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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. 

A szöveges (kifejtendő) feladatok esetében amennyiben nem történik meg a választott feladat 
sorszámának egyértelmű jelölése és a dolgozatból sem derül ki egyértelműen választás, akkor 
minden esetben a legalacsonyabb sorszámú megoldott feladat megoldása kerül értékelésre. 
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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. 

 

groteszk 

• Ábrázolási módszer, szemléletmód, melynek lényege az ellentétes 
esztétikai minőségek együttes jelenléte, 

• a félelmetes, torz és fenséges vonások ötvöződése a kedves, néha 
kicsinyesen komikus elemekkel,  

• jellemzően az epikus és a drámai műfajokban jelenik meg. 

romantika 

• Valamennyi művészeti ágra kiterjedő stíluskorszak a 18. sz. 
végétől a 19. század derekáig virágzik. 

• Jellemzője az ellentétes, túlzó hatású, esztétikai minőségek, 
valamint a felfokozott érzelmek ábrázolásának együttes jelenléte. 

• Fontos mozzanata a népi hagyomány, a folklór, az idealizált 
nemzeti múlt, az egzotikus vidékek, időszakok felidézése. 

farce 

• Francia középkori vígjáték, bohózat műfaj, virágkorát a 14-16. 
században élte 

• kezdetben a nagyobb lélegzetű (többnyire vallásos tárgyú) 
misztériumok, moralitások, sottie-k komikus, nemegyszer durva, 
trágár hangú betéteit nevezték így, később ezek a betétek köz-, ill. 
utójátékká váltak, majd egyre világibb tartalommal önálló 
játékokká fejlődtek.  

• alakjai általános tulajdonságokat testesítenek meg (képmutatás, 
kapzsiság, házasságtörés, ravaszság), legnépszerűbb darabja 
a Pathelin prókátor. 

negyedik fal 

• Diderot-nál feltűnő gondolat, képzeletbeli, láthatatlan fal, mely 
a színházban elválasztja a nézőket a színpad külön világától, 
ugyanakkor bepillantást is enged számukra, 

• a naturalista játékstílus központi fogalma,  
• a zárt színpadi térben a természetes játékmódot ösztönzi. 

jellemkomédia 

• Jelentős komédiatípus, amely egy jellembéli sajátosságot, hibát 
nagyít fel, állít középpontba, s tesz nevetségessé. 

• Plautus, Molière, Goldoni színpadán formálódik, 
• kritikai szemlélet, a társadalmi viszonyok, ugyanakkor a 

múlhatatlan emberi jellemhibák bírálata jellemzi. 

tetralógia 

• Általános értelemben négy önálló részből álló, ám tematikai 
szempontból összefüggő műalkotás, 

• klasszikus irodalmi formája megtalálható a görög színházi 
kultúrában,  

• az ókori görög drámai versenyeken a tragédia szerzők három 
tragédiával valamint egy komédiával mutatkoztak be. 
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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; 
összesen 6 pont adható. 

 
a) Bertolt Brecht 

Jelentős drámai mű Kurázsi mama és gyermekei 

Keletkezés időpontja  1939/41 

Téma a háború okozta veszteségek 

Dramaturgiai jellegzetesség elidegenítő effektusok 
 
b) Titus Maccus Plautus 

Jelentős drámai mű A hetvenkedő katona 

Keletkezés időpontja  Kr. e. 204 

Téma rögeszmés hatalmaskodók megleckéztetése 

Dramaturgiai jellegzetesség cselszövés köré szőtt komédia 
 
c) Tamási Áron 

Jelentős drámai mű Énekes madár 

Keletkezés időpontja  1934 

Téma vidám szerelmi történet 

Dramaturgiai jellegzetesség székely népi játék 
 
 
3. Művek és szereplők felismerése, egymás mellé rendelése 

Jellemezze röviden az alábbi szereplőket, jelezze az érintett darab címét, szerzőjét, 
műfaját!  

Válaszelemenként 0,5-0,5 pont, szereplőnként 2 pont, összesen 6 pont adható. 
 
a) Ledér 
 
A mű címe: Csongor és Tünde 
A mű szerzője: Vörösmarty Mihály 
A dráma műfaja: Drámai költemény 
A szereplő jellemzése: Megesett fiatal lány, akit Mirigy eszközül használ, felékesít a Tünde 
hajából levágott fürttel, és daliás szép ifjú hódolót ígér neki, azzal a céllal, hogy felkínált 
szerelmével Csongort sikerül eltérítenie céljától. A lány útjába azonban Balga akad, akit 
alaposan lóvá is tesz.  
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b) Muskátné 
 
A mű címe: Liliom 
A mű szerzője: Molnár Ferenc 
A dráma műfaja: „Külvárosi ballada”, színmű 
A szereplő jellemzése: A ligeti körhinta tulajdonosa, számító üzletasszony. Féltékenységében 
elbocsátja a darab címszereplőjét, ám nem tud lemondani annak szerelméről, s megkísérli 
visszacsábítani. 
 
c) Nyina Zarecsnaja 
 
A mű címe: Sirály 
A mű szerzője: Anton Pavlovics Csehov 
A dráma műfaja: Színmű 
A szereplő jellemzése: A szomszéd földbirtokos félárva leánya, Trepljov menyasszonyaként 
színésznői ábrándokat dédelget. Váratlanul beleszeret Trigorinba, aminek hatására új életet 
kezd. A darab végén fájdalmas csalódottsággal, tér vissza reményei egykori helyszínére, 
szembesül és szembesít élete kudarcaival. 
 
 
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 

Solness építőmester 1892 lélektani színmű 

Macbeth 1606 tragédia 

Körmagyar 1989 komoly bohózat 

Mandragóra 1512 reneszánsz komédia 

Bánk bán 1815/19 romantikus tragédia 

Oidipus király Kr. e. 420 körül klasszikus tragédia 
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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 pont; összesen 6 pont adható. 

a) Szerző és mű: Madách Imre: Az ember tragédiája 
A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: A drámai költemény nyitószínében hangoznak el az Úr 
idézett szavai. A dráma alaphelyzetét fogalmazza meg, még Lucifer kritikája, lázadása előtt, 
amelyben az angyali kórus csodálatától övezve gyönyörködnék a teremtésben. 
 
b) Szerző és mű: W. Shakespeare: Hamlet 
A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: A tragédia címszereplője okítja az udvarba érkező 
színészeket ekképpen. Szavaiban tükröződik a szerző színházi esztétikája, amely természetes 
játékmód mellett, s a túlzó, öncélú hatásvadász stílus ellen érvvel. Az epizódként formált jelenet 
a darab fordulópontjának előkészítő szakasza. 
 
c) Szerző és mű: Molière: Tartuffe  
A szövegrészlet dramaturgiai szerepe: A darab ötödik, záró felvonásában megjelenő karakter, 
a rendőrhadnagy szavaival, egyfajta deus ex machina megoldással indul a végkifejlet. A király 
nyílt és túlzó dicsőítése váratlanul alakítja feloldó zárlatúvá az eddig tragikus árnyékú 
cselekményt. 
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SZÖVEGES (KIFEJTENDŐ) FELADATOK 

 
I. Színházelméleti kérdés feldolgozása 
 
1.) A világjárvány hatására a színházak Magyarországon is bezárták kapuikat a közönség 
előtt. A színházi előadások az elektronikus média különböző felületein jelentek meg. 
Elemezze a közönség nézőpontjából, lehetőség szerint saját élmény alapján, a hagyo-
mányos színházi előadás, valamint a színházi előadás közvetítésének hatás-
mechanizmusát, hasonlítsa össze esztétikai értékszerkezetüket! 
Színházelméleti ismeret: 5 pont; összehasonlító elemzés: 5 pont; összesen 10 pont adható. 

 
Bármilyen – tartalmában helyes – megfogalmazású válasz elfogadható, amelyben a 
vizsgázó helyesen ismerteti, értelmezi és alkalmazza az élő színházi élmény valamint a 
felvett, vágott médiatartamom összehasonlító elemzésére vonatkozó ismereteit. 
 
A színházművészet az autonóm művészeti ágak egyike, amelynek önállósodása – 
függetlenedése az irodalmi mű interpretációjának feladatától - az elmúlt évszázad során 
felerősödött. Hozzájárult ehhez a múlt században lezajló színháztechnikai fejlődés, s a mai 
színházi struktúra (épület, szcenika, foglalkozások, tevékenységek differenciálódása, 
szociológiai beágyazottság) alapjainak 19. század végén megfigyelhető kialakulása.  
A színházművészet két és félezer éves, merőben különböző játéktípusokat felmutató, 
történetében szükségszerűen megjelenő azonos elemek emelhetőek ki.  
Mindenekelőtt megállapítható, hogy színi alkotás csak közönség közvetlen jelenlétében 
jöhet létre, sőt kizárólag annak aktív részvételével. (A közönség – más művészeti ágakhoz 
hasonlóan – a műalkotás előkészítésében, jelen esetet tekintve, a próbafolyamatban nem 
vesz részt. Az előadás elkészítésének épp abban jelölhető meg a legkényesebb pontja, hogy 
az alkotók milyen módon és hatékonysággal képesek a színrevitelbe építeni a lehetséges 
nézői reakciókat). 
 

2.) Felkérést kap, hogy a Sztanyiszlavszkij-módszer segítségével indítson el egy színházi 
próbafolyamatot. Mutassa be a módszert, ismertesse főbb fogalmait, s azok gyakorlati 
felhasználását! 
Színháztörténeti ismeret: 5 pont; színházelméleti fogalmak alkalmazása: 5 pont; összesen 
10 pont adható. 

 
Bármilyen – tartalmában helyes – megfogalmazású válasz elfogadható, amelyben a 
vizsgázó helyesen ismerteti, értelmezi és alkalmazza a módszert. 
 
A színész mindenek előtt érzelmei feltárásán, rögzítésén, felidézésén és azok külső 
megjelenítésén dolgozik. Alkotási folyamatában döntő szerepe van a relaxációnak, a 
koncentrációnak, az érzeti és érzelmi emlékezetének. A fiktív (nem valóságos) 
játékkeretben valóságosnak érzékelhető, érzelmi alapú cselekvéseket produkál. 
Önmaga megismerését követően építi ki kapcsolatát a szerep-személyiséggel, mégpedig az 
önszuggesztió szintjéig fokozott koncentráció segítségével. Legfőbb segítsége ezen 
átalakulási folyamatban a drámai szöveg a megformálandó alakhoz kötődő része, a szerep 
dikciója, amelynek megtanulását követően, annak birtokában olyan megnyilatkozási 
helyzeteket képzel el, amelyekből szövege, cselekedetei értelmet nyernek, ekképpen 
közönsége számára érzékelhetőekké, befogadhatóakká válnak. 
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A játékmód kimunkálása, rendszerré formálása Konsztantyin Sztanyiszlavszkij (1863-
1938) nevéhez fűződik. Módszerében megkülönbözteti a belső és a külső technikát. Előbbi 
főként intellektuális és pszichikai tevékenységet jelöl, melynek során a színész elemzi a 
darabot, megjelöli annak alapmotívumát, átfogó cselekményét, majd ebből kiindulva 
elemzi az egyes helyzeteket, tisztázza saját szerepének kapcsolódó viszonyait, végül - ezek 
alapján - kijelöli a színpadi alak lényegi szándékait, lélektani motivációjú cselekvéseit. A 
színész alkotómunkája ezt követően abban áll, hogy a – belső technikája révén 
megteremtett – játéktartalmaknak megfelelő eszközrendszerrel fogalmazzon meg művészi 
kifejezést. Erre szolgál a külső technika, amelyet előbbivel együtt kell fejlesztenie. 
 
 

3.) Felkérést kap egy dramatikus iskolai színjáték színpadra állítására. Készítsen 
szcenikai eszközöket is tartalmazó megvalósítási és próbatervet! Jelölje ki a főbb 
színházművészeti alkotói területeket, szakaszokat, feladatokat, időközöket! 
Színházelméleti ismeret: 2 pont; kreatív próbaterv: 8 pont összesen 10 pont adható. 

Bármilyen – tartalmában helyes – megfogalmazású válasz elfogadható, amelyben a 
vizsgázó helyesen ismerteti, értelmezi és alkalmazza a próbafolyamat szakaszait, 
résztvevőit, alkotói feltételrendszerét. 
 
Az előadás valamennyi alkotó és meghatározó tényezőjét a rendező hangolja össze. A 
színház művészeti vezetőjével, igazgatójával egyeztetve kijelöli 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 akár több hónapig tartó előkészítő szakaszt a próbafolyamat követi.  
Olvasó és visszaolvasó próbák (1–2 próba). Előbbi esetében a rendező olvassa fel az 
alkotótársai előtt a szöveget, kiemelve saját értelmezésének lényeges pontjait. A próba 
célja, hogy a darab egészére vonatkozó rendezői felfogás megfogalmazódjék. Utóbbi során 
már a színészek olvassák fel a darabot az előzőekben kapott értelmezés alapján. 
Asztali, elemző próbák (kb. 4–8 próba) szolgálnak a darab szövegének közös elemzésére, 
amelyet a rendező szükség szerint a főbb szereplőkkel együtt végez el. 
Rendelkező próba (kb. 1 próbahét) során a rendező jelenetről jelenetre haladva jelöli ki a 
jelentős mozgásokat, állítja be a színpadi helyzetek kereteit. A szereplőkön kívül jelen 
vannak a súgó, az ügyelő, a színpadmester, a bútoros, a kellékes, a fővilágosító, a 
hangtechnikus, hogy mindnyájan megkaphassák a pontos és szakmájukat érintő 
utasításokat.  
Emlékpróbák (kb. 3 próbahét) folyamatában alakul ki az előadás színpadi formája, zajlik a 
színészi szerepépítés.  
Összpróbák (kb. 1 próbahét) hivatottak egybekapcsolni az emlékpróbákon kiérlelt színészi 
alakításokat a játékkeret, az alakítást környező színpadi világ egészével. A próbák 
felvonásonként, jelzett vagy végleges szcenikai apparátus feltételrendszerén belül, 
valamennyi résztvevő (teljes technikai személyzet: díszítők világosítók, hangosítók, 
kellékes, fodrász stb.) bevonásával zajlanak. 
Házi főpróbák alkalmával jelenik meg előadásszerű működésben a szcenikai apparátus 
egésze. Nyilvános főpróba zárja le a próbafolyamatot, amelyben először találkozik 
közönséggel az alkotók kollektívája.  
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II. Színháztörténeti folyamat, korszak jellemzése − Drámai mű elemzése 
 
1.) Egy szabadon választott Ibsen-dráma elemzésével és a korabeli színpadra állítási 
lehetőségeinek ismertetésével mutassa be a polgári, naturalista színház működését! 
Válaszában térjen ki a színházépület és a játéktér sajátosságaira, illetve az azokból 
következő dramaturgiai sajátosságokra is! 
A dráma elemzése, a dramaturgiai sajátosságok ismertetése: 10 pont; színháztörténeti 
ismertetés: 10 pont összesen 20 pont 

 
Pl. Nóra (Babaszoba) 
Megjelenésekor olyannyira nagy vihart kavart a norvég drámaíró szokatlanul szókimondó 
darabja, hogy a színpadi bemutató kedvéért változtatnia kellett a végkifejleten. Elkészített 
egy, a konvenciókat kevésbé provokáló változatot, ahol nincs végső ajtócsapódás, Nóra 
nem hagyja el gyermekeit, otthon marad.  
A görög tragédiák (Szophoklész: Oidipusz király) dramaturgiai szemléletét idéző, 
analitikus szerkesztési technikát alkalmazott Ibsen a történet színpadra állításakor. De nem 
elhanyagolható a francia társalgási színmű mesterének, Scribe-nek hatása sem. Mindkét 
dramaturgiai forrására jellemző a néhány napra szorított, változatlan helyszínen játszódó 
cselekmény (hármas egység), és az egymással összetett viszonyban álló szűk körű 
szereplőgárda. 
Idillikusnak és változtathatatlannak tűnő házasság viszonyait tárja nézői elé az expozíció, 
ám a színmű cselekményét megelőzően elkövetett drámai vétség (Nóra váltóhamisítása) 
fokozatosan ismertté válik, s ez lényegileg formálja át a kiinduló helyzetet. 
Polgári idillt sugall már a díszlet-instrukció is. A karácsony ünnepére készülő pár 
dialógusaiból azonban a férj egyeduralmára alapozott — a polgári házasság tipikus 
modelljét mintázó — kapcsolat rajzolódik ki. Apróbb mozzanatok (Nóra borravalója a 
hordárnak, letagadott édesség habzsolása) utalnak rá, hogy a pacsirtának becézett, 
gyerekként kezelt asszony rejtett akciókkal igyekszik kitörni a gyengéd erőszakkal 
rákényszerített „baba-szerepből” 
Két újabb szereplő (Lindéné, Krogstad) feltűnése ad alkalmat a drámai alapszituáció 
kibomlására, a múltbéli esemény feltárulására.  
A bonyodalom első lépéseként Nóra megkísérli rávenni férjét Krogstad megtartására, ám a 
társadalmi szabályoknak megfelelni akaró, a látszatot az emberi, erkölcsi szempontok elé 
helyező Helmer nem enged, s elküldi a felmondólevelet.  
Nóra a pénz előteremtésével tesz újabb – ismét sikertelen - kísérletet a helyzet megoldására. 
A család barátjától, Rank doktortól remél segítséget, ám a férfi előbb apja kicsapongásaiból 
származó halálos betegségét tárja fel, majd szerelmet vall az asszonynak. A megváltozott 
helyzetben Nóra képtelen pénzt kérni, magára marad, s csupán a katasztrófa késleltetésére 
nyílik módja. 
Időzített dramaturgiai bombaként fokozza a színpadi feszültséget az ügyvéd leleplező 
levele, ugyanis Nórának sikerül harmincegy órányi időt nyernie, s vad extatikus 
tarantellájával magára vonnia férje figyelmét. 
A francia szalondrámák hagyományai szerint szerveződik a drámai nagyjelenet, a színmű 
tetőpontja. Rank finom tapintattal búcsúzik barátaitól s életétől, Helmer pedig felbontja a 
végzetes levelet. Hisztérikusan reagál, felesége indítékai nem, csupán a látszat megőrzése 
foglalkoztatja. Eltiltja az asszonytól gyermekeiket. Majd az újabb levelet követően 
(romantikus dramaturgiai klisé) mindent visszarendezne, ám Nóra már nem akar 
visszahelyezkedni a megszokott, felszínes harmóniába. Férje reakciója feltárta előtte közös 
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életük tartalmatlanságát, fellázad ezért az eddig magára erőltetett konvencionális feleség-
szerep ellen (végkifejlet). Elhagyja családját, hogy új életet kezdhessen. 
 
Naturalizmus: A 19. század utolsó évtizedeiben kibontakozó stílusirányzat, elsődleges 
célkitűzése a természethűség színpadi megvalósítása. Elméleti alapja a Comte és Taine 
nevével fémjelezhető pozitivizmus. Utóbbi szerint az emberi karaktert — a származása 
mellett — a mindenkori történelmi, társadalmi környezet (miliő) határozza meg. A 
naturalista színpad ezért a konkrét társadalmi lét illúzióját kívánta megteremteni a részletek 
valósághű megragadása révén. A színháztól társadalmi, politikai kérdésekben történő 
állásfoglalást, a drámaírótól vizsgálóbírói elemzést várt. Átalakította a romantikus színpad 
eszményítő játékmódját, s a miliő — a színpadokról eladdig száműzött, nyomorgók és 
kiszolgáltatottak esetében is — valós megjelenítésére, és az ezzel összefüggő lelki 
folyamatok hiteles ábrázolására törekedett. Átformálta a színészi játék térszemléletét, 
kiinduló pontjává tette a „negyedik fal” Diderot-nál feltűnő gondolatát. Valósághű 
színpadi térben teremtette meg az ábrázolt élethelyzet illúzióját, amely immár 
szükségszerűen igényelte a nézőtér elsötétítését is.  
A villanyvilágítás általánossá válása, a zsinórpadlásról cserélhető valósághű díszletfalakkal 
övezett játéktér kedvezett az illúziót keltő színpadkép és játékstílus általánossá válásának. 
 
 

2.) A szerző egy tetszőlegesen választott drámájának elemzésével jellemezze Molière 
műveinek dramaturgiai sajátosságait, mintáit! Válaszában térjen ki a francia 
klasszicizmus színházművészetének jellemzőire, a játékhelyek és színjátszó alkalmak 
ismertetésére! 
A dráma elemzése, a dramaturgiai sajátosságok ismertetése: 10 pont; színháztörténeti 
ismertetés: 10 pont; összesen 20 pont 

 
Pl. Tartuffe 
Molière darabja pontosan betartja a klasszicista hármas egység törvényét. Dramaturgiai 
mintái között ugyanakkor felfedezhetőek a középkori francia vásári komédia, a farce 
elemei éppúgy, mint a plautusi hagyomány, vagy a spanyol reneszánsz komédia, sőt az 
itáliai tudós vígjáték a commedia erudita, s a commedia dell’arte öröksége is. Utóbbira 
utalnak a tipizált alakok (a bohó szerelmeseket segítő talpraesett szolgálólány, a hiszékeny 
és öreg férj), valamint a helyzetből adódó komikum kihasználása (Orgon megérkezése, az 
„egérfogó” jelenet). Az olasz színészek színpadi eszközeit testközelből ismerhette meg, 
hiszen a színjátéktípus egyik legkiválóbb társulata a Comédie Italianne osztozott Molière 
színészeivel a Petit-Bourbon épületén.  
A Tartuffe szerkezete mégis a jellemek (főként a címszereplőé) bemutatása köré 
szerveződik, műfaja ezért jellemkomédia. Dramaturgiájának kiindulópontja a komikus 
alaptörvény: a veszélyérzet felkeltése nélkül nem jöhet létre drámai feszültség. Előbb a 
fiatalok boldogsága, később a család vagyona, végül Orgon élete kerül veszélybe. A 
vígjátéki helyzeteket az ily módon létrehozott drámai feszültség teszi idézőjelbe, s ez a 
hangulati ellenpontozás uralja a játékot. 
Lineáris cselekményvezetés, a jelenetek közötti ok-okozati összefüggések jellemzik a 
dramaturgiát. Zárt dramaturgiai kompozíció jellemzi az egyetlen nap alatt lezajló 
cselekményt, amelynek változatlan színhelyéül Orgon párizsi háza szolgál. 



Gyakorlatosszínész–ismeretek — középszint 

2112 írásbeli vizsga 11 / 12 2022. május 11. 

Javítási-értékelési útmutató 

Sokszereplős, egyedülállóan mozgalmas jelenettel kezdődik a komédia (expozíció). 
Családi perpatvar során értesül a néző a színpadi alakok viszonyhálózatáról. Élénk 
ellentétek kerülnek felszínre (Pernelle-né - Elmira, Damis - Orgon), amelyeket elmélyít 
az a tény, hogy a családfő házába fogadott egy Tartuffe nevű, hitbuzgó férfit.  
Tartuffe beköltözése új helyzetet teremtett, a róla alkotott ellentétes vélemények pedig 
átrendezték a család kapcsolatrendszerét, és élesen szembeállították a családtagokat 
(alapszituáció). Orgon és anyja szent embernek ítéli a vendéget, a többiek képmutató 
csalónak. A két tábor ellentétes irányú drámai akciói mozgatják a bonyodalmat. Orgon 
fokozatosan Tartuffe-re testálja mindenét: házát, vagyonát, titkait, neki ígéri lánya kezét, 
és csaknem végig asszisztálja felesége elcsábítását is. Családtagjai pedig megkísérlik 
előbb rábeszéléssel és érvekkel, utóbb pedig a cselvígjáték eszközeit felhasználva 
kijózanítani a hitében elvakult családfőt, s így megakadályozni végzetes tetteit. A drámai 
küzdelem középpontjába Tartuffe kerül, akit csupán a harmadik felvonás elején 
(késleltetés), a drámaszerkezet fordulópontján, léptet színpadra a szerző.  
A bonyodalom csúcspontja az „egérfogó” jelenet, amely a végsőkig kiaknázza a 
helyzetkomikum lehetőségeit, az asztal alatt rejtőző férj és a közvetlen közelében, az 
asztalon zajló csábítás együttes megjelenítésével (a vásári színjátékokból ismert toposz).  
Tetőpontjához érkezik a dráma a záró felvonásban. A rendőrhadnagy társaságában 
visszatérő Tartuffe megakadályozza Orgon menekülését, családját pedig megalázza, ám a 
tragikus helyzetet váratlan fordulat oldja fel. 
Hosszadalmas, az isteni szférákba emelt király bölcsességét magasztaló szózat rendezi 
harmonikussá a helyzetet a végkifejlet során, s a családfő végre áldását adja a szerelmesek 
nászára. 
 
A klasszicista színház előzményei a vallásos színpadi formákban, a vándorkomédiások 
(az előző században működő Tabarin nevét őrizte meg az utókor) tevékenységében, az 
antik mintákat követő főúri színjátszásban, valamint az olasz színtársulatok hatásában 
jelölhetők meg.  
A század első harmadában – köszönhetően színjátszási privilégiumának – csupán egyetlen 
társulat működött Párizsban, amely éppen a privilegizált színházat, az Hôtel de 
Bourgogne-t bérelte. Előadásaikkal elkápráztatták XIII. Lajost, s megkapták a „Király 
színészei” kitüntető címet, némi évjáradékkal együtt.  
Az ésszerűséget és a valószerűséget igényelte a klasszicista konvenció, és ennek 
megfelelően alakult a korszak színházművészete is. Főúri palotákban (a mintaadó ebben 
is Richelieu volt, aki 1639-ben épített színháztermet palotájában) és zárt labdaházakban 
kezdődött a század színházművészete. A szűk színpadtér azonban lehetetlenné tette — a 
francia színházi hagyományban addig egyeduralkodó — síkbeli szimultán játéktér 
(egymás mellé épített bódék) kialakítását. Megoldást a valószerűség követelményének is 
megfelelő, perspektivikus háttérképpel optikailag kiterjesztett, és állandósított, az 
előadásnak végig keretül szolgáló, díszlet kialakulása jelentett. Erős itáliai hatás 
tükröződött a francia színpadi látvány kialakulásában. Az olasz szcenikusok által 
közvetített római ideál nyomai tűnnek fel a párizsi színházakban, amelyekben díszes 
diadalív, (portál) választotta el a játékteret a nézőtértől. A hátteret lezáró perspektivikusan 
ábrázolt térbe illeszkedtek a festett kulisszák, amelyek a nézőtér egy pontjából szemlélve 
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— ez volt a király helye — keltettek ideális illúziót. Sajátos elemeként az udvari 
színjátszásnak, a befolyásosabb nemesi publikum tagjai a színpadon foglaltak helyet.  
Gazdagon díszített, korabeli divat szerint készített jelmezekben léptek fel a színészek, 
akik, hogy ne zavarják a kimódolt térhatást a kulisszák előtti keskeny előszínpadra 
szorultak. Mozgásterük így igen csekélyre zsugorodott, nem meglepő, hogy 
játékstílusukra a statikus, szöveg és szavalásközpontú játékmód lett jellemző.  
 
 

3.) Ismertessen és elemezzen egy tetszőlegesen választott kortárs színpadi művet, 
jellemezze tematikáját, motívumait, mutassa be dramaturgiai megoldásait! Elemzése 
alapján tervezze meg a dráma egy jelenetének / részletének színpadi megvalósítását, 
szcenikai megoldásait! 
Drámai mű elemzése: 10 pont; színpadi előadás részlet tervezése: 10 pont; összesen 20 pont 

Bármilyen – tartalmában helyes – megfogalmazású válasz elfogadható, amelyben a 
vizsgázó elemző szempontok alapján ismerteti a kortárs művet, valamint vázolja 
elképzeléseit valamely részlete színpadra állítására vonatkozóan. Javasolható az elemzés 
során a hagyományos dramaturgiai szempontok (expozíció, alapszituáció, bonyodalom, 
tetőpont, végkifejlet vagy megoldás) használata a választott műre vonatkozóan. 
A rendszerváltás óta eltelt két évtizedben új, a cenzúrától és öncenzúrától megszabadult 
drámaíró generáció – sokszor a klasszikus dramaturgia szabályait átalakító – művei arattak 
jeles színpadi sikereket. Németh Ákos: Müller táncosai (1988), Márton László: A 
nagyratörő (1992-93), Parti Nagy Lajos: Mauzóleum (1995), Egressy Zoltán: Portugál 
(1997), Tasnádi István: Közellenség (1999), Hamvai Kornél: Márton partjelző fázik 
(1998), Pozsgai Zsolt: Boldog Asztrik küldetése (2001), Háy János: A Gézagyerek (2001), 
Garaczi László: Plazma (2006) című darabjai sorolandók ide, a teljesség igénye nélkül. 
Természetesen a fent felsoroltakon kívül egyéb jelentős szerzők és művek elemző 
bemutatása is elfogadható. 
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