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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 egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 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 szöveges (kifejtendő) feladatok 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 6 pont adható. 

Theatron 

• A klasszikus görög színházépület nézőtéri része. 
• Az archaikus korszakban alakult ki, eredetileg egy természetes 

katlan, hegyoldal, majd fából ácsolt ülőhelyek, a klasszikus 
korban már több ezer nézőt befogadó sziklába vésett vagy 
márványlapokkal borított lépcsőzetes szabadtéri nézőtér, amely 
patkó alakban körbefogta az orkhesztrát.  

Mirákulumjáték 

• Középkori vallásos, liturgikus színjátéktípus, amely tanító 
célzattal beszéli el a szentek életének eseményeit és csodatételeit 
(latin miraculum 'csoda').  

• Középkori vallásos színjáték, amelyben szentek, főként Szűz 
Mária az emberek életébe beavatkozva, csodák segítségével 
megmentik a halandókat.  

Tipi fissi 

• A commedia dell’ arte (rögtönzéses vígjáték) állandó típusai. 
• A cselekmény felépítését nagyban meghatározó kész, kiforrott 

színpadi karakterek, akiken keresztül a komédiák tematikája az 
ismert sémákhoz igazodott. (pl. Capitano, Dottore, Pantalone, 
Brighella, Arlecchino, Colombina Amorosi stb.) 

Drámaiatlan dráma 

• Csehov drámáira alkalmazott kifejezés, mivel művei nem 
klasszikus értelemben vett drámai cselekvésekre épülő tragédiák 
vagy komédiák.  

• A mindennapi cselekvéseikkel jellemzett csehovi „hősök” 
életében mindennapi konfliktusok alakulhatnak ki csupán, a 
korábban megszokott, történelmi súlyú cselekmények helyett. 

• Figurái gyakran magatehetetlen, cselekvésre képtelen emberek.  

Olvasópróba 

• Az előadandó színdarabbal való ismerkedés első közös 
eseménye, a próbafolyamat kezdeti szakasza. 

• Az előkészítő folyamatokat valamint a szereposztást követően a 
rendező, vagy az ő irányításával a darab szereplői felolvassák az 
előadásra szánt szöveget. 

Klasszicista színpad 

• A francia klasszicista irodalom 17. századi nagy korszakában – 
az udvari barokk ízlésével ötvözötten –, Corneille, Racine, 
Moliére drámáinak előadásakor valósult meg. 

• A valószerűség követelményének is megfelelő, perspektivikus 
háttérképpel optikailag kiterjesztett és állandósított, az 
előadásnak végig keretül szolgáló díszlet, festett kulisszák. 
Sajátos elemeként az udvari színjátszásnak, a publikum 
befolyásos előkelőségei a színpadon foglaltak helyet.  

• Gazdagon díszített, korabeli divat szerint készített jelmezekben 
léptek fel a színészek. Játékstílusukra a statikus, szöveg és 
szavalásközpontú játékmód volt jellemző. 
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2. Jelentős alkotók életművének jellemzése 
Válassza ki a felsorolt, lehetséges válaszelemek közül azokat, amelyek a megjelölt 
szerzőkre vonatkoznak! Soronként egy-egy választ írjon! Vegye figyelembe, hogy nem 
mindegyik válaszelem rendelhető a megjelölt szerzők mellé! 
Szempontonként 0,5 pont, amennyiben helytálló tartalmi elem szerepel, szerzőnként 2 pont 
adható; összesen 6 pont adható 

 
• Cid; Perzsák; A kopasz énekesnő; Közellenség;  
• 1999; i.e. 472; 1637; 1860; 
• Feleségül mehet-e a hősnő apja gyilkosához? Előkelő asszonyok várják férjüket 

Hellászból.; Hol a határ a jogos sérelem orvoslása során?; A kisebbségi lét 
kiszolgáltatottsága.; 

• a főszereplő két humán karakterű ló; egzisztencialista dráma; egyszerre két színész és 
kar; félúton a tragédia és a komédia között;  

 
a) Aiszkhülosz 

Jelentős 
drámai mű Perzsák 

Keletkezés 
időpontja  i.e. 472 

Téma Előkelő asszonyok várják férjüket Hellászból. 

Dramaturgiai 
jellegzetesség egyszerre két színész és kar 

 
b) Pierre Corneille 

Jelentős 
drámai mű Cid 

Keletkezés 
időpontja  1637 

Téma Feleségül mehet-e a hősnő apja gyilkosához? 

Dramaturgiai 
jellegzetesség félúton a tragédia és a komédia között 
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c) Tasnádi István 

Jelentős 
drámai mű Közellenség 

Keletkezés 
időpontja  1999 

Téma Hol a határ a jogos sérelem orvoslása során? 

Dramaturgiai 
jellegzetesség a főszereplő két humán karakterű ló 

 
 
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) Iszméné 
A mű címe:   Antigoné 
A mű szerzője:  Szophoklész 
A dráma műfaja:  tragédia 
A szereplő jellemzése: A meggondolás nélkül lázadó Antigoné higgadt ellenpontja. A királyi 
parancs elleni fellépés veszélyeit látva, le akarja beszélni tettéről nővérét. Majd megfelelve a 
hatalom elvárásának, magára hagyja őt. Antigoné kiszolgáltatottságát látva, azonban nővére 
mellé áll, hogy osztozzon tragikus sorsában. 
 
b) Ilma 
A mű címe:   Csongor és Tünde 
A mű szerzője:  Vörösmarty Mihály 
A dráma műfaja:  drámai költemény, (a szerző meghatározása: színjáték) 
A szereplő jellemzése: A címszereplő tündérlány földi ellenpontja, Böske, a tenyeres-talpas 
falusi parasztlány, aki Tünde szolgálatában megpróbál Ilmává válni. Szókimondó asszony, az 
igazi szerelemre vágyó, Balga után sóvárgó, a cselekményt olykor ésszerű cselekedeteivel előre 
vivő, komikus hősnő. 
 

c) Irina 
A mű címe:   Három nővér 
A mű szerzője:  Csehov 
A dráma műfaja:  színmű (a szerző meghatározása: dráma) 
A szereplő jellemzése: A három Prozorov-lány közül a legfiatalabb. A dráma elején még fehér 
ruhában, naiv hittel ünnepli névnapját, örömteli várakozással néz a jövőbe, értelmes életről 
ábrándozik, majd munkát vállal és vállalja a szerelem nélküli házasságot is. A dráma végére 
már csak teher számára a lélektelen távírdai munka, kiábrándulttá, hitét vesztetté válik.  
A végzetes párbajt követően magára maradt, gyászoló Irina új életre készül: tanítónő lesz. 
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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 6 pont adható. 

Dráma Keletkezés Drámatípus, műfaj 
A kopasz énekesnő  1949 abszurd dráma 

Romeo és Júlia 1595 reneszánsz tragédia 

Csongor és Tünde  1830 romantikus drámai költemény 

Kurázsi mama és gyermekei 1939 expresszionista tandráma 

Médeia i.e. 432 klasszikus tragédia 

Sirály 1896 naturalista színmű 
 
5. 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 6 pont adható. 

a) Szerző és mű:  Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: Az idézett szöveg közvetlen előzményeként a 
kozmikus nap végén Tünde rátalál végre Csongorra, és lemond a halhatatlanságról a földi 
szerelemért. A távolról hallatszó dal dramaturgiailag és filozófiai értelemben is lezárja a 
cselekményt. Első fele az Éj monológjának hangulatát idézi: hidegség, szomorúság, gyász, 
éji ború, de a mű utolsó két sorában szembe állítja vele Tünde döntését, az örömöt és a társas 
létezést. A nagy dilemmát feloldani ugyan nem tudja, de jelez némi pislákoló fényt az 
éjszakai sötétségben, s az nem más, mint a szerelem. 

 
b) Szerző és mű:  Madách Imre: Az ember tragédiája 
A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: Ádám túl van már néhány állításon és azoknak 
ellenkezőjén is (tézis, antitézis). Csalódott már a történelmi színek ókori és középkori 
ideáiban. A mű nyolcadik színének végén a tudomány által okosan irányítható világ 
ellehetetlenülése elől menekül Prágából az álomba. A szín utolsó mondataival előkészíti a 
tragédia csúcspontját jelentő párizsi színt, a nagy álmot, a megtalált eszmét, aminek 
megvalósíthatósága – az eddigiekhez hasonlóan – hamarosan kétségessé válik. 

 
c) Szerző és mű: Molière: Tartuffe 
A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: Orgon kendőzetlenül vallja meg sógorának (Cleante), 
hogy milyen rendíthetetlen rajongás fűzi őt a házába fogadott címszereplőhöz. Fokozatosan 
Tartuffe-re testálja mindenét: házát, vagyonát, titkait, majd a darab tetőpontján, csaknem 
végig asszisztálja felesége elcsábítását is. Cleante megkísérli rábeszéléssel és érvekkel 
kijózanítani a hitében elvakult családfőt, s így megakadályozni végzetes tetteit, ám Orgon 
hajthatatlan, s elhatározza, feleségül adja leányát, s így köti magához a címszereplőt. 



Gyakorlatosszínész-ismeretek — középszint 

2011 írásbeli vizsga 7 / 12 2020. május 14. 

Javítási-értékelési útmutató 

SZÖVEGES (KIFEJTENDŐ) FELADATOK 
 

I. Színházelméleti kérdés feldolgozása 
(Problémamegoldó, rövid feladat, kb. 10-12 soros szerkesztett szövegű megoldás: 10 pont.) 

A felsorolt három feladatból egyet kell választania és kidolgoznia! 

II. Színháztörténeti folyamat, korszak jellemzése - Drámai mű elemzése 
(Elemző, hosszú feladat, kb. 25-40 soros szerkesztett szövegű megoldás: 20 pont.) 

A felsorolt három feladatból egyet kell választania és kidolgoznia! 

I. Színházelméleti kérdés feldolgozása 

1.) Mutassa be az ókori görög színház működését, a görög társadalomban betöltött 
szerepét! Válaszában térjen ki a színpadi játéktér sajátosságaira, s azok dramaturgiai 
következményeire is! 

A színházi korszak jellemzői: 5 pont; a színpadi játéktér sajátosságai, dramaturgiai 
következményei: 5 pont. 

 
A színházi korszak jellemzői: 

A Kr.e. 7. században Dionüszosznak, a bor, a mámor istenének tiszteletére rendezett 
szertartásaiból fejlődött ki a színjátszás. Szakrális jellegét őrzi, hogy a színházépület közepén 
jelképesen jelezték az oltár helyét (thümelé). A Dionüszoszt dicsőítő kardalból (dithürambosz) 
Theszpisz karból történő kilépése révén (Kr.e. 534) alakult ki a dráma. A dialógusra és 
konfliktusra épülő alkotások a drámai versenyek többnapos színházi ünnepein formálódtak. Az 
évszázadok alatt Dionüszosz szertartásából kialakuló ókori görög színház- és drámaművészet 
fénykora az athéni polisztársadalom átalakulásának idejére esik.  
A hatalmat kézbevevő démosz uralmának idején a polisz polgárai minden évben részt vettek a 
Dionüszia ünnepein, ahol drámaköltők versengtek a babérkoszorúért. A khorégosz cím 
elnyerése megtiszteltetés volt, ő állhatta a színpadra állítás költségeit. A szegényebb nézők 
napidíjat kaptak a polisztól.  
A színpadra állított drámák, az előadások a közösség egészére nézve fontos témákat dolgoztak 
fel. Általában mitológiai történeteken (pl. a pelopidák és a labdakidák mítosza) keresztül 
ejtettek szót hazáról, hatalomról, isteni törvényekről, vagy éppen a hősiességről, az árulásról, a 
szerelemről, a hűtlenségről, a bosszúról. Egyetlen dráma maradt ránk csupán, amely a mítosz 
helyett kortárs témát dolgozott fel: a Perzsák. 
A színpadi játéktér sajátosságai, dramaturgiai következményei: 

Az eleinte jó akusztikai környezetű völgyekben, domboldalban zajló szertartások helyén 
több ezer nézőt befogadó márványüléses szabadtéri színházak épültek. A patkó alakú 
lépcsőzetesen emelkedő nézőtér (theatron) körülölelte a kar helyét, a tánc terét (orkhesztra), 
ami mögött állt az eredetileg sátor, majd épített háttérdíszlet, takarás, öltöző, kelléktár (szkéné). 
Közöttük húzódott a színészek tartózkodási helye (proszkénion). Színpadi gépezeteket is 
használtak (mechané, enkükléma, bronteion, deus ex machina). A kizárólag férfi színészek 
(hipokritész) korabeli ruhákat, fejmaszkot (maszk és paróké) viseltek jelmezként, és kötelező 
kellékeket, pl. botot, jogart használtak. Az egy-egy tetralógiát (három tragédia és egy 
szatírjáték) színpadra állító három tragédiaköltő, valamint az egy-egy komédiával nevező öt 
komédiaíró vetélkedését díszes felvonulás, a polisz kerületeinek kardalai vezették fel. Tíz 
pártatlan versenybíró döntötte el versenyt.  
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2.) Iskolájának színjátszó csoportjával egy előadás színpadra állítását tervezik. Tervezze 
meg a próbafolyamatot! Határozza meg az egyes próbaszakaszok várható idejét, 
tartalmát, célját, jellemzőit! Ismertesse, mennyiben különbözik ez a próbafolyamat egy 
professzionális társulat működésétől!  

A próbafolyamat szakaszainak meghatározása: 5 pont; a professzionális társulat 
működésének eltérései: 5 pont. 

 
A próbafolyamat szakaszainak meghatározása: 

Az amatőr diákszínjátszás több összetevőjében hasonlít, ám több összetevőjében eltér a 
professzionális kőszínházak, illetve a hivatásos színházi társulatok működésétől. Míg előbbi 
szakképzetlen önkéntesek műkedvelő szándékából születik, utóbbi költségvetési háttérrel 
megtámogatott képzett szakemberek összmunkájából jön létre. Természetesen a próbafolyamat 
egésze eltérő, bár egyes elemeiben olykor hasonló. A kettő között foglal helyet az a színházi 
létezés, amely már tartalmaz bizonyos szakmaszerűséget: a középfokú színész szakképzés, 
vagy esetleg néhány igényes drámatagozatos gimnáziumi műhely. 
A diákok általában egy szaktanár vagy egy szakoktató (rendező) vezetésével választanak 
darabot (ő végzi el a szükséges húzásokat is), osztanak szerepet, tartanak olvasópróbát, 
értelmezik a figurákat, illetve azok viszonyrendszerét. Együtt dolgozzák ki a jeleneteket, 
tervezik meg az előadás vizuális környezetét, a visszafogott jelmezeket és a – ritkán használt – 
díszleteket. Részpróbák is előfordulhatnak, dolgozhatnak külön egy-egy ének- vagy 
mozgástanárral az előadás zenés részein és akcióin, koreográfiáin. Ezután kerül sor az 
összpróbára, végül a zárt vagy nyílt főpróbára, illetve a közönség előtti bemutatóra, a premierre. 
E folyamat célja, hogy egyre mélyebben megismerkedjenek az előadás közvetítendő 
tartalmaival, illetve megtalálják az ehhez szükséges előadásmódot, játékstílust, "színészi" 
eszközöket. A próbafolyamat idejét a diákok szabadideje, a szakköri vagy a szakmai óraszám 
nagysága, a hétvégi lelkesedés és a tanév szerkezete határozza meg. Található példa a néhány 
hetes, ám az egész tanéves próbaidőszakra is. 

 
A professzionális társulat működésének eltérései: 

A hivatásos színházban az előadás különböző összetevőit a rendező hangolja össze. 
A művészeti vezetővel, az igazgatóval egyeztetve kiválasztja az előadás alapját képező 
irodalmi anyagot, drámát, és az előadás résztvevőit (szereposztás, stáblista). A dramaturg 
elkészíti a szövegpéldányt, a díszlet- és jelmeztervező pedig a szcenikai kereteket. 
Az előkészítő szakaszt a próbafolyamat követi. Olvasó és visszaolvasó, elemző, rendelkező 
próbák váltják egymást. Ez utóbbin a szereplőkön kívül jelen lehet a súgó, az ügyelő, a 
színpadmester, a bútoros, a kellékes, a fővilágosító, a hangtechnikus, hogy megkaphassák a 
szakmájukat érintő utasításokat. Végül emlékpróbák folyamatában alakul ki az előadás színpadi 
formája, zajlik a színészi szerepépítés. Az előbbieket ének- és táncpróbák egészíthetik ki, 
amelyeken zenei vezető, korrepetitor, illetve koreográfus irányításával történik az előadás 
énekes, táncos elemeinek kidolgozása. Az összpróbák hivatottak egybekapcsolni az 
emlékpróbákon kiérlelt színészi alakításokat a játékkeret egészével. A házi főpróba alkalmával 
jelenik meg előadásszerű működésben a szcenikai apparátus egésze, ekkor kínálkozik utoljára 
mód és alkalom az előadás egészének szempontjából szükséges változtatásokra, amelyeket a 
felvonások, és a próbák végén tartott megbeszélések során fogalmaz meg a rendező. Ezt követi 
a nyilvános főpróba, amelyen először találkozik közönséggel az alkotók kollektívája. 
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3.) Tegye alkalmassá színpadi előadásra az alábbi Örkény-egypercest! Milyen 
dramaturgiai munkát végezne el az epikus szöveg átalakítása során? Jelezze a tervezett 
előadás színpadi megvalósítását! Ismertesse, hogy mely színházi szakmák képviselőit 
hívná segítségül, és milyen feladatokkal látná el őket a jelenet színpadi megvalósításához? 

A dramatizálás kreatív része 3 pont, az előadásterv 3 pont, a színházi alkotótársak 
bemutatása 4 pont. 

Pontos szöveg- és helyzetelemzésén alapuló bármely színpadi elképzelés elfogadható, amely 
tárgyalja a szcenikai (díszlet, világítás, jelmez, esetleg hang, zene, bútor, kellék) megvalósítást, 
a játékstílust, a színpadi jelenet dramaturgiai mozzanatait. 

A dramatizálás kreatív része: 

• dramatizálás: az epikus, elbeszélő szöveget dialógusokba (párbeszédekbe) történő 
átírása 

Az előadásterv: 

• a jelenet mondandójának, üzenetének elemzése a próbafolyamat elején  
• a jelenet szereplőinek, figuráinak, valamint azok kapcsolatrendszerének meghatározása 
• a jelenet akcióinak, mozgásainak (összeesés, mentő, kórházi műveletek, újabb szállítás, 

színházi előadás-részletek, súgás, taps, öltözői lesminkelés stb.) felépítése 

A színházi alkotótársak bemutatása: 

• a színház dramaturgjának bevonása elsőként 
• a színészekkel folyó előkészületek közben egyeztetés az előadás vizuális és akusztikus 

összetevőiről 
• a díszlettervezővel, 

• a jelmeztervezővel, 
• a hang- és fénytechnikussal. tervezővel 
• bevonható az alkotófolyamatba zenész kolléga is a jelenet zenei hangulatának 

megteremtésére  
• esetleg egy koreográfus, amennyiben fizikai színházi megoldások is felvetődnek. 
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II. Színháztörténeti folyamat, korszak jellemzése - Drámai mű elemzése 

 
1.) Ismertesse, milyen művészeti, kultúrpolitikai célok vezették a Nemzeti Színház 
létrehozóit, első vezetőit, valamint mai irányítását! Vesse össze az induló valamint a 
korunkban működő Nemzeti Színház programját és műsorrendjét!   

A két korszak színháztörténeti bemutatása és összevetése 10-10 pont. Minden helytálló, 
tényszerű megállapításért pont adható. 

 
A „nemzet színháza” gondolat a 19. századi nemzeti ébredés korában a független magyar 

nemzetállam igényének egyik megnyilvánulása volt. A nyelvújító mozgalommal együtt a 
reformkori politikai mozgalom eszköze. Az újonnan létrejövő Nemzeti Színház ezt a nemzeti 
mozgalmat szolgálva, céljául tűzte ki a hivatásos magyar színházművészet fejlesztését, a 
magyar drámairodalom támogatását és világirodalmi klasszikus drámák bemutatását. Már a 
kezdetekben kétféle elvárásnak próbált megfelelni a színház. A magyar drámairodalom korai 
és klasszikus alkotásai (pl. Dugonocs András és Kisfaludy Károly drámái, a Bánk bán, a 
Csongor és Tünde, Az ember tragédiája) színrevitele mellett a népszínmű könnyedebb 
szórakoztató műfaja, valamint a zenés színház, az opera is jellemzője volt a repertoárnak. 
A Pesti Magyar Színház néven Pest vármegye színházaként 1837. augusztus 22-én nyitó 
színház első igazgatója Bajza József, a kor kiváló kritikusa volt. A színháznyitó ünnepi 
előadáson többek közt Vörösmarty Mihály Árpád ébredése című, erre az alkalomra írt művét 
játszották. A Nemzeti Színház nevet három év múlva veszi fel az intézmény. Híres vezetői: 
Szigligeti Ede, Beöthy László, Ambrus Zoltán, Hevesi Sándor, Németh Antal, Marton Endre, 
Major Tamás, Jordán Tamás, Alföldi Róbert, jelenleg pedig Vidnyánszky Attila. Kiemelkedő 
igazgatója és rendezője, Paulay Ede nevéhez fűződik a Csongor és Tünde valamint Az ember 
tragédiája színpadra állítása. A hagyományos játékmodor és rendezői látásmód megújításának 
kiemelkedő egyénisége Hevesi Sándor volt. Az ő Shakespeare-értelmezései ellenére inkább 
jellemző volt a Nemzetire a hagyományok tisztelete, a nemzeti érték képviselete, mint a 
művészi kísérletezés. 
Az alapvető célrendszeren a jelenlegi társulat sem változtatott, csupán 21. századi korszerű 
színházi gondolkodással teszik korunkban is termékennyé ezt az eszmét. A műsorra a magyar 
és egyetemes klasszikusok egyaránt jellemzőek, és olykor helyet adnak a kortárs magyar dráma 
legkiválóbbjainak is. Műsorán tartja egyebek mellett Az ember tragédiáját, a János vitézt, a 
Bánk bánt, vagy az Othellot, a Cyranot, de a Körhintát is. Különleges eseményeknek is 
színhelyéül szolgál a mai nemzeti, fellépnek színpadán középiskolás diákszínjátszó csoportok, 
tanyaszínházak, vidéki és határon túli, illetve külföldi társulatok is.  
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2.) Ismertesse Ibsen alkotói korszakait! Egy szabadon választott Ibsen-dráma elemző 
bemutatásán keresztül ismertesse az analitikus dráma sajátos dramaturgiai jellemzőit! 

Az alkotói korszakok bemutatása6 pont, a drámai mű elemzése 8 pont, az analitikus dráma 
fogalmának kifejtése 6 pont. 

Az alkotói korszakok bemutatása 
Henrik Ibsen élete átível az egész 19. századon s több korstíluson. A század elején családi 

okokból patikus segédként dolgozott, és autodidakta módon szerezte meg műveltségét, 
nyelvtudását. Első drámái a romantika jegyében születtek, és már korai korszakában is írt egy 
remekművet, a Peer Gynt-öt. Vidékről a fővárosba kerülve elismert íróvá érik, majd elhagyja 
Norvégiát, Rómában él és Európa színházi fővárosaiba utazik. Drámaírói működésének 
második szakaszában realista-naturalista törekvésekkel dolgozik, de már az ekkor írt drámáiban 
is megjelennek azok a központi szimbólumok, amelyek utolsó drámáit jellemzik. 

A drámai mű elemzése 
Legtöbbet játszott Nóra (Babaszoba) című drámájának világsikerét botrányok is követték, 

hiszen nem volt még példa a drámairodalomban arra, hogy a női egyenjogúság 
megtestesítőjeként egy feleség – öntudatra ébredésekor – elhagyja férjét és családját. 
Strindberg, a kortárs svéd író például arra vetemedik, hogy az „irodalmi perverznek” nevezett 
írótárs művének stokholmi bemutatójához ír egy befejező felvonást, amiben a főszereplő 
megbánva bűnét visszatér családjához. Ibsen egy sajtócikkben ezek után „irodalmi gyilkosnak” 
nevezi kollégáját. 
A Nóra egy látszólag boldog család gyors széthullását mutatja be. A karácsonyi készülődés 
idilli képeivel indul a cselekmény, majd a pár napon belül kiderülő hazugságok miatt Nóra 
végül elhagyja a férjét és gyermekeit. A néhány nap alatt lezajló cselekmény mindvégig 
Helmerék házában játszódik. Az analitikus drámára jellemző módon a bonyodalmat okozó 
esemény már megtörtént, a konfliktust az okozza, hogy ez a mozzanat lassanként kiderül. 
Évekkel a dráma jelenideje előtt Krogstadt kölcsönadott Nórának, Nóra pedig aláhamisította 
apja aláírását. 
Nóra  tipikus asszonyi életet él, neveli gyermekeit, vezeti a háztartást, és megpróbálja a férjét 
boldoggá tenni, akár nagy áldozatra is képes érte. Öntudatra ébredése akkor kezdődik, amikor 
a veszélyes helyzetet magának kell megoldania, és kiderül, hogy ebben nem számíthat a férjére. 
Az addig gyermeki rajongással jellemezhető hősnő fellázad az őt emberként nem értékelő férje, 
és a nők mozgásterét beszűkítő társadalom ellen. Kezdeti naivitása elpárolog: „Sohasem voltam 
boldog, csak vidám.” – mondja. Rájön, hogy házasságuk alapja hamis, nem tudja többé 
elfogadni, hogy gyermekként kezeljék, hirtelen felnő. 

Az analitikus dráma fogalmának kifejtése 
Ibsen dramaturgiájának gyakori jellemzője a cselekményt térben és időben a katasztrófa 

köré sűrítő un. elemző (analitikus) módszer, melyben az alapkonfliktust okozó esemény a darab 
kezdetekor már megtörtént, és ennek múltbeli okaira fokozatosan derül fény. Így lendíti lassan 
előre a jelenben játszódó cselekményt, amelynek lényege a múlt feltárulásának folyamata. Jó 
példa erre Szophoklész Oidipusz királya és Ibsen Nórája is.  
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3.) Egy mű elemzésével mutassa be az abszurd dráma dramaturgiai jellemzőit, 

ismertesse létrejöttének társadalmi hátterét! Mutassa be az abszurd dráma 
legismertebb alkotóit és műveit!  

A dráma elemzése 8 pont, az abszurd dráma jellemzőinek bemutatása 6 pont, a legismertebb 
alkotók és művek bemutatása 6 pont. 

Az abszurd dráma jellemzőinek bemutatása 
Az abszurd dráma a második világháború világégése után új szemléletű drámairodalmat és 

annak megfelelő színházi előadásokat teremtett. Az abszurd drámát a lét teljes értelmetlensége, 
céltalansága járja át, tudatosan az irracionalitásra törekszik. Anti-dráma, hiszen a dráma 
eredetileg a cselekvés műformája, itt viszont a szereplők tehetetlen lények, sorsuk a passzivitás, 
a vegetatív szintű lét, amelyből kitörni nem lehet. A kifejezhetőség is kérdésessé válik, a nyelv 
maga is „lefokozódik”, nincs sem valódi értelemben vett kommunikáció, sem hagyományos 
karakter. A kevés vegetáló szereplő, a cselekményhiány és a szegényes nyelv mellett a 
végletesen kopár színterek is fokozzák a szorongás és a bizonytalanság élményét. Az abszurd 
dráma az embert tehetetlen lénynek tekinti, kinek törekvései eleve bukásra vannak ítélve. 
A legismertebb alkotók és művek bemutatása 

A román származású francia E. Ionesco A kopasz énekesnő című drámájában a a logikus 
kommunikációs formák bomlanak fel. Az író egy korabeli nyelvkönyv példamondatainak 
egymás mellé rendezésével mutatja be az emberi kommunikáció ellehetetlenülését, a nyelv 
kifejezésre való alkalmatlanságát. Az ír származású, angolul és franciául is író S. Beckett az 
emberi lét egyetlen tartalmaként ábrázolja a „lassú felbomlást, a vánszorgást a vég felé”. 
A kelet-európai abszurd képviselői a lengyel S. Mrožek és a groteszket az irodalmi fókuszba 
emelő magyar Örkény István. 
Egy dráma elemzése 

Beckett Godot-ra várva című drámájában két csavargó, Vladimir és Estragon, várakozik 
egy országút mentén egy fa mellett. Estragon sikertelenül próbálja levenni cipőjét, közben 
Vladimir a kalapjával van elfoglalva. Beszélgetésükből kitűnik, hogy Godot érkezésére várnak, 
aki hosszas várakozásuk ellenére sem akar megérkezni. Valójában sem a helyet, sem az időt 
nem tudják pontosan, hogy hol és mikor kellene várakozniuk Godot megérkezésére. Amikor a 
közelből kiáltások hallatszanak, úgy gondolják, talán Godot érkezett meg. A jövevények Pozzo 
és Lucky. Pozzo ostorpattogtatás közepette vezeti egy kötélen Luckyt. Noha Pozzo 
bemutatkozik, a két csavargó bizonytalan, hogy milyen nevet is hallott. Rákérdeznek a nevére 
újra, de nem értik pontosan. Pozzo szavaiból kiderül, hogy Vladimir és Estragon az ő földjén 
várakozik. Vladimir és Estragon megállapítja, hogy társaságban jobban múlik az idő és 
eltöprengenek, mire is várnak, miért nem mennek el. Rádöbbennek, hogy nem mehetnek, hiszen 
Godot-ra várnak. Egy fiú érkezik: „Godot úr megbízásából közlöm, hogy ma este nem jöhet, 
de holnap föltétlenül eljön”. Estragon javasolja, hogy várakozzanak addigi helyükön tovább, 
Vladimir azonban fázik, és fedél alá vágyik. Eldöntik hát, hogy elmennek, de végül „nem 
mozdulnak”. 
Másnap, ugyanabban az időben és ugyanott Vladimir és Estragon újra találkozik. Az út menti 
fa „lombot hajtott”. Estragon a cipőjével bajlódik… és ez le is játszódhatna többször is… 
A második felvonás végén mozdulatlanul állnak a fa tövében és azon töprengnek, hogy 
felkössék-e magukat Estragon övére, ami egy kötél. Az abszurd párbeszéd végén a kötél 
elszakad, és Vladimir megállapítja, hogy a kötél „semmit sem ér”. Megállapodnak abban, hogy 
másnap újra visszamennek, és visznek egy erősebb kötelet. Majd eldöntik, hogy elmennek, de 
végül „nem mozdulnak”… 
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