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Dráma emelt szintű szóbeli érettségi tételcímek (2023) 

 

Tételcímek a hozzájuk kapcsolódó feladatok és mellékletek (idézetek, képek stb.) nélkül 

 

A 2020-as Nat szerint tanulók számára 

 

1. Mutassa be Szophoklész Antigoné című tragédiájának konfliktusrendszerét!  

Ha ma diákszínjátszó társulatával színre vinné Szophoklész drámáját, tenne-e változtatásokat – ha igen, 

milyen jelleggel – a drámai szövegen? Keresne-e kortárs párhuzamokat a különböző értékek-érdekek 

ütközésére? Döntéseit indokolja! Feleletének kifejtését segíthetik az Antigoné különböző előadásairól 

készült mellékelt fotók. 

 

2. Hasonlítsa össze a képek alapján egy antik görög dráma korabeli előadását egy mai előadással 

(színházépület, színházi kifejezőeszközök, az előadás körülményei stb.)! 

 

3. Mutassa be az Akárki című moralitás mellékelt részletének felhasználásával a moralitásjáték műfaját! 

Jellemezze az idézett moralitás szereplőit! Mivel magyarázza, hogy ez a középkori angol dráma a XXI. 

századi Magyarországon is rendszeresen bemutatásra kerül? 

 

4. Jellemezze a mellékelt szcenárió és a képek segítségével a commedia dell’arte színházi jellemzőit! 

Mutasson be néhány tipikus commedia dell’arte figurát! Feleletét konkrét előadással (mimika, beszéd, 

mozgás) is színezheti. 

 

5. Olvassa el az alábbi Shakespeare-idézeteket (Romeo és Júlia: „A szép Veróna tárul itt elénk…”, V. Henrik: 

„Ó, Tűzmúzsát! Ki most a lelemény…” stb.), és keressen arra a kérdésre választ az idézetek segítségével, 

hogy miért alkalmazza Shakespeare ezeket és az ehhez hasonló szövegeket drámáiban! 

 

6. Jellemezze a spanyol barokk drámát és színházat! Feleletében fejtse ki, hogy milyen szcenikai eszközöket 

használt, és hogyan működött a mellékelt képen látható barokk corralszínpad? 

 

7. Sorolja fel Molière egy szabadon választott vígjátékának komikus eszközeit! Elemezze Harpagon 

mellékelt monológját Molière A fösvény című drámájából (IV. felvonás, 7. jelenet)! Feleletében tegye fel 

a következő kérdéseket és válaszoljon is rá! Ki, mikor, hol, milyen állapotban, mi okból, milyen színészi 

eszközökkel mit csinál?  

 

8. Jellemezze a képek felhasználásával a magyar hivatásos színjátszás korai szakaszát! Feleletében térjen ki 

Kelemen László tevékenységére is! 

 

9. A mellékelt képek Madách Imre Az ember tragédiája című művének különböző előadásain készültek. 

Mivel magyarázza az azonos jelenetekről és szereplőkről készült fotók közötti különbségeket? Mennyiben 

határozza meg az előadás gondolatiságát és szcenikai képét a kor, amelyben színpadra álmodják? 

 

10. Mutassa be Ibsen egy szabadon választott drámáján keresztül a múltban megtörtént események 

dramaturgiai funkcióit, és bizonyítsa, hogy a szerző az emberi jellem, az emberi kapcsolatok értő ismerője! 

Feleletéhez segítségül használhatja a mellékelt előadásfotókat. 

 

11. Elemezzen egy jelenetet Csehov egy szabadon választott drámájából! Elemzése során keressen választ arra 

a kérdésre is, miért nevezte a szerző komédiának műveit! 
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12. Ismertesse Sztanyiszlavszkij rendezői és színházvezetői tevékenységének a korabeli színházművészethez 

képest újító összetevőit! Feleletében keressen választ arra a kérdésre is, miért bukott meg az első 

bemutatón a Sirály, és mi lehetett a magyarázata Sztanyiszlavszkij által rendezett előadások sikerének! 

 

13. Ha módjában állna egy Brecht-drámát rendezőként színpadra állítani, vagy szerepet játszani ebben az 

elképzelt Brecht-előadásban, milyen összetevőket és miért venne figyelembe Brecht epikus elméletéből? 

Mely elidegenítő effektusokat használná, illetve melyek azok, amelyektől ma már eltekintene? Feleletét 

egy konkrét Brecht-drámára építve fejtse ki: mit akar közölni a dráma színrevitelével, illetve miért így 

szeretné közölni? Feleletéhez felhasználhatja a mellékelt Brecht-idézeteket és előadásfotókat. 

 

14. Mutassa be egy szabadon választott abszurd dráma elemzése során az abszurd világképét, dramaturgiai 

jellemzőit és stílusjegyeit! Készítsen az idézett drámai szöveggel adekvát látványterv-vázlatot Beckett 

Godot-ra várva című drámájához! Indokolja a vázlat összetevőit (tér, jelmez, kellék, fény stb.)!  

 

15. Jellemezze egy szabadon választott drámaíró bemutatásával a kortárs magyar drámairodalmat! Milyen 

kérdések, témák foglalkoztatják napjainkban a magyar drámaírókat? Milyen formai megoldásokon 

kísérleteznek? Hogyan működnek együtt a darabjukat bemutató színházi műhellyel? Feleletéhez 

felhasználhatja az alábbi szövegeket és a mellékelt előadásfotókat. 

 

16. Ismertesse egy kortárs magyar színházi alkotó (rendező, színész, szcenikus stb.) művészi portréját, alkotói 

módszereit, művészi hitvallását! Indokolja, miért választotta a bemutatott művészt! 

 

17. Hasonlítsa össze, mely alkotók, technikai segítők stb. működtek közre egy előadás létrehozásában régen 

és ma! Válasszon egy jelentős színházi korszakot (antik görög, középkori, Erzsébet-kori stb.), és vesse 

össze a mai hivatásos színházi gyakorlattal! 

 

18. Rendelje az alábbi dramaturgiai alapfogalmakat Molnár Ferenc Liliom című drámájának mellékelt 

drámarészletéhez! Indokolja és magyarázza választásait! 

akció, dikció, szituáció, szerep, dialógus, konfliktus, feszültség 

 

19. Bizonyára látott már színházi előadásról plakátot (vagy szórólapot), amelyen szerepel minden alkotó és 

segítő közreműködő. Hasonlítsa össze a plakáton szereplők közül azoknak a munkáját, akik alkotó módon, 

illetve akik technikai értelemben vesznek részt az előadás létrehozásában! Hogyan épülnek egymásra a 

különböző munkatársak feladatai? A mellékelt színházi plakátok segítséget nyújtanak a felelet 

kifejtéséhez. 

 

20. Hogyan tenné előadásra alkalmassá a mellékelt Andersen-meserészletet? Milyen drámai karakterek, 

jellemek formálódnak az idézett epikus szövegben? Hol érhető tetten a drámai feszültség és a konfliktus? 

Milyen az idézett részlet idő- és térkezelése? 

 


