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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 lapja 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.  
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A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 
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1. BEMELEGÍTŐ FELADAT 

Fejtse ki röviden a dráma és a színház fogalmát! Térjen ki ezek összefüggésére is!  

(5 pont) 

 

     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 
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2. SZÍNHÁZI SZÓTÁR 

Fejtse ki az alábbi fogalmakat! (10 pont) 

 

ekhós szekér ………………………………………………………………………………… 

felvonás ………………………………………………………………………………… 

intrikus ………………………………………………………………………………… 

jelmez  ………………………………………………………………………………… 

olvasópróba ………………………………………………………………………………… 

párbeszéd ………………………………………………………………………………… 

premier ………………………………………………………………………………… 

szcenika ………………………………………………………………………………… 

színmű  ………………………………………………………………………………… 

taps  ………………………………………………………………………………… 

 

 

Vajdasági Tanyaszínház, Blaha Lujzát és Latabárt Soltis Lajos tartja pórázon…   
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3. MUNKÁRA FEL! 

Színházába új színész szerződik. Mutasson be neki öt különböző színházi szakmát 

képviselő munkatársat, és egy-két szóban ismertesse a feladatukat! (10 pont) 

 

Szakma  Feladatkör 

………………… ………………………………………………………………………… 

………………… ………………………………………………………………………… 

………………… ………………………………………………………………………… 

………………… ………………………………………………………………………… 

………………… ………………………………………………………………………… 

  

 

4. ÚTRA FEL! 

Periklész korában – Athén szabad polgáraként – egy szép napon útra kelt 

Epidauroszba. Írja le, miért választotta ezt az úti célt, mivel töltötte ott az idejét! 

Válaszában térjen ki a színházi élményeire is! (5 pont) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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5. ÉRTÉKEK ÜTKÖZÉSE  

Olvassa el a jelenetet, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! (5 pont) 

 

ANTIGONÉ  

Gondold meg ezt: velem tartasz, segítesz-e?  
 

ISZMÉNÉ  

Terved hová vezet, milyen veszélybe mégy?  
 

ANTIGONÉ  

A drága testet két kezeddel bírod-e?  
 

ISZMÉNÉ  

Te mernéd eltemetni őt, akit tilos?  
 

ANTIGONÉ  

Testvéremet s testvéredet, ha nem követsz,  

De senki áruláson engemet nem ér.  
 

ISZMÉNÉ  

Irtózatos, ha egyszer tiltja ezt Kreón!  
 

ANTIGONÉ  

Attól, mi engem illet, ő sem zárhat el.  

(Szophoklész: Antigoné, ford. Trencsényi Waldapfel Imre) 
 

 

Hol játszódik az idézett jelenet?  

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

Hol helyezkedik el a jelenet a drámában? 

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

Mi a szándéka Antigonénak? 

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

Mit képvisel Iszméné? 

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

Milyen értékek ütköznek a két álláspontban? 

…………………………………………………………………………………………………... 
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6. „HUMORBAN NEM ISMEREK TRÉFÁT.” (Karinthy Frigyes) 

Mitől lehet humoros Plautus komédiája, A hetvenkedő katona? Válaszában – 

olvasmányélménye és az alábbi előadásfotók (Radnóti Miklós Színpad 1988, 

rendező: Taub János) alapján – mutassa be a komikum fajtáit is! (5 pont) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 



Dráma   Kódszám: ……………  

OKTV 2015/2016 8 1. forduló 

 

7. HÍRES PÁRBESZÉDEK 

Olvassa el az alábbi párbeszédeket és válaszoljon a kérdésekre! Ki beszél kivel, 

kinek melyik művében? Mi a konfliktus a szereplők közt? (10 pont) 

 

I.   A Ó, mily hebehurgya, véres munka ez! 

B Véres biz ez, s majd oly gonosz, anyám, mint  

Megölni egy királyt, s öccsével élni.  

A Királyt, megölni? 

B Azt mondám, igen - <…> 

A Mit tettem én, hogy nyelved ily gorombán  

Mer rám zajongni? 

B Oly tettet, mitől  

Lehámlik a kegy, az illem pirul;  

A: …………………… B: …………………… 

Szerző: ……………… Cím: ………………… 

Konfliktus: 

…………………………………………………………………………………. 
 

II.  A De ha imádatom nem esik rosszul önnek, 

Miért vonakodik, hogy jelét adja ennek? 

B S az ég, amelyről ön annyit beszélt nekem 

Mit szól hozzá az ég, ha beleegyezem? 

A Ha gondot már csupán az ég okoz magának.  

Könnyen elháritom utunkból ezt a gátat,  

És nem kell, hogy szivét az ég ijessze meg. 

B Pedig ilyesmivel hányszor rémítenek! 

A E lelkifurdalás, asszonyom, kész nevetség – 

Csitításának én a művésze lehetnék. 

Igaz, hogy tiltva van egynémely élvezet, 

De alkudozni az Istennel is lehet…  

A: …………………… B: …………………… 

Szerző: ……………… Cím: ………………… 

Konfliktus: …………………………………………………………………………………. 
 

III. A A megsértett vagy a 

Sértő? 

B Igen vagy nem, csak egyre megy. 

Adj számot – 

A Én? 

B Te mint egy éjjeli 

Tolvaj jövél foglalatosságaidból 

Az udvarunkba vissza. Illik ez? 

A Nem. 

B Te rangodat, sőt önnön rangomat 

Megmocskolád – hát ez illik-e? 

A Nem. 

B Leventa! egy ártatlanságot el- 

Zárván, gyalázatba kevertél – becsület- 

É ez? 

A Nem.  

A: …………………… B: …………………… 

Szerző: ……………… Cím: ………………… 

Konfliktus: 

…………………………………………………………………………………. 



Dráma   Kódszám: ……………  

OKTV 2015/2016 9 1. forduló 

 

 

 

 

IV. A Sajnálod? 

B Hát te? 

A Csak úgy módjával. De te úgy bámúsz utána, 

hát azért… 

B Nem is bámulok. Csak mert kidobták. 

A Miértünk rúgták ki. Mer’ téged kedvel. 

B Nem is kedvel. 

A De kedvel… Nekem is van, aki kedvel.  

B Micsoda? 

A Amíg neked nem vót, nem mondtam.  

De most megmondom… Szívemnek is van szerelme. 

B Nem szégyelled magad? 

A Nem én. Szívemnek édes szerelme. 

A: …………………… B: …………………… 

Szerző: ……………… Cím: ………………… 

Konfliktus: …………………………………………………………………………………. 

 

 

V.  A Bizonyos vagy benne, hogy itt van?  

B Micsoda?  

A Az a hely, ahol várakoznunk kell.  

B Azt mondta, a fa előtt várjuk.  

Látsz más fát is?  

A Milyen fa ez?  

B Azt hiszem, szomorúfűz.  

A És miért nincs levele?  

B Kiszáradt.  

A Vége a szomorúságnak.  

B Ha csak nem az évszak az oka.  

A Szerintem ez inkább cserje.  

B Bokor.  

A Cserje.  

B Bo... Csak nem arra célzol, hogy rossz helyen várakozunk?  

A Már itt kellene lennie.  

B Nem mondta biztosra, hogy jön.  

A És ha nem jön?  

B Akkor holnap megint eljövünk.  

A És holnapután is.  

B Esetleg.  

A És így tovább. 

 

A: …………………… B: …………………… 

Szerző: ……………… Cím: ………………… 

Konfliktus: …………………………………………………………………………………. 
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8. A RÖGTÖNZÉS MŰVÉSZETE 

Mutassa be néhány mondatban azt a színháztípust, amelyben az alábbi 

karakterek szerepelnek! (5 pont) 

Dottore, Pantalone, Capitano, Brighella, Arlecchino, Pulcinella, Colombina 

   

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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9. KÖZÉPKORI VÁLTOZATOK 

Az alábbi részletek alapján azonosítsa és jellemezze néhány szóval a középkori 

liturgikus színjáték négy műfaját! (8 pont) 

 

I.  AKÁRKI Csalárd Vagyon, légy átkozott, te, 

   becsaptál engem, istenverte, 

   utamon tőrt vetettél. 

VAGYON Úgy ám, de bele magad estél, 

   amiért boldog vagyok, 

   s nevetnem kell. Nem búsulok! 

AKÁRKI Ó, Vagyon! Hajdan mint szerettelek…  

(Akárki, ford. Tellér Gyula) 

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

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

 

 

 

II.  PILÁTUS Nagy vádolást hozott reád a sidóság, 

   Mondd meg, van-e benne valami igazság. 

   Császárság van itten, nem penig királyság. 

JÉZUS  Az én királyságom nem e földön vagyon.  

PILÁTUS Vigyétek előlem, mert itt ütöm agyon!  

JÉZUS  Pilátus, hatalmad énrajtam nem volna, 

   Hogyha szent Atyámtól nem adatott volna. 

PILÁTUS Honnan való vagy te, és ki a te neved? 

JÉZUS  Galileus vagyok, Jézus az én nevem.  

PILÁTUS Galileus, tehát nincsen jussom rajta, 

   Heródes mit mivel vele, maga lássa, 

   Ezért hát fogjátok, s vigyétek hozzája!  

(Csíksomlyói …) 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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III.  AZ UDVARNAGY Felség, álmom beteljesült. 

    Sőt, kincsed szaporodva tért meg, 

    Több, mint amennyit elvivének, 

    Annak lehet duplája is tán, 

    És rajta fekszik az az isten. 

A KIRÁLY  Udvarnagyom, bolonddá tartasz? 

AZ UDVARNAGY Nem volt még kincs, ilyen hatalmas! 

    Octáviáné, Caesáré sem, 

    Herculesé sem volt nagyobb. 

A KIRÁLY  Csoda történt! Ámuljatok! 

    S hozzátok a jámbort elébem.  

(Jean Bodel: A Szent Miklós-játék, ford. Jékely Zoltán) 

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

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

   

 

IV. ÉVA  Vedd, Ádám! Hidd el, párja nincs; 

   nekünk termett e drága kincs. 

ÁDÁM Valóban oly jó? 

ÉVA    Megtudod 

   rögtön, mihelyt megkóstolod. 

ÁDÁM Félek. 

ÉVA   Sose félj. 

ÁDÁM   Nem szabad. 

ÉVA  Tétovázol, mert gyáva vagy. 

ÁDÁM Jó, megteszem. 

ÉVA    Egyél belőle! 

   Jó s rossz tudásra jutni tőle. 

   Először most majd én eszem. 

ÁDÁM Utánad meg én. 

ÉVA     Úgy legyen… 

   Kóstoltam. Szent ég! mily zamat! 

   Hozzá fogható nem akad! 

 (Az Ádám-játék, ford. Rónay György) 

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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10. KORONÁZATLAN KIRÁLYOK  

Mutassa be a XVI-XVII. századi európai dráma és színház három kiemelkedő 

fejezetének jellegzetességeit és nagy alkotóit! Miben különbözik a korabeli angol, 

spanyol és francia dráma és színház? (6 pont) 

 

 
„Spanyolországban a költő egy puszta napban 
akár éveket is zsúfolhat a darabban. 
Ott még kisgyermek a hős az idomtalan 
színdarab elején, végén szakálla van. 
De bennünket az Ész vezet szabálya rendjén: 
úgy kívánjuk, legyen jól formált a cselekmény, 
történjék egy eset, egy helyen, egy napon; 
kezdettől végig azt lássuk a színpadon.” 

Boileau: Költészettan 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Calderon     Shakespeare    Molière 
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11. ALKOTÓTÁRSAK 

Csehov első igazi színpadi sikere a moszkvai Művész Színházban volt. Mivel 

magyarázza ezt a sikert, holott korábban Szentpéterváron a Sirály megbukott?  

(5 pont) 

                     
              Csehov és felesége, Olga Knyipper 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 „A színész mintegy ezt mondja magának: »Tudom, hogy mindaz, ami itt a színpadon 

körülvesz, a valóság durva hamisítványa, csupa hazugság. De mi lenne, ha mindez igaz 

lenne? Hogyan viszonyulnék ehhez vagy ahhoz a jelenséghez? Mit tennék?« […] És attól a 

pillanattól kezdve, amint megjelenik lelkében ez az alkotó »mi lenne, ha«, az őt körülvevő 

reális élet elveszti az érdekességét, és átlép a fantáziája teremtette másik életbe.” 

A színész és a rendező művészetéről 
 

  

A Cseresznyéskert és a                                                                    Ványa bácsi a Moszkvai Művész Színházban. 

        Három nővér
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12. VÁLTOZATOK SZERELEMRE 

Miért más a két szerelmes jelenet? Elemezze dramaturgiai szempontból a két 

jelenetet! (6 pont) 

 

JÚLIA 

Ó, Romeo, mért vagy te Romeo? 

Tagadd meg az atyád, neved hajítsd el, 

S ha nem teszed meg, esküdj édesemmé 

És nem leszek Capulet én se többé. 

ROMEO 

Hallgassak-e vagy szóljak-e neki? 

JÚLIA 

Csak a neved ellenségem, csak az: - 

Te önmagad vagy és nem Montague. 

Mi az a Montague? se kéz, se láb, 

Se kar, se arc, se más efféle része 

Az embereknek. Ó, hát légy te más név! 

Mi is a név? Mit rózsának hivunk mi, 

Bárhogy nevezzük, éppoly illatos. 

Így hogyha nem hívnának Romeónak, 

E cím híján se volna csorba híred. 

Romeo, lökd a porba a neved, 

S ezért a névért, mely nem a valód, 

Fogd életem. 

ROMEO 

        Hadd fogjalak szavadnál. 

Hívj édesednek s újra megkeresztelsz. 

Így nem leszek már Romeo soha. 

JÚLIA 

Ki vagy te, ki az éjbe burkolózva 

Megloptad az én titkomat? 

ROMEO 

                        Nevem 

Nem mondhatom meg a számodra, nem. 

Utálom a nevem, te drága szentség, 

Mert néked ellenséged a nevem. 

Ha írva volna, nyomban összetépném. 

JÚLIA 

Nyelvedről a fülem még nem ivott 

Száz szót se, mégis ösmerem a hangját: 

Nem Romeo vagy, nem egy Montague vagy? 

ROMEO 

Egyik sem, édes, hogyha nem óhajtod. 

JÚLIA 

Hogy jössz be hozzánk, mondd nekem s miért? 

A fal magas, megmászni is nehéz 

S halál e hely - hiszen tudod, ki vagy -, 

Ha rokonaim rád találnak itt. 

ROMEO 

Szerelmem könnyű szárnyán szálltam által… 

VERSINYIN  
A férjnek miért van mindig baja a gyermekével 

és a feleségével? És a feleségnek, a gyermeknek 

miért van mindig baja ővele? 

MÁSA  
Ma kissé rosszkedvű. 

VERSINYIN  
Lehet. Ma nem ebédeltem, és reggel óta semmit 

sem ettem. A lányom nincs egészen jól, és ha a 

lányaim betegek, akkor nyugtalankodom… A 

lelkiismeret gyötör, hogy olyan anyjuk van. Ej, 

ha ma látta volna. És micsoda semmiség miatt. 

Reggel hét órakor veszekedni kezdtünk. Kilenc 

órakor becsaptam az ajtót és elmentem. (szünet) 

Sohasem beszélek erről, és, ugye különös, csak 

magának panaszkodom. (Megcsókolja a kezét) 

Ne haragudjék rám. Magán kívül nincs senkim, 

senkim… 

                         Szünet 

MÁSA  
Mi zúg a kályhában? Röviddel apa halála előtt 

süvített így a kémény. Éppen így. 

VERSINYIN  
Babonás? 

MÁSA  
Az vagyok. 

VERSINYIN  
Milyen furcsa. (Megcsókolja a kezét) Maga 

nagyszerű, pompás asszony. Nagyszerű és 

csodálatos! Itt sötét van, de azért látom a szeme 

ragyogását. 

MÁSA (másik székre ül)  

Itt világosabb van… 

VERSINYIN  
Szeretem magát, szeretem, szeretem… Szeretem 

a szemét, a mozdulatait, melyekről álmodozni 

szoktam… Nagyszerű és pompás asszony! 

MÁSA (halkan nevetve)  

Amikor így beszél hozzám, akkor nevetek, 

magam sem tudom, miért, pedig félek… Kérem, 

ne ismételje. (Félhangon) Különben csak 

beszéljen, nekem mindegy… (Tenyerével elfödi 

arcát) Nekem mindegy… Jönnek, beszéljen 

valami másról… 

(Kosztolányi Dezső fordításai)  
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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13. EZ ÁM A KARRIER! 

Ön dramaturg egy színházban… Győzze meg az igazgatóját, miért kell az Ön 

kedvenc kortárs magyar drámáját bemutatni a következő évadban! (5 pont) 

 

  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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14. BARÁTOK KÖZT… 

Baráti társaságában vita alakul ki Az ember tragédiája időszerűségéről. Érveljen 

ebben a témában, akár időszerűnek tartja Madách művét, akár nem! (5 pont) 

  

Zichy Mihály illusztrációi, 1887. 
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    Kass János illusztrációja      Kondor Béla: Bukott angyal 
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15. A RENDEZÉS MŰVÉSZETE 

Olvassa el Hevesi Sándor gondolatait a rendezésről! Mi igaz, mi érvényes ma 

ebből? Fejtse ki, hogy mi a feladata ma a színházi rendezőnek! (10 pont)  

      
II. György            Sztanyiszlavszkij         Gordon Craig        Max Reinhardt       Hevesi Sándor       Ruszt József 
meiningeni herceg   

 

A drámában a költő egyénisége különböző alakokban szétosztva jelenik meg előttünk. A költő mintegy 

megsokszorozza önmagát, s tarka változatosságában mutatja oszthatatlan egyéniségét. Az előadásban, 

éppen megfordítva, sok különböző természetű egyéniség áll össze, hogy sokféleségüket előadandó 

darab keretében bizonyos eszmei egységbe illesszék. Mert ha az előadásban nem tükröződik a mű 

egységes gondolata, akkor az előadás hamis, töredékes, széteső. S itt áll elő a rendezés feladata, amely 

majdnem megegyezik a karmester feladatával. A karmester látja át csak igazán a mű egészét, s nem az 

egyes zenész. A különböző egyéniségeket s a különböző hangszereket neki kell olyan egészbe foglalni, 

melyből a költő szándéka, törekvése, eszméje, szóval a költő egyénisége sugározzék felénk. A 

színdarab rendezőjének is ez a feladata. Ő színmű egységes egészének a megelevenítője a színpadon. 

Az egyes színész hatásköre sokkal szűkebb, mert csak egy részletre vonatkozik, míg a rendező hivatása, 

hogy e részleteket szerves egésszé fűzze.   

(Hevesi Sándor: Dráma és színpad, Jelenkor 1896) 
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  Ascher Tamás     Schilling Árpád       Novák Eszter          Zsótér Sándor         Hargitai Iván        Bodó Viktor 
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Dolgozatát beadta: …......................................... óra ….................................. perckor 

 

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

 

 

 

 

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

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

 


