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Bemelegítő-ráhangoló dráma-totó  
 
1. KARIKÁZZA BE A HELYES VÁLASZOKAT! (1-9 találat: 0, 10-11: 1, 12-13: 2, 13+1: 3 pont.)  
 
1. Hogyan nevezték az ókori görög színházban a kar táncterét? 

1.rezonőr    2. orkhesztra   x. theatron  
 
2. Melyik görög isten ünnepéhez kapcsolódik a görög drámaverseny? 

1. Dionüsszosz   2. Apollón   x. Zeusz 
 
3. Ki volt a latin komédia nagymestere? 

1. Arisztophanész   2. Plautus   x. Molière 
 
4. Mit értünk a commedia dell’ arte fogalmán? 

1. művészi komédia   2. nevetséges művészek x. rögtönzéses vígjáték 
 
5. Mit jelent a moralitásjáték? 

1. erkölcsjáték    2. iskolai erkölcsfilozófia x. televíziós horrorműfaj 
 
6. Mi volt Shakespeare első foglalkozása Londonban? 

1. darabösszerakó   2. istállósfiú   x. színháztulajdonos 
 
7. Ki volt Shakespeare kortársa? 

1. III. Richard    2. Kazinczy Ferenc  x. Cristopher Marlowe 
 
8. Shakespeare drámáinak melyik csoportjába tartozik a Lear király? 

1. királydrámák   2. nagy tragédiák  x. regényes színjátékok 
 
9. Mi az a drámai jambus? 

1. ötös/hatodfeles jambikus sor    2. minden sor vége jambus   x. angol abszurd sorozat 
 
10. Melyik az angol reneszánsz színház jellegzetessége? 

1. rivaldafény    2. kötényszínpad  x. vasfüggöny 
 
11. Mi volt Molière eredeti neve? 

1. Michel Harpagon   2. Lope de Vega  x. Jean-Baptiste Poquelin 
 
12. Molière melyik drámája veti fel az álszentség kérdését? 

1. Tartuffe    2. Álszentek összeesküvése x. Képzelt beteg 
 
13. Az alábbi magyar szerzők közül kinek maradt fenn drámája?  
 1. Janus Pannonius   2. Zrínyi Miklós  x. Balassi Bálint 
 
+1/ Mi lehetett az Árpád-kori birtokadományozó oklevélben szereplő Fintor (Fintur), Fényes (Fenies), Toka 

(Tukam), Méz (Mezam), Csiper (Chiper) nevű emberek foglalkozása?  
1. udvari szakácsok   2. pohárnokok   x. udvari színészek 
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A dráma szerkezete kapcsolatok szövevényén alapszik. Vizsgáljunk meg néhány kapcsolat-típust a 
következő feladatokban! 
 

2. URAK ÉS SZOLGÁK 
 

Ki kivel beszélget az alábbi drámarészletekben? Nevezze meg az idézetek szerzőjét és a művek címét is! 
(Idézetenként 1-1, összesen 4 pont; csak teljes, hibátlan válaszra adható pont.) 
 

a) „- A tettes nem vagyok, s nem is láttam, ki volt, 
Ezért büntetni engemet nem is jogos. 

- Mily kertelés ez? Körben jár a tett körül 
A szó, de annyi látszik, hogy nem jót hozol. 

- Félelmetes tett hírét hozni is nehéz. 

- Most sem beszélsz, hogy aztán elhordhasd magad? 

- Beszélek én; a holttestet, ki, nem tudom, 
Imént homokkal hintve, szent szokás szerint 
Megtéve mindent, eltemette s elszökött.” (Ford.: Trencsényi Waldapfel Imre) 

 

Úr: ……………     Szolga: ……………...  Szerző:………………………    Cím: ………………………... 
 

b) „- Hozz ily füvet nekem, s légy itt, mire 
A leviathán egy mérföldet úsz. 

- Övet kerítnék negyven perc alatt 
A föld körül.” (Ford.: Arany János) 

 

Úr: ……………     Szolga: ……………...  Szerző:……………………….    Cím: ………………………… 
 

c) „- Mióta elveit itt hirdeti közöttünk,  
Nem tehetünk olyat, hogy főbűnbe ne essünk. 
Mindent bírál ez a buzgó erkölcsbíró. 

- És amit megbírál, az bírálnivaló.  
Az ég felé vezet, rajongnotok kell érte,  
S a fiam dolga, hogy ezt nálatok elérje.” (Ford.: Vas István) 

 

Úr: ……………     Szolga: ……………...  Szerző:……………… ………..   Cím: ……………………….. 
 

d) „- Jaj nekem! 

- Ki jajgat itt! 

- Jaj! az ágon fennakadtam. 

- S most mi hord itt? 

- Leszakadtam,  
Mert a madzag gyenge volt. 

- Hah! tehát ágról szakadt.  
Szólj, ki vagy?” 

 

Úr: ……………     Szolga: ……………...  Szerző:……………………….    Cím: …………………………. 
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3. SZERELMESEK 
 
a) Az alábbiakban összekevertünk a világ drámairodalmából híres szerelmeseket. Állítsa helyre a rendet!  

(1 pont, csak hibátlan párosításokra adható pont.) 
 

    ALCESTE     ANTIGONÉ 
 

   TREPLJOV   CÉLIMÉNE 
 
 

BICSKA MAXI   NYINA 
 

HAIMÓN             POLLY PEACHUM 
 
 

……………………  ……………………. 
 

 
……………………  ……………………. 

 
 

…………………….  …………………….. 
 

 
…………………….  ……………………… 

 
b) Indokolja, miért lehetnének, illetve miért nem lehetnének párban (nemzetiségük, koruk, társadalmi 

hovatartozásuk vagy egyéb okán) a rontott lista szereplői! (Helyes indoklásonként 1-1, összesen 4 pont.) 
 

 

1. ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

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

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

2. ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

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

................................................................................................................................................................................. 

3. …………………………………………………………………………………….................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

4. ……………………………………………………………………………………….……………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. BARÁTOK 
 

a) Az alábbiakban a világ drámairodalmából híres barátokat kevertünk össze. Állítsa helyre a rendet! 
 (1 pont, csak hibátlan párosításokra adható pont.) 

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

 
b) Jellemezze a baráti kapcsolatokat jellegük, mélységük-felszínességük, a drámai cselekményben 

betöltött szerepük alapján! (Helyes válaszonként 1-1, összesen 4 pont.) 
 

1. ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

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

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

2. ……………………………………………………………………………………….……………………………………………

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

................................................................................................................................................................................. 

3. …………………………………………………………………………………….................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

4. ……………………………………………………………………………………….……………………………..

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

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

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

Barátság 

Liliom 
Akárki 

Mercutio 

Paula 

Ficsúr 

Romeo 

Orbánné 
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Minden kor lejegyzi, és az utódokra hagyja tapasztalatait. A következő feladatokban ezekből idézünk. 
Olvassa el az idézett szövegeket, és válaszoljon a kérdésekre!   
 

5.  SHAKESPEARE-I TANÁCSOK 
 

„Szavald a beszédet, kérlek, amint én ejtém előtted: lebegve a nyelven; mert ha oly teli szájjal mondod, mint 
sok színész, akár a város dobosa kiáltaná ki verseimet. Ne is fűrészeld nagyon a levegőt kezeddel, így; hanem 
jártasd egészen finomul: mert a szenvedély valódi zuhataga, szélvesze, s mondhatnám, forgószele közepett is 
bizonyos mérsékletre kell törekedned és szert tenned, mi annak simaságot adjon. Ó, a lelkem facsarodik belé, 
ha egy tagbaszakadt, parókás fejű fickót hallok, hogyan tépi foszlánnyá, csupa rongyokká a szenvedélyt, csak 
hogy a földszint állók füleit megrepessze, kiknek legnagyobb részét semmi egyéb nem érdekli, mint 
kimagyarázhatatlan némajáték és zaj. (…) 

Csakhogy aztán fölötte jámbor se légy, hanem menj saját ép érzésed vezérlete 
után. Illeszd a cselekvényt a szóhoz, a szót a cselekvényhez, különösen figyelve 
arra, hogy a természet szerénységét által ne hágd: mert minden olyas túlzott dolog 
távol esik a színjáték céljától, melynek föladata most és eleitől fogva az volt és az 
marad, hogy tükröt tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erénynek 
önábrázatát, a gúnynak önnön képét, és maga az idő, a század testének tulajdon 
alakját és lenyomatát. No már, ha ezt túlozza valaki vagy innen marad, bár az 
avatlant megnevetteti, a hozzáértőt csak bosszanthatja; pedig ez egynek ítélete, azt 
meg kell adnod, többet nyom egy egész színház másokénál. (…) 
No, meg aki köztetek a bohócot játssza, ne mondjon többet, mint írva van neki; 
mert vannak azok  közt is, kik magok nevetnek, hogy egy csapat bárgyú néző 
utánok nevessen; ha szinte a darabnak éppen valamely fontos mozzanata forog is 
fent. Ez gyalázatosság, és igen nyomorú becsvágyra mutat a bohóc részéről, ki e 

fogással él. Menjetek, készüljetek. ”               
           (Shakespeare: Hamlet, ford.: Arany János) 

 

1. Milyen drámai helyzetben találkozik Hamlet a színészekkel, s hogyan függ össze a cselekmény 
alakulásával az a kérése, amelyhez a fenti instrukciókat adja? (1 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

2. Miben fogalmazza meg Shakespeare a színházművészet örök célját és feladatát? A választ ne 
idézettel, hanem saját szavaival fogalmazza meg! (1 pont) 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

3. Miért tartja fontosnak a szerző az akció és a dikció egységét, illetve hogyan vélekedik a 
túljátszásról? (1 pont) 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………
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6.  ARISZTOTELÉSZ ELMÉLETE 
 

“Az eposzírás, a tragédiaköltészet, a komédia, a dithürambosz-költészet s a fuvola- és lantjáték 
nagy része, egészben véve mind utánzás. Három tekintetben különböznek egymástól: más 
eszközökkel, mást és máshogyan – tehát nem ugyanazon a módon – utánoznak. (…) Előfordul, 
hogy ugyanazokkal az eszközökkel és ugyanazt utánozzák, de az egyik költő maga is beszél, mást 

is megszólaltat (mint ahogy Homérosz teszi), a másik csak maga 
szólal meg, és nem adja át a szót, a harmadiknál viszont az 
utánzott személyek tevékenykednek és cselekednek. (…) Azért is 
nevezik egyesek az ő műveiket drámáknak, mert cselekvő 
embereket utánoznak. (…) Mivel az utánzók cselekvő embereket 
utánoznak, vagy kiválóknak, vagy hitványaknak kell lenniük (a 
jellemek szinte mindig csak ezekhez igazodnak, hiszen a 
hitványság és a kiválóság által különbözik minden jellem): vagy 
nálunk jobbaknak, vagy rosszabbaknak, vagy hozzánk 
hasonlóknak, mint ahogy a festők is csinálják. (…) Ebben 
különbözik a tragédia is a komédiától: ez hitványabbakat, az meg 
jobbakat akar utánozni kortársainknál.”  

      (Arisztotelész: Poétika, ford.: Sarkady János) 

 
1. Mi az az emberi tevékenység, amelyben Arisztotelész a művészetek kialakulásának 

lehetőségét látja? (1 pont) 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Mit ért a három különbség alatt: „más eszközökkel, mást és máshogyan”? (1 pont) 

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

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

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

3. Mi a drámai műnem lényegi meghatározása Arisztotelész szerint? (1 pont) 

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

4. Mi a tragédia és a komédia közötti különbség? A választ Arisztotelészt idézve fogalmazza 
meg! (1 pont) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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7.  „QUEM QUERITIS?” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Mi az eredeti forrása a fenti dialógusnak? (1 pont)   

........................................................................................................................................................... 

 

2. Hogyan függ össze ez a párbeszéd a középkori Európa keresztény liturgikus 
drámairodalmának és színházművészetének kialakulásával? (1 pont) 
 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

3. Sorolja fel a keresztény liturgikus dráma műfajait, és jellemezze mindegyiket egy-két szóval! 
(4 pont, csak mindkét elemében hibátlan válasz fogadható el.) 

 

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

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

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

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

„- Kit kerestek a sírban? 
 - A megfeszített Jézust.  
- Nincs itt, föltámadott, mint ahogy 
megjövendölte. Eredjetek, hirdessétek, 
mert föltámadott sírjából...” 
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8.  BOILEAU KÖLTÉSZETTANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Melyik két ország drámairodalmát állítja szembe a szerző az idézett szövegben?  

(Elemenként 0.5, összesen 1 pont.) 
 
..………………………………………………………………………………………………………

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

2. Melyik az a két korstílus/stílusirányzat, amelyet összevet Boileau a művében?  
(Elemenként 0.5, összesen 1 pont.) 

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

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

3. Jellemezze röviden a fenti két stílus drámáját és a színházát! (4 pont) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

“Spanyolországban a költő egy puszta napban 
akár éveket is zsúfolhat a darabban. 
Ott még kisgyermek a hős az idomtalan 
színdarab elején, s végén szakálla van. 
De bennünket az Ész vezet szabálya rendjén: 
úgy kívánjuk, legyen jól formált a cselekmény. 
Történjék egy eset, egy helyen, egy napon; 
kezdettől végig azt lássuk a színpadon.”   
(Ford.: Rónay György) 
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9. HASONLÍTSA ÖSSZE AZ ÓKORI GÖRÖG, ILLETVE A MAI SZÍNHÁZ TÁRSADALMI SZEREPÉT, 
ÉRTELMEZZE HELYÉT AZ ADOTT KOR KULTÚRÁJÁBAN! (4 pont) 

 

      
 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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JÁTSSZUNK A BÁNK BÁN CÍMŰ DRÁMÁVAL!  

10. EGY KRITIKUS ELMARASZTALÓ KRITIKÁBAN ÉRTETLENKEDIK, HOGY A BÁNK BÁN 
ELŐADÁSÁBAN KATONA NYELVÉN BESZÉLNEK A SZÍNÉSZEK, AHELYETT, HOGY A MAI 
NYELVÁLLAPOTHOZ IGAZÍTOTTÁK VOLNA A DRÁMAI SZÖVEGET.  
Ha egyetért a fenti kifogással, írja meg röviden a kritikát – ha nem, érveljen ellene! (4 pont)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. FOLYTASSA, SZERZŐ…  
Fejezze be a saját szavaival az alábbi jeleneteket! Kitalálhat az eredetitől eltérő befejezést is, 
de jelezze, hogy a saját változata! (4 pont)  

GERTRUDIS  
        Bánk itt maradt? 
BÁNK 
                Igen. 
GERTRUDIS 
                        A megsértett vagy a 
        Sértő? 
BÁNK 
                Igen vagy nem, csak egyre megy. 
GERTRUDIS 
        Adj számot - 
BÁNK 
                Én? 
GERTRUDIS 
                        Te mint egy éjjeli 
        Tolvaj jövél foglalatosságaidból 
        Az udvarunkba vissza. Illik ez? 
BÁNK 
                        Nem. 

GERTRUDIS 
        Te rangodat, sőt önnön rangomat 
        Megmocskolád - hát ez illik-e? 
BÁNK 
                        Nem. 
GERTRUDIS 
        Leventa! egy ártatlanságot el- 
        Zárván, gyalázatba kevertél - becsület- 
        É ez? 
BÁNK 
                Nem. Óh az én becsületem 
        Melinda elbúcsúzásával el- 
        Búcsúza; Mikhál bánnal és fiammal 
        Elzáratott: ha még mi megmaradt, 
        Ezernyi sok szegény között hazámban 
        Felosztva van - minek az is?! 
GERTRUDIS  
                        De tűrtesd 
        Magad!...  

 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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12. Az Ön számára hogyan válna befogadhatóvá, érdekessé Madách Imre Az ember 
tragédiája című művének színpadi megvalósítása? Válassza ki azt az előadásfotót, 
amelynek a segítségével megfogalmazza a gondolatait az Ön által elképzelt előadásról! 
(4pont)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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13. MOLIÈRE-MIX 

 
 
a) Milyen forrásokból, előzményekből táplálkoznak a klasszicista dráma műfajai? (1 pont) 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

b) Mi lett volna a kis Molière, ha az apja mesterségét követi? (1 pont) 

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

 
 

c) Miben feszegeti a vígjáték műfaji határait műveiben, mint pl. A mizantróp-ban vagy a 
Tartuffe-ben? (2 pont) 
 

............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 
d) Rendezze hármas csoportokba az alábbi neveket (1 pont): 
Molière, Eliz, Madeleine Béjart, Orgon, Harpagon, Elmira, XIV. Lajos, Dorine, Fruzsina 
 
 

...............................   ................................          ..................................... 

...............................   ................................          ..................................... 

...............................   ...............................          ..................................... 
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14. VESSE ÖSSZE A DRÁMAI ÉS AZ EPIKUS SZÍNHÁZ ELMÉLETÉT! (4 pont) 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 
15. ISMERTESSE RÖVIDEN AZ ABSZURD DRÁMA FOGALMÁT, S EMLÍTSE MEG A 

LEGISMERTEBB SZERZŐIT ÉS NÉHÁNY MŰVÜKET! (4 pont) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………
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16. ÜZENJEN A JÖVŐBE! 
Számoljon be egy ön által látott előadásról egy huszonkettedik századbeli embernek! 
Törekedjen arra, hogy az előadást plasztikusan idézze föl, hogy jól elképzelhesse az is, 
aki nem lehetett jelen! (4 pont)    
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
17. AZ ALÁBBI VÁZLAT ALAPJÁN ISMERTESSEN EGY KORTÁRS MAGYAR DRÁMÁT! (4 pont) 

 
Szerző: ……………………………………………………………………………………….…. 

Cím:  …………………………………………………………………………………….…… 

Műfaj:  …………………………………………………………………………………. 

Hol játszódik? …………………………………………………………………………………. 

Mikor játszódik? ………………………………………………………………………………… 

Cseleményvázlat: …………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

A főszereplők viszonyrendszerének vizuális ábrája: 
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Mit jelent? Ki volt? A következő feladatokban a drámairodalom és a színházművészet fontos 
fogalmainak rövid kifejtését és jelentős alkotóinak rövid bemutatását kérjük. 

 
18. DRÁMAI ÉS SZÍNHÁZI FOGALOMTÁR (Válaszonként 0.5, összesen 4 pont.) 

 
a) szkéné  ........................................................................................................................ 

b) dialógus  ……………………………………………………………………… 

c) konfliktus  ……………………………………………………………………… 

d) katharzisz  ……………………………………………………………………… 

e) szimultán színpad ……………………………………………………………………… 

f) kanavász   ………………………………………..……….…….…………........ 

g) farce  ………………………………………………………………………………. 

h) V-effekt  ………………………………………………………………………. 

 

19. „KI KICSODA?” (Válaszonként 0.5, összesen 4 pont.) 
 

a) Theszpisz ……………………………………………………………………………… 

b) Arisztophanész ……………………………………………………………………… 

c) Carlo Goldoni ……………………………………………………………………………… 

d) Lope de Vega  ………………………………………………………………………………. 

e) Corneille ……………………………………………………………………………….. 

f) Blaha Lujza ……………………………………………………………………………… 

g) Hevesi Sándor ……………………………………………………………………………… 

h) Jerzi Grotowski ……………………………………………………………………… 
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20. A REALISTA-NATURALISTA SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA KEZDETEI 

 
a) Említsen egy realista igényű európai színházi műhelyt a XIX. század végéről – XX. század 

elejéről, és nevezze meg vezető művészegyéniségét! (1 pont) 
 

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

b)  Mutassa be röviden az ön által választott műhely tevékenységét! (2 pont) 

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

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

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

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

 

        
 

c) Írjon néhány blog-bejegyzést Ibsen egy szereplőjének a nevében, élete néhány napjáról. 
A szereplő szemszöge a fontos, tehát nem kell a dráma minden eseményét beleírnia, de 
törekedjen az alakban lezajló lélektani változás megjelenítésére. 
(3 pont) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………
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21. A MAGYAR DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ GYÖKEREI  

a) Soroljon két szerzőt és drámacímet a reformkor előtti régi magyar irodalomból!  
(Szerzőnként és címenként 0,5-0,5 pont, összesen 2 pont.) 

 
……………………………………   …………………………………… 

……………………………………   …………………………………… 

b) Említsen meg két magyar várost, ahol az elsők között bontakozott ki a magyar nyelvű 
színjátszás! (Elemenként 0.5-0,5 pont, összesen 1 pont.) 

 
……………………………………   …………………………………… 

 
c) Mikor és hol mutatta be az első hivatásos magyar társulat az első előadását?  

(Elemenként 0.5-0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 

…………………………………….   ………………………………….. 
 
d) Egészítse ki a következő szöveget! (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 
 
„A Nemzeti Színházat Pest megye alispánja, Földváry Gábor erélyes fellépése nyomán, a 

Grassalkovich Antal által adományozott Kerepesi úti (ma Rákóczi út) telken 1835-ben kezdték 

építeni Zitterbach Mátyás építőmester tervei alapján. Kapuit 

………………………...……………: Árpád ébredése és Schenk: Belizár című darabjával 

nyitották meg …………-ben. Neve akkor még …………………………....…… volt, a Nemzeti 

Színház nevet csak 1840-ben vette fel. Első igazgatója ……...…………………….…….., a kor 

legkiválóbb kritikusa volt.”  

(Csákvári József: A színház- és drámaművészet korszakai I. 192. old.)  

 

 
 
e) Ki volt a megteremtője az egyik legnépszerűbb XIX. századi magyar drámai műfajnak 

(aki egy időben a Nemzeti Színház igazgatója is volt)? Melyik ez a műfaj?  
(Elemenként 0.5, összesen 1 pont.) 

 
………………………………………                            ……………………………………..
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22. MUTASSA BE „A NEMZET SZÍNÉSZE”CÍMET ELNYERT MŰVÉSZEK EGYIKÉNEK SZAKMAI 
PORTRÉJÁT! (4 pont) 

A Nemzet Színésze (Wikipédia) 
A Nemzet Színésze illetve a Nemzet Színésznője címet a nemzeti színjátszás élő művészei közül azok kaphatják meg, 
akik a magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tolmácsolása, a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, 
népszerűsítése során kimagasló érdemeket szereztek. A címet első ízben 2000. augusztus 22-én adták át. 
A címet, amely a halálig szól, legfeljebb tizenketten viselhetik, és életük végéig havonta 500 ezer forint juttatásban 
részesülnek. Ha a cím egy viselője elhalálozik, a megüresedett helyre a cím többi birtokosa egyhangú szavazással tehet 
javaslatot. A Nemzet Színésze cím annak adományozható, aki fő- vagy epizódszerepekben kimagasló teljesítményt 
nyújtott; betöltötte a 62. életévét; 40 évet a színészi pályán vagy legalább 20 évadot – évadonként legalább egy szerepben 
– a Nemzeti Színház színpadán töltött. 
A Nemzet Színésze cím jelenlegi birtokosai 

1. Avar István, 2001-től (1931) 
2. Berek Kati, 2000-től (1930) 
3. Bodrogi Gyula, 2007-től (1934) 
4. Garas Dezső, 2000-től (1934) 
5. Haumann Péter, 2010-től (1941) 
6. Király Levente, 2006-tól (1937) 

7. Máthé Erzsi, 2000-től (1927)  
8. Molnár Piroska 2011-től (1945) 
9. Psota Irén, 2000-től (1929) 
10. Szabó Gyula, 2006-tól (1930) 
11. Tordy Géza, 2008-tól (1938) 
12. Törőcsik Mari, 2000-től (1935) 

A cím korábbi birtokosai 
 Agárdy Gábor (2000-től) (1922–2006) 
 Bessenyei Ferenc (2000-től) (1919-2004) 
 Darvas Iván (2000-től) (1925–2007) 
 Kállai Ferenc (2000-től) (1925–2010) 
 Komlós Juci, 2002-től (1919-2011) 

 Lukács Margit (2000-től) (1914–2002) 
 Raksányi Gellért (2000-től) (1925–2008) 
 Sinkovits Imre (2000-től) (1928–2001) 
 Zenthe Ferenc (2005-től) (1920–2006)
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


