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1. BEMELEGÍTŐ FELADAT 

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

(5 pont) 

 

Elvárható válaszelemek: a dráma előadásra szánt irodalmi műnem; alapvető műfajai a 

tragédia és a komédia; formája verses, prózai, zenés; jellemző rá a párbeszéd (dialógus), a 

sűrítés, a feszültség, a konfliktus, a jelenidejűség, az egyedi cselekvés és általános érvényű 

jelentéstartalom; szerkezete sajátos (jelenet, felvonás; a prológustól a végkifejletig); katharzis 

kiváltására képes… 

A színházművészet olyan előadó-művészet, amelyben színészek színjáték útján közönség 

előtt, beszéddel, mozdulatokkal, hanghatásokkal és látványelemekkel történeteket mutatnak 

be, gyakran más művészetek – zene- és táncművészet, illetve a vizuális művészetek – 

eszközeit is felhasználva. (A színház olyan összművészet, mely a különböző művészeti ágak 

eszközeit felhasználva építi fel önálló formanyelvét.) Műfajai: színjáték, zenés színház, 

mozgásszínház; speciális időkezelés és térhasználat jellemzi. 

A dráma általában színpadi megvalósításra készül, a színház általában drámai szövegekre épít, 

gyökerük is közös (Dionüszosz kultusza). 

 

 

Elemenként (dráma és színház) legalább 4-4 tartalmi összetevő 2-2 pont, az összefüggésre 

utaló tartalom 1 pont, összesen 5 pont. Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában 

helyes válasz elfogadható. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sz%C3%ADnj%C3%A1t%C3%A9k&action=edit&redlink=1
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2. SZÍNHÁZI SZÓTÁR 

Fejtse ki az alábbi fogalmakat! (10 pont) 

 

ekhós szekér A vándorszínészek ponyvával borított  közlekedési eszköze. 

felvonás A dráma, illetve a színházi előadás szerkezeti egysége (időmúlás). 

intrikus Színészi szerepkör, a bonyodalmakat okozó bajkeverő, fondorlatos szereplő. 

jelmez  A szerepnek megfelelő (kor, nem, foglalkozás stb.) színpadi és filmes öltözet.  

olvasópróba Az előadandó színdarabbal ismerkedés, a szöveg első összeolvasása. 

párbeszéd A drámai kommunikáció alapformája (dialógus, két szereplő társalgása). 

premier A létrehozott színházi produkció első előadása (bemutató). 

szcenika A színpadi tér kialakítása, a színház látványművészete (díszlet, jelmez stb.).  

színmű  A dráma középfajú – a tragédia és a komédia közötti – műfaji változata. 

taps  A színházi előadás végén a közönség tetszésnyilvánítása. 

 

2-3 tartalmi elemmel meghatározott 1-1 fogalom 1-1 pont, összesen 10 pont. Bármilyen más 

megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 

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) 

Pl.:  

Szakma  Feladatkör 

súgó  A színészeket a szövegtanulásban segítő, az előadás alatt is támogató kolléga. 

díszletépítő A díszletet össze- és szétrakó, a díszletváltásokat végrehajtó kolléga. 

jelmeztervező A különböző karakterek színpadi öltözetét tervező iparművész kolléga. 

dramaturg A színpadra állított szövegek gondozója, a műsorfüzet szerkesztője. 

nézőtéri felügyelő A közönség fogadásával foglalkozó kollégák vezetője. 

 

Szakmánként és feladatkörönként 1-1 pont, összesen 10 pont. A felsorolt 5 szakma példa, más 

szakmák is elfogadhatók. Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz 

elfogadható. 
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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) 

Pl.: 

A polisz megfáradt polgáraként pihenni érkeztem Aszklépiosz oltárához. Epidaurosz 

árnyékos ligetében elegendő időm volt gondolkodni eddigi életemen, a pihentető 

kikapcsolódás eredményeként jó döntéseket tudtam hozni. Nap közben, amikor csak tehettem, 

megnéztem a nagy theatron első üléseiből Szophoklész és Euripidész tragédiáit. Nagy 

élmény volt az egyik nap Arisztophanész komédiája, a Lüszisztraté, amelyben bizony 

magunkra ismerhettünk mindannyian. Az előadásokon az Athénben is használt ruhákban, 

arcukon maszkkal léptek színpadra az erős orgánumú férfi színészek. Az egyik előadásban 

Hermész egy gépezet (deus ex machina) segítségével a levegőből érkezett az orkhesztra és a 

szkéné közötti térre, a proszkénionra. Stb., stb. 

 

2 tartalmi válaszelem 1 pont, összesen 5 pont. Bármilyen más megfogalmazású, de 

tartalmában helyes válasz elfogadható. 

  

5. ÉRTÉKEK ÜTKÖZÉSE  

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

 

Hol játszódik az idézett jelenet?   Thébai-ban, a palota előtti téren. 

Hol helyezkedik el a jelenet a drámában? Az elején: prologosz, előbeszéd. 

Mi a szándéka Antigonénak?   Együttműködésre bírni testvérét. 

Mit képvisel Iszméné?   A királyi parancs betartását. 

Milyen értéket ütköznek a két álláspontban?  

Isteni törvény szemben a hatalom parancsával: az ősi isteni törvény szerint halott 

testvérünkről gondoskodnunk kell, hogy átkelhessen Hádész birodalmába, illetve az éppen 

hatalmon lévő király a polisz védelmében hozott parancsa értelmében a hazájára támadó 

testvért tilos eltemetni (jelképesen porral hinteni). 

 

Válaszonként 1-1 pont, összesen 5 pont. Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában 

helyes válasz elfogadható. 
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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) 

 

A humoros hatást kiválthatják a drámai szöveg nyelvi poénjai, a színészek karakteres 

megszólalásai, a „kibeszélések” és „félré”-k, a túlzott mozdulatok és gesztusok, a váratlan és 

szokatlan helyzetek (helyzetkomikum), az ellentétek: jóságosan segítőkész kurtizán, gyáva és 

fellengzős katona (jellemkomikum), a mai öltözetre rímelő jelmezek, a kortárs politikai 

áthallások, a különleges térhasználat, a zenei eszközök stb., stb.  

 

Tartalmi válaszelemenként 1 pont, összesen 5 pont. Bármilyen más megfogalmazású, de 

tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 

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: Gertrud B: Hamlet Szerző: Shakespeare  Cím: Hamlet, dán királyfi 

Konfliktus: A királyné Hamlet apjának halálát követően gyanús gyorsasággal 

összeházasodik sógorával. A jelenetben Hamlet leszúrja a kárpit mögé bújt és 

hallgatózó Poloniust. 
 

II. A: Tartuffe B: Elmira Szerző: Molière  Cím: Tartuffe 

Konfliktus: Tartuffe álszent ájtatossággal ejti rabul Elmira férjét, majd az asszony 

tisztességére tör. 
 

III. A: Gertrudis B: Bánk bán Szerző: Katona József Cím: Bánk bán 

Konfliktus: A király távollétében Gertrudis visszaél hatalmával, és ezzel az országot és 

Bánkot személyében (Melinda!) is sérti. 
 

IV. A: Mari B: Juli  Szerző: Molnár Ferenc Cím: Liliom 

Konfliktus: Barátnők, így bármennyire is összetartanak, a párválasztásban verseny van 

köztük (az előzményben kiderül, hogy Marinak is tetszene Liliom…).  
 

V. A: Estragon B: Vladimir Szerző: Beckett  Cím: Godot-ra várva 

Konfliktus: A várakozás feszültsége, a létezés elvont terében az együtt-létezés maga a 

konfliktus. 

 

Az első 4 kérdés 1 pont (csak teljes megoldás fogadható el), az ötödik kérdés 2-3 tartalmi 

válaszelemmel 1 pont, összesen 10 pont. Az 5. kérdés esetén bármilyen más megfogalmazású, 

de tartalmában helyes válasz elfogadható.
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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 

 

Az ókori vígjátékban és a középkori vásári komédiában gyökerező commedia dell’ arte a 

hivatásos színpadi művészek műfaja. Nem dolgoznak megírt drámai szöveggel, a szcenáriók 

általában írják le a cselekményvázlatot (kanavász), a szereplőket, a jelmezeket. A színész 

alapvetően rögtönzésre (improvizáció) hagyatkozik, a mindenki által ismert típus (a tudatlan 

orvos, a nagyotmondó katona, a kikapós menyecske, a felszarvazott gazdag öreg férj, a 

fiatal szerelmes, az agyafúrt szolga, az okos szolgálólány stb.) karakteres (beszéd, mozgás, 

jelmez) megjelenítésekor. 

 

2 tartalmi válaszelem 1 pont, összesen 5 pont. Bármilyen más megfogalmazású, de 

tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 

9. KÖZÉPKORI VÁLTOZATOK 

Az alábbi részletek alapján azonosítsa és jellemezze néhány szóval a középkori 

liturgikus színjáték négy műfaját! (8 pont) 

 

I.  Moralitás(játék); „erkölcsjáték”, elvont fogalmakat, erkölcsi tanításokat színpadon 

megjelenítő középkori színjátéktípus. 

 

II.  Passió(játék); a Biblia tropikus (erősen párbeszédes) részeiből a templomi szertartás 

során kialakult, Jézus életét, szenvedéstörténetét és halálát bemutató középkori 

színjátéktípus. 

 

III.   Mirákulum(játék); „csodajáték”, a szentek történetét, csodatételeit és mártíromságát 

színpadon bemutató középkori színjátéktípus. 

 

IV. Misztériumjáték; bibliai történeteket (pl. a teremtés) színpadra állító középkori 

színjátéktípus. 

 

A felismerés és megnevezés 1-1 (4) pont, a színjáték típusok jellemzése 1-1 (4) pont, összesen 

8 pont. A passió esetében elfogadható a misztérium megnevezés is. A jellemzésben bármilyen 

más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható.
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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) 

 

Egy röpke évszázad alatt lép színre a mellékelt képeken látható Shakespeare, Calderon és 

Molière, mindhárman az egyetemes drámairodalom „koronázatlan királyai”. A három alkotó 

azonban különböző esztétikai elvárások és különböző színházi feltételek szerint alkot. 

Shakespeare az angol reneszánsz nagy alkotója, a színpada félig nyitott és hármas tagozódású 

(pokol, kötény, mennyország). Díszletet alig használnak, ezért költői nyelve mintegy 

szódíszletként funkcionál. Calderon a spanyol barokk nagy drámaírója bonyolult szerkezetű, 

több cselekményszálon futó műveket ír, jellemei szélsőségesek, nyelvezete is barokkos. 

Színpada a tipikus korrallszínpad, ami a váltásokkal lehetővé teszi a váltakozó helyszínek és 

díszletek alkalmazását. Molière a francia klasszicizmus szigorú szabályai szerint alkot (lásd a 

Boileau-idézetet), amely az ókori drámaeszményt helyezi piedesztálra, és megköveteli a hármas 

egység (idő, tér, cselekmény) és az illendőség szabályainak betartását (emelkedett 

nyelvhasználat, nyílt színi erőszak elvetése stb.). 

 

A három alkotó és a három korszak bemutatása válaszelemenként minimum 4 tartalmi 

jellemzővel 2-2-2 pont, összesen 6 pont. Bármilyen más megfogalmazású vagy 

vázlatpontokban felsorolt, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 

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) 

 

Míg a szentpétervári bemutató a régi orosz színházi konvenciók szellemében született, a 

moszkvai előadások már a Szatnyiszlavszkij által meghonosított új színházi gondolkodás 

eredményeként jöttek létre. Sztanyiszlavszkij módszere közel állt Csehov írói 

gondolkodásához. A cselekményt, a szereplők közötti érzékeny viszonyokat elemezve, 

értelmezve állították színpadra a lélektani realizmus stílusjegyeit viselő drámai szövegeket. A 

színész új aspektusból közelített a szerephez, az alkotó „Mi lenne ha?” kérdésének feltevése 

után a valóság tükreként egy fantázia teremtette viszonylatban jelenítette meg az ábrázolt 
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valóságdarabot. Társa volt ebben a munkában Csehov felesége, Olga Knyipper is. A rendező 

pedig karmesterként fogta össze az írói szándékot hűen közvetítő előadásokat. 

 

Tartalmi válaszelemenként 1-1 pont, összesen 5 pont. Bármilyen más megfogalmazású, de 

tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 

12. VÁLTOZATOK SZERELEMRE 

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

(6 pont) 

 

Míg Shakespeare Rómeó és Júliá-jának szerelmes jelenete teljesen egyértelműen az, ami, 

pedig egy szerelem nélküli kényszerházasság előestéjén szökell szárba a nagy érzés, addig 

Csehov Három nővér-ében két boldogtalan házasságban élő ember kerülgeti a forró kását. Az 

önfeledt, mindenre képes fiatal szerelmesek kimondják érzéseiket, sőt, olyan költői 

szárnyalással öntik szavakba a kirobbanó érzést, hogy már érzelmesnek, érzelgősnek hat. 

Nem véletlenül szeretik annyira az angol drámaköltőt a romantika idején! Csehov figurái, 

ezek a megkeseredett felnőtt szerelmesek azonban elfedik érzéseiket, csak Versinyin mond 

egy-két udvarló szót a kesergésáradat közepette (Magán kívül nincs senkim, senkim…) 

Mondataik többsége tárgyilagos, a családról, a gondokról panaszkodnak (A lányom nincs 

egészen jól, és ha a lányaim betegek, akkor nyugtalankodom…), vagy éppen „emlékeznek” 

(Mi zúg a kályhában? Röviddel apa halála előtt süvített így a kémény. Éppen így.) Mindkét 

jelenetben kimondatik ugyan a lényeg (Szerelmem könnyű szárnyán szálltam…,  Szeretem 

magát, szeretem, szeretem…), mégis egyértelmű, hogy az első jelenetben életre-halálra 

kötnek szövetséget a fiatalok, a másodikban azonban könyörtelenül jön az elválás és a 

boldogtalanságra való tartós berendezkedés. 

 

Tartalmi válaszelemenként 1-1 pont, összesen 6 pont. Bármilyen más megfogalmazású, de 

tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 

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) 

 

Drága Direktor Úr! Csodálatos repertoár állt össze az idei évadra, klasszikusok itthonról és a 

világból, prózai és zenés darabok, pompás díszletek és jelmezek, csak egy hiányérzetem 
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maradt: a kortárs magyar dráma… Itt és most érvényes darabra is szükségünk lenne. Meg 

kellene szólítani a gyerekeket és a fiatalokat is, az ő problémáikról kiváló kortárs szövegeket 

tudok ajánlani. Itt van pl. Varró Dani Túl a Maszat-hegyen című darabja. A Víg 

nagyszínpadán már bizonyított a Rómeó és Júlia új fordításával. A fiatalok újra tódultak a 

színházba. A Maszat-hegy nagyon jó szereplehetőségeket kínálna a színház vezető 

művészeinek és a helyi színiiskola hallgatóinak is. Zenés darab, amire mindig könnyebben 

megy a közönségszervezés. 

 

Tartalmi válaszelemenként 1 pont, összesen 5 pont. Kötelező tartalmi válaszelem: egy kortárs 

magyar szerző és egy darabja. Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz 

elfogadható. 

 

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) 

 

Bármilyen tartalmú szöveg elfogadható, amelyben a versenyző érvel az álláspontja mellett. 

Elvárható tartalmi elemek: életfilozófia, jó és rossz kortárs értelmezése, múlt és jelen 

viszonya, jövőkép, az ember helye a kortárs környezetben, férfi és nő viszonyának mai 

jellemzői, szerelem-házasság-gyerekvállalás, nézhetőség-elviselhetőség, aktualitás, 

elavultság, XIX. századi költői nyelv kontra kortárs befogadók stb. 

 

Tartalmi válaszelemenként 1 pont, összesen 5 pont. Bármilyen megfogalmazású, de 

tartalmában helyes és értelmezhető érvelést tartalmazó válasz elfogadható. 

 

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)  

 

Hevesi Sándor gondolati nagyrészt időszerűek. A kortárs drámaíró manapság is megélt saját 

élményekből dolgozik, figuráiban felismerhetők ő maga és kortársai egyaránt. A színházi 

előadás ma is különböző természetű egyéniségek összefüggésrendszerét mutatja be egységes 

gondolati szálra felfűzve a színpadon. A rendező ma is – mára talán még inkább – az előadás 

gondolati összefogója, karmestere. Mára azonban a művészszínházi előadásoknál 
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elengedhetetlen, hogy ugyan a rendező irányításával, de minden alkotótárs tisztán lássa át a 

mű egészét, a szereplők viszonyrendszerét. 

A kortárs rendező a kor ütőerén tartva az ujját választ darabot, vagy állít össze színészi 

rögtönzésekből itt és most érvényes előadást. Az értelmezés, a közös gondolkodás irányítása, 

a próbafolyamat egyeztetése és levezénylése, a figurák kibontásának segítése, a szerepek 

kapcsolatrendszerének feltérképezése közös alkotómunka keretében zajlik, amelyben a 

karmester irányít, de egyenrangú alkotótársak (színész, díszlet- és jelmeztervező, dramaturg, 

zenei munkatárs stb.) által végzett csapatmunka vezetése a feladata. 

 

Tartalmi válaszelemenként 1 pont, összesen 10 pont. Bármilyen más megfogalmazású, de 

tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 


