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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) 

 

 

A megfejtés meghatározása: Eredetileg kör alakú letaposott talajú tánchely volt, amelyet 

rendszerint egy domb oldalánál vagy lábánál helyeztek el. Elsősorban azért hozták létre, hogy 

Dionüsszosz tiszteletére táncokat illetve karénekeket adjanak elő, később a kar helye az 

előadásban. (Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Ókori_görög_sz%C3%ADnház) 

 

   1. D I O N Ü S S Z O S Z 

   2. M O R A L I T Á S   

    3. A K Á R K I     

    4. T H E A T R O N   

     5. E P I L Ó G U S  

     6. S Z K É N É    

    7. S Z I M U L T Á N  

8. A R I S Z T O P H A N É S Z 

   9. M I R Á K U L U M   

    10. P A S S I Ó     

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ókori_görög_sz%C3%ADnház
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Források: 

1. http://hu.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BCszosz 

2. www.kislexikon.hu/moralitas.html 

3. http://www.port.hu/karpati_peter:_akarki/pls/w/films.film_page?i_film_id=61417 

4. http://www.kislexikon.hu/szinhaz_a.html 

5. http://www.kislexikon.hu/epilogus.html 

6. http://hu.wikipedia.org/wiki/Ókori_görög_sz%C3%ADnház 

7. http://www.kislexikon.hu/szimultan_szinpad.html 

8. --- 

9. http://www.kislexikon.hu/mirakulum.html 

10. http://lexikon.katolikus.hu/P/passi%C3%B3j%C3%A1t%C3%A9k.html 
 
 

 

2. FÉRFIBÁNAT 

Kinek melyik művéből idéztünk? (csak a hibátlan válaszokra adható pont: idézetenként 1 

pont, összesen 4 pont) 

 

a) Szophoklész: Oidipusz király (felhasznált fordítás: Babits Mihály) 

b) Molière: Tartuffe (felhasznált fordítás: Vas István) 

c) Madách Imre: Az ember tragédiája 

d) Molnár Ferenc: Liliom 

 

 

 

3. KI Ő? 

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

pont, összesen 5 pont) 

Arisztotelész: pl.: Görög tudós és filozófus i.e. IV. századból, a drámaelméleti szempontból 

jelentős Poétika szerzője. 

Pantalone: pl.: A commedia dell’arte állandó karaktere: idősebb, velencei dialektusban 

beszélő zsugori, nőcsábász kereskedő. Goldoni A két úr szolgája című komédiájának egyik 

szereplője. 

Kelemen László: pl.: Színiigazgató, színműíró, 1790-ben az Első Magyar Nemzeti Játékszíni 

Társaság, vagyis az első magyar hivatásos színtársulat megalapítója. 

Plautus: pl.: Római komédiaíró (i.e. III-II. század), A bögre és A hetvenkedő katona szerzője, 

Molière néhány vígjátékának ihletője. 

Spiró György: pl.: Kossuth-díjas kortárs magyar író, műfordító, dramaturg. Színházakban 

legtöbbet játszott drámái Az Imposztor, Csirkefej, Galócza, A koccanás, PRAH. 

 

Bármilyen más, helyes válasz elfogadható. 

 

 

 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Dion%C3%BCszosz
http://www.kislexikon.hu/moralitas.html
http://www.port.hu/karpati_peter:_akarki/pls/w/films.film_page?i_film_id=61417
http://www.kislexikon.hu/szinhaz_a.html
http://www.kislexikon.hu/epilogus.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_g%C3%B6r%C3%B6g_sz%C3%ADnh%C3%A1z
http://www.kislexikon.hu/szimultan_szinpad.html
http://lexikon.katolikus.hu/P/passi%C3%B3j%C3%A1t%C3%A9k.html
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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) 

 

A: Pl.: A zene a drámai szöveget helyettesíti a balettal kiegészülve. / A musicalek zenés, 

táncos és párbeszédes részt egyaránt tartalmaznak. A betétdalok gyakran a felfokozott 

érzelmek kifejezését, a feszültség fokozását támogatják. 

B: Pl.: A zene és a szöveg egyenrangú, egyaránt szerves részei az operának. A dráma 

szövegéből kivonat (libretto) készül. Nincs prózai rész, vagy csak nagyon elenyésző. A zene 

megszerkesztett: témák, ciklusok követik egymást, ismétlődnek, és így a zenének önmagán 

túl, szerkezetileg is üzenete van. 

C: Pl.: A song, más néven dalbetét. A song nem adható elő hagyományos énekstílusban; 

érzelmileg erősen eltúlzott, olykor torz énekbeszéd stílust igényel. A song megszakítja a 

szöveget, így különálló elemként is értelmezhető. A brechti elidegenítés egyik eszköze. 

(Forrás: http://www.zenci.hu/szocikk/song) 

 

Bármilyen más, helyes válasz elfogadható.  

 

 

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) 

 

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

elvárás a megfelelő stílus használata, az adott karakter és a drámai cselekmény ismeretére 

utaló meggyőző reakció. 

 

 

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) Ki adja? Lőrinc barát 

Ki(k)nek? Júliának  

 

 drámaíró mű címe zeneszerző 

A Shakespeare Rómeó és Júlia 
Csajkovszkij / Prokofjev / 

Gérard Presgurvic / Nino 

Rota / Leonard Bernstein 

B Katona József Bánk bán Erkel Ferenc 

C Bertold Brecht Koldusopera Kurt Weill 

http://www.zenci.hu/szocikk/enekbeszed
http://www.zenci.hu/szocikk/song
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Milyen céllal? 

Pl.: Késleltetés céljából. Júlia nem kívánt esküvőjének megakadályozása, amíg Rómeó 

vissza nem tér Veronába. 

Kosztolányi Dezső fordításának felhasználásával 

 

b) Ki adja? Biberach 

Ki(k)nek? Ottónak 

vagy 

Ki adja? Ottó 

Ki(k)nek? Gertrúdisnak és Melindának 

Milyen céllal? 

Pl.: Biberach azzal a céllal ad Ottónak altatóport (Gertrúdisnak) és ajzószert 

(Melindának), hogy elősegítse Melinda elcsábítását.  

vagy 

Pl.: Ottó Gertrúdisnak altatót ad, hogy ne akadályozhassa meg Melinda elcsábítását. 

Melindának ajzószert ad, hogy sikeres legyen csábítási hadművelete. 

 

c) Ki adja? Puck / Oberon parancsára 

Ki(k)nek? Lysandernek/ Demetriusnak szánja 

Milyen céllal? 

Pl.: Oberon parancsolja Pucknak, hogy Demetrius szemére csöppentsen a bájitalból, hogy 

szerelmes legyen Helénába, ám Puck tévedésből Lysander szemére hinti azt.  

Arany János fordításának felhasználásával 

 

 

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) Kép: Gorkij: Éjjeli menedékhely, Moszkvai Művész Színház 1902. 

http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/img/img/kepek_nagy/kekesi_2.jpg 

 

Rendezte: Sztanyiszlavszkij 

Indoklás: Pl.: A realizmus színházában a díszlet és jelmez nem stilizált, hanem valósághű. A 

képen néhány játszó a nézőknek háttal ül, a valóság minél pontosabb utánzásának szándéka 

miatt. Nagyobb létszámú csoportot látunk, akik egymástól függetlenül hétköznapi 

cselekvéseket végeznek. Sztanyiszlavszkij törekvéseinek középpontjában a pszichológiai 

realizmus állt. Ez nem elsősorban a rendezői munka technikai, formai megújítását jelentette, 

hanem azt az igényt, hogy a színészek a lehető legteljesebb mértékben átéljék a színpadi 

helyzeteket, annak érdekében, hogy azok a valóság hitelességével jelenjenek meg. Annak 

érdekében, hogy ezt a hatást megteremthesse, a színésznek működtetnie kell érzelmi 

emlékezetét, azaz a próbák során úgy kell viselkednie, mintha ő maga lenne a megjelenítendő 

életszituációban. Felszínre kell hoznia saját élményeit, tapasztalatait, az ezekhez társuló 

érzelmeket, és ezeket kell magában rögzítenie ahhoz, hogy a bemutatni kívánt lélekállapotot 

megjeleníthesse stb. 

(forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Konsztantyin_Szergejevics_Sztanyiszlavszkij) 

http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/img/img/kepek_nagy/kekesi_2.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Konsztantyin_Szergejevics_Sztanyiszlavszkij
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b) Kép: Brecht: Egy fő az egy fő, Berlin, Staatliches Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, 

1931. 

http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/img/img/kepek_nagy/kekesi_19.jpg 

 

Rendezte: B. Brecht 

Indoklás: Pl.: Az epikus színház célja a néző gondolkodásra serkentése. Brecht tudatosan 

kerül minden olyan színpadi megoldást, amely a valóság illúzióját kelti. Díszletei erősen 

stilizáltak, a képen látható figurák groteszk hatást keltenek, eltávolítják a nézőt a látottaktól. 

A nézők objektívebben szemlélhetik a színpadon történteket. Az epikus színház a szemlélődőt 

szembehelyezi a látottakkal, színészeitől olyan kettős jelenlétet kíván, mely egyszerre jeleníti 

meg az adott karaktert és helyezkedik kívül azon. 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 stb. 

 

 

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) zavaros beszéd, felkiáltások, nem adekvát válaszok 

Minden olyan instrukció elfogadható, amely az adott szövegre támaszkodik, és 

megformálható, eljátszható jellemvonást emel ki az adott karakternél. 

b) szerzői utasítások, sok kérdés és felkiáltás, rövid mondatok az erős érzelmi felindulás 

érzékeltetésére 

Minden olyan instrukció elfogadható, amely az adott szövegre támaszkodik, és 

megformálható, eljátszható jellemvonást emel ki az adott karakternél. 

 

 

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.” 

(Almási Miklós: Tragédiák a szemétkosárban - Utószó In:Samuel Beckett: Drámák – Európa K. Bp.1970, 

362.o.) 

 

 

http://tbeck.beckground.hu/szinhaz/img/img/kepek_nagy/kekesi_19.jpg
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„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 - Utószó In:Samuel Beckett: Drámák – Európa K. Bp.1970, 

376.o.)  

Bármilyen abszurd dráma címe és szerzője elfogadható. A versenyző támassza alá konkrét, az 

adott drámából vett példákkal az idézetekben talált általános megállapításokat. 

 

 

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) 

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

figuráját, alkatát, motivációit, családi viszonyait stb., az eredeti szöveg szerint megtartó, 

kortárs szövegkörnyezetbe átültető –megoldás elfogadható, amennyiben a feladatban kért 

feltételeknek megfelel. 

 

 

11. KÉPEK HELYETT… 

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

külföldön dolgozó díszlettervező ismerősének!  (6 pont) 

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

elvárás a színházművészeti szakszókincs minimális ismerete (színházi térforma megnevezése, 

díszletterv értelmezése a darab ismeretében: műfaj, korszak, atmoszféra megteremtésének 

elemzése a díszlet kapcsán stb.). Pontozandó érték a látott előadás értő bemutatása és a 

feladat témájához kötődő figyelemfelkeltés. 

 

 

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) 

 

Pl.: kortárs dráma előadása mellett: a mai kor általánosabb problémájáról szólhat, író írta 

(kinek ez a szakmája), kész szöveget kell az adott csoportra alkalmazni 

kortárs dráma ellen: kevésbé lehet azonosulni a szerepekkel egy diákszínjátszó csoporton 

belül, szereposztási gondokat vethet fel  

színpadi szöveg mellett: az adott csoport gondolatait jobban közvetíti, könnyebben 

tanulható, személyre szabottabb karakterek a csoporton belül 

színpadi szöveg ellen: a szöveg minősége rosszabb lehet, hosszabb próbafolyamatot, 

precíz munkát igényel az iskolaidő alatt stb. 

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

elvárás a kortárs dráma és a színpadi szöveg közötti különbségtétel és az előnyök és 

hátrányok értő felsorolása. 
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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) 

 

Pl.: a klasszikus drámák egy mai diák számára nehezebben olvashatóak, hiszen a dráma 

alapvetően színpadra készül / az általános műveltség részét képezik, minden tanulónak jó 

lenne ismernie/ felkeltheti az érdeklődést a színház iránt/ nem minden diák tud eljutni 

színházba, remek lehetőség erre/ a tanterem színházi térként izgalmas lehet az ott tanulók 

számára/ klasszikus dráma könnyebb megértését szolgálja/ ezek az előadások gyakran 

interaktívak is/ érettségin is hasznosítható az előadáson szerzett élmény/ kedvet kaphat az 

osztály saját interpretációhoz stb.  

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

elvárás a tantermi színház műfajának ismerete, meggyőző érvelés és a feladat témájához 

kötődő figyelemfelkeltés. 

 
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) 

 

Feladatkör megnevezése: pl.: ügyelő, kellékes, öltöztető, világosító, hangtechnikus stb. 

Munka leírása: Minden válasz elfogadható, ami a feladatkörben megnevezett foglalkozás 

legalább két munkaköri tevékenységét tartalmazza. (részpontszám: 3 pont) 

Színlap 

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

elvárás, hogy a képzeletbeli előadás színlapja (szerző, cím, rendező, a színház neve, 

szereposztás, egyéb közreműködők (jelmeztervező, díszlettervező, dramaturg stb.) ma élő 

művészeket soroljon fel, a tartalmi összefoglaló és az ajánló a műfaji követelményeket 

megtartva tartalmazzon konkrét utalásokat, információkat a megjelölt drámával kapcsolatban. 

 
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) 
 

1. Miben rejlik Iván első válaszának humora?  

pl.: Iván olyasmire reagál, ami nem történt meg: Illés nem kopogott. / Az iróniában. 

2. Mit jelez, hogy Illés három megszólalása között nem szólal meg más szereplő?  

pl.: Azt, hogy nem kívánják a társaságát. 

3. Miért jött Illés?  

pl.: Elmondani egy újságot, de erre ebben a részletben nem kerül sor / pletykálni. 

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

pl.: Felveti, hogy Iván akár udvarolhatna is neki. 
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5. Miért szakítja félbe Iván Illést ekkor, és miért fenyegeti meg?  

pl.: Nem akar Illéssel Ilonkáról beszélgetni, érzékeny pontjára tapintott Illés. 

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?  

pl.: A bányavirág, mint jelkép több szereplőre is vonatkozhat. Ilonkára, aki az élet és a 

szépség megtestesítője ebben a reménytelen, mélyszegény környezetben. / Ivánra, aki a 

megkeseredettsége ellenére jólelkű. Apja betegsége miatt nem tud kitörni élethelyzetéből 

(bányából). / Illésre, aki fecsegésével gyakran terhes a társaság számára, de önfeláldozó, 

nagyvonalú. / A kilátástalan helyzetekben a humor megjelenését stb. 

 


