
 

Oktatás i  Hivatal  

 

OKTV 2018/2019 1 1. forduló 

 

A 2018/2019. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

DRÁMA 
 

Javítási-értékelési útmutató 
 

 

1. FOGALMAK  

 

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

és fogalmazza meg az ott található fogalom jelentését!  

 

1      K Ö L T É S Z E T T A N  

2     I B S E N          

3     D Í S Z L E T        

4     K Ö Z Ö N S É G       

5    D R Á M A           

6      M Ű V É S Z S Z Í N H Á Z 

7 L O P E D E V E G A         

8   T R A G É D I A         

9      C S E L E K M É N Y    

10    A B S Z U R D D R Á M A    

11      V E F F E K T       

12     L I T U R G I K U S     

 

ÖSSZMŰVÉSZET  

Pl.: A színházművészet a különböző művészeti ágak – irodalom, zeneművészet, táncművészet, 

képző- és iparművészet, építészet, film- és fotóművészet – eszközeit felhasználva hozza létre 

autonóm formanyelvét; a színházi alkotók a társművészetek eszközeit mint egyenrangú elemeket 

használják fel a színházi műalkotás létrehozásában.  

 

(Más megfogalmazású, tartalmában helyes válasz is elfogadható.) 

 

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

meghatározása 2 pont, mindösszesen 8 pont.) 

 

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!  

 

Pl.: A jelenet konfliktusa Antigoné és Iszméné között feszül. Antigoné a hatalommal való 

szembefordulást, Iszméné – bár egyetért nővérével – a királyi parancs 

megkérdőjelezhetetlenségét képviseli.   

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet#A_m%C5%B1v%C3%A9szetek_csoportos%C3%ADt%C3%A1sa
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A dráma alapvető konfliktusa azonban Antigoné és Kreón szembenállása. Antigoné az 

emberség és a lelkiismeret parancsát, az istenek íratlan törvényeit képviseli, Kreón az ember 

(önmaga) által hozott törvény nevében lép fel. A zsarnoki törvény szemben áll az istenek 

törvényével. Kreón a hatalmat képviseli, Antigoné a lelkiismeretére hallgat. Kettejük 

személyében a törvény és az erkölcs csap össze. 

 

(Más megfogalmazású, tartalmában helyes válasz is elfogadható.) 

 

(a dráma ismerete: 1 pont; a megadott jelenet értelmezése: 2 pont; a dráma alapkonfliktusának 

értelmezése, az eltérő értékrendek bemutatása: 3 pont; összesen 6 pont) 

 

3. „QUEM QUERITS? 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! 

 

Pl.: Az Újszövetség párbeszédes részéből kialakult középkori énekes dialógus (Quem queritis-

játék) a Krisztus sírját fölkereső Máriák és az angyalok között zajlik le. Krisztus testét fehér 

gyolcslepelbe burkolt kereszt jelképezte, a szereplőket kispapok alakították. A szertartás profán 

részei előbb kikerülnek a templom elé, majd a nagyhétről átkerülnek az Úr napjára, közben 

komoly színházi apparátussal előadható színjátéktípusok alakulnak ki Európa-szerte. Ilyen a 

passiójáték (Jézus szenvedéstörténete), a misztériumjáték (bibliai történetetek), a 

mirákulum(játék) (szentek élete és csodatételei) és a moralitás(játék) (erkölcsjáték, elvont 

fogalmak megjelenítése). 

A „Kit kerestek? kérdéssel kezdődő változat valószínűleg Péter apokrif (nem kanonizált) 

evangéliumából terjedhetett el, első felmaradt emlékünk a 10. századi Spanyolországból 

származik.  

  

(Más megfogalmazású, tartalmában helyes válasz is elfogadható.) 

 

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

összesen 6 pont.) 

 

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.  

 

Drámaírók Művek 

A commedia dell’arte-ból 

eredeztethető dramaturgiai 

jellemzők 

Shakespeare 

Pl.: Tévedések vígjátéka 

Vízkereszt, vagy amit akartok 

A makrancos hölgy 

A két veronai nemes 

Pl.: helyzetkomikum 

tematika 

kettős cselekmény 

(időzített) komikus hatás 

tipikus figurák 

ikrek 
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Molière 

Pl.: A fösvény 

Képzelt beteg 

A botcsinálta doktor 

A kényeskedők 

Pl.: helyzetkomikum  

tematika 

tipikus figurák  

(pl. a zsugori öreg: Pantalone,  

az okos szolga: Brighella)  

Goldoni 

Pl.: Két úr szolgája 

A kávéház 

A fogadósnő (Mirandolina) 

A hazug 

Pl.: helyzetkomikum  

tematika 

a szereplők nyelvhasználata 

a tipi fissi továbbélése tipikus 

figurákban (pl. Arlecchino)  

 

(Minden helyes válaszelem, amennyiben a mű és a dramaturgiai jellemző közötti kapcsolatot 

megmutatja 0,5 pont – 0,5 pont, összesen 6 pont. A műcímekre önmagukban pont nem 

adható.) 

 

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!  

 

 Bármilyen megfogalmazású, a színházművészet összetevőire építő, logikus, tartalmában helyes 

megoldás elfogadható. 

 

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

bemutatása 4 pont, összesen 9 pont.) 

 

6. RENESZÁNSZ – BAROKK – KLASSZICIZMUS  

 

Töltse ki az alábbi táblázatot! 

 

 

 
ANGOL 

RENESZÁNSZ 

SPANYOL 

BAROKK 

FRANCIA 

KLASSZICIZMUS 

SZERZŐ 
pl.:Shakespeare, 

Marlowe, Ben Jonson 

pl.: Lope de Vega, 

Calderòn 

pl.: Molière, Racine, 

Corneille 

SZÍNPAD 
üres tér, néhány kellék, 

három szintes színpad 
corral színpad 

„doboz-színház”/ 

kukucskáló színpad 

TÉR ÉS IDŐ szabadon kezelt szabadon kezelt egy nap egy helyen 

NYELVEZET 
költői és köznyelv 

együtt 

elemelt, költői és 

hétköznapi nyelvezet 

keveredése 

ünnepélyes, illedelmes 

nyelvezet 

 

Más megfogalmazású, helyes válasz is elfogadható. 

 

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

 

Fő tartalmi elemek pl.: 

 Sztanyiszlavszkij a lélektani realizmus színészi módszerének a kidolgozója,  

 Csehov a drámáiban az emberi lélek mélységeit modern megközelítésben ábrázolta, 

 a humor, irónia-önirónia mint alapvető ábrázolási eszköz, 

 a színpadi jellemek tehetetlenségének megjelenítése, 

 a realista színpadi megjelenítés, 

 a próbafolyamat változása, 

 új színészvezetési módszer stb. 

 (Bármilyen megfogalmazású, tartalmában helyes megoldás elfogadható.) 

 

(Kifejtett érvenként 2 pont – az adott alkotóra vonatkozó releváns információ 1-1 pont -, 

összesen 10 pont.) 

 

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!  

 

Pl.: Ibsen visszatérő témája az egyes ember és a társadalom konfliktusa. Hősei egy új, emberhez 

méltóbb életformát próbálnak kiharcolni maguknak. Ibsen drámáinak alapproblémája az 

egyéniség önmegvalósítása mellett az öncsaló illúziók, az élethazugságok leleplezése. Ez 

megfigyelhető az 1884-ben írt A vadkacsa című drámájában is. Ez a mű analitikus dráma, mert 

a dráma jelenidejének előzményeit fokozatosan tudjuk meg; a múlt minden feltárt eleme 

előreviszi a cselekményt. Az előtörténet kialakít egy viszonyrendszert a szereplők között, ami a 

dráma jelenidejében változik. A problémák elfedésére hazugságokat találnak ki. A hősök sorsa 

meghatározott, nem menekülhetnek előle. A múltban elkövetett bűnök miatt bűnhődni kell.  

 

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

ismertetése 3 pont, összesen 6 pont.) 

 

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 szüksége azokra az előadás 

létrehozásához!  

 

Táblák, feliratok, kivetített fotó, maszkok, bábuk, élő zene, songok, látható fényforrások, 

reflektorok, énektanár, kellék-jelzések stb. Az indoklásnak azt kell alátámasztania, hogy az 

epikus színház nem andalítja beleélésre a nézőt, hanem felébreszti aktivitását, tudatos 

figyelemre, állásfoglalásra készteti. A rendezendő előadás ismereteket közvetít, érvekkel 

dolgozik, ahol az ember a vizsgálat tárgya, az események nem egyenes vonalban haladnak, 

hanem kanyarodnak. Célja, hogy a néző szembesüljön a legfontosabb gondjaival, és felismerje  
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a cselekvési kötelezettségét. Az előadás során tudatosan használni kell az elidegenítési 

effektusokat, amelyekkel a szerző és a rendező szándéka megakadályozni, hogy a színész és a 

néző érzelmi viszonyba kerüljön a színjáték cselekményével és szereplőivel.  

 

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

 

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!  

 

Pl.: A magyar színészek első nemzedékei vándoroltak, műsorukat elsősorban a német színpadi 

irodalomból merítették. Sok volt az olyan vándortársulat, amelyeknek tagjai csak rövid időre 

verődtek össze. Alkalmi színház, hevenyészett színpad, sebtében festett díszlet, rendszerint 

egyetlen délelőtti próba, a közönség csekély létszáma miatt kétnaponta bemutató… A 

vándorszínészet kényszerű és véletlenszerű művészi feltételei között a színész 

személyisége számított az egyetlen biztos pontnak. A vándorkorszak híres színészei voltak: 

Kelemen László, Kótsi Patkó János, Megyeri Károly, Szentpétery Zsigmond, Kántorné, Déryné. 

Érdekességként: Petőfi és Arany is beállt vándorszínésznek… 

 

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

mindösszesen 7 pont.) 

 

11. NEMZETI DRÁMÁINK 

 

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

szereplője! 

 

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

Petur, Az Éj 

 

BÁNK BÁN CSONGOR ÉS TÜNDE 
AZ EMBER 

TRAGÉDIÁJA 

Melinda Mirigy Ádám 

Ottó Ledér Lucifer 

Tiborc Balga Első Demagóg 

Petur Az Éj Az eszkimó 

 

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

 

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 

beszélgetést, melyben megfogalmazza mindkettejük érveit!   

Bármilyen, tartalmában logikus érvelés elfogadható, melynek az abszurditás a kiindulópontja. 

Pl.: A postás szerepeltetése lassítja az előadást, előre elmondja a végkifejletet, a színháznak 

nem áll rendelkezésére még egy szereplő stb.; a postás szerepe dramaturgiai szempontból 

fontos, szinte istenként rendelkezik emberek sorsáról, ez maga az abszurditás stb. 

 

(Öt érv és öt ellenérv, összesen 10 pont.)  
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13. KORTÁRSAINK  

 

Színházi szakemberként lehetőséget kap rá, hogy megalapítsa a kortárs drámák 

színházát. Mely szerzőktől 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! 

 

Bármilyen tartalmában helyes, logikus érvelés elfogadható. 

 

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

művek csak abban az esetben elfogadhatók, ha a szerző adaptálta színpadra.) 

 

A 6. feladatban látható illusztráció: Christopher Marlowe, Lope de Vega, Racine portréi. 

A 10. feladatban látható illusztráció: Déryné Széppataki Róza, Megyeri Károly, Kántorné 

Engelhardt Anna, Szentpétery Zsigmond 


