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Magyarországon késôbb indult a színjátszás, mint Európa fejlett országaiban. Hiányzott a városi kultúra, a polgári közönség. Drámák már a
16. században is születtek, de a színjátszás csak a 19. században bontakozott ki.
RENESZÁNSZ
Bornemisza  A drámaírás elsô kísérletei közül Bornemisza Péter munkája emelkedik ki. A protestáns prédikátor és költô 1558-ban átírta az ókori görög drámaíró, Szophoklész Elektra címû tragédiáját. A reneszánsz korszakában az volt a cél, hogy fölelevenítsék az antik (ókori görög és római)
hagyományt. Bornemisza mûvét „Magyar Elektrá”-nak is nevezik.
Elektra története a trójai mondakörhöz kapcsolódik. Amikor Agamemnón király hazatér a trójai háborúból, felesége, Klütaimnésztra megöli szeretôje, Aigiszthosz segítségével. Tettének
oka, hogy Agamemnón a háború sikeréért feláldozta az isteneknek lányukat, Iphigeneiát. Az
életben maradt gyermekek, Elektra és a lány bátyja, Oresztész bosszút állnak apjukért: meggyilkolják anyjukat és szeretôjét. Bornemisza módosít a történeten. A három részre szakadt
Magyarország helyzetében azt vizsgálja: milyen következményekkel jár, ha megölik az
erôskezû zsarnokot.

Bornemisza mûve után megakad a dráma fejlôdése. Sokáig csak vallási
szertartásokon játszanak színielôadásokat. Az írók alkalmi tollforgatók,
többnyire tanítók, papok.
FELVILÁGOSODÁS

 Bessenyei

György

Bessenyei György  Fordulatot a felvilágosodás hozott. A francia, angol és német
felvilágosodás a testôrírók közvetítésével jutott el hazánkba. Mária Terézia udvarában
magyar nemes ifjak teljesítettek testôrszolgálatot. Német nyelven hozzáférhetôek voltak
számukra az új európai eszmék. A magyar
felvilágosodás kezdete Bessenyei György nevéhez fûzôdik. Röpiratokban sürgette a hiányzó magyar színjátszást. Drámái közül az
Ágis tragédiája s A filozófus címû komédia
kiemelkedô.

Csokonai  Csokonai Vitéz Mihály is írt drámát. A méla Tempefôi vagy
Az is bolond, aki poétává lesz Magyarországban a magyar költô mostoha
sorsáról ad szatirikus képet. A nemesi társadalom hibáit mutatja be, nevettetô formában. A nemesek sajnálnak pénzt költeni a kultúrára. Nevük jelzi
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a típust, melyhez tartoznak: Kopóházy a vadászgató, Tökkolopi a kártyás, Fegyverneki a
származásával kérkedô nemest testesíti meg. A
kitûnô humorú költô, Csokonai vígjátékot is írt
(Özvegy Karnyóné).
HARC A MAGYAR SZÍNHÁZÉRT
Színjátszásunk elmaradottságának oka a magyar színház hiánya volt. A nagyobb városokban (Pozsonyban, Pesten, Budán) német színházak működtek. A magyar nyelvû elôadásokat
a cenzúra szigorúan ellenôrizte. Az elsô magyar
színtársulat Budán alakult Kelemen László vezetésével.
A magyar színjátszás Kolozsváron indult meg.
Az 1800-as évek elején a kolozsvári színtársulat
 Déryné Széppataki Róza
Pesten vendégeskedve megízleltette a fôvárosi közönséggel az anyanyelvi elôadás élményét. Ez a
magyar színészet „hôskora”: a vándorszínészek kora. E kor színészei közül kiemelkedik Déryné Széppataki Róza, Megyeri Károly, Szentpéteri Zsigmond (az
utóbbi kettôt Petôfi verse, A tintásüveg örökítette meg).
ROMANTIKA
Drámairodalmunkban áttörést jelentettek Kisfaludy Károly (1788–1832)
színdarabjai. Kisfaludy megérezte, hogy mire van szüksége a nemzeti öntudatra ébredô nemesnek, polgárnak: történelmi tragédiái hazafiságot sugároznak. Érzelmes tragédiái ma már nehezen adhatók elô, bár dialógusai
(párbeszédek) és monológjai (magánbeszéd) szellemesek. Vígjátékai azonban (például: A kérôk) ma is játszhatók.
Katona József  Nemzeti drámaírásunk elsô remekmûve Katona József
(1791–1830) nevéhez fûzôdik. A Bánk bán az 1200-as években játszódik.
A BÁNK BÁN CSELEKMÉNYE  II. Endre király idegenben háborúzik. Az ország kormányzását a király Bánk bánra bízta. Férje távollétében a királyné, Gertrudis fényûzôen szórakozik német udvaroncaival. Gertrudis országjáró útra küldi Bánkot, hogy zavartalanul folytathassa az ország kifosztását. A nép nyomorog, a nemesek összeesküvést szônek a királyné
ellen. A királyné öccse, Ottó Bánk távollétében el akarja csábítani Bánk feleségét, Melindát.
A hazatérô Bánk mindenütt elégedetlenséget tapasztalt az országban. Hû jobbágya, Tiborc
panasza hatására még tragikusabban látja az ország helyzetét. Az összeesküvôk szeretnék, ha
velük tartana, de ô hûségre inti ôket. Ottó egy udvari cselszövô, Biberach segítségével elcsábítja Melindát. A királyné nem ad ehhez segítséget, mert tart a botránytól. Ottó altatót kever
italába, hogy ne tudjon közbelépni.
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Bánk elégtételt követel a királynétól. A királyné tôrt ránt, de Bánk megelôzi, és ledöfi. Kitör a zendülés. Ottó elmenekül. A hazasietô király leveri a lázadást. Felelôsségre vonja Bánkot.
Kiderül, hogy Bánk a királyné öccsének bûne miatt ölte meg a királynét. A király meg akarja
büntetni Bánkot, ám ekkor Melinda holttestét hozzák az udvarba: Ottó emberei ölték meg.
A király megkegyelmez Bánknak, látva, hogy mekkora csapás érte.

A dráma a nemzet ébredését készíti elô a reformkor elôtti években. 1222ben II. Endre törvénye, az Aranybulla lehetôvé tette, hogy a nemesek szembeszegüljenek a királlyal, ha az megsérti az ország érdekeit. A mû lázított a
Habsburg-uralom ellen, ezért sokáig nem engedték bemutatni. 1848. március 15-én tûzték mûsorra. Az elôadás Habsburg-ellenes tüntetéssé alakult.
A Bánk bánt Katona halála után, 1833-ban mutatták be Kassán.
A drámából Erkel Ferenc írt operát. A mû a drámához hasonlóan a
legnépszerûbb színpadi mûvek közé tartozik. Bánk áriája, a Hazám, hazám… az ötvenes években és az 56-os forradalom leverése után a magyar
nép egyik vigasza volt.
Vörösmarty Mihály  Vörösmarty Mihály (1800–1855) eredetileg nem
elôadásra, hanem olvasásra szánta romantikus drámai mûvét, a Csongor és
Tündét (1832). A magyar színházmûvészet ekkor még nem volt technikailag felkészült arra, hogy a színdarabot elôadják. Az 1870-ben felépült új
Nemzeti Színház tette lehetôvé, hogy mûsorra tûzzék. Azóta rendszeresen
játsszák színházainkban.
A Csongor és Tünde egy 1500-as évekbôl származó széphistória romantikus feldolgozása.
A CSONGOR ÉS TÜNDE CSELEKMÉNYE  Az ifjú fôhôs, Csongor egy gonosz boszorkány, Mirigy áskálódása miatt elszakad szerelmétôl, Tündétôl. Míg ôt keresve járja a világot,
fokozatosan feltárul elôtte számos dolog értelmetlensége. Ilyen a gazdagság, a hatalom és a
szobatudósok elvont, élettôl idegen okoskodása, melyet az emberek túlbecsülnek. A színjáték
egyes részletei Vörösmarty legszebb költeményeivel vetekszenek (például a három vándor vagy
az Éj asszonyának vallomása).
Csongor végül rátalál Tündére, aki a kedvéért lemond a tündérek kiváltságáról, a halhatatlanságról. A darab szerint az élet értelme a szerelem, amelyért áldozatot kell vállalni. Kárpótol az élet rövidségéért. Humor szövi át a darabot: Csongor és Tünde szerelmével párhuzamosan egy parasztember (Balga, Csongor szolgája) és házsártos felesége (Ilma, Tünde
szolgálóleánya) ugyancsak elszakad egymástól, de a darab végén ôk is egymásra találnak. Mulatságos figura a három ördögfióka, akik hol egyengetik, hol keresztezik a szerelmesek útját.
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Madách Imre  Az önkényuralom
éveiben keletkezett Madách Imre nagy
mûve, Az ember tragédiája, amelyet Arany
János fedezett fel.
Madách észak-magyarországi földbirtokos volt. Az
1848-as forradalom és szabadságharc idején vállalt
munkája miatt a bukás után börtönbüntetéssel sújtották. Házassága szerencsétlenül sikerült, felesége
fényûzô életet élt, míg ô irodalmi és közügyekben
fáradozott.

Az ember tragédiája azt példázza, hogy
a magyar sors elválaszthatatlan az egész
emberiség sorsától. A mû a világtörténelem
nagy kérdéseivel birkózva keresi a választ
arra a kérdésre, hogy érdemes volt-e küzdeni a nemzeti függetlenségért.

 Madách

Imre

Madách bibliai keretbe foglalta a tragédiát. A teremtésbôl részt követel magának a bukott angyal, Lucifer. Az Úr megátkoz a paradicsomban egy fát, melynek gyümölcsével az ördög maga
mellé állíthatja az embert. Lucifer álmot bocsát Ádámra. Álmában végigkíséri a történelem útján; tanácsadóként vagy beszélgetôtársként mindig jelen van Ádám mellett. Éva hol jó, hol
rossz oldalát villantja fel a nôi nemnek. Ádám többnyire kiemelkedô történelmi alakok arcát
ölti magára. Minden jelentôsebb társadalmi formában megismerkedik az ember szédítô lehetôségeivel, vágyaival és kudarcaival.
– Fáraó, aki piramisépítéssel akarja kicsikarni a múló idôtôl a maradandóságot;
– gyôztes görög hadvezér, aki ellen demagógok (hazug politikusok) lázítják fel Athén népét;
– római polgár, aki megcsömörlik az élvezetektôl, és szánalmat érez az elnyomottak láttán;
– keresztes vitéz, akinek katonái fosztogatnak a Szentföldön;
– Kepler, a csillagász, akinek felesége léhûtô urakkal csalja meg a munkájába merülô tudóst;
– Dantonként a francia forradalom vezére, aki a vérpadra hurcolt ifjak láttán meginog a
forradalom igazában;
– Londonban tanúja annak, hogy a polgárokat hogyan zülleszti le a pénz hatalma;
– a jövôbe lát, melyben az egyenlôsdi megszünteti az egyéniséget;
– a távoli jövôbe pillant, amikor a Föld kihûlt, s az emberek már asszonyukat is készek ennivalóra cserélni.
Mindezt látva Ádám az ûrbe menekülne, hogy megszabaduljon a történelemtôl, de a Föld
szelleme nem engedi, hogy elhagyja a bolygó vonzáskörét.
Ádám fölébred a paradicsomon kívül, ahová az Úr számûzte. Lucifer már-már diadalmaskodik, de az Úr igazságot szolgáltat: Lucifer, a kételkedés szelleme mindig Ádám nyomában
lesz, de ezzel ösztönzi törekvéseiben. Ádám nem megoldást, csupán bátorítást kap ahhoz, hogy
ne riadjon vissza az élettôl: „Mondottam, ember: küzdj, és bízva bízzál!” Egy korábbi, Ádámtól
elhangzó mondat szerint: „A cél halál, az élet küzdelem / S az ember célja e küzdés maga.”
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régi Nemzeti Színház

Színjátszás a romantika korában  A magyar színjátszás
a Nemzeti Színház fölépülésétôl
bontakozik ki magas szinten.
Ez a romantika kora. E korstílus a reformkor, a szabadságharc, majd a kiegyezés idején a
nemzeti érzelmek erôsödésének
kedvezett.
Néhány kiemelkedô név a
romantikus színjátszás korából:
Laborfalvi Róza (Jókai Mór felesége), a Lendvay házaspár.

NATURALISTA SZÍNJÁTSZÁS
A 19. század végén s a századfordulón
a naturalista színjátszás vette át a szerepet. A polgárosultabb közönség már nemcsak a nagy érzésekre volt kíváncsi, hanem önmagára, a mindennapi emberre is.
Olcsó szórakoztató műfajok is elterjedtek
ekkor: hódított a népszínmû és az operett.
Az idôszak korai szakaszának jelesebb
drámaírója Szigligeti Ede és Csiky Gergely.
Ebben az idôben aratja sikereit Jászai Mari, majd Blaha Lujza, akit „a nemzet csalogánya”-ként emlegetett a közönség.

 Blaha

Lujza

HUSZADIK SZÁZAD
A 20. század drámaírása és színjátszása már fejlett színházi kultúra keretei közt alakult Magyarországon. A fôváros nagyobb színházaihoz hasonlóan (Nemzeti Színház, Vígszínház, Opera) a század elején a vidéki városokban is megépültek a színházak (Debrecen, Kecskemét, Gyôr, Szeged,
Békéscsaba, Miskolc, Eger, Pécs, Kaposvár, Zalaegerszeg, Veszprém). A trianoni békeszerzôdés után elszakadt területeken – a kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyváradi, kassai, ungvári, újvidéki, beregszászi, szabadkai színházban – ma is elôadnak magyar darabokat. Nevezetes néhány szabadtéri
színház is – a szegedi Dóm téren, a Margit-szigeten, a Gyulai Várszínházban.
A 20. századi drámaírás néhány kiemelkedô alakja: Szomory Dezsô,
Szép Ernô, Füst Milán, Heltai Jenô, Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, Móricz
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Zsigmond, Tamási Áron, Németh László, Illyés Gyula, Sarkadi Imre, Hubay
Miklós, Szabó Magda, Száraz György, Páskándi Géza, Székely János, Sütô
András, Spiró György.
Néhány színészegyéniség  A magyar színjátszás kiemelkedô egyéniségei nemcsak a színpadon, hanem filmek által is híressé tették nevüket.
A hangosfilm a harmincas évek elejétôl kezdve örökítette meg Törzs Jenô,
Csortos Gyula vagy Somlay Artúr játékát, a humorista Kabos Gyulát és
Latabár Kálmánt, a hôsszerelmes Jávor Pált, a szépségérôl híres Szeleczky
Zitát, a különlegesen vonzó Bajor Gizit, Karády Katalint, a komika Kiss
Manyit. A háború és 1956 után több neves színmûvész külföldön kereste a
szabadabb mûvészi kibontakozás lehetôségeit.
Színészeink az ötvenes évek egyoldalú, sematikus színjátszása idején is
remekelni tudtak részint a klasszikus darabokban, részint kiváló alakítóképességüknek köszönhetôen. Rossz szerepekben is jól játszottak, s magukkal
ragadták közönségüket. Ilyen például a történelmi alakokat életre keltô Bessenyei
Ferenc, Sinkovits Imre, a „színészkirály”:
Latinovits Zoltán (Nagy László nevezte így
egyik versében), Mádi Szabó Gábor, Darvas
Iván, Básti Lajos, Gábor Miklós. Karakterszínészeink közül nevezetes Major Tamás,
Kállai Ferenc. Felejthetetlen alakításokat
nyújtott Lukács Margit, Mezey Mária, Bulla Elma, Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, a komi Bessenyei Ferenc
kaként is népszerû Dayka Margit.
Az Opera  A budapesti Opera építészetileg is a magyar színházművészet büszkesége. A magyar operakultúra magas fejlettségi szintre jutott a
harmincas évektôl, s még az ötvenes évek korlátozó, tiltó művelôdéspolitikája idején is virágzott. A magyar operák közül kiemelkedik Erkel Ferenc
Bánk bánja és Hunyadi Lászlója. Sikerrel játsszák Kacsóh Pongrác János
vitéz címû operettjét, Kodály Zoltán daljátékát, a Háry Jánost. Az újabb
szerzôk közül Petrovics Emil és Szokolay Sándor mûvei eseményt jelentenek a bemutatókon. A balett mûfajában nemcsak a magyar fôvárosban, valamint Pécsen és Gyôrben, hanem világszerte nagy sikerrel adják elô Bartók
Béla (1885–1945) darabjait, A csodálatos mandarin és A fából faragott királyfi címû balettet.
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GO N DOLKODÓ
1. Értelmezd az ábrát a színháztörténeti fejezet alapján! Mit írhatnánk az üresen maradt helyekre?
Bessenyei György
Csokonai Vitéz Mihály
Katona József
magyar
színjátszás

Vörösmarty Mihály
Madách Imre
Szigligeti Ede
Csiky Gergely

2. Válogasd szét az alábbi jelzőket, motívumokat, kulcsszavakat!
Melyik mire jellemző?

a) a reneszánsz színjátszásra
b) a romantikus színjátszásra
c) mindkettőre
d) nem jellemző egyikre sem
tízezrek vesznek részt az előadásokon, ókori mintákat követ, párbeszédes műveket adnak
elő, összekapcsolódik a nemzeti érzelmekkel, fő műve a Bánk bán, magyar nyelvű művek
születnek, meghatározó műfaja a komédia, kora a 16. század

reneszánsz
színjátszás
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