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1. KERESD A NŐT! 
Írja be a táblázatba az alábbi drámaírók egy művének női szereplőjét, majd jellemezze 

őt egy-két jelzővel! (Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen 10 pont. 0.5 pont nem 

adható.) 

 

 
Szerző Női szereplő Jellemző vonás/ok 

Szophoklész pl. Antigoné pl. lázadó, bátor, istentisztelő, 

önálló 

Arisztophanész pl. Lüszisztráté pl. határozott, furmányos, ügyes 

Shakespeare pl. Júlia pl. tapasztalatlan, önállóságra 

törekvő 

Csokonai Vitéz Mihály pl. Karnyóné pl. öreg, csúf, szereleméhes 

Vörösmarty Mihály pl. Mirigy pl. intrikus, csúf, varázserejű 

Ibsen pl. Nóra pl. önfeláldozó, kiábrándult, 

gyermeki 

Csehov pl. Irina pl. álmodozó, cselekvésképtelen 

Ionesco pl. Mrs. Smith pl.sematikus, kispolgári, furcsa, 

képtelen 

García Lorca pl. Bernarda Alba pl. öreg, kegyetlen, gyászos 

Bertolt Brecht pl. Kurázsi mama pl. garasos, kíméletlen, erős 

akaratú 
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2. IDŐUTAZÁS  
Képzelje el, hogy Katona József Bánk bán című tragédiájának hősei a mai korban 

találják magukat, és a Tiborc által „posztolt” elkeseredett szövegre „kommentelnek” az 

„üzenőfalon”…  Írja meg, hogy az alábbi szereplők drámai karakterükből következően 

mit írnának! Saját megfogalmazású vagy idézetet tartalmazó komment egyaránt 

elfogadható. (Kommentenként 2 pont, összesen 10 pont.) 

 

Bármilyen – saját megfogalmazású vagy a műből idéző – tartalmában logikus komment 

elfogadható. 1 pont a karakter-megjelenítés, 1 pont a drámai helyzethez illeszkedő komment. 

Csak nyelvileg helyes és a karakterhez illő, a műhöz tartalmilag kapcsolódó komment 

fogadható el. Tartalmi hibáért pontlevonás jár. 

 

 

3. DRÁMAPUSKA 
Szódolgozatot írnak drámaelméletből és drámatörténetből… Vérbeli diákként puskát 

gyárt… Néhány „hívószóval” jellemezze az alábbi fogalmakat (korszak, kulturális közeg, 

stílus, régió, jelentés stb.)! (Két helyes tartalmi elemet felsoroló válaszonként 1 pont, összesen 

10 pont. Nem elvárás a definiatív megfogalmazás.) 

 

 theatron  pl. ókor, görög, nézőtér, lépcsőzetes ülőhelyek, patkó  

 pageant   pl. középkor, Anglia, mozgószínpad, kocsiszínház 

 moralitás   pl. középkor, erkölcsjáték, elvont, allegorikus alakok 

 blank verse  pl. sortípus, öt vagy öt és fél jambus, drámai jambus, Shakespeare 

 farce   pl. középkor, a bohózat őse, népies vígjáték, Pathelin mester 

 teátrista   pl. színész, Magyarország, XIX. század, színjátszás hőskora 

 mimika  pl. arckifejezés, kommunikáció, érzelmek kifejezése 

 zsinórpadlás   pl. díszletváltás, felfüggesztés, párhuzamos hidak, színpad fölött 

 kegyetlen színház pl. a kegyetlen valósággal szembesítés, Artaud, XX. sz., rítus 

 abszurd dráma pl. II. világháború után, a lét értelmetlensége, irracionális 

 

 

4. E-LEXIKON  
Tegyük fel, hogy egy elektronikus lexikon szerkesztői felkérik, írja meg az alábbi három 

szócikket! Mit írna? (Szócikkenként – egy-egy tartalmi információ 0,5 – 3 pont, az 

összefüggés megfogalmazása 1 pont, összesen 10 pont.) 

 

 Titus Maccius Plautus Pl.: A görög újkomédia szerzőin, pl. Menandroszon 

nevelkedett ókori római komédiaszerző. Rabszolga volt. Karakterei a kor görögösre 

vett, de római társadalomkritikai éllel bíró figurái.  Legtipikusabb figurája a gazdája 

eszén túljáró okos rabszolga. Nyelvi gazdagsága segíti a jellemek plasztikus 

megformálásában. Hatása kimutatható a komédia két évezredes fejlődésében (vásári 

komédia, farce, commedia dell’arte, Goldoni, Shakespeare, Molière stb.). 21 darabja 

maradt fent, legismertebb műve: A hetvenkedő katona. 
 

 commedia dell’arte Pl.: A „hivatásosok vígjátéka”, a XVI. századi Itáliában kialakult 

rögtönzéses vígjáték, gyökerei az ókori atellana-játékban és a népi csúfolókban 

keresendők. A vándortársulatok közösen dolgozták ki az előadás cselekményvázlatát 

(canovaccio), a dialógusokat a színészek rögtönözték. A társulat 10-12 főből állt, 

melyben minden szerepkör jelen volt. A commedia dell’arte állandó karakterei (tipi 

https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
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fissi) kész jellemek voltak, jellegzetes jelmezt viseltek, különleges mozgásuk volt, és 

sajátos félmaszkot viseltek. A legismertebb szereplői: Capitano, a szájhős katona, 

Dottore, a tudálékos orvos, Pantalone, a zsugori kereskedő, szerelmes ifjak és lányok, 

illetve a szolgáik: az agyafúrt Brighella, a leleményes Arlecchino, a púpos Pulcinella, 

a melankolikus Pedrolino (Pierro) és a szerelmeseket segítő eszes szolgálólány: 

Colombina. 

 

 A fösvény Pl.: Molière egyik legismertebb francia klasszicista vígjátékát 1668-ban 

mutatták be Párizsban. Megírásához három forrást használt fel: az ókori komédia 

tematikáját (lásd Plautus A bögre c. művét), az itáliai commedia dell'arte karaktereit 

és a francia vásári komédia dramaturgiáját. A jellemkomikumot középpontba állító 

cselekmény Párizsban játszódik, fókuszában a pénzimádat jellemtorzító hatása, illetve 

annak nevetségessé tétele áll. A mű cselekménye a hármas egység klasszikus 

követelményének megfelelően egy helyen, a főszereplő Harpagon párizsi házában, 

egyetlen nap alatt, és egy cselekményszálon (pénzféltés által vezetett házassági tervek) 

bonyolódik. Magyarországon először „Zsugori, vagy a tehetetlen fösvény ember” 

címen 1793-ban került színre Simai Kristóf fordításában, a Kelemen-féle társulat 

előadásában, a pesti Rondellában.  

Fogalmazza meg, hogy milyen tartalmi összefüggés található a három szócikk között! 
(Tartalmi elemenként 0,5, összesen 1 pont) 

 

Pl.: Az európai vígjátékhagyomány különböző korszakainak szerzője, műfaja és műve / 

mindegyik műben jelen vannak a komikus karaktertípusok.. 

 

 

5. SHAKESPEARE MŰVEI 
Rendezze három csoportba az alábbi Shakespeare drámákat műfaji jellemzőjük szerint, 

illetve határozza meg a negyedik csoport műfaját! (A csoportosítás 9 pont, a műfaji 

meghatározás 1 pont, összesen 10 pont.) 

 

 
Királydrámák Nagy tragédiák Vígjátékok Színművek / regényes 

színművek 

János király 

V. Henrik 

III. Richárd 

Lear király 

Othello 

Macbeth 

Sok hűhó semmiért 

Ahogy tetszik 

Szentivánéji álom 

Téli rege 

A vihar 

Coriolanus 

 

 

6. PASSIÓ AZ ISKOLÁBAN 
Az iskolai színjátszó csoportot arra kérik fel, hogy mutasson be egy passiójátékot a 

Húsvét előtti napokban. Csoportvezetője megbízza, hogy készüljön fel a témában a 

próbafolyamat megkezdése előtt. Ismertesse, miről beszélne társainak (miről szól a 

történet, kik a szereplői, hogyan alakult ki, milyen műfaji jellegzetességei vannak, a 

tervezett előadást milyen térben, zenével, mozgással, díszletekkel és jelmezekben 

játszaná stb.)! (Tartalmi elemenként 1 pont, összesen 10 pont.) 

 

Bármilyen megfogalmazású, tartalmában helyes, a passiójáték műfaji jellegzetességeire, 

kialakulására, vagy a tervezett előadásra vonatkozó: pl. szereplők, tér, díszlet, jelmez, kellék, 

zenehasználat, mozgás stb. válasz elfogadható. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1rmas_egys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Simai_Krist%C3%B3f
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Pl.: A passiójáték a középkori keresztény liturgikus dráma legismertebb alfaja: Jézus 

szenvedését és halálát feldolgozó színjáték. A műfaj fénykorában, a késő középkorban a városi 

polgárság nagyszabású előadásokon, különböző színpadtípusokon (pl. szimultán színpad, 

kocsiszínpad) akár több napon keresztül is élvezhette a bibliai történetet. A középkori 

passiójáték később az iskolai színjáték és a népi játékok keretében élt tovább. 

Magyarországon a barokk időszakában volt népszerű műfaj, de a csíksomlyói ferencesek 

játékaiból szerkesztett „Csíksomlyói passió” a mai színpadokon is otthon van. 

Az előadás rendezői elképzelései: dialógusok, szereplők, színpad, jelmezek, díszlet, kellékek, 

zenehasználat stb… 

 

 

7. AZ ÁLSZENT 
Értelmezze az alábbi jelenetet! Írja le röviden a cselekményt, jellemezze a szereplőket! 

Milyen rendezői ötletekkel, milyen stílusban állítaná színpadra ezt a jelenetet? (A 

cselekmény leírása 2 pont, a szereplők jellemzése 4 pont, a színpadra állítás kreativitása 4 

pont, összesen 10 pont.) 

 

Bármilyen megfogalmazású, tartalmában helyes válasz elfogadható, amelyben a versenyző 

röviden ismerteti a cselekményt, jellemzi a szereplőket, és a rendezői koncepciójában 

fölismeri a jelenet tragikomikumát. A színpadra állítás megfogalmazásakor elvárt a megfelelő 

színházi szaknyelv használata. 

 

 

8. REKLÁMKAMPÁNY 
Egy közösségi portálon három alkalomból álló kampányban népszerűsítse a helyi 

színház Ibsen Nóra című művéből készült előadását! Ügyeljen arra, hogy az érdeklődés 

fokozása érdekében az információkat egyre izgalmasabban adagolja! Ajánlásaiban 

legyen felismerhető az eredeti cselekmény, a felvetett probléma korabeli és korunkbeli 

értelmezése, és hívja fel a figyelmet az elképzelt színpadi előadás érdekességeire is! (Egy-

egy tartalmi információ 0,5 pont. Az első ajánlás 2 pont, a második ajánlás 3 pont, a 

harmadik ajánlás 5 pont, összesen 10 pont.) 

 

Bármilyen ajánlás elfogadható, amelyből felismerhető az eredeti cselekmény, és a drámáról, 

illetve az előadásról fokozatosan egyre több és egyre fontosabb információt kapunk: pl. a mű 

cselekménye, a felvetett problematika korabeli és korunkbeli értelmezése, a rendezői 

gondolat, a színészek, a játékstílus, a térhasználat, a szcenikai megoldások. A feladat 

értékelésekor kiemelt fontosságú a frappáns stílus, a figyelemfelkeltés, ill. a darabról és az 

előadásról szóló érdemi, tartalmi és lényegi információk megléte.  

 

9. DRAMATURG LETTEM! 
Egy kortárs drámákat színpadra állító társulat dramaturgjaként ajánljon öt kortárs 

magyar drámát a következő évadokra, és egy kisesszében győzze meg a társulatot annak 

a drámának az értékeiről, amelyet legelőször szeretne bemutattatni! Írásából derüljön 

ki a szerző jelentősége, az ajánlott mű témája, cselekménye, szereplői, és írjon a dráma 

színházi-irodalmi-társadalmi értékéről is, mellyel indokolja választását. (Egy szerző és 

egy drámacím 1 pont, összesen 5 pont, az érvelés 5 pont, mindösszesen 10 pont.) 

 

Bármely ismert kortárs drámaíró bármely műve és bármilyen saját megfogalmazású érvelés 

elfogadható, amelyből kiderül a szerző és a mű jelentősége (0,5 pont nem adható!), az 

ajánlott kortárs mű témája, cselekménye, a szereplők jelleme, a konfliktus lényege, a mű 

irodalmi-színházi-társadalmi értéke stb. 
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Szerző Cím 

pl. Spiró György pl. Csirkefej 

pl. Tasnádi István pl. Közellenség 

pl. Egressy Zoltán pl. Portugál 

pl. Garaczi László pl. Csodálatos vadállatok 

pl. Háy János pl. Gézagyerek 

 

 

10. THÁLIA SZEKERÉN  
A magyar színjátszás hőskorában az ekhós szekéren zötyögve beszélget a társulat egyik 

tagja és a színigazgató… Miről beszélgethetnek? Írjon egy párbeszédes szöveget, 

melyből kirajzolódik a korszak, mindennapi jellemzőivel, gondjaival, illetve küldetésével 

és szépségével együtt (felszerelés, repertoár, játékmód, gázsi stb.)! A jelenet megírásához 

hangulatteremtő segítségként idézzük Petőfi Sándort. (A párbeszédes forma minősége, 

stílusa, a két szereplő karaktere összesen 5 pont, a korszakban való jártasságról tanúskodó 

ismeretek – tartalmi elemenként 0,5 pont – összesen 5 pont, mindösszesen 10 pont.) 

 

Bármilyen szellemesen megfogalmazott dialógus elfogadható, melyből kirajzolódik a két 

beszélő karaktere, érdemi információkat közöl a megadott színháztörténeti korszakról, 

mindennapi jellemzőivel, gondjaival, illetve küldetésével és szépségével együtt. Elvárás, hogy 

az írás stilisztikailag megfeleljen az elképzelt helyzetnek. 


