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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 0 ponttal 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   „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) 
„Az I. rész pontszáma egész számra kerekítve” rovatába kell írnia. 
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I. EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 
 
1. A feladat Japán tánctörténetével kapcsolatos. 

Válaszelemenként 1 pont, összesen 3 pont adható. 
A sintoista mitológia szerint Amateraszu, a fény istennője, a japán nép ősanyja, 
testvérének, a föld istenének durva viselkedésétől megrémülve bezárkózott a szent 
barlangba. A világ ekkor sötétségbe borult. A fény csak (Ame No) Uzume istennő vidám 
táncára jött elő, mert kíváncsi volt arra, hogy milyen a moha- és lombruhában a szent 
barlang előtt lejtett tánc. Ez volt a kagura, amely később a sintoista szertartástáncok 
alapját képezte. 

2. A feladat az ókori Róma tánctörténetével kapcsolatos. 
Válaszelemenként 1 pont, összesen 5 pont adható. Más, a megadottól eltérő, de 
tartalmilag helyes válasz is elfogadható. 
 
a) 
1. A „farkas-isten”/római nyájisten/Lupercus tiszteletére rendezték a lupercalia 

elnevezésű ünnepségüket. 
2. A nyájak szaporodásának/tavasz ünnepe volt a lupercalia, amelyet február 15-én 

rendeztek.  
3. A lupercalia nevű termékenységi ünnepen extatikus táncmulatságokat rendeztek.   
 
b) 

cheironómia: kézjelbeszéd/kézmozdulatokból kialakuló jelbeszéd  

szaturnália: A szaturnaliák az aratás és az őszi vetés után rendezett, a földművelő 
életformával kapcsolatos orgiasztikus ünnepségek voltak. /Az 
ünnepségeket Szaturnusz, a gabona/gabonavetés istenének tiszteletére 
rendezték a téli napfordulóra emlékezve, december 17-én. /A rómaiak 
Szaturnusz tiszteletére orgiaszerű táncokkal teli ünnepségeket 
rendeztek. 

pantomim: az utánzás művészete/ a „mindent utánzás” kifejezésből származó 
némajáték/utánzó mozgás/ szavak nélküli, testmozgásból, gesztusokból 
álló előadás. 

 
3. A feladat a középkor tánctörténetével kapcsolatos. 

Válaszelemenként 1 pont, összesen 3 pont adható. A b) feladat megoldásában más, a 
megadottól eltérő, de tartalmilag helyes válasz is elfogadható. 
a) Az aranyborjú körüli tánc 
b)  
1. A Bibliában gyakran jelennek meg táncesemények. 
2. A Szentírásban, az ószövetségi részben olykor a tánccal, az Istentől való 

 elfordulást is megjeleníthették. 
3. A bálványimádást (aranyborjú), megmutató ünneplő körtánc/tánc, a pogány 

 szertartásokat szimbolizálja. 
4. A táncnak Istent dicsőítő szerepe is lehetett. 
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4. A feladat a magyar reneszánsz tánctörténetével kapcsolatos. 

Válaszelemenként 1 pont, összesen 4 pont adható. A b) feladatnál indoklás nélkül nem 
jár pont. 
a) követjelentések/ útleírások/ kályhacsempe mintázat/ udvari történetírás/ magyar 

nyelvű költészet/ metszetek/ kódex illusztrációk 
b) Nem, mert ekkor még nem írtak / adtak ki Magyarországon tánckönyveket.  
 

5. A feladat a barokk táncéletre, a Királyné víg balettje című műre vonatkozik. 
Minden helyes állításért 1 pont, a feladatra összesen 5 pont adható. Más, a megadottól 
eltérő, de tartalmilag helyes válasz is elfogadható. 
 

Hamis állítás Helyesen 
A művet egy itáliai fejedelmi 
udvarban mutatták be. 

A művet a francia királyi udvarban (Párizsban) 
mutatták be. 

A balett – címének megfelelően – 
nevettető mitológiai jeleneteket 
mutatott be. 

A balett címében ugyan szerepel a „víg” 
kifejezés, de a bemutatott mitológiai jelenetek 
nem voltak nevettetőek.  

A balett a nép szórakoztatására 
készült. 

A balett egy esküvő alkalmából, a királyi 
udvar/az előkelőségek/szórakoztatására, a 
pompa kifejezése céljából készült. 

A balettet Beaujoyeux rendezte, aki 
XIV. Lajos táncmestere volt. 

A balettet Beaujoyeux rendezte, aki nem XIV. 
Lajos, hanem Medici Katalin francia királyné 
táncmestere volt. 

A balett a Királyi Táncakadémia 
szabályainak megfelelően készült. 

A balett még nem követte/követhette a Királyi 
Táncakadémia szabályait, mert bemutatója még 
az akadémia megalakulása előtt (1581-ben) volt. 
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6. A feladat a felvilágosodás táncéletéhez kapcsolódik. 

Minden helyes állításért 1 pont, a feladatra összesen 4 pont adható. Más, a megadottól 
eltérő, de tartalmilag helyes válasz is elfogadható. 
 

levél 
 

1. Noverre levelek formájában fejtette ki reformjait.  
2. Megírta a Levelek a táncról és a balettekről című könyvét. 
3. Noverre a Levelek a táncról és a balettekről című könyvében fiktív levelek 

formájában fejtette ki reformjait, nézeteit. 
4. A felvilágosodás korszakában az értekezések divatos formája volt a levél, ezért 

Noverre is ebben a formában fejtette ki reformjait.  
5. Noverre levél formában vitatkozott/folytatott esztétikai vitákat kortársaival. 
6. Noverre levélformában vitázott nézeteiről Angiolinivel. 

 
 

álarc 
 

1. A táncosokkal levetette a barokk korszakban kedvelt álarcokat, hogy látni 
lehessen a mimikájukat. 

2. Noverre reformjai közé tartozott az álarcokban való táncolás megszüntetése, 
amelyek gátolták, hogy a táncosok érzelmeiket a mimikával is kifejezhessék. 

 
érzelmek 
 

1. Noverre cselekményes balettjeiben fontos szerepet kapott az érzelmek 
kifejezése. 

2. Noverre szerint a balettnek, a szórakoztatás helyett képesnek kell lennie az 
érzelmek kifejezésére. 

3. A cselekményes balettekben megjelent az érzelmek kifejezése. 
 
mitológia 
 

1. Noverre legtöbb balettjének cselekményét a mitológiából merítette.  
2. Noverre mitológiai történeteket koreografált. 
3. Noverre balettjeinek többsége mitológiai történetet dolgozott fel. 

7. A feladat a reformkor táncművészetével kapcsolatos. 
Minden helyes válaszért 1 pont, a feladatra összesen 3 pont adható.  

a) Borzas Farkas József művei: Véletlen vőlegény, Asszonyi esztrenga 
b) Szőllősy Szabó Lajos  

8. A feladat a romantika táncéletével kapcsolatos. 
Minden helyes válaszért 1 pont, a feladatra összesen 4 pont adható. 
Megoldás: 
A.  
Balerina neve: Marie Taglioni 
Mű címe: A Szilfid 
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B. 
Balerina neve: Fanny Elssler 
Mű címe: A sánta ördög 
 

9. A feladat a 19. századi oroszországi balett történetével kapcsolatos. 
Minden helyes megállapításért 1 pont, a feladatra összesen 2 pont adható. A tartalmilag 
helyes, de másképp megfogalmazott válasz is elfogadható 

 

Lehetséges megállapítások:  
1. Arthur Saint-Léon:  

1. Saint-Léon a francia balett romantikus örökségét vitte a szentpétervári cári 
színházakba. 

2. Balettmesterként és koreográfusként működött a cári színházban, ahol számos 
romantikus balettet alakított át és tanított be. 

3. A francia balett-technikát és a koreográfiai hagyományt vitte át 
Oroszországba. 

4. Fejlesztette az orosz táncosok technikai tudását. 
5. Orosz témájú baletteket is készített, amelyben helyet kapott az orosz folklór is. 

 
2. Lev Ivanov: 

1. Marius Petipa másodkoreográfusaként, kitűnően kiegészítette a francia 
mestert.  

2. Zenei érzékével és jó memóriájával segítette Petipa alkotói munkáját. 
3. Marius Petipa társkoreográfusaként ő alkotta meg A hattyúk tava „fehér” 

képeit. 
4. Közreműködése jelentős volt Petipa műveiben. 

10. A feladat a 20. századi balettművészethez kapcsolódik. 
A feladatra összesen 4 pont adható. 

a)  
Mű címe: Menyegző/ Les Noces 
Koreográfus: (Broniszlava) Nizsinszka 
A helyes válaszokért 0,5 – 0,5, összesen 1 pont adható. 
b) 

1. A kartartások, mozdulatok eltértek a klasszikus/hagyományos balett 
technikától. 

2. A „parallel” spiccelés és a darab tematikája látszólag ellentmondott 
egymásnak, a koreográfus ezzel a megoldással érte el az újszerűség hatását. 

3. A csoporttáncokban a táncosok egymáshoz való viszonya teljesen újszerű 
volt, mozdulataik sokszor tornaszerűek voltak. 

4. A koreográfus a geometrikusan megalkotott, többszintű térelrendezéssel is 
újított.  

5. A jelmezek és a mozgások kerülték az idealizált parasztlakodalom képét. 
 

Minden helyes megállapításért 1 pont, összesen 3 pont adható. A megadottól eltérő, de 
tartalmilag helyes válasz is elfogadható.  
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11. A feladat a 20. századi balettművészethez kapcsolódik. 
Minden helyes válaszért 1 pont, a feladatra összesen 4 pont adható. A tartalmilag helyes, 
de másképp megfogalmazott válasz is elfogadható. 
Lehetséges válaszok: 

Szergej Gyagilev: 
 

1. Balanchine 1924-ben csatlakozott Gyagilev társulatához. 
2. Balanchine volt a Gyagilev-féle Orosz Balett utolsó koreográfusa. 
3. Balanchine az Orosz Balett társulatában dolgozott együtt Gyagilevvel. 

Lincoln Kirstein: 
 

1. 1933-ban Lincoln Kirstein közbenjárásával érkezett Balanchine 
Amerikába. 

2. Balanchine Lincoln Kirsteinnel együtt alapította az Amerikai Balettiskolát 
(American Ballet School). 

3. Balanchine és Kirstein együtt alapították a Ballet Society-t, amelyből 
később a New York City Ballet lett. 
 

Marius Petipa: 
 

1. Balanchine Marius Petipa nyomdokain alakította ki neoklasszikus stílusát. 
2. Balanchine nem tagadta meg, hanem megújította Marius Petipa klasszikus 

technikáját. 
Igor Sztravinszkij: 
 

1. Balanchine több balettet is készített Igor Sztravinszkij 
zenéjére/Sztravinszkijjal együttműködve. 

2. Balanchine szimfonikus baletteket is készített Igor Sztravinszkij zenéire. 
3. Balanchine Apolló című balettjét Igor Sztravinszkij zenéjére készítette 

(1928-ban). 

12. A feladat a 20. századi néptáncművészethez kapcsolódik. 
Minden helyes válaszért 1 pont, a feladatra összesen 3 pont adható. A tartalmilag 
helyes, de másképp megfogalmazott válasz is elfogadható. 

a) Paulini Béla 
b) A hétköznapjainkba engedjük be a nyugati/ újító áramlatokat, az 
ünnepnapjainkat pedig hagyományaink szerint éljük meg./ A 
mindennapjainkat a haladó/ nyugati szemlélet szerint éljük, az ünnepeinket 
pedig a hagyományainknak megfelelően tartsuk meg! 
c) a Gyöngyösbokréta mozgalom 
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A I. feladatlapon szereplő források elérhetősége: 
2. feladat: https://hu.wikipedia.org/wiki/Capitoliumi_farkas 
3. feladat: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nicolas_Poussin_-_L%27Adoration_du_Veau_d%27or.jpg 
http://biblia.biblia.hu/read.php?t=1&b=2&c=32&v=15&vs=15-16.19#v13 
8. feladat: https://www.researchgate.net/,  
https://en.wikipedia.org/wiki 
9. feladat: http://www.corpsetgraphies.fr/tvt-stleon-2.php,  
https://www.wikidata.org/wiki/Q282950 
10. feladat: https://rilm.wordpress.com/tag/les-noces/,  
https://pocketmags.com/us/history-revealed-magazine/february-2016/articles/15370/top-10-wildest-parties-ever 
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II. Szöveges kifejtendő feladatok 

 
1. A feladat a rokokó tánctörténetével kapcsolatos. (rövid esszé) 

A források és ismeretei segítségével mutassa be azt a folyamatot, hogyan fejlődött a 
tánctechnika a francia Királyi Táncakadémia megnyitásától a rokokó kiteljesedéséig! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja azt a folyamatot, hogyan fejlődött a 
tánctechnika a francia Királyi Táncakadémia 
megnyitásától a rokokó kiteljesedéséig. 
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. a folyamat Franciaországban zajlott./ 
Ekkor a balettművészet központja Párizs volt. (2 pont) 
Rögzíti, hogy ez a folyamat a 17-től a 18-ig századig 
zajlott./ A Királyi Táncakadémia 1661-től működött. A 
rokokó 1710-1760-ig tartott. (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. balett, kosztüm, 
tánctechnika, koreográfia, barokk, rokokó, stb. (1 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat, pl. balerina, tánccipő, entrechat quatre, 
karpozíció, stb. (1 pont) 

0-2 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti, hogy pl. az egyik képen Marie Camargo 
látható.(1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. Marie Camargo volt a 
rokokó korszak egyik kiemelkedő balerinája, aki több 
technikai és a tánckosztümhöz kapcsolódó változást 
hozott a balettművészetbe. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. a forráson egy akadémikus balett 
pozíció látható. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. a balett akadémikus 
formáját a barokk korszakban érte el. (1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja a tánctechnika változásának 
folyamatát. 
Rögzíti, hogy pl. a barokk időszakában a táncművészet 
intézményesült. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. a rokokó megjelenésével a 
barokk grandiózus/ reprezentatív stílusát felváltja egy 
emberléptékű/ bensőségesebb stílus. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. a rokokó más művészeti ágakban is 
megjelent. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. a rokokó művészetben 
szerepet kapnak a nők. (1 pont) 

0-4 pont 

Problémaközpontú 
feldolgozás 

A vizsgázó bemutatja Marie Camargo tánctechnikai 
újításait.  
Rögzíti, hogy pl. Camargo tánctechnikai újításokat 
vezetett be. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. nőként Camargo ugrott 
először entrechat quatre-ot a színpadon. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. Camargo megváltoztatta a balett 
kosztümöt.  
Megállapítást tesz, hogy pl. a lábtechnika megmutatása 
miatt lerövidítette a balett szoknyát./ lapposabb sarkú 
tánccipőt használt (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 feladat a 20. századi modern táncművészettel kapcsolatos. (rövid esszé) 

Ismeretei és a források segítségével mutassa be Ruth St. Denis és Ted Shawn újításait 
a színpadi táncművészetben!  
 

 
Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja Ruth St. Denis és Ted Shawn újításait 
a színpadi táncművészetben. Válaszában kitér a képzés, a 
színpadi megjelenés, a témák és az előadásmódbeli 
újításokra.  
A képek/források felhasználásával lényegi összefüggéseket 
tár fel a mű tartalmi és formai jellemzői között, állításait 
előzetes 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 az USA-ban/Amerikában tevékenykedett a 
két művész. Iskolájukat Los Angelesben nyitották meg és 
együttesük is ott működött. (2 pont) 
Rögzíti, hogy a 20. század első harmadában működtek. 
együttműködésük az 1910-es évek elején kezdődött és az 
1930-as évekig tartott. (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. modern, együttes, turné, mozdulatformák, 
repertoár, technika, társastánc, színészi játék, stb. (2 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat: pl. orientális, zenei vizualizáció, szabad tánc, 
varieté, etnikus táncok, stb. (2 pont) 

0-2 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti, hogy pl. a képeken Ruth St. Denis és Ted Shawn 
látható, akik létrehozták a Denishawn iskolát és a 
Denishawn Együttest/ Denishawn Dancers-t. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. a két művész különböző 
tánchagyományokból indult ki. (1 pont) 
Rögzíti, hogy a két művésznek szüksége volt egymásra, 
hogy együtt alakítsák ki oktatási módszerüket és fejlesszék 
előadói stílusukat. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy az iskola növendékeiből 
alakult együttesük sikeres turnéi megismertették újításaikat 
a közönséggel. (1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja, hogy az iskolaalapítók eltérő táncos 
műveltsége, a közös munka során kifejlesztett új technikák 
és irányzatok, az egyéni önkifejezésre való törekvés, hogyan 
indította el az USA-ban a színpadi táncművészet 
megújulását. 
Rögzíti, hogy Ruth St. Denis és Ted Shawn az iskola 
létrehozása előtt egymástól eltérő táncos képzettséggel és 
művészi ambícióval rendelkeztek. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy Ruth St. Denis lényegében 
egy táncos színésznő volt, aki orientális táncokat adott elő 
varietékben. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Denishawn iskola létrejötte előtt nem volt 
intézményi gyakorlata a moderntánc képzésnek. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy az új témáknak megfelelően 
újfajta színpadi kifejezésmódra/színészi játékra/színpadi 
megjelenésre volt szükség. (1 pont) 

0-4 pont 

Probléma-
központú 

feldolgozás 

A vizsgázó feltárja azt, hogy Ruth St. Denis és Ted Shawn 
együttműködésével elkezdődött az amerikai színpadi 
táncművészet átalakulása, megújulása.  
Megállapítást tesz, hogy a tánc megújításának céljából, az 
önkifejezés jegyében, az orientális és az etnikus táncokból 
kiindulva, a zene vizualizációját kívánták elérni. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy az új táncok új gondolatok és 
témák kifejezésének lehetőségét tették lehetővé. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Ted Shawn-t az amerikai szabadtánc első 
férfiikonjának tekintjük. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy Ted Shawn előadói és 
pedagógiai munkássága megnyitotta a férfiak számra a 
moderntánc világát. (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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3. A feladat a reneszánsz táncművészettel kapcsolatos (hosszú esszé) 
A forrás és ismeretei alapján mutassa be, miben különbözött Thoinot Arbeau, a késő 
reneszánsz francia táncmester munkássága a korai olasz táncmesterek 
tevékenységétől! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja a reneszánsz táncmesterek szerepét a 
korszak táncművészetében. Kitér azokra a jellemzőkre, 
amelyek a késő reneszánsz Thoinot Arbeau munkásságát 
jellemezték és megkülönböztették azt az olasz táncmesterek 
munkásságától. 
A képek/források 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 Arbeau Franciaországban élt és 
működött./Dijonban született./Langres városának volt 
papja. (2 pont) 
Rögzíti, hogy a reneszánsz táncmesterek korszaka a 15. 
században kezdődött és Arbeau a 16. század második 
felében tevékenykedett./Arbeau 1519-től 1595-ig élt./Ma is 
ismert könyvét 1588/89-ben/az 1580-as évek végén írta.  
(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. táncmester, tánckönyv, lépés, társas tánc, 
stb. (2 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat: pl. Orchésographie, Táncleírás, tánclejegyzés, 
tabulatúra, stb. (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. Arbeau fontos könyvében, az 
Orchésographie-ban társastáncokat írt le/rögzített/őrzött 
meg a saját maga által kitalált lejegyzési formával. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy pl. a reneszánsz korszak 
társastáncait írta le a könyvben. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. a táncokat ábrákkal és szövegekkel írta le 
és kottát is mellékelt hozzá. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy pl. Arbeau reneszánsz 
szellemben vélekedett a táncokhoz kapcsolódó 
illemszabályokról. (1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja a reneszánsz táncmesterek munkájának 
körülményeit és a reneszánsz táncművészet társadalmi 
helyzetét. 
Rögzíti, hogy a reneszánsz idején a tánc széles körben 
elterjedt társadalmi érintkezési forma volt. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy pl. a reneszánsz nemesség és 
polgárság köreiben a táncolni tudás elengedhetetlenül fontos 
volt. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy pl. az olasz táncmesterek 
gazdag családoknál tevékenykedtek. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. a táncmesterek értekezéseket írtak a 
táncról. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. Arbeau pap volt. (1 pont)  
Megállapítást tesz, hogy pl. Arbeau könyvét a kortársak 
számára írta, hogy minél többen ismerjék a kor táncainak 
helyes előadásmódját. (1 pont).  
Megállapítást tesz arról, hogy pl. a tánc lehetőséget 
teremtett a fiatalok számára egymás megismeréséhez.  
(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy pl. Arbeau könyvének 
megírásakor már sokféle társastáncot ismertek. (1 pont) 

0-8 pont 

Probléma-
központú 

feldolgozás 

A vizsgázó feltárja, hogy miben különbözött Thoinot 
Arbeau, a késő reneszánsz francia táncmester munkássága a 
korai olasz táncmesterek tevékenységétől. 
Rögzíti az olasz reneszánsz táncmesterek tevékenységének 
lényeges jellemzőit.(1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. az olasz táncmesterek 
fejlesztették a tánclépéseket. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy az olasz táncmesterek ballókat és 
ballettókat szerkesztettek. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. Arbeau nem szerződött gazdag udvarokba. 
(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy Arbeau, mester és tanítvány 
párbeszédeként megírt könyve a kor viselkedéskultúrájának 
fontos forrása. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Arbeau könyvének második részében a 
reneszánsz legdivatosabb, többségükben Európa-szerte 
elterjedt tánctípusait részletesen bemutatja. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy Arbeau könyve a táncjelírás 
kezdetének egyik dokumentuma. (1 pont) 
Rögzíti, hogy az Orchésographie alapján a benne leírt 
reneszánsz táncok rekonstruálhatók és taníthatók. (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 feladat a romantika táncéletével kapcsolatos. (hosszú esszé) 

Ismeretei és a források felhasználásával mutassa be A Szilfid című baletten keresztül 
a romantikus eszmék megjelenését a táncművészetben! 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja a romantikus eszmék megjelenését a 
táncművészetben A Szilfid című balett felhasználásával.  
A képek/források 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 pl. a balett bemutatója Párizsban volt./ a balett 
története Skóciában játszódik. (2 pont) 
Rögzíti, hogy pl. a romantika időszaka a balettművészetben 
1830-tól 1870-ig tartott./ a balett bemutatója 1832-ben volt. 
(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. balett, koreográfia, romantika, tündér, 
boszorkány, regényes, reménytelen szerelem (2 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat: pl. irreális, spicc, tütü, individuális, karakter 
tánc, fehér 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 Filippo és Marie Taglioni, 
a balett koreográfusa és főszereplője látható. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a nevükhöz fűződik, a romantika 
korának un. tündérbalerina stílusa és a spicc-technika 
megjelenése. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. az első szöveges forrás a spicc technikára 
és az elevációra, a romantikus balett újításaira vonatkozik. 
(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy a nemzeti romantika 
törekvései is megjelennek a balettben. (1 pont) 

0-4 pont 

Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja a romantikus eszmék megjelenésének 
előzményeit. 
Rögzíti, hogy, a romantika kialakulására a történelmi és 
társadalmi körülmények hatottak. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy a francia forradalom 
bukásának hatására menekültek a romantika irreális/ 
földöntúli/ mesebeli világába.(1 pont) 

0-8 pont 
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Megállapítást tesz arról, hogy a romantika a többi 
művészeti ágban is megjelent. 
(képzőművészet/zene/irodalom). (1 pont) 
Rögzíti, hogy ezt az időszakot nevezzük, az un. nemzeti 
ébredés/ nemzettudat kialakulás időszakának. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a romantikus balettek témái 
átalakulnak. (1 pont).  
Megállapítást tesz arról, hogy elkezdődik a nemzetek 
hagyományainak kutatása, rendszerezése.(1 pont) 
Rögzíti pl., hogy a romantika korszakában megnőtt a 
nemzetek táncai iránti érdeklődés. (1 pont)  
Megállapítást tesz arról, hogy a korszak újításai a színpadi 
látványra is hatással voltak. (1 pont) 

Probléma-
központú 

feldolgozás 

A vizsgázó feltárja a romantikus eszmék és újítások 
megjelenését A Szilfid című balettben. 
Rögzíti, hogy A Szilfid című balett a cselekménye, szereplői 
és színpadi megvalósulása miatt a tündéri romantika 
alapműve. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a cselekmény a skót hegyek között 
játszódik/ skót legendán alapul. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a mű a tündérvilágot jeleníti meg 
a színpadon. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a balettben kialakult szerelmi 
háromszög, az elérhetetlen/ reménytelen/ földön túli 
szerelem példaképe.(1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. a boszorkány megjelenése romantikus 
elem a balettben, alakja a mű cselekményének alakulását 
határozza meg.(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy Maggie/ a boszorkány 
groteszk személye a tündéri balerina kontrasztjaként jelenik 
meg a műben. (1 pont) 
Rögzíti, hogy a színpadon használt kosztümökben is a 
romantikus balett stílusjegyei jelennek meg (pl. szárny, 
koszorú, romantikus tütü). (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a korszak újításának számító 
spicc-technika a légiesség/ a tündéri mozgás kifejezését 
segítette. (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. A feladat a 20. századi magyar táncművészettel kapcsolatos. (rövid esszé) 

Mutassa be a Bartók-balettek szerepét és jelentőségét Harangozó Gyula alkotói 
pályafutásában! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja a Bartók-balettek szerepét és 
jelentőségét Harangozó Gyula alkotói pályafutásában.  
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. a baletteket a budapesti Operaházban 
mutatták be. A csodálatos mandarin a budapesti 
változatok előtt már színpadra került Kölnben. (2 pont) 
Rögzíti, hogy pl. a Bartók-balettek először a 20. század 
első évtizedeiben kerültek színpadra./ Először A fából 
faragott királyfit mutatták be 1917-ben. A csodálatos 
mandarin először 1926-ban került színpadra. fából 
faragott királyfi Harangozó-féle változatai a 30-as és az 
ötvenes években készültek. /Az első magyarországi 
Mandarin-előadásra csak 1945-ben került 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. táncjáték, egyfelvonásos, 
szövegkönyv, cenzúra, stb.(1 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat, pl. balett, pantomim, koreográfia, címszerep, 
stb. (1 pont) 

0-2 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti, hogy pl. a források A fából faragott királyfi és A 
csodálatos mandarin című Bartók-balettekre 
vonatkoznak. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. A fából faragott királyfi 
mesei története a természeti elemek és az ember 
küzdelmét mutatják.(1 pont)  
Megállapítást tesz, hogy pl. A csodálatos mandarin 
nagyszerű szerep-lehetőségeket kínált. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. A csodálatos mandarin 
Budapesten sokáig nem kerülhetett színpadra./ A 
csodálatos mandarint többször letiltotta a cenzúra.  
(1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja, hogy milyen körülmények között 
jelentek meg a Bartók-balettek a budapesti Operaház 
színpadán és milyen jelentőségük volt Harangozó Gyula 
pályafutásában. 
Rögzíti, hogy pl. A fából faragott királyfi egy változata 
korábban/1917-ben már szerepelt magyar színpadon.  
(1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. a korábbi változatban 
Harangozó a Fabáb szerepét táncolta. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. az Operaház több alkalommal is 
megakadályozta A csodálatos mandarin bemutatóját, 
mert nem akart összeütközésbe kerülni az 
erkölcsvédőkkel és a cenzúrával. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. csak az ötvenes évekre érett 
meg a helyzet A csodálatos mandarin szövegkönyvhöz hű 
bemutatására. (1 pont) 

0-4 pont 

Problémaközpontú 
feldolgozás 

A vizsgázó bemutatja, hogy Harangozó Gyula életében 
csúcspontot jelentettek a Bartók Béla által komponált 
táncjátékok. 
Rögzíti, hogy pl. Harangozó Gyula működésének új 
irányt adott Bartók Bélával való személyes kapcsolata. 
(1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. A fából faragott királyfi és A 
csodálatos mandarin koreografálása közben Harangozó 
művészete elmélyült, kiszélesedett. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. A fából faragott királyfit 
Harangozó 1939-ben Bartók elképzeléseivel összhangban 
vitte színpadra. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. A csodálatos mandarinban 
Harangozó drámaian hiteles karaktereket alkotott.  
(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 feladat a magyar mozdulatművészettel kapcsolatos. (rövid esszé) 
Ismeretei és a források felhasználásával mutassa be, milyen szerepet játszott Madzsar 
Alice életművében az iskolája! 

 
Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja Madzsar Alice iskolájának szerepét 
a mozdulatművésznő életművében. Kitér arra, hogy az 
iskolában a gyógytorna mellett mozdulat-karakterológiát 
is oktattak, amely későbbi színpadi művészetét segítette 
elő és azt is bemutatja, hogy a növendékekkel folyó közös 
munkából is merített tapasztalatokat a koreografáláshoz. 
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. Madzsar Alice Budapesten/fővárosban 
mozdulatművészeti iskolát alapított/hozott létre. (2 pont) 
Rögzíti, hogy pl. mozdulatművészeti iskoláját 1912-ben/ 
20. század elején létesítette, 1935-ös halála után iskoláját 
munkatársai működtették, az iskolát 1939-ben a 
rendőrség végleg betiltotta. (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. torna, mozgásgyakorlat, 
mozdulatsor, színpad, színpadi táncművészet, 
egészségmegőrzés, stb. (1 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat, pl. mozdulat-karakterológia, gyakorlatok, 
mozdulatművészet, koreográfia, mozgásdráma. (1 pont) 

0-2 pont 

A források 
használata 

A vizsgázó beépíti a válaszába a forrásokban található 
információkat, és következtetéseket von le belőlük. 
Rögzíti, hogy pl. 1912-ben iskolát/Funkcionális Torna 
Tanítóképző Intézetet alapított Budapesten. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. a mozdulatművészeti 
érdeklődés megjelenése után munkatársaiból, 
tanítványiból, asszisztenseiből együttest alapított.  
(1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. iskolájában nőideálként 
tisztelték. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. az iskolában folytatott 
nevelési, pedagógiai, művészeti eredményei, a nagy 
magyar nőnevelők közé emeli. (1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja Madzsar Alice munkássága 
változásainak okait és körülményeit. 
Rögzíti, hogy pl. a Mensendieck tornatanfolyam/nyugat-
európai tanulmányutak után iskolát alapított a fővárosban. 
(1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. az iskola alapításának 
eredeti célja a női egészség megőrzése/a női testkultúra 
fejlesztése volt, aminek alapját a külföldi/németországi/ 
minták adták. (1 pont) 
Rögzíti, hogy pl. a 10-es, 20-as években több 
mozdulatművészeti iskola jött létre Budapesten. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. az iskola névváltozása 
kifejezi azt a koncepcionális változást, miszerint Madzsar 
Alice érdeklődése a mozdulatsoroknak a színpadi előadó-
művészetben történő alkalmazása felé fordul. (1 pont) 

0-4 pont 

Problémaközpontú 
feldolgozás 

A vizsgázó bemutatja azt, hogy az iskola létrehozása, 
működése, fontos tapasztalatokat nyújtott Madzsar Alice 
gyógytornászi és mozdulatművészeti tevékenységének 
egyaránt. 
Rögzíti, hogy pl. Madzsar Alice iskolájában a pedagógia 
munka során jutott el ahhoz a gondolathoz, hogy nem 
lehet a testet és a lelket külön nevelni. 1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. iskolájában megteremtette a 
gyógytornászképzés alapjait/lehetőségét. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. iskolájában mozdulat-
karakterológiát is tanított, ami a későbbi színpadi 
művészetének kiinduló pontja lesz. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. élete fő művének, a 
Bilincsek című mozgásdrámájának megalkotásában az 
iskolájában folyó képzésben szerzett tapasztalatok is 
segítették. (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 feladat a 20. századi magyar néptáncművészet történetével kapcsolatos. (hosszú esszé) 
 Mutassa be az alkotói újításokat Molnár István Magyar képeskönyv című alkotásában! 

Térjen ki arra, hogyan összegezte ebben a műben korábbi tapasztalatait, kísérleteit! 
 

Műveletek, tartalmak Pont 

Feladatmegértés 

A vizsgázó bemutatja a Magyar képeskönyvet, miközben 
ismerteti Molnár István újításait, kísérleteit a magyar 
színpadi néptáncművészettel kapcsolatosan.  
A képek/források 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 Molnár István Budapesten/a fővárosban 
dolgozott./ Gyűjtéseit Erdélyben és Magyarországon 
végezte. (2 pont) 
Rögzíti, hogy gyűjtői/pedagógiai/alkotói/együttesvezetői 
munkássága a 20. században/a 20. század 30-as éveitől a 70-
es évekig tartott./ A magyar képeskönyv című táncszvit 
bemutatója 1952-ben volt. (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. tánckar, koreográfia, néptáncegyüttes, tétel, 
szerkezet, stb. (2 pont) 
Szakszerűen használja a következő konkrét tánctörténeti 
fogalmakat: pl. néptánc hagyomány, szvit, autentikus, 
improvizálás/improvizáció, stilizáltság, folklorisztika, stb. 
(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 egyik képen Molnár István, a róla 
elnevezett Molnár-technikát tanítja. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy pl. a Magyar képeskönyv című 
táncszvitjében használta a saját maga által kikísérletezett 
technika elemeit. (1 pont) 
Rögzíti, hogy a táncos fotón az expresszionista előadásmód 
figyelhető meg. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy Molnár Istvánnak nemcsak 
a szóló táncaira volt jellemző az expresszivitás, hanem a 
színpadi alkotásaira is. (1 pont) 

0-4 pont 
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Az eseményeket 
alakító tényezők 

feltárása 

A vizsgázó feltárja a Magyar képeskönyv megszületésének 
előzményeit, folyamatát, s Molnár István összegző 
törekvését. 
Rögzíti, hogy Molnár István tudatosan és rendszeresen 
gyűjtötte és dolgozta fel a magyar néptáncot. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy véleménye szerint a 
néptáncnak vissza kellene kerülnie a felhasználói közegébe. 
(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy Molnár fontosnak tartotta az 
improvizációt. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Molnár elutasította a szovjet mintájú 

sematikus/stilizált/revüsített folklór felfogást. (1 pont) 
Rögzíti, hogy a Gyöngyösbokréta mozgalom és saját 
gyűjtései eredményeként komoly ismeretekre tett szert a 
magyar néptánc motívum kincsével, formavilágával és 
hangulati sokféleségével kapcsolatosan. (1 pont)  
Megállapítást tesz, hogy a Magyar képeskönyv a „gyűjtő-
teremtő” életpálya kicsúcsosodását jelentette. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy az 1950-es évek elején 
sajátos kultúrpolitikai helyzetben került sor a mű 
bemutatójára. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy az alkotó a lehető 
legközelebb maradt az autentikus néptánchoz úgy, hogy 
közben egyéni, eredeti, expresszionista módon alakította át 
azt. (1 pont) 

0-8 pont 
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Probléma 
központú 

feldolgozás 

A vizsgázó feltárja Molnár István életművében, a Magyar 
képeskönyv című hét tételes táncszvit jelentőségét.   
Rögzíti, hogy 1952-ben ez a mű holtversenyben első 
helyzett lett a Mojszejev Együttessel, a bukaresti VIT-en.  
(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, ennek a sikernek az alapja a 
Molnár István által képviselt, a nemzeti hagyományokat 
tovább éltetni akaró folklórszemlélet volt. (1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy e művében az alkotó 
összegezte a színpadi magyar néptáncművészetben kifejtett 
addigi újító, kísérletező tevékenységét. (1 pont) 
Rögzíti pl., hogy a sikeres alkotói munka alapja, a Molnár 
István által végzett, rendszeres folklórgyűjtések voltak.  
(1 pont) 
Megállapítást tesz arról, hogy a gyűjtő utak alatt megismert 
változatos viseletekkel, zenével, táncos formavilággal, 
motívumkinccsel a folklór feldolgozás új lehetőségét 
mutatta meg. (1 pont) 
Megállapítást tesz, hogy a Magyar képeskönyv című 
szvitben hét, egymástól tájegység szempontjából, 
motivikailag, formailag, hangulatilag eltérő képben/tételben 
foglalta össze addigi tudását a magyar néptánccal 
kapcsolatosan. (1 pont) 
Rögzíti, hogy Molnár István újításai, (pl. improvizáció, egy 
tájegységhez tartozó zene, forma, hangulat egységben 
tartása) új színfolt volt a magyar színpadi 
néptáncművészetben. (1 pont) 
Rögzíti, hogy a tánctételek/képek formagazdagságát, 
expresszív szemléletű előadásmódját, eredeti 
motívumkincsét viseletben és zenében, a korát meghaladó 
igényességgel, néprajzi/folklorisztikai hitelességgel 
gazdagította. (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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