


Első felvonás –összefüggés 

Film –

Színház –

Muzsika



I/1., 

T=B



I/2., Mi a regény, film, sorozat címe? 

Szerelmek és félreértések klasszikus meséje a XVIII. századvégi Angliából. 

Főszereplői  az öt Bennet nővér, Mr. Bingley, Mr. Darcy

Jane Austin regénye.



I/3., Mi a műcíme? 

Szerzője valószínűleg a Celano városában született Tamás nevű ferences rendi szerzetes 

(Thomas Celanus, meghalt 1255 körül). Az egész költemény 19 háromsoros rímelő versből áll; 

az elsőnyolc az utolsó ítéletet festi fenséges egyszerűséggel, megrázóan; a 8–17. vers a 

bűntudattal teli lélek visszhangja a megelőzőhatásokra; a 18–19. vers az egésznek befejezője, 

de eredete kétes. A költeménynek egész irodalma van; lefordítását a legkülönbözőbb 

nyelvekre igen sokan megkísérelték, anélkül, hogy annak egyszerűségét, mélységét, 

kenetteljességét, erejét visszaadni bárkinek is sikerült volna. A misekönyvben, az ún. halottas 

misében mint sequentia már itt-ott a 14. században előfordul, 1570-ben pedig felvették annak 

hivatalos a kiadásába, és ezáltal az egész katolikus egyházban általános lett. A költemény 

maga is zengzetes; annál megragadóbb az egyházi hivatalos korálmelódiája.



4., Mi a film címe? 



I/5., Melyik együttes dala? 

„Várjá hé, na várjá má, Táncolj, Bukarest parádé!

Helló, szevasz, figyuzz, na mi a stájsz?

Mivan bébi, ha tetszem, megkaphatsz este, kicsi csíra.

Helló, he-ello! Fasza tetkó, lemosható-o. Ezt kapd ki!

Nem is csoda, minden muff ezt stíröli-i!”



I/6., Mi a műcíme?

Molière egyik legérettebb alkotása, a klasszicizmus szabályainak megfelelő, de prózai 

formájú – így saját korában kevésbé sikeres és befejezetlennek tekintett mű. 1668-ban 

mutatták be Párizsban. Egy vándorszínész csoport ismertette meg vele a művészet és a 

színjátszás örömeit, ezért több művet is írt ennek a csoportnak, ezek közé tartozik ez is. 

A komédia megírásához Molière csak három forrást használt fel: az ókori komédiákat, 

az olasz commedia dell'arte rögtönzött, és a francia farce (vásári komédia) műveit. A 

műben a jellemkomikum van előtérben.



I/7., Melyik a kakukktojás, ami NEM 
illik az összefüggésbe?

1. - Kétszer fárad

2. - Nagy búzaféreg

3. - Fehérmájú

4. - Fél egészség



Második felvonás - összefüggés 

Tercsi, Fercsi, Kata, Klára,  - Névsorolvasás 



II/1., Ki mondta?
– Ma reggel arra ébredtem, hogy már nem alszom.

– Miért ülsz ilyen egyenesen? Nyilván tartásod van?

– Az embernek három korszaka van: ifjúság, felnőttkor és a “remekül nézel ki”.

– Nem szabad vizet inni, mert az nagyon erős ital. Fenntartja azokat a nagy hajókat…

– Hatalmas kagylógyűjteményem van, amit csak úgy elszórva tartok a világ tengerpartjain. Talán már láttad.

– A kenderkötéllel való akasztás, függőséget okoz.

– A cukrász a selejtet habbal takarja be, a kőműves habarccsal, az orvos meg földdel.

– Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki…

– Az élet olyan tragikus, az egyik nap még itt van az ember, a másik nap meg szintén.



II/2.,  Ki ő?

SZ          V



II/3., Kinek a karrierje?

1990-től országgyűlési képviselő

1990–1994 között frakcióvezető

1993-ig választmányi tag

1993–2000 között, illetve 2003 óta elnök

1992 és 2000 között a Liberális Internacionálé, 

2002-től 2012-ig az Európai Néppárt egyik alelnöke. 

1998–2002 között és 2010-től Magyarország miniszterelnöke



II/4., Mi a közös név?

(Miskolc, 1911. szeptember 16. –
Budapest, 1963. szeptember 18.) 
színész, konferanszié. 

Főként karakterszerepeket kapott, 
az igazi sikert a kabarészínpadon 
találta meg. Legemlékezetesebb 
szerepe a jól értesült, tudálékos 
kispolgár, Zacsek úr. Nagy 
műveltségű, több nyelven beszélő
színészként sikeres konferanszié 
is volt. Betegségtől való félelmében 
52 éves korában önkezével vetett 
véget életének.

(Budapest, 1972. július 12. –) 

háromszoros olimpiai bajnok, 

Európa- és világbajnok 

vízilabdázó, 2013 és 2016 között a 

férfi vízilabda válogatott 

szövetségi kapitánya, az 

International Swimming Hall of 

Fame vagyis a Hírességek 

Csarnoka magyar tagja



II/5., Ki ő?

(Szinérváralja, 1504 körül – ? , 1551 

után) humanista tudós, bibliafordító, 

a magyar esszéirodalom 

megteremtője, az elsőmagyar 

nyelvtan szerkesztője, a magyar nyelv 

tudatos művelője. Vele kezdődik a 

magyar nyelvtantudomány és a 

törekvés az egységes helyesírásra.



II/6., Ki a vers írója?

…

Ezüstös fejszesuhanás

játszik a nyárfa levelén.

A semmi ágán ül szivem,

kis teste hangtalan vacog,

köréje gyűlnek szeliden

s nézik, nézik a csillagok.



II/7., Ki ő?

Díjai:

Aranykoszorús KISZ-jelvény (1962)

Liszt–Bartók-zongoraverseny, II. helyezés (1966)

SZOT-díj (1967)

Szocialista Kultúráért (1973)

Busoni-verseny, Bolzano, II. helyezés

VIT-díj (Bécs, 1959; Helsinki, 1962)

Erkel Ferenc-díj (1984)

Érdemes művész (1988)

Erzsébet-díj (1992)

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (1999)

Erzsébetváros díszpolgára (1999)

Budapestért díj (2003)

A Magyar Televízió örökös tagja (2004)



II/8., Ki ő?

(Gyöngyös, 1919. július 28. –) magyar kertészmérnök, 

volt országgyűlési képviselő, a mezőgazdasági 

tudományok kandidátusa (1995).



II/9., Ki ő?

Fiatalkorától aktív sportoló, a Budapesti Vasas főállású sportolója, válogatott kerettag 

volt. 1987-ben felnőtt magyar magasugró bajnok lett.

1996. június 15-én szentelték pappá Esztergomban. Szentelése után előbb káplánként 

szolgált Terézvárosban, majd Rákoskeresztúron, 2002-től pedig az óbudai Kövi Szűz 

Mária-plébániatemplom lelkipásztora volt. 2011. augusztus 1-jétől az angyalföldi Szent 

Mihály-templom helyettes plébánosa. 2015–2017 között a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi lelkésze volt. 2005-től 

a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet munkatársa. 2016-ban érseki tanácsossá 

nevezte ki Erdő Péter érsek.



II/10., Melyik illik az összefüggésbe?

1. Harmat, Hurrikán, Hózápor

2. Mercédesz, Moszkvics, Mini

3. Pilinszky, Petőfi, Petrarca

4. Ausztrália, Antarktisz, Afrika



Harmadik felvonás - összefüggés 

„Én vagyok az Alfa és az Omega, az első és az utolsó, a kezdet és vég.” 
Jel 22,13.

„Minden dolognak mértéke az ember”
Protagorasz



III/1., 

Agyagból gyúrt, vagy kőből vésett szolgálók, akik 

az élet vizét vigyázzák, vagy a szombati munkát 

végzik el. 

Életre keltek, da ha elvesszük tőlük a nevet, ismét 

csak élettelen anyaggá válnak. 



III/2., Mi a neve annak az ősi, ma már alig létező társadalmi 
berendezkedésnek, amiben az indonéz minangkabauk, a 
kínai Mosuók és a sylheti (Banglades) khászik élnek? 



III/3., Melyik mesterség lépései az 
alábbiak?

1. Áztatás

2. Hántás

3. Szárítás

4. Osztályozás

5. Kávázás

6. Kifonás



III/4., Mi a közös név (kiejtve)?

1. Község Győr-Moson-Sopron megyében, a csornai járásban. 

Nevének eredete a Rábaköz északi, a Hanság mocsaraival határos 

helyzetére utal: itt volt ugyanis a földművelésre alkalmas vidék 

vége (………), amitől északra a mocsárvilág következett.

2. Q/U mértékegysége

(ahol Q a vezetőn, illetve a pozitív fegyverzeten lévő töltésmennyiség 

és U a vezetőpotenciálja, illetve a kondenzátorok fegyverzete közti 

feszültség.)



III/5., Mi ez?
Olyan kezdése valamely zenemű ritmusának, mely nem a rendes elsőméreti súllyal 
kezdődik, hanem a kijelölt taktusnem bizonyos értékét könnyű ________ előlegezi, 
vagyis olyan kezdés, melynek elsőmérete értékileg hiányos. Minden nemzet 
használja zenéjében, - kiváltképen a német - kivévén a magyart, melynek zenéje 
egyik fősajátságai közé tartozik, hogy a _______-t nem ismeri, ellenkezvén az nyelvi 
hangsúlyával, mely mindig a kezdő szó első tagjára esik. A magyar szózenének ehhez 
szorosan kell ragaszkodni. Kevésbé az instrumentális magyar zenének, mely e 
tekintetben - kivált a régi stílusú hallgató nóták, verbunkosok, palotások stb. 
műformákkal szemben - nem egyszer használ oly bekezdéseket, hol az első taktus 
értéke hiányos, s ép úgy csak az utolsó méretben találja kiegyenlítését, mint a 
kozmopolitikus zenében. A _________ leggyakrabban fordul elő a különféle 
tánczenéknél, kiváltképen pedig keringők, mazurkák, polkák s francia négyeseknél.

A zene első ütemét megelőző hang(ok), ill. a hangsúlytalan ütemrészen, a főhangsúly 
elött történő kezdés.



III/6., Melyik családba tartoznak?

szivárványos ökle, 

ezüstkárász, 

aranyhal, 

compó,

busa, 

koi



III/7., Melyik műszert használják az alábbiak 
mérésére? 
(közismert idegen szóval)

❑Sörfőzéskor a fermentáció előtti fajlagos gravitáció mérésére

❑A szem vizsgálatára

❑Drágakövek azonosítására

❑A tengeri akváriumokban a víz sótartalmának és fajsúlyának mérésére

❑A hűtőolajok pH-értékének mérésére CNC-megmunkálás során

❑A gyógyszerdiagnosztikában az emberi vizelet fajsúlyának mérésére



III/8., Melyik klubban hordták ezt a 
fejfedőt?



III/9., A használt autók legfontosabb 
jellemzője az állapot mellett. 



III/10., Melyik illik az összefüggésbe?

1. Garfield magazin

2. National Geografic

3. Nature

4. Nemzeti Sport

5. Országgyűlési Tudósítások

6. IPM

7. Nyugat


