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Javítási-értékelési útmutató 

 
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. 

Dionüszia  

• a minden társadalmi réteg számára vonzó és népszerű 
Dionüszosznak (a kétszer született), a bor, a mámor, a féktelen 
életerő istenének tiszteletére rendezett szertartásaiból fejlődött ki 
a színjátszás 

• a Nagy Dionüszia ünnepségsorozatra március végén, április első 
hetében került sor, a felvonulásszerű szertartás résztvevői 
kecskebőrt öltöttek magukra 

• a Kr. e. 5. századi fénykorban szertartás köré szerkesztett drámai 
versenyeken egy-egy tetralógiát színpadra állító három 
tragédiaszerző, valamint az egy-egy komédiával nevező öt 
komédiaíró vetélkedését díszes felvonulás, s a polisz tíz 
kerületének kardalai (dithürambosz) vezették fel. 

Commedia  dell’ 
arte  

• reneszánsz itáliai hivatásos színjátéktípus (a művészet, mesterség 
színjátéka).  

• jellemzői: a tipi fissiket (állandó típusok) jelző maszkok és 
öltözetek, az improvizáció, és az egyszerű, változatlan 
háttérdíszlet 

• a népi eredetű és vásári jellegű színjátéktípus a 16-18. században 
élte virágkorát  

• hivatásos vándorszínész társulatok (Confidenti, Uniti, Desiosi) 
alakították ki dramaturgiai formáit, színpadi eszközrendszerét a 
16. század végén 

• a cselekményvázlat (canovaccio, kanavász) alapján szervezett 
játékot a harsány szóbeliség, erőteljes, dinamikus mozgás, 
akrobatikus, bravúros táncbetétek tarkították. 

Szimultán színpad  

• a középkori vallásos színjátszással elterjedő, szimultán jelenetek 
előadására alkalmas színpadtípus 

• főként német nyelvterületen a tucatnyi egymással szemben 
felállított emelvényből (loca) kialakított térbeli szimultán 
színpad vált elfogadottá 

• a francia vallásos színjátszást ennek síkbeli formája jellemezte, 
ahol a játékhoz szolgáló emelvényeket, később bódékat, 
hosszanti tengely mentén sorakoztatták egymás mellé. 

Hármas egység  

• az arisztotelészi drámaelmélet fogalma 
• a színpadi tér, idő, valamint cselekmény egysége 
• a francia klasszicizmus idején (17. század) drámaszerkesztési 

alapelvként, szabályként érvényesül 
• N. Boileau: Ars Poetica c. tankölteménye (1674) fogalmazza 

esztétikai elvárássá 
• fontos dramaturgiai eszköze a modern drámának (pl. Ibsen, 

Miller, O’Neill). 
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Naturalista 
színjátszás 

• a 19. század utolsó évtizedeiben kibontakozó stílusirányzat, 
elsődleges célkitűzése a természethűség színpadi megvalósítása 

• elméleti alapja a Comte és Taine nevével fémjelezhető 
pozitivizmus 

• a konkrét társadalmi lét illúzióját kívánta megteremteni a 
részletek valósághű megragadása, közéleti témák felvetése, lelki 
folyamatok hiteles ábrázolása révén  

• legnagyobb hatású műhelye: a Sztanyiszlavszkij vezette 
Moszkvai Művész Színház. 

2. Jelentős alkotók életművének jellemzése 
Válassza ki a felsorolt, lehetséges válaszelemek közül azokat, amelyek a megjelölt 
szerzők egy-egy művére 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; összesen 6 pont adható. 

a) Bertolt Brecht 

Jelentős 
drámai mű Kurázsi mama és gyermekei 

Keletkezés 
időpontja  1 9 3 9  

Téma példázat a háborúról 

Dramaturgiai 
jellegzetesség elidegenítő effektusok 

b) Arthur Miller  

Jelentős 
drámai mű Az ügynök halála 

Keletkezés 
időpontja 1 9 4 9  

Téma a kisember szembenézése élethazugságaival 

Dramaturgiai 
jellegzetesség múlt, jelen s a fantázia jelenetei ötvöződnek 

c) Molnár Ferenc 

Jelentős 
drámai mű Liliom 

Keletkezés 
időpontja 1 9 0 9  

Téma külvárosi legenda 

Dramaturgiai 
jellegzetesség megelevenednek a halál utáni élet szürreális képei 
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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) Ophelia 

A mű címe: Hamlet 
A mű szerzője: W. Shakespeare 
A dráma műfaja: tragédia 
A szereplő jellemzése: Hamlet tragikus sorsú szerelmese. Apja (Polónius) 
meggyilkolása, s Hamlet – számára értelmezhetetlen – dühös elutasítása megzavarja 
elméjét. Halála a tragikus drámai tetőpont nyitánya. 

b) Balga 

A mű címe: Csongor és Tünde 
A mű szerzője: Vörösmarty Mihály 
A dráma műfaja: színjáték/drámai költemény 
A szereplő jellemzése: Ragadványnév (balgaság). Népi alak, a darabbéli Ilma férje. A 
testi vágyak alapozta értékrend képviselője, Csongor élet-vándorlásának kísérője, 
cselekvéseinek „földhözragadt” ellenpontozója 

c) Rank doktor 

A mű címe: Nóra (Babaszoba) 
A mű szerzője: H. Ibsen 
A dráma műfaja: színmű/ dráma 
A szereplő jellemzése: Helmer barátja, a címszereplő iránti rajongását a végsőkig 
titkoló orvos, aki diagnosztizálja saját halálos betegségét. Halála tragikusra színezi a 
házastársak között éledő feszültséget. 

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 Stílusirányzat, drámatípus 
Godot-ra várva 1949 abszurd színmű 

Sirály 1896 naturalista színjáték 

Tóték 1967 groteszk tragikomédia  

Az ember tragédiája 1860 romantikus drámai költemény 

Liliomfi 1849 romantikus vígjáték 
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5. Műalkotás szövegelemek felismerése, meghatározása, jellemzése 

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre! 
A feladatara 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) 

Tartuffe Molière 1664/1669 

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

Dramaturgiai 
szerkezet 

Klasszicista hármas egység (tér, idő, cselekmény) jellemzi, szerkezete 
a jellemek (főként a címszereplőé) bemutatása köré szerveződő 
jellemkomédia. Ám felfedezhető benne a commedia dell’arte 
öröksége is. Utóbbira utalnak a tipizált alakok (a bohó szerelmeseket 
segítő talpraesett szolgálólány, a hiszékeny és öreg férj), valamint a 
helyzetből adódó komikum kihasználása (Orgon megérkezése, az 
"egérfogó" jelenet). 

Filmes vagy 
színpadi 
feldolgozás 
(keletkezés, 
rendező) 

Film:  
1926 – Friedrich Wilhelm Murnau  
1984 –rendezte és a címszereplő: Gérard Depardieu 
Színházi előadás:  
Várszínház, Szinetár Miklós, 1988. 
Thália Színház 1996, Tompa Gábor; 
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 1999, Bagossy László; 
Katona József Színház 2000, Zsámbéki Gábor; 
Nemzeti Színház 2006, Alföldi Róbert; 
Örkény Színház 2015, Bagossy László 

c) Írja le ismereteit a darab keletkezésével, ősbemutatójával kapcsolatban! 
Legalább két értékelhető elemet tartalmazó helytálló válasz esetén 1 pont adható. 
A darab bemutatójáig (1664) töretlen volt Molière félévtizedes udvari karrierje, ám 
Párizs érseke betiltatta a darabot, a szerző pedig személyeskedő támadások 
kereszttüzébe került. Több évig tartó állhatatos küzdelemmel tudta csak elérni a 
tilalom feloldását, s az átírt darab újbóli műsorra tűzését (1669).  

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. Paulay Ede 

2. Ódry Árpád 

3. Németh Antal 

4. Alföldi Róbert 
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7. Szakirodalmi szövegelem narrációja 

Jellemezze röviden, az alábbi szövegrészlet értelmezése alapján a színészi 
gesztusok szerepét, tartalmi jellemzőit! Határozza meg a szerző tevékenységét a 
magyar színházművészetben! 
A szövegben meghatározott három gesztustípus helyes magyarázata esetén 1 pont, az 
alkotó tevékenységének két helyes tartalmi elemére 1 pont; összesen 2 pont adható. 

Pl.  
Hevesi három eltérő típusú színész gesztust különböztet meg, Az első a hangsúlyozó, 

amely nem gazdagítja új információval, üzenetértékkel a szöveg jelentését, pusztán nyomósítja 
azt. A második típus tágabb értelmezést ad a szövegnek, azaz kiegészíti, tehát megváltoztatja a 
szó jelentését, míg a harmadik esetben kizárólag a gesztus közvetíti az üzenetet, s nem jelenik 
meg szóbeliség. 

Hevesi Sándor rendező, a Nemzeti Színház egykori igazgatója, kritikus, író, műfordító, 
a magyar színházművészet kiemelkedő jelentőségű és hatású alakja. Tevékenysége a 20. század 
első felére esett. 1904–1908 között részt vett a példaértékűen modern művészeti célokat 
megfogalmazó Thália Társaság művészeti irányításában. Főrendezője volt az Operaháznak, 
majd 1922-től 1932-ig igazgatta a Nemzeti Színházat, ahol jelentős reformot hajtott végre a 
műsor, a társulat, a színjáték összes alkotóelemének gyökeres megváltoztatásával.  Több drámát 
írt és regényt dramatizált. Tanulmányai és könyvei a színésznevelés, a dramaturgia, a dráma- 
és színháztörténet, a színházelmélet témáit tárgyalták. Vezető szerepet vállalt a hazai 
rendezőképzésben. 

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: W. Shakespeare: Rómeó és Júlia 

A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: 

Júlia méregmonológja végsőkig fokozza a dramaturgiai feszültséget, hiszen a 
címszereplő ekkor szánja el magát arra – a kriptában történő majdani életre serkenés, s az 
áhított szerelmi beteljesülés reményében –, hogy a Lőrinctől kapott szert, az ismeretlen 
hatású, üvegnyi medicinát kiigya. Rettegve veszi sorra az ellenérveket, a barát esetleges 
csalárdságát, a kripta őrjítő légkörét, Tybalt holttestének félelemkeltő közelségét. Ám 
végül, a rákényszerített frigy előli egyetlen menekülési módként, a boldog élet vágyával 
elveti magától az életet, s ekképpen előkészíti a tragédia tetőpontját.  
b) 
Szerző és mű: Örkény István: Tóték 

A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: 
Az Őrnagy szövege a groteszk mű dramatikus tetőpontján hangzik el. A 
megszállottsággal irányított véget nem érő, értelmét vesztő dobozolás okozta konfliktus 
a zsarnoki vendég és megalázó helyzetéből kilépni képtelen vendéglátója között 
megszűnik, hiszen a szabadság lejárt, az Őrnagy elutazását követően visszaállhat Tóték 
családi békéje. Ám a katona hamarosan visszatér, s az irracionalitás jelképévé 
terebélyesedő margóvágóról érdeklődik, ekképpen ingerli tragikusan megkésett lázadásra 
Tótot a mű végkifejletében. 
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SZÖVEGES (KIFEJTENDŐ) FELADATOK 

 
I.1. Mutassa be a hazai független színházak az utóbbi évtizedek során elért eredményeit, 

lehetőségeit és nehézségeit! Válaszában térjen ki néhány jelentős műhely, társulat 
jellemzésére, valamint a színházművészeti ág jelenlegi helyzetének ismertetésére! 
Színházelméleti ismeret: 6 pont; Kortárs színházművészeti tájékozottság: 6 pont; összesen 
12 pont adható. 

Független színház: „állami vagy önkormányzati fenntartó nélkül működő színház, balett- 
vagy táncegyüttes” – fogalmaz az előadó-művészeti törvény.  2010-ben 132 ilyen színházi 
szerveződést tartottak nyilván Budapesten. Jellemzőjük: állandó társulattal, üzemszerű 
működéssel, repertoár műsorrenddel, rendszeres állami támogatással nem rendelkeznek. 
Korábban használatos volt a hagyományos kőszínházi modellen kívül működő társulatok 
megjelölésére az alternatív színház elnevezés is.  

A rendszerváltás előtti időszakban működő társulatokra jellemző volt a modern színházi 
áramlatokkal szembeni nyitottság valamint a politikus állásfoglalás. A korszak jelentős 
társulatai: Universitas Együttes, Orfeo Csoport, Stúdió „K”, Szegedi Egyetemi Színpad, Szkéné 
Színház, ARTUS Tánc- és Ugrószínház. 

A rendszerváltást követően a független társulatok száma jelentékenyen emelkedett, 
művészi alkotómunkáik eredményei a hazai közönségréteg kialakításán s a színházi szakma (pl. 
POSZT) elismerésein túl, nemzetközi sikerekben is megnyilvánulhattak. A törvény VI. 
kategóriájába sorolt teátrumok az állami támogatás 10%-a felett rendelkeztek, így pl. 2009-ben 
kb. 2000 ilyen típusú előadást mutattak be országszerte, ám az utóbbi évek finanszírozási 
változásai, a pályázati feltételek kialakítása kritikus helyzetbe hozta a rendszeres állami 
támogatáshoz nem jutó alkotó csoportokat. 

Az elmúlt évtized jelentős független színházai pl.: az újra szerveződő Stúdió K Színház, 
Káva Kulturális Műhely, MU Színház, Trafó, Maladype Színház, RS9 Színház, Andaxinház, 
KOMA, Krétakör, Szputnyik Hajózási Társaság. Utóbbi két – népszerű – műhely az új színházi 
finanszírozási rendszer okán megszűntette működését. 

Pl.: 
A KOMA egy 2007 nyarán alakult, független, színházi csapat. 2011-ben a XV. kerületben 

egy iskola tornatermében jutott állandó játszóhelyhez és további anyagi támogatáshoz. A 
KOMA azt jelenti, hogy KOrtárs MAgyar, így általuk fontosnak tartott, mai, magyar témákat 
dolgoznak fel. Olyan előadásokat hoznak létre, melyek helyszíni megkötés nélkül bármely 
térben előadhatóak, ám művészi minőséget képviselnek. Téma- és darabválasztásuk során 
fontosnak tartják, hogy a mondanivalóhoz keressenek megfelelő szöveget vagy írót, aki azt 
megírja, és ne fordítva. Hitvallásuk szerint, azért csinálnak színházat, hogy az egyént és a 
közösséget gondolkodásra ösztönözzék, ezáltal elősegítsék az értelmes kommunikációt.    

Kezdeményezésük a közösségi színház mint működési forma, amelynek lényege, hogy a 
körülöttük élő, civil lakosságot bevonják az előadások, színházi események létrehozásába, akár 
mint szereplőt, akár mint írót vagy háttérmunkást. A társulat tagjai főként fiatal színészek, 
három magyar nyelvű színművészeti egyetem (Budapest, Kaposvár, Marosvásárhely) végzett 
hallgatói. A kilenc fős művészi csapatot technikailag Mervel Miklós segíti. A társulat vezetője 
Zrinyi Gál Vince. Jelentős sikereik voltak Plazma (POSZT-díj), Fédra Fitness, Kisded játékok, 
Az utolsó roma - Egy utolsó cigány. 
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I.2. Fogalmazza meg és indokolja a színpadi kritika műfajának lehetséges szempontjait, 
céljait, hatásait! Írjon rövid elemző jellegű, kritikát egy szabadon választott 
előadásról! 
Színházelméleti ismeret: 6 pont; Elemző kritika fogalmazása: 6 pont; összesen 12 pont 
adható. 

A színpadi kritika lehetséges szempontjai: 
1. A színházi előadás esztétikai jellemzőinek leírása és értelmezése 

− A színpadi szöveg,  
− A szcenikai elemek (díszlet, világítás, hang, zene, bútor, kellék, jelmez), 
− A játékstílus, 
− A rendezés átfogó törekvése, 
− A színészi játék, a színészi eszközrendszer. 

2. Az előadás hatásának, jelentőségének jellemzése 
− Az előadás közvetlen hatása, sikere, 
− Az előadás társadalmi, kulturális jelentősége, 
− Az előadás szerepe a társulat, teátrum életében, 
Az írás valósítsa meg a választott előadás értékeinek, esetleges gyengéinek felmutatását, a 
vizsgálat, elemzés, leírás, indoklás eszközeivel. 

I.3. Választása alapján, ismertesse egyik - kőszínházi feltételrendszerben működő - 
teátrumunk történetének főbb mozzanatait, művészi céljait, műsortervét, alkotói 
közösségét, néhány jelentős előadását!  
(Színháztörténeti ismeret: 6 pont; Kortárs színházművészeti tájékozottság: 6 pont; 
összesen 12 pont adható) 

Pl. Kaposvári Csiky Gergely Színház 
A Csiky Gergely Színház (egykori nevén: Nemzeti Színház) Csiky Gergelyről (1842–

1891) kapta nevét, aki drámaíró, műfordító, a Kisfaludy Társaság másodtitkára valamint a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt. A teátrum épülete a magyarországi 
szecessziós építészet kiemelkedő alkotása. 

Az épület 1911-ben nyitotta meg kapuit a Cigánybáró című operettel, majd négy 
évtizeden át – befogadó színházként – különböző vidéki társulatok átmeneti otthonául szolgált. 

Az ötvenes évek közepén a politikai vezetés döntése alapján Kaposváron önálló társulat 
alakulhatott. 1955. október 15-én, Huszka Jenő: Szép Juhászné c. operettjének díszelőadásával 
indult a társulat története. Az elkövetkező évtizedben jelentős rendezők (dr. Németh Antal, 
Horváth Jenő, Sándor János) dolgoztak itt.  

A teátrum az 1970-es évek elejétől a magyar színházi élet meghatározó társulatává, a 
másfél évtizeddel korábban világszerte kibontakozó színházi megújulás folytatójává, 
eredményeinek adaptálója vált (Mihályi Gábor: Kaposvár-jelenség). A Komor István, Zsámbéki 
Gábor, később Babarczy László által vezetett színház fokozatosan az érdeklődés középpontjába 
került. Így történhetett, hogy – szinte egyetlen vidéki színésznőként – Olsavszky Éva Kossuth-
díjat kapott. A színház sokat tett az új, értő közönség kialakítása érdekében. Legnagyobb 
sikereit Sütő András Egy lócsiszár virágvasárnapja c. művével, Csehov Ivanovjával, Ödön von 
Horváth Mesél a bécsi erdőjével aratta. Több gyermek előadása is országosan ismertté vált, 
elsősorban a televízió közvetítések hatására. 

1978-ban a politikai és színházi felső vezetés a hosszú évek óta stagnáló budapesti 
Nemzeti Színház megújítása érdekében az eredményesen működő vidéki színházi műhely 
vezető művészeit szerződtette. A kísérlet nem sikerült, 1982-ben kiváltak a Nemzetiből a 
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megújításra érkező művészek, lehetőséget kaptak azonban egy új önálló társulat létrehozására 
(budapesti Katona József Színház).  

Az átszervezés eredményeként, két év alatt a társulat szinte teljesen kicserélődött, de a 
2007-ig igazgató Babarczy László, valamint Ascher Tamás főrendező vezetésével, újra talpra 
állt, sok esetben a korábbinál is nagyobb művészi és közönségsikereket ért el. (pl.: Shakespeare: 
Szeget szeggel, Gombrowicz: Esküvő, Molière: Don Juan, Arden: Élnek, mint a disznók, 
Rowley–Middleton: Átváltozások, Bulgakov: A Mester és Margarita, Orwell–Hall: Állatfarm, 
Molière: Mizantróp). Ekkor erősítette a társulatot többek között Balkay Géza, Básti Juli, Máté 
Gábor, Bezerédi Zoltán, Ács János és Mohácsi János rendezők, később Kulka János, Börcsök 
Enikő.  

Számos kiváló előadása közül is kiemelkedett a Marat halála. Peter Weiss darabját 1981. 
december 8-án mutatták be. 1982-ben a BITEF nemzetközi fesztiválon mind a három kiosztható 
díjat a kaposváriaknak adták át. A legendás előadásra külön buszokkal érkeztek a teátrum 
rajongói. Egy budapesti vendégjáték alkalmával például rendőrkordon védte a Vígszínházat a 
jegyre áhítozó nézők rohamától. 

A teátrumot 2010-től hat éven át Rátóti Zoltán vezette, aki – részben a Kaposvári 
Egyetemen végzett színészekkel – frissítette fel a társulatot. vezetésével új törekvések (pl. 
Opera-beavató, Nyílt nap), valamint a zenés műfajok (operett, zenés játék, musical) rendszeres 
műsorra tűzése valósult meg. Az épület jelenleg felújítás alatt áll, előadásait az Agorán tartja a 
színház, ezért a kamara-produkciók kerültek a műsorterv homlokterébe. 

II.1. Elemezze dramaturgiai szempontok alapján Az ember tragédiáját! Ismertesse a mű 
színpadi történetének jelentős eseményeit, eredményeit! Vázolja elképzeléseit a mű 
valamely színének színpadi megvalósítására vonatkozóan!  
Drámai mű elemzése: 8 pont; Színháztörténeti ismertetés: 8 pont; Színpadi előadás 
részlet tervezése: 8 pont; összesen 24 pont adható) 

Drámai mű elemzése: 
A drámai költemény - Madách maga is így határozta meg művét – előképéül a középkori 
misztérium- és moralitásjátékok, valamint Dante Commediája tekinthető, mintájául pedig 
Goethe Faustja. A XIX. században kialakult hagyományai szerint olyan nagy terjedelmű, 
verses formájú alkotás, amely szabad tér- és időkeret révén képes átfogóan tárgyalni az 
emberiség legáltalánosabb létkérdéseit. 

"Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy a mint az ember istentől elszakad s 
önerejére támaszkodva cselekedni kezd: az emberiség legnagyobb és legszentebb eszméin 
végig egymás után cselekszi ezt. Igaz, hogy mindenütt megbukik s megbuktatója mindenütt egy 
gyönge, mi az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír (ez volna 
csekély nézetem szerint a tragikum)." (Madách levele Erdélyi Jánoshoz, 1862. szeptember 13).  

A Tragédia alaptémája tehát a mű ún. történelmi színeiben (IV.-XI.) végigvezetett 
eszmetörténeti kaland. A színek során felvetődő, majd (valamely "emberi gyönge" okán) 
megsemmisülő koreszméket Ádám képviseli, többnyire kiemelkedő és jelképes szerepű 
történelmi személyiségek alakjában. A hegeli történelemszemlélet hármasságát is felhasználó 
(tézis – antitézis - szintézis) eszmetörténeti vizsgálódás a párizsi színben ér tetőpontjára. Az 
álom az álomban szerkezeti megoldása emeli ki a színben megfogalmazott - az egyiptomi, az 
athéni és a római képekben előkészített eszmék (szabadság, egyenlőség, testvériség) 
jelentőségét.  

Az eszmék feltűnése és bukása Madách korában és az elképzelt jövőben folytatódik 
tovább. Londonban megvásárolhatósággá válik a szabadság, a Falanszter egyenlősdije 
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felszámolja az egyéniséget, az eszkimó-világ pedig csúfot űz a testvériségből. Az emberi létezés 
jobbítását célzó gondolatrendszerek sorra megbuknak, Ádám menekülési kísérletei pedig 
meghiúsulnak, ezért kénytelen újra és újra és egyre keserűbben szembesülni az "örök emberi 
kérdéssel": mi célom a világban?  
Az élvezetek mámora (Róma) éppúgy zsákutcát jelent számára, mint a tudomány 
életidegensége (Prága). A Földet pedig fizikai korlátai (Az űr) vagy lelki kötelékei (XV. szín) 
miatt képtelen elhagyni a madáchi hős. Álomutazása végén maga is rádöbben az egyéni léte 
legfőbb igazságára, amit Az Úr zárószavai később (XV. szín) az emberiség egészére 
kiterjesztenek. "A célt, tudom, még százszor el nem érem./ Mit sem tesz. A cél voltaképp mi 
is?/ A cél, megszünte a dicső csatának,/ A cél halál, az élet küzdelem,/ S az ember célja e küzdés 
maga."  

Az eszmetörténeti áttekintés mellett azonban meg kell említeni a Tragédia másik 
tematikus vonalát, a szerelmi összetartozás madáchi elemzését is. Éva karakterének folytonos 
átalakulása az emberpár állandó szerelmi színeváltozását eredményezi. A hősnő személyisége 
– ebből fakadóan – jóval színesebb, mint a tudásvágytól hajszolt, valamennyi nőalak iránt 
hasonlóan lelkesült Ádámé. 
A nőt és a férfit összefűző kapcsolat-típusok valóságos enciklopédiáját vázolja Madách. A 
vágyakozó szerelemtől (Konstantinápoly) az anyagiakkal vagy hírnévvel megvásárolhatóig 
(London; Párizs), a lélektelen testiségtől (Róma) a hitvesi hűtlenségen át a hűségig (Prága; 
Athén) megannyi szerelmi forma elevenedik meg, míg végül eljutunk a harmóniát sugárzó 
utolsóig, a gyermekáldásban beteljesülő összetartozásig. 

Az emberi és emberfeletti világ kettőssége és szembeállása köré épített, kétszintes 
drámaszerkezet, mitikus keretszíneinek (I.- A mennyekben, II.- A paradicsomban, III. és XV.- 
Pálmafás vidék a paradicsomon kívül) középpontjában az Úr és Lucifer konfliktusa áll. Előbbi 
a mechanikus rendet, utóbbi az értelmes diszharmóniát, a hiányt képviseli. Küzdelmük az 
emberiség történelmének síkján zajlik, és a záró színig nyitott, ekkor az Úr - a beteljesült 
szerelemben - hiánytalan egészet teremt, s ezzel legyőzi ellenfelét. Lucifer, drámai harcában 
eszközül használja fel az emberpárt, és elpusztítását célozva láttatja Ádámmal az emberiség 
történetének jelentékeny állomásait.  
A műfaj jellemző technikai megoldása (álom-dramaturgia) ad keretet az időben és térben 
egymástól távoli történeti képek felsorakoztatására. A történelmi áttekintés előbb a historikus 
múltat (IV.- Egyiptom, V.- Athén, VI.- Róma, VII.- Konstantinápoly, VIII. és X.- Prága, IX.- 
Párizs), majd a madáchi jelent (XI.- London) végül a mitikus jövőt (XII.- Falanszter, XIV.- 
Hóval és jéggel borított vidék) veszi szemügyre. 

Színháztörténeti ismertetés 
Pl.: a Nemzeti Színház bemutatói 
1859. február 17. és 1860. március 26. között született meg a dráma, az ősbemutatóra 1883. 
szeptember 21-én került sor a Nemzeti Színházban Paulay Ede rendezésében (Ádám: Nagy 
Imre, Éva: Jászai Mari, Lucifer: Gyenes László). A magyar drámát ezen a napon ünnepeljük, 
azóta is ez a legtöbbet játszott magyar színművünk. Ám voltak olyan időszakai a történelemnek, 
amikor nem volt kívánatos a madáchi gondolatok nyilvánossága. (1947-ben tartották a darab 
utolsó előadását a Nemzetiben, ezután hét évre betiltották).  

A Nemzeti Színház műsorának állandó műsordarabja, jelentős előadásai a teátrumban:  
Hevesi Sándor rendezései: 1923, 1925, 1929, 
Németh Antal rendezései: 1937, 1939, 1942, 
Gellért Endre, Major Tamás, Marton Endre közös rendezése: 1955 
Major Tamás rendezései: 1960, 1964, 
Vámos László rendezése: 1983. 
Iglódi István rendezése 1997. 
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Az új Nemzeti Színház nyitó előadása: 2002. március 15. rendező: Szikora János; Ádám: 
Szarvas József, Éva: Pap Vera, Lucifer: Alföldi Róbert) 
2011. május 6. rendező: Alföldi Róbert; Ádám: Szatory Dávid, Éva: Tenki Réka, Lucifer: 
László Zsolt) 

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

II.2. Ismertesse a naturalista, lélektani realista színházművészet esztétikai jellemzőit, 
játékstílusát, cél és eszközrendszerét! Válaszában hivatkozzon a 20. század egy 
kiemelkedő színházi alkotójának, teoretikusának tevékenységére, publikációira! 
Választása alapján, elemezzen egy, naturalista alkotói cél alapján fogalmazott 
drámai művet, valamint ismertessen egy e játékstílusban színpadra állított előadást! 
Színházelméleti ismertetés, színházi alkotó bemutatása: 8 pont; Drámai mű elemzése: 8 
pont; Előadás ismertetése: 8 pont; összesen 24 pont adható 

Színházelméleti ismertetés, színházi alkotó bemutatása 
A 19. század utolsó évtizedeiben kibontakozó stílusirányzat, elsődleges célkitűzése a 

természethűség színpadi megvalósítása volt. Elméleti alapja a Comte és Taine nevével 
fémjelezhető pozitivizmus. A naturalista színpad ezért a konkrét társadalmi lét illúzióját kívánta 
megteremteni a szcenikai részletek valósághű megragadása révén. A színháztól társadalmi, 
politikai kérdésekben történő állásfoglalást, a drámaírótól vizsgálóbírói elemzést várt. 
Átformálta a színészi játék térszemléletét, kiinduló pontjává tette a „negyedik fal” Diderot-nál 
feltűnő gondolatát.  

A színész mindenekelőtt érzelmei feltárásán, rögzítésén, felidézésén és azok külső 
megjelenítésén dolgozik. Alkotási folyamatában döntő szerepe van a relaxációnak, a 
koncentrációnak, az érzeti és érzelmi emlékezetének. A fiktív (nem valóságos) játékkeretben 
valóságosnak érzékelhető, érzelmi alapú cselekvéseket produkál. 

Önmaga megismerését követően építi ki kapcsolatát a szerep-személyiséggel, mégpedig 
az önszuggesztió szintjéig fokozott koncentráció segítségével. Legfőbb segítsége ezen 
átalakulási folyamatban a drámai szöveg a megformálandó alakhoz kötődő része, a szerep 
dikciója.  

Választott alkotó: pl. Sztanyiszlavszkij 
A játékmód kimunkálása, rendszerré formálása Konsztantyin Sztanyiszlavszkij (1863-

1938) nevéhez fűződik. Módszerében megkülönbözteti a belső és a külső technikát. Előbbi 
főként intellektuális és pszichikai tevékenységet jelöl, melynek során a színész elemzi a 
darabot, megjelöli annak alapmotívumát, átfogó cselekményét, majd ebből kiindulva elemzi az 
egyes helyzeteket, tisztázza saját szerepének kapcsolódó viszonyait, végül – ezek alapján – 
kijelöli a színpadi alak lényegi szándékait, lélektani motivációjú cselekvéseit. 

1898-ban, Nyemirovics-Dancsenkóval közösen, megnyitotta a század első harmadának 
meghatározó jelentőségű teátrumát, s egyúttal módszertani műhelyét, a Moszkvai Művész 
Színházat. 

Sztanyiszlavszkij az 1910-es évek során alakította ki „pszichotechnikáját”, amelyben a 
színész lélektani felkészülését, és illúziót keltő átélését állította a kifejezés középpontjába. 
Módszerét a következő két évtizedben tökéletesítette, vendégjátékok, előadások során 
terjesztette, publikációiban összegezte. Utóbbiak az 1930-as években, angol nyelven láttak 
először napvilágot. Legismertebb munkái: A színész munkája, Életem a művészetben. 
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Rendszerét több jeles színházművész építette tovább a 20. század során, s alakította ki 
saját színészpedagógiai módszerét (pl. Mihail Csehov, Louis Jouvet, Lee Strasberg, Várkonyi 
Zoltán). 

Drámai mű elemzése 
Pl. Csehov: Három nővér 
Csehov darabjait a tragikus és komikus mozzanatok groteszk kontrasztja, az ellenpontozó 

technikájú szimultán játékelemek alkalmazása jellemzi. Erre a kettősségre utal saját műfaji 
meghatározása is: a lírai komédia. 

A dráma sajátosan groteszk stílusát az előtér és a háttér cselekményeinek egymást 
kiegészítő, ellenpontozó hatása alapozza meg.  

Pl. A kezdőjelenet során Olga szentimentális ábrándozásait a háttérből felharsanó nevetés 
teszi idézőjelbe. Ott is zajlik ugyanis egy párbeszéd, amelynek beszűrődő foszlányai 
ellenpontozzák az előtér dialógusát, hangulatilag és tartalmilag egyaránt. Az egymástól 
függetlenül, de párhuzamosan elhangzó, egymásra rímelő dialógusok alkalmazása Csehov 
drámai nyelvezetének jellemző feszültségforrása.  

Kedvelt fogása, hogy "elbeszélteti alakjait egymás mellett". Figurái nárcisztikusan 
önmagukra figyelnek, s ha csak tehetik, saját belső világukat analizálják. Különösen érzékletes 
példája e párhuzamos monologizálásnak Andrej és Ferapont jelenete a második felvonásban.  

A játék színteréül szolgáló családi kúria, a lepusztulás és értékvesztés szimbóluma is 
egyben. A Prozorov-lányok előttünk zajló vágyakozásával (expozíció) párhuzamosan ugyanis 
végbemegy kisemmizésük. Mellékes utalások értesítenek Natasa fokozatos térnyeréséről és 
céltudatos agresszivitásáról (bonyodalom). Az első felvonás ízléstelenül öltözködő vidéki 
fruskája hamarosan elfoglalja a házat, kitúrja a nővéreket és az öreg cselédet, Anfiszát. 
Jelképes, ahogy a harmadik felvonásra leszűkül a nővérek játéktere, Irina és Olga közös 
szobájában zsúfolódnak össze. A záró felvonás pedig már a kertben játszódik, s bentről csupán 
Natasa és Protapopov zongorajátéka hallik ki. A nővérek tehát, akik a cselekmény kezdetén 
még a boldog jövő –  Moszkvának nevezett – ábrándjaiban bíztak, a záró felvonásra elvesztik 
létezésük eddigi alapját, kiszorulnak a házból. A záró kép végkifejletében fájdalmas 
értetlenséggel várják a jövőt. 

Egyetlen jelképes nap alatt történnek az események, amelyek nagyjából öt évet ölelnek 
fel. Az első felvonás napfényes délidejét a farsang estéjének pezsgőzése váltja a másodikban, 
míg a harmadik tűzvésze már éjszaka pusztít, a negyedik búcsúzkodásaira pedig reggel kerül 
sor. Szimbolikus, hogy vidám tavaszi hangulattal indul és pusztulást sugalló őszivel zárul a 
cselekmény. A tér- és az időszerkezet mellett jelképes a lányok sorsa is, hiszen a háromfajta 
magatartás az asszonyi élet három lehetőségét írja le, és állítja szembe a gátlástalanul diadalmas 
negyedikkel, Natasáéval. 

Előadás ismertetése az alábbi javasolt szempontok alapján: 
• Az előadása alkotóinak ismertetése,  
• Az esztétikai jellemzőinek áttekintése, értelmezése: 
• A színpadi szöveg,  
• A szcenikai elemek (díszlet, világítás, hang, zene, bútor, kellék, jelmez), 
• A játékstílus, 
• A rendezés átfogó törekvése, 
• A színészi játék, a színészi eszközrendszer. 
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II.3. Ismertesse az antik görög színházművészet sajátosságait! Elemezzen - dramaturgiai 

szempontok alapján - egy, a korszakban alkotott - drámai művet! Vázolja a mű 
valamely jelenetének – Ön által elképzelt - színpadi megjelenítését! 
Színháztörténeti ismertetés: 8 pont; Drámai mű elemzése: 8 pont; Színpadi előadás 
részlet tervezése: 8 pont; összesen 24 pont adható 

Színháztörténeti ismertetés 
A görög színházművészet 

A görög fénykor egyetlen bő évszázad története: Athén város és az általa uralt területek 
szellemi, politikai fejlődésének, Peiszisztratosz uralmától (Kr. e. 561-528) a polisz, a 
peloponnészoszi háborúban elszenvedett, vereségéig (Kr. e. 405) tartó korszaka. 

A Kr.e. 7. században a minden társadalmi réteg számára vonzó és népszerű 
Dionüszosznak (a kétszer született), a bor, a mámor, a féktelen életerő istenének tiszteletére 
rendezett szertartásaiból fejlődött ki a színjátszás. Szakrális jellegét őrzik az orkhesztra 
(tánctér, a kar helye) terében elhelyezett thümelé (oltár), s a drámai anyag mítoszhoz kötődő 
témái egyaránt.  

Jellemző politikai, reprezentációs szerepe is. A korszak, társadalmi változásait taglalja, 
és modellként használja a mitológia közismert történeteit (thébai és trójai mondakör), így esélyt 
kínál a jelenségek sokoldalú szemléletére (szofista filozófia). Az eksztatikus hangulatú, 
Dionüszoszt dicsőítő, himnikus kardalból (dithürambosz) Theszpisz révén (Kr.e. 534) alakult 
ki a dráma. A dialógusra épülő műforma a drámai versenyek többnapos, tavasszal lebonyolított 
színházi fesztiváljain tökéletesedett. A virágkor kezdete: a perzsákon aratott győzelem. 
(Marathon, Kr. e. 490), a kiteljesedés Periklész hatalmának (Kr.e. 443-430) kora. 

A színházi előadás egyfajta „összművészeti” produkció, a zene, a tánc, a szöveg 
(időmértékes, jambikus) egységeként jelent meg. Fontos kiegészítője maradt a kultikus eredetű 
álarc, mely egyfelől jelezte a karaktert, másfelől lehetővé tette több szerep eljátszását a színész 
számára.  

A színházépületeket, kihasználva a természeti adottságokat, domboldalakra (a Kr.e. 4 
századtól már kőből, korábban fából) építették. A lépcsőzetesen kialakított nézőterű (theatron) 
színházak gyakran húszezer ember befogadására is alkalmasak. A kör alakú orkhesztra mögött 
építették fel a szkénét, mely kezdetben öltöző és kelléktár, később palotát mintázó, állandó 
díszletté alakul. Színpadi gépezetek: mechané (emelő), enkükléma (gördülő emelvény) mellett 
használtak tipikus jelmezeket (pásztor, király) és kötelező kellékeket (bot, jogar), valamint 
saruszerű, a hellenizmus korában magasított talpú kothornoszt. 

A drámai versenyek költségeit, beleértve a szegények belépőit és a színészek 
honoráriumát, az állam, és az általa felkért polgárok (khorégoszok) fedezték. Állami megbízást 
kapott a tíz - pártatlan - versenybíró is. Az egy-egy tetralógiát (három tragédia és egy 
szatírjáték) színpadra állító három tragédiaszerző, valamint az egy-egy komédiával nevező öt 
komédiaíró vetélkedését díszes felvonulás, s a polisz tíz kerületének kardalai vezették fel.  

A virágkor századában hozzávetőleg ezer drámai művet mutattak be, ám a tragikus triász 
alkotóitól mindössze harminchárom maradt fenn. 

Drámai mű elemzése: Pl. Oidipusz király 
Kr.e. 420 körül került színpadra – általános szokás szerint a szerző irányításával – 

Szophoklész legismertebb, s talán legtökéletesebb felépítésű tragédiája. Oidipusz jól ismert 
mítoszából (thébai mondakör) fogalmazta meg, pályája csúcsára érve, a tragédia műfajának 
analitikus technikájú alaptípusát. 

Szophoklész tragédiája a klasszikus drámaszerkesztés elvei szerint épül, kardalok 
tagolják a szöveget (protagonisztész = szerzői bevezető, expozíció, parodosz = kar bevonulása, 
sztaszimon = álló kardal, exodosz = kivonulás). Terjedelmük és drámai erejük eredetileg 
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jelentősebb, mint az epeiszodionokból (közbevetés) kialakult dialógusoknak, ám a műfaj 
fejlődése során utóbbi előnyére változik meg a fenti arány. 

A cselekmény középpontos szerkesztésű, a címszereplő múltjának tartalma és ennek 
felszínre kerülése határozza meg a darab viszonyrendszerét, a fő- és a mellékalakok 
kapcsolatait. 
Oidipusz tragédiája az analitikus drámamodell alaptípusa. Sajátos időszerkezet biztosít 
dramaturgiai feszültséget e drámaformának: a jelenben előre haladó cselekménymozzanatok 
során fokozatosan tárul fel a múlt. Végül, a drámai tetőponton (klimax) teljes tartalmában 
felszínre kerül az elkövetett drámai vétség (hübrisz), s ez alapjaiban változtatja meg a szereplők 
addigi viszonyrendszerét. Az analitikus technika révén önismereti dráma zajlik: a főhős a 
cselekmény során ismeri meg saját személyiségét, szembesül múltjával, s éli át a tragikus 
sorsfordulatot (peripeteia), amelynek hatását fokozza: minden elképzelhetőt megtett, hogy 
elkerülje jövendölt bűneit. 

Előre tudott, mégis elháríthatatlan katasztrófa bontakozik ki. Címszereplője egyszerre 
elkövetője és áldozata a feltáruló múltnak. A végzet, jóslatokban megmutatkozó rendelése 
tehetetlen bábként irányítja az embert. Küzdelme legfeljebb a sorsszerűség megismerésére, de 
nem megváltoztatására irányulhat. Szophoklész komor példázataiban illuzórikusnak tűnik az 
életpályáját alakítani akaró szabad emberi cselekvés. Hősei fokozatosan döbbennek rá 
kiszolgáltatottságukra és titokzatos, fenyegető léthelyzeteikre. 

A görög dráma hagyományainak megfelelően hat jambust tartalmazó sorokat (eltekintve 
a kardalok bonyolultabb versképletétől) tartalmaz a szöveg. Ritmusa ezáltal közelít korának 
hétköznapi beszédéhez. Cselekménye pergően váltakozó jelenetekből szerveződik, tömörségét 
felerősíti a változatlan tér és a néhány órányi cselekményidő. Dialógusai feszült, rövid 
replikákból építkeznek. 

Színpadi előadás részlet tervezése 
Pl. az alábbiakban vázolt dramaturgiai elemzés alapján valamely jelenet színpadra 

tervezése (rendezői szándék- megvalósuló színpadi viszonyok, díszlet-játéktér és színpadkép, 
akusztikus hatások) 

Oidipusz a közösség érdekében hozott elhatározása (a Thébát sújtó járvány megállítása) 
indítja el a cselekményt. A Théba népét megjelenítő kar nyilvánossága előtti kinyilatkoztatása 
az alapszituáció, saját múltja után kezd nyomozni, megváltoztatva ahhoz fűződő viszonyát. 

A bonyodalom első szakasza Teiresziásszal folytatott dialógusa. Az öreg jós ismeri a 
tragikus múltat és jövőt, nem akar vallani, ám a király végül szóra bírja. A néző előtt felsejlik 
a várható katasztrófa, félelemmel és együttérzéssel követi a hős sorának további alakulását. A 
haragtól elvakult, és önhitt Oidipusz Kreonra ront, árulással vádolja felesége bátyját, s csak 
Iokaszté kérésének engedve kegyelmez neki. Asszonya egy korábbi jóslat felidézésével 
igyekszik megnyugtatni Oidipuszt, megemlíti Laiosz halálának színhelyét: a hármas 
útelágazást.  

A bonyodalom során megismert részletek lassan kerek történetté formálódnak, a 
cselekmény a krízis fordulópontjához ér, Oidipusz a tragikus valóság elfedésének utolsó 
lehetőségét utasítja el. Bár az igazságot megsejtő Iokaszté megpróbálja szándékától eltéríteni, 
makacs megismerési vágya képtelen a megalkuvásra. Laiosz gyilkosát keresve saját magához 
került vészesen közel, de nem elégszik meg az igazság felével, tétovázás nélkül megteszi az 
utolsó lépést: magához rendeli a koronatanút, az egykori pásztort. Morális elkötelezettségével 
előidézi a katasztrófát.  

Miután megismeri az isteni jóslatokat igazoló múltját, beteljesíti azt, anyja holtteste 
mellett megvakítja magát. A drámai végkifejletben a megértő kar előtt megtörten kéri Kreont, 
az új királyt, engedje vak száműzöttként szenvedni hátralévő életében. 
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