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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2010/2011. TANÉV 
 

Dráma – 1. forduló 
 

Megoldások 
 
1. Egy motívum: fák 
Nevezze meg az alábbi idézetek szerzőjét és a művek címét! (Idézetenként 1 pont, csak teljes, 
hibátlan válaszra adható pont.) 
 
a) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
b) Madách Imre: Az ember tragédiája 
c) Beckett: Godot-ra várva 
d) Shakespeare: Szentivánéji álom 
e) Csehov: Cseresznyéskert 
 
 
2. Apróhirdetések 
Nevezze meg azt a szereplőt, aki feladhatná az alábbi apróhirdetéseket! (Megoldásonként 1 
pont) 
 
a) Az őrnagy (Örkény István: Tóték) 
b) Gertrud, a királyné (Shakespeare: Hamlet) 
c) Lőrinc barát (Shakespeare: Romeo és Júlia) 
d) II. Endre, Endre király (Katona József: Bánk bán) 
 
 
3. Párkereső 
a) Az alábbi szereplők közül válasszon ki két-két olyan párt, akik között a megadott viszony 
áll fenn! (Páronként 0,5 pont, összesen viszonyonként 1 pont) 
 
Szülő-gyermek viszony: 
Iokaszté és Oidipusz király; Laiosz és Oidipusz király; Polonius és Ophélia; Polonius és 
Laertes; Arkagyina és Trepljov; Pernelle asszony és Orgon; Brabantio és Desdemona 
 
Szerelmes viszony: 
Oidipusz király és Iokaszté; Willy Loman és Linda; Trepljov és Nyina; Agárdi Péter és Zilia 
Duca; Orgon és Elmira; Liliom és Julika; Hugó és Marika; Othello és Desdemona; 
(elfogadható még: Laiosz és Iokaszté; Tót Lajos és Mariska) 
 
Úr-szolga viszony:  
Elmira és Dorine; Pernelle asszony és Dorine; Orgon és Dorine; Othello és Jagó; Florindo és 
Truffaldino; Oberon és Puck; Lucky és Pozzo; Csongor és Balga 
 
Gyilkos-áldozat viszony: 
Oidipusz király és Laiosz; Tybalt és Mercutio; Romeo és Tybalt; Tót Lajos és az Őrnagy; 
Othello és Desdemona; Srác és a Vénasszony 
 
Baráti viszony:  
Romeo és Mercutio; Zilia Duca és Gianetta; Julika és Marika; Romeo és Benvolio 

5 pont  

4 pont  
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b) Keressen párhuzamokat az alábbi két-két szereplő között! A talált párhuzamosságokat 
fejtse ki egy-két mondatban! (szereplőpáronként 1 pont) 
(A megoldásban a lehetséges tartalmi érveket helyenként idézetek formájában mutatjuk meg, 
de a megoldás helyes, ha a versenyző saját szavaival fogalmazza meg az alábbi 
gondolatokat.) 
 
SZISZÜPHOSZ – TÓT LAJOS  
Pl.: A haszontalan, reménytelen munka teszi az abszurd hőst. Maga Örkény világít rá a két 
hős hasonlóságára a Tóték Levél a nézőhöz című bevezetőjében: 
„a magyar sors mindig is tele volt sziszüphoszi helyzetekkel”  
„Talán nem is volt bűne, legföljebb az, hogy oly korban élt, amikor csupán egy választás volt: 
vagy lázadónak, vagy Sziszüphosznak lehetett csak lenni.”  
 
OIDIPUSZ – MÖBIUS 
Pl.: Möbius is a tévedhetetlenek magabiztosságával hoz meg emberiséget, tágabb környezetét 
érintő döntéseket, de nem számol saját megismerése korlátaival, így legjobb szándéka ellenére 
is akaratával, erkölcsi rendjével merőben ellentétes célt ér el. Dürrenmatt 21 pont a 
Fizikusokhoz című írásában utal az antik hősre a 9. pontban: 
„A tervszerűen cselekvő emberek meghatározott célra törnek. A véletlen akkor sújtja le őket a 
legnagyobb csapással, ha e véletlen következtében éppen a céljuk ellentétéhez érnek el: 
ahhoz, amitől rettegtek, ahhoz, amit el akartak kerülni (pl. Oidipusz).”  
 
HAMLET – TREPLJOV 
Pl.: A két hős magára maradása, idegensége a környezetükkel szemben, a különcség érzete, 
teljes elszigetelődés, problematikus viszony az anyjával és annak új társával, az öngyilkosság 
gondolata (Hamletnál lásd a nagymonológ), szerelmi kudarc. 
 
Arkagyina és Trepljov egyik párbeszédükben idéznek is a Hamletből: 

ARKAGYINA 
(a "Hamlet"-ből idéz) "Oh, Hamlet, ne beszélj. Lelkem mélyébe fordítod szemem, hol 
több olyan folt árnya látszik, amely soha ki nem mén." 
TREPLJOV 
(ugyancsak a "Hamlet"-ből) "Hah, egy zsíros ágy nehéz szagú verítékében élni; bűzben 
rohadva mézeskedni ott a szurtos almon..." 

 
Trepljov még egy helyen idézi meg Hamletet Nyinához intézett beszédében, mikor Trigorint 
megpillantja:  

TREPLJOV 
(Meglátja Trigorint, aki egy kis könyvet olvasva jön)  Itt jön az igazi tehetség; úgy lépked, 
mint Hamlet, ő is könyvet tart a kezében.  (Csúfolódva)  "Szó, szó, szó..." Még nem ért ide 
a nap, maga máris úgy mosolyog, a tekintete máris szétolvadt az ő sugaraiban. Nem 
zavarom tovább.  (Elsiet)  

 
(Minden más, tartalmilag helyes válasz elfogadható.) 

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) 
      

Antik görög színház Angol reneszánsz színház 

a) színészek: proszkenion (3)  
    kar: orkhesztra (4) 

a) előszínpad, hátsó színpad, felső színpad 

b) theatron (1) b) állóhelyek a földszinten, 
    páholysorok körben 
 

c) díszletek: jelzések (pl.: szikla, szekér stb.) 
A táj szépsége a díszlet, a szkéné jelezhet 
palotát vagy templomot. 
jelmezek: teljes arcot takaró maszk, 
magasított talpú cipő, díszes, ünnepi öltözet 

c) díszletek: mozgatható, kevés, szavakkal 
teremti meg a helyszínt (szövegdíszlet), 
kellékek (pl.: kard, könyv, kupa stb.)  
jelmezek: arisztokraták levetett ruhái, nem a 
darab által ábrázolt kort idézi meg 

d) pl.: bronteion (mennydörgés-gép), 
mekhané, emelők, zajgépek stb. 

d) pl.: ágyúgolyók a padláson (vihar), 
csapóajtó (Hell), kardcsörgetés 
csatajeleneteknél stb. 
 

 
(Minden más, tartalmilag helyes válasz elfogadható.) 

8 pont  

 
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 megoldásban a lehetséges tartalmi érveket idézetek formájában mutatjuk meg, de a 
megoldás helyes, ha a versenyző saját szavaival fogalmazza meg a fenti gondolatokat.) 
 
a) Kreón álláspontja pl.:  
       „ s ki a hazával szembefordul, az nekem/ sosem lehet barátom.” 
       „Míg hatalmon én vagyok,/ egyforma osztályt nem nyer hitvány s derék” 
       „Ő maga volna férfi, asszony volnék én magam,/ ha megtorlatlan hagynám ezt a 

lázadást.” 
       „Fejetlenségnél nincs a földön vész nagyobb” stb. 
Antigoné álláspontja pl.: 

 „Olyan hatalmas soha nem lehet szavad,/ hogy bármi földi rendelettel elsöpörd/ az  
istenek íratlan, szent törvényeit.” 

 „(Hazája ellen tört. A másik védte azt.)/(Haimón) Az alvilágban mind a kettő egyjogú.” 
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 „miért érdemelnék dicséretet,/ ha nem azért, mert eltemettem tisztesen/ tulajdon bátyám” 
stb. 

b) pl.:   (Antigoné) „Azoknak tessem, kiknek illőbb tetszenem” (Iszméné) „Ha tetszenél!” 
  (Kar) „Nagyot merészeltél, leány! 
   Igazság istenasszonyának  
  megostromoltad trónusát” 
       (Iszméné) „Felforr a véred, mert nem hűti hódolat.” stb.  

c) pl:    (Iszménének) „Kiáltsd ki, rajta!” (hogy mit akarok tenni) 
  (Őr) „Közrefogtuk…de akkor is nyugodtan állt.” 
  „Elismerem, sosem fogom tagadni azt.” (a tettét) 
  „Hogy meg kell halnom, azt törvényed nélkül is tudom” 

  „Az én lelkem már rég halott:/ a holtak országához tartozom vele.” stb. 
 
(Minden más, tartalmilag helyes válasz elfogadható.) 

6 pont  

 
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, csak mindkét szereptípus helyes megjelölésére adható pont.) 
 
Plautus: A hetvenkedő katona – Capitano, Arlecchino 
Moliére: A fösvény – Pantalone, Arlecchino 
Moliére: Képzelt beteg – Dottore, Pantalone 
 
 
 
7. Egy motívum: madarakkal 
Fogalmazza meg, milyen jelentéssíkok jelennek meg az alábbi idézetek madaras szóképeiben! 
(Idézetenként 2 pont) 
 
a) Pl.: A két kép ellentétes, az ellentét alapja, hogy melyik madár mikor dalol. Ehhez 
többletjelentés is társul: a csalogány az éjszaka, a boldogság, a szerelem, a beteljesülés 
madarává, míg a pacsirta a hajnal, a realitás, az elválás madarává válik.  
 
b) Pl.: A galamb képe itt az ártatlanságot, szelídséget, és a vadászzsákmányt is jelentheti. 
Ellentéte, az oroszlán az Ottó számára megjelenő veszélyt, a Melinda felé irányuló védelmet, 
az erőt fejezi ki. 
 
c) Pl.: A vadkacsa jelentése már szimbólummá válik: sérült, bezárt madár, akivel valaki a 
saját kénye-kedve szerint bánik, és ennek az állat még nincs is tudatában, jól érzi magát ezek 
között a körülmények között – mindez Hedvig személyének, betegségének és életének jelképe 
lesz. 
 
 
 

3 pont  
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d) Pl.: A sirály képe a szabadságra, a lelőtt sirály a kiszolgáltatottságra, értelmetlen pusztításra 
utalhat. 
 
(Minden más, tartalmilag helyes válasz elfogadható.) 
 

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 

Hamlet dráma Tom Stoppard 

Othello Othello 
 
 

opera Verdi 

West Side Story Rómeó és Júlia 
 
 

musical Leonard 
Bernstein 

RAN Lear király 
 
 

film Kuroszava 

 
 
 
 
 
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) 
 
Operaária dalbetét song 
2. Előadása professzionális 
énekes képzettséget igényel 
 

1. A történet menetéhez 
szorosan kapcsolódik  
 

3. Sok diszharmonikus 
hangzatot tartalmaz 
 

4. Nagy a hangterjedelme 
 
 

6. Leginkább komédiákban, 
bohózatokban alkalmazzák 
 

5. Általános igazságokat 
fogalmaz meg 
 

9. Az elnevezése a latin-
görög „levegő” szóból 
származik 
 

8. Harmonikus, könnyed, 
fülbemászó dallamú 
 

7. Egyike az elidegenítő 
effektusoknak 
 

 

3 pont  

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

a) analitikus dráma 

b) avantgarde 

c) dithirambosz 

d) groteszk 

e) típus 

5 pont  

 
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.) 
 
a) Molière: Mizantróp 
a korra utaló jelmezek, a jellegzetes testhelyzet, klasszicista játékmód 
b) Shakespeare: Ahogy tetszik 
a nézők elhelyezkedése (a színpad körül állnak, a karzaton ülnek), a díszlet hiánya, a színpad 
látható tagoltsága (előszínpad, hátsó rész) 
c) Brecht: Koldusopera 
jellegzetesen XX. századi színpadkép: felirat, háttérben felhőkarcoló, a rajzolt alak ruházata  
d) Szophoklész: Oidipusz király 
maszkok, antik görög színházat idéző jelmezek, a középen álló alakot körülvevő Kar  
e) Goldoni: Két úr szolgája 
a szerplők, különösen egyikük öltözetéről, maszkjáról felismerhető a commedia dell’arte 
jellegzetes figurája, az ábrázolt mozgás a commedia dell’arte játékstílusára utal 
 
(Az indoklásokban bármilyen tartalmilag helyes válasz elfogadható, amennyiben a képen 
látható elemekhez kapcsolódnak, és megfelelnek a tartalmi és mennyiségi elvárásoknak.) 
 

6 pont  

 
12. Magdolnáról 
Olvassa el az alábbi drámarészlet szövegét, és utána válaszoljon a kérdésekre! (Kérdésenként 
1 pont, az a) kérdésre adott válasz 2 pont) 
 
a) Pl. allegorikus alakok, nem nélküli, nem konkrét személyek (Mundus, Visus, Genius 
Charitatis); konkrét égi alak (Angelus Terrens); emberi alak (Magdolna) 
b) misztériumjáték 
c) A moralitást. 
d) Szerzetes. Iskolában. 
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e) Tanító, nevelő célzattal. Az iskoladrámákat az iskola épületében vagy más közösségi 
terekben adhatták elő a különböző évfolyamokon tanuló diákok. 
f) Az első megszólalásokban könnyed, gondtalan, a világi javakat élvező asszony, aki az 
Angyal szavára döbben rá hibás életvitelére. 
g) Ő testesíti meg az evilági értékeket, dicséri Magdolna külső szépségét, és biztatja a további 
gondtalan életre. 
(Minden más, tartalmilag helyes válasz elfogadható.) 
 

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)  
 
a) Az idézett részlet két szövegfajtából áll. A szakács és Kurázsi mama között 
dialógus/párbeszéd zajlik, míg Kattrin jelenlétében Kurázsi mama monológot/magánbeszédet 
mond. 

b) Mert néma. Folyamatosan kommunikál, jelekkel, hangokkal, metakommunikációval. 
 
c) Pl.: típusok, nem egyénített karakterek megmutatása, Brecht nem törekszik egyénített, 
kidolgozott jellemábrázolásokra 
 
d) Pl.: „A háború még mindenfélét tartogat nekünk.” A háborút tartja megélhetése fő 
forrásának, lehetőségnek, amit kiaknázhat. 
 

e) Pl.: „Fél a háborútól. Nem bírja elviselni.” Ő képviseli a humanizmust az embertelen 
világban. 

f) Pl.: Mert így Kattrin reakcióit, kommunikációját közli velünk a szerző. A részletes szerzői 
utasítások az epikus drámának fontos elemei. 

g) Pl.: otthon, megélhetés, családot összetartó erő, személyes vagyon összessége stb. 
 
h) Pl.: A lányom. Hát igen. Nem őrá vagyok a gyerekeim közül a legbüszkébb. Gyámoltalan, 
gyenge és beteg. Emellett csúf is szegény nagyon, nem kell senkinek. Nem nagy segítség 
nekem, de ha valaki bántani meri, hát velem gyűlik meg a baja. Én értem, bármit is akar 
mondani. Néha nagyon haragszom rá, néha sajnálom. Nem hagynám el semmiért. 
 
i) Pl.: Ő az anyám. Szeretem, bízom benne. Persze, nem mindig úgy gondolkodik, mint én, 
erősebb, akaratosabb jellem. Ő nagyon határozott, bátran megmondja a véleményét 
mindenkinek. Csak hát mindennél fontosabb számára az üzlet. Hogy szeret-e engem? Csak az 
útjában vagyok. 
 
j) Pl.: lüke, bolond, ostoba, érzéketlen, következményeket nem néző, meggondolatlan, 
gyámoltalan stb. 
 
(Minden más, tartalmilag helyes válasz elfogadható.) 
 
 
 

12 pont  
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14. Utazás közben 
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.  
 
A megoldásban szerepelnie kell: 
- az utazási tapasztalatok, a személyes helyzet megfogalmazásának 
- a részletes és helyes színháztörténeti ismereteknek 
- a megfelelő formában, a beszámoló kereteit figyelembe vevő előadásmódnak, stílusnak 
- egy színházi előadás részletes bemutatásának. 
 
Lehetséges tartalmi elemek: 
- Az udvar jellemzői: 
    Pl. :XIV. Lajos támogatja a színházat, maga is fellép, az udvar köré gyűjti a művészeket.  
    Nagy ünnepségsorozatokat rendez, melyeknek részeként mutatnak be Molière-darabokat.  
    A király az első sorból nézi az előadást, ő nyilvánít véleményt először, körülötte az udvar 
legelőkelőbb és legműveltebb nemesei foglalnak helyet stb.   
- Az előadás sajátosságai: 
    Pl.: Festett díszlet, általában változatlan helyszín 
    Díszes jelmezek egy-egy, a darab korára vonatkozó ruhadarabbal, jelzéssel.  
    A színészek az udvari közönség felé fordulva beszélnek.  
    Deklamáló előadásmód (bár kevésbé, mint a kortárs színtársulatok tragédiaelőadásainál)   
stb.    
- A darab sajátosságai: 
   Pl.: Rögzített szöveg, kötött költői nyelv, nincs rögtönzés. 
   Egy helyszínen, körülbelül egy nap alatt, egy cselekményszálon futó történet megjelenítése. 
   Logika és valószínűség a cselekménybonyolításban. 
   Öt felvonás/ antik ötös tagolás. 
   Aktuális társadalmi rétegeket gúnyol. 
   Commedia dell’arte karakterei, farce hagyománya, Plautus figurái. 
   Általában nincs jellemváltozás, sok a jellem-, és helyzetkomikum stb. 
 
(Minden más, tartalmilag helyes válasz elfogadható.) 
 
 

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.) 
 
A feladat megoldásakor elvárás a dramaturg szakmai szempontjai szerinti érvelés, emellett a 
színházi sajtó nyelvezetének megfelelő fogalmazásmód és stílus. 
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- Lehetséges tartalmi elemek: 
Nádasdy Ádám fordítása mellett: 
      Pl.: Korszerűbb szöveg 

A színház a jelen művészete, az Arany-fordítás kifejezései távolíthatják a nézőt 
A darab aktualitására jobban ráirányítja a figyelmet. Hamletet ma élővé, kortárssá teszi 
Új értelmezés, szállóigementes szöveg 
Klasszikusok frissítése, fontos a kortárs írók, fordítók szerepe a klasszikusok 
újrafordításánál 
A fordítás akkor jó, ha észrevétlen marad, alátámasztja a rendezői elképzelést. 
Shakespeare korában a színház a szórakozás egyik formája volt köznép számára. Hogyan 
tudjuk érdekessé tenni a mai néző számára, ha a szöveg követése és megértése is nehéz? 

 
Arany János fordítása mellett: 

Pl.: Klasszikus szöveg, kiállta az idő próbáját 
Sokak számára ismerős szöveg, sok szállóige – a néző előzetes személyes kötődése a 
szöveghez 
Stilisztikailag egységes, bármely rendezői koncepcióhoz alkalmazható. 
Emelkedettebb kifejezésmód érzékelteti Hamlet kiválóságát, nem beszélhet hétköznapi 
szóhasználattal. 

  
(Minden más, tartalmilag helyes válasz elfogadható.) 
 
 
 

10 pont  
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A feladatlapban felhasznált szövegek és képek forrás-jegyzéke:  
 
1. Egy motívum: fák 
 
a) VÖRÖSMARTY Mihály: Csongor és Tünde. In: Vörösmarty Mihály drámai művei. Gond.: 
HORVÁTH Károly, Osiris Kiadó, Budapest, 1998, 201.o. 
 
b) MADÁCH Imre: Az ember tragédiája (kritikai kiadás). Argumentum Kiadó, Budapest, 
2005, 29.o. 
 
c) BECKETT, Samuel: Godot-ra várva.(Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil) In: Samuel 
Beckett összes drámái. Európa, Budapest,1998, 12.o. 
 
d) SHAKESPEARE, William: Szentivánéji álom. In: Shakespeare összes művei, III.kötet, 
Vígjátékok. Európa, Budapest, 1961, 413.o. 
 
e) CSEHOV, Anton: Cseresznyéskert. (Ford.: Tóth Árpád)  In: Anton Csehov: Drámák és 
elbeszélések. Budapest, Európa, 1992, 236―237.o. 
 
3. Párkereső 
ÖRKÉNY István: Levél a nézőhöz. In: ÖRKÉNY István: Drámák I. Szépirodalmi 
Könyvkiadó, Budapest, 1982. 195–198.o. 
 
21 pont a Fizikusokhoz. In: A fizikusok. Öt modern dráma. Európa Könyvkiadó, Budapest, 
1985. 497.o. 
 
CSEHOV, Anton: Sirály. (Ford.: Makai Imre)  In: Anton Csehov: Négy színmű. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1986. 16. és 34. o. 
 
4. Terek 
http://www.epitoanyagnet.hu/epitestortenelem/stilusok/gorog.php 
http://shakespeare.palomar.edu/theatre.htm 
 
5. Antigoné kontra Kreón  
http://www.literatura.hu/irok/okor/szophoklesz.htm 
 
6. Commedia dell’arte 
Pantalone, Capitano, Arlecchino: Ján Zavarsky: Fejezetek a szcenográfiából (Osvetovy ústav, 
Bratislava, 1983.) 70.o. 
Dottore: http://www.culturalitaly.com/things-to-do/arts&crafts/venice/maskmaking.htm 
 
7. Egy motívum: madarakkal 
példa: SHAKESPEARE, William: Hamlet.(Ford.: Arany János) In: Shakespeare összes 
művei, IV.kötet,. Európa, Budapest, 1961. 
 
a) SHAKESPEARE, William: Romeo és Júlia.(Ford.: Mészöly Dezső) In: Shakespeare összes 
művei, IV.kötet,. Európa, Budapest, 1961, 176.o. 
 
b) KATONA József: Bánk bán. Akadémia kiadó, Budapest, 1983, 175.o. 
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c) IBSEN, Henrik: A vadkacsa. (Ford.: Bart István) In: Henrik Ibsen: A vadkacsa, Solness 
építőmester, Európa, Budapest, 1981, 49.o. 
 
d) CSEHOV, Anton: Sirály. (Ford.: Makai Imre) In: Anton Csehov: Drámák és elbeszélések. 
Budapest, Európa, 1992, 72.o. 
 
10. A kezdőbetű adott  
Szegedy-Maszák, Veres, Bojtár, Horváth, Szörényi, Zemplényi: Irodalom III. (Krónika Nova, 
Bp. 2001.) 365-375.o. 
 
11. Fényképekről 
a) http://www.yanous.com/tribus/aveugles/aveugles070921.html 
b) http://www.shakespeares-globe.org/ 
c) http://www.tour-blog.de/?p=711 
d)http://mythologywithcrampton-crampton.blogspot.com/2009/10/oedipus-
complexyikes.html 
e) http://archivio.piccoloteatro.org/eurolab/index.php?ini=16#a 
 
12. Magdolnáról 
in: Iskoladrámák (XVIII.század) szerk.: Demeter Júlia, Unikornis K. Bp.1995.  
Ismeretlen szerző: Nagypénteki játék Ábrahám és Krisztus áldozatáról (szerk.: Pintér Márta 
Zsuzsanna) 82—85.o. 
 
13. Brechtet olvasva 
BRECHT, Bertolt: Kurázsi mama. (Ford.:Nemes Nagy Ágnes). In: Bertolt Brecht színművei, 
Magyar Helikon, Budapest, 1964, 76—80.o. 
 
15. Válasz a kritikára 
SHAKESPEARE, William: Hamlet. (Ford.: Nádasdy Ádám) In.: Shakespeare: Drámák I., 
Magvető, Budapest, 2001, 422—423.o. 
 
SHAKESPEARE, William: Hamlet.(Ford.: Arany János) In: Shakespeare összes művei, 
IV.kötet,. Európa, Budapest, 1961, 381—382.o. 
 


