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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

• A válaszokra csak a javítási-értékelési útmutatóban megadott pontszámok, illetve 
részpontszámok adhatóak.  

• A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás 
található. 

• A hiányzó válasz minden esetben 0 pont. 
• Az értékelő tanár a dolgozatban jelölje és pontozza a nevek és a szakkifejezések 

helyesírási hibáit, 5 hiba esetén 1 pont kerüljön levonásra a két feladatsor összesített 
pontszámából. 

• Amennyiben a vizsgázó a feladatban előírtnál több választ ír, akkor az első (megadott 
számú) megoldást kell figyelembe venni. 

• Az I. számú feladatsor esetén, a javító tanár az útmutatóval lényegében egyező tartalmú 
választ értékelheti pontokkal. A javítási-értékelési útmutatótól eltérő megfogalmazású, 
tartalmában helyes válasz is elfogadható, pontozható.  

• A II. számú feladatsor esetén, a meghatározott értékelő szempontok alapján, a tartalom 
arányában, a pontszám bontható. A javítási-értékelési útmutató tartalmi elemeitől eltérő, 
valamennyi helytálló válasz elfogadható, pontozható (helytálló tartalmi elemenként  
1 pont adható)! Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek.  

• A pontszámok összeszámlálását követően, a teljes feladatsor végén, egész pontszámra 
történő, felfelé kerekítés szükséges. 
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EGYSZERŰ RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

1. Fogalmak magyarázata, hozzárendelése korhoz, területhez 
Fejtse ki röviden az alábbi fogalmakat! 
Fogalmanként, két helytálló állítás esetén 1 pont; összesen 5 pont adható. 

Szkéné • A klasszikus görög színházépület része. 
• Az archaikus korszakban alakult ki, eredetileg  sátor, fából 

készült raktárépület, kelléktár, öltöző illetve háttér volt, a 
klasszikus korban már kőből épített állandó, palotát mintázó 
díszlet.  

Epikus színmű • Az arisztotelészi dramaturgiával szembeforduló, átmeneti 
műfajú drámák elnevezése, amelyekben az epikai (elbeszélő) 
elemek kapnak jelentős szerepet.  

• B. Brecht drámafelfogásában vált központi fogalommá, amely a 
nézőjét nem akarja belevonni az előadás aktusába és felélni 
aktivitását, hanem az aktus szemlélőjévé avatja, ám feléleszti 
aktivitását. Epikus színműveiben jelentős szerepet szán az 
elidegenítő effektusoknak. 

Moralitásjáték • Középkori vallásos, liturgikus színjátéktípus, amely erősen 
epikus jelleggel, tanító célzattal beszéli el bibliai témából 
kifejtett tárgyát.  

• Az isteni és a sátáni allegorikus küzdelmét megszemélyesített 
tulajdonságok felléptetésével jeleníti meg.  

• A 14. századtól éli virágkorát az európai 
színjátékhagyományban. 

Jellemkomédia • Lényegi mozzanata: a cselekmény középpontjába, a főszereplő 
jellemét meghatározó hiba, gyengeség kerül, amelyet a játék 
során leleplez és nevetségessé tesz a szerző. 

• Az új-attikai komédia ókorban kialakult típusa. Menandrosz 
nyomán, Plautus színpadi műveivel válik népszerűvé (pl. A 
hetvenkedő katona). Később a reneszánsz korban viszi sikerre 
Machiavelli és Shakespeare, majd Molière és Goldoni 
életművében ér csúcspontjára.  

Abszurd színház • A naturalista illúziószínházzal szemben fellépő ellenszínházi 
(M. Esslin) irányzat. Olyan esztétikai minőséget példáz, 
melyben a képzeletbeli jelenség elveszti kapcsolatát a 
valósággal, s képtelenségnek, hihetetlennek vagy lehetetlennek 
tűnik fel.  

• A második világháborút követően alakul ki, s az ötvenes 
években kerülnek bemutatásra alap művei.  

• Drámaírói (pl. S. Beckett, E. Ionesco) visszanyúltak a középkori 
buffó hagyományhoz, bohócokat, torz alakokat léptettek 
színpadra s paradox módon, a kommunikáció lehetetlenségét, a 
lét értelmetlenségét példázták a színpadi párbeszédeik.  
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2. Jelentős alkotók életművének jellemzése . 

Válassza ki a felsorolt, lehetséges válaszelemek közül azokat, amelyek a megjelölt 
szerzőkre vonatkoznak! Soronként egy-egy választ írjon! Vegye figyelembe, hogy 
nem mindegyik válaszelem rendelhető a megjelölt szerzők mellé! 

Szempontonként 0,5 pont, amennyiben helytálló tartalmi elem szerepel, szerzőnként 2 
pont adható. 

a) Sütő András 

Jelentős 
drámai mű Advent a Hargitán 
Keletkezés 
időpontja  1 9 8 4  

Téma a kisebbségi lét kiszolgáltatottsága 
Dramaturgiai 
jellegzetesség példázatos szerelmi ballada 

b) William Shakespeare 

Jelentős 
drámai mű Romeo és Júlia 
Keletkezés 
időpontja 1 5 9 5  

Téma a szerelmi szenvedély 
Dramaturgiai 
jellegzetesség komikus és tragikus mozzanatok ellenpontozása 

c) Anton Pavlovics Csehov 
Jelentős 
drámai mű Sirály 
Keletkezés 
időpontja  1 8 9 6  

Téma a művészet rendhagyó formái 
Dramaturgiai 
jellegzetesség színház a színházban 
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3. Művek és szereplők felismerése, egymás mellé rendelése 

Jellemezze röviden az alábbi alakok szerepét, jelezze az érintett darab címét, 
szerzőjét, műfaját! 
Válaszelemenként 0,5-0,5 pont, szereplőnként 2 pont, összesen 6 pont adható 
 
a) Cléante 
A mű címe: Tartuffe 
A mű szerzője: Molière 
A dráma műfaja: Vígjáték, jellemvígjáték 
A szereplő jellemzése: A darab rezonőrje, a voltaképpeni cselekményen kívül álló figura, 
aki bölcs tanácsokkal szándékozik a konfliktusban érintettek sorsát elrendezni. Józan, 
okos és tekintélyes férfiú, aki igyekszik sógorát, Orgont meggyőzni Tartuffe iránti 
imádatának ésszerűtlenségéről, Damis kitagadása után pedig Tartuffe-öt igyekszik 
rábírni, hogy emeljen szót a miatta pórul járt fiú érdekében, ám egyik esetben sem jár 
sikerrel. 
 

b) Bíberách 
A mű címe: Bánk bán 
A mű szerzője: Katona József 
A dráma műfaja: Tragédia 
A szereplő jellemzése: A „lézengő ritter”, azaz kóbor lovag. Ottó cinkosa, látva a herceg 
vágyódását Melinda után, előbb tanácsokkal látja el, majd a királynőnek szóló altató és 
Melindának szóló hevítő por átnyújtásával segíti aljas célja elérésében. Szembesülve 
azzal, hogy a remélt jutalmat nem kapja meg tőle, a haszon reményében, Bánkhoz áll, 
besúgva neki Ottó tettét, aki orvul végez egyre kényelmetlenebbé váló bűntársával. 

 

c) Haimón 
A mű címe: Antigoné 
A mű szerzője: Szophoklész 
A dráma műfaja: Tragédia  
A szereplő jellemzése: Kreon fia, Antigoné jegyese. A címszereplőhöz fűződő érzelmi 
elkötelezettsége okán fellép atyja döntésével szemben, ám képtelen megváltoztatni azt. 
Sorsa, jegyese halálát követően, a bonyodalom krízisében, tragikus öngyilkosságban 
teljesül be. 

 

 

  



Gyakorlatos színész ismeretek — középszint 

1911 írásbeli vizsga 6 / 16 2019. október 18. 

Javítási-értékelési útmutató 

 
4. Színháztörténeti korok, drámai művek, alkotók összekapcsolása 

A táblázat kiegészítésével kapcsolja össze az alább felsorolt drámai műveket 
keletkezési idejükkel és a képviselt stílusirányzattal, drámatípussal! 
Helyes válaszsoronként 1 pont; összesen 5 pont adható. 

Dráma Keletkezés Drámatípus, műfaj 
Tóték 1967 groteszk tragikomédia 

Csongor és Tünde 1830 romantikus drámaköltemény 

Liliomfi 1849 romantikus vígjáték 

Hamlet 1601 reneszánsz tragédia 

Koldusopera 1928 expresszionista tandráma 

 

5. Műalkotás szövegelemek felismerése, meghatározása, jellemzése 
Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 
A feladatra összesen 4 pont adható 

a) Mely színpadi műből származik az idézet, ki a szerzője, mikor keletkezett? 
A teljes válaszsorra 1 pont adható. 

Az idézett mű címe Szerző A keletkezés ideje (évtizede) 

Bánk bán Katona József 1815/1819 

b) Jellemezze röviden a mű dramaturgiai szerkezetét, annak jelentős színpadi vagy 
filmes feldolgozásait!  
Válaszsoronként 1 pont, összesen 2 pont adható 

Dramaturgiai 
szerkezet 

Katona drámája a – Shakespeare szerkesztési elveit követő – 
romantikus dramaturgiát tekinti mintaként. Több szálon futtatott 
cselekménye folyamatos időszerkezetben, ám térváltásokkal valósul 
meg. Az ötödik szakasz külön válik a mű egészétől, mintegy 
nyomozva, s megítélve az addig történteket, új főszereplő (II. Endre) 
alakja köré épül. Szokatlan megoldás, hogy a drámai expozíció külön 
szerkezeti egységben (Előversengés) nyer megfogalmazást. 

Filmes vagy 
színpadi 
feldolgozás 
(keletkezés, 
rendező) 

Ősbemutatójára 1833. február 15-én került sor Kassán. 
Leghíresebb előadása: 1848. március 15-én a Nemzeti Színház 
színpadán. 
Jelentős előadásai a Nemzeti Színházban: 
1930. rendező: Hevesi Sándor 
1936. rendező: Németh Antal 
1951. rendező: Major Tamás és Vámos László 
1975. rendező: Marton Endre 
1992. rendező: Iglódi István 
2002. rendező: Vidnyánszky Attila 
2009. rendező: Alföldi Róbert 
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Filmes feldolgozásai: 
Bánk bán (1914, némafilm), rendező: Kertész Mihály 
Bánk bán (1968, tévéfilm), rendező: Szinetár Miklós; szereplők: 
Latinovits Zoltán, Benkő Gyula, Ronyecz Mária, Béres Ilona 
Bánk bán (1987, tévéfilm), rendező: Szőnyi G. Sándor; szereplők: 
Blaskó Péter, Almási Éva, Szirtes Ági, 

 
 

c) Írja le ismereteit a darab keletkezésével, ősbemutatójával kapcsolatban! 
Legalább két értékelhető elemet tartalmazó helytálló válasz esetén 1 pont adható. 

A Bánk bán második, átdolgozott, végleges változata 1819-re készült el (az első változat 
1815-ben, az Erdélyi Múzeum pályázatára, ám nem került értékelésre), nyomtatásban 
egy évvel később, 1820-ban jelent meg. A szerző életében csak nyomtatott formában 
való megjelenését engedélyezte a cenzor, s az ősbemutatójára csak 1833. február 15-én 
került sor Kassán. Udvarhelyi Miklós színész választotta jutalomjátékául a darabot. 
majd a kassai társulat több csoportja különböző városokban (Kolozsvár, Pest) játszotta 
tovább a drámát, megismertetve azt a magyar ajkú közönséggel. 

 
6. Színháztörténeti események közötti sorrendiség 

Állítsa kronológiai sorrendbe az alább felsorolt színházi alkotókat a Nemzeti 
Színházhoz kapcsolódó tevékenységük időszakai szerint! Kezdje a felsorolást a 
színházhoz legkorábban kötődő alkotóval! 
Helyes sorrend esetén 2 pont adható. 
 

1. d) Jászai Mari  
2. a) Hevesi Sándor 
3. b) Marton Endre 
4. c) Vidnyánszky Attila 

 

7. Szakirodalmi szövegelem narrációja 
 
Ismertesse röviden, az alábbi szövegrészlet értelmezése alapján, milyen törekvést 
tekint a szerző a színvonalas versmondás fő jellemzőjének! Ismertesse a szerző 
tevékenységét a magyar színházművészetben! 
Az összetett versmondói alkotó tevékenység két mozzanatának magyarázata esetén 1 pont, 
a szerző tevékenységének két helyes tartalmi elemére 1 pont adható. 

 
A hazai előadóművészet egyik legjelentősebb hatású modern kori versmondó színészének 
szövege a költői életmű megismerését, tanulmányozását, a költemény keletkezési 
történetének feltárását, azaz a költői személyiséggel, ekképpen a szereppel történő 
azonosulás igényét fogalmazza meg. Másfelől pedig a költemény sűrített gondolati és 
nyelvi szerkezetének felfejtését és újrafogalmazását sejteti célként az előadói alkotás 
számára. 
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Latinovits Zoltán: korszakos jelentőségű színész, rendező. Pályáját segédszínészként 
kezdte 1956–ban a debreceni Csokonai Színházban, majd a Miskolci Nemzeti, a hatvanas 
években a Vígszínház és a Thália művésze volt. Később a veszprémi Petőfi Színház 
színésze és rendezője. Az Irodalmi Színpadon és az Egyetemi Színpadon tartott önálló 
irodalmi műsorai a korszak kiemelkedő jelentőségű eseményei voltak.  
Sokoldalú színpadi (pl. Őrnagy, Cipolla) és filmszínész (pl. Szindbád, Szegénylegények), 
versmondó előadó volt. Szerepformálását rendkívüli szuggesztivitás, átélés, intellektuális 
megközelítés jellemezte. Romantikus hősöket, töprengő, vívódó igazságkeresőket, torz 
lelkű, groteszk figurákat egyaránt alakított a színpadon és a filmvásznon is. 
Előadóművészként a költő megjelenítésére, a vers születésének megidézésére törekedett. 
Önéletrajzi kötete: Ködszurkáló. 
A feladatban idézett mű forrása: Latinovits Zoltán: Verset mondok. Budapest, 
Népművelési Propaganda Iroda, 1978. 22. és 26. oldal 

 
8. Ok-okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése a dramaturgia területén  

Az alábbi részlet alapján határozza meg a mű szerzőjét és címét, valamint a jelenet 
szerepét a mű dramaturgiai szerkezetében! 
Helytálló válaszonként 1-1 pont; összesen 4 pont adható. 

a) 
Szerző és mű:  
Madách Imre: Az ember tragédiája 

 
A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: A mű ötödik, un. történelmi színében az athéni 
demokrácia árnyoldalát, a demagógia ármányát, s a hálátlan és befolyásolható csőcselék 
vérszomjas pusztítását példázza. Megvalósulása, ugyanakkor cáfolata az előző, 
egyiptomi színben felvetett ideális jogegyenlőségnek. Kiábrándító jellemzés a családi 
boldogság lehetőségét (Ádám: Miltiádész, Éva a felesége) tragikusan felszámoló 
démoszról. 

 
 

b) 
Szerző és mű:  
Molière: Tartuffe 
A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: A Lojális úr a mű ötödik felvonásában, a drámai 
tetőponton érkezik Orgon házába, hogy kilakoltassa a címszereplő képmutatásának 
áldozatul esett polgárt. Kenetteljesen kegyetlen fellépése végsőkig fokozza a feszültséget, 
amelyet váratlan végkifejlet (deus ex machina) old fel. 
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SZÖVEGES (KIFEJTENDŐ) FELADATOK 

I/1. Mutassa be az angol reneszánsz színházművészet szerkezetét, a színtársulatok 
működését, játékstílusuk jellegzetességeit! Válaszában térjen ki a színpadi játéktér 
sajátosságaira, s azok dramaturgiai következményeire is! 
A színházi korszak jellemzői: 4 pont; színtársulatok működése, játékstílusuk 
jellegzetességei: 4 pont; a színpadi játéktér sajátosságai, dramaturgiai következményei: 
4 pont. 

 
A megerősödött nagyhatalom, Anglia kulturális és színházi fejlődésének tetőpontja a 

16. század végére tehető. I. Erzsébet ösztönözte a polgárság fejlődését, s ennek egyik 
mozzanataként, a színházi vállalkozások (részvénytársaságok) létrejöttét. Köszönhetően a 
színjátszást engedélyező törvényeinek, nagy lendülettel kezdett szerveződni London színházi 
szerkezete a hetvenes években. A század közepén még főúri kastélyokban és kocsmaudvarokon 
játszó vándortársulatok színházépületeket kaptak. James Burbage 1576-ban nyitotta meg, a 
város falain kívül, az első londoni színházat, a Theatre-t.  
A város erősödő polgársága mulató negyedeket hozott létre s egymást követően épültek az 
immár hivatásos társulatok színházai: Curtain (1577), Rose (1587), Swan (1595), Globe 
(1599). A színjátszás számottevő bevételi forrást jelentett, sikeres üzletté vált, és ez ösztönzően 
hatott fejlődésére (százötven hivatásos társulat működött a korszakban!). A nyilvános 
színházakat (public theatre) csakhamar magánszínházak (private theatre) is követték. Előbbiek 
hatalmas – tetőszerkezet nélküli – kör vagy nyolcszög alakú építményeiben a szabad ég alatt 
zajlott a játék, mintegy háromezer néző előtt. Utóbbiak zártabb szerkezetű, fedett, kisebb 
nézőterű épületei főként az arisztokrata publikumot szórakoztatták. Szerepük és látványosságot 
kedvelő játékstílusuk felerősödött a századfordulót követően. 
 

A színészek hivatásszerűen űzték mesterségüket, s társulatokba szerveződtek, és 
arisztokrata pártfogókra tettek szert. A tekintélyesebbeket - a részvénytársaság tagjaiként - 
közvetlen anyagi érdekeltség fűzte a sikeres repertoár kialakításához, mellékszerepeket játszó 
társaik bért kaptak. A közönség megtartásának igénye és a versenyhelyzet rendkívül széles 
repertoárokat eredményezett. A társulatoknak havonta több bemutatóval kellett előrukkolniuk, 
s mivel egy-egy előadást éveken át műsoron tartottak, a repertoáron szereplő előadásaik száma 
több tucatra tehető. 
Szerepkörök (hőst, intrikust, szerelmest, anyaszerepet, leányt játszó színészek) szerint 
építkeztek az együttesek, s rendszerint rendelkeztek tagjaikra szerepet író, saját szerzőkkel. 
Játékstílusukra vonatkozóan is támpontot kínál a Hamlet szövege, mikor az árnyalt – a 
reneszánsz esztétikai elvárásait beteljesítő – természetes, ugyanakkor plasztikusan emelkedett 
és kidolgozott színészi kifejezést írja le. 
 
                      Hármas tagolású játéktér jellemezte a teátrumokat. A nézőtérbe nyúló elő-
színpadon a nyilvános tereken játszódó jelenetek bontakozhattak ki, míg a függönnyel, ajtókkal 
leválasztott hátsón a zárt teret igénylők. A páholyszerű felsőn pedig a túlvilági alakok 
jelenhettek meg, de minden bizonnyal itt játszottak a muzsikusok is. Két tartóoszlopon nyugvó 
tető védte a színpadot. Működtettek süllyesztőt, s különösen a korszak második felében, hang- 
és fényeffektusokat. A korszak elején még nem használtak sem függönyt, sem díszletet, ám 
díszes jelmezekben léptek fel a kizárólag férfiakból verbuvált társulatok, s szünet nélkül 
tartották előadásaikat. A korszak második felében már alkalmaznak előfüggönyt a 
magánszínházak, sőt kialakul ezek felvonásokat tagoló szerepe is. 
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I/2. Felkérést kap egy kamaraszínpadi előadás színpadra állítására. Tervezze meg 
a próbafolyamatot! Határozza meg az egyes próbaszakaszok várható idejét, 
tartalmát, célját, jellemzőit! Ismertesse a produkció munkafolyamataiban 
közreműködő színházi alkotók, munkatársak feladatkörét! 
A próbafolyamat szakaszainak meghatározása: 6 pont; az alkotók, munkatársak 
feladatkörének ismertetése: 6 pont 

 
Az előadás valamennyi alkotó és meghatározó tényezőjét a rendező hangolja össze. A 

színház művészeti vezetőjével és igazgatójával egyeztetve kijelöli az előadás alapját képező 
irodalmi anyagot és az előadás résztvevőit (szereposztás, stáblista). A dramaturg elkészíti a 
szövegpéldányt, a díszlet- és jelmeztervező pedig a szcenikai kereteket.  
A gyakran több hónapig tartó előkészítő szakaszt a próbafolyamat követi.  
Olvasó és visszaolvasó próbák (1–2 próba). Előbbi esetében a rendező olvassa fel az 
alkotótársai előtt a szöveget, kiemelve saját értelmezésének lényeges pontjait. A próba célja, 
hogy a darab egészére vonatkozó rendezői felfogás megfogalmazódjék. Utóbbi során már a 
színészek olvassák fel a darabot az előzőekben kapott értelmezés alapján. 
Asztali, elemző próbák (kb. 4–8 próba) szolgálnak a darab szövegének közös elemzésére, 
amelyet a rendező szükség szerint a főbb szereplőkkel együtt végez el. 
Rendelkező próba (kb. 1–2 próbahét) során a rendező jelenetről jelenetre haladva jelöli ki a 
jelentős mozgásokat, állítja be a színpadi helyzetek kereteit. A szereplőkön kívül jelen vannak 
a súgó, az ügyelő, a színpadmester, a bútoros, a kellékes, a fővilágosító, a hangtechnikus, hogy 
mindnyájan megkaphassák a pontos és szakmájukat érintő utasításokat.  
Emlékpróbák (kb. 3 próbahét) folyamatában alakul ki az előadás színpadi formája, zajlik a 
színészi szerepépítés.  
Összpróbák (kb. 1 próbahét) hivatottak egybekapcsolni az emlékpróbákon kiérlelt színészi 
alakításokat a játékkeret, az alakítást környező színpadi világ egészével. A próbák 
felvonásonként, jelzett vagy végleges szcenikai apparátus feltételrendszerén belül, valamennyi 
résztvevő (teljes technikai személyzet: díszítők világosítók, hangosítók, kellékes, fodrász stb.) 
bevonásával zajlanak. 
Házi főpróbák alkalmával jelenik meg előadásszerű működésben a szcenikai apparátus egésze. 
Nyilvános főpróba zárja le a próbafolyamatot, amelyben először találkozik közönséggel az 
alkotók kollektívája.  
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I/3. Felkérést kap egy tévésorozat karakterszerepének megformálására. Határozza 
meg a színpadi és a filmszínészi alakítás feltételrendszerének különbségeit, s az 
utóbbi játékstílusának jellemzőit! 
A feltételrendszerének különbségei: 6 pont; a játékstílusának jellemzői: 6 pont 

 
A színpadi kifejezés a színész és a közönség jelenlétének kölcsönös tudatán alapul. A 

színházban a színész látja a nézőket, észleli jelenlétüket, az előadás a közönség bevonásával 
lesz teljes értékű. A színpad világa nem véd meg a nézői reakcióktól, akár inspiráló vagy 
kizökkentő is lehet, a publikum összetételétől függően. A nézőt elvarázsolja a színésszel együtt 
töltött térbeli fizikai lét. A színészt pedig doppingolja a néző jelenléte. Az élmény mindkét 
irányban közvetlen. A színpadi színész játéka a nézőtér egészének szól, s egész testével alakít.  

A színészi jelenlét másként érvényesül a filmen. Arcával, azon belül is a tekintetével, a 
szemével közvetít leghatásosabban a színész. A kamera megköveteli a színpadinál jóval 
bizalmasabb játékstílust. Érzékeny mimikát, apró jelzéseket, finom gesztusokat inspirál.  
Az előadás során estéről-estére ingadozhat a színész koncentrációja, alakításának sikeressége, 
míg a filmkészítés során legjobb alakítását, pillanatait választják ki, és vágják össze A film 
főleg atmoszférateremtő erővel rendelkezik. Hatásosabban, mint bármely más művészeti ág, 
mert a nagyon apró részleteket, ám a nagyon nagy dolgokat is meg tudja mutatni: ráközelít a 
könnycseppre, de befogja a hegyeket is. Rá tud közelíteni a tárgyak, a tájak és emberek arcára. 
A kamera tehát megkeresi az ábrázolt tárgyat, szemben a színpaddal, ahol a színésznek kell 
megteremtenie kifejezése fizikai jellegét. Ám, amíg a színházi előadás során színész birtokában 
marad a szöveg, a filmkészítés alkalmával a rendezőé az utolsó szó. 
      

 Színházi szerepére több hónapos próbafolyamattal készül a színész. Tisztázódik benne 
a szerep íve, hatásával, a drámai pontokkal, a jellem jó és rossz vonásaival. Értenie kell a darab 
mondanivalóját, a rendező alkotótársává válik. Filmkészítésnél nem látja feltétlenül a történet 
teljességét, csupán egyes részletei tisztulnak le számára. Ritkán veszik fel a cselekmény 
előrehaladásának megfelelően a részleteket. A forgatás gyakorta szaggatott a sűrű leállások, 
ismétlések okán, de az sem ritka, hogy hosszú technikai átállások szakítják meg a munkát, ily 
módon a színészi alakítást. A filmszínész alakítása tehát a jelenetből fakadó magatartás 
megjelenítéséből építkezik, koncentrációja a hiteles hatású rögtönzésre irányul. A jelentést a 
színészek testi valója hozza létre, jelenlétük hordozza. A filmszínészi alakítás arra ösztönöz, 
hogy merjenek természetes életszerű reakciókat a kamera elé vinni.  
Filmen gyakori és bevált módszer a természetesen, eszköztelenül viselkedő amatőrök 
szerepeltetése e hiteles játékstílus érzetének fokozására, míg ugyanez színpadon kevéssé 
célravezető. 
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II/1. Ismertesse színjátszásunk főbb jellemzőit a két rendszerváltás, 1949 és 1989 
között! Mutassa be a korszak hazai színházi életét, jelentős intézményeit, alkotóit! 
Választása alapján, elemezzen egy, a korszakban keletkezett magyar drámát 
(dramaturgiai szakaszok, a szereplők viszonyhálózata)! 
A korszak színháztörténeti bemutatása: 12 pont; műelemzés: 12 pont. 
 
Az államosítás alaposan átrendezte a főváros színházi térképét. A kulturális forradalom 

külön színházat szánt a legfiatalabbaknak: megalakult az Úttörő és az Ifjúsági Színház – 
megszűnt a Művész Színház és a Vígszínház. A Magyar Színház a Nemzeti Színház 
kamaraszínháza lett. Nem változott a Nemzeti Színház kiemelt, vezető szerepe; műsorát és 
művészi törekvéseit egyedüli példaként állították valamennyi intézmény elé.  
A színházak repertoárját 1949 után a világirodalom klasszikusai, a kortárs és klasszikus magyar 
drámák mellett elsősorban a Szovjetunió és baráti (népi demokratikus, majd szocialista) 
országok színjátékai uralták. Az a sematizmus, amely valamennyi művészeti ágban jelentkezett, 
nem kerülte el a színházakat sem; de részben a Sztanyiszlavszkij-módszer következtében, 
részben a fiatal rendezőgeneráció (Gellért Endre, Egri István, Vámos László, Ádám Ottó, 
Pártos Géza, Horvai István, Marton Endre) révén sem a játékstílusban, sem a szcenikai 
keretben nem vált uralkodóvá. A Nemzeti Színház stílusa ekkor sem mondható egységesnek, 
ám a jelentős alkotók egyéni stílusa és tehetsége korszakos jelentőségű előadásokat hozott létre.  
Az újjáépített vígszínházi épület 1951-ben nyílt meg – szovjet mintára – A Magyar 
Néphadsereg Színháza néven. Kezdetben előadásait inkább a politikai helyzet ihlette; de a régi 
színház szelleme fokozatosan visszatért a falak közé. A Madách Színház erős drámai 
műsorával, kitűnő társulatával némiképp a Nemzeti Színház riválisává vált. 
1951-ben a kabaréműfaj nagyjaiból megnyílt a Vidám Színpad, s egyre-másra alakultak 
kifejezetten szórakoztató céllal színházak, színpadok; a politikai kabaré feltámasztását a 
hatalom csak később tartotta időszerűnek (Mikroszkóp Színpad, 1967). 
A hatvanas évek konszolidációja új színházi törekvéseknek adott teret. Kazimir Károly a Jókai 
majd a Thália Színházban kísérletet tett arra, hogy a színpad és a nézőtér ősi elkülönítését 
felszámolja. A Nemzetiben és a Madáchban is igyekeztek lépést tartani a külföldi 
tendenciákkal, míg a Vígszínháznak (1960-ban kapta vissza eredeti nevét) a kortárs magyar 
dráma hozott rangot és elismerést – bár szívesen játszották a 19-20. századi klasszikusokat is.  
1964-ben a metróépítkezésre hivatkozva felrobbantották a Nemzeti Színház épületét. Ezt 
követően a társulat a volt Magyar Színház átépített épületébe költözött.  
A musical comedy otthonának szánt, 1960–1964 között játszó Petőfi Színház Szinetár Miklós 
vezetésével csak részben válthatta be a hozzá fűzött reményeket, ám kiváló társulata legendás 
előadásokat teremtett a teátrum fennállásának néhány esztendeje alatt.  
A deklamáló színházi hagyománytól csak nehezen tudott megszabadulni a magyar 
színházművészet, és igazi áttörésre csak az 1970-es évek végén került sor. Új rendezőgeneráció 
lépett színre: Ascher Tamás, Ács János, Babarczy László, Székely Gábor, Szikora János, 
Zsámbéki Gábor. Bár a hatalom megakadályozta, hogy a fővárosban rendezzenek, vidéki 
bemutatóik relevációként hatottak. Az államosítás során megszűntek a vidéki színikerületek, s 
„vidéki nemzeti színházak” jöttek létre a gazdag színjátszó hagyományú városokban: Pécsett, 
Debrecenben, Miskolcon, Szegeden.  
A vidéki színjátszás a kaposvári és a szolnoki műhelyben folyó munkával került ismét az 
országos érdeklődés középpontjába. Előadásaik felerősítették a drámai műben rejlő politikai 
áthallásokat; széttörték a sztárközpontú előadás hagyományos kereteit, elvetették a 
pszichologizáló, realista játékstílust, és az amatőr színjátszás eredményeinek alkalmazásával új 
közönségréteget vontak a teátrumokba.  
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Önállósult 1982-ben a Katona József Színház, amely 1951-től a Nemzeti kamaraszínházaként 
működött. Az új színház előadásait hatalmas érdeklődés fogadta itthon és külföldön: 1989-ben 
az Európai Színházi Unió tagjává választották. A „Katona” játékstílusával, szcenikai 
megoldásaival és műsorával jelezte, hogy a művész színházak számára a kamaraszínházi forma 
a jövő, s nyilvánvalóvá tette, hogy a megújulás érdekében az alternatív színházi formakincsből 
kell játékötleteket, díszletmegoldásokat meríteni. 
 
Drámai mű elemzése −pl.: Örkény István: Tóték 

Örkény István drámaírói munkássága fordulópontnak számít a műfaj magyarországi 
történetében. Groteszk hatású, újszerű dramaturgiájú művei ösztönzőleg hatottak a hazai 
abszurd és groteszk színpadi törekvések kialakulására. A Tóték 1967. február 24-én tartott 
bemutatójának sikere egyúttal kezdetét jelentette a közelmúlt legjelentékenyebb drámaírói 
pályájának. Külföldön is kedvező fogadtatásra talált a darab – az „öregkori szerelmi 
háromszög” tragikomédiájával, a Macskajátékkal (1971) együtt −, sőt az 1968-as francia kiadás 
elnyerte a Xavier Forneret-ről elnevezett, Fekete humor díjat. A groteszk játék színpadi sikerét 
követően készítette el – az előadás Őrnagyával, Latinovits Zoltánnal – a téma nagy hatású 
filmes adaptációját Fábri Zoltán. 
   Levél a nézőhöz című bevezető írásában ekképpen jellemzi a Tóték abszurditását: "Amikor 
már reménytelenül cselekszünk, akkor az a cselekvés abszurd. Én azt vallom, és ezt példázza a 
Tóték, hogy az ember egyetlen kiútja a tett. Ezért hagyom gyilkolni is Tótot, pedig az a 
gyilkosság akkor már fölösleges és esztelen. Ilyen értelemben, a reménytelenség állapotában, 
Tót Lajos valóban abszurd hőssé lesz." Örkény írói szemléletében tehát nem a lét egésze, hanem 
annak egyes jelenségei – a szövegben a világháború esztelen pusztítására utal – tűnnek 
értelmetlennek. Műveire ezért a reményt feltételező, elemző kérdések, s nem a kilátástalanságot 
sugárzó kijelentések jellemzőek. („Éljen a kérdőjel! Vesszen a pont!”). Az analizálás pedig 
inkább a groteszk tragikomédia, semmint az abszurd dráma sajátja. 
            Tóték története egy idilli faluban játszódik a hegyek között, elzártan a világ zajától 
(expozíció). Ide tör be (alaphelyzet) az Őrnagy alakján keresztül egyszer csak a háború 
irracionálitása. A szélsőségesen eltérő elemek összevillanása számtalan komikus helyzetet 
eredményez (az Őrnagy viselkedése megérkezésekor, Tót viselkedése az éjszakai dobozolások 
idején), ezek groteszk hatását valószerűtlen események és szereplők (Cipriani professzor, Dr. 
Eggenberger Alfréd, a hétéves kisfiú) megjelenése fokozza. Ésszerűtlen cselekvés, a dobozolás 
kezdi uralni, majd forgatja fel a család mindennapjait. Létüket lassan felfalja az Őrnagy által 
rájuk kényszerített sziszüphoszi munka. Tóték fokozatosan kerülnek egyre kiszolgáltatottabb 
helyzetbe, és – Gyula fiuk érdekében – egyre kevésbé mernek ellenszegülni az Őrnagy 
akaratának.  
        Ezenközben a szerző tudatja nézőjével, hogy a család önként vállalt függősége teljességgel 
értelmetlen, hiszen Gyula elesett a fronton. Tót azonban újabb és újabb megalázó 
kompromisszumokat köt (szemre húzott sisak, szájba vett zseblámpa), miáltal ő maga 
szabadítja fel az Őrnagy zsarnoki karakterét. Ám törekvései ellenére a feszültségek fokozatosan 
felszínre kerülnek, míg a cselekménynek új irányt nem szab a budin zajló békés sörözés. A 
konfliktus elül, a szabadság lejár, az Őrnagy elutazását követően visszaáll Tóték családi békéje, 
ám a katona hamarosan visszatér. Drámai tetőpontjához érkezik a történet, mikor az újra 
dobozolni vágyó Őrnagy a margóvágóról érdeklődik. Tót a kertbe kíséri, és precízen, négy 
egyenlő darabra vágja a guillotine-szerű szerszámmal.  
Mértani alaposságával rendet tesz az irracionális világban. "Igaz, a percet nem jól választotta 
meg - fogalmaz az előszó - lázadása már hiábavaló, elkésett, esztelen. De ebben is miért ő a 
hibás? Vannak boldog népek: ők a jókor lázadók. Mi a nem jókor lázadók fajtája vagyunk."  



Gyakorlatos színész ismeretek — középszint 

1911 írásbeli vizsga 14 / 16 2019. október 18. 

Javítási-értékelési útmutató 

         Örkény pontosan elemzi a zsarnokság anatómiáját: a kiszolgáltatottságot önként vállalók 
teremtik meg zsarnokukat, a hatalomgyakorlás ugyanakkor nemcsak az Őrnagyot, hanem a 
családján uralkodó tűzoltót is jellemzi.   
 

II/2 Szerepet kap egy Brecht színmű színpadra állításakor. Ismertesse az 
elidegenítő, epikus színházművészet jellemzőit, játékstílusát, cél és 
eszközrendszerét! Válaszában hivatkozzon a 20. század kiemelkedő színházi 
alkotójának, teoretikusának tevékenységére! Választása alapján, elemezze 
valamelyik színpadi művét!  
Színházelméleti ismertetés: 8 pont; a színházi alkotó bemutatása:8 pont; drámai mű 
elemzése: 8 pont) 

 
Az expresszionizmus a múlt század húszas éveinek német színházművészetében hozott 

esztétikai áttörést. Brecht nevéhez fűződik az Erwin Piscatorral − 1926-30 között − közösen 
kifejlesztett epikus dráma- és színházelméleti koncepció, melyet a „polgári színház” és az 
„arisztotelészi dramaturgia” ellenében fogalmazott meg. Azt tűzte ki céljául, hogy színház 
pusztán élvezeti „kulináris” jellegét a színpadi publicitással váltsa fel, s így az előadásból 
agitációs orgánum fejlődjék. Szándékai megvalósítása érdekében igyekezett felszámolni, 
kiküszöbölni a színpadi illúziót, s evégett elidegenítő effektusok alkalmazásával akadályozta 
meg a néző számára a beleélést, a színpadi „illúzió-világ” kritikátlan elfogadását.  

Az elidegenítő eszközök (V-effektek) legfőbb szerepe, hogy a nézőben újra és újra 
tudatosítsák a színházi műformát, s így intellektuális típusú befogadásra sarkallják. A 
hagyományos arisztotelészi dramaturgia elveit elsöprő, epikusan szerkesztett cselekmény 
menetét ezért szakítja meg folyamatosan a didaktikusan oktató songokkal, táblán belógatott 
feliratokkal, szerzői kiszólásokkal és narrációval, a teatralitást hangsúlyozó világítással és 
fényváltásokkal, maszkokkal. Színészeitől is elvárta a drámai alakokkal kapcsolatos, 
távolságtartásra törekvő, kritikai szemléletet. Elidegenítő és meghökkentő szándékának 
megnyilvánulása a vulgárisan köznapi, nemritkán obszcén kifejezésekkel tarkított színpadi 
nyelv. Dialógusai csupán jelzik a színpadi alakok közötti viszonyrendszert, elsődleges céljuk, 
hogy intellektuálisan provokálják a nézőt. Felerősítette a színházművészetben mutatkozó 
formabontó törekvéseket, hogy Európa ez idő tájt fedezte fel, és kezdte felhasználni a távol-
keleti hagyományrendszer elemeit, s fejlesztette ki az – átélővel szemben – a színész jelzésein 
alapuló játékmódot.  

Az 1933. januári fasiszta hatalomátvételt követően emigrált, s irodalmi magánháborút 
indított a fasizmus ellen (pl. Rettegés és ínség a Harmadik Birodalomban, 1938; Galilei élete, 
1938-39; Kurázsi mama és gyermekei, 1939; A szecsuáni jólélek/ Jó embert keresünk). A 
Szovjetunión át az USA-ba menekült, de Hollywoodban nem sikerült érvényesülnie. Visszatért 
Európába, és Kelet-Berlinben önálló társulatot alapított Helena Weigellel (Berliner Ensemble, 
1954), s kiadta színházelméleti műveit (Kis Organon a színház számára 1949.). Brecht életműve 
fordulópontot jelent a drámairodalom és a színjátszás huszadik századi történetében. Epikus 
szerkesztésű, társadalmi célzatosságú darabjai nem csupán tematikájukkal, de a polgári 
színjátszás hagyományos kereteit gyökeresen átalakító, "elidegenítő" formaeszközeik révén is 
ösztönözték a művészeti ág új törekvéseit.  

 
Drámai mű elemzése: Pl. B. Brecht: Koldusopera  
A Koldusopera 1928-as berlini bemutatójának sikere jelezte, hogy szerzője megtette 

első lépését a világhírnév felé. Az alapötletet John Gay 1728-ból származó, saját korában 
polgárpukkasztásnak számító operapersziflázsából merítette Brecht, aki Kurt Weill 
személyében ideális zeneszerzőre lelt. A később világszerte népszerűvé lett songok remekül 
egészítették ki az epikus szerkesztésű dráma szövegét, tették teljessé újszerű hatását. 
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Koldusoperája a bűnözők, a társadalmi periférián élők groteszk cseldrámája, amelynek során 
szembe kerülnek egymással a közéletet alulról irányítók: a gátlástalan kolduskirály, az elegáns 
bandita és a korrupt rendőrfőnök. Ám Bicska Maxi búcsúzó szavaiból kiderül, Brecht szerint 
nem e kisstílű gazemberek jelentik a legnagyobb veszélyt. 

Három felvonásra, s ezen belül háromszor három jelenetre tagolta epikus cselekményű 
drámaszerkezetét a szerző. A viktoriánus Anglia virágzó üzleti vállalkozásával, a hivatásos 
koldulást szervező és irányító „Peachum and Co.” cég mindennapjaival ismerteti meg nézőjét 
a groteszk atmoszférájú expozíció. A jól menő vállalkozásból finanszírozott családi idillt 
azonban megzavarja, hogy lánya, Polly férjhez megy Macheath kapitányhoz, a Bicska Maxi 
néven közismert banditához (alapszituáció). Peachum, apai felháborodásától indíttatva, no és 
cége érdekeit védendő, válaszlépésre (bonyodalom) szánja el magát: feljelenti újdonsült vejét a 
rendőrségen. Már ácsolják a bitót, Mac tartózkodón ugyan, de korrektül elszámol Tigrissel. 
"Több kedvezőtlen körülmény összetalálkozása vezetett a bukásomhoz. Rendben van – 
elbukom." – jegyzi meg a drámai tetőponton, majd balladában kér bocsánatot mindenkitől. 
Váratlan írói fordulat idézi elő a vidám végkifejletet. Peachum, a szerző nevében bejelenti a 
királyi lovas futár, Brown érkezését, aki kegyelmet, nemességet és életjáradékot hoz Maxinak. 
 

II/3. Lehetősége nyílik színpadra állítani egy 20. századi külföldi színművet. Jelölje 
meg a művet, s indokolja döntését a színpadi előadás főbb alkotói szándékainak 
ismertetésével! Elemezze a drámát, a színpadi viszonyok alapján, jellemezze főbb 
szereplőit! Ismertesse az egyik jelenet színpadra állításának tervét, a szereplők 
szándékait és színpadi cselekvéseit! Jelezze a jelenet elképzelt díszletét, jelmezét, 
játékstílusát! 
A dráma elemzése: 12 pont; Színpadi elképzelés kifejtése: 12 pont. 
Bármely huszadik századi színmű ismertetése, tárgyszerű elemzése, színpadi 
előadásának megtervezése elfogadható. 

Drámai mű elemzése:  
Pl. Arthur Miller: Az ügynök halála  

„Magánbeszélgetések két felvonásban, s egy rekviem”. Arthur Miller drámájának – a 
szerzőtől származó – szokatlan műfaji besorolása pontosan jelzi a 20. század derekától 
kibontakozó amerikai dráma legfőbb sajátosságát, a mindennapi kisemberek magánéletének 
valószerű dialógusokba formált megjelenítését. A 19. század végének polgári drámája indította 
el a folyamatot, amelyben az új típusú drámai hősök cselekvési lehetőségei magánéletükre 
szűkülnek le. Pusztán saját személyiségük fölött rendelkezhetnek, s e fölött sem igazán, hiszen 
magatartásukat, sőt szemléletüket is a társadalmi normatíva határozza meg.      

Az ormótlan táskáit cipelő, megtört tekintetű és tartású ügynök alakja jelképpé vált az 
utóbbi fél évszázad színjátszásában. Hogy valójában mit rejtenek a táskák? Mivel kereskedik 
Willy? Nem derül ki a darab során. Leginkább saját életével, hiszen a legújabb kor 
kisemberének drámai felismerése éppen ez: minden eladó, a személyiség is. „Kapható vagyok, 
Willy!” – tör fel a keserűség Biffből a darab tetőpontján. És aki nem tud érvényesülni, azaz 
eladni magát, az elbukik. „Willy Loman megszegte az egyetlen törvényt, amelynek szellemét 
betartva elviselhető, sőt elképzelhető az élet; ez a törvény pedig úgy szól, hogy aki elbukik a 
társadalomban és az üzleti életben, annak élni sincs joga” – összegzi hőse kálváriáját Miller. 
         Az élethazugságaihoz mániákusan ragaszkodó Willy képtelen rá, hogy megváltoztassa 
életét, s a drámai tetőponton úgy dönt, eldobja azt. Mégsem öngyilkossága, hanem annak 
értelmetlensége avatja tragikus hőssé. A Rekviem végkifejletében Lindából megkönnyebbülten 
szakad fel a keserű végítélet: „Szabadok vagyunk, függetlenek!” 

Willy képtelen beteljesíteni az érvényesülés kötelező életprogramjának parancsát, ami 
nemcsak egzisztenciális biztonságát, de társadalmi megbecsülését, sőt szerettei elismerését is 
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kiváltaná, azaz értékes emberré tenné. Így képzeletében teremti meg saját sikeres és elismerésre 
méltó pályaképét, annak szimbólumaival együtt. Álomvilágában újra és újra felbukkan a bátyja, 
Ben, az amerikai álom megtestesítője, Willy ellenpólusa. Önáltatását idősebb, tehetségesebb 
fiára, a hosszú idő után hazatért Biffre is kiterjeszti. Illuzórikus pályát szán a fiúnak, aki 
képtelen teljesíteni a túlméretezett feladatokat, élete vakvágányra kerül. Ő azonban képes 
szembesülni saját maga és apja jelentéktelenségével, s ez okozza a darabon végig érezhető 
feszültséget kettejük között (alapszituáció).  
        Három egymást követő jelenetben bontakozik ki a bonyodalom. Előbb Willy, később Biff 
illúziói foszlanak szét. A kiszolgált ügynököt elbocsátja cége, utóbbit nem is fogadja remélt 
munkaadója. Étteremben találkoznak apjukkal a fiúk. Ibsen analitikus technikájára emlékeztet 
a múltban elkövetett, de a jelen viszonyait is meghatározó vétség, a filmszerűen megidézett 
múltbéli jelenet (flashback), mikor az apja után utazó Biff rájön, hogy az ügynök megcsalja 
feleségét. A fiú talajtalan kallódó lesz, Willy pedig a leleplezés miatti lelkiismeret-furdalásból 
fakadó felfokozott szeretet okán szemléli Biffet oly erős kritikával. Már-már kitörne 
konfliktusuk, ám megérkeznek az odarendelt lányok. Szembenállásuk – három felvonásnyi 
késleltetés után – végül a drámai tetőponton robban ki. Ám Willyt már nem lehet kimozdítani 
maga teremtette álomvilágából, végleg elvesztette valóságérzékét. 

Színpadi előadás részlet tervezése: 
A darab bármely jelenetének pontos szöveg- és helyzetelemzésén alapuló színpadi elképzelés 
elfogadható, amely tárgyalja a szcenikai (díszlet, világítás, jelmez, esetleg hang, zene, bútor, 
kellék) megvalósítást, a játékstílust, a színpadi jelenet dramaturgiai szerepét. 
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