
 

Dráma   középszint — írásbeli vizsga 0911 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

DRÁMA 
 

KÖZÉPSZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

 

2009. május 19. 14:00 
 
 

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc 
 
 
 
  

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

  
●

  
2

0
0

9
. 

m
á

ju
s 

1
9

. 



 

írásbeli vizsga 0911 2 / 16 2009. május 19. 

Dráma — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

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 
 
1. Írja az alábbi idézetekhez az idézet szerzőjének nevét és a mű címét! (Elemenként 0,5  
pont, összesen 3 pont.) 
 

   
 
Az idézet szerzője:……………………………………………………………………………… 
 
A mű címe:……………………………………………..……………………………………….. 
 

 
 

 

 
Az idézet szerzője:……………………………………………………………………………… 
 
A mű címe:……………………………………………..……………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az idézet szerzője:……………………………………………………………………………… 
  
A mű címe: ……………………………………………………………………………………. 

 
3 pont  

b) „Szedd rendbe, lélek, magadat és szakaszd 
szét mindazon tündéri láncokat, 
melyekkel a királyi székhez és 
a hitvesedhez, gyermekidhez, olly 
igen keményen meg valál kötözve! 
Úgy állj meg itt, pusztán, mint akkor, a- 
midőn az Alkotó szavára a 
reszketve engedő chaos magából 
kibocsátja. – Két fátyolt szakasztok el, 
hazámról és becsűletemről.” 

a) „S aki vallásos, az nem lehet soha férfi? 
Ha meglátom az ön mennyei bájait, 
Szívem behódol és már nem okoskodik. 
Furcsának tűnhetik, tudom, ez a beszédem - 
Végre is, asszonyom, nem vagyok angyal én sem. 
S ha mégis sértené önt ez a vallomás, 
Szépsége az oka, tudja meg, semmi más.” 

c) „Tehát maga író lett... Maga író, én meg színésznő... 
Mind a ketten belekerültünk az élet körforgásába... 
Azelőtt boldogan éltem, mint a gyermek - reggel dalolva 
ébredtem; szerettem magát, dicsőségről ábrándoztam, és 
most? Holnap reggel, korán reggel Jelecbe utazom - 
harmadik osztályon... muzsikok közt […]“ 
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2. A feladatok Szophoklész Antigoné című drámájához kapcsolódnak. (Elemenként 0,5  
pont, összesen 4 pont.) 
 
a) Egészítse ki a hiányos szöveget a megfelelő fogalmakkal!  
 
Az Antigoné jellegzetesen olyan drámai mű, amelynek középpontjában a főszereplők között 

feszülő ellentét, más szóval ……………………………(1) áll. A mű alapkérdése így 

fogalmazható meg: ……………………………….-e(2) Polüneikész holtteste. Az egyszerűnek 

tűnő kérdésre két szereplő kétféle választ ad. Az új király, Kreón …………………….(3) a 

temetést, a címszereplő pedig …………………………………..(4) ezzel. 

 

b) Egészítse ki a dráma szereplőinek családi viszonyait jelképező ábrát! Írja az alábbi 
neveket a megfelelő helyre!  
 
Antigoné, Iszméné, Haimón 

 
c) Fogalmazza meg, mit értünk katarzison a klasszikus tragédiában!  

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4 pont  

 
3.  Válassza ki az alábbiak közül azokat, amelyek a Shakespeare korabeli reneszánsz 
színház eszköztárát képezhették! Húzza alá a helyes megállapításokat! (Elemenként 0,5  
pont, összesen 2 pont.) 
 

díszes ruhák, festett díszlet, hátsó színpad, díszes előfüggöny, jelzésszerű díszlet, 
jelenettechnika, teljes arcot takaró maszk 

2 pont  

 

Oidipusz Kreón 
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4. Töltse ki ismeretei és az alábbi idézetek alapján a táblázatot, amely összeveti 
Shakespeare dramaturgiája és a francia klasszicizmus néhány fontos vonását! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
 
„Némely bíráló szerint a Shakespeare-drámák szerkezete nem mindig tökéletes, 
hiányzik belőlük a hármas egység nyugalma, sőt az író olykor logikátlan lépést is 
megengedett magának. Shakespeare költői és színházi zsenije azonban senkihez sem 
mérhető a világirodalomban.” 
 
„A klasszicizmus formálódó szabályosságának részévé vált az az írói megoldás is, 
hogy az események jelentős része nem a színpadon, hanem a színfalak mögött zajlott. 
A drámaírónak nem azt kellett bemutatni, ami történik, hanem az események 
hatását. […] Ily módon volt a klasszicista dráma egyszerre racionális és érzelmileg 
túlfűtött. Fegyelmezettsége és szigorúsága szinte tökéletessé tette.” (Budai Éva: 
Színház az egész világ) 
 
 Shakespeare  francia klasszicizmus 
A helyszínek száma 
 

  

A dráma cselekményének 
időtartama 

  

A cselekményszálak száma 
 

  
Keverednek-e tragikus és 
komikus elemek a 
drámában?  

  

 
 

4 pont  

 
 
 
5. A feladatok Madách Imre Az ember tragédiája című művére vonatkoznak. 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) Írja be, hogy Ádám mely színekben (városokban) szerepel az alábbi neveken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ádám neve Szín/helyszín 

1. Miltiádész  

2. Tankréd  

3. Kepler  

4. Danton  
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b) Állapítsa meg, hogy a szállóigéket kik mondják a darabban, írja be a nevüket! 
 
„Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy,  
S egy talpalatnyi föld elég nekem,  
Hol a tagadás lábát megveti,  
Világodat meg fogja dönteni.”   1. A szereplő neve: ……………………… 
 

„Tudom, fel fog mosolygni arcod, 
Ha megsugom. De jőj hát közelebb:  
Anyának érzem, óh, Ádám, magam.”   2. A szereplő neve: ……………………… 
 
„Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”  3. A szereplő neve: …………….………... 
 
„A cél voltaképp mi is?  
A cél, megszűnte a dicső csatának,  
A cél halál, az élet küzdelem,  
S az ember célja e küzdés maga.”    4. A szereplő neve: ……………………… 
 
 

4 pont  

 
6.  Keresse meg a szöveg öt tartalmi hibáját és javítsa ki! (Elemenként 0,5 pont, összesen 
5 pont.) 
 
Brecht dramaturgiai módszere, amelyet „drámai színháznak” nevezett, a Liliom című 
darabban már teljes fegyverzetében áll előttünk. A cselekmény, a zene, a kommentáló, 
feliratos táblák kontraszthatásban állnak egymással, és céljuk, hogy a néző beleélje magát a 
cselekménybe, valamint a szereplők sorsába. Hiszen minduntalan öntudatra ébreszti, kritikus 
szemléletre kényszeríti őt a szerző az érzelmekre ható effektusaival. A sajátságos dalbetétei, 
az úgynevezett „áriái” is mindig ellentétben állnak a cselekmény folyamatával. 
 
  
 

 
 

 

Hiba Javítás 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

5 pont  



 

írásbeli vizsga 0911 7 / 16 2009. május 19. 

Dráma — középszint Név:  ...........................................................  osztály:......  

7.  Párosítsa össze Katona József Bánk Bán művének előadásfotóit a hozzájuk tartozó 
információkkal! Figyeljen a jelmezek stílusára, a szereplők testbeszédére stb.! 
(Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 

  
1. 2. 

 

   
3.      4.  

Az előadás bemutatójának évszáma, színhelye, rendezője,  
és a Bánk bánt alakító színészek neve 

A kép  
sorszáma 

a) 1848. Nemzeti Színház: Lendvay Márton és Laborfalvy Róza 
 

 

b) 1951. Nemzeti Színház: Bessenyei Ferenc és Tőkés Anna 
Rendező: Major Tamás 

 

c) 1992. Nemzeti Színház (Várszínház): Szakácsi Sándor és Tóth Sándor  
Rendező: Iglódi István 

 

d) 2002. Nemzeti Színház: László Zsolt és Trill Zsolt 
Rendező: Vidnyászky Attila 

 

 
 

 
4 pont  
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8. Állapítsa meg, hogy a meghatározások melyik színpadtípusra vonatkoznak! Írja a 
nevüket a kipontozott helyre! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

 
 

  
 
 
Lényege a három oldalon határolt, a negyediken a nézőtér felé nyitott színpadtér, a nézőteret a 
színpadtól elválasztó függöny. 
a) ……………………………………… 

 
Játéktere kör, ellipszis, félkör, szögletes (négyzet, húzott vagy nyomott téglalap) alakú 
porond, amelyet részben vagy egészen körülvesz a többnyire emelkedő nézőtér. 
b)  ……………………………………… 

 
 

 
 
9. Azonosítsa a meghatározások alapján dráma és színház néhány alapfogalmát! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
 
a) Az a szereplő, aki a történetet bizonyos nézőpontból közvetíti, elbeszéli a nézőnek. 
……………………………………… 

 
b) Érzelmeket, indulatokat kifejező kézmozdulat, amelyet sokszor csak a beszéd 
kiegészítőjeként, a mondanivaló hangsúlyozására, kiemelésére használnak. 
……………………………………… 

 
c) Rendezői kérés, utasítás, felszólítás valaminek az elvégzésére. 
……………………………………… 

 
d) A színjátéknak az az egysége, amikor a történetben vagy a színpadon ugyanazok a 
szereplők vannak. 
……………………………………… 
 

2 pont  

2 pont  
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II. 

JELENETÉRTELMEZÉSHEZ, A JELENET SZÍNHÁZI 
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ KÖTŐDŐ, ELEMZÉST ÉS ÉRTELMEZÉST 

IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK 
 
 
10. Azonosítsa, hogy a táblázatban szereplő megállapítások az alábbi szöveg közül 
melyikben szerepelnek, és idézze az indoklás kulcsszavait! (Elemenként 0,5 pont, összesen 
4 pont.) 
 
1. Örkény abszurdja nem a nyugati abszurdok világértelmezésén nyugszik: az ő abszurdja 
elválaszthatatlan a nemzeti történelem és a kelet-európai lét tudatállapotától és világképétől; 
nem az emberiség elvont, absztrakt létállapota érdekli, hanem egy történelmileg pontosan 
körülhatárolható, időben és térben meghatározható jelenségcsoport.  
 
2. Örkény humanizmusa nem engedi eluralkodni az abszurd világkép reménytelenségét, az 
emberi élet céltalanságának, iránynélküliségének és sivárságának a tudatát. Nála az élet 
abszurd jelenségei visszafordíthatók, korrigálhatók, mint ahogyan Tót is visszaállítja a 
normális, a racionális szabályok szerinti világrendet – bár maga a tett, mellyel ezt eléri, az 
abszurd.  
 
3. Örkény a kinevetés és az elsiratás kettőssége révén újfajta látásmódot honosított meg, 
melyben a groteszk látásmód és ábrázolás lett a műalkotás elsődleges esztétikai, egyszersmind 
világnézeti meghatározójává. Újfajta műértésre szoktatta a magyar közönséget, a színpadi 
valóság egyes mozzanatainak „végsőkig csigázása," a túlzás, a torzítás révén.  
 
4. Az Örkény-dráma cselekménye konkrét, történelmileg meghatározott időben és térben 
játszódik; szereplői a pszichológiai realizmus szabályai szerint is érvényes figurák – 
legalábbis egy bizonyos pontig. Tragikomédia, de inkább játszható komédiának – sőt 
bohózatnak, mint tragédiának, mivel a harsányan komikus groteszk elemek adják meg a mű 
alaphangját, és az egyedinek látszó helyzet modellértékűvé, általános érvényű szituációvá 
válik. 
 

Megállapítások Szövegek 
sorszáma 

 Az indoklás kulcsszavai 

a) Alapvetően nem abszurd mű 
 

  

b) Groteszk látásmód jellemző rá  
 

  

c) A kelet-európai abszurdhoz sorolható   
d) Tragikomédia 
 

  

 

 

 

4 pont  
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Olvassa el az alábbi részletet Örkény Tóték című drámájából!  
 

Második rész 1. kép (részlet) 
 

ŐRNAGY Nézzenek meg engem! Amikor ideérkeztem, úgy meg volt rongálódva az ideg-
rendszerem, hogy lidérces álmok gyötörtek, és sehol sem éreztem biztonságban magam... 
Most pedig elmondhatom, hogy nemcsak meggyógyultam, hanem meg is fiatalodtam ezen a 
kellemes helyen... Szinte azt se tudom, mi a háború! 
MARISKA ellágyulva. Hallod ezt, édes jó Lajosom? 
TÓT nehezen bólint. 
ŐRNAGY Ezt pedig nagyrészt a dobozolásnak köszönhetem. Higgyék el, már fölébredéskor 
alig várom az estét, amikor végre hozzáláthatunk! 
ÁGIKA Én is! 
MARISKA Mi is! Tótra mutat. Ő is! Tót nehezen rábólint. Tót és Mariska összebújnak, aztán 
elalszanak. 
ŐRNAGY álmodozva, költőien. Van ebben az elfoglaltságban valami felemelő, valami tiszta 
szépség, valami örök nyugalom... Dobozolni a legjobb a világon! 
ÁGIKA lázban. Jaj, hogy ez mennyire így van! 
ŐRNAGY Néha elábrándozom rajta, milyen jó lenne, ha még több, sokkal több ember foglal-
kozhatna dobozhajtogatással. Egyszer talán eljön az az idő, amikor rávehető lesz az egész 
emberiség. 
ÁGIKA föláll. Ha lehetne! Istenem! 
ŐRNAGY Persze, úgy gondolom, hogy ezt nem szabad uniformizálni. Minden nemzet más 
színű és más formájú dobozokat csinálhatna. A hollandusok olyan gömbölyűt, amilyen a 
sajtjuk. A franciák olyant, ami muzsikálni tud. Még az oroszoknak is, ha már legyőztük őket, 
szabad lenne dobozokat csinálniuk. Persze, csak kicsiket, mint a gyufásskatulya. 
ÁGIKA Jaj, ha én azt megérhetném! 
ŐRNAGY Ez nem lesz hamar. De ha sikerül, ha győz ez az eszme, akkor az egész emberiség 
áldani fogja a nevünket. 
ÁGIKA Őrnagy úr! Kedves őrnagy úr! Tessék megengedni, hogy kezet csókoljak a kedves 
őrnagy úrnak! 
ŐRNAGY Azt nem engedhetem! Csak így! Homlokon csókolja Ágikát, aztán elengedi, elnéz 
a messzeségbe. Álmok, álmok, gyönyörű szép álmok... Tótra néz, józan hangon. Tót! Tóték 
fölrezzennek. Remélem, kedves Tóték, most már megértették, mi bajom ezzel a margóvágóval?! 
ÁGIKA boldogan. Hát ezt igazán nem nehéz megérteni... Az a baj, hogy a mi margóvágónk 
kicsi, és az őrnagy úr azért nem tud bennünket utolérni! 
ŐRNAGY Nagyszerű! A maguk kislányának olyan az esze, mint a tűz... Nos, kedves Tót úr? 
A többi már gyerekjáték, ugye? 
TÓT sejtelme sincs, mit akarnak tőle. Hát hogyne. 
ŐRNAGY Gratulálok. És mi a teendő? 
TÓT A teendő? Nem tudom. 
Mariska és Ágika aggódva körülveszik. 
MARISKA Jaj, ne tettesd már magad, édes jó Lajosom... 
ÁGIKA Apu, kérem! Tessék rám nézni. Mit mondtam az előbb? 
TÓT Hogy ez a margóvágó kicsi. 
ŐRNAGY Nagyszerű... És ebből mi következik? 
TÓT Semmi. 
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11. Állapítsa meg a drámarészlet szereplői viselkedésének jellemzőit, és magyarázza 
meg ennek okait! (Elemenként 1 pont, összesen 5 pont.) 
 
Őrnagy: ……………...……………………………………………………………….….……. 

Tót: ……………………………………………….………………………………….….……. 

Ágika: ……………...…………………………………………………………………….…… 

Mariska: ……………………………………………….……………………………………… 

Cselekedeteik, viselkedésük oka: …………………………………………………….………. 

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

 
 
 
 
Olvassa el az alábbi részletet Örkény Tóték című drámájából!  
 

Második rész 4. kép (részlet) 
 
Tóték budija, virágzó mályvák közt, a délutáni napsütésben. 
ŐRNAGY jön a ház felől, be akar nyitni. Az ajtó zárva. Kopog. Diszkrét köhintés. Az őrnagy 
visszamegy. 
MARISKA idegesen jön. Mit művelsz te itt tegnap óta, édes jó Lajosom? Erélyesen kopog. 
Diszkrét köhintés. Türelmetlenül. Légy szíves, nyilatkozz! Meddig akarsz itt ülni? 
TÓT bentről. Miért? Elutazik az őrnagy? 
MARISKA Az őrnagy úr csak holnap utazik. 
TÓT Akkor még maradok egy kicsit. 
MARISKA Te csak a magad örömét hajkurászod? Mérgesen legyint. A ház felé. Gyere csak, 
kislányom! A belépő Ágikához. Átmegyek a boltba... Apád itt ül, az őrnagy úr a szobájában 
sétál... Vigyázz rájuk, kislányom! El. 
ÁGIKA leül, föláll, nem tudja, mit csináljon. Aztán hirtelen lebontja szép, hosszú haját. Vár. 
ŐRNAGY komoran jön, bekopog. Köhintés. Megfordul. 
ÁGIKA reszkető hangon. Milyen szép idő van! Az őrnagy megy, hátra se néz. Süt a nap, de 
azért nincs túl meleg. Az őrnagy továbbmegy. Szabad valamit kérdezni az őrnagy úrtól? 
ŐRNAGY kényszeredetten megáll, de rá se néz Ágikára. 
ÁGIKA Azt szeretném tudni, hogy az őrnagy úr is úgy van-e vele, hogy néha minden ok 
nélkül bánatos, máskor pedig hirtelen jókedve lesz, és mindenen kacag, mulat? 
ŐRNAGY hátranéz; barátságtalanul morog. Tudom is én! El. 
ÁGIKA már nagyon nyugtalanul bekopog. Jaj, apu, apu... 
Semmi válasz. Hirtelen visszatűri ruhája kivágását, kacér pózba áll, vár. 
ŐRNAGY nehéz léptekkel jön. 
ÁGIKA bátorságot gyűjt, elállja az útját. Szeretnék valamit kérni az őrnagy úrtól. Igazít a 
kivágáson, hadar. Eddig nem mertem szólni, de most, hogy a véletlen így összehozott, ki 
merem mondani a kívánságomat. 
ŐRNAGY bosszúsan. Mi az? 
ÁGIKA igazít a kivágáson, lázban. Arra szeretném kérni a mélyen tisztelt őrnagy urat, hogy 
tessék rám nézni, és tessék kimondani a legelső dolgot, ami eszébe jut. Vár, piheg. 
ŐRNAGY rekedten. Még mindig bent van a budiban a papa? 
ÁGIKA csalódottan elszalad. 

5 pont  
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ŐRNAGY lefojtott indulattal az ajtó felé. Halló! 
TÓT diszkréten köhint. 
ŐRNAGY még dühösebben. Mi lesz ott már, mi? 
TÓT köhint. 
ŐRNAGY öklével döngeti a budit. Mi az? Megnémult? Vagy truccolni akar? Mert akkor én 
máris csomagolok, és elutazom... 
MARISKA rémülten beszalad. Jaj, nekem!... Mélyen tisztelt őrnagy úr, összetett kézzel 
könyörgök, tessék egy kis türelemmel lenni. A budi felé. Lajos! Mit művelsz? Hát nincs neked 
szíved? Az őrnagyhoz. Majd mindjárt. Mindjárt. Egy pillanat. 
ŐRNAGY Egy pillanat, egy pillanat! Ezt hallom tegnap reggel óta. Egy ideig azzal áltattam 
magam, hátha csak gyomorrontása van... 
MARISKA Nem, nem. Én nem hazudhatok az őrnagy úrnak. Sajnos, nincs neki gyomor-
rontása. 
ŐRNAGY Úgy! Hisz sejtettem! Ül, gondolkozik, forral valamit, töri a fejét... 
MARISKA fölsikolt. Jaj! Hallod ezt, édes jó Lajosom? És nincs egy szavad se? Hiszen a 
halálba kergeted a fiadat! 
TÓT lassan kinyitja az ajtót. Föláll az ülőkéről, kilép. Mélyen tisztelt őrnagy úr, egyszerűen 
nem fér a fejembe, miért tetszett énrólam ilyesmit föltételezni... 
 
12. Elemezze a dráma idézett jelenetét! (Összesen 6 pont.) 
 
a) Írjon a jelenet tragikus és komikus elemei közül egyet-egyet! (Elemenként 0,5 pont, 
összesen 1 pont.) 
Tragikus:……………...………………………………………………………………………… 

Komikus: ……………...……………………………………………………………………..… 

 
b) Magyarázza meg Tót, az Őrnagy és Ágika viselkedését a jelenetben! (Elemenként 1 
pont.) 
Tót: ………………………………………………..……………………………………………. 

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

 

Őrnagy: ……………...…………………………….……………………………………………. 

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

 

Ágika: ……………...…………..……………………………………………………………….. 

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

 
c) Határozza meg a jelenet tartalmi és dramaturgiai funkcióját! (Elemenként 1 pont.) 
Tartalmi: ……………...………………………………………………………………………… 

Dramaturgiai: …………...……………………………………………………………………… 

 

6 pont  
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Olvassa el az alábbi részletet Örkény Tóték című drámájából!  
 

Második rész 6. kép  
 

Az üveges verandára egymás után belépnek Tóték. Körülnéznek, sóhajtanak. 
MARISKA Megjöttünk... Most hagyjunk mindent úgy, ahogy van, és feküdjünk le. 
TÓT Hogyisne! Előbb rendet csinálunk. Szedj le, Mariska! Kislányom, tüntesd el innen ezeket a 
dobozokat!... Mindjárt jövök. Fölemeli és kicipeli a kertbe a margóvágót. Amikor visszatér, 
rend van a verandán. Elégedetten körülnéz. Megindítja a kakukkos órát, mely mindjárt elkezd 
kakukkolni. Mostantól kezdve reggel fogunk reggelizni, este fogunk vacsorázni, éjjel aludni 
fogunk, és mindent úgy csinálunk, mint azelőtt... 
MARISKA gyengéden. Úgy lesz, ahogy te akarod, édes jó Lajosom... Hozhatok egy szivart? 
TÓT Hozhatsz. Leül megszokott helyére. Mariska hozza a szivart. Ágika tüzet ad. Aztán 
odagyűlnek Tót köré. Esteledik. 
MARISKA Milyen szép este! 
ÁGIKA Már kigyulladtak a gyantaszedők tábortüzei. 
MARISKA Későn van... Nem vagy álmos? 
TÓT Érdekes. Most nem. Inkább nagyon jól érzem magam... Sóhajt egy jólesőt. Menj egy 
kicsit odébb, kislányom. 
ÁGIKA Nyújtózkodni akar az apu? 
Helyet csinálnak. 
TÓT élvezettel megropogtatja a csontjait, aztán. Jaj, anyám, anyám, szegény jó anyám... 
Torkán akad a szó, keze leesik. 
ŐRNAGY kofferral a kezében, sugárzó arccal megjelenik a veranda ajtajában. Szélesen 
elmosolyodik. Látom, nem hisznek a szemüknek! Pedig én vagyok az! 
Általános konsternáció. Tót megpróbál feltápászkodni, de csak valamilyen pukkanásszerű 
hang jön ki belőle, aztán visszahull. 
MARISKA mozdulni se tud. 
ŐRNAGY Egerben le akartam pecsételtetni a szabadságoslevelemet, de a pályaudvar-
parancsnokságon azt a kellemes hírt közölték velem, hogy a partizánok felrobbantottak egy 
hidat, és emiatt három napig nem járnak a vonatok... Mit szólnak hozzá? 
Tóték még most se tudnak beszélni, csak dülledt szemmel bámulják az őrnagyot. 
ŐRNAGY leteszi a poggyászt. Úgyis olyan nehéz volt egymástól elválni, gondoltam, még 
eltöltök itt maguknál három szép napot... Remélem, nem leszek terhükre? 
MARISKA felsóhajt. Ó... 
ŐRNAGY tettre készen körülnéz. Nos hát, ha ilyen szépen együtt vagyunk... Mondok 
valamit. Ne dobozoljunk egy kicsit? Elhallgat, körülnéz. Ni csak! Hát az új margóvágó? Az 
hová lett, kedves Tót? 
TÓT nagy nehezen feltápászkodik. Természetellenes hangon. A margóvágó? Mariska, nem 
tudod? Ja, igaz... Levittem a kertbe, mélyen tisztelt őrnagy úr. 
ŐRNAGY A kertbe? A gépet? De minek? És hová? 
TÓT szolgálatkészen. Csak ide, a mályvákhoz... Tessék parancsolni, mindjárt megmutatom. 
Föléledt. Ellentmondást nem tűrően utat mutat az őrnagynak, aki kilép a kertbe. Tót vissza se 
néz, de mihelyt kilépett, Ágika és Mariska a rémülettől dermedten állnak. Egy kis csönd. Aztán 
a margóvágó tompa döndülése hallatszik. A két nő egész testében megremeg. Még kétszer meg-
döndül a margóvágó. Ők ugyanúgy megrázkódnak tőle. Mereven néznek maguk elé, várnak. 
TÓT belép, leporolja a kezét. Nyugodt. Miért álltok itt? 
MARISKA remegő szájjal. Téged vártunk. 
TÓT Későn van. Menjünk feküdni. 
ÁGIKA iszonyodó szemmel néz az apjára. Mariska elindul a szoba felé, de megáll. 
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MARISKA félénken. Háromba vágtad, édes jó Lajosom? 
TÓT utánaszámol. Háromba? Nem. Négy egyforma darabba vágtam. Talán nem jól tettem? 
MARISKA De jól tetted, édes jó Lajosom! Te mindig tudod, mit hogy kell csinálni... 
Rövid csönd. 
Rémülten. Fiam! Fiam! Egyetlen, kicsi kis fiam! Függöny 
 
13. Elemezze a dráma idézett jelenetét! (Összesen 5 pont.) 
a) Soroljon föl négy olyan „dolgot”, melyek azt mutatják, hogy a Tót család élete 
visszatért a megszokotthoz! (Elemenként 0,5 pont, összesen 2 pont.) 
……………...……………………………  ….….……………..……………………… 

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

 
b) Miért tragikus és komikus egyszerre Tót gyilkossága? (1 pont) 
……………...……………………………………….….……………..………………………… 

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

 
c) Mi az író célja az aláhúzott szövegrészlet ilyetén megfogalmazásával! (1 pont) 
……………...……………………………………….….……………..………………………… 

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

 
d) Milyen ellentmondásra utalnak Mariska utolsó mondatai? (1 pont) 

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

……………...…………………………………………..……………………..………………… 
 
 
14.  Határozza meg egy-egy mondatban, hogy az alábbi plakátok milyen rendezői 
szándékot jelenítenek meg! Indokolja döntését! (Elemenként 1 pont, összesen 2 pont.) 

   

5 pont  
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Indoklás:  
………………...…………………………………………………………...……………………

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

15. Soroljon fel a mű kapcsán két-két hagyományos és újszerű 
drámai-színházi elemet! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
 

Hagyományos elemek Újszerű elemek 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
16. Értelmezze az írói, rendezői szándékokat! (Elemenként 2 pont, összesen 4 pont.) 
 
a) Állapítsa meg, hogy Örkény Tót alakjában mely embertípus jellegzetes 
viselkedésformáját  jelenítette meg? Fejtse ki néhány mondatban!  
……………...…………………………………………………………………………………… 

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

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

 
b) Állapítsa meg, hogy Örkény az Őrnagy alakjában a XX. század mely jellegzetes 
viselkedésformáját  jelenítette meg? Fejtse ki néhány mondatban! 
……………...…………………………………………………………………………………… 

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

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

2 pont  

4 pont  

4 pont  
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 Dátum:  _______________   ___________________________  
            javító tanár 
 __________________________________________________________________________  
 

   

elért 
pontszám

programba  
beírt 

pontszám  
 Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok    

 
Néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést 
igénylő kérdések    

      
      
      
           

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum:  .................................................  Dátum:  ................................................. 

Feladatok Maximális 
pontszám 

Elért 
pontszám 

I. Egyszerű, rövid választ igénylők 
1.  3  
2. 4  
3. 2  
4. 4  
5. 4  
6. 5  
7. 4  
8. 2  
9. 2  

Összesen 30  
II. Jelenetértelmezés 
10. 4  
11. 5  
12. 6  
13. 5  
14. 2  
15. 4  
16. 4  

Összesen 30  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 60  
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