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Útmutató a vizsgázók teljesítményének az értékeléséhez 

A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  
A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 
A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal javítsa az alábbiak 
szerint! 

1. Jó válasz  
2. Hiány(osság)  
3. Nem tartozik szorosan a megoldáshoz [ ] 
4. Felesleges, értékelhetetlen rész (áthúzás)   
5. Súlyos hiba, tartalmi tévedés (aláhúzás)   
6. Értelmetlen szöveg, logikai problémák (aláhúzás) ∼∼∼∼∼∼ 
7. Nyelvhelyesség (aláhúzás) ………… 
8. Durva helyesírási hiba (aláhúzás)   

Durva helyesírási hiba: 
- a mássalhangzók időtartamának hibás jelölése, 
- az összeolvadás, a hasonulás és a kiesés hibás írásmódja, 
- kis- és nagy kezdőbetű tévesztése (pl. római Birodalom, noverre, napóleoni, 

itáliai), 
- igekötős igék hibás egybe-, illetve különírása, 
- tagadószó egybeírása, 
- az ly- j tévesztése, 
- személynevek, műcímek hibás leírása (pl. Nyizsinszkij, Kampilli, poloveci 

táncok). 

A feladatok alatt található téglalapok közül a bal oldaliban a feladatra adható maximális 
pontszám van, a jobb oldali téglalapba kell beírni a vizsgázó által elért összes/teljes pont- 
számot.  
A feladatok egyes részeinek megoldásáért járó részpontszámokat is írja a dolgozat(ok)ra! 
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I. Az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok javítása, értékelése 

Értékelési alapelv, hogy a javítási-értékelési útmutatóban szereplő válaszelemeket kell 
jó válaszként elfogadni. 
Azoknál a feladatoknál, ahol több válaszelem közül kell a jó megoldást kiválasztani, ott az 
összes válaszelem aláhúzása, megjelölése esetén a válasz nem értékelhető. 
A nem zárt végű feladatoknál (az indoklásoknál, szövegértelmezéseknél stb.) minden olyan 
megoldás elfogadható, amely tartalmilag megegyezik a megoldási útmutatóban szereplő 
válasszal.  
A megoldásokért az előírt maximális pontot meghaladó „jutalompont” nem adható. 
A személyek, topográfiai adatok, műcímek és fogalmak durva helyesírási hibával történő 
írásmódja esetén válaszelemenként 0,5 pont, és a teljes feladatlapra vonatkozóan 
maximum 5 pont vonható le. Az évszázadok jelölésére az arab és római szám is 
elfogadható.  
Az egyszerű, rövid feladatok összpontszámát a feladatlap utolsó oldalán az összesítő 
táblázatba kell beírni az alábbi módon: 
- ha ez az összpontszám egész szám, akkor először az „Összesen”, majd megismételve a 
„Az I. rész pontszáma egész számra kerekítve” rovatába is be kell írnia; 
- ha ez az összpontszám törtszám, akkor ezt a számot írja az „Összesen” rovatba, majd a 
matematika szabályai szerint egész számra kerekítve (pl. 23,5 pont kerekítve 24 pont) a „Az 
I. rész pontszáma egész számra kerekítve” rovatába kell írnia.  
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 

 
1. A feladat Kína tánctörténetével kapcsolatos. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 4 pont adható. 
 

a) A tao/taoizmus 
b) Dramatikus játék, amelyben az ének-zene-tánc-színjátszás szerves egységben 
jelent meg.  
c) Motivikus tánc, akrobatika, stilizált harcművészet, zsonglőr mutatványok, pantomim. 
d) A szereplők tulajdonságait/jellemét fejezik ki. 
 

Kína tánctörténete nem része az emelt szintű vizsgakövetelményeknek, így a feladatra járó 4 
pontot minden vizsgázónak meg kell adni.  

 
2. A feladat Japán tánctörténetével kapcsolatos. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 3 pont adható.  

A sintoizmus ősi eredetű Japán vallás. Legősibb és legalapvetőbb képzete, Kami (szellem, 

istenség) ma is meghatározó eleme a japán vallási gondolkodásnak. A sintoista mitológia 

szerint Amateraszu a fény istennője, a japán nép ősanyja, testvérének, a föld istenének 

durva viselkedésétől megrémülve bezárkózott a szent barlangba. Ekkor a világ sötétségbe 

borult, és a fény csak (AmeNo) Uzume istennő táncára jött újra elő, amelyet moha- és 

lombruhájában a szent barlang előtt lejtett. 

3. A feladat az ókori görög táncművészettel kapcsolatos. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 3 pont adható. Más, a megadottól eltérő, de tartalmilag 
helyes válasz is elfogadható. 

Állítások: 

A görög dráma az ókori Dionüszosz szertartásból/szatírjátékokból alakult ki. 

Az ókori görög színjátszásban a szatírjáték tánca a szikinnisz. 

A szatírtáncokat szatüroszról, a kecskelábú félistenről nevezték el. 

A első drámai műfaj a tragédia jelentése „kecskeének”, amely a szatírjátékokra utal. 
 
4. A feladat a középkori táncalkalmakkal kapcsolatos. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 4 pont adható.  

a) 1. processziós színpad, 2. kocsi-színpad, 3. szimultán színpad 

b) Csíksomlyói passió 
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5. A feladat az udvari balett korai korszakára vonatkozik. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 4 pont adható. A c) válasznál a pont csak a két személy 
megemlítésekor jár. A pont itt nem bontható. 

a) Kirké, avagy a Királyné víg balettje/Circé, Ballet comique de la Reine 

b) Belgioioso/Beaujoyeux 

c) Kirké, mitológiai alak/varázslónő és Medici Katalin francia királyné 

d) 1581 

6. A feladat a romantika korszakának egyik híres koreográfusához kapcsolódik. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 3 pont adható. A b) feladatban a felsorolt művek közül 
bármelyik kettő elfogadható. 

a) August Bournonville 

b) A Szilfid, Nápoly/Napoli, Genzanói virágkarnevál, Konzervatórium, Kermesse a 
Bruges/Brugge-i búcsú, Abdallah, Népmese, La ventana 

7. A feladat a reneszánsz táncművészetével kapcsolatos.  
Válaszelemenként 1 pont, összesen 5 pont adható. 

 
Jellemzők Tánc neve 

francia, erkölcstelen, „tapogatós” tánc volta 
körtáncként és sortáncként is táncolják branle 
Arbeau szerint rendkívül régi tánc allemande 
„mély tánc” basse danse 
gyors, futó lépésekkel táncolt tánc, az allemande után 
következik a barokk szvitben courante 

 
8. A feladat Salvatore Vigano munkásságával kapcsolatos.  
Állításonként 1 pont, összesen 3 pont adható. 

Állítás: 

1. Salvatore Vigano és felesége magyarországi tartózkodásuk során tanulmányozták a 
magyar verbunkos táncot. 

2. A táncművész házaspár bemutatta a magyar verbunkos táncot a bécsi közönségnek is. 
3. Azzal, hogy magyar táncot táncoltak, nagy szerepet játszottak a magyar zene és tánc 

színpadi elismertetésében. 
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9. A feladat a romantika tánctörténetéhez kapcsolódik. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 4 pont adható. 

a) Carlotta Grisi 

b) Giselle 

c) Jules Perrot 

d) A villik története egy német mondából származik: a villik esküvőjük előtt meghalt 
menyasszonyok, akik éjfélkor kikelnek sírjukból és kísértetként térnek vissza. 

10. A feladat Harangozó Gyula alkotói munkásságához, és az azt formáló hatásokhoz 
kapcsolódik. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 4 pont adható. A feladat b) részében a mű és az indoklás 

együtt pontozandó, a pontszám nem bontható. Helyes indoklással a megadottaktól eltérő más 

Harangozó-koreográfia is elfogadható. 

a) Név: Mihail Fokin 
Név: Léonide Massine/Leonyid Mjaszin 

b) 1. Pl.: Polovec táncok/ Seherezádé. Alkotói munkájára hatott Fokin és az Orosz 
Balett stílusa. 
2. Pl.: Coppélia. A karakter-figurák megalkotására hatott Massine stílusa. 
3. Pl.: Csárdajelenet. A mű megalkotására hatott a Gyöngyösbokréta mozgalom, a 
magyar néptánc. 

11. A feladat az amerikai modern tánc történetével kapcsolatos.  
Válaszelemenként 1 pont, összesen 4 pont adható. 

a) Koreográfus: José Limón 
Mű címe: A mór pavane-ja 

b) Alkotó: William Shakespeare 
Irodalmi mű címe: Othello 

12. A feladat a magyar amatőr néptáncmozgalom kialakulásához kapcsolódik.  
Válaszelemenként 1 pont, összesen 3 pont adható. 

a) 1950-es évek 
b) Vasas Táncegyüttes/Közgazdaságtudományi Egyetem Csoportja 

Debreceni Népi Együttes/Pécsi Mecsek Táncegyüttes/Balassi Táncegyüttes (Szarvas) 
 

A I. feladatlapon szereplő források elérhetősége: 
3.feladat:http://mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mmi.elte.hu/szabadbolcseszet/mediatar/bevezetes_a_gorog_bolcsel
etbe/szinhaz2.pdf 
4. feladat: http://www.literatura.hu/szinhaz/kozepkori_szinhaz.html 
5. feladat: http://www.themedicifamily.com/Catherine-de-Medici-Queen-of-France.html 
Táncpoétikák (szerk.: Fuchs Lívia) L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2008. 29.old. 
8. feladat: https://www.flickr.com/photos/desingel/6162236449, http://www.artnet.com/artists/carl-
pfeiffer/maria-medina-vigano-%C3%A9pouse-de-salvatore-vigano-rMEPFNSowbTO7bcu9ujR9A2, 
http://mek.oszk.hu/09100/09175/html/93.html 
9. feladat: https://www.roh.org.uk/articles/giselle-digital-programme-the-choreography-and-the-prima-ballerina 
http://exhibitions.nypl.org/treasures/items/show/137 
https://attitudetoamiss.wordpress.com/2013/11/25/ballet-archives-theophile-gautiers-letter-to-heine/ 
11. feladat: http://tanc.reblog.hu/cimke/modern+t%C3%A1nc 
12. feladat: Magyar táncművészet, Corvina kiadó 1983. 59-60. oldal 
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II. A szöveges (kifejtendő) feladatok javítása, értékelése 

 
1. A feladatválasztás 

Kidolgozandó: három feladat, amiből: 
- kettő problémamegoldó (rövid) esszé 
- egy elemző (hosszú) esszé 
A megoldandó három feladat közül, legalább egynek a magyar tánctörténettel kell 

foglalkoznia.  
A három feladat megoldásának minimum két korszakra kell vonatkoznia. 
A feladatok értékelése a vizsgázók hibás feladatválasztása esetén 
- Ha három feladatot oldott meg a vizsgázó, de helytelenül választott a korszakok, a 

feladat- típus stb. vonatkozásában, akkor 
• azt a feladatát (vagy feladatait) kell figyelmen kívül hagyni, amelyikben a 

legkevesebb pontot érte el, így az összpontszám kiszámításánál a legkisebb 
pontveszteség éri; 

• azt az egy (kettő) feladatát kell figyelembe venni, amely(ek) megfelel(nek) a 
választási szempontoknak, és amely(ek)ben a legtöbb pontot szerezte. 

- Ha a vizsgázó háromnál több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen 
választását, és a megoldások között van három olyan feladat, amelyik megfelel a 
választási szabályoknak, akkor a legkisebb sorszámú megoldott feladattól indulva, 
a jó választás szabályai alapján emelkedő számsorrendben kell a feladatokat 
értékelni (pl.1., 3., 6.. vagy 2., 4., 6..). 

- Ha a vizsgázó háromnál több feladatba is belekezd, de nincs három olyan feladata, 
amely megfelel a választási szempontoknak akkor azokat a feladatait kell 
figyelembe venni, amely(ek) megfelel(nek) a választási szempontoknak, és 
amely(ek)ben a legtöbb pontot szerezte. Ha a vizsgázó mindegyik feladatba 
belekezd, és nem jelzi egyértelműen választását, akkor az 1, 3, 6-os feladatok 
megoldását kell értékelni. 

2. A feladatok értékelésének szempontjai 
A szöveges feladatok értékelése a javítási-értékelési útmutató felhasználásával történik, 
amely tartalmazza a konkrét értékelési szempontokat és a műveleteket, valamint a 
hozzájuk rendelhető tartalmakat. 
A feladatok értékelésében a következő szempontok (kompetenciák) a meghatározók: 
a) feladatmegértés (1. kompetencia) 
b) követelményeknek (kompetenciák, tartalmak) való megfelelés, 

2. Tájékozódás térben és időben. 
3. A szaknyelv alkalmazása. 
4. A források használata.  
5. Az eseményeket alakító tényezők feltárása.  
6. Problémaközpontú feldolgozás.  

c) megszerkesztettség, nyelvhelyesség. 
7. Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 
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3. Pontozási szabályok 
 
a) Feladatmegértés pontozása: 
A feladatok konkrét értékelésénél az első lépés annak eldöntése, hogy a feladatmegértésre 
adható 4 vagy 8 pontból elért-e a vizsgázó legalább 1 pontot. Ha nem, akkor a feladat 
összpontszáma csak 0 pont lehet. 
 

Problémamegoldó (rövid) feladatoknál 
4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen 
értelmezte, a kifejtés arányos, logikus, lényegre törő. A források felhasználásával lényeges 
következtetéseket fogalmaz meg, a konkrét és az általános megállapítások aránya kiegyen- 
súlyozott. 
3 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és 
helyesen értelmezte, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 
2 pont akkor adható, ha a probléma megoldását csak részben dolgozta ki, és 
használta a forrásokat, de nem tesz lényegi megállapításokat. 
1 pont akkor adható, ha legalább egy olyan megállapítást tesz, amely alapján 
igazolható, hogy a problémát megértette, de a kifejtés túlnyomó része nem a probléma 
értelmezésére vagy megoldására irányul. 
0 pont akkor adható, ha nem érti meg, illetve teljes mértékben félreérti a feladatot, 
nem használta a forrásokat, megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak. 

Az elemző (hosszú) feladatoknál 
7–8 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen 
értelmezte, a kifejtés arányos, logikus, lényegre törő. A források felhasználásával 
lényeges következtetéseket, megállapításokat fogalmaz meg, a konkrét és az általános 
megállapítások aránya kiegyensúlyozott következtetéseket, megállapításokat fogalmaz 
meg, a konkrét és az általános megállapítások aránya kiegyensúlyozott 
4–6 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és 
helyesen értelmezte, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 

2–3 pont akkor adható, ha a probléma megoldását csak részben dolgozta ki, és 
használta a forrásokat, de nem tesz lényegi megállapításokat. 

1 pont akkor adható, ha legalább egy olyan megállapítást tesz, amely alapján 
igazolható, hogy a problémát megértette, de a kifejtés túlnyomó része nem a probléma 
értelmezésére vagy megoldására irányul. 

0 pont akkor adható, ha nem érti meg, illetve teljes mértékben félreérti a feladatot, 
nem használja a forrásokat, megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak. 

 
A feladatmegértés kompetencia értékelésénél a 2-6. kompetenciákért szerzett összes pontszám 
%-os arányát is figyelembe kell venni az alábbiak szerint: 
Ha a vizsgázó a 2-6. kompetencia összes szerezhető pontszámának nem éri el a 25%-át, akkor 
erre a kompetenciára, a rövid és a hosszú esszé esetében is csak 0 pont adható. Ha a vizsgázó 
a 2-6. kompetenciák öszpontszámának eléri a 25 %-át, vagy annál többet, akkor a pontozás 
egészét a következő táblázat szemlélteti. 
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Elért % Rövid feladat Hosszú feladat 

0-24 0 p 0 
25-44 1 p 1-2 p 
45-64 2 p 3-4 p 
65-84 3 p 5-6 p 

85-100 4 p 7-8 p 
 

b) A műveletek és a tartalmi elemek pontozása 
Szoros összefüggés van a műveletek és a tartalmi elemek között, hiszen a vizsgázó csak a 
helyesen használt tartami elemekkel tudja bizonyítani, hogy rendelkezik-e, pl. a térben és 
időben való tájékozódás kompetenciájával. Mindezek alapján, például a Források használata 
kompetencia, akkor azonosítható be kompetencia műveletként, ha a vizsgázó a megadott 
forrásokból idéz, vagy az idézetre utal, és azokból következtetéseket von le, tehát helyesen 
használja a forrást.  
A 2-3. kompetencia esetében egy tartalmi elem egy részből áll: az ismeret (adat) 
rögzítéséből. 
A 4-5-6. kompetencia esetében egy tartalmi elem két részből tevődik össze: az ismeret 
(adat) rögzítéséből és az abból levonható következtetésből/megállapításból. 
A 2-6. kompetencia pontozása: ahhoz, hogy bármelyik kompetencia pontozható legyen, a 
vizsgázónak a kompetenciát, mint műveletet alkalmaznia kell. (Pl. a Tájékozódás térben és 
időben kompetencia műveletét akkor alkalmazza a vizsgázó, ha azzal kapcsolatos 
ismeretet/információt rögzít, használ.) Ennek megfelelően minden beazonosítható kompetencia 
használatért 1 pont adható.  
Egy művelethez (kompetenciához) a problémamegoldó (rövid) feladatok esetében egy-két 
tartalom (ismeret) kapcsolódik, míg az elemző (hosszú) feladatokban – különösképpen az 
eseményeket alakító tényezők föltárásánál és a problémaközpontú feldolgozásnál – több, 
kettő-három tartalmi elem is rendelhető.  
A tartalmi elemeknél szereplő példák (pl.) azt jelzik, hogy mely tartalmak fogadhatók el jó 
válaszként. Természetesen a tartalmi válaszelemeknél – különösképpen a felsorolásoknál és a 
következtetéseknél – más, tartalmilag hasonló, helyes válasz is elfogadható. A javítási-
értékelési útmutatóban néhány tartalmi elemnél a „/” jellel elválasztva több válaszlehetőség is 
szerepel, mindez nem zárja ki, hogy más jó tartalmi elemeket is elfogadjon az értékelő. 
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c) A „Megszerkesztettség, nyelvhelyesség” pontozása 

A problémamegoldó (rövid) feladatoknál 

2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló, szerkesztett 
szöveg, melyben nincsenek durva helyesírási hibák. 

1 pont akkor adható, ha több nyelvhelyességi és több durva helyesírási hiba van benne. 

0 pont akkor adható, ha a megoldás csupán szavakból álló vázlat, nincsenek benne 
összefüggő mondatok. 

Az elemző (hosszú) feladatoknál 

7–8 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló, koherens, szerkesztett 
szöveg, felépítése logikus, arányosan igazodik a tartalmi kifejtéshez, megállapításai ár- 
nyaltak, több szempontúak, és nem tartalmaz nyelvtani vagy helyesírási hibát. 

4–6 pont akkor adható, ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de aránytalanul szerkesztett, 
vagy néhány megállapítása leegyszerűsített, egysíkú, kisebb nyelvhelyességi hibákat 
tartalmaz. 

2–3 pont akkor adható, ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de a szöveg rosszul 
szerkesztett, aránytalan, hiányos (pl. a bevezetés, tárgyalás, befejezés közül valamelyik 
hiányzik). A szöveg megállapításai leegyszerűsítettek, egysíkúak, nyelvhelyességi hibákat 
tartalmaznak. 

1 pont akkor adható, ha a válasz mondatokból áll, de a mondatok között alig van (tartalmi 
vagy nyelvi) összefüggés, és súlyos nyelvhelyességi és helyesírási hibákat tartalmaz. 

0 pont akkor adható, ha a válasz vázlatszerű, csupán szavakból áll. 

  



Táncos ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 11 / 26 2020. május 14. 

 
4. A feladatok terjedelme 

• A problémamegoldó (rövid) feladat terjedelme kb. 90-110 szó (kb. 12-14 sor) 
szerkesztett szöveg. 

• Elemző (hosszú) feladat terjedelme kb. 160-180 szó (kb. 30-40 sor) szerkesztett 
szöveg.  

Fontos szövegalkotási kompetencia, hogy a vizsgázó a gondolatait az előre meghatározott 
terjedelem keretei között fejtse ki. Indokolt esetben a kipontozott helyen megkezdett 
gondolat a lap üres helyein befejezhető, és ez a válaszelem is értékelhető. Ez a rövid 
feladatoknál max. 2–3 sort, hosszú feladatoknál kb. 3-4 sort jelent. 
 

5. A szöveges feladatok értékelésének javasolt menete 
1. Tanulmányozza át a feladatok javítás-értékelési útmutatóját! 
2. Ellenőrizze a vizsgázó feladatválasztásait! 
3. Legalább kétszer olvassa el a vizsgázó dolgozatát! 
4. A javítás-értékelési útmutató elemei szerint állapítsa meg az egyes szempontok 
szerint elért pontszámot!  
5. Állapítsa meg feladatonként az „Összpontszám”-ot, és az osztószám (2) segítségével 
számítsa át vizsgaponttá („Összesen” rovat)! 
6. A vizsgapontokat feladatonként ne kerekítse! 
7. A három esszéfeladatra kapott vizsgapontszámokat vezesse át a feladatlap utolsó 
oldalára is! 
8. Számítsa ki a három esszéfeladatban elért összesített vizsgapontszámot, majd írja 
be az összesítő táblázat megfelelő rovataiba: 

- ha ez az összpontszám egész szám, akkor először az „Összesen”, majd 
megismételve a „A II. rész pontszáma egész számra kerekítve” rovatába is be kell írnia; 
- ha ez az összpontszám törtszám, akkor ezt a számot írja az „Összesen” rovatba, 
majd a matematika szabályai szerint egész számra kerekítve (pl. 23,5 pont kerekítve 
24 pont) a „A II. rész pontszáma egész számra kerekítve” rovatába kell írnia. 

9. Az írásbeli vizsgarész összpontszámának megállapítása 
Adja össze az I. és II. feladatlap kerekített pontszámait és írja a táblázat „I. + II. Az 
írásbeli vizsgarész pontszáma” rovatába.  
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II. Szöveges kifejtendő feladatok 

 
1. A források és előzetes ismeretei alapján fogalmazza meg a Kirké, avagy a Királyné 

víg balettje című darab megjelenésének körülményeit, műfaji sajátosságait! Térjen 
ki az udvari balett szerkezeti egységeinek bemutatására! (rövid esszé) 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja az első udvari balett 
megjelenésének körülményeit, műfaji sajátosságait. Kitér 
az udvari balett szerkezeti egységeinek bemutatására. A 
válasz a források felhasználásával lényegi 
összefüggéseket tár fel, a vizsgázó állításait a források és 
ismeretei alapján, logikusan és szakszerűen támasztja alá. 

0-4 pont 

Tájékozódás térben 
és időben 

A vizsgázó a tánctörténeti eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
Rögzíti, hogy pl: Medici Katalin Itáliából 
származik/Franciaország királynéja lesz, a balett 
Franciaországban készül el. (2 pont) 
Rögzíti, hogy pl: 1550 táján indul el az itáliai művészek 
Franciaországba áramlása, a balett bemutatóra 1581-ben 
kerül sor. (2 pont)  

0-4 pont 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó konkrét tánctörténeti fogalmakat. 
Szakszerűen használja a következő általános 
tánctörténeti fogalmakat, pl.: a pompa bemutatása, udvari 
zenész, udvari táncos, mitológiai alakok, geometrikus 
rajzolatok. (1 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat, pl.: udvari balett, comique/víg, 
prológus/nyitány entrée, quadrille, grand ballet, felvonás.  
(1 pont) 

0-2 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti pl, hogy a képeken: Medici Katalin, az itáliai 
származású királyné, a Louvre Petit Bourbon palota 
nagyterme, a négy erény szimbolikus megjelenítése/ 
mitológikus alakok láthatók. (1 pont) 
Megállapítást tesz pl, hogy a balettet a királyné inasa, 
Belgioiso/Beaujoyeux/ ”szépenjátszó Baltazár” 
készítette.(1 pont) 
Megállapítást tesz pl, hogy a francia udvar hatalma és 
gazdagsága tette lehetővé, az udvari balett 
kibontakozását. (1 pont) 
Megállapítást tesz pl, hogy a balettben megjelenő 
formák (quadrille) a későbbi korok táncművészetében is 
helyet kaptak. (1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja az udvari balett műfaja kialakulásának 
folyamatát. 
Rögzíti pl, hogy az itáliai művészek Franciaországban 
működtek. (1 pont) 
Megállapítást tesz pl, hogy ez a táncművészet 
legmagasabb rangra emelését jelentette./a francia királyi 
udvar támogatása tette lehetővé az itáliai tánctechnika 
valódi kibontakozását. (1 pont) 
Rögzíti pl, hogy Belgioiso mester a királyné 
unokahúgának esküvői ceremóniájára készítette el a 
balettet. (1 pont) 
Megállapítást tesz pl, hogy az előadás akkora sikert 
aratott, hogy a következő évtizedekben Franciaországban, 
szinte minden kastélyban meghonosították az udvari 
balett műfaját. (1 pont) 

0-4 pont 

Problémaközpontú 
feldolgozás 

A vizsgázó bemutatja az udvari balett szerkezeti 
felépítését. 
Rögzíti pl, hogy az előadás felvonásokból állt, minden 
felvonásban megtalálhatók voltak az entrée-k. (1 pont) 
Megállapítást tesz pl, hogy az első jelenet volt a 
prológus/nyitány, ami a későbbi korok művészetében is 
megjelenik.(1 pont) 
Megállapítást tesz pl, hogy a grand ballet záró jelenetben 
az összes szereplő a színpadra lépett. (1 pont) 
Megállapítást tesz pl, hogy az udvari balett műfaja tette 
lehetővé a királyi udvar pompájának és hatalmának 
megmutatását/reprezentálását. (1 pont) 

0-4 pont 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 
Megszerkesztettség, 

nyelvhelyesség A Pontozási szabályok c) pontja alapján értékelhető. 0-2 pont 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 24 pont 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 12 pont 
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2. A források és előzetes ismeretei segítségével mutassa be Kurt Jooss alkotói 
munkásságának legfontosabb jellemzőit! (rövid esszé) 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja, hogy Kurt Jooss a német 
expresszionista táncművészet egyik fontos alakja. Értékeli 
Jooss alkotói munkásságát, különös tekintettel A zöld asztal 
című leghíresebb koreográfiájára. 

A forrás felhasználásával lényegi összefüggéseket tár fel, 
állításait a forrás és az ismeretei alapján logikusan és 
szakszerűen támasztja alá. 

0-4 pont 

Tájékozódás 
térben és időben 

A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben 
elhelyezi.  
Rögzíti, hogy Jooss Németországban tevékenykedett.  
(1 pont) 
Rögzíti, hogy A zöld asztal a párizsi Nemzetközi 
Koreográfiai Versenyen díjat nyert. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Jooss pályafutása az 1930-as években indult 
és a 60-as évek végéig tartott. (1 pont) 
Rögzíti, hogy A zöld asztal 1932-ben készült. (1pont).  

0-4 pont 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó konkrét tánctörténeti fogalmakat. 
Szakszerűen használja a következő általános tánctörténeti 
fogalmakat, pl.: expresszionizmus, mondanivaló, 
koreográfus verseny, gesztusok. (1 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat, pl: kifejező tánc/ausdruckstanz, táncszínpad, 
dramatikus táncmű. (1 pont) 

0-2 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti Jooss és az expresszionizmus kapcsolatának tényét. 
(1 pont) 
Megállapítást tesz a kifejező tánc eszközeire (pl.gesztusok, 
erőteljes mozdulatok, maszkok, jelmezek. (1 pont) 
Rögzíti A zöld asztal című koreográfia létrejöttét. (1 pont) 
Megállapítást tesz Jooss koreográfusi módszereire (pl. 
darabjai a korszak eseményeit dolgozzák fel/a drámai 
kifejezés és a tánc kapcsolata). (1 pont) 

0-4 pont 

 



Táncos ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 15 / 26 2020. május 14. 

Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja az expresszionista táncművészet 
kialakulásának körülményeit és a korszak társadalmi és 
történelmi eseményeit.  
Rögzíti, hogy a XX. század 20-as 30-as éveiben 
Németországban kialakult az expresszionista táncművészet. 
(1 pont)  
Megállípítást tesz pl, arról hogy a korszak társadalmi és 
történelmi eseményei visszatükröződnek a 
táncművészetben.(1 pont) 
Rögzíti, hogy Jooss A zöld asztal című műve a háború 
fenyegetéseire hívja fel a figyelmet. (1 pont) 
Megállípítást tesz, hogy a mű a hitleri  Németországban 
nem lehetett sikeres. (1 pont).  

0-4 pont 

Problémaközpon
tú feldolgozás 

A vizsgázó feltárja Jooss munkásságának helyét a 
mozgalomban. 
Rögzíti, Jooss expresszionista alkotói stílusát, a felhasznált 
táncnyelvet. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy A zöld asztal aktuális 
témaválasztással, háborúellenes koreográfia. (1 pont)  
Rögzíti, hogy a mű kortárs zenére készült. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a koreográfiában erőteljes képeket 
használt az alkotó (pl.: a Halál szimbolikus alakja, maszkos 
politikusok a zöld asztal körül). (1 pont) 

0-4 pont 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 

Nyelvhelyesség, 
megszerkesztettség A Pontozási szabályok c) pontja alapján értékelhető. 0-2 pont 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 24 pont 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 12 pont 
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3. A képek és előzetes ismeretei segítségével mutassa be, hogyan illeszkedik egymáshoz 
a tartalom és a forma A hattyúk tava című klasszikus balettben. (hosszú esszé) 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja a XIX. századi klasszikus 
balettművészet legnagyobb alakjának, Marius Petipának A 
hattyúk tava című balettjét. A képek felhasználásával 
lényegi összefüggéseket tár fel a mű tartalmi és formai 
jellemzői között, állításait előzetes ismeretei alapján 
logikusan és szakszerűen támasztja alá. 

0-8 pont 

Tájékozódás 
térben és időben 

A vizsgázó a tánctörténeti eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
Rögzíti, hogy a balettet Oroszországban/Szentpétervárott/a 
Mariinszkij Színházban mutatták be. (2 pont) 
Rögzíti, hogy A hattyúk tava című balett Petipa-Ivanov-féle 
verziója 1895-ben/Petipa érett alkotói korszakában készült. 
(2 pont) 

0-4 pont 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó konkrét tánctörténeti fogalmakat. 
Szakszerűen használja a következő általános tánctörténeti 
fogalmakat: pl: koreográfus, négy felvonásos balett, líraiság, 
zeneiség. (2pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat: cselekményes balett, fehér felvonás, klasszikus 
stílus, karakter táncok, pas de deux, pas de quatre, rond de 
jambe fouetté. (2 pont) 

0-4 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti pl, a képeken látható mozdulati jellemzőket 
(klasszikus tánctechnika, a balettkar szerepe, térformák).  
(1 pont) 
Megállapítást tesz pl, arról, hogy a fehér és fekete hattyú 
kettős alakját a balettben ugyanaz a táncosnő táncolja.  
(1 pont) 
Rögzíti, hogy a négy kishattyú virtuóz tánca jól mutatja a 
XIX. századi klasszikus balett stílus technikai színvonalát.  
(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy a balettben fontosak a díszítő 
szerepet betöltő karaktertáncok. (1 pont) 

0-4 pont 

Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja A hattyúk tava című balett születésének 
előzményeit. 
Rögzíti, hogy, a szentpétervári cári balettegyüttes táncosai 
magas technikai tudással rendelkeztek. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy Marius Petipa és Lev Ivanov 
együtt készítették a balettet. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy Petipa az 1. és 3. Ivanov a 2. 
és a 4. felvonásokat készítette. (1 pont) 
Rögzíti, hogy mű zeneszerzője Pjotr Csajkovszkij. (1 pont) 

0-8 pont 
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Rögzíti, hogy, hogy Odette/Odilia kettős szerepét olasz 
balerina táncolta. (1 pont)  
Megállapítást tesz hogy ebben a balettben táncolta először 
a balerina a legnehezebb forgást, a rond de jambe fouetté-t. 
(1 pont).  
Megállapítást tesz arról, hogy a cári színházban sok 
kartáncos és másodszólista volt, ezért pas de deux-t, pas de 
quatre-ok is készültek.(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy a balett cselekménye egy 
régi orosz mese alapján készült. (1 pont) 

Probléma-
központú 

feldolgozás 

A vizsgázó feltárja A hattyúk tava című balett tartalmi és 
koreográfiai jellemzőit és ezek kapcsolatát.  
Rögzíti, az elvarázsolt hattyúlányok történetét. (1 pont) 
Megállapítást tesz a főszereplők karakteréről (pl. álmodozó 
herceg, Odette fehér és Odília fekete hattyú kettős női 
karakter, Rothbart a gonosz varázsló). (1 pont) 
Megállapítást tesz a balett alapkonfliktusáról (a Herceg 
szerelme megszabadíthatja Odette-et Rothbart fogságából) 
(1 pont) 
Megállapítást tesz a balett kétféle befejezéséről (szomorú 
vagy boldog befejezés). (1 pont) 
Rögzíti, pl., hogy a “fehér részekben” Ivanov költői 
szépségű pas de deux-t és csoporttáncokat alkotott. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy a koreográfus a fehér hattyút, 
Odette-et lírai monológokkal jellemzi. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Odília tánca csábító, dinamikus és virtuóz.  
(1 pont) 
Rögzíti, hogy Petipa a 3. felvonásban a közönség által 
kedvelt karaktertáncokat (nápolyi, spanyol, lengyel, 
magyar) használta. (1 pont) 

0-8 pont 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, 
eseményeket alakító tényezők) pontozásánál is.  

Megszerkesztettség, 
nyelvhelyesség A Pontozási szabályok c) pontja alapján értékelhető. 0-8 pont 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 44 pont 

ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 22 pont 
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4. A források és előzetes ismeretei segítségével mutassa be Doris Humphrey szerepét 
az amerikai modern tánc fejlődésében! (hosszú esszé) 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja Doris Humphrey, az amerikai 
modern tánc egyik technika- és stílusteremtő 
koreográfusának és táncpedagógusának szerepét, az 
amerikai modern tánc fejlődésével kapcsolatosan. 
A forrás felhasználásával lényegi összefüggéseket tár fel, 
állításait a forrás és előzetes ismeretei alapján logikusan és 
szakszerűen támasztja alá. 

0-8 pont 

Tájékozódás 
térben és időben 

A vizsgázó a tánctörténeti eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
Rögzíti, hogy pl. az USA-ban született/a Denishawn 
iskolában tanult/New Yorkban iskolát alapított/Észak-
Amerikában turnézott (2 pont)  
Rögzíti, hogy Doris Humphrey 1895-ben született/ a XX. 
század első felében fejtette ki munkásságát, egészen az 
1958-ban bekövetkezett haláláig. (2 pont) 

0-4 pont 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó konkrét tánctörténeti fogalmakat. 
Szakszerűen használja a következő általános tánctörténeti 
fogalmakat: pl. táncosnő, koreográfus, együttes, iskola, 
technika, esztétika, gravitáció, egyensúly.  
(2 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat: pl. Denishawn-iskola, fall (kilendülés/dőlés), 
recovery (visszatérés), kinetikus tér, vaudeville színház, 
tér, mozgástanulmány. (2 pont)  

0-4 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti, hogy a képeken látható férfi táncosok komoly 
szerepet játszottak Doris Humphrey életében. (1 pont) 
Megállapítást tesz, pl arról, hogy Charles Weidmannal 
alapított közös tánciskolát/ José Limon volt a leghíresebb 
tanítványa, aki továbbfejlesztette a technikáját. (1 pont) 
Rögzíti, Doris Humphrey a tér és a gravitációnak az 
emberi testre gyakorolt hatását kutatta. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy technikájának lényege az 
egyensúly elvesztéséből/kilendülés (fall) és a 
visszatérésből (recovery) áll. /Humphrey iskolájában saját 
technikát kísérletezett ki és oktatta is azt./Technikáját  José 
Limon fejlesztette tovább. (1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja Doris Humphrey szerepét az amerikai 
modern tánc fejlődésével kapcsolatosan. 
Rögzíti, hogy saját iskolája létrehozása előtt, milyen 
képzésben részesült. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy a Denishawn iskola milyen 
hatást gyakorolt fejlődésére. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Charles Weidmannal együtt hagyta ott a 
Denishawn iskolát. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy együtt alapítottak iskolát. 
(1 pont) 
Rögzíti, hogy José Limon Humphrey tanítványa volt, majd 
munkatársa lett. (1 pont)  
Megállapítást tesz arról, hogy technikájának 
kialakítására/ iskolájának működésére/ koreográfusi 
munkájára hogyan hatottak a korabeli térelméletek. 
(1 pont)  
Rögzíti a Denishawn iskola után a Humphrey-Weidman 
iskola létrejöttének szerepét az USA-ban. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy a modern tánc iskolák 
milyen szerepet játszottak az amerikai modern tánc 
történetében. (1 pont) 

0-8 pont 

Problémaközpontú 
feldolgozás 

A vizsgázó feltárja Doris Humphrey szerepét, az amerikai 
modern tánc fejlődésével kapcsolatban a XX. században. 
Rögzíti, pl. Doris Humphrey tanulmányait és kapcsolatát 
Martha Graham-mel. (1 pont)  
Rögzíti, pl. a Humphrey-Weidman iskola jelentőségét az 
amerikai modern tánc történetében. (1 pont)  
Megállapítást tesz Doris Humphrey technikájának 
jellemzőiről. (1 pont)  
Megállapítást tesz Doris Humphrey koreográfiáiról, pl. 
Water Study(1928)/ Shakers (1931)/ Trilógia (1935-36).  
(1 pont)  
Rögzíti pl. Doris Humphrey munkásságának jelentőségét 
a modern tánc kialakulásának folyamatában. (1 pont)  
Megállapítást tesz, hogy Humphrey könyvet is írt a 
koreografálás művészetéről. (1 pont) 
Megállapítást tesz Charles Weidman és José Limon 
közreműködéséről Humphrey munkásságában. (1 pont)  
Megállapítást tesz arról, hogy Martha Graham mellett ő is 
technikát hozott létre/iskolájából híres táncosok kerültek 
ki/iskolája a technikai fejlesztés, a koreografálás és a 
táncpedagógia műhelye volt. (1 pont) 

0-8 pont 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 
Megszerkesztettség, 

nyelvhelyesség A Pontozási szabályok c) pontja alapján értékelhető. 0-8 pont 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 44 pont 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 22 pont 
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5. Rábai Miklós a hazai hivatásos színpadi néptáncművészet ikonikus alakja. A 
források és előzetes ismeretei alapján mutassa be, hogyan fejlődött munkássága, 
művészi koncepciója, programja a Magyar Állami Népi Együttes élén! (rövid esszé) 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja, hogy a XX. században Rábai 
Miklósnak, a Magyar Állami Népi Együttes első 
vezetőjének munkássága a rövid terjedelmű, folklór 
feldolgozásoktól elindulva, a nagy terjedelmű 
szokásfeldolgozásokon át, hogyan jutott el a több felvonásos 
táncjátékokig. Mindezekkel rámutat művészi programjának, 
koncepciójának fejlődési folyamatára, amely a néptánc 
formanyelvén megfogalmazott, nemzeti táncjáték 
megszületését tűzte ki célul. 
A válasz a források felhasználásával lényegi 
összefüggéseket tár fel, a vizsgázó állításait a források és 
ismeretei alapján, logikusan és szakszerűen támasztja alá. 

0-4 pont 

Tájékozódás 
térben és időben 

A vizsgázó a tánctörténeti eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
Rögzíti, hogy a Magyar Állami Népi Együttes a 
fővárosban/hazánkban/Magyarországon/Budapesten alakult 
meg. (2 pont) 
Rögzíti, hogy az együttes a XX. század. közepén/1950-ben 
Rábai Miklós vezetésével megalakult meg, első előadását 
1951-ben mutatta be. (2 pont) 

0-4 pont 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó konkrét tánctörténeti fogalmakat. 
Szakszerűen használja a következő általános tánctörténeti 
fogalmakat, pl.: együttes, műsor, népművészet, nemzeti 
érték, alapító, hivatásos, amatőr, zenei kíséret, néptánc, 
ballada, stb. (1 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat, pl.: folklór, triós forma, nagyegyüttes, 
műsorépítkezés, orosz minta, cigányzenekar, népi zenekar, 
Gyöngyösbokréta, önálló táncszámok/koreográfiák, férfi és 
női tánc, páros tánc, szokásfeldolgozás, táncszínház, 
táncjáték, néptánc formanyelv, stb.  (1 pont)   

0-2 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti pl, hogy a képeken a Háromugrós önálló 
táncszám/koreográfia/mű, az Ecseri lakodalmas színpadi 
szokásfeldolgozás, a Kisbojtár táncjáték látható./ A források 
Rábai Miklós művészi koncepciójának, programjának 
fejlődési állomásaihoz tartozó műveket ábrázolnak. (1 pont) 
Megállapítást tesz: pl. a Háromugrósban a kevésbé ismert 
eredeti néptáncok/női táncok színpadra állításával 
kapcsolatosan. (1 pont) 
Megállapítást tesz: pl. a szokásfeldolgozások/páros táncok 
kapcsán a triós formára. (1 pont) 

0-4 pont 
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Megállapítást tesz: pl. az egész estét betöltő táncjátékaiban 
megjelenő táncszínházi törekvésekre. (1 pont) 

Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja Rábai Miklós munkásságát meghatározó 
tényezőket és a művészi programjának változásainak okait.  
Rögzíti, hogy Rábai Miklósnak szovjet mintára kellett 
együttest alapítani. (1 pont) 
Megállapítást tesz: pl. arról, hogy a triós együttesi formát 
három kar: tánckar, zenekar és énekkar alkotja. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Rábai Miklós munkásságára hatással volt a 
Gyöngyösbokréta mozgalom. (1 pont) 
Megállapítást tesz: pl. arról, hogy a néptánc 
formanyelvének kialakulásában szerepe volt a bokrétás 
együttesektől, illetve a cserkészmozgalomból szerzett 
néptánc ismereteinek. (1 pont) 

0-4 pont 

Probléma-
központú 

feldolgozás 

A vizsgázó feltárja, hogy Rábai Miklós művészi 
koncepciója hogyan jutott el odáig, hogy nemzeti 
táncjátékot hozzon létre.  
Rögzíti, hogy Rábai Miklós alkotói célja egy új, néptánc 
formanyelven létrehozott nemzeti táncjáték megalkotása 
volt. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy fejlődésének első állomásaként 
először rövid, az újdonság erejével ható eredeti néptánc 
feldolgozást készített. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy később a triós formát mesterien 
használva hosszabb, egyfelvonásos szokásfeldolgozásokat 
készített. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pályája csúcsán „Modernet, 
európait, magyart!” kívánt alkotni, azaz folklór alapú 
táncszínházi törekvések jellemezték. (1 pont) 

0-4 pont 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 
Megszerkesztettség, 

nyelvhelyesség A Pontozási szabályok c) pontja alapján értékelhető. 0-2 pont 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 24 pont 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 12 pont 
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6. A források és előzetes ismeretei alapján mutassa be Harangozó Gyula Csárdajelenet 
című balettjének jelentőségét az alkotó pályafutásában és a magyar színpadi tánc 
történetében! (rövid esszé) 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja, hogy Harangozó Gyula 1936-ban 
készített Csárdajelenet című első önálló balettje indította el 
alkotói pályafutását, ugyanakkor a mű a magyar nemzeti 
balett megszületését is jelenti, amikor magyar zenére, a 
magyar néptáncot is felhasználó színpadi koreográfia jelent 
meg a színpadon. 
A forrás felhasználásával lényegi összefüggéseket tár fel, 
állításait a forrás és előzetes ismeretei alapján logikusan és 
szakszerűen támasztja alá. 

0-4 pont 

Tájékozódás 
térben és időben 

A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
Rögzíti, hogy a balett Budapesten, az Operaházban került 
színpadra.(2 pont).  
Rögzíti, hogy a mű 1936-ban született és 1937-től 
Harangozó Gyula lett a társulat állandó koreográfusa és 
balettmestere. (2 pont) 

0-4 pont 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó konkrét tánctörténeti fogalmakat. 
Szakszerűen használja a következő általános tánctörténeti 
fogalmakat, pl.: nemzeti balett, folklór, koreográfus.  
(1 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat, pl: balett-technika, néptánc, karaktertánc, 
karakter ábrázolás (1 pont) 

0-2 pont 

A források 
használata 

Rögzíti a forrásból a Csárdajelenet témáját, karaktereit, 
koreográfiai megoldásait.(1 pont) 
Megállapítást tesz a balett nemzeti jellegére (zene, tánc, 
téma egysége). (1 pont) 
Rögzíti a forrásból a felhasznált tánctechnikákat (klasszikus 
balett és néptánc). (1 pont) 
Megállapítást tesz Harangozó Gyula néptánchoz fűződő 
viszonyára, a korszak tánc iránti művészi elvárásaira.  
(1 pont) 

0-4 pont 

Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja Harangozó Gyula pályája indulásának 
illetve a magyar nemzeti balett kialakulásának tényezőit. 
Rögzíti, hogy Harangozó Gyula táncos beugrással kezdte 
pályáfutását az Operaházban, majd koreográfusként is 
működött. (1 pont)  
Megállapítást tesz pl, arról, hogy több külföldi 
vendégkoreográfus munkálkodása után, szükség 
mutatkozott igazi magyar alkotóra. (1 pont) 

0-4 pont 
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Rögzíti, hogy.az Operaház repertoárjából hiányzott az 
igényes magyar nemzeti koreográfia. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy Harangozó Gyula a 
Gyöngyösbokréta mozgalom hatására a magyar néptánc és 
a balett ötvözésével készítette el első koreográfiáját.  
(1 pont). 

Probléma-
központú 

feldolgozás 

A vizsgázó feltárja az 1930-as évek operaházi viszonyait. 
Rögzíti, hogy igény volt a nemzeti balett műfajának 
megteremtésére és ehhez tehetséges magyar alkotóra volt 
szükség. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy Harangozó Gyula Hubay Jenő 
zenéjére magyar témájú és magyar tánchagyományokat 
feldolgozó művet készített, amellyel megszületett a nemzeti 
balett műfaja. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Harangozó Gyula első koreográfusi sikere a 
további munkásságát is meghatározta. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a magyar néptánc, illetve a 
karakterábrázolások az alkotó további műveiben is 
megjelennek (pl.: A furfangos diákok, A keszkenő). 
(1 pont) 

0-4 pont 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 
Megszerkesztettség, 

nyelvhelyesség A Pontozási szabályok c) pontja alapján értékelhető. 0-2 pont 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 24 pont 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 12 pont 
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7. A források és előzetes ismeretei alapján mutassa be az Operaház megnyitása után 
tevékenykedő három olasz koreográfus munkásságát! (hosszú esszé) 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja az Operaház megnyitása után 
tevékenykedő Campilli Frigyes, Mazzantini Lajos és Guerra 
Miklós/Nicola Guerra munkásságát. A forrás 
felhasználásával lényegi összefüggéseket tár fel, állításait a 
forrás és előzetes ismeretei alapján logikusan és szakszerűen 
támasztja alá. 

0-8 pont 

Tájékozódás 
térben és időben 

A vizsgázó a tánctörténeti eseményeket térben és időben 
elhelyezi. 
Rögzíti, hogy pl. hazánkba érkezésük előtt, mindhárom 
olasz származású koreográfus a Bécsben tevékenykedett. 
(1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. Campilli Frigyes már az Operaház 
megnyitása előtt is dolgozott Magyarországon. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. Mazzantini Lajos a millenniumi 
rendezvényre készítette a Viora című balettet. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Guerra Miklós 12 éven át tevékenykedett az 
Operaházban. (1 pont) 

0-4 pont 

A szaknyelv 
alkalmazása 

A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a 
témához kapcsolódó konkrét tánctörténeti fogalmakat. 
Szakszerűen használja a következő általános tánctörténeti 
fogalmakat: pl. balett, koreográfus, együttes, technika, 
balettmester, magyar táncok, operaház. (2 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat: pl. borica tánc, Gyagilev-együttes, librettó, 
magyaros balett. (2 pont) 

0-4 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti, hogy pl. az első képeken Campilli Frigyes látható 
illetve egy jelenet a Coppélia című balettből. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. Campilli Frigyes az Opera 
megnyitása után a nemzetközi repertoár darabjait próbálta 
színre vinni. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. második képsor Mazzantini Lajos 
munkásságára utal, a Viora című balettjét kiemelve. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. Guerra Miklós egyik 
legsikeresebb balettje A törpe gránátos volt. (1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja Campilli Frigyes, Mazzantini Lajos és 
Guerra Miklós munkásságának körülményeit, lehetőségeit a 
budapesti Operaházban. 
Rögzíti, hogy az Operaház megnyitásakor nem volt magyar 
koreográfus. (1 pont)  
Megállapítást tesz, hogy pl. Campilli munkássága a bécsi 
balett hatását tükrözte.(1 pont)  
Rögzíti, hogy pl. Mazzantini Lajossal szemben már 
felmerült a magyar balett alkotásának igénye. (1 pont)  
Megállapítást tesz, hogy pl. a nemzeti balett sajnos nem 
született meg ebben az időben. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl Guerra Miklós munkásságától az együttes 
technikai fejlesztését várták. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy Guerra idejében már nőtt az 
együttes létszáma. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. Guerra Miklósra kettős feladat hárult a 
balettmesteri pozícióban. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. Guerra Miklós munkássága 
idején már voltak férfitáncosok is az együttesben. (1 pont) 

0-8 pont 

Problémaközpon
tú feldolgozás 

A vizsgázó bemutatja Campilli Frigyes, Mazzantini Lajos 
és Guerra Miklós munkásságát. 
Rögzíti, hogy pl. Campilli Frigyes az Opera megnyitása 
után új műveket nem vitt a színpadra. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. Campilli korábbi, a nemzetközi 
repertoárból származó, átdolgozásait/felújításait 
Coppélia/Sylvia/Babatündér viszi színre, a bécsi ízlésnek 
megfelelően. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl Mazzantini Lajos több magyaros jellegű 
művet alkotott. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. Mazzantini elkészíti a Csárdás 
és a Viora című balettet, melyek közül a Viora hozta el 
számára a sikert. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. Guerra Miklós a Szentpétervári Balett 
vendégjátéka után érkezett hazánkba. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. tőle várták el, hogy külföldi 
mintára megreformálja a magyar balettművészetet. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Guerra munkássága alatt a legsikeresebb 
műve A törpe gránátos volt, amelynek szövegkönyvében a 
koreográfus maga is közreműködött. (1 pont). 
Megállapítást tesz, hogy pl. ettől kezdve a férfi szerepeket 
ismét férfi táncosok táncolták. (1 pont) 

0-8 pont 

Ugyanaz a válasz nem fogadható el két külön tartalmi elem (forráshasználat, eseményeket 
alakító tényezők) pontozásánál is. 
Megszerkesztettség, 

nyelvhelyesség A Pontozási szabályok c) pontja alapján értékelhető. 0-8 pont 

A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 44 pont 
ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 22 pont 
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A II. feladatlapon szereplő források elérhetősége: 
1. feladat:  
https://italoamericano.org/story/2014-4-23/De-Medici 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ballet_Comique_de_la_Reine 
https://operabaroque.fr/BEAULIEU_REINE.htm 
 
2. feladat:  
https://modernpioneersikd.weebly.com/kurt-jooss.html 
https://balletwest.org/news/the-green-table-at-85 
https://www.dancemagazine.com/tag/kurt-jooss 
Szentpál Mária: Kurt Jooss in: Fejezetek a modern tánc történetéből (Írta és szerk.: Fuchs Lívia) Magyar 
Művelődési Intézet, 1995. 58-60. old. 
 
3. feladat:  
https://www.rwb.org/whats-on/show/swan-lake/ 
https://hermitagetheater.com/repertoire/post/swan-lake-hermitage-theatre-ballet 
https://www.thecultureconcept.com/st-petersburg-ballet-theatre-presents-swan-lake-in-australia 
https://hookedoneverything.com/spain/ 
http://www.lestheatres.net/fr/activity/1535-le-lac-des-cygnes 
 
4. feladat:  
http://www.danceheritage.org/humphrey.html 
https://hu.pinterest.com/pin/529735974892099826/?lp=true 
http://www.danceheritage.org/humphrey.html 
https://medium.com/@AdultBalletLA/dance-review-f657b7da6b 
http://tanc.reblog.hu/cimke/Doris+Humphrey 
 
5. feladat: 
https://www.hagyomanyokhaza.hu/galeria/1033/ 
http://mek.oszk.hu/01900/01906/html/index918.html 
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/560.html 
https://archivum.mtva.hu/photobank/item/MTI-FOTO-WEtORDJVT2s4eU8xWjRBUXEvaXZ5Zz09 
 
6. feladat:  
Vajda M. Pál felvétele, http://szinhaz.net/2015/05/09/kutszegi-csaba-balett-szamok 
http://archivum.pecsibalett.hu/eloadas/harangozo-est#csardajelenet 
A színpadi tánc története Magyarországon (Szerk.: Dienes Gedeon és Fuchs Lívia), Múzsák Kiadó, Budapest 
1989. 76. old. 

 
7. feladat:  
Campilli Frigyes: http://mek.oszk.hu/02000/02065/html/1kotet/121.html 
  http://www.informadanza.com/la-danza/storia-della-danza-storie-di-danze/le-trame-dei-balletti/5022/coppelia-

ovvero-la-ragazza-dagli-occhi-di-smalto-2/ 
A színpadi tánc története Magyarországon (Szerk.: Dienes Gedeon és Fuchs Lívia) Múzsák Kiadó, 1989 
A színpadi tánc története Magyarországon (Szerk.: Dienes Gedeon és Fuchs Lívia) Múzsák Kiadó, 1989 
Magyar Táncművészet, Corvina Kiadó 1983. 114.old 
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