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OSZKTV 2009/2010 

Irodalom – Magyar nyelv és helyesírás 

Kijelölt témakörök 

I. (iskolai) forduló – 60 perces írásbeli 

Téma 
A publicisztika 

 a publicisztikai műfajok fajtái, rendeltetése, stílusa; 

 a média és internet hatása anyanyelvünk szó- és kifejezéskészletére: az „új 

beszéltnyelviség”. 

Ajánlott irodalom 
Édes anyanyelvünk 2008. június 2. száma (www.anyanyelvapolo.hu) 

II. (regionális) forduló – 90 perces írásbeli 

Téma 
 A magyar sajtó történetének fontosabb eseményei (pl.: első folyóiratok, 19. századi 

divatlap jellegzetességei). 

 A röpirat (mint a modern publicisztika egyik elődje) fogalma, jellegzetességei. 

 Szórólapok, plakátok mint a figyelemfelkeltés, tájékoztatás eszközei. 

 Nyelvtan, szókincs, helyesírás. 

Ajánlott irodalom 
6. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS  

Egy kis kötetnyi verset akarok kiadni. Nem a nagyközönség számára, hiszen annak az enyé-

imnél jobb versek sem kellenek; csak ismerőseimnek, csak azoknak, akik azon kis helyen 

laknak, hova képzeletem bárhonnan visszatért, amely éppen úgy szülőföldem, mint legszen-

tebb illúzióim testet öltött képe. Az irodalmi stréberek példáját nem követtem; ha volt olyan 

dalom, melyről azt hihettem, hogy amint az én szívemet megvérezte az az érzés, melyből 

formálódott, melyből fölfakadt, úgy fog talán egy szenvedő szívnek a rokonérzés erejével 

megnyugvást adni - azt a dalt is ismerősnek, jó barátnak szántam, mert ezeket szeretem, mert 

a szeretet diktálta minden soromat. Még ott is, ahol talán az ifjú szív emésztő lángjával esz-

ményt, tekintélyt próbálok égetni, még ott is a szeretet, az Igazság szeretete vezetett. Nem 

hívom ki, nem is várom a kritikát. Szívem még küzdő helye az ifjúi zavaros tárgyakat kereső 

érzések csatáinak. Az én verseim még csak keresik azt, mely különben is csak törekvés ma-

rad, s legfennebb iránya változik: az igazságot. Azt sem ígérem, hogy a könyvemre teendő 

esetleges kritika reám hatással fog lenni: nem, mert a szerénység affektálása több a szerényte-

lenségnél, s nem főleg azért, mert kritikus nem tanított meg senkit verset írni. Az első kötet az 

a poétának, ami a kisdiáknak az első - legtöbbször félkrajcáros - cigaretta. Az ismerősöket, a 

közönséget kérem: ne engedjék, hogy a füstje a torkomon akadjon. A kötet augusztus közepén 

fog megjelenni. Előfizetési ára 60 kr, mely címemre legkésőbb f. hó 25-dikéig elküldendő. 
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Szil 1898. július 3. 

Dyb. 

129. A NŐK JOGA  
A múlt héten egypár fővárosi és vidéki lapban érdekes hírt olvastam. 

Abbáziából jött a vonat. Egy, a sínek melletti hegyről hatalmas kőszikla gurult le, mely a vo-

natot érte, s néhány kocsit összezúzott. 

A vonat hosszú késés után indulhatott tovább, s csakis úgy, hogy az utasokat valósággal ösz-

szeszorították. 

Ebben a hírben nem az az érdekes, hogy egyik kocsiban a legérdemtelenebb közvitéz: Tisza 

Kálmán is benne ült, hanem egy sokkal fontosabb körülmény. 

Egy előkelő pesti úriember egy magános szakaszban ült. A katasztrófa után azt kívánták tőle, 

hogy helyét a megroncsolt kocsikból kiszorult hölgyeknek engedje át. 

Az én úriemberemnek persze több esze volt, s helyét nem volt hajlandó átadni. Erre egy fia-

talember - hasonló a debreceni aranyifjúságunk sok üresfejű alakjához - egész gavallérosan a 

fejéhez vert egy poharat, s társaival együtt kidobta megfizetett szakaszából az illető urat. 

Meg vagyok róla győződve, hogy a debreceni hölgyek egy része szívéből tapsol ennek a snáj-

dig gavallérosságnak, de én, ki már annyiszor helyeztem magam szembe minden korlátolt 

felfogással, minden erőmből tiltakozom most is a gavallérosságnak ilyetén való megnyilatko-

zása ellen. 

Tiltakozom pedig a legprimitívebb igazság alapján. Az az úr megfizette a helyét, s nincs olyan 

körülmény, mely az ő akarata ellenére, mások kedvéért, helye elhagyására kényszerítse. 

Mi látjuk - még az Európától hátramaradt Debrecenben is - azt a hatalmas áramlatot, mely az 

asszonynépség egyenjogosításáért küzd. 

A feministáknak igazuk van. A nőben felfrissítőt, erős támaszt fog nyerni az emberiség, s csak 

évezredes korlátoltság nézhette nyugodtan azt a lekötött erőt, mely a nőben elveszett. 

De ha igaza van a mai modern kor minden tálentumos harcosának - mire való a középkor 

őrült, romantikus lovagiassága mellett lándzsát törni?... Mire való a nőnek kiváltságokat osz-

togatni, mikor azokhoz a jogot már akkor eljátszotta, mikor az első emancipácionális törekvé-

sének tanújelét adta?... 

Valóban, csakis elmaradt, korlátolt, a mienkhez hasonló nevetséges társadalmi élet tarthatta 

fenn azt az abszurd teóriát, mely magát lovagiasságnak nevezi, de tulajdonképpen vérig sértő 

vélekedés a mi erős, öntudatos asszonyainkról!... 

Uraim, m. tisztelt ripők Uraim! A lovagiasság nem pohártörésben, de nem is könnyelmű pár-

bajokban nyilvánul. 

A mi asszonyainkat nem kell félteni. Azok megvédik saját magukat. Poharat sem kell törni, 

meg nem érdemelt s meg nem fizetett előnyt sem kell a mi asszonyaink számára kierőszakol-

ni, mert azok tudják, hogy mit kell nekik tenniök! 

És ha már pohártörésről van szó, ezt már igazán bízzuk az asszonyokra. Ez már az ő igazi, 

privilégizált joguk!... 

Debreczen 1899. május 16. 

Dyb 

425. ISMÉT TAVASZ  
A szeszélyes időjárás ma ismét tavasszal kedveskedett a már egészen nekikeseredett emberi-

ségnek. Egész nap ragyogó, tavaszi idő volt, s a tavasz biztos jelensége, a népes korzó a leg-

tarkább képet mutatta. Mindazonáltal el vagyunk készülve, hogy este felé ismét decemberi 
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lesz a levegő, s holnap félméteres havat nem fognak a gyalogjáróról eltakarítani. Valami na-

gyon hát nem bízunk ebben a legújabb tavaszban sem. Az időjárás mindenkit pesszimistává 

tett, s divatba jött néhai Justh Zsiga mondása: „Valahogy csak lesz, sehogy még nem volt! ..." 

Debreczeni Hírlap 1899. március 29. 

III. (országos döntő) forduló – 60 perces írásbeli és 10-15 perces szóbeli 

Téma 
 Arany–Petőfi, illetve Babits–Csinszka életútja, levelezése versben, prózában. 

 A kommunikáció írásos közlésformái – A levél. 


