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ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat 

tartalmazó részt! 

A munkalapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag 

a versenyző kódszáma. A feladatlap utolsó, üres lapjai piszkozat írásához, vagy az egyes 

feladatok megoldásainak esetleges folytatásához felhasználhatóak. 

 

A feladatok megoldásához íróeszközön kívül más segédeszköz nem használható! Javítás 

csak a hibásnak vélt szöveg áthúzásával és a jónak vélt megoldás mellé írásával történhet, 

kifestőt tilos alkalmazni!  

 

A feladatlapokat a versenybizottság értékeli központi javítási-értékelési útmutató 

alapján.  
 

A VERSENYZŐ ADATAI                           
 

 

 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

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

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

Összes pontszám: ………………………                     Pótlapok száma: ………………… 

 

 

 

Kódszám: 

 

Kódszám: 
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1. REJTVÉNY A RÉGMÚLTBÓL 

Töltse ki a meghatározások alapján a sorokat, és a vastagított keretben függőlegesen 

olvasható megfejtés fogalmi meghatározását írja a pontozott vonalra!  

(soronként 0,5 pont, meghatározás 1 pont, összesen 6 pont) 

                       

1. Görög isten, a bor és mámor megtestesítője, ő volt a görög színjátszás patrónusa is.  

2. Középkori drámai és színpadi műfaj, mely rendszerint valamely erkölcsi tételt illusztrál 

allegorikus alakok segítségével. 

3. A leghíresebb XV. századi moralitásjáték, amelyben az Embert váratlanul meglepi a Halál, 

és hirtelen számot kell vetnie egész életével.  

4. A görög színház nézőtere félköralakúan hátrafelé emelkedő párhuzamos üléssorokkal, 

melyeket egy-két koncentrikus folyosó és a sugárirányban haladó lépcsők ékalakú részekre 

osztottak. 

5. Drámai és epikai művekhez csatlakozó, a mű törzsszövegétől rendszerint különálló 

befejező rész. 

6. Eredetileg sátor, majd fából, később kőből készült raktárépület, illetve háttér. 

7. ……………………………..színpad: a középkori misztériumjátékok egyszerre több 

színteret magában foglaló színpada. 

8. Ókori görög komédiaíró, a Madarak szerzője. 

9. Csodákat, legendákat feldolgozó középkori színjáték. 

10. Krisztus szenvedéstörténetét megjelenítő misztériumjáték. 

 

A megfejtés meghatározása: …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

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

   1.            

   2.            

   

 

 3.           

    4.           

     5.          

     6.          

    7.           

8.               

   9.            

    10.           
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Vincent Van Gogh:  

Bánatos öregember 

2. FÉRFIBÁNAT 

Kinek melyik művéből idéztünk? (idézetenként 1 pont, összesen 4 pont)  

 

a) „Óh, szerelem, óh, szerelem! 

Mely szültél engem, s megszült magvadat megint 

méhedbe fogadva vetettél világra szörny 

testvér-apát, apával-testvér gyermeket, 

fiával-feleség anyát; és ami csak 

lehet emberi kötelékben borzalom!” 

 

Szerző: …………………………………………    Cím: ……………………………………… 

 

b) „Buzgón befogadok egy embert nyomorában, 

Jobban saját öcsém, az sem élhetne nálam, 

Jótéteményemet naponta élvezi, 

Lányomat s pénzemet odaadom neki, 

Ő pedig azalatt sötét terveit szőve, 

A gazember pimasz szemet mer vetni nőmre” 

 

Szerző: …………………………………………    Cím: ……………………………………… 

 

c) „Megállj! Mi eszme villant meg fejemben —  

Dacolhatok még, Isten, véled is.  

Bár százszor mondja a sors: eddig élj,  

Kikacagom, s ha tetszik, hát nem élek.  

Nem egymagam vagyok még e világon?  

Előttem e szirt, és alatta mély:  

Egy ugrás, mint utolsó felvonás...  

S azt mondom: vége a komédiának. —„ 

 

Szerző: …………………………………………    Cím: ……………………………………… 

 

d) „Meg hogy a Hózlinger… hát ő is tudja, hát gyöjjön ki a hintásné a Hózlingerral… 

ugyanazt a vicceket mondja, amiket én találtam ki… és tőle is fölveszik, hát úgy is 

jó… és hogy én nem tudtam rád keresni… se lakás, se ebéd… és én tudom, hogy te azt 

nem érted…mert én tényleg egy disznó vagyok…de nem vagyok házmester…és 

gondoltam, lehetne Amerikába….tudod?” 

 

Szerző: …………………………………………    Cím: ……………………………………… 

 

3. KI Ő? 

Írjon legalább két információt az alábbi személyek munkásságáról! (személyenként 1 

pont, összesen 5 pont) 

Arisztotelész:……………………………………………………………………………………. 

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

Pantalone : ……………………………………………………………………………………… 

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

 



Dráma   Kódszám: ……………  

OKTV 2014/2015 4 1. forduló 

 

Kelemen László: ……………………………………………………………………………….. 

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

Plautus: ………………………………………………………………………………………… 

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

Spiró György: …………………………………………………………………………………. 

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

 

4. ZENÉT! 

Töltse ki az alábbi táblázatot! Fogalmazza meg néhány mondatban, melyik műben mi a 

zene szerepe és célja!  

(táblázat kitöltése soronként 1 pont, a kifejtés 3x2 pont, összesen 9 pont) 

 

 

 drámaíró mű címe zeneszerző 

A  Rómeó és Júlia 

 

B  Bánk bán 

 

C  Koldusopera 

 

 

A: ................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

B: ................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

C: ................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5. DRÁMA A FACEBOOKON 

Írjon az alábbi két poszthoz kommenteket a megadott szereplők nevében! Válasza 

tartalmában feleljen meg az eredeti műben olvasottaknak, stílusát a karakter jelleméhez 

illően alakítsa! (kommentenként 1 pont, összesen 6 pont) 

    

    HJALMAR 

 

 

Én akkor megfogadtam, hogy ha már egyszer ennek a mesterségnek szentelem magam, 
olyan szintre fogom emelni, hogy művészet legyen belőle, sőt egyszersmind tudomány is. 
Így érett meg bennem az elhatározás, hogy kidolgozom ezt a találmányt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 NYINA 

 

Én sirály vagyok… De nem! Színésznő vagyok. 

 

Gregers ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Gina.…………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Hedvig………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

Trepljov. ……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Arkagyina……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Trigorin………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
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Ki adja? ………………………. 

Ki(k)nek? …………………….. 

………………………………….. 

 

Ki adja? ………………………. 

Ki(k)nek? …………………….. 

………………………………….. 

 

6. VARÁZSLAT, BŰBÁJ 

Írja az idézetek köré azt, hogy ki adja ki(k)nek az italt/varázsszert/mérget! Fejtse ki egy-

két mondatban azt is, milyen céllal történik ez! (feladatonként 1+2 pont, összesen 9 pont) 

 

 

a) „Fogd ez üvegcsét s hogyha ágyba fekszel, 

Párolt italját idd ki hirtelen: 

Álmos, hideg nedv nyargal át azonnal 

Véred csatornáin: verőered 

Természet-adta lüktetése megszűn: 

Hő s lélegzet nem mondja már, hogy élsz…” 

 

Milyen céllal? ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

b) „Eredj utána - mutass előtte ki- 

  Derűlt tekéntetet - kérj engedelmet - 

  Mondd, hogy sokat hallottál a magyar 

  Feleségek állhatatosságáról - ez 

  Csak próba volt. Örömében még maga 

  Fog a királyné elvezetni hozzá, 

  S a résztvevésig úgy is megpuhult 

   Melinda tán öleléssel is köszön 

   El nem rabolt bizodalomért. Kikérsz 

   Elútazásod végpillanatán 

   Egy János-áldását üríteni. 

   Ott leszek én majd a pohárnok; a- 

   Vagy légy magad - ne, itt egy kis hevítő; 

   (Porokat ád által.) 

    Emez pedig nénédnek altató.” 

Milyen céllal? ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Ki adja? ………………………. 

Ki(k)nek? …………………….. 

………………………………….. 

 

c) „Hé! kölök! tartsd a szemed: 

Hintem rá e báj-levet; 

Majd ha ébred ez a szem, 

Űzze álmát szerelem. 

Ébredj föl, ha távozom…” 

 

Milyen céllal? ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

7. KERESSE A RENDEZŐT! 

Az alábbi két kép Sztanyiszlavszkij és Brecht egy-egy rendezéséről készült. Nevezze meg, 

Ön szerint melyik melyik, és indokolja választását minél több érvvel! (képenként 4 pont, 

összesen 8 pont) 

a) 

 

Rendezte: …………………………………………… 

Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

b) 

 
 

Rendezte: …………………………………………… 

Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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8. ŐRÜLT VAGY TETTETI?  

Nevezze meg, milyen drámai/színházi eszközökkel dolgozik a szerző az alábbi 

idézetekben abból a célból, hogy minél jobban megmutassa az őrület jelenlétét a 

karakterben! Egy idézethez többféle eszközt is kapcsolhat.  

(idézetenként 1 pont, összesen 2 pont)  

Rendezőként milyen instrukciókkal segítené a színészt a karakter megformálásában? 

(idézetenként 3 pont, összesen 6 pont) 

a) 
„KIRÁLY 
Hogy van, szép kisasszony? 
OPHELIA 
Jól, Isten fizesse meg. Azt mondják, a bagoly egy pék leánya volt. Uramisten! Tudjuk, mik 
vagyunk, de nem tudjuk ám, mivé lehetünk. Isten áldja meg az ebédjöket. 
KIRÁLY 
Atyjával tépelődik. 
OPHELIA 
Kérem, egy szót se erről; de ha kérdik, mit jelent, csak mondja ezt: 
   Holnap szent Bálint napja lesz, 
   Mindjárt reggel korán; 
   És ablakodnál, párodul, 
   Ott leszek, én leány. 
   Kelt a legény, felöltözött, 
   Ajtót nyitott neki: 
   Bement a lány, de mint leány 
   Többé nem jöve ki.(…) 
OPHELIA 
Remélem, minden jóra fordul. Az embernek tűrni kell: de én nem állhatom meg sírás nélkül, 
ha rágondolok, hogy teszik abba a hideg földbe. Ezt a bátyámnak meg kell tudni, most hát 
köszönöm a jó tanácsukat. Álljon elő a kocsim! Jó éjt, hölgyeim; jó éjt, kedves asszonyságok; 
jó éjt, jó éjt! (El)” 

(W.Shakespeare: Hamlet — Arany János fordítása) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………… 

b) 

„HARPAGON 

(hajadonfőtt a kert felől jön tolvajt kiabálva)  Tolvaj! Tolvaj! Gyilkos! Haramia! Törvényt! 

Igazságot, igazságos ég! Végem van, meggyilkoltak! Elmetszették a torkomat, ellopták a 

pénzemet! Ki lehetett? Hová lett? Hol van? Hova bújt? Hogy fogjam meg, mit csináljak? 

Merre fussak? Merre ne fussak? Igazán nincs ott? Nincs itt? Ki vagy? Megállj!  (Saját karját 

kapja el)  Vissza a pénzem, gazember! Hű, hisz ez én vagyok! Hol a fejem? Azt sem tudom, 

hol vagyok, ki vagyok, mit teszek. Jajjaj, szegény pénzem, édes pénzem, egyetlen jó barátom, 

elszakítottak tőlem! Elragadtak. Oda veled a támogatóm, a vigaszom, a boldogságom. Végem 

van, végem, nincs mit keresnem  többé ezen a világon! …….. 

Nem tudok én nálad nélkül élni.  Befejeztetett, nem bírom tovább, meghalok, meghaltam, 

eltemettek. Senki sincs hát, aki föltámasztana azzal, hogy visszaadja szeretett pénzemet, 

vagy megmondaná, ki vette el? He, mit mondsz? Senki. 

 … 

Rajta hamar, rendőrt, csendőrt, ügyészt, bírát, kínzószerszámokat, akasztófát, hóhért! 

Mindenkit felköttetek, mindenkit, és ha nem lesz meg a pénzem, utoljára magamat kötöm 

fel!” (Molière: A fösvény — Illyés Gyula fordítása) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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9.  KÉPTELENSÉG! 

Támassza alá az alábbi idézetek állításait Ön által választott drámák alapján! 

Válaszában ne csak a mű szerzőjét és címét adja meg, hanem az idézett állításra 

vonatkozó elemet is emelje ki konkrét példákkal! (idézetenként 3 pont, összesen 6 pont) 

 

„Sajátos várakozási állapot ez (…) (a figurák) valami feszült készenléti állapotban élnek, 

jóllehet semmi sem történik életükben ( …) a meghatározatlan várakozás adja e játékok 

drámai feszültségét (…) jóllehet már alig történhet valami, mégis lehet még várni 

valamire.(…) A semmitmondó fecsegés és cselekmény nélküli toporgás közben azért – alig 

felfejthető sejtelemként – feldereng valami borzalom.” 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

„Morbid, ám mégsem egyhangúan komor világ ez, hol mosolyra ingerel, hol szatirizál, hol a 

szomorúság cseppeibe keveri a „fekete humor” gesztusait.” 

(Almási Miklós: Tragédiák a szemétkosárban - részletek.)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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10. DRAMATURG A RENDEZŐNEK  

Helyezze az alábbi drámarészletet (a szereplők karakterét, a konfliktust, viszonyokat és 

a történet menetét változatlanul hagyva) mai környezetbe, mai szituációba, és írja meg a 

jelenetet prózában, kortárs nyelvhasználattal! (6 pont) 

„KREÓN 
Csak nem fogunk öreg korunkra még ilyen 
Ifju legénykétől tanulni bármit is?  
HAIMÓN 
Semmit, mi helytelen. Ha ifjú is vagyok, 
Korom ne nézd, inkább a szót, magát tekintsd.  
KREÓN 
A rendbontók ügyében mersz emelni szót?  
HAIMÓN 
Gonosztevők mellé evvel sem álltam én.  
KREÓN 
Gonosztevőnek nem mutatkozott e lány?  
HAIMÓN 
A nép a városban nem ezt rebesgeti.  
KREÓN 
Talán a nép határoz abban, mit tegyek?  
HAIMÓN 
Hogy ez mily éretlen beszéd, nem látod át?  
KREÓN 
E föld királya más, vagy én uralkodom?  
HAIMÓN 
Nem város az, mi egy ember tulajdona.  
KREÓN 
Kié a város? Nem királya birtoka?  
HAIMÓN 
Ám akkor légy király a puszta föld felett.  
KREÓN 
Nyilvánvaló: a nő pártjára állt ez itt.”  

(Szophoklész: Antigoné—Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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Oscar Schlemmer:  
A két patetikus (műhelyrajz) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
11. KÉPEK HELYETT… 

Mutassa be egy Ön által látott színházi előadás térhasználatát és látványvilágát egy 

külföldön dolgozó díszlettervező ismerősének!  (6 pont) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  
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12. MI LEGYEN? 

Osztálytársaival diákszínjátszó előadást terveznek. Az alábbi szövegrészletből kiindulva 

fogalmazza meg társainak, milyen előnyei és milyen hátrányai lehetnek, ha kortárs 

drámát, illetve ha színpadi szöveget választanak! (9 pont) 

 

Gondolatébresztő: 

„A kortárs drámáról szóló diskurzus újra és újra felveti azokat a kérdéseket, amelyek a 

drámaíró, a rendező és a dramaturg gyakorlati feladatait igyekeznek tisztázni. Például hogy 

mit tekinthetünk kortárs drámának, mi a különbség a kortárs dráma és a színpadi szöveg 

között? Az, hogy a dráma kötetben is megjelenik, a színpadi szöveg pedig „csak” egy előadás 

keretén belül létezik, és egy adott alkotó közösség gondolkodásmódját tükrözi, egy lehetséges 

válasz. A kérdések nem pusztán műfajelméleti szempontból jogosak, a gyakorlati színházi 

munkát is befolyásolják, hiszen színpadi szöveget írhat író, dramaturg, rendező, olykor ezek 

együttesen, vagy akár a színészek is. … Miben más egy író által írott alkotás, mint egy 

színházi emberek létrehozta szöveg?” 

Forrás: http://www.litera.hu/hirek/kortars-drama-vagy-szinpadi-szoveg 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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13.  SZÍNHÁZ AZ ISKOLÁBAN 

Milyen érvekkel győzné meg osztályfőnökét, hogy egy klasszikus dráma tantermi 

színházi feldolgozását hívják meg az iskolába? (4 pont) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
14. SZÍNHÁZ A NYOMDÁNAK 

Írja meg egy Ön által választott kortárs drámának képzeletbeli színlapját! A színdarab 

alkotóiként ma élő, valós színházi embereket soroljon fel! (A színlap tartalmazza a 

darab címét, szerzőjét, alkotóit, létrehozóit, valamint a darab rövid ajánlóját vagy 

tartalmi összefoglalóját.) Nevezzen meg három olyan színházi háttérmunkást is 

munkájának meghatározásával, akik részt vesznek az előadás lebonyolításában, de a 

színlapon általában nem tüntetik fel nevüket! (7 pont) 

Kulisszák mögött 

Feladatkör megnevezése: 

1…………………………………………………….. 

2……………………………………………………… 

3………………………………………………………. 

Munka leírása: 

1…………………………………………………………………………………………………

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

2…………………………………………………………………………………………………

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

3…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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Színlap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15. KORTÁRS, KORTÁRS… 

Az alább idézett kortárs dráma és az abból készült előadás az utóbbi években számtalan 

elismerést, díjat nyert. (Vilmos-díj 2011, A legjobb előadás – POSZT 2012, Vidor 

Fesztivál 2012, A legjobb dráma – Színházi Kritikusok Céhe 2012) Olvassa el a 

megadott drámaszöveg-részletet, és válaszoljon a kérdésekre! (1-5. kérdés 1 pont, 6. 

kérdés 2 pont, összesen 7 pont) 

 

„Csend. Iván Mihály szemébe néz, aki félrefordul és sóhajt. Meg akar szólalni, de a bejárati 

ajtón belép Illés. Enyhén görnyedten jár, és folyton mosolyog 

ILLÉS Szép jó napot az uraknak! 

IVÁN Igen, bejöhetsz, szomszéd. Fáj-e a kezed a sok kopogtatástól?  

ILLÉS (vidáman) Nagyon szép ma az idő. 

Iván továbbra is Mihályt nézi. Csend 

ILLÉS Kellemes ez a kis szél. 

Iván beleszagol a levegőbe 

ILLÉS Nem láttam egy felhőt se az égen. 
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IVÁN (türelmetlenül) Igazán nem láttál egy felhőt se az égen? Biztos vagy-e benne 

százszázalékosan? Úgy vélem, meg kéne nézzed még egyszer, hogy csakugyan nincsen-e 

véletlenül mégis bár egy fél felhő valamerre az utca másik végében! 

ILLÉS Értem én a célozgatást, megyek is mindjárt innen elfele, csak jöttem elmesélni egy 

újságot. Ugye van egy kis ideje magának is, doktor úr? 

MIHÁLY Ami azt illeti, sietésben vagyok éppen. Vár egy betegem. Na, Isten áldja, Illés. 

Szervusz, Iván. 

ILLÉS Ahogy nagyanyám mondta mindig, mikor ment hátra a budira: ha egyszer sietni kell, 

hát sietni kell.  

Iván biccent Mihálynak. Mihály eltakarja az arcát, de ezt a többiek nem veszik észre, és 

kimegy 

ILLÉS Te meg, Iván, ne legyél már örökösen ennyire rosszkedvű. 

IVÁN Én-e? Nem vagyok én örökösen ennyire rosszkedvű. Apám két év óta csak fekszik meg 

parancsolgat, hozzá vagyok láncolva, magányos vagyok, nincsen munkám, nincsen pénzem, 

nincsen saját életem, de egyébiránt felvet a jókedv. Ehelyt cigánykerekeztem örömömben, ni, 

mielőtt jöttél volna. 

ILLÉS Nem két esztendeje vagy te ilyen, szomszéd. Soha az életben nem láttalak még 

jókedvűnek. Panaszolkodás helyett inkább örülnél, hogy itt van Ilonka, és segít gondozni az 

öreget. 

IVÁN Ilonka csak egy hónapja van itten. Azelőtt én mosdattam, kúráltam, tömtem belé a 

feleséged kompótjait, takargattam, hogy takarná be tíz mázsa feketeföld. 

ILLÉS De most azért könnyebb neked mégiscsak, nem igaz? 

Iván nem felel, pálinkát tölt az egyik pohárba 

ILLÉS Máskülönben szép kislány ez az Ilonka. Ha nem volna a mostohahúgod, azt 

mondanám… 

IVÁN (szavába vág) Te csak ne mondjál semmit! 

ILLÉS Hogyhogy én csak ne mondjak semmit? 

IVÁN Úgy, hogy a fejed be lesz törve ennek a széknek a közreműködésével. Ez a veszély 

fenyeget téged mostan. 

ILLÉS De azt se tudod, mit akartam mondani. 

IVÁN Mondtál-e életedben akármikor is valami hasznosat? 

Illés gondolkodik 

IVÁN Egyebet se csinálsz, csak vigyorog a szád, meg hülyeségeket beszélsz. 

ILLÉS Én-e? 

IVÁN Te. S azután még többet vigyorog a szád. 

ILLÉS Az enyém-e? 

IVÁN A tied bizony. 

ILLÉS (vigyorogva) Ez azért így nem igaz. 

IVÁN Nem-e? 

ILLÉS Nem.” 

Forrás: http://www.lato.ro/article.php/B%C3%A1nyavir%C3%A1g/2134/ 

 

 

1. Miben rejlik Iván első válaszának humora? 

………………………………………………….. 

2. Mit jelez, hogy Illés - a jelenet elején lévő - három megszólalása között nem szólal meg 

más szereplő?  

 

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

Jelenet a marosvásárhelyi Yorick Stúdió 

előadásából 

http://www.lato.ro/article.php/B%C3%A1nyavir%C3%A1g/2134/
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3. Miért jött Illés? ………………………………………………………………………………. 

4. Mit akarhat mondani Illés Ilonkával kapcsolatosan, mikor Iván félbeszakítja?  

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

5. Miért szakítja félbe Iván Illést ekkor, és miért fenyegeti meg?  

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

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

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

6. A drámarészlet Székely Csaba Bányavirág című művéből való. (A bányavirág, más néven 

hegyikristály, a bányák falain, üregeiben, hasadékaiban különféle nagyságokban előforduló 

színtelen, legtöbbször átlátszó kvarckristály.) Az olvasott részlet alapján mit gondol, milyen  

jelentéssíkokat hordozhat a cím? 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

A dolgozat írását felügyelő tanár aláírása: ............................................................................. 

 

 

 

A javítást végző OKTV bizottsági tag/-ok aláírása:  ….................................................. 

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

 


