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1. Egy motívum: fák 
 
Nevezze meg az alábbi idézetek szerzőjét és a művek címét! (Idézetenként 1 pont, csak teljes, 
hibátlan válaszra adható pont.) 
 
 
 
a) „Ah, de mit látok? középen 
Ott egy almatő virít, 
Csillag, gyöngy és földi ágból,  
Három ellenző világból, 
Új jelenség, új csoda.” 
 
Szerző:………………………………………….. Cím: ……………………………………… 
 
 
b) „- E két sudár fát a kellő középen 
         Megátkozom, aztán tiéd legyen. 
      - Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy” 
 
Szerző:………………………………………….. Cím: ……………………………………… 
 
 
c) „- Milyen fa ez? 
      - Azt hiszem, szomorúfűz. 
      - És miért nincs levele? 
      - Kiszáradt. 
      - Vége a szomorúságnak.” 
 
Szerző:………………………………………….. Cím: ……………………………………… 
 
 
d) „Top, top; és ez itt rettentő jó hely a próbára.  Ez a kis zöld gyep a színpad, ott az a 
galagonyabokor öltözőszoba; s egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem előtt.” 
 
Szerző:………………………………………….. Cím: ……………………………………… 
 
 
e) „Kivágni a cseresznyefáimat? … Jaj, lelkem, bocsásson meg, de maga igazán nem tudja, 
mit beszél. Az egész kormányzóságban nincs még egy ilyen nagyszerű cseresznyéskert, mint 
a mienk.” 
 
Szerző:………………………………………….. Cím: ……………………………………… 
 
 

5 pont  
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2. Apróhirdetések 
Nevezze meg azt a szereplőt, aki feladhatná az alábbi apróhirdetéseket! (Megoldásonként 1 
pont) 
 
a) Dobozoláshoz segédmunkaerőt felveszek. Margóvágót biztosítok. Tűzoltók kíméljenek. 

……………………………….  

b) Tapasztalt pszichológust keresek édesapját tragikus hirtelenséggel elvesztő fiam 
kezelésére. Pénz nem akadály. „Kizökkent idő” jeligére várja a jelentkezéseket egy aggódó 
anya. 

……………………………… 

c) Titokban esketést, áltemetést, lelki tanácsadást vállalok. Verona Bt. 

……………………………… 

d) Megbízható ajánlólevéllel rendelkező, hűséges alattvalókat keresek megüresedett báni 
pozícióra. Teremtésben vesztesek kíméljenek. 

………………………………. 

 

4 pont  

 
 
3. Párkereső 
a) Az alábbi szereplők közül válasszon ki két-két olyan párt, akik között a megadott viszony 
áll fenn! (Viszonyonként 1 pont) 
 
OIDIPUSZ KIRÁLY  
POLONIUS  
WILLY LOMAN 
MERCUTIO 
MELINDA 
TÓT LAJOS 
GERTRUD 
OPHÉLIA 
MÖBIUS  
TREPLJOV 
AGÁRDI PÉTER  
DORINE 
ARKAGYINA  
ELMIRA 
HUGÓ 
ZILIA DUCA 
LAERTES  

DESDEMONA 
PERNELLE ASSZONY 
LAIOSZ 
MIRÍGY 
TYBALT 
POZZO 
JAGO 
LILIOM 
JULIKA 
BALGA 
VÉNASSZONY 
FLORINDO 
PUCK 
LUCKY 
GIANETTA 
NYINA  
CSONGOR 

IOKASZTÉ 
LINDA 
ORGON 
HORATIO 
PHAEDRA 
OTHELLO 
ROMEO 
SRÁC 
BRABANTIO  
ŐRNAGY 
MARISKA 
BENVOLIO 
TRUFFALDINO  
MATHILDE VON ZAHND  
OBERON  
MARIKA 
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Szülő-gyermek viszony: 

……………………………………………   és    …………………………………………

……………………………………………   és    …………………………………………

Szerelmes viszony: 

……………………………………………   és    …………………………………………

……………………………………………   és    …………………………………………

Úr-szolga viszony: 

……………………………………………   és    …………………………………………

……………………………………………   és    …………………………………………

Gyilkos-áldozat viszony: 

……………………………………………   és    …………………………………………

……………………………………………   és    …………………………………………

Baráti viszony: 

……………………………………………   és    …………………………………………

……………………………………………   és    ………………………………………… 

 

b) Keressen párhuzamokat az alábbi két-két szereplő között! A talált párhuzamosságokat 
fejtse ki egy-két mondatban! (szereplőpáronként 1 pont) 

SZISZÜPHOSZ – TÓT LAJOS 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

OIDIPUSZ – MÖBIUS  

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

HAMLET – TREPLJOV   

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

8 pont  
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4. Terek 
a) Jelölje be vízszintes vonalazással az alábbi ábrákon, hogy hol helyezkedtek el az 
előadásban részt vevő személyek! (Ha egy ábrán több részt is meg kíván jelölni, számozza 
meg azokat!) (Ábránként 1 pont, csak hibátlanul jelölt ábráért adható pont) 
b) Jelölje be függőleges vonalazással az alábbi ábrákon, hogy hol tartózkodtak a nézők! (Ha 
egy ábrán több részt is meg kíván jelölni, számozza meg azokat!) (Ábránként 1 pont, csak 
hibátlanul jelölt ábráért adható pont) 
c) Írja az ábrák alá egy-két mondatban, hogy milyen díszleteket, jelmezeket használtak az 
ábrázolt színházban! (Ábránként 1 pont) 
d) Soroljon fel két színházi technikai eszközt, amelyet az ábrázolt színházban használtak! 
(Elemenként 0,5 pont, összesen ábránként 1 pont) 
 
 

 
 
 
Díszletek, jelmezek: 
 
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

 

Színházi technikai eszköz: 

1…………………………………………..

2………………………………………….. 

 
  Díszletek, jelmezek: 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

 

Színházi technikai eszköz: 

1…………………………………. 

2………………………………… 

 
 
 

8 pont  
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5. Antigoné kontra Kreón 
 
Írjon az alábbi Antigoné-értelmezések mindegyikének indoklására egy-egy tartalmi érvet, és 
fejtse ki, hogyan kapcsolódik a megadott állításhoz! (Feladatrészenként 2 pont) 
 
 
a) Hegel értelmezése szerint mindkét szereplőnek a maga által képviselt erkölcsi és 
világnézeti platformról igaza van. A tragédia azért következik be, mert saját elveinek 
megsértése nélkül egyik sem képes a másik igazát befogadni. 
 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

b) Hölderlin szerint Antigoné az isteneket hívta ki maga ellen tettével, hiszen helyettük 
magára vállalta az isteni törvény nevében való cselekvést. 
 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

c) George Steiner szerint az ellentét csak apropó Antigoné lázadása számára a végzet ellen. A 
prologoszban Antigoné jelzi a Labdakidák (Oidipusz leszármazottai) sorsának tragikumát, a 
leszármazottak általuk el nem követett bűnökért vezekelnek. Két lehetőség nyílik számukra: 
vagy elviselik illetve állandóan menekülnek végzetük elől, vagy elébe mennek saját tragikus 
sorsuknak. Antigoné az utóbbi utat választja. 
 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

6 pont  
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6. Commedia dell’ arte 
Az alábbi drámákban megjelenő szereplők közül néhány - jellemvonásai, beszédmódja 
alapján - megidéz egy, a commedia dell’arte időszakából ismert szereptípust. Írja a dráma 
mellé a felismert szereptípus(ok) nevét! (Egy drámához legalább két szereptípust kapcsoljon.)  
(Drámánként 1 pont) 

 
   Pantalone                    Capitano                         Dottore                           Arlecchino 
 
Plautus: A hetvenkedő katona 
……………………………………………………………………………………………….. 
Molière: A fösvény 
……………………………………………………………………………………………….. 
Molière: Képzelt beteg 
………………………………………………………………………………………………… 

3 pont  

 
7. Egy motívum: madarakkal 
Fogalmazza meg, milyen jelentéssíkok jelennek meg az alábbi idézetek madaras szóképeiben! 
(Idézetenként 2 pont) 

Példa: „ Tapot se; dacolunk e baljóslattal: hisz egy verébfi sem eshetik le a gondviselés 
akaratja nélkül. Ha most történik: nem ezután; ha nem ezután, úgy most történik; s 
ha most meg nem történik, eljő máskor: készen kell rá lenni: addig van.” 
(Shakespeare: Hamlet) 
A verébfi képével Shakespeare azt fejezi ki, hogy még egy apró, gyenge, öntudatlan 
élőlény pusztulása sem véletlen, végzetét senki nem kerülheti el. A verébfi képének 
kimondatlan ellentéte és egyben párhuzama itt az ember, azaz maga Hamlet. 

 
a) „Már menni készülsz? Messze még a reggel,  
Ne félj, szerelmem: nem pacsirta szól! 
A csalogányunk csattog minden éjjel:  
Amott tanyáz a gránátalmafán.” 
(Shakespeare: Romeo és Júlia)  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
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b) „OTTÓ  Frissen – beszélj – találhattad magát? 
BIBERACH  Találtam – a galamb helyett oroszlánt” 
(Katona József: Bánk bán)  
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
c) „HJALMAR … apám jóban van Pettersennel, és amikor meghallotta, hogy mi van a 
vadkacsával, addig mesterkedett, amíg meg nem szerezte tőle magának.  
GREGERS És itt nálatok a padláson most remekül érzi magát. 
HJALMAR Igen, bámulatosan jól megvan. (…) Tudod, most már olyan régóta itt van, hogy 
már el is felejtette a régi szabad életét. És hát tudod, ez a lényeg.” 
(Ibsen: A vadkacsa) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 
d) „Én sirály vagyok. Nem, nem az … Emlékszik, lelőtte azt a sirályt? Véletlenül jött egy 
ember, meglátta, és unalmában elpusztította… Egy kis elbeszélés témája…” 
(Csehov: Sirály) 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

8 pont  

 
8. Forrásunk, Shakespeare 
Az alábbi táblázat Shakespeare művei alapján készült későbbi művészeti alkotásokat 
tartalmaz. Töltse ki a táblázat hiányzó elemeit! (Válaszonként 1 pont) 
 

A mű címe az alapjául szolgáló 
Shakespeare-mű címe 

művészeti ág alkotó 

Rosencrantz és 
Guildenstern 
halott 

 dráma  

Othello Othello 
 
 

 Verdi 

West Side Story  
 
 

musical Leonard 
Bernstein 

RAN Lear király 
 
 

 Kuroszava 

 
 
 
 

5 pont  
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9. Énekeljünk! 
Rendezze a táblázatba az alábbi meghatározásokat! Írja a megfelelő oszlopba az odaillő állítás 
sorszámát! (Egy meghatározás csak egy helyre írható!) (Oszloponként három jó megoldás 1 
pont, oszloponként két jó megoldás 0,5 pont) 
 
1. A történet menetéhez szorosan kapcsolódik 
2. Előadása professzionális énekes képzettséget igényel 
3. Sok diszharmonikus hangzatot tartalmaz 
4. Nagy a hangterjedelme 
5. Általános igazságokat fogalmaz meg 
6. Leginkább komédiákban, bohózatokban alkalmazzák 
7. Egyike az elidegenítő effektusoknak 
8. Harmonikus, könnyed, fülbemászó dallamú 
9. Az elnevezése a latin-görög „levegő” szóból származik 
 

operaária dalbetét song 
 
 

  

 
 

  

  
 

 

 

3 pont  

10. A kezdőbetű adott  
Nevezze meg a definíciók által meghatározott fogalmat! Segítségül megadtuk a kezdőbetűket. 
(Megoldásonként 1 pont) 
 

a) Olyan drámatípus, amelyben a múlt időben végbement események  meghatározzák az egész 
dráma menetét: a múlt feltárulásának folyamata a jelenbeli cselekmény lényege.  

a………………………………………. 

b) Azoknak a XX. századi irányzatoknak a közös neve, amelyek a művészi forma radikális 
megújítására törekedtek különböző módokon (pl.: futurizmus, kubizmus, expresszionizmus 
stb.) 

a……………………………………… 

c) Dionüszosz tiszteletére zenével, tánccal előadott himnusz 

d………………………………………. 

d) Összetett esztétikai minőség: a félelmetes, torz vagy fenséges vonások ötvöződnek kedves 
vagy komikus elemekkel, s a rémület és a nevetés együttes hatását váltják ki. 

g……………………………………… 

e) Olyan alak, akinek jellemében nem vagy nemcsak egyedi sajátságok, hanem egy nagyobb 
csoportra általánosan jellemző jegyek is kifejeződnek. 

t………………………………………. 

5 pont  
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11. Fényképekről 
Párosítsa össze: az alábbi képek közül melyik kép melyik dráma előadását ábrázolja. A 
döntését minden esetben indokolja is néhány mondattal! (Öt helyes válasz 1 pont, három 
helyes válasz 0,5 pont. A helyes indoklás 1-1 pontot ér.) 
 
Szophoklész: Oidipusz király, Shakespeare: Ahogy tetszik, Goldoni: Két úr szolgája, Molière: 
Mizantróp, Brecht: Koldusopera 
 
 
 

  a)   b) 
 
 

   c)       d) 
 
 

                                       e) 
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a) A dráma szerzője, címe: ……………………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 
b) A dráma szerzője, címe: ……………………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

c) A dráma szerzője, címe: ……………………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

d) A dráma szerzője, címe: ……………………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

e) A dráma szerzője, címe: ……………………………………… 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

6 pont  
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12. Magdolnáról 
Olvassa el az alábbi drámarészlet szövegét, és utána válaszoljon a kérdésekre! (Kérdésenként 
1 pont, az a) kérdésre adott válasz 2 pont) 
 
„Magdolna: 
Ah, mely jó kedvemre élek ez világban, 
Fel s alá sétálok úri palotámban, 
Életemet töltöm kedves nyájasságban, 
Nádszál ifiakkal vagyok vígasságban. (…) 
 
Mundus (Világ): 
Mostan bízvást éljed az te világodot, 
Soha hátra ne hagyd cifra ruháidot,  
Mindenfelől szépen csinogasd (= 
csinosítsd) magadot, 
Most ideje, éljed az te világodot. 
 
Genius Charitatis (A könyörületesség 
szelleme): 
Óh, mely nagy gyötrelem készíttetik 
néked, 
Hogy ha el nem hagyod feslett életedet, 
Lelki szeretetből azért kérlek téged, 
Tarts penitenciát, s féljed Istenedet. (…) 
 
Magdolna: 
Ez Világ, úgy látom, azokot szereti, 
Akiknek legcifrább az ő öltözeti, 
Mindeneknek kedvét az oly ember tölti, 
S nékem az szerencse sok javát ígéri. (…) 

 
Mundus (Világ): 
Látom gyenge s ritka virágzó termettel, 
Felruházott Isten téged szép személlyel, 
Ajándékot osztott néked nagy bőséggel, 
Ne rontsd tehát magad sanyarú élettel. (…) 
 
Visus (Látás): 
Most vagyon ideje, élhetsz ez világban,  
Szemeidet ne tartsd vak fogságba otthon, 
De fel s alá járván vigyázz az utcákon,  
Mulasd szemeidet az szép virágokon. (…) 
 
Angelus Terrens (Rémisztő angyal): 
Óh, kérlek, ne véljed, Világnak leánya, 
Gonosz kevélységnek iszonyú hajléka, 
Hogy téged vigyenek ezek vigasságra,  
Sőt kimondhatatlan iszonyú kínokra. (…) 
 
Magdolna: 
Jaj, be megrettente ez angyalnak szava, 
Ha az kíntól meg nem menthet Világ 
jova.” 
 
 
 

                   (Ismeretlen szerző: Nagypénteki játék Ábrahám és Krisztus áldozatáról 1765) 
 
 
a) Hogyan csoportosítaná a fenti részlet szereplőit? Jellemezze a csoportokat! 

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

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

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

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

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

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

b) A mű címe Nagypénteki játék Ábrahám és Krisztus áldozatáról. Ennek alapján milyen 

középkori drámai műfajú szövegek közé sorolná? 

………………………………………………………………………………………………… 
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c) Az idézett részlet emellett melyik középkori drámai műfajt idézi meg még? 

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

d) Ennek a drámának nem ismerjük a szerzőjét. Vajon mi lehetett a foglalkozása, és hol 

dolgozhatott? 

…………………………………………………………………………………………………

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

e) Milyen céllal született meg ez a dráma a XVIII. században? Vajon hol adhatták elő, és kik 

játszhatták a szerepeket? 

…………………………………………………………………………………………………

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

f) Mutassa be, milyennek ismerjük meg Magdolnát a szöveg alapján! 

…………………………………………………………………………………………………

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

g) Mutassa be, milyennek ismerjük meg Mundust (Világot) a szöveg alapján! 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

8 pont  

 
 
13. Brechtet olvasva 
Olvassa el az alábbi részlet szövegét, és válaszoljon a kérdésekre! (Kérdésenként 1 pont, a h) 
és i) kérdésekre adott válasz 2-2 pont)  
 
„ Kurázsi mama: Azt akarod, hogy hagyjam itt Kattrint? 
A szakács: Hogy gondolod ezt?! (…) Ha mi ketten a talpunkra állunk, megkereshetjük a 
mindennapit, de hárman semmi szín alatt. Kattrin megtarthatja a kocsit. (…) 
Kurázsi mama: Mondd, hogy járhatna egyedül a kocsival? Fél a háborútól. Nem bírja 
elviselni. Micsoda álmai lehetnek! Hallom nyöszörögni éjszaka. (…) 
A szakács: Fontold meg. 
Kurázsi mama: Nincs mit megfontolnom. Nem hagyom itt a lányomat. (…) 
Mindketten el. A kocsiról lemászik Kattrin, egy bugyorral. Körülles, elmentek-e. Aztán a 
kocsikeréken egymás mellé rendezi a szakács ócska nadrágját és anyja szoknyáját, úgy, hogy 
jól látható legyen. Elkészült és már menne a batyuval, amikor Kurázsi mama visszatér (…) 
Kurázsi mama: Kattrin! Állj meg! Kattrin! Hová mész a batyuval? Elvesztetted az utolsó 
csepp józan eszedet? (Átkutatja a batyut.) Összecsomagolta a holmiját! Hallgatóztál? 
Megmondtam neki, hogy semmi se lesz Utrechtből, minek az a nyavalyás kocsma, mit 
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csinálnánk ott? Te meg én bizony nem illenénk semmi fogadóba. A háború még mindenfélét 
tartogat nekünk. (Meglátja a nadrágot és a szoknyát.) De hütyü vagy. Mit gondolsz, ha ezt 
meglátom, és te már elmentél volna? (Keményen tartja Kattrint, aki menne.) Ne gondold, 
hogy miattad adtam ki az útját. A kocsi miatt. Nem válok el a kocsitól, nagyon megszoktam, 
igazán nem érted történt, hanem a kocsiért. Mi majd elmegyünk a másik irányba, a szakács 
vackait kirakjuk ide, találja meg az a taplófejű. (Felmászik s kihajigál még néhány holmit a 
nadrág mellé.) No, kint van a boltunkból, és senki se lép bele többé. Most ketten csináljuk 
tovább. Ez a tél is elmúlik, mint a többi. Fogd be magad, talán havazni fog.” 
(Brecht: Kurázsi mama, 9. rész) 
 
a) Az idézett részlet két szövegfajtából áll. A szakács és Kurázsi mama között 

……………………… zajlik, míg Kattrin jelenlétében Kurázsi mama 

………………………..-t mond. 

b) Miért nem válaszol Kattrin Kurázsi mamának? Hogyan kommunikál Kattrin? 

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

c) Mi lehet a magyarázata annak, hogy a mű sok szereplőjének nem ismerjük a nevét 
(pl.:szakács, tábori pap stb.) 

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

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

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

d) Hogyan vélekedik a háborúról Kurázsi mama? 

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

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

e) Hogyan vélekedik a háborúról Kattrin? 

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

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

f) Miért fontosak ebben a részletben az aprólékos, pontos szerzői utasítások? 

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

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

g) Milyen szimbolikus jelentést hordozhat a művön végigvonuló kocsi? 

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

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

h) Jellemezze Kattrint Kurázsi mama szemével! 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………. 
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i) Jellemezze Kurázsi mamát Kattrin szemével! 

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

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

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

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

j) „De hütyü vagy.” Milyen szavakkal helyettesítené a fantázia-szót, melyet Kurázsi mama 
használ? Írjon legalább három, tartalmi-hangulati szempontból nem feltétlenül egyező 
szinonímát! 

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

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

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

 

12 pont  

 
 
 
14. Színházat látván 
Utazóként XIV. Lajos udvarában jár. Írjon egy képzeletbeli beszámolót az otthoni 
uralkodónak Molière egy, az udvarban is bemutatott vígjátékáról. Írásában térjen ki a színházi 
előadás elemeire, sajátosságaira, a szerzői és a színészi munkára, a színpadra állítás 
sajátosságaira, valamint az előadás lezajlására, légkörére, közönségére stb. (Piszkozat 
készítéséhez a mellékelt pótlap használható, illetve helyszűke esetén a pótlapon folytatható a 
feladat. A pótlapot is be kell adni.) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



Dráma                                                                                    Kódszám: 

2010/2011  OKTV 1. forduló 16

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

9 pont  

 

 

15. Válasz a kritikára 
 
Egy újságíró elmarasztaló kritikában értetlenkedik az Ön színháza legutóbbi előadásán 
felhasznált fordítás létjogosultságán. Dramaturgként nyílt válaszban érveljen a felhasznált 
fordítás mellett! (A két fordítás közül szabadon választhat, értelemszerűen a másik változat 
lesz majd a kritikus által ajánlott.) (Piszkozat készítéséhez a mellékelt pótlap használható, 
illetve helyszűke esetén a pótlapon folytatható a feladat. A pótlapot is be kell adni.) 
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HAMLET 
Lenni vagy nem lenni: ez a nagy kérdés;  
az-e a nemesebb, ha tűri lelkünk  
a pimasz sors minden gonosz nyilát,  
vagy az, ha fegyvert fogunk a bajokra,  
s véget vetünk nekik? A halál: alvás,  
nem több; s ha ezzel megszüntethető  
a szívfájdalom, a milljó ütődés, 
amit átél a húsunk ─ ezt a véget  
csak kívánni lehet. A halál: alvás;  
az alvás: talán álom ─ itt a baj: 
hogy milyen álmok jönnek a halálban,  
mikor az élet gubancát leráztuk,  
ez meggondolkodtat ─ ezért van az,  
hogy hosszú életű a szenvedés. 
Mert ki tűrné a sok szégyent, csapást, 
zsarnokságot és nagyképűsködést,  
lenézett szerelmet, kijátszott törvényt,  
a vezetők arcátlanságait, 
a csöndes embert érő száz rugást,  
ha nyugalmát megadhatná magának  
egy puszta pengével? Vinnénk-e terhet  
izzadva, nyögve egy életen át, 
ha nem félnénk, hogy mi lesz azután,  
az ismeretlen országban, ahonnan  
még nem tért meg utas ─  ez visszatart;  
inkább az ismert rosszat tűrjük el,  
mint hogy fussunk a nem-ismert felé.  
A lelkiismeret így kényszerít  
mindenkit gyávaságra; így lohasztja 
az akarat természetes szinét  
sápadt-betegre a meggondolkodás; 
a nagyravágyó, szép vállalkozások  
így futnak zsákutcába, s csúfot űzve 
a „cselekvés" nevéből. (Észreveszi 
Opheliát)  
Csöndesebben: A szép Ophelia! ─   
(Opheliához) Tündér, imáid értem is 
szóljanak! 
(Nádasdy Ádám fordítása) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAMLET 
Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.1  
Akkor nemesb-e a lélek, ha tűri 
Balsorsa minden nyűgét s nyilait; 
Vagy ha kiszáll tenger fájdalma ellen, 
S fegyvert ragadva véget vet neki? 
Meghalni ─  elszunnyadni ─  semmi több; 
S egy álom által elvégezni mind 
A szív keservét, a test eredendő, 
Természetes rázkódtatásait: 
Oly cél, minőt óhajthat a kegyes. 
Meghalni ─  elszunnyadni ─  és alunni! 
Talán álmodni: ez a bökkenő; 
Mert hogy mi álmok jőnek a halálban, 
Ha majd leráztuk mind e földi bajt, 
Ez visszadöbbent. E meggondolás az, 
Mi a nyomort oly hosszan élteti: 
Mert ki viselné a kor gúny-csapásit, 
Zsarnok bosszúját, gőgös ember dölyfét, 
Útált szerelme kínját, pör-halasztást, 
A hivatalnak packázásait, 
S mind a rugást, mellyel méltatlanok 
Bántalmazzák a tűrő érdemet: 
Ha nyúgalomba küldhetné magát 
Egy puszta tőrrel? ─  Ki hordaná e 
terheket, 
Izzadva, nyögve élte fáradalmin, 
Ha rettegésünk egy halál utáni 
Valamitől  ─  a nem ismert tartomány, 
Melyből nem tér meg utazó ─  le nem 
Lohasztja kedvünk, inkább tűrni a 
Jelen gonoszt, mint ismeretlenek 
Felé sietni? ─  Ekképp az öntudat 
Belőlünk mind gyávát csinál, 
S az elszántság természetes szinét 
A gondolat halványra betegíti; 
Ily kétkedés által sok nagyszerű, 
Fontos merény kifordul medriből 
S elveszti "tett" nevét. ─  De csöndesen! 
A szép Ophelia jő. ─  Szép hölgy, imádba  
Legyenek foglalva minden bűneim. (Arany 
János fordítása) 

                                                 
1 Másik változat: „A lét, vagy a nem-lét kérdése 
ez;” 
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…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

  

10 pont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


