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Fontos tudnivalók 
 

 

Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is! 

Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen!  

Csak annyi válaszelemet írjon, amennyit a feladat kér!  

Kérjük, kék színű tollat használjon! 

 
 
A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat! 

• Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse a feladatlap utasításait! 

• Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó képeket, szövegrészleteket! 

• Használja a helyesírási szótárt! 

• Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!  

 

 

Eredményes munkát kívánunk 
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
(30 pont) 

 

1. DRÁMAI PÁROK 
Egészítse ki az alábbi táblázatban található drámai szereplőket a párjukkal, majd írja 
mellé a dráma szerzőjét és címét! (Hibátlan soronként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
 

 
(www.irodalmi.blog.hu; essaykit.com; mandadb.hu) 

Hős Hősnő Szerző Műcím 

Haimón    

 Ophelia   

Valér    

 Melinda   

Andrej    

 Mariska   

Liliom    

 Polly   

 

 
(www.katonajozsefszinhaz.hu; misogaeva.weebly.com; jegy.hu; port.hu) 

 
 
 
  

4 pont  
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2. DRÁMÁK SZÍNPADON 
Írja be a táblázat megfelelő rovatába az állítások betűjelét!  

(Helyes megoldásonként 0,5 pont, összesen 6 pont.) 
 

Katona József: Bánk bán    

Madách Imre: Az ember tragédiája    

Molnár Ferenc: Liliom    

Örkény István: Tóték    
 

a) A Vígszínházban 1919-ben a lenti képek egyikén látható Csortos Gyula és Varsányi 

Irén vitte sikerre „egy csirkefogó életét és halálát” bemutató darabot. 

b)  A Thália Színház-beli ősbemutatón a családfő szerepében legendás alakítást nyújtott 

Latinovits Zoltán. 

c)  A drámai költemény ősbemutatója majd negyven évvel a megírása után volt a Nemzeti 

Színházban, Paulay Ede rendezésében. 

d)  A dráma 1820-ban jelent meg, de csak 1833-ban volt az ősbemutatója Kassán. 

e)  A lenti képek egyikén a Fábry Zoltán rendezte filmes változat főszereplője látszik. 

f)  A dráma utolsó képe előtt 16 év telik el.  

g)  A mű szerkezetileg keret- és történeti színekre oszlik.  

h)  A darab 1909-es ősbemutatóján megbukott. 

i)  A dráma előadása 1848. március 15-én félbeszakadt a Nemzeti Színházban. 

j)  Híres alakítást nyújtott a Nemzeti Színház-beli előadásban a lenti képek egyikén 

látható Major Tamás. 

k)  A drámából készült nemzeti opera híres áriája a "Hazám, hazám". 

l)  A dráma expozíciója egy monológ, amit a szálakat mozgató mellékszereplő mond a 

nézőknek címezve. 

 
(www.kultura.hu; mozi.ma; indafoto.hu; uj.terasz.hu) 

 
 
 
 

  

6 pont  
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3. IRODALOM VAGY SZÍNHÁZ? 
Fejtse ki egy néhány mondatos rövid esszében, mi okozhatta az előző feladat c) 
pontjában megfogalmazott majd negyven éves késést! (Tartalmi elemenként 1 pont, 
összesen 3 pont.) 
 

  
Jelenet Jankovics Marcell animációs filmjéből és Garas Dezső bábrendezéséből 

(www.filmarchiv.hu; jegy.hu) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

    
Zichy Mihály, Buday György és Kass János grafikai illusztrációi 

(www.hung-art.hu; nemzetikonyvtar.hu; rézkarcfitness.hu; blogspot.com)  
 

 

 
  

3 pont  
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4. SZÍNHÁZI SZAKMÁK 
A keretezett szövegek elolvasása után válaszoljon az alábbi színházi szakmákra 
vonatkozó kérdésekre! (Helyes válaszonként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 

„A színház irodalmi szakértője és tanácsadója. Feladatai közé tartozik a bemutatandó 
színjátékszövegek lektorálása, véleményezése, átdolgozása (epikus művek 
dramatizálása), ill. a szerzővel való együttműködés a végső színpadi változat 
kialakításában a színpadi szempontok érvényesítésével. Közreműködik a színház 
műsorpolitikájának, műsortervének kidolgozásában is.” 

(Magyar Színházművészeti Lexikon, mek.oszk.hu) 
 

a) Nevezze meg, melyik színházi szakmát írja le a fenti szöveg!  
 
………………………………………………………………………………………… 
 

b) Nevezzen meg egy konkrét munkát, amit egy szövegen végezhet a fenti színházi 
munkatárs!  
 
………………………………………………………………………………………… 
 

c) Nevezze meg egy képviselőjét a jelenkorból vagy a múltból ennek a szakmának!  
 
…………………………………………………………………………………………. 

 

 „A színházi előadás művészi megtervezője, betanítója, a színjáték egységének 
létrehozója. A hivatásos színészet kezdeti időszakában nagy tapasztalatú vagy a 
társulatban vezető szerepet betöltő színészek látták el a funkciót, amely kezdetben kb. 
a mai ügyelői feladatkörnek felelt meg. A rendező munkája a 19. sz.-ban, a színházi 
munkamegosztás folyamatában vált önálló és mindinkább meghatározó jelentőségű 
művészi feladattá.” 

(Magyar Színházművészeti Lexikon, mek.oszk.hu) 
 

d) Nevezze meg, melyik színházi szakmát írja le a fenti szöveg!  
 
………………………………………………………………………………………… 
 

e) Nevezze meg egy képviselőjét a jelenkorból vagy a múltból ennek a szakmának!  
 
………………………………………………………………………………………… 
 

f) Nevezzen meg egy olyan jelentős magyar vagy külföldi drámaírót a múltból, aki 
egyben e színházi szakmát is gyakorolta!  
 
………………………………………………………………………………………… 

  
(www.youtube.com; moriczszinhaz.hu; radnotiszinhaz.hu; nemzetiszinhaz.hu) 

 
 
  3 pont  
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5. KARAKTEREK 
Olvassa el a következő idézetet, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! (Tartalmi 
elemenként 1 pont, kérdésenként 2 pont, összesen 4 pont.) 

 
„Jellem (gör. karakter) a színpadi alakok emberi, társadalmi és drámai lehetőségeit 
meghatározó tulajdonságok összessége. Nem azonos a hétköznapi értelemben vett 
jellem fogalmával: a színpadon a jellem az egész figurát átfogja, nemcsak 
pszichológiai készségeit, hanem társadalmi minőségét és történelmi küldetését is 
jelzi.” (adattar.vmmi.org) 

 
a) Milyen hasonlóság fedezhető fel Hamlet és Antigoné „társadalmi minősége”, a 

társadalomban betöltött helyük, kapcsolataik között? 
 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Milyen hasonlóság van a két főhős „társadalmi küldetésében”, feladatában? 
 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
(www.yeniyasamgazeti.com; schoolworkhelper.net; sites.google.com) 

 
 

 
 

  
4 pont  
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6. TALÁLKOZÁS 
Két színházi szakember találkozik… Egyikük Sztanyiszlavszkij, másikuk Brecht 
színházeszményét követve készít színházi előadásokat… Vitatkoznak, próbálnak 
érvelni álláspontjuk mellett… Írja meg úgy ezt az elképzelt párbeszédet, hogy minél 
többet megtudhassunk a kétféle színházeszményről! (Tartalmi elemenként 1 pont, 
összesen 6 pont.) 

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

   
(www.hogyan-kell.com; televizio.sk) 

 
  6 pont  
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7. KORTÁRS 
Diákszínjátszóként lehetőséget kap arra, hogy színpadra állítson egy kortárs magyar 
drámát… Kit és mit kínálna fel a csoportjának? Érveljen a választása mellett: 
mutassa be a szerzőt és a művét színjátszó társainak, ismertesse velük az előadással 
kapcsolatos elképzeléseit, a választás csoporttal összefüggő okait, a próbafolyamatot, 
a munkamódszert! (Tartalmi elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
(www.hu.wikipedia.com; artisjus.hu; port.hu; fabulamundi.eu; szinhaz.hu; 

szepiroktarsasaga.hu) 
   4 pont  
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II. JELENETÉRTELMEZÉSHEZ, A JELENET SZÍNHÁZI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
KÖTŐDŐ, ELEMZÉST ÉS ÉRTELMEZÉST IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK 

(30 pont) 
 
Olvassa el az alábbi szöveget, és válaszoljon a kérdésekre!  
 
A Sirály Magyarországon emblematikus színmű, 1971-es kettős bemutatója egy diadalmas 
színházi korszak nyitánya volt. Székely Gábor Szolnokon, Zsámbéki Gábor 
Kaposvárott  rendezte meg Csehov „komédiáját”. A pályakezdő, frissen kinevezett direktorok 
előadása fülsértő kalapálással kezdődött, a huszonöt éves Trepljov „első 
rendezésének”  díszletét ácsolta a nyaraló személyzete. 

Ez a felütés, a rombolás-építés fejszecsapásainak hangja a nagy tehetségű színházvezető-
rendezők hitvallását, színházteremtő elszántságát fejezte ki. (…) Nem véletlen, hogy Székely 
Gábor és évfolyamtársa, Zsámbéki Gábor Csehov művészdrámáját választotta programadó 
előadásul. Ezzel jelezték ambíciójukat: nem kevesebbet akarnak, mint leleplezni és felforgatni 
a fásult, rutinba és unalomba süppedt színházi közéletet. Nagy robajjal színházat építenek! A 
kiemelkedő jelentőségű Csehov-bemutatók egy két évtizeden átívelő korszak meghatározó 
előadásai voltak. A Manó (1982) az induló Katona József Színház egyik stílusteremtő előadása 
volt, Ascher Tamás Három nővér-rendezése (1985) pedig egy fénykorát élő színház legnagyobb 
(nemzetközi) sikere, szintézisteremtő, paradigmatikus Csehov-előadás volt. Az 1990-ben 
bemutatott Platonov a társulati átrendeződés és művészi megújulás előtt álló Katona utolsó 
„nagy” előadása volt. Végül Székely Gábor eddigi utolsó rendezése, az Új Színházban színre 
kerülő Ivanov bizonyította, hogy egy vitathatatlan műgonddal készülő, támadhatatlan művészi 
erkölcsű tradicionális Csehov-előadás bizony unalmassá tud válni a kilencvenes évek derekán. 
(…) Zsámbéki és Székely Sirálya radikálisan átformálta a „csehovi stílusról” kialakult 
nézeteket. Magára valamit is adó színházi ember már nem idézhette fel a Csehov-játszásban 
évtizedekig uralkodó klasszikus kifejezésmódot, amely kedélyes unalomba fullasztotta az 
előadásokat. Ma már csak felvételek őrzik, ha őrzik egyáltalán a bágyatag hangulatú, nagyon 
atmoszférikus Csehov-előadásokat, melyekben túlfinomult érzelmi világú, nagy orosz lelkek 
beszélnek tulajdon belsejükről, miközben a derengő alkonyat elmosódó fényei festik a korhű 
díszletet. Az önmagukat évtizedekkel túlélő Sztanyiszlavszkij-előadások, a mester aprólékos 
gonddal rögzített  rendezői példányai megdermesztették a Csehov-játszás kánonját. Székely, 
Zsámbéki és később Ascher Tamás alkotói lendülete kellett ahhoz, hogy szétrobbantsák az 
„unalmas Csehov” általánosan elterjedt, még szilveszteri kabaréban is bátran parodizálható 
képét. („Ne fütyülj, Mása! – Nem én fütyülök, hanem a szamovár.”) 

Kérdés, hogy ezek az igen különböző művészi alkatú rendezők, előadásaikkal kialakítottak-
e egy újabb, megkerülhetetlen tradíciót? Indokolja-e kellő számú stiláris vonás,  közelítésbeli 
sajátosság, hogy rendre egy mondatban szerepeltessük a fenti alkotókat, megtoldva 
vezetéknevüket egy kötőjellel és a „féle színház” kifejezéssel? 

Azt gondolom, igen. 
Egyaránt jellemzi ezen alkotókat az alapművek szövegének szakrális (feltétlen) tisztelete. 

Olvasatuk a remekműnek tekintett Csehov-drámák mélyrétegeinek személyes-szenvedélyes 
feltárását jelenti. Nem húztak radikálisan a drámák szövegéből, nem toldottak 
vendégszövegeket a Csehov-sorok közé, nem készítettek (mindenképp aktualizáló) újabb 
fordítást a bemutatóhoz. Koherens és értelmezhető, egységes színpadi világot építettek a szöveg 
köré. Rendezéseikben megőrizték a múlt századi orosz valóság tárgyi környezetét, fogalmi 
világát, gondolkodásmódját. A stilizáltan múltat idéző látványvilág egyszerre szolgálta egy 
átesztétizált színi világ megteremtésének lehetőségét és a rejtőzködést, a jelen idejű 
feszültségek, dühök és elégedetlenségek bújtatva megmutatását. 
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Ezekben az előadásokban a szolgák övet hordtak a kitett ingjükhöz, a szamovár szamovár 
volt, és nem presszókávéfőző. A szereplők nyersszínű nádbútoron ültek, és nem leselejtezett 
gumiabroncsokon. Volt valami esztétikum ezen deklasszálódott társaság, a csehovi figurák 
környezetének lassú pusztulásában. A díszletek, kellékek egy artisztikusan bomló élettér 
tetszetős attribútumai voltak. 

Az alkotók bátran hagyatkoztak befogadóik műveltségére. Feltételezték, hogy a nézőtéren 
olyan színházértők ültek, akik előtt nem ismeretlen az orosz nagyrealizmus regényirodalma, 
akik számára az orosz kultúra nem egyenlő a vodkaivászattal és a megszálló katonák 
szenvedélyes óragyűjtésével. Nem érezték szükségét, hogy kilométerre cseréljék a versztát, 
kilogrammra a pudot. 

Székely Gábor hősei voltak a legszenvedélyesebbek, Zsámbékinál volt a legtöbb humor, 
Aschernél fordultak elő leggyakrabban a bizarr és  groteszk ötletek, mégis mindhárman azonos 
színészi fogalmazásmódot alkalmaznak. A rendezők partitúráikban gondosan kidolgozott 
színészi akciók, többletjelentéssel bíró apró cselekvések, szervesen épülő és soha nem öncélú 
ötletek mutatják fel a szöveg mögöttit. Nem véletlen tehát, hogy gyakran nyúltak a „totális 
színházat” (Almási Miklós) „író” Csehovhoz, hiszen a drámaíró ábrázolásmódja – ahogyan a 
különnemű színpadi eszközökkel  áttetszővé teszi a figurákat – nagyon is emlékezetet erre a 
figurákat leleplező és elrejtett motívumaikat kitakaró komponálásra. 

Csehov műveihez hasonlóan Székely Gáborék színpadán is a hétköznapi és banális 
emelkedik szimbólummá. Az alapvetően lélektani-realista történések mutatnak túl önmagukon. 
Ilyen gazdag jelentésű nagy színházi pillanat volt  a Platonov záró képe, amelyben a 
könyvtárszoba üvegfala mögül bámulták a szereplők koruk hősét: az öngyilkos Platonovot. 
Vagy említhetnénk a Három nővér hosszan kitartott képét, amikor a zengő búgócsigát nézték 
némán a Prozorov-ház vendégei. 

Fontos volt számukra Csehov azért is, mert vívódó hősein keresztül a kortárs értelmiség, a 
másként gondolkodók dilemmáit, életérzését szólaltathatták meg. 

 
Perényi Balázs: Lelőtték-e a Sirályt - A 90-es évek Sirály-bemutatói (Ellenfény Online, Archívum, 2000/1-2. 

http://www.ellenfeny.hu/index.php/archivum/2000/1-2/1065-lelottek-e-a-siralyt?layout=offline) 
 
 

               
Szolnoki Szigligeti Színház     Kaposvári Csiky Gergely Színház 
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8. Perényi Balázs egy jelentős színháztörténeti időszakról beszél tanulmányának elején – 
a magyar színház 1980-as évekbeli „rendszerváltásáról”. 
Melyik két rendező áll az idézett szöveg középpontjában? (Helyes válaszelemenként 0,5 
pont, összesen 1 pont.) 
 
………………………………………………       …………………………………………….. 
 
 
 
9. Melyik, a magyar színháztörténetben jelentős budapesti színház létrehozása fűződik e 
két rendezőhöz 1982-ben? (1 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

10. Mely Csehov-drámákat mutatták be az akkor dolgozó rendezők, mikor, és mely 
színházakban?  Töltse ki a táblázatot időrendben az idézett szöveg alapján! (A szövegből 
hiányzó információkat előre beírtuk.) (minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen 6 pont.) 

A bemutatott 
Csehov-előadás 

címe 

a 
bemutató 

éve 
Melyik színházban 

mutatták be? Ki a rendező? 

  
 

Szolnoki Szigligeti Színház  

  Kaposvár, Csiky Gergely 
Színház 

 

  
 

 Zsámbéki Gábor 

  
 

 Ascher Tamás 

  
 

 Ascher Tamás 

  1996 
 

  

 
 
 
 

11. Emeljen ki, idézzen a szövegből 4 olyan sajátosságot, amelyek jellemzik a két elemzett 
rendező Csehov-rendezéseit! (Minden helyes válaszelem 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 
1…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

1 pont  

1 pont  

6 pont  
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4…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

  
 
 
12. A tanulmány utolsó mondata példát hoz arra a korábbi állítására, mely szerint a 
vizsgált rendezők Csehov-rendezéseiben „a hétköznapi és banális emelkedik 
szimbólummá”. Ez a példa Ascher Tamás Három nővér-előadásának „hosszan kitartott 
képe, amikor a zengő búgócsigát nézték némán a Prozorov-ház vendégei.” 
 

 
Csehov: Három nővér (jelenet a Katona József Színház 1985-ös előadásából, rendezte Ascher Tamás) 

 
Milyen értelmezési lehetőségeket tud elképzelni a fenti szimbólum kibontásaként? Írjon 
két lehetőséget! (Minden jól megindokolt értelmezési lehetőség 1 pont, összesen 2 pont.) 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
  

2 pont  

2 pont  
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Olvassa el az alábbi szövegrészletet, majd válaszoljon a kérdésekre! 
 

Csehov: Sirály (1896) 
(fordította Makai Imre) 

 
ELSŐ FELVONÁS 

 
Szorin parkjának egy része. Széles fasor, amely a nézőtől a park belseje, egy tó felé vezet. A 
fasort házi színielőadás számára hevenyészett dobogó keríti el, úgyhogy a tó egyáltalán nem is 
látszik. A dobogótól jobbra és balra cserjés. Néhány szék, asztalka Az imént nyugodott le a nap. 
A dobogón a függöny mögött Jakov és más cselédek; köhögés és kopácsolás hallatszik. Mása 
és Medvegyenko balról - sétából visszatérve - jön  
MEDVEGYENKO Miért jár mindig feketében?  
MÁSA Az életemet gyászolom. Boldogtalan vagyok.  
MEDVEGYENKO Miért? (Eltűnődik) Nem értem... Egészséges; apja nem gazdag ugyan, de 
tehetős. Az én életem sokkal nehezebb, mint a magáé. Huszonhárom rubelt kapok havonta, 
abból még le is vonnak nyugdíjra, mégsem hordok gyászruhát. (Leülnek)  
MÁSA Nem a pénzzel van baj. A szegény is lehet boldog.  
MEDVEGYENKO Elméletben igen, de a gyakorlatban így fest; én meg az anyám meg a két 
húgom meg az öcsém – a fizetésem pedig huszonhárom rubel. De hát enni-inni kell! Teára, 
cukorra kell! Dohányra kell! Ez itt a bökkenő!  
MÁSA (a dobogó felé pillant) Mindjárt kezdődik az előadás.  
MEDVEGYENKO Igen. Zarecsnaja játszik, a darabot meg Konsztantyin Gavrilovics írta. 
Szerelmesek egymásba és ma egybeolvad a lelkük abban a törekvésben, hogy egy és ugyanazt 
a művészi képet rajzolják meg. De az én lelkem meg a magáé közt nincsen közös érintkezési 
pont. Én szeretem magát, nem tudok megülni otthon, hajt a vágy, mindennap idegyalogolok hat 
versztát, hatot meg vissza, de csak közönyt tapasztalok. Érthető. Vagyonom nincs, nagy a 
családom... Kinek volna kedve olyan emberhez menni, aki maga is éhezik?  
MÁSA Szamárság! (Tubákot szippant) Meghat a szerelme, de viszonozni nem tudom, ennyi az 
egész. (Odanyújtja a szelencét) Parancsoljon.  
MEDVEGYENKO Nem kérek.  
Szünet  
MÁSA Fülledt a levegő, éjjel biztosan vihar lesz. Maga folyton filozofálgat, vagy a pénzről 
beszél. Maga szerint nincs nagyobb csapás a szegénységnél, szerintem pedig ezerszerte 
könnyebb condrákban járni és koldulni, mint... Különben maga ezt úgysem érti...  
Jobbról jön Szorin és Trepljov  
SZORIN (botjára támaszkodva) Nem nekem való a falu, öcsém; egy szó mint száz, sose 
szokom meg. Tegnap tízkor feküdtem le, és amikor ma reggel kilenckor felébredtem, azt 
éreztem, mintha a hosszú alvástól a koponyámhoz ragadt volna az agyvelőm, meg miegymás. 
(Nevet) Ebéd után meg véletlenül megint elaludtam, és most egészen össze vagyok törve, 
mintha lidérc nyomna, végtére is...  
TREPLJOV Hát igen, neked a városban kell élned. (Meglátja Mását és Medvegyenkót) Kérem, 
ha kezdődik, majd szólunk, de most nem maradhatnak itt. Tessék elmenni.  
SZORIN (Másának) Legyen szíves, Marja Ivanovna, kérje meg a papáját, oldassa el azt a 
kutyát, mert vonít. A húgom már megint egész éjjel nem aludt.  
MÁSA Beszéljen apámmal maga, én nem szólok neki. Engem hagyjon ki, kérem. 
(Medvegyenkónak) Menjünk!  
MEDVEGYENKO (Trepljovnak) Akkor majd üzenjen, ha kezdődik. 
Mindketten el  
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SZORIN Tehát megint egész éjjel vonít a kutya. Hát ez az: falun sosem úgy éltem, ahogy 
akartam. Megesett, hogy kivettem huszonnyolc napi szabadságot, és idejöttem, hogy pihenjek, 
meg miegymás; de itt annyira zaklatják az embert mindenféle ostobasággal, hogy már az első 
nap szeretne megszökni. (Nevet) Mindig nagyon örültem, hogy elmehetek innen... De most, 
hogy nyugdíjban vagyok, nincs hová mennem, végtére is... Tetszik, nem tetszik, itt kell élnem... 
 
                                                              

NEGYEDIK FELVONÁS 
(…) 
TREPLJOV (szomorúan) Maga megtalálta a maga útját, maga tudja, merre tart, de én még 
mindig a lázálmok és képek káoszában kóválygok, és nem tudom, minek és kinek kell ez az 
egész. Én nem hiszek, és nem tudom, mi a hivatásom.  
NYINA (fülel) Pszt... Megyek, isten áldja. Ha nagy színésznő leszek, jöjjön el, és nézzen meg. 
Megígéri?... (Kezet szorít vele) Már későre jár. Alig állok a lábamon... Kimerültem, éhes 
vagyok.  
TREPLJOV Maradjon itt, adok vacsorát...  
NYINA Nem, nem... Ne kísérjen ki, majd magam megyek... Itt a kocsim közel... Tehát magával 
hozta Trigorint? No, mindegy. Ha találkozik vele, ne szóljon neki semmit... Én szeretem 
Trigorint. Még erősebben szeretem, mint azelőtt... Téma egy kis elbeszéléshez... Szeretem, 
szenvedélyesen szeretem, kétségbeesetten szeretem. De jó volt azelőtt, Kosztya! Emlékszik? 
Milyen boldog, meleg, derűs volt az élet, és micsoda érzések – gyönyörű, harmatgyenge 
virághoz hasonló érzések!... Emlékszik?... (Szaval) "Emberek, oroszlánok, sasok és foglyok, 
agancsos szarvasok, libák, pókok és vizek lakói: néma halak, tengeri csillagok és mindazok, 
amiket szemmel nem lehetett látni – egyszóval minden élet, minden élet, minden élet befejezte 
szomorú körforgását, és kihunyt... Évszázadok ezrei óta egyetlen élőlényt sem hord már a hátán 
a föld, és ez a szegény hold hiába gyújtja meg mécsesét. A darvak nem ébredeznek már nagy 
krúgatással a réten, a cserebogár sem zúg a hársligetekben." (Hevesen megöleli Trepljovot, és 
kiszalad az üveges ajtón)  
TREPLJOV (szünet után) Nem volna jó, ha valaki meglátná a kertben, és aztán megmondaná 
a mamának. Ez biztosan elkeserítené a mamát... (Két perc alatt szótlanul széttépi, aztán az 
asztal alá dobja minden kéziratát, majd kinyitja a jobb ajtót, és el)  
DORN (próbálja kinyitni a bal ajtót) Furcsa. Mintha bezárták volna ezt az ajtót... (Bejön és 
helyére tolja a karosszéket) Akadályverseny.  
Bejön Arkagyina, Polina Andrejevna, utánuk Jakov palackokkal, és Mása, majd Samrajev és 
Trigorin  
ARKAGYINA A vörös bort meg Borisz Alekszejevics sörét ide tegye az asztalra. Játszunk és 
iddogálunk. Üljenek le, hölgyeim és uraim.  
POLINA ANDREJEVNA (Jakovnak) Hozd mindjárt a teát is. (Meggyújtja a gyertyákat, és leül 
a játékasztalhoz)  
SAMRAJEV (a szekrényhez vezeti Trigorint) No ez az, amiről az imént beszéltem... (Kiveszi a 
szekrényből a kitömött sirályt) Ön rendelte.  
TRIGORIN (a sirályt nézi) Nem emlékszem! (Gondolkozik) Nem emlékszem!  
Jobbra a színpad mögött lövés; mind összerezzennek  
ARKAGYINA (rémülten) Mi ez?  
DORN Semmi. Bizonyára az én úti gyógyszertáramban pukkant szét valami. Ne 
nyugtalankodjék. (A jobb ajtón kimegy, egy fél perc múlva visszajön) Úgy is van. Szétrobbant 
egy éteres üveg. (Dúdol) "Megbűvölve újra itt állok előtted..."  
ARKAGYINA (az asztalhoz ülve) Tyű, de megijedtem. Az jutott eszembe, amikor... 
(Tenyerébe rejti arcát) Elsötétült előttem a világ...  



Dráma 
középszint 

2011 írásbeli vizsga 16 / 20 2020. május 18. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

DORN (a folyóiratot lapozgatva Trigorinnak) Két hónappal ezelőtt egy cikket közöltek ebben... 
levelet Amerikából, és meg akartam kérni, hogy csak úgy mellékesen... (Átfogja Trigorin 
derekát, és a rivaldához vezeti) mivel engem nagyon érdekel ez a kérdés... (Hangját letompítva, 
halkan) Vigye el innen valahova Irina Nyikolajevnát. Arról van szó, hogy Konsztantyin 
Gavrilovics főbe lőtte magát...  
Függöny  
(in: Anton Csehov: Drámák. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1978. 349-350.o. és 402-403.o.) 
 
13. A dráma elejét és végét elolvasva észrevehetjük, hogy a gyász, a halál motívumával 
kezdődik és zárul a dráma. Ugyanakkor a drámai helyzet mindkétszer súlytalanítja a 
tragédiát – hol mi történik? Fejtse ki egy-egy mondatban! (Minden helyes megoldás 1 pont, 
összesen 2 pont.) 
 

Az első felvonásban: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

A negyedik felvonásban: 
 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
14. Idézzen három példát a szövegből a csehovi nyelvre jellemző, össze nem kapcsolódó 
párbeszédek (lineáris szövegkohézió hiánya) bizonyítására! (Minden helyes példa 1 pont, 
összesen 3 pont.) 
 

1…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
  

2 pont  

3 pont  
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15. Ezeknek az össze nem kapcsolódó szövegrészeknek gyakran az az oka, hogy a szereplő 
meglát, meghall valakit vagy valamit, tehát reagál a környezetére. Írja le néhány szóval, 
mire reagál a szereplő, amikor az alábbiakat mondja! (Minden helyes megoldás 1 pont, 
összesen 4 pont.) 
 

1. MÁSA (a dobogó felé pillant) Mindjárt kezdődik az előadás.  
 
………………………………………………………………………………………………. 
2. SZORIN (Másának) Legyen szíves, Marja Ivanovna, kérje meg a papáját, oldassa el azt a 
kutyát, mert vonít. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
3. DORN (Bejön és helyére tolja a karosszéket) Akadályverseny.  
 
………………………………………………………………………………………………. 
4. NYINA Tehát magával hozta Trigorint? 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
16. A szöveg hétköznapiságának erősítésére szolgálnak a töltelékszavak, a cselekményhez 
nem kapcsolódó tevékenységek, és a félbehagyott mondatok is. Írjon mindegyikre egy 
példát! (Minden helyes példa 1 pont, összesen 3 pont.) 
 

Töltelékszavak: 
……………………………………............................................................................................... 
A cselekményhez nem kapcsolódó tevékenységek: 
……………………………………............................................................................................... 
Félbehagyott mondatok: 
……………………………………............................................................................................... 
 
 
17. Arkagyinát, a mű egyik főszereplőjét mindenki védi, óvja a kellemetlenségektől, 
megrázkódtatásoktól. Az idézett két részletben három erre utaló szövegrészletet is 
találunk. Fogalmazza meg, kik és mitől kívánják megvédeni ezekben a részletekben 
Arkagyinát! (Minden helyes válasz 1 pont, összesen 3 pont.) 
 
1. Ki:………………………….. 

Mitől:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Ki:…………………………… 

Mitől:…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

4 pont  

3 pont  
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3. Ki:…………………………… 

Mitől:……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
18. Értelmezze néhány mondatban, miért ismétli meg Nyina távozása előtt Trepljov 
drámájának az első felvonásban előadott részletét. Milyen, a szöveg értelméből következő, 
és milyen, kettőjük személyére, kapcsolatára utaló jelentése lehet ennek? (Tartalmi 
elemenként 1 pont, összesen 3 pont.) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

  

3 pont  

3 pont  
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Feladatok pontszám 
maximális  elért  

I. Egyszerű, rövid választ igénylők  
1. feladat 4  
2. feladat 6  
3. feladat 3  
4. feladat 3  
5. feladat 4  
6. feladat 6  
7. feladat 4  

Összesen 30  
II. Jelenetértelmezés  
8. feladat 1  
9. feladat 1  
10. feladat 6  
11. feladat 2  
12. feladat 2  
13. feladat 2  
14. feladat 3  
15. feladat 4  
16. feladat 3  
17. feladat 3  
18. feladat 3  

Összesen 30  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 60  

 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
Néhány soros jelenetelemzést,  
-értelmezést igénylő kérdések   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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