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DRÁMA 
 

Javítási-értékelési útmutató 
 

1. KARIKÁZZA BE A HELYES VÁLASZOKAT! 
(1-9 találat: 0 pont, 10-11 találat: 1 pont, 12-13 találat: 2 pont, 13+1 találat: 3 pont.) 

1. 1. theatron 

2. 1. Plautus  

3. 2. Arisztotelész 

4. x. commedia dell’arte 

5. 1. Jézus 

6. 2. Globe 

7. x. Kazinczy Ferenc 

8. 2. nagy tragédiák  

9. 1. szabad  

10. 2. corral színpad 

11. x. Boileau 

12. 1. A mizantróp 

13. 2. Bornemisza Péter  

 +1  x. teátristák 

 

2. A KONFLIKTUS CSÍRÁI EGY KATONA SÉRTETTSÉGÉBEN... 

Shakespeare Othello című drámájából Jago szavait idéztük. Az idézett szöveg alapján 

fejtse ki, mi a beszélő és a címszereplő közötti konfliktus kiindulópontja! (2 pont) 

Pl.: Jago sértett, mert nem ő lett a hadnagy. Jago úgy véli magáról, hogy remek katona, sok-

sok győztes csatával a háta mögött, míg Cassio gyönge, bátortalan, alkalmatlan katona. Az, 

hogy Jago bosszút esküszik, azért fontos, mert ennek mentén indul el a drámai cselekmény, ez 

a drámai konfliktus alapja. 

 

Hogyan ítéli meg önmagát és vetélytársát a beszélő? (3 pont) 

Pl.: Jago önmagát nagy harcosnak:  „Itt állok én, ki Ciprusnál, Rodusnál 

– S még hány keresztyén és pogány mezőn –   

Szeme láttára álltam a sarat –” 

 
társát alkalmatlannak tartja:  „Egy zöldfülű! Egy szép leány bolondja;  

 De egy svadront nem tudna elvezetni;  

 S ütközethez annyit sem konyít,  

 Mint egy pesztonka; száz teóriát költ:  

 Bölcsebb, mint egy tógás tanácsnok úr,  

 Ha szót csépelhet.”  

 

Bármilyen megfogalmazásban, saját szavakkal vagy idézetekkel is elfogadható a kifejtés.  
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3. A KONFLIKTUS CSÍRÁI EGY FÉRFI-NŐ KAPCSOLATBAN... 

Az idézett szövegben kinek és melyik művében beszélget A és B? Ki A, és ki B?  

(Válaszelemenként 0.5 pont, összesen 2 pont.) 

Molière: Tartuffe   A: Elmira B: Tartuffe 

 

Milyen kapcsolatban van a két szereplő egymással? Mivel sérti meg ezt a viszonyt az 

egyik szereplő? (2 pont) 

Pl.: Tartuffe Elmira férjének barátjaként tartózkodik a házban, a férj előtt szentéletűnek 

mutatja magát. Tartuffe álszentsége sok szereplőben, így Elmirában is feszültséget kelt.  Az 

idézett dialógusban Tartuffe épp a házigazda feleségét igyekszik elcsábítani.  
 

Milyennek ismeri meg az idézett szövegből a két szereplőt? (2 pont) 

Elmira: pl.: szókimondó, hűséges, önzetlen, segítené a fiatalokat, fondorlatos 

Tartuffe: pl.: becsvágyó, szenvedélyes, önző, a barátját is becsapja 

A darab egészének alapján írt helyes jellemzés is elfogadható.  

 

4. A KONFLIKTUS CSÍRÁI A TUDÁS BIRTOKÁBÓL FAKADÓAN... 

Kinek és melyik művében, ki kivel beszélget az idézett szövegben? (Válaszelemenként 0.5 

pont, összesen 2 pont.) 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde  M: Mirigy CS: Csongor 

 

Milyen kapcsolatban van a két szereplő egymással? Mivel rontja ezt a viszonyt az egyik 

szereplő? (2 pont) 

Pl.: Mirigy és Csongor szemben állnak egymással. Csongor sértegeti, majd a megszerzett 

információért elengedi Mirigyet. Mirigy bosszút forral ellene. 

Bármilyen megfogalmazásban, saját szavakkal vagy idézetekkel is elfogadható a kifejtés. 

 

Az idézett mű szereplői különböző világhoz tartoznak. Jellemezze ezeket! (2 pont) 

Mirigy – pl.: alsó világ, alvilág - varázslatok, irracionalitás, rosszakarat jellemzik 

Csongor – pl.: földi világ, valóság - realitás, útkeresés, kétségek jellemzik  

 

5. „KEGYESEN NÉZZÉTEK E DARABUNKAT.” 

Kiket szólít meg a szerző? (1 pont)  

A nézőket, a közönséget, befogadókat stb. 
 

Értelmezze röviden a fönti két idézetet! Mit mond Shakespeare a színpadi és a valódi 

tér-idő viszonyáról? (4 pont) 

Pl.: A színpadi idő nem egyezik a valódi idővel, lehet hosszabb, rövidebb, akár több évtized 

vagy század is játszódhat egy óra alatt. 

A színpad behatárolható terében bármilyen és bármekkora világot meg lehet jeleníteni, oda 

lehet képzeltetni.  

Az így létrehozott sűrítés a shakespeare-i színpadon a szószínház/szövegszínház 

dramaturgiájának segítségével valósul meg, tehát minden erre vonatkozó információt a 

szöveg hordoz.  

 

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

a) orkhésztra pl.: a színpad előtti tojásdad, kör, félkör alakú tér (a kar helye), a 

    játéktér része az ókori görög színházban; 

 b) monológ pl.: a színész az érzelmeit, gondolatait mintegy önmagának, 

    vagy a közönségnek „magánbeszédben” feltárja; 

 c) prológ(us) pl.: „előbeszéd”, amelyben egy szereplő vagy a kar elmondja a  

    dráma előzményeit, esetleg célját, alapgondolatát; 
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 d) feszültség pl.: a cselekmény során beálló izgalmi állapot, amely akkor 

    keletkezik, ha a szereplőnek döntenie kell, a cselekvés 

azonban akadályba ütközik; 

 e) adaptáció pl.: más irodalmi műnem színpadra való alkalmazása; 

 f) szertartásjáték pl.: az eseményeket kultikus módon ábrázoló színjátéktípus; 

     g) komédia pl.: vígjáték, drámai műfaj, amely három dologban különbözik a   

    tragédiától: szereplői jellemében, a végkifejletben és céljában. (A komédia 

    célja a nevettetés.) 

     h) fordulópont pl.: a dráma azon pillanata, amelyben a cselekmény új, gyakran a   

    várakozásokkal ellentétes fordulatot vesz. 

 

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

a) Arisztotelész pl.: ógörög filozófus, a dráma sajátosságainak első 

megfogalmazója; 

b) Aiszkhülosz pl.: ógörög drámaíró, a tragikus triász legidősebb tagja; 

c) Plautus pl.: római vígjátékíró, A hetvenkedő katona szerzője; 

d) Akárki   pl.: középkori moralitásjáték címe, illetve annak címszereplője; 

e) Özvegy Karnyóné  pl.: Csokonai komédiájának hősnője;  

f) Calderón pl.: a spanyol barokk drámaírója (pl. Az élet álom);  

g) Racine  pl.: a francia klasszicizmus drámaírója (pl. Phaedra); 

h) Paulay Ede pl.: a XIX. század második felének jelentős színházi írója, 

rendezője, színészpedagógusa, fordítója, dramaturgja, színházigazgatója, Az 

ember tragédiájának első színpadra vivője. 

A fogalmak kifejtésekor és a személyek bemutatásakor már két tartalmilag helyes 

elemért is adható pont. 

 

8. KINEK ÉS MELYIK MŰVÉBEN SZEREPELNEK AZ ALÁBBI DRÁMAI HŐSNŐK, ÉS KI VOLT A 

PÁRJUK? (Hibátlan válaszonként 1, összesen 2 pont.) 

Gertrud  Shakespeare  Hamlet  Claudius (Hamlet és  Hamlet atyja 

        is elfogadható) 

   vagy különböző Hamlet-átdolgozások is elfogadhatóak. 

    

Gertrudis Katona József  Bánk bán Endre, II. András (Bánk bán is 

        elfogadható)  

 

9. MINTHA… 

Ki beszél, kikhez, és milyen alkalomból? (Mindhárom elemében hibátlan válasz 1 

pont.) 

Vackor, a többi mesteremberhez; színdarabot próbálnak a fejedelem esküvőjére.  

Más fordításból ismert név vagy a foglalkozás megadása is elfogadható: Tetőfi Péter, Som 

Antal, ács stb. 

 

Az idézetből is kiindulva fejtse ki, mit értünk a „mintha” fogalmán! (2 pont) 

Pl.: A próba nem a majdani előadás helyszínén zajlik, ezért a rendező a játéktér 

kijelölésénél úgy tesz, mintha már az előadás terében próbálnának. Így lesz a zöld gyep 

színpad, a galagonyabokor pedig öltözőszoba. Tágabb értelemben a színjáték során a 

színész úgy tesz, mintha a valóságban történne meg a cselekmény, a néző pedig elhiszi 

(elképzeli) a valóságot, „mintha” azt látná, hallaná. 

 

Értelmezze és vesse össze a következő színházművészeti fogalmakat: hivatásos, 

amatőr! (2 pont) 

Pl.: A hivatásos színházművészet alkotói hivatásként gyakorolják a művészetüket, ez a 
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megélhetési forrásuk, ez tölti ki napjaikat. Az amatőr színjátszók hivatásszerűen űzött 

munkájuk mellett „kedvtelésből” hoznak létre színházi előadásokat.  A színművészet 

szakma, tanulható, de ugyanakkor műkedvelésből is folytatható. Mindkét esetben 

létrejöhet értékes műalkotás, illetve szakmai értelemben gyenge előadás. 

 

10. THESZPISZ ÖRÖKÖSEI… 

Ki kinek adja az instrukciókat az alábbi szövegben? (Mindkét elemében hibátlan 

válasz 1 pont.) 

Hamlet az udvarba érkező színésztársulatnak. 

 

A színészi játék milyen összetevőire hívja fel máig érvényesen a figyelmet a beszélő? 

(3 pont) 

pl.: hangerő, gesztusok, színészi átélés.  

A válasz saját szavakkal vagy idézetekkel is megfogalmazható. 

 

11. Ismertesse a commedia dell’arte színházi jellemzőit, különös tekintettel a színész 

munkájára! (4 pont) 

Pl.: A XVI. század óta létező színházi forma. Rögtönzéses színjáték, melyben nincs 

megírt szöveg, egy-egy színész egy-egy típust játszik egész életén keresztül, s ez a figura 

ettől egyre gazdagabb, érdekesebb lesz, a kanavász is változik idővel, illetve a közönség 

reagálásától függően. A társulatokban már nők is játszanak. A színész karakterének 

megfelelő jelmezt és maszkot visel, színészi játékára jellemző a túlzás, gyakran ismétel 

bizonyos szófordulatokat, és figurájának sajátos mozgásvilága van. 

 

12. Mutasson be – név, jellegzetes külső és mozgás stb. – néhány tipikus commedia dell’ 

arte figurát! (4 pont) 

Négy név és minimum négy jellemző szükséges a maximális pontszámhoz. 

 

Urak 

Capitano: nőcsábász katona, szájhős, hihetetlen történeteket ad elő magáról, hetvenkedő; 

Dottore: érthetetlen beszédű, tudálékos, ékesszóló orvos, néha ügyvéd vagy jogász; 

Pantalone: idős, zsugori, öntelt, könnyen átverhető szoknyavadász kereskedő; 

 

Sorsűzött szerelmespárok 

Vittoria, Lidia, Izabella – szerelmes lányok; 

Flavio, Ledio, Aurelio – toscanai tájszólású szerelmes fiúk; 

 

Szolgák (zanni-szerepek) 

Brighella: eszes, mindenre kapható, agyafúrt fickó, a cselekményt bonyolító intrikus; 

Arlecchino: naiv, gyámoltalan, kevésbé eszes, északi, vidám, leleményes parasztlegény; 

Pulcinella: púpos, bűnös hajlamú, illetlen déli félmaszkos figura; 

Colombina: (vagy Fantesca): cserfes, okos, ravasz, a szerelmeseket segítő szolgálólány; 

Pedrolino: nápolyi ostoba szolga, ill. bátortalan, reménytelen szerelmes (a francia Pierrot). 

 

13. SZÁLLÓIGE 

Ki mondja az alábbi szállóigévé vált mondatot? Nevezze meg a szerzőt és a művet, 

melyben elhangzanak! (Mindhárom elemében hibátlan válasz 1 pont.) 

Shakespeare; Szentivánéji álom; Zuboly vagy Pyramust játszó mesterember 

Más fordításból ismert név vagy a foglalkozás megadása is elfogadható: Tompor Miklós, 

Kurtha Miklós, takács stb. 
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Értelmezze az eredeti szövegkörnyezetben a beszélő szándékából kiindulva, illetve 

az eredeti jelentéstartalmon túl mutatóan a híres kérést! (2 pont) 

Pl.: Zuboly minden szerepet maga akar játszani. Az eredeti jelentéstartalmon túl akkor 

mondjuk, amikor valaki mindent magának akar. 

 

14. ÚJABB SZÁLLÓIGÉK… 

Ki mondja az alábbi szállóigévé vált mondatokat? Nevezze meg a szerzőt és a művet 

is, melyekben elhangzanak! (Idézetenként – mindhárom elemében helyes válasz esetén 1 

pont, összesen 4 pont.) 

Szophoklész  Antigoné  Kar 

Shakespeare  Hamlet   Hamlet 

Madách Imre  Az ember tragédiája  Ádám / Kepler 

Katona József  Bánk bán  Bánk bán 

 

Mi a véleménye, miért válhattak ezek a mondatok szállóigékké? (2 pont) 

Pl.: Bizonyos helyzetekre mindig érvényes igazságokat, tapasztalatokat fogalmaznak 

meg. 

 

15. Mi a célja Brechtnek az elidegenítő technikával, az ún. elidegenítő effektusokkal (V-

effekt)? Mik ezek, és minek az érdekében alkalmazza őket? (4 pont)  

Pl.: A dal- és táncbetétekkel, a kórusokkal, a vetített vagy feliratokként kifüggesztett 

fejezetcímekkel, a feliratos táblákkal, a különleges – a technikai megoldást felvállalva 

láttató – reflektor-megvilágításokkal, a cselekményt értelmező narrátorok felléptetésével 

stb. szándékosan szétrombolja azt az illúziót, hogy a való élet eseményeit nézzük, 

kizökkent az érzelmi átélés állapotából, és állásfoglalásra késztet. Lemond a mű zárt 

egységéről; darabjai jelenetsorokból állnak; szerinte ez az elbeszélő jellegű színház a 

nézőt szemlélővé avatja, szembeállítja a cselekménnyel, feléleszti aktivitását, döntéseket 

kényszerít ki belőle; ismereteket közvetít, érvekkel dolgozik stb.  

 

16. Milyen „drámaféleségre” utal az alábbi leírás? (1 pont) Nevezze meg a 

meghatározás után következő drámarészletek szerzőit és a művük címét! 

(Válaszelemenként 0.5-0.5 pont, összesen 4 pont, mindösszesen 5 pont.)  

abszurd dráma 

Ionesco: A kopasz énekesnő  

Örkény István: Tóték  

Beckett: Godot-ra várva 

Mrożek: Tangó 

 

17. IDEGENVEZETÉS… 

Egy Brazíliába férjhez ment rokon értelmes, érzékeny középiskolás lánya életében 

először jár Magyarországon, és szeretne színházba menni. Ajánljon neki előadást, 

keltse föl a figyelmét iránta, indokolja meg, miért ezt ajánlja, miért érdekes, 

mutassa be egy-két jellemző mondattal az alkotókat is! (5 pont) 

Bármilyen – a témameghatározás keretein belül mozgó – megoldás elfogadható. Tartalmi 

elvárás a színházművészeti szakszókincs minimális ismerete (műfaji meghatározás, 

színházi szakmák stb.), versenyző tájékozottsága az előadás alapjául szolgáló darab, az 

alkotók stb. ismeretében. Pontozandó érték a látott előadás értő bemutatása és a feladat 

témájához kötődő figyelemfelkeltés.  

 

18. Megbízást kap egy könyvkiadótól, hogy szerkesszen kortárs magyar drámakötetet. 

Melyik négy művet válogatná bele? Ezek közül emeljen ki egyet, s mutassa be 

röviden, afféle könyvajánlót írjon! Írja le, miért jelentős a magyar 
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drámairodalomban, volt-e már bemutatója, ha igen, hol! Ismertesse röviden a 

cselekményét, mutassa be a szereplőket, és a szerzőről is mesélje el a legfontosabb 

tudnivalókat! (A „szerkesztés” 1 pont, a drámaajánló: 4 pont, összesen 5 pont.)  

Bármilyen – a kortárs magyar drámairodalomban jártasságot mutató – megoldás 

elfogadható. Az ismertető esetében tartalmi elvárás a drámairodalmi szakszókincs 

minimális ismerete (műfaji meghatározás, szerkezeti leírás stb.) Pontozandó érték a 

pontos cselekményvázlat leírása, a szereplők viszonyrendszere, a szerző bemutatása, a 

mű elhelyezése az életműben, a kortárs magyar drámairodalomban, érdekesség, 

figyelemfelkeltés stb.  

 

19. SZEREPBE LÉPÉS… LEVÉL FORMÁBAN 

Írjon levelet a három nővér Irinája nevében Szoljonijnak arról, hogy miért nem lesz 

a felesége! (4 pont)  

Bármilyen – a témameghatározás keretein belül mozgó – megoldás elfogadható. Tartalmi 

elvárás a megfelelő stílus használata, a drámai cselekmény ismeretére utaló meggyőző 

érvelés.  

 

20. SZEREPBE LÉPÉS… KORTÁRS FORMÁBAN 

Molnár Ferenc Liliomjának Marikája le akarja beszélni barátnőjét, Julikát 

Liliomról. Írjon egy képzeletbeli chatelést erről! (4 pont) 

Bármilyen – a témameghatározás keretein belül mozgó – megoldás elfogadható. Tartalmi 

elvárás a megfelelő stílus használata, a drámai cselekmény ismeretére utaló meggyőző 

érvelés.  

 

21.  „SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG…” 

Ibsent a modern drámairodalom első nagyjai közt tartjuk számon. El tudja-e 

képzelni, hogy teljesen mai környezetben, jelmezben és díszletben játsszák el a 

Vadkacsa című drámáját? Érveljen mellette vagy ellene, ahogy gondolja! (4 pont) 

Mindkét álláspont kifejtésekor lényeges szempont a műismeret, az álláspontot 

alátámasztó szakmai érvek, ötletek felsorolása (nézői megközelítés, térhasználat, 

hagyománytisztelet vagy modernizmus, vizuális összetevők, a látvány és az üzenet 

viszonya stb.) és a személyes vélemény megjelenése.  

 

22. „…ÉS SZÍNÉSZ BENNE MINDEN FÉRFI ÉS NŐ. 

Egy-egy színházi előadás létrejöttében sokféle művész vesz részt. Fölsorolunk 

néhányat azok közül a szakmák közül, amelyek képviselőinek a neve a színlapon is 

szerepel. Kinek mi a dolga a színházi előadásban? Említsen a különféle szakmák 

képviselői közül 1-1 ismert művészt! (Szakmánként és nevekként 2 pont, összesen 8 

pont.)  

 

SZÍNÉSZ 

Pl.: Színházi (stb.) produkcióban szerepeket játszó előadóművész; bármilyen ismert, 

illetve azonosítható színművész neve elfogadható. 
 

RENDEZŐ 

Pl.: A színházi előadást tudatos művészi munkafolyamatban önálló koncepcióval irányító 

színházi szakember; bármilyen ismert, illetve azonosítható színházi rendező neve 

elfogadható. 
 

 

DÍSZLETTERVEZŐ/JELMEZTERVEZŐ 
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Pl.: A rendezővel szoros együttműködésben ők tervezik meg a rendezői gondolatot kifejező 

színpadi látványt, a tér berendezését és a szereplők jelmezét; bármilyen ismert, illetve 

azonosítható színházi szcenikus neve elfogadható. 
 

DRAMATURG 

Pl.: A rendező irodalmi munkatársa, a rendezői elképzelésnek megfelelően ő gondozza a 

szöveget; bármilyen ismert, illetve azonosítható színházi dramaturg neve elfogadható. 


