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Probă scrisă
Limba şi literatura maghiară maternă
Test 15
•
•

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I
45 puncte
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre,
oldd meg a feladatokat!
Sötét van, csak nagyszombati Lilikord Péter agyröntgenképe világít: messziről akár
csillagnak is vélhetné az ember. Az orvos közel van. A vaksötétben hangja most
odatapogatózik a másik füléhez.
– Mikor kezdődött?
– Tizenhat éves lehettem. Az udvarunkon – akkor még Nagyszombaton laktunk – volt
egy nagy eperfa. A család nyáron mindig a fa alatt ebédelt. Jött a cselédlány az ötliteres
levesestállal… akkor vettem észre…
– Ahogy közeledett?
– Igen, ahogy közeledett… egyre inkább…
– Tehát messziről minden normális volt? Kisebb, tehát normális?
– Normális.
– S a hangja? A hangja milyen volt?
– Nem szólt semmit. Legalábbis úgy emlékszem.
A röntgenkép mozog.
– Nem látszik semmi. A kép normális – mondja az orvos.
– S ez mit jelent?
– Hogy mindez, amit maga elmondott, nem függ össze semmilyen szervi, szemmel
vagy műszerrel érzékelhető elváltozással.
– Ezt tehát semmi nem tudja kimutatni?
– Ezek szerint semmi.
– S akkor ki hiszi el nekem?
– Én mindenesetre elhiszem. Legalábbis el tudom képzelni. Higgye el, én szeretném
a legjobban, ha felfedezném. Ez a betegség egészen ismeretlen. Én írnám le először. Nobeldíj, miegymás. Elhiheti, érdekemben áll kikutatni. De semmi.
A röntgenkép megmoccan.
– Itt sincs semmi. – Az orvos hangja kedvetlen.
– Mi a teendő?
– Nem tudom – mondja az orvos. – Mondja csak: milyen kicsiknek látja?
– Gyerekeknek. Minél öregebb, annál inkább gyereknek. Ahogy közeledik az alany,
egyszercsak előtűnik a régi, öreg vonások mögül egy új; szóval lágyul, s egyre inkább lágyul.
A végén a köhécselő aggastyán a szememben tipegő kisbabává változik. Én legalábbis annak
látom. Áttűnik, mint a moziban. S a haragom, dühöm is átváltozik. Már úgy beszélek vele, mint
valami bébivel, pedig esetleg egyebet érdemelne. A múltkor egy rendőrőrmesternek az utcán
ki akartam fújni az orrát. Úgy kétéves lehetett.
– Már a maga szemében – egészíti ki az orvos.
(Páskándi Géza : Lilikord)
1. Mutasd be a beszédhelyzetet!
2. Mutasd be röviden a szereplő betegségének tüneteit!
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3. Értelmezd a következő kifejezéseket a szövegösszefüggés alapján!
hangja most odatapogatózik a másik füléhez; érdekemben áll kikutatni; áttűnik, mint a
moziban
6 pont
4. Mire utal a normális szó a következő, szövegből vett mondatokban?
Tehát messziről minden normális volt?
A kép normális.
4 pont
5. Írj ki a szövegből két összetett szót, két képzett szót és egy ragos szót!
6. Milyen mondatrészek szerepét töltik be a kiemelt névmások?
– Nem látszik semmi. A kép normális – mondja az orvos.
– S ez mit jelent?
– Hogy mindez, amit maga elmondott, nem függ össze semmilyen szervi,
vagy műszerrel érzékelhető elváltozással.
– Ezt tehát semmi nem tudja kimutatni?
– Ezek szerint semmi.
– S akkor ki hiszi el nekem?
7. Írd meg 10–15 mondatos elbeszélő fogalmazásban a történet előzményeit!

5 pont

szemmel

5 pont
15 pont

SUBIECTUL al II-lea
45 puncte
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre
oldd meg a feladatokat!
Olvasunk mi verset manapság? – előadások számos erdélyi városban a magyar
költészet napja tiszteletére
Erdély- és Partium-szerte megünneplik szerdán a magyar költészet napját, amelyet
1964 óta minden évben József Attila (1905–1937) születésnapján tartanak Magyarországon
és a határon túl is: verses, zenés előadásokkal, felolvasásokkal, író-olvasó találkozókkal
adóznak a lírának április 11-én.
Nagyváradon az Ady Endre születésének 140. jubileuma apropóján szervezett
ünnepségsorozatba illeszkedik a szerdai rendezvény, amelyet az Ady Endre
Emlékmúzeumban tartanak. A Szeretném, ha szeretnének című eseményen Imre Zoltán
kultúrantropológus, az intézmény igazgatója tart előadást Ady és a múzsák címmel 18 órától,
majd a költő szenvedélyes, vágyakkal telített, szerelmes verseit Meleg Vilmos színész, a
Nagyváradi Állami Filharmónia igazgatója adja elő. A zenei hátteret az Intermezzo Quartett
biztosítja.
Marosvásárhelyen a De szeretnék gazdag lenni című előadást láthatja-hallhatja a
nagyérdemű: a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata verses
szórakozásra és elmélkedésre hívja a felnőtteket és ifjakat. „De szeretnék gazdag lenni – az
első vers, amivel az iskolában találkozunk, majd jön az Anyám tyúkja és a többi Petőfi és
Arany és Vörösmarty és Ady… Vajon miért esik ki az életünkből a vers az iskola után? Miért
mondja mindenki Petőfire, hogy a legnagyobb költő, majd négyszemközt azt, hogy »nem
szeretem Petőfit«… Olvasunk mi manapság verset?” – olvasható a társulat közleményében.
Az összeállításban számos magyar költő verse szerepel, a rendezvényre szerdán 11.00 és
19.30 órától kerül sor a színház kistermében. A produkció megtekinthető április 12-én,
csütörtökön és 13-án, pénteken szintén két időpontban: 11.00-től és 19.30-tól.
Hagyományainkhoz híven színházunk lépcsőiről hangzik el a városköszöntő versműsorunk a
magyar költészet napján.
Az Erdélyi Magyar Írók Ligája A líra udvarterei címmel tart költészetnapi felolvasóestet
a kézdivásárhelyi Vigadóban csütörtökön 18 órától. Az est meghívottja lesz Ferenczes István,
Király László, Király Zoltán, Lövétei Lázár László, beszélgetőtársuk: Fekete Vince.
A Csíki Játékszínben is megtartják a magyar költészet napját: szerdán 11 órakor a
hagyományokhoz híven a teátrum lépcsőin hangzik el a városköszöntő versműsor. Mint a
Probă scrisă la limba şi literatura maghiară maternă
Pagina 2 din 3

Test 15

Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

társulat közleményében szerepel, az idén a 105 éve született Weöres Sándor szellemét idézik
meg a Tizenegy szimfónia című kötetéből válogatott versekkel. „Tizenegy versoszlop, Weöres
Sándor költői művének tizenegy tartópillére sorakozik egymás mellé a költő 60.
születésnapjára megjelent kiadványban, művek, amelyeket ő maga szimfóniáknak nevezett,
s amelyekből erre az alkalomra válogattunk. A vers mindenkié!” – olvasható a társulat
közleményében.
Szintén szerdán 18 órától a Játékszín Hunyadi László Kamaratermében a
költészetnapi rendezvény Bertóti Johanna interaktív gyerekkoncertjével folytatódik. A nézők a
rendezvényen az előadó zenésztársaivá válhatnak, a játékos találkozáson a felszabadult
éneklés együtt szárnyalhat a képzelettel. Bertóti Johanna 20. századi és kortárs költők
verseinek megzenésített változatát adja elő gitárkísérettel.
(https://kronikaonline.ro/kultura/olvasunk-mi-verset-manapsag-n-eloadasok-szamos-erdelyivarosban-a-magyar-kolteszet-napja-tiszteletere#)
1. Mit ünnepelnek Erdély- és Partium-szerte április 11-én?
5 pont
2. Melyik település ünnepi rendezvényeiről NEM számol be a szöveg?
5 pont
a. Nagyvárad
b. Kolozsvár
c. Marosvásárhely
d. Kézdivásárhely
3. Melyik ünnepségsorozatba illeszkedik be a nagyváradi rendezvény?
5 pont
4. Mikor tekinthető meg a De szeretnék gazdag lenni című verses előadás
Marosvásárhelyen?
5 pont
5. Kik a kézdivásárhelyi felolvasóest résztvevői?
5 pont
6. Írd a vizsgalapra az alábbi mondatok betűjele után, hogy IGAZnak vagy HAMISnak tartod
őket a szöveg alapján!
a. Idén 105 éve született Weöres Sándor.
b. Csíkszeredában idén a Tizenegy szimfónia című kötet kiadásával emlékeznek
Weöres Sándorra.
c. Bertóti Johanna koncertje elsősorban gyerekeknek szól.
d. Az interaktív koncerten 20. századi és kortárs költők verseinek megzenésített
változata hallható.
e. A városköszöntő versműsorra a Csíki Játékszín Hunyadi László Kamaratermében
kerül sor.
f. Bertóti Johanna hangszere a gitár.
6 pont
7. Írj ki a szövegből két olyan rendezvényt, amely április 11-én, szerdán 11 órától, és kettőt,
amely 18 órától kezdődik!
4 pont
8. Írd a vizsgalapra a következő nevek után, hogy viselőjük melyik városban vesz részt
valamilyen ünnepi rendezvényen: Meleg Vilmos, Lövétei Lázár László, Bertóti Johanna,
Fekete Vince, Imre Zoltán!
5 pont
9. A felsorolt rendezvények, programok közül melyiken vennél szívesen részt és miért? Fejtsd
ki véleményedet 4−5 mondatban!
5 pont

Probă scrisă la limba şi literatura maghiară maternă
Pagina 3 din 3

Test 15

