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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? 

2. orkhesztra   
2. Melyik görög isten ünnepéhez kapcsolódik a görög drámaverseny? 

1. Dionüsszosz 
3. Ki volt a latin komédia nagymestere? 

2. Plautus    
4. Mit értünk a commedia dell’arte fogalmán? 

x. rögtönzéses vígjáték 
5. Mit jelent a moralitásjáték? 

1. erkölcsjáték    
6. Mi volt Shakespeare első foglalkozása Londonban? 

2. istállósfiú    
7. Ki volt Shakespeare kortársa? 

x. Cristopher Marlowe 
8. Shakespeare drámáinak melyik csoportjába tartozik a Lear király? 

2. nagy tragédiák   
9. Mi az a drámai jambus? 

1. ötös/hatodfeles jambikus sor    
10. Melyik az angol reneszánsz színház jellegzetessége? 

2. kötényszínpad   
11. Mi volt Molière eredeti neve? 

x. Jean-Baptiste Poquelin 
12. Molière melyik drámája veti fel az álszentség kérdését? 

1. Tartuffe    
13. Az alábbi magyar szerzők közül kinek maradt fenn drámája?  
 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?  

  x. udvari színészek 
 
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)  Úr: KREÓN  Szolga: ŐR  Szerző: SZOPHOKLÉSZ 

Cím: ANTIGONÉ 
b)  Úr: OBERON  Szolga: PUCK  Szerző: SHAKESPEARE 

Cím: SZENTIVÁNÉJI ÁLOM 
c)  Úr:  PERNELLE ASSZONY Szolga: DORINE  Szerző: MOLIÈRE 

Cím: TARTUFFE 
d)  Úr: CSONGOR Szolga: BALGA Szerző: VÖRÖSMARTY MIHÁLY 

Cím: CSONGOR ÉS TÜNDE 
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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  CÉLIMÉNE 
 

 
TREPLJOV                   NYINA 

 
 

BICSKA MAXI  POLLY PEACHUM 
 

 
HAIMÓN   ANTIGONÉ 

 
 
(Molière: A mizantróp, A. P. Csehov: Sirály, B. Brecht: Koldusopera, Szophoklész: 
Antigoné) 
 

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. pl.: Nem, mert az egyikük az ókori Görögországban, a másikuk a francia 
klasszicizmus idején élt. 

2. pl.: Nem, mert egyikük orosz, a másikuk francia. 
3. pl.: Nem, mert az egyiküket a pénz, a másikukat a színház érdekli. 
4. pl.: Nem, mert egyikük egy uralkodó gyermeke, a másik a „kolduskirály” lánya. 
(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha érdemi információt tartalmaz a 
szereplőkről, a szerzőről vagy a műről.) 

 
4. BARÁTOK 

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

1. Paula – Orbánné  
2. Akárki – Barátság  
3. Romeo – Mercutio  
4. Liliom – Ficsúr  

 
b) Jellemezze az öt baráti kapcsolatot jellege, mélysége–felszínessége, a drámai 

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

1. pl.: alkalmi barátság, nem mély, elszereti az udvarlóját 
2. pl.: allegorikus alakok – a Barátság cserben hagyja Akárkit 
3. pl.: igazi, mély, önföláldozó barátság 
4. pl.: fölszínes, érdekkapcsolat  

(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha érdemi információt tartalmaz a 
szereplőkről.) 
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5.  SHAKESPEARE-I TANÁCSOK 

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)  
Pl.: Apja gyilkosa után nyomoz – a színészekkel akarja eljátszatni azt, ahogy 
szerinte történt („egérfogó-jelenet”). 
 

2. Miben fogalmazza meg Shakespeare a színházművészet örök célját és 
feladatát? A választ ne idézettel, hanem saját szavaival fogalmazza meg! (1 
pont) 
Pl.: A valóságot mutassa be, hogy a nézők önmagukra, a saját életükre és 
problémáikra ismerjenek a színpadi cselekményben. 
  

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

 Pl.: A természetességet tartja fontosnak, nem fogadja el az öncélú szavalást, túlzó 
gesztusokat. 

(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha érdemi információt tartalmaz a 
szereplőkről, a szerzőről vagy a műről.) 

 
 

6.  ARISZTOTELÉSZ ELMÉLETE  

1. Mi az az emberi tevékenység, amelyben Arisztotelész a művészetek 
kialakulásának lehetőségét látja? (1 pont)  
Utánzás 

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

(1 pont)  
Pl.: A téma, a tartalom és a forma különbségeit. 

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

„Cselekvő embereket utánoznak”. 
 
4. Mi a tragédia és a komédia közötti különbség? A választ Arisztotelészt idézve 

fogalmazza meg! (1 pont)  
Kiválókat v. hitványakat utánoznak: „Ebben különbözik a tragédia is a 
komédiától: ez hitványabbakat, az meg jobbakat akar utánozni kortársainknál.” 
(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha érdemi információt 
tartalmaz a szereplőkről, a szerzőről vagy a műről.) 
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7. „QUEM QUERITIS?” 
 

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

 
2. Hogyan függ össze ez a párbeszéd a középkori Európa keresztény liturgikus 

drámairodalmának és színházművészetének kialakulásával? (1 pont) 
Pl.: A Bibliában olvasható és a nagyhéti misén elhangzó erősen párbeszédes 
részekből – többek közt ebből a szövegrészletből is – fejlődik ki a keresztény 
liturgikus dráma, a liturgikus színjáték. 
(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha érdemi információt 
tartalmaz.) 

 
3. Sorolja fel a keresztény liturgikus dráma műfajait, és jellemezze mindegyiket 

egy-két szóval! (4 pont, csak mindkét elemében hibátlan válasz fogadható el.) 
• Misztériumjáték: pl.: középkori színjátéktípus, mely teljes bibliai jeleneteket 

visz színpadra, monumentális formában. Napokon, heteken keresztül 
játszották, akár több száz szereplővel.  

• Mirákulum: pl.: keresztény szentek életét, csodatételeit és mártírhalálát 
feldolgozó középkori színjátéktípus.  

• Moralitás: pl.: erényeket és bűnöket megtestesítő allegorikus alakok 
dialógusa.  

• Passiójáték: pl.: Jézus Krisztus kínszenvedéseit és kereszthalálát színpadra 
vivő középkori színjátéktípus. 

(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha érdemi információt 
tartalmaz.) 

 

8. BOILEAU KÖLTÉSZETTANA 
 

1. Melyik két ország drámairodalmát állítja szembe a szerző az idézett 
szövegben? (Elemenként 0.5, összesen 1 pont.) 
Spanyolország, Franciaország 

 
2. Melyik az a két korstílus/stílusirányzat, amelyet összevet Boileau a művében? 

(Elemenként 0.5, összesen 1 pont.) 
 Spanyol barokk és a francia klasszicizmus  
 
3. Jellemezze röviden a fenti két stílusirányzat drámáját és a színházát! (4 pont) 

Pl.: A barokk dráma sajátosságai a túldíszített nyelvezet, bódító rímek, három 
felvonás, jelenettechnika. Pompás dekorációk, gazdag díszletezés, praktikus 
színházi gépezetek és ragyogó jelmezek. A tragikus és a vígjátéki elemek 
keveredhetnek, a nagyszámú szereplőgárda különböző társadalmi osztályok 
képviselője lehet. Corral-színpad.  
A francia klasszicista dráma esztétikája: a szigorú szabályszerűség elve. A dráma 
kötött szerkezetű. A legfőbb elv az antikvitásból átvett hármas egység, a tér, az idő 
és a cselekmény egysége. A színházépület közelített a mai színházi épülethez. 
Nincs erőszak a színpadon, „illedelmes” nyelvet használnak a szereplők. Komikus 
és tragikus elemek nem keveredhetnek. 
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(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha elegendő érdemi 
információt tartalmaz.) 

 
9. HASONLÍTSA ÖSSZE AZ ÓKORI GÖRÖG, ILLETVE A MAI SZÍNHÁZ TÁRSADALMI 

SZEREPÉT, ÉRTELMEZZE HELYÉT AZ ADOTT KOR KULTÚRÁJÁBAN! (4 pont) 
Pl.: A görög városállamokban elsősorban fontos társadalmi és szakrális esemény, 
fontos feladata a nevelő cél. Gyakran a gyógyítás része (pl.: Epidaurosz). 
A mai társadalomban a szórakozás, a kikapcsolódás, a művelődés vagy az esztétikai 
élvezet formája, a napi munka utáni esti esemény, nem össztársadalmi, hanem 
egyéni megmozdulás, szabadidőtöltés. 

(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha elegendő érdemi 
információt tartalmaz.) 

 
10. EGY KRITIKUS ELMARASZTALÓ KRITIKÁBAN ÉRTETLENKEDIK, HOGY A BÁNK BÁN 

ELŐADÁSBAN 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)  

Mindkét álláspont kifejtésekor fontos a műismeret, az álláspontot alátámasztó érvek 
felsorolása és megindokolása, és a személyes vélemény megjelenése. A nyelvileg 
igénytelen szövegformálásért pontlevonás jár. Az érvelés alapossága és a saját 
vélemény érthető kifejtése a válasz értékelésének szempontja. 

 
11. FOLYTASSA SZERZŐ…  

Fejezze be a saját szavaival az alábbi jelenetet! Kitalálhat az eredetitől eltérő 
befejezést is, de jelezze, hogy a saját változata! (4 pont) 
Fontos, hogy a folytatás a szereplők jelleméből következzék, tartalmazzon 
valamilyen kimenetelt (megoldást), és szerkezetében kövesse a megadott részletet 
(pl.: tér, szereplők, viszonyok, stílus stb.). 

 
12. AZ ÖN SZÁMÁRA HOGYAN VÁLNA BEFOGADHATÓVÁ, ÉRDEKESSÉ MADÁCH IMRE AZ 

EMBER TRAGÉDIÁJA CÍMŰ MŰVÉNEK SZÍNPADI MEGVALÓSÍTÁSA? VÁLASSZA KI AZT AZ 
ELŐADÁSFOTÓT, AMELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL MEGFOGALMAZZA GONDOLATAIT AZ ÖN 
ÁLTAL ELKÉPZELT ELŐADÁSRÓL! (4 pont)  

A feladat megoldásánál lényeges a műismeret, valamint az, hogy a versenyzőnek 
legyen saját véleménye, elképzelése Az ember tragédiája előadásáról, lássa a 
színpadra állítás nehézségeit és lehetőségeit egyaránt. Hozzon döntést lényegi 
kérdésekben (pl. a különböző színek megjelenítése, dramaturgiai beavatkozás, 
nyelvezet, díszlet-jelmez-kellék stb.) Az igénytelen nyelvi megoldásért pontlevonás 
járhat. 

 
13. MOLIÈRE-MIX  

 
a) Milyen forrásokból, előzményekből táplálkoznak a klasszicista dráma 

műfajai? (1 pont) 
• az ókori görög és római színház és dráma 
• a commedia dell’arte 
• a nemzeti vásári színjáték (farce) 

(Legalább két forrás megjelölése szükséges.) 
 
b) Mi lett volna a kis Molière, ha az apja mesterségét követi? (1 pont) 
 (udvari) kárpitos 
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c) Miben feszegeti a vígjáték műfaji határait műveiben, mint pl. A mizantrópban 

vagy a Tartuffe-ben? (2 pont) 
Pl.: Nincs megoldás a vígjáték végén (vagy az nem következik szervesen a 
cselekményből), a hős nem javul meg, a konfliktusok csak részben oldódnak 
meg, az igazság nem győzedelmeskedik teljes mértékben stb. 

(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha érdemi információt 
tartalmaz a szereplőkről, vagy a műről.) 

 
d) Rendezze hármas csoportokba az alábbi neveket! (1 pont) 

Molière   Eliz    Orgon 
Madeleine Bèjart Harpagon  Elmira  
XIV. Lajos  Fruzsina  Dorine 

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

Pl.: A drámai színház az érzelmekre indít, az epikus színház döntéseket kényszerít 
ki; az első élményeket közvetít, a második ismereteket. A cselekedetek a drámai 
színházban úgy mutatkoznak meg, amit az embernek tennie kellene, míg az epikus 
színházban: amit tennie kell. 
Brecht szerint meg kell akadályozni, hogy a néző azonosuljon a dráma hőseivel – 
ennek érdekében alkalmazni kell ún. elidegenítési effektusokat. Ilyen eszközök: a 
cselekményt tagoló „songok” (dalok), a narrátor szerepeltetése, kivetített feliratok, 
fejezetcímek stb. A színészektől nem átélésen, hanem kritikai magatartáson 
alapuló játékmódot követel meg a darab – az előadás játék voltát kell 
hangsúlyozniuk, azt, hogy ez bármikor bárkivel megtörténhet. 

(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha érdemi információt 
tartalmaz a vizsgált elméletekről.) 

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

LEGISMERTEBB SZERZŐIT ÉS NÉHÁNY MŰVÜKET! (4 pont) 
Pl.: Világértelmezésében hangsúlyozza a lét értelmetlenségét, céltalanságát, az én 
végletes magányát. Az abszurd dráma képviselőinél a groteszk az uralkodó 
minőség. Legfontosabb jellemzői a cselekmény megszűnése vagy 
leegyszerűsödése, a szereplők végletes stilizálása, a párbeszéd értelemvesztése, a 
drámabeli szituáció képtelen volta. Az abszurd dráma legkiemelkedőbb képviselői 
között említhető Samuel Beckett (Godot-ra várva, A játszma vége, Ó, azok a szép 
napok! stb.), Eugene Ionesco (A kopasz énekesnő, Különóra stb.), Harold Pinter 
(Az étellift, A gondnok stb.), Jean Genet (Cselédek stb.), Sławomir Mrozek (Tangó, 
Emigránsok, Nyílt tengeren, Károly stb.), Örkény István (Tóték stb.). 

(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható, ha elegendő és megfelelő, 
érdemi információt tartalmaz.) 

 
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) 

A feladat jó megoldásához a színházi előadás jól elképzelhető leírása a fontos. A 
leírás tartalmazzon utalásokat a szereposztásra, a rendezői koncepcióra, az 
elhangzó szövegre, a látványvilágra, a hangzó/zenei sajátosságokra stb. 
vonatkozóan. A feladathoz szükséges a látott előadás felismerhető, azonosítható 
ábrázolása. A nyelvileg igénytelen megoldásokért pontlevonás járhat. 
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17. AZ ALÁBBI VÁZLAT ALAPJÁN ISMERTESSEN EGY KORTÁRS MAGYAR DRÁMÁT! (4 pont) 

A feladat jó megoldásához a választott mű pontos ismerete, a lényeges elemek 
kiemelése, világos megfogalmazás, a kérdésekre való adekvát válasz megadása 
szükséges. Az egyéni értelmezés (amennyiben következik a drámából) nem hiba. A 
nyelvileg igénytelen megoldásért pontlevonás járhat. 

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

a) szkéné  az ókori görög színház része, „díszlet-takarás-öltöző”, eredetileg  
   sátor, később épület. 

b) dialógus  párbeszéd 
c) konfliktus  összeütközés 
d) katharzisz megtisztulás 
e) szimultán színpad egyszerre több színteret magában foglaló középkori színpad 
f) kanavász  cselekményvázlat 
g) farce  francia vígjáték, bohózat  
h) V-effekt  elidegenítő effektus Brecht színházában 
(Bármely más megfogalmazású, tartalmában helyes válasz elfogadható) 

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

 

a) Theszpisz  az első színész, aki kivált a karból (kb. Kr.e. VI. sz.) 
b) Arisztophanész  athéni komédiaköltő (Kr.e. IV. sz.)  
c) Carlo Goldoni  olasz vígjátékíró (XVIII. sz.) 
d) Lope de Vega  a spanyol barokk drámaírója (XVII. sz.) 
e) Corneille   francia klasszicista drámaíró (XVII. sz.) 
f) Blaha Lujza  magyar színésznő, a Nemzeti Színház tagja,  

„a nemzet csalogánya” (XIX.-XX. sz.) 
g) Hevesi Sándor  rendező, műfordító, színházigazgató, tudós (XX. sz.) 
h) Jerzy Grotowski lengyel rendező, nevéhez köthető a „szegény színház”  

    fogalma (XX. sz.) 
(Bármely más megfogalmazású, tartalmában helyes válasz elfogadható) 

 
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) 

A négy kép közül bármelyiket megnevezheti: 
Művész Színház – Sztanyiszlavszkij  
Freie Bühne – Otto Brahm  
Theatre Libre – Andrè Antoine 
Thália Társaság – Hevesi Sándor  
 

b) Mutassa be röviden a választott műhely tevékenységét! (2 pont) 
Bármelyik területet választja a versenyző, említse meg pl.: a realista játékmód 
előretörését, a jellemek ábrázolásának, belső életének vizsgálatát, a 
külsődleges színészi eszközök mellőzését, az együttes pontos összjátékát, a 
realista látványvilágot, a nagy rendezőegyéniségek megjelenését stb. Az 
igénytelen nyelvi megfogalmazás pontlevonással járhat. 
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c) Írjon néhány blog-bejegyzést Ibsen egy szereplőjének a nevében, élete néhány 

napjáról. A szereplő szemszöge a fontos, nem kell a dráma minden eseményét 
beleírnia, de törekedjen az alakban lezajló lélektani változás megjelenítésére. (3 
pont) 

Fontos a blog-bejegyzéseknél követni a dráma fordulópontjait, észrevenni, és 
megfogalmazni, hogy a cselekmény mely pontján következnek be sorsdöntő 
változások a szereplők életében. A mű ismerete mellett a karakter 
jellemvonásai is derüljenek ki a bejegyzésekből, ugyanakkor ebben a 
feladatban kiemelendő a nyelvi megfogalmazás hétköznapisága, tömörsége, 
napló-jellege is. 

 
21. A MAGYAR DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ GYÖKEREI (Összesen 9 pont.) 

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

Pl.: Bornemisza Péter  Tragoedia Magyar Nyelven az Szophoklész 
Elektrájából („Magyar Elektra”) 

Balassi Bálint    Szép magyar komédia  
Bessenyei György   A filozófus, Ágis tragédiája  
Csokonai Vitéz Mihály Özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak, A méla 

Tempefői 
(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható) 
 

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.) 

Pl.: Kolozsvár, Kassa, Miskolc, Székesfehérvár, Eger, Sopron, Győr, 
Debrecen,  

Pozsony, Pest, Buda 
(Bármely más, tartalmában helyes válasz elfogadható) 
 

c) Mikor és hol mutatta be az első hivatásos magyar társulat az első előadását? 
(Elemenként 0.5-0,5 pont, összesen 1 pont.) 

1790. október 25.     Buda  
 

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 Vörösmarty Mihály Árpád ébredése és Schenk Belizár című 
darabjával nyitották meg 1837-ben. Neve akkor még Pesti Magyar Színház 
volt, a Nemzeti Színház nevet csak 1840-ben vette fel. Első igazgatója Bajza 
József, a kor legkiválóbb kritikusa volt.” (Csákvári József: A színház- és 
drámaművészet korszakai l. 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.) 
 Szigligeti Ede     népszínmű      
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22. MUTASSA BE  „A NEMZET SZÍNÉSZE”CÍMET ELNYERT MŰVÉSZEK EGYIKÉNEK SZAKMAI 

PORTRÉJÁT! (4 pont) 
 A portréban legyenek lexikális életrajzi elemek, a versenyző említse meg a 

legfőbb szerepeit, de azt is fogalmazza meg saját szavaival, miért érdemelte ki 
A Nemzet Színésze címet, és ő miért őt választotta, vagyis miért kedveli. Az 
igénytelen megfogalmazásért pontlevonás járhat. 


