
A szolgálólány meséje 
 

A regény – egy orwelli ihletésű disztópia – egy jövőbeli, vallási 

fundamentalista államban játszódik, ahol a főhősnőt csupán azért 

tartják becsben, mert azon kevesek egyike, akinek termékenysége az 

atomerőművek által okozott sugárszennyezést követően is 

megmaradt. Az ultrakonzervatív Gileád Köztársaság – a jövő 

Amerikája? – szigorú törvények szerint él. A megmaradt kevéske 

termékeny nőnek átnevelő táborba kell vonulnia, hogy az ott beléjük 

vert regula szerint hozzák világra az uralkodó osztály gyermekeit. 

Fredének is csupán egy rendeltetése van az idősödő Serena Joy és 

pártvezér férje házánál: hogy megtermékenyüljön. Ha letér erről az 

útról, mint minden eltévelyedettet, őt is felakasztják a Falra, vagy 

kiűzik a Telepekre, hogy ott haljon meg sugárbetegségben. Ám egy 

ilyen elnyomó állam sem tudja elnyomni a vágyat – sem Fredéét, 

sem a két férfiét, akiktől a jövője függ… 

 

1.)  Hol játszódik a történet? 

 

2.)  Milyen társadalmi pozíciót  tölt be a történet főszereplője? 

 Parancsnokné 

 Gazdasszony  

 Szolgálólány  

 

3.)  Hogy hívják a főszereplőt? 

 Fredé 

 Helga 

 Frederika  

 

4.)  Mi a szolgálólányok között a bevett köszönési forma? 

 

5.)  Mi a neve a főszereplő legjobb barátjának? 

 

6.)  Hogy hívták a Parancsnoknét „azelőtt”? 

 

7.) Hol tanultak a szolgálólányok? 

 Középiskolában 

 Főiskolán 

 Rákhel és Lea Központban  

 

 8.) Mi a szolgálólányok legfontosabb feladata? 

 Takarítás 

 Felszolgálás 

 Gyermekszülés 



 9.) Hogy hívták a történet főszereplőjének egykori párját? 

 

10.) Mit jelent a „Nolite te basterdes carborundorum” kifejezés, amely a főszereplő 

ruhásszekrényébe van vésve. 

 

11.) Miből szokott a Parancsnok felolvasni a ház népének? 

 Újságból 

 Bibliából 

 Történelemkönyvből 

12.) Milyen színű ruhát viselnek a szolgálólányok? 

 Sárga 

 Kék 

 Piros 

13.) Miket tartanak a futballstadionokban? 

 Meccseket 

 A férfiak feláldozásait 

 A férfiak feláldozásait és meccseket 

14.) Mivel fizetnek az ételért? 

 Kézpénzzel 

 Bankkártyával 

 Utalványokkal 

15.) Mi a neve annak az üzletnek, ahol imádságokat és imatekercseket nyomtatnak megállás 

nélkül? 

 

16.) Van-e gyermeke a történet főszereplőjének? 

 Van gyermeke 

 Nincs gyermeke 

  

17.) Milyen jellegű házasságokat kötöttek Gileádban? 

 Szerelmi házasságokat 

 Kényszerházasságokat 

 Elrendezett házasságokat 
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