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DRÁMA 
 

FELADATLAP 

 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 100 pont 
 

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 feladatok megoldásához íróeszközön (tollon) 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 Kódszám:  

   

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

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

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

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

 ............................................................................................................. utca......................  hsz. 

Összes pontszám:  ......................  Javító bizottsági tagok aláírása:  .................................... 

Pótlapok száma:  ...............   ..................................... 
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1. FOGALMAK  

 

Írja be a sorokba a meghatározásokat, majd olvassa össze a függőlegesen kiemelt oszlopot, 

és fogalmazza meg az ott található fogalom jelentését!  

(A vízszintes sorok meghatározása 0,5 pont, összesen 6 pont, a függőleges fogalom 

meghatározása 2 pont, mindösszesen 8 pont.) 

 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   

 

 

1. Nicolas Boileau Art poètique című műve magyarul 

2. Norvég drámaíró 

3. A színpadi látvány épített eleme 

4. A színházi előadás nézői 

5. Színpadi előadásra szánt irodalmi műnem 

6. Sztanyiszlavszkij és Nyemirovics-Dancsenko moszkvai színháza (2 szó)  

7. A spanyol barokk dráma termékeny szerzője (3 szó) 

8. Értékvesztéssel járó drámai műfaj 

9. A színpadi műben a szerző által megszerkesztett eseménysor 

10. A lét értelmetlenségét visszatükröző 20. századi drámatípus 

11. Az elidegenítés brechti elméletének megvalósítására kidolgozott 

dramaturgiai és rendezési eljárás (kötőjel nélkül egybeírva) 

12. A középkori vallásos színjátékok összefoglaló jelzője  

 

A kiemelt oszlopban található fogalom jelentésének kifejtése: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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2. „EZ A VAD GYŰLÖLKÖDÉS…” 

  

Fejtse ki az alábbi párbeszédek segítségével – Eörsi István és Trencsényi-Waldapfel Imre 

magyarításában –, mely értékek ütköznek Szophoklész Antigoné című tragédiájában!  

(6 pont) 

ISZMÉNÉ Mire jó ez a gőg? Más hozta a törvényt, 

 másé a törvény szégyene is. 

ANTIGONÉ A szégyen enyém, ha szót fogadok. 

ISZMÉNÉ Mi mást tehetünk? A királyi parancsot 

 megsérteni bűn és ostobaság.  

ANTIGONÉ Aki élt, annak kijár, hogy a föld befödje. 

ISZMÉNÉ A király joga, hogy megóvja a jog hatalmát. 

ANTIGONÉ Még a király sem tilthat el attól, 

 mit meg kell tennem a vér jogán.….  

ISZMÉNÉ Ez a vad gyűlölködés még bajba sodor!  

(Szophoklész: Antigoné, Eörsi István fordítása) 

 

ISZMÉNÉ  Szerencsétlen leány, ha így van ez, magam –  

Kötök vagy oldok – rajta mit változtatok? 

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. (…) 

ISZMÉNÉ Szót kell fogadni, bármiként is fáj e szó. 

(Szophoklész: Antigoné, Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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3. „QUEM QUERITIS? KIT KERESTEK?” 

 

Fejtse ki, hogyan függ össze az alábbi bibliai idézet a középkori liturgikus színjáték 

kialakulásával! Válaszában mutassa be egy-két szóban a középkori vallásos színjátékok 

típusait!  

(Az összefüggés kifejtése 2 pont, a négy színjátéktípus és jellemzésük 1-1 pont, összesen 6 

pont.) 

 

"Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. 

Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol 

nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, 

előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam." 

(Újszövetség, Máté evangéliuma) 

 

"Ne féljetek! Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! 

Nézzétek, itt a hely ahová tették! De siessetek, mondjátok meg tanítványainak és 

Péternek: Előttetek megy Galileába, ott majd látjátok, amint mondta nektek." 

(Újszövetség, Márk evangéliuma) 

 

"Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, 

mit mondott nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának – mondta – a 

bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad." 

(Újszövetség, Lukács evangéliuma) 

 

"Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, 

hogy elvihessem magammal. Mária!" (…) Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. 

Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti 

Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez." 

(Újszövetség, János evangéliuma) 

 

„Kit kerestek a sírban, ó keresztények? A Názáreti Jézust, a keresztre feszítettet, Ó 

mennyeiek. Nincs itt, feltámadott, ahogy megjósolta. Menjetek, hirdessétek, hogy 

feltámadott a sírból.” 

(Péter apokrif (nem kanonizált) evangéliuma) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4. AZ ÖRÖK COMMEDIA DELL’ARTE  

 

Fejtse ki, hogyan, milyen összetevőkben él tovább a commedia dell’arte hagyománya a 

világirodalom nagy drámaíróinak – Shakespeare, Molière és Goldoni – műveiben! 

Minden alkotónál két művet és két dramaturgiai jellemzőt kérünk. 

(Minden helyes válaszelem 0,5 pont, összesen 6 pont.) 

 

 

Drámaírók Művek 

A commedia dell’arte-ból 

eredeztethető 

dramaturgiai jellemzők 

Shakespeare

 
 

  

Molière 

 
 

  

 

Goldoni 
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5.  ÉLŐ SHAKESPEARE  

 

Válasszon egy Shakespeare-drámát, amelyet szívesen színpadra állítana! Indokolja 

választását, és fogalmazza meg röviden „rendezői” elképzeléseit! Vázolja föl, milyen 

színházi eszközöket alkalmazna a koncepciója alátámasztására!  

(A választás indoklása 2 pont, „rendezői” elképzelés kifejtése 3 pont, a színházi eszközök 

bemutatása 4 pont, összesen 9 pont.) 

 

 

Globe Színház, London 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Shakespeare: III. Richárd (r.: Sam Mendes, Old Vic Theatre London, 2011.)  
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6. RENESZÁNSZ – BAROKK – KLASSZICIZMUS  

 

Töltse ki az alábbi táblázatot! 

(Minden helyes válaszelem 0,5 pont, összesen 6 pont.) 

 

 

  

ANGOL 

RENESZÁNSZ 

 
 

 
A Globe Színház 

keresztmetszete 
 

 

SPANYOL  

BAROKK 

 

 

 
Spanyol 

színházépület 

 

FRANCIA 

KLASSZICIZMUS 

 

 
Odeon Színház, Párizs 

(Chalgrin, 1782.) 

SZERZŐ 

   

SZÍNPAD 

 

 

 

  

TÉR ÉS IDŐ 

 

 

 

  

NYELVEZET 

 

 

 

  

 

 

 
Angol reneszánsz, spanyol barokk és francia klasszicista drámaírók korabeli ábrázolásai   
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7. SZTANYISZLAVSZKIJ ÉS CSEHOV 

 

Fogalmazza meg 5-6 mondatban, milyen pontokon találkozik Csehov drámaírói törekvése 

és Sztanyiszlavszkij színházfelfogása! A kifejtésben említsen meg legalább öt indokolt 

tartalmi elemet! (Kifejtett érvenként 2 pont, összesen 10 pont.) 

 

 
Anton Pavlovics 

Csehov 

 
Csehov felolvassa a Sirályt a Moszkvai 

Művész Színház tagjainak, 1898. 

 
Konsztantyin Szergejevics 

Szatnyiszlavszkij 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
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8. „APÁM, SZINTE MINT A GONDVISELÉS KEZE NYÚLT BELE AZ ÉLETEDBE.” 

 

Válasszon egy Ibsen-drámát, és a cselekmény, a konfliktus ismertetésével mutassa be rajta 

az analitikus dráma jellemzőit!  

(A választott dráma bemutatása 3 pont, az analitikus dráma jellemzőinek ismertetése 3 pont, 

összesen 6 pont.) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 
Henrik Ibsen 

 
Jelenet a Nórából (r.: Marton László, 

Vígszínház, 2001.) 
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9. A SZÍNPAD ELMOND EGY FOLYAMATOT…  

 

Az epikus színházelmélet alapján készül egy Brecht-bemutató. Nevezzen meg öt brechti 

eszközt, és indokolja meg munkatársainak (díszlet- és jelmeztervező, kellékes, asszisztens, 

hang- és fénytechnikus, zenei munkatárs stb.), miért lesz szükség azokra az előadás 

létrehozásához! (Egy helyes válaszelem indoklással 2 pont, összesen 10 pont.) 

 

 
Kurázsi mama és gyermekei (r.: Csiszár Imre, Gózon Gyula Színház 2005.) 

Galilei élete (r.: Zsótér Sándor, Nemzeti Színház 2016.) 

Koldusopera (r.: Kokan Mladenović, Csiky Gergely Színház, Temesvár 2015.) 
 

 
Mesék a kapitalizmusról (r.: C. Nagy István, Malko Teatro, 2013.) 

Szecsuáni jólélek (r.: Bagó Bertalan, Vörösmarty Színház, Székesfehérvár 2017.) 

Kaukázusi krétakör (r.: Vidovszky György, Budapest Bábszínház 2016.) 

1. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  
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10. MAGYAR VÁNDORSZÍNÉSZET – KEZDETEK 

 

Jellemezze a magyar hivatásos színházművészet hőskorát, mutassa be, milyen színpadi 

eszközökkel, milyen körülmények közt, milyen darabokat játszottak! Válaszában 

említsen meg négy színészt is!  

(A vándorszínészet bemutatása 5 pont, a színészek megnevezése 0,5 pont, összesen 2 pont, 

mindösszesen 7 pont.) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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11. NEMZETI DRÁMÁINK 

 

Írja be az alábbi táblázatba, hogy a felsorolt szereplők közül ki melyik nemzeti drámánk 

szereplője! (Elemenként 0,5 pont, összesen 6 pont.) 

Ádám, Mirigy, Melinda, Ottó, Lucifer, Ledér, Tiborc, Első demagóg, Az eszkimó, Balga, 

Petur, Az Éj 

 

 
Bánk bán (Nemzeti Színház, 1845.) 

Csongor és Tünde (r.: Szabó József, Szigligeti Színház, Nagyvárad, 1971.) 

Az ember tragédiája (r.: Major Tamás, Nemzeti Színház, 1955.) 

 

KATONA JÓZSEF: 

BÁNK BÁN 

VÖRÖSMARTY MIHÁLY: 

CSONGOR ÉS TÜNDE 

MADÁCH IMRE: 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
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12. ÖRKÉNY – TÓTÉK  

 

Örkény István Tóték című drámájának bemutatására készülnek. A színház dramaturgja 

ki akarja húzni a Postás szerepét, de ez Önnek nem tetszik. Írjon le egy kb. 10 mondatos 

vitát, melyben megfogalmazza mindkettejük érveit! (Öt érv és öt ellenérv, összesen 10 pont.) 

 

  

Thália Színház, r.: Kazimir Károly, 1967. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
Örkény Színház,  

r.: Mácsai Pál, 2013. 

 
Weöres Sándor Színház, Szombathely, 

r.: Ivo Krobot, 2013. 
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13. KORTÁRSAINK  

 

Színházi szakemberként lehetőséget kap rá, hogy megalapítsa a kortárs drámák 

színházát. Mely ma élő szerzőtől milyen műveket mutatna be a magyar és az egyetemes 

drámairodalomból? Öt szerzőtől említsen egy-egy művet, és indokolja választását! 

Törekedjen arra, hogy műfajilag is változatos legyen a műsorterve!  

(Szerzőnként, művenként összesen 1 pont, indoklás 1 pont, mindösszesen 10 pont.) 

 

SZERZŐ MŰ CÍME INDOKLÁS 
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Dolgozatát beadta: …………………………… óra ………………………….. perckor. 

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


