszélést a fenti szempontok 
figyelembevételével: 
 
Irichbeli Miklós, aki a váci egyházmegyéhez tartozó Szenterzsébet faluban lakik, esküt tett a fentiek 
szerint. (…) Arra a kérdésre, kíván-e valamit a csodákkal kapcsolatban elmondani, válasza így hangzott: 
„Egy Petrucius nevű férfi a Káta nemzetségből, aki feleségem nővérének a férje, valamikor oly súlyos 
beteg volt, hogy fadarabként feküdt ágyában, és sem kezét, sem lábát nem bírta megmozdítani, beszélni 
sem volt képes, s enni is csak úgy, hogy az ételt egy toll segítségével a szájába tették, s körülbelül három 
esztendeig tartott e betegsége, és álmában megjelent neki Szent Margit, megsimogatta őt, s így szólt 
hozzá: »Mit csinálsz, te szerencsétlen?« Következő éjjel is megjelent neki, s ezt mondotta: »Kelj föl«, és 
megparancsolta, hogy jöjjön a sírhoz, hogy itt gyógyulást nyerjen; és akkor midőn ez elhangzott, 
azonnal fölkelt és meggyógyult, és amikor fiai meglátták ezt, egyikük nevetett, másikuk sírva fakadt, és 
másnap eljöttek hozzá a rokonai, hogy lássák a csodát, ami vele történt, majd kocsin az én házamhoz 
hozták, onnan pedig elhoztuk Boldog Margit sírjához, és akkor a sírnál megszólalt, és mindent 
elmondott részletesen, ami vele történt.” 
 
Értékelés: 

• a szövegelemzés irodalomtörténeti megalapozottsága: 4 p. 
• a csodaleírások sajátosságainak értékelése: 2 p. 
• megfelelő szó- és fogalomhasználat: 1 p. 
• stílus, helyesírás: 2 p. 
• megjelenés: 1 p. 

 
Magyar nyelvészet 
 
1. Függőleges vonalak és számjegyek segítségével jelölje ki az alábbi többszörösen összetett mondatban 
a tagmondatok határát, majd a szokásos jelöléssel ábrázolja  a mondat szerkezetét! (5 pont) 

Ha sikerült is egy adott ügyben elfogni és bíróság elé állítani a bűncselekmény elkövetőit, a pénzük 
– amit másoktól loptak, raboltak, sikkasztottak vagy csaltak ki – megmaradt, s ha ők vagy 
szabadlábon lévő társaik jól fektették be, akár kisebb vagyonná duzzadhatott, mire büntetésüket 
kitöltötték. 
 

2. Alkosson többszörösen összetett mondatokat a képleteknek megfelelően! (4 pont) 
 
a)        b) 
 
  
 
    A            Heszköz 
 
 

1
 

1
 

2
 

2 3 

3 



  Heredmény. 
  
1. feladat .............................................. 5 pont 
2. feladat .............................................. 4 pont 
megjelenés ........................................... 1 pont 



Tételminta záróvizsgára 
3. 

 
Magyar irodalom 
 
1.Értelmezze a verset. 
2. Milyen korábbi poétikákat idéz meg a vers? Hogyan viszonyul hozzájuk? Hogyan épül fel a vers 
szubjektuma? Hogyan viszonyul ez a szubjektum az olvasóhoz? 
2. Melyik irodalomtörténeti irányzathoz kapcsolható a vers? 
2. Ezen irányzat mely ismertetőjegyei találhatóak meg a versben? 
 
Parti Nagy Lajos 
Dallszöveg 
 
Zsákkal ha tükröt borítok elébed, 
s zizzen az arcod: nem te vagy s nem én. 
Ha lehajolsz a foncsorhoz, cseréphez, 
egy habzó ég van mélyén és tején. 
 
Hát mi tartoznék, mondd, a szövegéhez, 
s mi dallamához zúzott üvegén? 
Guggolj közel, de akárhonnan nézzed, 
nincs egyrészt látvány s másrészről a fény. 
 
A dallam nem változtat szövegén, 
külön sem ez, sem az nem posztulálja, 
darált egész, mi, úgymond, költemény, 
 
és nincsen honnan kétrét nézni rá, ha 
egy test az ég s a zizgő őrlemény, 
dallam s szöveg precíz tükördarája. 
 
 
ÉRTÉKELÉS 
Szövegelemzés   4 pont 
Szövegspecifikus kérdés  2 pont 
Az irodalomtörténeti irányzat megnevezése 1 pont 
Az irányzat ismertetőjegyeinek felsorolása 1 pont 
Jelenlét: 1 pont 
A dolgozat kifejezésbeli igényessége: 1 pont 
 
 
 
 
 
 



Magyar nyelvészet 
 
1. Milyen szófajúak a fenti mondat alábbi szavai? (Megoldásminta: édes — alapszófaj, melléknév, 
minősítő; mert — viszonyszó, kötőszó, alárendelő.) (3 pont) 
valamint 

egyéb 

megjelenő 

2. Alkosson az ábrának megfelelő egyszerű mondatot! (3 pont) 
  állítmány  
    
 alany  részeshatározó 
    
állapothatározó tárgy   
    
helyhatározó minőségjelző   

 
3. Azonosítsa és minősítse előfordulásuk sorrendjében a szóhatáron is érvényesülő mássalhangzó-
váltakozásokat az alábbi szövegben (mindet, az ismétlődőket is , de egyebet ne, mert az hibának számít, 
és pontlevonás jár érte!) (3 pont) 
 
Egy darabig csönd volt, aztán valaki megszólalt, és kérlelni kezdte, hogy tegye föl a kalapját. De nem 
tette föl azonnal, megvárta, míg mindenki könyörgőre fogja. Akkor aztán nagy kegyesen a fejébe 
nyomta a keménykalapot. A sötétség, mintha elvágták volna. Újra világos lett. Csak tartsa a fején 
nyugodtan, motyogtuk neki, és arra gondoltunk, hogy egy percig sem maradhatunk vele egy fedél alatt, 
sipirc haza, de ő előbb meggondolta, fölállt nagy gúnyosan, meghajolt felénk, és azt mondta: „Áttentő 
Redáz vagyok. A viszontlátásra.” 
(Lázár Ervin: Berzsián és Dideki) 
 
1. feladat .............................. 3 pont 
2. feladat .............................. 3 pont 
3. feladat .............................. 3 pont 
megjelenés: .......................... 1 pont 


