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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2012/2013. tanév 

Dráma – 1. forduló 

Javítási-értékelési útmutató 

 

1. DRÁMAI PÁROK  

Ki kivel beszélget az alábbi klasszikus magyar drámarészletekben?  

A szereplők neve mellett nevezze meg az idézetek szerzőjét és a művek címét is!  

(Idézetenként 1, összesen 3 pont; csak teljes, hibátlan válaszra adható pont.) 

 

a) A   Tiborc    B  Bánk 

Szerző:  Katona József   Cím:  Bánk bán 

b) A  Mirigy    B  Csongor 

Szerző: Vörösmarty Mihály  Cím:  Csongor és Tünde  

c)  A   Éva    B:  Ádám 

Szerző:  Madách Imre   Cím:  Az ember tragédiája  

 

2. DRÁMAI HÁZASPÁROK  

Az alábbiakban összekevertünk a világ drámairodalmából híres házaspárokat.  
a) Állítsa helyre a rendet! (Páronként 0,5, összesen 5 pont)  

BÁNK MELINDA 

TÓT LAJOS MARISKA 

HUGÓ MARI 

KREÓN EURÜDIKÉ 

THESEUS HIPPOLYTA 

ORGON ELMIRA 

CLAUDIUS GERTRUD 

OTHELLO DESDEMONA 

KULIGIN MÁSA 

OIDIPUSZ IOKASZTÉ 

  

b) Indokolja (nemzetiségük, mentalitásuk, társadalmi hovatartozásuk, a történet 

időpontja és helyszíne stb. alapján), miért nem lehetnének párban a rontott lista 

szereplői! (Páronként 0,5, összesen 5 pont, csak konkrét indokok fogadhatók el.) 

BÁNK MARISKA Pl. Bánk a XIII. század nagyura, Mariska a XX. 

század kisembere 

TÓT LAJOS IOKASZTÉ  Pl. Tót a XX. század magyar kisembere, Iokaszté 

ókori görög királyné 

HUGÓ EURÜDIKÉ Pl. Hugó a XX. század elejének feltörekvő 

vállalkozója, Eurüdiké ókori görög királyné 

KREÓN HIPPOLYTA Pl. Kreón: thébai uralkodó, Hippolyta Athénba 

hurcolt amazon királynő 

THESEUS GERTRUD Pl. Theseus ókori görög uralkodó, Gertrud 

középkori dán királyné 

ORGON MARI Pl. Orgon XVII. századi francia polgár, Mari XX. 

századi falusi származású magyar polgár  

CLAUDIUS MELINDA  Pl. Claudius dán király, Melinda magyar 

nemesasszony 
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OTHELLO MÁSA Pl. Othello középkori velencei mór hadvezér, 

Mása egy XIX. század végi orosz katonatiszt 

lánya 

KULIGIN DESDEMONA Pl. Kuligin orosz tanár, Desdemona előkelő 

velencei hölgy 

OIDIPUSZ ELMIRA Pl. Oidipusz ókori görög király, Elmira XIV. 

Lajos korabeli francia polgárasszony 

 

3. DRÁMAI ELLENSÉGEK 

A drámákban központi helyen áll a konfliktus. Ehhez viszont egymásnak feszülő akarat 

kell a szereplők közt. Alább ilyen „ellenségeket” talál.  

Fogalmazza meg egy-két mondatban, mi a köztük lévő feszültség, eltérő akarat! (4 pont) 

 

Csongor – Mirigy  Pl.: Mirigy nem akarja, hogy Csongor megtalálja Tündét. 

Antigoné – Kreón  Pl.: Antigoné az isteni törvények szerint el akarja temetni bátyját, 

Kreón az állam érdekeit szem előtt tartva megtiltja ezt. 

Hamlet – Claudius  Pl.: Hamlet bosszút akar állni apja gyilkosán, Claudiuson, Claudius a 

lelepleződéstől félve Hamlet életére tör.   

Tót – Őrnagy  Pl.: Tót személyes szabadságát az Őrnagy gátlástalanul korlátozza, ő 

azonban fia féltése miatt korlátozott cselekvési lehetőségekkel 

rendelkezik ellene. 

 

4. DRÁMAI KAKUKKTOJÁSOK  

Az alábbi fészkekben drámahősök nevei találhatóak. Valamennyi fészekben van egy 

idegen, egy kakukktojás, ám ezek a kakukktojások együtt egy ismert magyar dráma 

szereplői. 

a) Válassza ki, és írja be a középső fészekbe a kakukktojásokat! (Elemenként 0,5, 

összesen 2,5 pont) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A kakukktojások melyik újabb műnek a szereplői? (Elemenként 0,5, összesen 1 pont) 

Szerző: Molnár Ferenc  A mű címe: Liliom 

 

c) Ki a szerzője és mi a címe a kakukktojás-mentes műveknek? (Elemenként 0,5, 

összesen 2,5 pont) 

Katona József  Bánk bán 

Madách Imre  Az ember tragédiája 

Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde 

Shakespeare  Hamlet 

Csehov   Három nővér 

  

Hugó 

Mari 

Juli 

Závoczki Endre 

Ficsur 

. 
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5. DRÁMAI ÉS SZÍNHÁZI KVÍZ  

Válassza ki, és karikázza be a helyes válaszok betűjelét a négy lehetőség közül! 
(Válaszonként 1, összesen 7 pont) 

Mi az összeesküvők jelszava a Bánk bán-ban?   
 

Mi a dramaturgiai érdekessége a párizsi színnek Az ember tragédiájá-ban? 
 

Melyik magyar népmese a forrása a Csongor és Tündének?    
 

Minek az emlékére lett szeptember 21-e a Magyar Dráma Napja? 
   

Ki vitte színre először (1883-ban) Az ember tragédiáját? 
 

Kit hívtak a „nemzet csalogányának”?     
 

Ki most az igazgatója a Nemzeti Színházunknak?   

 

 

6. GÖRÖG-MAGYAR SZÓTÁR  

Kicsit sérült a szótár.  
Írja be a hiányzó szavakat! (Válaszonként 0,5, összesen 5 pont) 

 

 

dithürambosz   kardal (ókori görög lírai műfaj, dicsőítő ének,  

    Dionüsszosz tiszteletére énekelt dal) 
 

katharzisz   megtisztulás  

tragodea (tragédia)  kecskeének  

dráma    cselekedni, csinálni  

szkéné    sátor (öltöző, díszletraktár, díszletfal) 

hipokritész   színész 

theatron   patkó alakú nézőtér (színház) 

chorusz   kar, kórus 

exodosz   a kar kivonulási éneke  

tetralogia   három tragédia, egy szatírjáték összefoglaló neve 

 

  

D 

A 

C

  
D 

C

  
D 

A

  
D 

B

  
D 

A

  
D 
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7. DRÁMA- ÉS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 

Magyarázza meg az alábbi kifejezéseket, röviden, szótárszerűen, 1-2 mondatban! 

(Helyes válaszonként 2, összesen 10 pont) 

 

elidegenítési effektus Pl.: Brecht epikus színházának központi fogalma, a néző érzelmi 

azonosulását megakadályozni kívánó eszköz, pl.: feliratos tábla, 

címvetítés, song, narrátor, a színpadi gépezet láttatása. 

 

beszélő nevek Pl.: Irodalmi műben, különösen komédiában a névadásnak az a típusa, 

amelyben a név jelentésével, hangulatával jellemzi a megnevezettet, pl.: 

Balga, Mirigy, Ledér, Duzzog (Csongor és Tünde). 

 

moralitásjáték  Pl.: Középkori liturgikus dráma, illetve színjátéktípus, „erkölcsjáték”, 

amelynek középpontjában az egész emberi társadalmat képviselő hős 

(pl. Akárki) áll, mellékszereplői pedig elvont fogalmak (pl.: Komaság, 

Kedvesség, Testvériesség, Vagyon, Szépség, Jótett). 

 

intrikus  Pl.: Cselszövő irodalmi figura, a cselekményszálak összekuszálásában, 

a drámai cselekmény bonyolításában nagy szerepe van áskálódásának, 

bajkeverésének, pl.: Jago (Othello), Biberach (Bánk bán). 

 

abszurd dráma  Pl.: A második világháború után kibontakozott drámatípus, amelyet az 

emberi létezés képtelenségét, értelmetlenségét és céltalanságát hirdető 

világkép, illetve vakvágányon futó kommunikáció, a kiüresedett nyelvi 

eszközök és a vegetatív szinten létező szereplők jellemeznek. 

 

8. FOLYTASSA… DRÁMAÍRÓ! 

Folytassa vagy fejezze be kb. 10 mondatos párbeszédben az alábbi jelenetet! Mást is 

kitalálhat, mint ahogy eredetileg a szerző megírta, a folytatás a feladat, nem a 

felismerés!  

(10 pont) 

 

Bármilyen – az idézett jelenetből kiinduló, azt valamilyen cselekményszálon 

folytató – tartalmú megoldás elfogadható. Elvárt elemek: párbeszédes drámai 

szöveg, tartalmi kommunikáció, stílusban tartás, szerkezeti ív. 

 

9. FOLYTASSA… RENDEZŐ! 

Olvassa el figyelmesen az alábbi drámarészletet, és 5-10 mondatban írja le rendezői 

vízióját erről a jelenetről! Ön hogyan – milyen térben, szövegértelmezéssel, látvánnyal, 

akciókkal stb. – állítaná színpadra? Nem kell az egész drámában gondolkodnia, csupán 

ebben az egy kis részletben, a nagy összefüggések nélkül. (10 pont) 

 

Bármilyen – az idézett jelenetből kiinduló, azt valamilyen módon értelmező és 

színpadra álmodó – tartalmú megoldás elfogadható. Elvárt tartalmi elemek például: 

a cselekmény helye és ideje, térhasználat, szövegértelmezés, látványelemek (pl.: 

díszlet, jelmez, kellékhasználat, fény), akusztikus elemek (pl.: zene, hanghatások), 

akciók, színészvezetés. 
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10. FOLYTASSA… DRAMATURG!  

Az alábbi jelenet két szereplője közül válassza ki az egyiket, és értelmezze a figurát az őt 

eljátszó színésznek kb. 5-10 mondatban! (10 pont) 

 

Bármilyen – az idézett jelenetből kiinduló, azt valamilyen módon értelmező és a 

kiválasztott szereplő figuráját, alkatát, motivációit, családi viszonyait, kapcsolatait, 

előző cselekvéseit, humorát stb. körüljáró – tartalmú megoldás elfogadható. 

 

11. TÁRSULAT –REPERTOÁR  

Régi színházi tapasztalat szerint az a jó társulat, ahol jól ki lehet osztani a Rómeó és 

Júliá-t, vagyis mindenféle típusú, korú, nemű színész megtalálható. Képzelje el, hogy 

kap egy színházat! 

 

a) Szerződtethet a magyar színészek közül bárkit, 12 főig. Nem kell név szerint 

megneveznie őket (de akár meg is nevezheti) – a feladat lényege, hogy írja le, 

milyen típusú, korú, nemű színészekre lenne szüksége az évadban. (5 pont) 

 

Bármilyen – a magyar színházi életben jártasságot mutató – megoldás elfogadható. 

Tartalmi elvárás, hogy a képzeletbeli társulat összetétele szerint legyen alkalmas a 

b) feladatban vázolt repertoár bemutatására. Pontozandó ismeret néhány szerepkör 

(pl. hősszerelmes, intrikus, buffó, komika, tragika), illetve a társulatot alkotó 

művészek ismerete, a színészek alkatának leginkább megfelelő szereposztás. 

 

b) Állítsa össze a repertoárját egy évadra: 3 nagyszínpadi és 1 stúdiószínpadi 

bemutató lehetséges! Indokolja egy-egy mondatban, miért ezeket a műveket 

választotta! (5 pont) 

Bármilyen – a magyar és a világ drámairodalmában jártasságot mutató – megoldás 

elfogadható. Tartalmi elvárás, hogy az a) feladatban bemutatott képzeletbeli társulat 

alkalmas legyen az elképzelt repertoár bemutatására. Pontozandó ismeretek: 

szerzők és műveik, műfaji besorolás, stúdiószínházi előadás megválasztása, az 

elképzelt műhely színházeszményének körvonalazódása. 

 

12. SZÍNHÁZI VITAIRAT  

 

„Még nem találkoztam olyan előadással színházban, ami a valóságról szólna” – mondja egy 

rutinosnak tűnő néző, és ez azért sokat elárul a mai színházi közeg társadalmi párbeszédben 

betöltött szerepéről… (7 óra 7, Zsedényi Balázs 2012.)  

 

Így kezdődik egy kritika a 7 óra 7 honlapján. Természetesen nem kell kitalálnia a folytatást, 

de ebből a gondolatmenetből elindulva, egyetértve vagy nem, folytassa az írást egy Ön által 

látott konkrét színházi előadással érvelve, kb. 10-15 mondatban. (15 pont) 

 

Bármilyen – a színházművészet feladatainak, illetve témameghatározás keretein 

belül mozgó – megoldás elfogadható. Tartalmi elvárás a színházművészet 

alapfogalmainak szakszerű használata, a valóság és a művészet kapcsolatának értő 

elemzése. Pontozandó érték a látott előadás bemutatása, illetve a feladat témájához 

kötődő vizsgálata. 
 


