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9. osztály 

 
A tételek kidolgozására szánt idő: 3 óra 

 
I. 45 pont 
 
Olvasd el az alábbi szövegeket, majd fejtsd ki, miként változik meg Isten és ember 
találkozástörténete az újraírás során! Írásodban térj ki a vers címének értelmezésére is! 
 
Mózes pedig őrzi vala az ő ipának*, Jethrónak a Midián papjának juhait, és hajtá a juhokat a 
pusztán túl, és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez. És megjelenék néki az Úr angyala tűznek 
lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a 
csipkebokor meg nem emésztetik vala. S monda Mózes: Odamegyek, hogy lássam e nagy 
csudát, miért nem ég el a csipkebokor. És látá az Úr, hogy odaméne megnézni, és szólítá őt 
Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes.  
Ez pedig monda: Ímhol vagyok. És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert 
a hely, amelyen állasz, szent föld. És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak 
Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orczáját, mert fél vala az 
Istenre tekinteni. 

(Mózes II.könyve, 3. rész, 1–6. – Károli Gáspár revideált fordítása) 
 
*ipa=após 
 
Demény Péter: Lehetőségek 
(In: Beszélgetés a tükörrel, 2004) 
 
Pedig akárhol megjelenhetnél nekem: 
akárhol köszönnél rám, én örvendenék. 
Ha nem akarsz a lakásomba jönni 
(bár lásd be, az lenne az igazi: 
mégiscsak itt vagyok otthon, 
itt ismerem a tárgyak illatát, 
itt kérlelhetem őket, legyenek türelemmel, 
a mostanig nem jöttél, éppen az a nagyszerű, a kivételes, 
hogy most mégiscsak itt ülsz velem szemben), 
de ha nem akarod, mondom, 
akkor legyen például a buszon, 
compostaţi-mi biletul, vă rog, 
kérek éppen valakit, 
és amikor venném vissza a jegyemet, 
akkor megérinted a vállam, 
én meglepetten fordulok hátra, 
rádismerek... 
Tovább nem tudom, de biztos rádismernék. 
Vagy lehetne a könyvüzletben, 
miközben a különböző köteteket nézegetem, 
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s azon töprengek, mire adjak ki és mennyit. 
Vagy a kocsmában, ahol egy furcsa mosolyú, 
villanó tekintetű lánynak udvarolok éppen, 
forralt bort iszunk vagy sört, 
mindegy, végül is. 
A csipkebokor rég kiment divatból. 
 

 
II. 45 pont 
 
Képzeld el, hogy az Olümposz istenei helyet követelve maguknak megjelennek a mai 
világban. Beszéld el egy állásközvetítő iroda alkalmazottjaként, milyen volt a velük való 
találkozás, amikor tulajdonságaikat, képességeiket figyelembe véve állást, hivatalt 
ajánlottál nekik! Szöveged novellaformájú legyen, és adj címet is írásodnak! 
 
 

Megjelenés: 10 pont 
Összesen: 100 pont 


