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1. BEMELEGÍTŐ JÁTÉK: DRÁMASZERZŐK – MŰVEK – SZEREPLŐK 

Kösse össze az alábbi ábrában szereplő összetartozó drámaszerzőket, műcímeket 

és szereplőket! (Három összekötött elem 1 pont, összesen 5 pont.)  
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2. MŰVÉSZETI ÁGAK, SZÍNHÁZI SZAKMÁK ÉS KÉPVISELŐIK 

Az alábbi táblázat első oszlopában művészeti ágak, illetve a színházművészettel 

közvetlen vagy közvetett kapcsolatban álló szakmák szerepelnek. A második oszlopba 

nevezzen meg egy-egy, az adott művészeti ágban, illetve szakmában alkotó művészt! 

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

 

irodalom/színházművészet (drámaíró) pl. Székely Csaba 

irodalom/színházművészet (dramaturg) pl. Radnóti Zsuzsa 

irodalom/színházművészet (színházi kritikus) pl. Jászay Tamás 

zeneművészet/színházművészet (zeneszerző) pl. Dés László  

színházművészet (színművész) pl. Ruttkai Éva 

színházművészet (rendező) pl. Zsótér Sándor 

színházművészet (bábművész) pl. Szívós Károly 

táncművészet/színházművészet (táncművész vagy koreográfus) pl. Bozsik Yvette 

képző-/színházművészet (látványtervező, díszlet-, jelmeztervező) pl. Antal Csaba 

építészet (színházi épületet tervező építész)  pl. Siklós Mária  

 

3. FOGALOM ÉS JELENTÉS 

Fejtse ki röviden az alábbi fogalmak jelentését! (Legalább két jellemző elemet 

tartalmazó fogalommagyarázatonként 1 pont, összesen 10 pont.) 

 

bohózat   erős túlzásra, helyzetkomikumra fókuszáló vígjátéki műfaj  

commedia dell’arte  tipikus figurákat szerepeltető rögtönzéses vígjáték 

hármas egység elve  a cselekmény, a tér és az idő egysége 

jelenet    szerkezeti egység, amelyben a szereplők azonosak 

katarzis    a dráma, a színház által kiváltott lelki megtisztulás  

prologosz   az ókori görög dráma szerkezeti egysége, előbeszéd 

moralitásjáték   középkori keresztény liturgikus drámatípus, erkölcsjáték 

olvasópróba  az előadás bemutatására felkészülés első közös együttléte 

premier    a színházi előadás első nyilvános bemutatása 

szcenika   a színház látványelemeinek összessége (tér, technika stb.) 

Bármely más megfogalmazású, tartalmában helyes megoldás elfogadható. 
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4. NAGY KORSZAKOK DRÁMAHŐSEI 

Írjon egy-egy példát a táblázatban szereplő kultúrtörténeti korszakok drámai 

szereplőire, hőseire! (Elemenként 1 pont, összesen 10 pont.) 

GÖRÖG KLASSZIKUS pl. Oidipusz 

RÓMAI KLASSZIKUS pl. Pyrgopolinices 

LITURGIKUS DRÁMA pl. Jótett 

ANGOL RENESZÁNSZ pl. Cordelia 

SPANYOL BAROKK pl. Don Juan  

FRANCIA KLASSZICIZMUS pl. Cid 

MAGYAR ROMANTIKA pl. Az Éj 

OROSZ REALIZMUS pl. Hlesztakov 

MAGYAR REALIZMUS pl. Liliom 

ABSZURD  pl. Estragon 

 

5. KRONOLÓGIA 

A művek előtti négyzetbe sorszámot írva állítsa keletkezésük szerint időrendi sorba 

az alábbi drámákat! (Elemenként 0,5 pont, összesen 4 pont.) 

 

Shakespeare: Rómeó és Júlia 

Arisztophanész: Lüszisztraté 

Molière: A fösvény 

Tasnádi István: Közellenség 

Mrożek: Tangó 

Molnár Ferenc: Liliom 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Csehov: Sirály 
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6. BÁBSZÍNHÁZ 

Írja a megnevezéseket tartalmazó négyzetekne a meghatározások betűjelét és a 

képek sorszámát! (Helyesen kitöltött négyzetenként 2 pont, összesen 8 pont.) 

Nevezzen meg és jellemezzen röviden az alábbiakon kívül még egy bábtípust! (2 pont.) 

    

Pl.:  

Maszkos játék: A bábjáték olyan formája, amikor a színész a testével játszik a színpadon, 

de arcát vagy egész fejét álarc takarja. 

Tárgyjáték, tárgybáb vagy tárgyanimáció: a bábjáték nem bábnak készült figurákkal, 

hanem hétköznapi tárgyakkal művelt formája. 

Feketeszínház: sötét színpadon fekete ruhás színészek botra szerelt figuráikat egy 

fénysíkba tartják, azt az illúziót keltve a nézőben, hogy a báb magától mozog. 

Bunraku: három bábszínész által hátulról mozgatott japán bábtípus. A főmozgató egyik 

kezével a báb fejét, másikkal a kezét, a két segédmozgató a báb bal kezét és a lábait 

irányítja. 

Pálcás vagy botbáb: a bábszínész a paraván fölött három pálcával (két kéz- és egy 

fejpálca) mozgatja a figurát.  

Ujjbáb vagy gyűszűbáb: Az ujjbábok olyan kisméretű bábok, melyekben csak 

egyetlen ujj fér el. 

A feladatban szereplő képek forrásai: 
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/04/23/21/48/harry-potter-3345685_960_720.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/10/13/51/kasper-dolls-1583249__340.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/22/08/03/mask-dance-2774710_960_720.jpg 

https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/13/13/01/easter-3222492_960_720.jpg 

 

  

kesztyűsbáb 

D, 2 

óriásbáb 

B, 3 

marionett 

A, 1 

árnyjáték 

C, 4 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ujj
https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/10/13/51/kasper-dolls-1583249__340.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/22/08/03/mask-dance-2774710_960_720.jpg
https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/13/13/01/easter-3222492_960_720.jpg
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7. SZÍNHÁZAINK  

Írja a táblázatban szereplő magyar nyelven játszó színházak közül tíznek a neve mellé 

a város nevét, ahol működik! (Elemenként 1 pont, összesen 10 pont.) 

Állami Magyar Színház Kolozsvár 

Csiky Gergely Színház  Kaposvár / Temesvár 

Csokonai Színház  Debrecen 

Gárdonyi Géza Színház Eger  

Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg 

Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Beregszász 

Jászai Mari Színház Tatabánya 

Jókai Színház Békéscsaba / Komárom 

Katona József Színház Kecskemét / Budapest 

Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza 

Népszínház Szabadka 

Latinovits Színház Budaörs 

Örkény Színház Budapest 

Petőfi Színház Veszprém / Sopron 

Radnóti Színház Budapest 

Szigligeti Színház Szolnok / Nagyvárad  

Tamási Áron Színház Sepsiszentgyörgy 

Thália Színház Budapest / Kassa 

Vörösmarty Színház Székesfehérvár 

Weöres Sándor Színház Szombathely  

 

8. KLASSZIKUSOK ÚJRATÖLTVE…  

A klasszikus művek minden kor számára hordoznak aktualitást. Tanulmányaiból, 

színházi vagy olvasmányélményeiből idézzen föl olyan drámát vagy drámarészletet, 

amelynek a központi kérdése a tőlünk független erőkkel – pl. istenek, sors, természeti 

csapás, hatalmi önkény – való küzdelem, és 10-12 mondatban fejtse ki a párhuzamot 

napjainkkal! (10 pont) 

Bármilyen – tartalmában helyes – megfogalmazású válasz elfogadható, amelyben a 

versenyző megnevez egy drámát, illetve drámarészletet, és kifejti a napjainkhoz fűződő 

párhuzamot. Elvárható tartalmak: a választott dráma és szerző megnevezése (pl. Madách 

Imre: Az ember tragédiája, Szophoklész: Oidipusz király, Antigoné, Shakespeare: Rómeó 

és Júlia, Akárki), a tőlünk független erők (pl. istenek, sors, természeti csapás, hatalmi 

önkény) felismerése a választott műben vagy részletben, párhuzam keresése és találása a 

mai helyzettel stb. 

Az esszé pontszámát meghatározza a nyelvi igényesség, szakkifejezések használata, a 

kreatív ötletek eredetisége, ereje és kifejtettségének mélysége is.  
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9. TÁRSKERESŐ ROVAT 

Írjon egy legfeljebb 2-3 mondatos társkereső hirdetést az alábbi drámai hősök 

nevében, amelyben bemutatkoznak, és tömören elmondják, kik ők, illetve milyen 

társra vágynak! (10 pont) 

Bármilyen – tartalmában helyes – megfogalmazású válasz elfogadható, amelyben a 

versenyző kifejti azokat az összetevőket, amellyel jellemezhető az adott drámai hős, és 

amelyből felismerhető a drámai párja is. 

 

10. DRÁMAI PÁROK 

Shakespeare halhatatlan szerelmespárjait kell összehozni! Írja be az ábrákba a 

drámai hős párját, és annak a drámának a címét, amelynek hősei! (Elemenként 1 pont, 

összesen 6 pont.) 

Lysander Othello 

Hermia Desdemona 

Szentivánéji álom Othello, a velencei mór 

Ophelia 

Hamlet 

Hamlet, dán királyfi 

A feladatban szereplő kép forrása: https://cdn.pixabay.com/photo/2019/06/08/01/20/othello-4259405__340.png 

 

11. SZÍNHÁZI ELŐADÁS ELEMZÉSE 

Soroljon föl legalább öt szempontot, amelynek figyelembevételével elemezne egy 

látott színházi előadást, majd ezek mentén néhány mondatban mutasson be egyet 

azok közül, amelyek – akár pozitív, akár negatív értelemben – emlékezetesek voltak 

az Ön számára! (Szempontonként 1 pont, elemzés 5 pont, összesen 10 pont.) 

Bármilyen – tartalmában helyes – megfogalmazású válasz elfogadható, amelyben a versenyző 

kifejti azokat az összetevőket, amellyel egy színházi előadást le lehet írni, be lehet mutatni, 

elemezni lehet.  Elvárható tartalmi elemek: legalább öt elemzési szempont (pl. az eredeti 

irodalmi alkotás bemutatása; a mű elhelyezése az író, a rendező, a műhely munkásságában; 

műfaji meghatározás; a rendezői alapgondolat; a színészek munkája, színészi eszközök, 

színészvezetési módszerek; a színpadi látvány, díszlet, jelmez, szcenika; az előadás zenei és 

mozgásvilága; a hatás), a választott előadás alkotóinak ismerete (pl. író, rendező, színészek, 

látványtervezők, koreográfus, zenei munkatárs, színház, illetve társulat), az előadás választott 

szempontok szerinti bemutatása. 

Az esszé pontszámát meghatározza a nyelvi igényesség, szakkifejezések használata, a kreatív 

ötletek eredetisége, ereje és kifejtettségének mélysége is. 
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12. KARAKTER 

Válasszon egy szereplőt a mellékelt festmények egyikéről, majd 10-12 mondatban 

alkossa meg a karakterét, írja meg a történetét, kapcsolatait, konfliktusait! (10 pont) 

Bármilyen – tartalmában helyes – megfogalmazású válasz elfogadható, amelyben a versenyző 

a választott (a képről vagy a szövegből egyértelműen azonosítható) és felépített karakter köré 

létrehoz egy történetet. Elvárható tartalmi elemek: a választott karakter jellemvonásai, a 

státusza, a többi karakterhez fűződő viszonya, elfogadottsága vagy elutasítottsága, esetleges 

konfliktusa, a választott festményen rögzített pillanat előzményei, az ábrázolt pillanat utáni 

események stb. Az esszé pontszámát meghatározza a nyelvi igényesség, szakkifejezések 

használata, a kreatív ötletek eredetisége, ereje és kifejtettségének mélysége is. 

(A mellékelt képen Repin A zaporozsjei kozákok levelet írnak a szultánnak című festménye 

látható.) 


