
Az Endrédy Vendel Emlékverseny választható témái 

irodalom-kultúrtörténet területről 

 

A csapatok válasszanak egy tetszőleges témát az alább felsoroltak közül, és készítsenek róla az első 

forduló végéig egy kb. A/2 méretű plakátot! 

A plakáthoz felhasználhatók a helyszíneken készített fotók, az ott szerzett tapasztalatok és 

bármilyen információs anyag, a forrás megjelölésével. 

A gyűjtőmunka során már érdemes az esetleges döntőbeli szereplésre is készülni. A döntőbe jutott 

csapatoknak ugyanezen választott témájukból kell majd kiselőadásra felkészülniük. 

 

 

Karinthy Színház 

 

1. „Buda legnépszerűbb színháza” – Mutassátok be a színház történetét!  

2. Válasszatok ki egy előadást, és készítsetek kritikát egy színházi lap számára, valamint egy inter-

jút egy színésszel vagy rendezővel, díszletessel, ügyelővel! 

3. Egy darab születése: készítsetek képes beszámolót egyik színdarab próbafolyamatáról! 

(A próbára az előzetesen megadott időpontokban mindenkit szeretettel vár Karinthy Ferenc 

színházigazgató.) 

4. Válasszatok ki az előcsarnok színészgalériájából egy színészt, mutassátok be pályáját, tevékeny-

ségét! 

 

 

Hadik Kávéház 

 

1. A Hadik Kávéház története 

2. Írók, költők és feleségeik a Hadikban 

3. Karinthy Frigyes és Bőhm Aranka – Mutassátok be az író és felesége kapcsolatát Németh Andor 

Egy foglalt páholy története c. regényének két fejezete alapján (Egy délután és De sirigis) 

 

A témákhoz a következő olvasmányok feldolgozása elvárt:  

Kosztolányi Dezső Esti Kornél kalandjai c. kötetéből a Barkochba című elbeszélés; 

Ottlik Géza Buda című regényének első 10 fejezete (a Minden út-tól a Medve nagyításá-ig); 

Devecseri Gábor Lágymányosi istenek c. kötetéből az Irodalmi pincék és padlások c. fejezet. 



Molnár C. Pál Múzeum és Galéria 

 

1. A Belvárosi templom főoltárának (Mária mennybevétele) tematikája 

2. Az 1920-as évek jellegzetes pesti alakjai Kosztolányi Dezső Alakok c. kötetében és Molnár C. Pál 

illusztrációiban 

3. Az 1937-es párizsi világkiállításon, 75 éve Molnár C. Pál 31 darabból álló fametszetsorozata 

Grand Prix díjat nyert. Válassz ki három fametszetet, amelynek segítségével be tudod mutatni 

Cyrano de Bergerac jellemvonásait! (A fametszetek megtekinthetők a Molnár C. Pál Műterem- 

és Lakásmúzeumban október 15-től.) 

 

 

Szkéné Színház 

 

1. A Szkéné Színház története, az országos színházi életben és a kerületben betöltött szerepe  

2. Az alternatív színjátszás kezdetei, a független színjátszás jelene Magyarországon 

3. Egy, a Szkénében futó darab feldolgozása, értelmezése  

 

 

Fonó 

 

1. A negyvenéves magyar táncházmozgalom 

2. Egy választott magyar tájegység népzenei és néptánckultúrája 

3. A magyar népzene hatása a jazzre és a könnyűzenére 

 

A témakörök feldolgozásához ajánlott olvasmányok: 

http://www.kaleidoskop.hu/index.php/kultursztorik/75-kulttorik/4154-leg-leg-leg-4-a-

legnepiesebb-a-fono-budai-zenehaz 

http://hetivalasz.hu/kultura/mindhalalig-nepzene-27344/ 

http://www.bem6.hu/archivum/70-a-tanchazmozgalom-els-evei 

http://tanchaz.hu/hun/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=44 

 


