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Európai Szociális
Alap

BEVEZETÉS

A drámaoktatás történelmi előzményei egészen az antikvitás koráig visszavezethetők. Hellászban az akadémián 
a „kérdezés tudása”, a tevékenységek folyamán zajló tanulás volt a legfontosabb. Rómában a „ludus”, azaz játék 
volt a legkellemesebb iskolai elfoglaltság. Hazánkban a Sárospatakon tanító Comenius írta a Schola Ludust, 
melyben a tevékenységek között a szerepbe lépés is megjelent. A 16–18. század virágzó iskolai színjátszása 
abból a felismerésből született meg és terjedt el országosan, hogy a színházi előadások létrehozása összetett 
módon fejleszt és nevel. A reformáció, a barokk, majd a felvilágosodás korában e nagy elődök teremtették meg 
a hazai diákszínjátszás és drámaoktatás alapjait, nagymértékben hatva ezzel a magyar nyelvű hivatásos színház-
művészet fejlődésére is.

A nagyvilágban a reformpedagógia talajáról nőtt ki az angolszász drámapedagógia, mely hazánkba a hat-
vanas évek végén érkezett meg. Zsolnai József Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programjában jelent meg 
először a drámajáték tantervi szinten. A középiskolai irodalmi-drámai fakultációs oktatás Várkonyi Zoltán 
kezdeményezésére indult el, és vert gyökeret hosszú távon az ország néhány gimnáziumában (például Buda-
pesten a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban és Szentesen a Horváth Mihály Gimnáziumban). Az elmúlt 
évtizedek során a dráma tárgyból tett érettségi vizsga – ha nem is vált országosan általánossá, mégis – számos 
fővárosi (például Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium, Dózsa György Gimnázium, Toldy Ferenc 
Gimnázium) és vidéki (például a debreceni Ady Endre Gimnázium, a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium, 
a kecskeméti Katona József Gimnázium, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium, a szolnoki Széchenyi István 
Gimnázium) intézményben honosodott meg, illetve fejlődött tovább az elméleti ismereteket és gyakorlatot 
egyaránt magába foglaló dráma tantárgy tanítása.

2005-től központi vizsgakövetelmények alapján tehetnek dráma érettségi vizsgát a diákok. Tanulói jogviszony 
keretében drámavizsgát az a tanuló tehet, aki saját iskolájában vagy vendégtanulói jogviszony keretében teljesíti 
a helyi tantervben rögzített követelményeket, és teljesítményét osztályzattal értékelik. A tanulói jogviszonyon 
kívül (például a középiskolai tanulmányok befejezése után) dráma érettségi vizsgára való jelentkezésnek nincsenek 
előzetes tanulmányi feltételei. A dráma érettségi vizsgát több felsőoktatási intézmény (pl. Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem) bizonyos szakjain részben vagy teljes egészében elfogadja a felvételi gyakorlati vizsga kiváltásaként. 

A tankönyvben foglaltak szándéka az, hogy:

• segítse a gyakorlatban értelmezni az érettségi követelményekben megfogalmazottakat;
• áttekinthetővé tegye a tantárgy részterületeinek (színház- és drámatörténet, színház- és drámaelmélet, dráma-

játék) elvárásait és ezek egymáshoz való viszonyát;
• útmutatást adjon az egyes tartalmi témakörök értelmezéséhez;
• támpontokat adjon az érettségiző tanulók eltérő felkészítéséhez, vizsgáztatásához;
• értelmező ötlettárként funkcionáljon, vagyis ne előírjon dolgokat, hanem irányokat, le hetőségeket mutasson 

föl, melyeket szabadon lehet variálni.

A kötet első része az általános színház- és drámaelméleti alapokat mutatja be. A második és harmadik rész a 
színház- és drámatörténeti, a negyedik rész a gyakorlati vizsgára való felkészülést és felkészítést kívánja szolgálni.

Az elméleti és történeti leckék felépítése:
• A bevezető rövid idézetet a történelmi-társadalmi körülmények, a művészeti, esztétikai háttér bemutatása 

követi.
• A szövegben félkövérrel kiemelt kulcsszavak, kiemelt szövegrészek segítik az eligazodást.
• Minden leckében a korszak egy-két jellegzetes drámája is bemutatásra kerül (például műfaj, szerkezet, sze-

replők, konfliktusok, jellemek/karakterek, nyelvhasználat).
• A kiválasztott színházi előadások elemzése értelmezési lehetőségeket kínál (például a drámaszöveg szerepe, 

játékmód, mozgás vagy zene szerepe, szcenika).
• A leckéket piktogramokkal jelölt kérdések, feladatok zárják, amelyek segítik a feldolgozást. 
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A gyakorlati leckék tematikus bontásban tartalmazzák az érettségi elvárásait, és egyben segítik a 11–12. évfolyamon 
folyó drámafoglalkozások megtartását.

Így példát adnak: 
• a beszédtechnikai gyakorlatokra,
• zenei, mozgás- és bábszínházi feladatokra,
• improvizációs gyakorlatokra,
• színpadi jelenetek készítésére,
• történetek dramatizálására, 
• lírai, prózai, drámai művek megszólaltatására. 

A tankönyv egésze sokoldalú segítséget nyújt a dráma és színház iránt érdeklődő diákoknak, és különösen a dráma-
érettségire jelentkezni szándékozóknak. A dráma- és színháztörténeti fejezet 2002-ig (az új Nemzeti Színház meg-
nyitásáig) tekinti át a hazai folyamatokat, és ennek keretében számos színész és rendező neve, arcképe megjelenik. 
A tankönyv terjedelme nem tette lehetővé ugyanakkor, hogy minden jelentős dráma- és színháztörténeti korszak és 
irányzat (pl. német klasszicizmus, francia romantika) vagy az elmúlt évtizedeket meghatározó színházi alkotó meg-
jelenjen a könyv lapjain (Agárdy Gábor, Avar István, Bulla Elma, Dajka Margit, Garas Dezső, Kállai Ferenc, Kiss 
Manyi, Latabár Kálmán, Mezey Mária, Páger Antal, Sulyok Mária, Sztankay István, Venczel Vera, Zenthe Ferenc stb.). 
Az elméleti fejezetek és a Gyakorlatok, játékok rész döntően az érettségi vizsgán elvárt kompetenciákra és tartalmakra 
való közösségi és/vagy egyéni felkészülésben nyújthatnak példát és segítséget.

Az elméleti részek a drámairodalom és a színház világának értelmi, érzelmi és esztétikai gazdagságát, valamint 
tartalmi-formai sokszínűségét kívánják szemléltetni azzal a nem titkolt céllal, hogy a könyv olvasói/használói közül 
mind többen értői legyenek a színház varázsának, és felnőtt életük részévé tegyék a rendszeres színházlátogatást. 
A tankönyv elméleti fejezeteiben a törzsanyag mellett látható információk segítenek a tananyag elmélyítésében, és 
segítséget nyújtanak az értelmezésben, illetve javaslatokat adnak a témában történő további tájékozódáshoz. 
A leckéket lezáró feladatok elvégezhetők pedagógus segítségével, csoportban, de akár önállóan is. 

Az alábbi piktogramokkal jeleztük az egyes témakörökhöz kapcsolódó különböző feladattípusokat:

A tankönyv utolsó részét képező Gyakorlatok, játékok fejezet számos olyan feladatot kínál a diákoknak, amelyek 
elvégzése alkotói fantáziát kíván, és segítséget nyújt a beszéd, a mozgás és a kreativitás fejlesztésében, valamint az 
önismeretben és a társas kapcsolatokról való tudás bővítésében.

Köszönjük a közreműködést a Vörösmarty Mihály Gimnázium (VMG) és a Keleti István Alapfokú Művészeti 
Iskola és Művészeti Szakgimnázium (KIMI) diákjainak, Csupák Tamásnak, Dely Viktóriának, Erős Marának, Faze-
kas Dávidnak, Gerner Anna Iringónak, Horváth Balázs Lórántnak, Hunyadi Borbálának, Maróti Lilinek, Palugyai 
Sárának és Tóth Ákosnak, illetve Mezey Gábornak a fotóillusztrációk elkészítésében.

HASZNÁLATI TANÁCSOK

drámaelemzési, értelmezési, dramaturgiai feladat 

színpadra állítási, rendezési, látvány- és mozgástervezői feladat

szerepértelmezési és/vagy színjátékos feladat

színházelméleti, színházi szakírói, kritikaírói feladat
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Mindennapi életünkben szinte folyamatosan kom-
munikálunk. Az emberi beszélgetések mellett jelekkel 
(pl. integetés), hangokkal (pl. nevetés), írásban (pl. 
levél), képpel (pl. közlekedési tábla), színekkel (pl. 
zászló). Kommunikál a macska is, ha a lábunkhoz dör-
gölőzik, de a jelzőlámpa is üzenetet továbbít felénk. 

A „kommunikáció” szavunk a latin communicatio 
(közzététel, megosztás) szóból ered. Jelentése az 
információ, az üzenet átadása, ezért a társadalmi lét, 
a közösségi működés területén nagy a jelentősége. 
Mindennapi életünk szinte folyamatos kommuniká-
cióban zajlik. A kommunikáció lehet egyirányú 

(amikor a kommunikáló fél nem vár válaszra a kommunikáció dekódolójától, pl. óriás- 
plakátok) és többirányú (amikor a kommunikációs üzenet küldője és fogadója között – 
akár többször is – megfordul a kommunikáció iránya, mint például beszélgetések során). 

Egy lehetséges értelmezés szerint a kommunikáció létrejöttéhez szükségesek bizo-
nyos meghatározott tényezők. Ezek: az adó, vagyis valaki, aki üzenetet, információt 
küld valaki másnak, és a vevő, akinek az üzenet szól. Az üzenet továbbításához az adó 
egy kódot – általában valamilyen nyelvet – használ, olyat, amelyet a vevő dekódolni 
tud, azaz megért. Az üzenet továbbításához szükséges egy csatorna is, egy közeg, amely 
segít az üzenet továbbításában. Az üzenet megértéséhez fontos, hogy az adó és a vevő 
mindketten ismerjék az üzenetre vonatkozó körülményeket, azaz a beszédhelyzetet, 
valamint a kommunikációs folyamatot körülvevő kontextust, a valóságot.

A művészet és a kommunikáció

A művészet is kommunikáció, tehát ha ezt a fenti értelmezés szerint vizsgáljuk, az egyes 
művészeti ágak különféle kódokat, csatornát és beszédhelyzetet használnak ahhoz, hogy 
üzenetük minél világosabban és biztosabban eljuthasson a vevőkhöz, tehát a befogadókhoz.

Ebben az esetben ez a kommunikációs modell megtöbbszöröződik.
Ha egy drámai művet olvasunk, például Csehov Három nővér című drámájának 

II. felvonását, a következő párbeszédet láthatjuk:
„IRINA Kijön a pasziánsz, már látom, Moszkvába megyünk!
FEDOTYIK Nem, nem jön ki, nézze, a nyolcas pikk kettesen van. (nevet) Szóval nem 

mennek Moszkvába.”
Itt az adó és a vevő Irina és Fedotyik felváltva, az üzenet, hogy kijön-e a pasziánsz, 

a kód a nyelv, csatorna a közöttük lévő levegő, amely közvetíti a hanghullámokat, 
beszédhelyzet az álmos téli délután a Prozorov-házban, és a valóság, hogy a nővérek 
minden vágya, hogy Moszkvába költözzenek. Tehát a pasziánsz kirakásához is ennek 
a reménynek a megvalósulását kapcsolja Irina, Fedotyik pedig, aki kedveli a Prozorov- 
ház lakóit, nem örülne ennek.

BESZÉLŐ
(ADÓ)

kód (nyelv)

valóság (világ)

hallgató
(vevő)

üzenet
(közlemény)

BESZÉDHELYZET

csatorna csatorna

A Bóbita Bábszínház Romeo és Júlia 
című kézpantomim-előadásának 
jelenete, 1967

„[…] bejön az egyik szereplő, két kezével egy téglalapot »rajzol« 
a levegőbe, lehúzza egészen az emelvényig. Ettől kezdve a színészek 
ki-be járkálnak ezen a nem létező ajtón, a ház bejáratán. Hol zárva 
van, és hiába »dörömbölnek« rajta, hol pedig különféle fortélyokkal 
mégis sikerül bejutniuk a házba. Valódi akadály lesz tehát a láthatat-
lan ajtó, mert a színészek eljátsszák, hogy létezik.”

(Mezei Éva)

Gyűjtsetek okokat, miért értjük meg 
a mottóban megfogalmazott jelet!

A DRÁMA ÉS A SZÍNHÁZ MINT KOMMUNIKÁCIÓ

A Roman Jakobson-féle 
kommunikációs modell (1960)

I.
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Ha azonban ezt a dialógust egy drámai szöveg részleteként olvassuk, akkor az 
előbbi kommunikációs helyzet megmarad, de rárakódik egy következő is, kibővítve 
és továbbértelmezve az előbbi információkat: ebben az esetben az adó a szerző, 
Csehov, a vevő pedig a mindenkori olvasó. A kód az adott nyelven írt dráma, esetünk-
ben Kosztolányi Dezső fordítása, csatornánk a könyv papírjára nyomtatott szöveg. 
A beszédhelyzetben az olvasó számára megjelennek a drámának az adott jelenethez 
egyéb módon kapcsolódó információi (kicsoda Irina, miért akarnak a nővérek 
Moszkvába kerülni, mi történt a drámában eddig a szereplőkkel), a valóság kontex- 
tusa pedig kibővül előzetes tudásunkkal Csehovról, a 19. század Oroszországáról stb. 
Így a dráma üzenete az olvasó számára a pasziánsz jelentése mellett további jelentés-
rétegekkel gazdagodik, ráadásul a műben ábrázolt élethelyzet az olvasó saját helyze-
tére vonatkoztatva is további értelmezési síkokat tár fel.

Még tovább rétegződik a kommunikációs modell, ha ezt a szöveget egy színpadi 
előadás részeként fogadjuk be, nézőként. Itt az adó már nem a szerző, hanem a művét 
színpadra állító színház, az általa megbízott rendező és az előadás minden résztvevője. 
Befogadója a néző, aki vagy egyirányú, vagy többirányú (pl. részvételi színház) kom-
munikációs helyzetben van az adók összességével. Az előadás kódjaként értelmezhető 
mindaz, akit és amit a színpadon látunk, vagyis a színházi jelek összessége. Csatornája 
a közös tér, amelyben láthatók, hallhatók és érzékelhetők ezek a jelek. Beszédhelyzete 
közös megállapodáson alapul: amit a befogadók érzékelnek, egyszerre „igaz és még-
sem igaz”, hiszen a nézők pontosan tudják, hogy egy színházban színészeket látnak, 
akik igazából nem vidámak vagy szomorúak, nem szerelmesek, és nem halnak meg a 
színpadon, mégis az előadás idejére elfogadják, hogy amit látnak, az való. Ennek a 
kettős tudatnak következtében képesek valós érzelmekkel (együttérzés, szánalom, 
izgalom, tanulság levonása, katarzis) viszonyulni a játékhoz, mely tapasztalatokat 
azután a színházat és a befogadókat is körülvevő valóságba is magukkal tudják vinni, 
nemcsak gondolati üzenetként, de megélt élményként is egyben.

Színházi jel tehát mindaz, ami egy színházi előadás alatt értelmi, érzelmi vagy testi 
szinten hatást gyakorol a befogadóra.

A kommunikációs modell elemei a fenti értelmezés esetén így egészülnek ki:

Színházi jelek

A színházi tér: 
a színházépület és környezete, a játék-
tér, a díszlet, szcenikai elemek, kellékek.

A színész mint karakter:
a szereposztás, a megjelenés (testalkat, 
életkor, bőrszín, nem, arcvonások, 
ápoltság, hajviselet, jelmez, hangszín).

Akusztikus elemek:
hangzás, zene, zörejek, csend, ritmus, 
tempó.

A színészi játék:
beszéd, mozgás, mimika, gesztusok, 
térkezelés, kapcsolatok.

„Vehetek akármilyen üres teret, és azt 
mondhatom rá: csupasz színpad. 
Valaki keresztülmegy ezen a téren, 
valaki más pedig figyeli; mindössze 
ennyi kell ahhoz, hogy színház kelet-
kezzék.” (Peter Brook: Az üres tér)

„[…] az előadásról fokozatosan 
lebontottuk, amit le lehet bontani: 
[…] tapasztalatilag kimutattuk, hogy 
létezhet színház karakterizálás nél-
kül, autonóm jelmez és díszlet nélkül, 
elkülönített színpad nélkül, fényjá-
ték, zenei aláfestés nélkül. De nem 
létezhet, ha nincs meg a színész-néző 
viszony, a színész és a néző kézzelfog-
ható, közvetlen, »élő« érintkezése.” 
( Jerzy Grotowski: A szegény színház 
felé)

A kommunikációs 
modell elemei:

Dráma olvasása esetében:
A színházi előadáson való 

részvétel esetében:
adó a szerző az előadás helyszíne, tere, alkotói

vevő az olvasó a néző

üzenet a drámai mű mondanivalója a színházi előadás mondaniva-
lója

kód az adott nyelv a színházi jelek rendszere, így 
maga a színész is

csatorna a papír, a könyv a színészi játék és a színház 
eszköztára

beszédhelyzet az irodalmat olvasó befogadó a közös megegyezés: mintha, 
utánzás, itt és most

valóság a befogadó ismeretei és jelene a nézői kettős tudat: valóság és 
fikció együttes értelmezése

a kommunikáció 
iránya

egyirányú (szerző → olvasó) többirányú (színház     néző)

a kommunikáció 
ideje

a szöveg megalkotása és a befoga-
dás között jelentős idő telhet el

az alkotás és a befogadás egy 
időben történik

← →
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A kommunikációs funkciók

Kommunikációs szándékaink különbözőek lehetnek, ezért a kommunikációnak 
különféle funkcióit különíthetjük el egymástól. Ezek egy kommunikációs folyamat 
során gyakran együttesen jelennek meg, olykor nehezen különíthetők el egymástól.

A művészi kommunikáció mindig bír esztétikai funkcióval, hiszen hatást kíván 
elérni a befogadóban. Ezt a kommunikáció különös sűrítésével éri el: a nyelvi jeleket 
olyan módon használja, hogy a lehető legtöbb jelentés társulhasson hozzájuk.

Emellett azonban fontos szerepet játszanak a mű értelmezésében a további funkciók 
is, hiszen pl. a rendező vagy a színészek gyakran szerepeken és előadásokon átívelő iden-
titásjelző funkciókat is alkalmaznak, de akár egy színháznak is lehet saját identitásának 
megfelelő kommunikációs funkciója (például azonos tipográfiájú plakátok). Egy művé-
szi alkotás a tájékoztató és a kifejező funkción túl sokszor felhívó funkcióra is törekszik, 
hiszen elvárja a nézőtől akár az aktív reakciót is (pl. Brecht színháza, Augusto Boal: 
elnyomottak színháza). Egy-egy színházi jellel az értelmező funkciót tölti be az előadás 
(pl. világítás), és maga a színházi előadás, például az arra való megérkezés, 
az előadás végén felhangzó taps, de a nyílt próbák, a színházi nevelési foglalkozások, 
a közönségtalálkozók is a kapcsolattartás funkcióját szolgálják.

FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Sorolj fel olyan kommunikációs helyzeteket, amelyekbe egy színművész kerülhet, akár munkája 
közben, akár magánéletében! Vizsgáld meg ezeket a kommunikációs modell és ezek többszöröződése 
szempontjából! A feladat megoldásában segítenek a Gábor Miklóst és Ruttkai Évát ábrázoló fotók.

2. Nézd meg az alábbi fotókat, melyek különböző Három nővér-előadásokon készültek. Milyen szín-
házi jeleket tudsz azonosítani a képeken? Milyen következtetéseket tudsz levonni ezekből az előadá-
sok egészére vonatkozóan?

Kommunikációs funkciók: Használatuk célja:

tájékoztató funkció információ átadása

kifejező funkció érzelmek, indulatok, vélemény megmutatása

felhívó funkció a vevőt valamilyen reakcióra bírni (pl. felszólítás, 
kérés, parancs)

kapcsolattartó funkció a kapcsolattartás, a kapcsolat működtetése (köszönés, 
udvariasság kifejezése)

értelmező funkció a kommunikáció pontosságára, pontosítására törekvés 
(magyarázat, szinonimák használata)

esztétikai funkció hatás elérése a művészet eszközeivel

identitásjelző funkció a személyiség megmutatása a kommunikáció folyamánGábor Miklós, Ruttkai Éva

Vígszínház, 1972 Örkény Színház, 2016Kolozsvári Állami Magyar Színház, 2008
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II. A DRÁMAI MŰNEM SAJÁTOSSÁGAI

„Az utókor végtelenül sokat tanult a 
görögöktől; […]. Minden, ami megfo-
galmazás, minden, ami forma, végső 
gyökereiben a görögöktől ered.” (Szerb 
Antal)

Életünkben törekszünk arra, hogy a minket körülvevő világot valamilyen rendszerbe 
foglaljuk. A művészetet többféleképpen is csoportokba rendezhetjük, például művé-
szeti ágak szerint. Ezek egyike az irodalom. A műnemek az irodalom kifejezésformái. 
Az irodalomesztétika három műnemet különböztet meg, és ezeken belül különböző 
műfajokat. 

Az antikvitás korában például még művészetnek (ars) számított a kézművesség 
és a tudomány is. A középkorban megnevezték a hét szabad művészetet (gramma-
tika, retorika, logika, aritmetika, geometria, csillagászat, zene). A 15. századtól külö-
nítették el a művészeti ágakat (festészet, szobrászat, építészet, zene, költészet, szín-
ház, tánc). Szó szerinti értelemben a latin „ars” szó mesterséget, előadást jelent.

A művészeti ágakat többféleképpen is csoportosíthatjuk: beszélhetünk használ-
ható, vagyis iparművészeti produktumokat, illetve csak esztétikai célú alkotásokat 
létrehozó művészetekről, produktív és előadó-művészetekről; hivatásos alkotók és 
névtelenségben maradt népművészek által teremtett, egyéni és kollektív munkafo-
lyamat során születő művészetekről stb.

„Amíg egy festmény vagy egy zenemű akár magát az áradó vizet is ábrázol-
hatja, a dráma csak az áradó vízzel küzdő embereket tudja bemutatni, a 
természeti eseményeket nem. […] A dráma mindig a szereplők szándékait 
követve épül meg, a különböző akarások és nem akarások szövevényéből 
alakul ki. […] A dráma – ahogy azt sokan tanítják – ember a bajban.”

(Gabnai Katalin)

Keressetek különböző drámákat, 
amelyek alátámasztják a mottóban 
megfogalmazott állítást!

Az epika a görög epikosz szóból szár-
mazik; jelentése: elbeszélni, elmon-
dani. Az i. e. 8–7. században, Homé- 
rosz idejében alakult ki. 
A líra szó eredete a görög lüra; je- 
lentése: lant, pengetős hangszer (a mű- 
veket zenekísérettel adták elő). A mű- 
neme az ókorban alakult ki az i. e. 7–6. 
század környékén.
A dráma kialakulása a vallásos szertar-
tásokhoz kapcsolódik, a szó gyökere 
a görög dran: tenni, cselekedni. Az i. e. 
5. században lett a görög irodalom 
vezető műneme. 

Epika Líra Dráma
Témája: történetet mond el érzéseket, gondolatokat ír le cselekvéseket mutat meg

A megfogal-
mazás ideje:

múlt idejű múlt, jelen és jövő időben is 
fogalmazhat

jelen idejű

Helyszín, 
a közlés 
helyzete:

egy vagy több, sokszor részletes 
leírásokkal bemutatott helyszín

vershelyzet: létező vagy fiktív 
térben, tér hiányában

itt, a színpadon (amely bármely hely-
szín tere lehet)

Szereplői: szereplők (részletes elbeszélői 
jellemzéssel)

szereplők gyakran nincsenek, 
csak a költői én beszél

szereplők (karakterük a cselekedeteik-
ből, saját beszédükből és társaik rájuk 
vonatkozó szövegéből derül ki)

Közlés- 
formája:

elbeszélés, leírás, párbeszéd 
lehet benne

ritmusos, rímes, költői eszkö-
zökben dús szöveg

szereplők neve és beszédük (párbe-
széd, monológ), szerzői utasítások

Tagolása: rövidebb vagy hosszabb (fejeze-
tekre tagolt) terjedelmű

általában rövidebb terje-
delmű, versszakokra tagolt 
vagy tagolatlan (vagy részekre 
tagolt)

általában jelenetekre, színekre, felvo-
násokra tagolt

Befogadása: legtöbbször olvassuk olvassuk vagy hallgatjuk olvassuk, közös színházi térben néz-
zük és hallgatjuk

Műfajai: regény, novella, elbeszélés stb. óda, elégia, epigramma, dal, 
rapszódia stb.

tragédia, komédia, színmű stb.
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Tóték – kisregény Tóték – tragikomédia két részben

Mottó: „Ha egy kígyó (ami ritkaság) föl-
falja önmagát, marad-e utána egy kígyónyi 
űr? És olyan erőhatalom van-e, mely egy 
emberrel ember voltát megetethetné? Van? 
Nincs? Van? Fogas kérdés!”

első szöveg-
rész

Levél a nézőhöz
„[…] 1943. január 13-án, a Don-kanyarban, 
elkezdett lefelé görögni az a szikla, mellyel a 
magyar hadsereg sziszüphoszi sorsa elvégezte-
tett. […]”

Tábori lap Gyulától:
„Kedves Szüleim és Ágika! Tegnap értesül-
tem, hogy szeretett parancsnokunk, Varró 
Őrnagy úr, megrendült egészségi állapota 
miatt kéthetes betegszabadságra hazauta-
zik. […] és képzeljétek! őrnagy urunk elfo-
gadta a meghívást!”

a mű szöve-
gének eleje

„SZEREPLŐK
 […]
Történik egy hegyvidéki községben, a második 
világháború idején.
Bemutató a Thália Színházban, 1967-ben”

„Mátraszentanna kicsi hegyi község. Csa-
tornázása nincs. […]”

első fejezet/
rész eleje

„Első rész
1. KÉP
Tóték háza előtt. A háttérben néhány fenyő, egy 
völgy, hegyek.
A POSTÁS torz alak, afféle falu bolondja, 
rongyos. Postássapkát visel, az oldalán táska. 
Azt mondják, félhülye vagyok. […]”

„Feküdtek, hallgattak, forgolódtak. Oly 
fáradtak voltak, hogy végül mégiscsak 
elnyomta őket az álom. Tót azonban alva is 
forgolódott, rúgott, nyögött, egyszer majd 
kiesett az ágyból.
Rosszat álmodott talán? Ez azelőtt nem 
volt.”

a mű szöve-
gének vége

„MARISKA félénken. Háromba vágtad, édes 
jó Lajosom?
TÓT utánaszámol. Háromba? Nem. Négy 
egyforma darabba vágtam. Talán nem jól 
tettem?
MARISKA De jól tetted, édes jó Lajosom! 
Te mindig tudod, mit hogy kell csinálni…”
Rövid csönd.
Rémülten. Fiam! Fiam! Egyetlen, kicsi kis fiam!
Függöny”

FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Hasonlítsd össze Örkény István Tóték című kisregényének és drámájának elejét és végét! Keresd 
meg, milyen elemek utalnak a szövegrészletekben a műnemek jellemzőire!

2. Vizsgáld meg Shakespeare Romeo és Júlia 
című drámájának prológusát Kosztolányi 
Dezső fordításában! Gyűjtsd össze a részlet 
azon elemeit, amelyek azt igazolják, hogy a 
szövegrészlet egy dráma eleje, és azokat, 
amelyek azt bizonyítják, hogy a szöveg egy 
szonett, azaz lírai műnemű!

Drámára jellemző sajátságok:
- Helye a drámai szövegben
- A szereplő
- Színi utasítás

Lírai szövegre jellemző sajátságok:
- Sorok száma, rímképlete, szöveg szerkezete
- Költői eszközök használata
- Ritmus, verselési forma

„ELŐHANG

KAR 
(jön) Két nagy család élt a szép Veronába, 
Ez lesz a szín, utunk ide vezet. 
Vak gyűlölettel harcoltak hiába, 
S polgárvér fertezett polgárkezet. 
Vad ágyékukból két baljós szerelmes 
Rossz csillagok világán fakadott, 
És a szülők, hogy gyermekük is elvesz, 
Elföldelik az ősi haragot. 
Szörnyű szerelmüket, mely bírhatatlan, 
Szülők tusáját, mely sosem apad, 
Csak amikor már sarjuk föld alatt van: 
Ezt mondja el a kétórás darab. 
Néző, türelmes füllel jöjj, segédkezz, 
És ami csonka itten, az egész lesz.”
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III. A SZÍNHÁZ ÉS A DRÁMA

A színház gyökerei az ősi rítusokhoz vezetnek vissza bennünket. Évezredekkel ezelőtt 
az emberi akarat kifejezésének, a félelmek legyőzésének eszközét a mágikus szertar-
tások szolgáltatták. 

A szertartásokon a közösségek a valóság egyes elemeit (természeti jelenségek, vadászat, 
születés, halál stb.) lényeges tulajdonságaik megragadásával utánozták saját vágyaik meg-
jelenítésével együtt: a vadat legyőzték, a várva várt eső megérkezett stb.

Arisztotelész szerint az utánzás (mimézis) képessége és öröme különböztet meg minket 
a többi élőlénytől, ez a mi képességünk arra, hogy a valóságot a művészetek eszközrendsze-
rének révén újraalkossuk, s ez a művészi utánzás az ember számára felszabadító erővel hat.

Arisztotelész elméletének modern kritikusai szerint a művészet lényege nem merül-
het ki az utánzásban, mivel sok tekintetben túlmutat a létező dolgok ábrázolásán. 
Az alkotó ember önkifejezése, a képzelet határtalansága teremtő erővel bír. A befogadó 
saját személyiségén és korábbi élményein, tapasztalatain átszűrve érzékeli és értelmezi 
a művészi alkotásokat. Maguk a műalkotások pedig az emberi kultúra egészének össze-
tett és gazdag jelrendszereiből építkezve jönnek létre.

Drámából színház

A dráma gyakorlatias megközelítésben színpadra szánt szöveg. Ezalatt azt értjük, hogy 
bár lejegyzett, megírt, kinyomtatott formájában el is olvasható, igazi célját és értelmét 
a színrevitel során nyeri el.

A drámai műből úgy lesz színházi előadás, hogy a színészek a rendező irányításával 
az írott szövegre építve megjelenítik a cselekményt. A dráma szövegében találkozha-
tunk a színpadra állítás módjára vonatkozó szerzői utasításokkal, ám ezek az előadást 
létrehozó alkotókat semmire sem kötelezik. A dráma mindenkori színpadra állítóinak 
minden esetben ki kell alakítaniuk a saját értelmezésüket a tartalom tekintetében, vala-
mint a saját megoldásaikat a formát illetően.

Egy színpadi előadás nem kizárólag drámai műből jöhet létre, hanem epikus vagy lírai 
alkotás is adhatja az alapját. A cselekménnyel bíró epikus művek esetében dramatizá-
lásról, versösszeállítások esetén szerkesztésről beszélünk, hiszen az eredetileg eltérő 
természetű anyagot le kell fordítani a színház nyelvére.

„Az utánzás vele született tulajdon-
sága az embernek gyermekkorától 
fogva. Abban különbözik a többi élő-
lénytől, hogy a legutánzóbb termé-
szetű, sőt eleinte éppen az utánzás 
útján tanul is; mindegyikünk örömét 
leli az utánzásban.” (Arisztotelész: 
Poétika)

„Mi a színház? Egyfajta kibernetikai 
gép. Nyugalmi állapotában ez a gép a 
függöny mögött rejtőzik. De mihelyt 
felfedik, hozzálát, hogy bizonyos 
számú üzenetet küldjön számunkra. 
Ezen üzeneteknek az a különös tulaj-
donsága, hogy szimultánok és ugyan-
akkor különböző ritmusúak; az elő- 
adás egy bizonyos pontján egy időben 
hat vagy hét információt kapunk 
(ezek: a díszlet, a ruhák, a megvilágí-
tás, a színészek helye, mozdulatai, 
arcjátéka, szavai), de ezen informá-
ciók közül egyesek megmaradnak, 
tartósak (pl. a díszlet), míg mások 
változnak (a szavak, a mozdulatok); 
tehát így valódi információs polifóni-
ával állunk szemben, és ez az, amit 
színpadi hatásnak nevezünk: a jelek 
egy bizonyos sűrűsége […].” (Roland 
Barthes)

„Hogy mit szeretek legjobban a világon? A színházat. S a színházban? A próbát. 
És a próbákon? A szünetet. Én a szünetben csinálom a színházat. Engem a 
folytonos újrakezdés éltet.  A rendező pedagógus is egyben. Nem az érdekel, 
hogyan kell rendezni, hanem az, hogyan kell játszani. Nem a szerepet nehéz 
megrendezni, hanem a színészt.  A színházat csakis a színész újíthatja meg, 
mert ő találkozik közvetlenül a nézővel.  A néző játszótárs, a feladatunk, hogy 
együtt-játszásra ösztökéljük.”

(Ruszt József)

Gyűjtsetek példákat az általatok 
látott színházi előadásokból, hogyan 
jöttek létre bennük a mottóban 
említett találkozások!

„Mávra megjegyezte, hogy az utóbbi időben nagyon szórakozott vagyok. De 
hát igaz is. Tegnap is például, miután megteáztam, nyilvánvalóan szórakozott-
ságból a földre dobtam a csészealjat. Rögtön darabokra is tört. Az imént meg 
– tessék – majdnem bementem a minisztériumba […].” (Nyikolaj Vasziljevics 
Gogol: Egy őrült naplója, Czímer József fordítása)

Gogol: Egy őrült naplója, 1968, Pesti 
Színház, rendező: Horvai István, a ké- 
pen Darvas Iván
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Egyes színháztörténeti korszakokban, így a mai, kortárs színházban is gyakran elő-
fordul, hogy csak az előadás létrejötte után alakul ki annak végleges szövege. Ezekben 
az esetekben nem egy írott dráma, hanem más játékszervező elemek (pl. mozdulat, 
zene, improvizáció) szolgálnak az előadás kiindulópontjául. A drámai szerkezet és a 
dramaturgiai szabályok ilyenkor is ugyanúgy működnek azzal a különbséggel, hogy 
nem – vagy nem elsődlegesen – a szövegen keresztül jutnak érvényre.

A színházi előadás tehát komplex művészeti élményt ad, hiszen a befogadás során számos 
művészeti ág együttes hatása érvényesül. A színpadkép vizuális elemeire (díszlet, jelmez, 
bútor, kellék, báb) építészeti, képzőművészeti, iparművészeti alkotásokként is tekinthetünk. 
Az előadás akusztikus síkjához tartozó vokális vagy instrumentális hangzásokat esetleg 
zeneművekként is élvezhetjük. A koreografált színpadi mozgások a táncművészet nyelvén 
is értelmezhetők. A kortárs színházban gyakran jutnak szerephez a film- és videóművészet 
kifejezőeszközei is. Ilyen értelemben a színházat „összművészetnek” nevezhetjük.

Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak

A dráma és a színház működésének törvényszerűségeit a dráma- és színházelmélet 
vizsgálja, eredményeit a gyakorlati dramaturgia hasznosítja. A drámában és a színház-
ban egyaránt a drámaiság a meghatározó szervezőelv. Olyankor nevezünk egy témát, 
egy történést, egy mondatot drámainak, amikor különleges feszültséget hordoz. 
A feszültség legtöbbször az akadályozottság nyugtalanságot keltő helyzetéből ered, a 
konfliktusos helyzetekben megnyilvánuló érdekellentétek összeütközést (kollíziót) 
eredményeznek, ezek lezajlása feloldáshoz vezet, mely jó művek esetén a nézőt a katar-
zis (megtisztító megrendülés) élményével ajándékozza meg.

A helyzetet meghatározó körülmények a személyek, a tér, az idő és maga az esemény, 
vagyis kik, hol, mikor, mit csinálnak éppen. Az események sorából épül fel a cselek-
mény, ami általában egy történetet mesél el, és akár több cselekményszálon is futhat. 
A néző figyelmének fenntartását szolgálják az ennek során alkalmazott dramaturgiai 
eszközök: a természetes kíváncsiságból fakadó várakozás kielégítésének különféle kité-
rőkkel (epizód) történő késleltetése; a titkok és rejtélyek felfedése és leleplezése, vagy 
a váratlan fordulatok okozta meglepetések révén a feszültség további fokozása.

A drámai mű, illetve a színházi előadás cselekményének hordozói az abban szereplő 
alakok (figurák). A szerepeket részint a karakterük, részint a funkciójuk határozza 
meg, s ennek mentén gyakran testesítenek meg bizonyos típusokat is. A különböző 
szerepek között különféle viszonyok alakulnak ki, maga a dráma lényegében a változó 
viszonyok összessége.

Az események elindítója az, hogy a hősben a kiinduló állapotához képest egy vágy 
fogalmazódik meg, aminek kielégítésére irányul a szándék. A beteljesüléshez az akarat 
viheti közelebb, ennek útjába azonban akadályok (gátak) kerülhetnek, és előfordulhat 
vívódás vagy késlekedés is, ám előbb-utóbb el kell jutni a döntésig, amiből cselekvés 
következik. Ezen folyamatok során kirajzolódik a hős jelleme. A drámai történetek 
hősei gyakran követnek el drámai vétséget, azaz olyan bűnt, amelyért mindenképpen 
bűnhődniük kell, ilyenkor a feszültség abból is fakad, ahogyan a cselekmény sorssze-
rűen halad az elkerülhetetlen vég felé.

Szerkezetek és formák

A dráma felépítése az alaphelyzetből kiindulva a bonyodalom kialakulásán és a válság 
kibontakozásán át vezet a tetőpontig, majd onnan a végkifejletig, azaz a megoldásig. 
A drámai szerkezet alapegysége hagyományosan a jelenet, ebből épülnek fel a nagyobb 
egységek: a szín (vagy kép), a felvonás. A dramaturgiai ív felépítésében – amely a fel-
ütéstől a lezárásig tart – meghatározó szerepe van a játék választott tempójának és a 
színpadi történések ritmusának.

Latinovits Zoltán, 1965
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A dráma szövegtípusai az egy szereplő által egyedül 
elmondott monológ, a más szereplők jelenlétében 
egyedül előadott tiráda, valamint a két vagy több sze-
replő megszólalásaiból álló dialóg. Ahogyan a min-
dennapi kommunikációban, úgy a színházi előadásban 
is sajátosan összetett viszonyban állnak a megvalósuló 
cselekvések (akció) a hozzájuk kapcsolódó nyelvi kife-
jezésekkel (dikció).

A színházi jelek a közöttük kialakuló kapcsolatok 
révén rendszert alkotnak, s ennek révén közvetítik az 
értelmezés alapjául szolgáló jelentésüket. Az előadás 
egyes elemei közti azonosság, párhuzam vagy éppen 
különbség, ellentét (kontraszt) részint a kiemelést, 
részint a kompozíció megalkotását szolgálják. Ezekből 
alakulnak ki az ismétlések és a változatok (variáció), 
illetve a különböző minőségű alkotóelemek arányai.

A fenti eszközök működtetése révén a színházi előadások, illetve egyes részeik külön-
féle esztétikai minőségeket hordoznak: komikus, tragikus, tragikomikus, fennkölt, 
alantas, szép, rút, groteszk stb. A színházi előadásban alkalmazott jelrendszer sajátos-
ságaitól függően beszélhetünk stilizálásról, amikor a valóság utánzásával szemben a 
jelszerűség hangsúlyozása kerül előtérbe. Az archaizálás az előadás világát a jelenből 
a múltba helyezi, a modernizálás a múltból a jelenbe, az aktualizálás pedig arra törek-
szik, hogy a jelentéseket a mindenkori hétköznapi valóság tapasztalatához kösse. 
A színészi játék, illetve a nézőkkel kialakított kapcsolat jellegét illetően megkülönböz-
tethetjük az átéléses, az elidegenítő és az intellektualizáló változatokat.

A színházi előadás által kiváltott hatás irányulhat a gondolkodásra, az érzelmekre 
(pl. félelem, részvét, szánalom, remény) vagy akár a cselekvésekre is.

Mindezen alapfogalmak egyes korszakokban megjelenő változatainak részletes 
bemutatását és magyarázatát a színháztörténeti fejezetek tartalmazzák.

FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Válaszold meg a következő kérdéseket a középszintű érettségi vizsgakövetelményekben megadott 
drámák alapján!

• Hogyan értékeled szándékaik és cselekedeteik alapján Antigoné, Iszméné, Haimón, Kreón jellemét?
• Hányféle konfliktus van a Hamletben?
• Hol van a tetőpont a Romeo és Júliában?
• Hol a legerősebb a feszültség a Tartuffe-ben?
• Milyen szándékok motiválják Bánk, Petur, Ottó, Biberach, Gertrudis, II. Endre cselekedeteit?
• Milyen kontrasztok figyelhetők meg Az ember tragédiájában?
• Kik és milyen módon követnek el drámai vétséget a Sirály szereplői közül?
• Hol találkozunk a Három nővérben tragikus, komikus, tragikomikus pillanatokkal?
• Mi késlelteti a cselekményt a Liliomban?
• Milyen stílusminőségek jelennek meg a Koldusoperában?
• Mi a funkciója az ismétlődő dobozolásnak a Tótékban?

2. Készítsd el az előző feladatban említett drámák a) szerephálóját, b) cselekményvázát, c) végkifejlet- 
ének dramaturgiai elemzését!

William Shakespeare: Hamlet, 
Vígszínház, 2017, rendező: Eszenyi 
Enikő, a képen ifj. Vidnyánszky 
Attila és Réti Nóra
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ELŐADÁSELEMZÉS

A színházi előadás értelmezésekor arra keressük a választ, milyen művészi eszközök 
használata révén érik el az alkotók a befogadóban megfogalmazódó összetett hatást. Ezt 
a vizsgálatot egy olyan szempontrendszer szerint érdemes elvégezni, amely lehetőséget 
ad minden fontos, jelentéssel és jelentőséggel bíró részlet rögzítésére és értékelésére. 

Az esszéfeladatok megoldásához szükséges előadások felvételei az Országos Színház-
történeti Múzeum és Intézet videótárában előzetes egyeztetés alapján megtekinthetők, 
vagy hozzáférhetőek a megyei könyvtárakban.

Egy színházi előadás megtekintését követően benyomásainkat az alábbi kérdések 
mentén rendszerezhetjük. A témakörökhöz egy-egy példát kapcsoltunk, amelyek az 
adott szempontból mutatják be röviden az emelt szintű érettségi követelményeiben 
szereplő, felvételről megtekinthető előadások egyikét. 

„Ahhoz, hogy a bemutatott darabot elemezzük, 
érzékelnünk kell. Látni-hallani főként.”

(Keleti István)

Értelmezzétek közösen, mi mindent kell meg-
látnunk és meghallanunk konkrét és átvitt 
értelemben, amikor egy színházi eseményen 
veszünk részt!

Az emelt szintű érettségi vizsga írás-
beli feladatsorának harmadik része 
egy színházi előadáshoz kapcsolódó 
elemzést, értelmezést, reflektálást 
igénylő esszé. Ez a következő színházi 
előadásokhoz kapcsolódhat:

• Ibsen: Nóra (rendező: Valló 
Péter), Radnóti Színház, 1989

• Madách: Az ember tragédiája (ren-
dező: Ruszt József ), Zalaegerszegi 
Hevesi Sándor Színház, 1983

• Shakespeare: Szentivánéji álom 
(rendező: Csányi János), Bárka 
Színház, 1994

• Csehov: Sirály (rendező: Schilling 
Árpád), Krétakör Színház, 2003

• Csehov: Három nővér (rendező: 
Ascher Tamás), Katona József 
Színház, 1985

• Plautus: A hetvenkedő katona 
(rendező: Taub János), Radnóti 
Színház, 1988

• Schiller: Ármány és szerelem (ren-
dező: Mohácsi János), Kaposvári 
Csiky Gergely Színház, 1989

Az előadáselemzés szempontjai

1.  Történelmi, társadalmi, kulturális 
háttér

• Mit lehet tudni az előadás létrejöttének 
körülményeiről?

• Mi az előadás műfaja (prózai, opera, operett, 
musical, balett, táncjáték, bábjáték stb.)?

• Milyen módon teremtett kapcsolatot az elő- 
adás a nézőkkel?

2. A rendezés • Mi volt az előadás rendezői koncepciója?
• Milyen rendezői megoldások szolgálták az 

előadás üzenetének közvetítését?
3. Az előadás szövege • Mi volt az előadásban elhangzó szöveg for-

rása (drámai mű, a színpadi előadáshoz alko-
tott szöveg, improvizáció stb.)?

• Ha drámai szöveg szolgált az előadás kiindu-
lópontjául, milyen dramaturgiai változtatá-
sokat hajtottak végre az alkotók? Milyen 
fordítást használtak?

4. Színházi látvány és hangzás • Milyen vizuális elemek szolgálták az előadást 
(színpadkép, díszlet, jelmez, fény)?

• Milyen hangzó elemek jelentek meg az elő- 
adásban (ének, zene, zörej, csend)?

5. A színészi játék • Mi volt az előadás szereposztása?
• Hogyan jellemezhető a színészek játéka?

6.  Színpadi mozgás, gesztusok, 
arcjáték

• Milyen színészi eszközök szolgálták a karak-
terek életre keltését?

• Milyen funkciót töltött be a mozgás az elő- 
adás egészében?

7. Értékelő gondolatok az előadásról • Hogyan hatott az előadás a nézőire érzelmileg 
és gondolatilag?

• Mi volt a véleményed általában az előadásról?

Friedrich Schiller: Ármány és szerelem, 
Kaposvári Csiky Gergely Színház, 
1989, rendező: Mohácsi János, a 
képen Nagy-Kálózy Eszter és Szta-
renki Pál

IV.
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1. Történelmi, társadalmi, kulturális háttér 

NÓRA

Ha ma egy drámát színpadra állítunk, megkerülhetetlen a 
mű keletkezésekor a szerzőt foglalkoztató probléma. De 
a drámai szöveg értelmezését további rétegekkel gazda-
gítják a későbbi korok olvasatai, az eltérő színpadi értel-
mezések is. Ahhoz, hogy érvényes előadás szülessen, 
mindemellett még az előadás jelenének kérdéseire is 
reflektálni szükséges.

Ibsen társadalmi színműveiben a hősök, akik gyakran a 
férfiaknál könnyebben lázadó nőalakok, a polgári társa-
dalmat kívánják megreformálni. A Nóra befejezése 1879-
ben botrányt robbantott ki: egy „idilli” házasságban élő 
nő elhagyja a férjét és a gyerekeit.

Valló Péter rendezése jól érzékelteti ezt a dilemmát, de 
előadásában Nóra döntéséről Nóra és Torvald közös éle-
tére került át a hangsúly. Ibsennél a jelenre ható múlt fő 

eseménye a váltóhamisítás, a Radnóti Miklós Színházban 
viszont Nóra és Torvald házassága. A nem őszinte szerep-
játszó kapcsolat motivációja lehet például a kényelem, 
a pénz, a biztonság megtartása, ezek a döntési helyzetek 
pedig az előadás korának társadalmában is égetőek.

A Valló Péter rendezte előadás nemcsak kettőjük, 
hanem a színmű teljes szereplőgárdájának bonyolult 
emberi kapcsolatait is vizsgálja. Az önzés, a másik iránti 
érzéketlenség és a társas magány pontos és igényes, rea-
lista ábrázolása így hoz létre érvényes előadást.

Ruszt József a drámát tiszteletben tartva, de a roman-
tikus tragédiából misztériumdrámát formálva, azt erő-
sen meghúzva és dramaturgiai változtatásokkal, több 
formai újítással rendezte meg az előadást, alkotómun-
kájához aktív partnerként hívta a gondolkodó nézőt is.

Az előadás tere jelzésszerű, a misztériumszínpad desz-
káira emlékeztet, a lépcsők, dobogók mozgathatók, 
gyors színváltást tesznek lehetővé. Ugyanakkor a tér 
lezáratlansága kontrasztot is érzékeltet: színpadon ülő 
színészek, a nyílt színi változások a kint és bent érzését 
egyszerre keltik fel.

A kellékek, jelmezek is hasonló kontrasztot mutatnak 
(pl. paróka, henteskötény, ballonkabát), a színek alkal-
mazása jelzésszerű és jelképes egyben. Az intenzív zajok, 
zenék és hangeffektek (pl. La Marseillaise, zúgó hang, 
csengőhangok stb.) is erősítik a kontraszthatást.

A fiatal társulat egy színpadon az idős művésszel 
(Máriáss József – Úr) és a híres, középkorú színésszel 
(Gábor Miklós – Lucifer) is kontraszt, de túl is mutat 
azon: egyfajta tanár-tanuló kapcsolatot is ábrázol 
(pl. Lucifer nem félelmetes, az Úr megy le Ádámhoz). 
Az előadás szereptöbbszörözésekkel és szerepösszevo-
násokkal él (pl. Ádám több alakban, az Úr és a Bábjáté-
kos azonossága). A színészi játék nem egységes, helyen-
ként szertartást idéző, néhol realista, máshol stilizált 
– az egyes színek szerint is eltér a játékmód. Ugyanak-
kor gondolati kapcsolódások alakulnak ki egyes színek 
között például a kellékek bennmaradásával, játékmód-
beli azonossággal.

2.  A rendezés

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

A képen Takács Katalin és Kern András

A képen  Szalma Tamás, Gábor Miklós és Fekete Gizi
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3.  Az előadás szövege 

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

Egy idegen nyelven íródott dráma magyar nyelvű szín-
padra állításánál az alkotói folyamat legelején belép egy 
szereplő: a fordító, aki akaratlanul is az eredeti szöveg és 

az előadás közé ékelődik saját korával, költészetével, 
nyelvhasználatával. Minél több idő telik el a fordítás 
megszületése és az előadás létrejötte között, annál 
nagyobb kihívássá válhat a színészek számára karakterük 
természetes, élőbeszédszerű megszólalása.

A Bárka Színház Szentivánéji álom-előadásában a 
különböző nyelvi stílusrétegeket más-más szövegforrás 
szolgáltatja.

Az athéni arisztokraták és a tündérvilág uralkodói 
rangjukhoz méltóan emelkedettebb hangnemben szólal-
nak meg, szövegük a Csányi János által átdolgozott 
Arany-fordítás. Az előadás során a szereplők sokszor 
mozdulatokkal, hangadással, némajátékkal, a költőibb 
megszólalás előtt vagy után egy-egy összegző szóval, 
mondattal segítik a megértés folyamatát.

A lelkesen próbáló mesteremberek mai szereplők, 
kortárs magyar színházi viszonyokat parodizálnak, 
beszédjük köznyelvi fordulatokkal teli. Ők a néző korá-
nak nyelvét beszélik, jeleneteik jelentős része színészi 
rögtönzésen alapul, merészen elrugaszkodik az eredeti 
drámaszövegtől. 

Arany János szövegváltozata (1864) Csányi János szövegváltozata (1994)

„HERMIA
Kérem, bocsásson meg, fenséges úr.
Én nem tudom, mi tész ily vakmerővé,
Szemérmem is hogyan engedheti
Ily körben érzelmimről szólanom; […]”

„HERMIA
Kérem, bocsásson meg felséged; én 
Nem is tudom, mi tesz ily vakmerővé, 
Szerénységem is hogyan engedi 
Érzéseimről nyíltan szólni itt […]” 

„TITÁNIA
Mindezt csupán féltésdühöd koholta: […]”

„TITÁNIA
Okold ezért féltékenységedet.”

„DEMETRIUS
Ne szítsd tovább lelkem gyűlöletét: 
Ha látlak is, rosszul vagyok belé.”

„DEMETRIUS
Ne szítsd tovább a gyűlöletemet; 
Hányingerem van attól is, ha látlak!”

„Ma a reggeli mellett belepillantottam egy kicsi könyvbe; 
Kosztolányi Dezső újra fordította a Romeo és Juliát. Azt 
kezdtem olvasni. Reggel félkilenckor.
Tíz órakor bejön a feleségem s azt mondja:

– Maga még itthon van? Mit olvas? Shakespearet? Szó-
val Shakespeare az egyetlen, aki még tíz órakor itthon 
tudja tartani a Nyugattól.
– Nem Shakespeare, – mondom, – hanem Kosztolányi.”

(Móricz Zsigmond)

A képen Udvaros Dorottya, Gazdag Tibor, Tóth József 
Mucsi Zoltán és Scherer Péter
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Az előadás helyszínéül nem egy hagyományos színházi 
színpad szolgál, hanem a Fészek Klub használaton kívül 
álló kupolaterme. Színpad és nézőtér hagyományos elha-
tárolásának hiánya a színészeket testközelbe hozza a 
nézőkhöz, ami különlegesen bensőséges jelenlétet és szö-
vegmondást tesz lehetővé.

A színészek nem hagyományos színházi jelmezben, 
hanem hétköznapi ruhában játszanak. A végletekig lecsu-
paszított szcenika is a rendezői koncepció megerősítését 
szolgálja – az ezerszer látott csehovi történet az itt és 
most unalomig ismerős hétköznapi élethelyzetekként 
és sorsokként jelenik meg előttünk. Ezzel éles kontrasztot 
alkot Nyina és Trepljov előadásának szcenírozása, az 
abban megjelenő erőltetett teatralitás.

A rendezés kihasználja a talált térben rejlő lehetősége-
ket. A világítást a plafonra szerelt hideg neon adja. Hang- 
effektként működik, amikor a színészek a fémkupola 
alatt vagy az erkélyre kiszorulva szólalnak meg. A beépí-
tett bútorok a jelenetek természetes környezetéül szol-
gálnak. Az előadás végén a nézők csak a Trepljov által a 
kijárat elé halmozott széktorlaszt saját kezükkel lebontva 
juthatnak ki a térből.

4. Színházi látvány és hangzás 

SIRÁJ

5.  A színészi játék

HÁROM NŐVÉR

A klasszikus színdarabból a Katona József Színház 
művészeinek bemutatásában különlegesen szenvedélyes 
és megrázó előadás született. A karakterek és a köztük 
lévő viszonyok, az érzelmek és az indulatok realista 
ábrázolását olyan aprólékos kidolgozottsággal, ugyan-
akkor végletes és elsöprő energiával valósították meg, 
ami a szereplők sorsát a nézők számára közvetlenül átél-
hetővé tette.

A szorosan együttműködő társulat az elmélyült szerep- 
elemzések révén és a rendező határozott színészvezetése 
mellett különlegesen erős atmoszférájú, egységes játék-
stílust teremtett. Minden cselekvés, minden gesztus 
mögött pontos lélektani megfejtés és a helyzetekből 
fakadó motiváció húzódott meg. A színészi játékot 
meghatározta a személyesség, az alkalmazott eszközök-
nek a kíméletlenségtől sem visszariadó őszinteség jegyé-
ben történő megválasztása.

Az előadásban legendás alakítások születtek. A három 
nővért játszó Bodnár Erika (Olga), Básti Juli (Mása) és 

Szirtes Ági (Irina) a reménytelenség és kilátástalanság 
eltérő élethelyzetükből fakadó különböző árnyalatait 
mutatta meg, Udvaros Dorottya (Natasa) pedig betola-
kodóként a közönségesség és gátlástalanság mindent és 
mindenkit maga alá gyűrő erejét. A férfiszerepekben 
Végvári Tamás (Andrej), Sinkó László (Versinyin), 
Vajda László (Kuligin), Bán János (Tuzenbach), Balkay 
Géza (Szoljonij) és Horváth József (Csebutikin) festet-
ték meg a külső és belső elvárások teljesíthetetlenségé-
nek fogságában vergődő emberek portréit.

Az előadás szereplői: Csákányi Eszter, Gyabronka József, 
Nagy Zsolt, Láng Annamária, Tilo Werner, Terhes Sándor, 
Scherer Péter, Péterfy Bori, Sárosdi Lilla és Katona László

A képen Sinkó László, Horváth József, Szirtes Ági, 
Bodnár Erika és Básti Juli
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FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Válaszold meg a következő kérdéseket az emelt szintű érettségi vizsgakövetelményekben megadott 
színházi előadások alapján! 

• Hogyan jelenik meg a művész és a művészet értelmezése a Sirájban?
• Mi az akció és dikció viszonya a Három nővérben?
• Mit tesz hozzá a cirkuszi keret A hetvenkedő katona előadásához?
• Mi a túlbútorozottság és a rengeteg kellék szerepe a Nórában?
• Hogyan közvetíti a színek váltakozását a színészi játék Az ember tragédiájában?
• Hogyan jellemzi a szereplőket a mozgás, a gesztus és az arcjáték a Szentivánéji álomban?

A rendezői koncepció fontos részét képezte a színészi esz-
közök aprólékos gondossággal történő kidolgozása. 
A commedia dell’arte hagyományára építő játékmód 
a karaktereket elrajzoltan, túlzásokkal ábrázolta, ami a 
szövegmondás mellett a színpadi mozgásban jelent meg 
erőteljesen. A furcsa, felnagyított gesztusok groteszk 
hatást keltettek, az ismétlődés révén pedig felerősítették 
a komikus hatást. Ehhez nagyban hozzájárultak az arc- 
játékban megjelenő szélsőséges grimaszok és a gesztusokat 
kísérő eltorzított hangok. 

Eperjes Károly (Palaestrio) fújtatva és hörögve, döngő 
léptekkel járkál fel-alá. Gáspár Sándor (Pyrgopolinices) 
saját hiúságának szobrává merevedve pózol. Nemcsák 
Károly (Sceledrus) figuráját ostobasága akrobatikus bra-
vúrokra kényszeríti, Tóth Ildikó (Philocomasium) lírai 
finomsággal öntözi a virágokat, Gera Zoltán (Periplec-

tomenes) durva mozdulatokkal egyértelműsíti a katonát 
fenyegető büntetést.

A közös ritmusra történő együttes mozdulatok szinte 
koreográfiaszerű összefüggéseket teremtettek a figurák 
között. Az előadás emblematikus jelenetében Hacsaturján 
Kardtáncára lejtenek rituális áldozati táncot a szereplők a 
főhős körül.

6. Színpadi mozgás, gesztusok, arcjáték

A HETVENKEDŐ KATONA

A vélemények az Örkény Színház 2014-es Hamlet-előadásának (a fejezet nyitóoldali képe) kritikai visszhangjából valók.
„Bagossy László Hamletje nem hagy rossz benyomást a nézőben. Sőt. A két rész játék-rímei tetszetősek. Köztük 

a szentjánosbogár- és mécsfények megfelelése, vagy az őrülés első színlelésekor bekapdosott gyógyszertől habzó szájú 
Hamlet, illetve jóval később a cukorkát öklendező, tébolyult Ophelia képi rokonítása. […] Az Örkény Színházban 
a Hamlet aktuális, noha nem aktualizált színdarab.” (Tarján Tamás irodalomtörténész) 

„A Hamlet etikai egyetemessége miatt örökzöld. Öngyilkosság kontra tűrés, gyilkosság kontra passzív moralizálás. 
Ezeken túl pedig általános hatalomvágy, féltékenység, talpnyalás, túlbuzgóság, tudálékosság stb. A Hamlet mindig 
aktuális, a világ mindig abszurd. Tükröt tartani nem árt (»a termeszeknek«). A lelátó megfelel a színházi nézőtér-
nek. Színház és valóság egymásra tükröződik. […] A színészektől a világosítókig mindenki kiváló munkát végzett. 
Trágárságból talán kicsit sok volt, de hát a közönségnek »bohózat kell vagy disznóság, különben elalszik«. Nem 
aludtunk el: öt »visszataps«, öt csillag.” (Tary Orsolya kritikus)

7. Értékelő gondolatok az előadásról

A képen Egri Kati, Gera Zoltán, Eperjes Károly és Varga Mária
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SZÍNHÁZ- ÉS  
DRÁMATÖRTÉNET

                         



20

AZ ÓKORI GÖRÖG ÉS RÓMAI SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA

„Bölcs belátás többet ér
Minden más adománynál.
Az isteneket tisztelni kell,
Gőggel teli ajkon a nagy szavak
Nagy romlásra vezetnek
S józanná nem tesz, csak a vénség.”
(Szophoklész: Antigoné, Trencsényi-Waldapfel Imre fordítása)

Idézzétek fel a történelem- és irodalomórán az 
ókori görög kultúráról tanultakat, és értelmez-
zétek a fenti idézetet!

Ahogy általában az európai kultúra, úgy a mai értelemben vett színház és dráma 
bölcsője is az ókori Hellászban ringott. Az ókori görög dráma és színház i. e. 5–4. szá-
zadi fénykora az ókori Hellász három évezredéből nagyjából egy évszázadnyi időt ölel 
fel, hatása azonban két és fél évezrede folyamatosan, így korunkban is meghatározó. 
A kultikus eredetű dráma a polisz minden rétegének szolgált identitásul, a szertartások-
ból kialakult színház a társadalmi élet természetes közege volt. A jó akusztikájú hegy-
oldalban több évszázados fejlődés eredményeként kialakult aréna a demokrácia ókori 
gyakorlásának természetes terepeként szolgált, ahol veretes súlyú erkölcsi és társadalmi 
kérdések kerültek terítékre.

Az ókori görög dráma és a színház 

A Dionüszosz tiszteletére tartott szertartáson a félig kecske, félig ember szatüroszok 
jelmezét magukra öltő mámoros ifjak táncolva adták elő az isten életét és cselekedeteit 
dicsőítő dithüramboszokat. Hosszú fejlődés eredményeként a klasszikus korra a trago-
deából (kecskeének) virágzó drámairodalom, a szertartásokból pedig az állami ünne-
pek keretében formálódó színházművészet született. 

Az első athéni tragédiaverseny (i. e. 534) győztese az a Theszpisz volt, aki valószínű-
leg Dionüszosz papjaként tanította be az istenség cselekedeteiről szóló kardalokat, ám 
a szokást megtörve kiállt a karból, és magyarázataival kiegészítette az énekeket. Ezzel 
megszületett a dialogosz (dialógus, párbeszéd), amely a dráma kialakulásának hosszú 
folyamatában a műnem legsajátosabb közlésformájává vált. S ahol két gondolat, két tett 
találkozik, könnyen ütközésre kerül sor, a konfliktusból (érdekellentétek, emberi maga-
tartások, értékek összeütközése) pedig természetes módon keletkezik feszültség. Min-
den együtt volt az új irodalmi műnem és az új művészeti ág létrejöttéhez: egyrészt a 
színpadi előadásra szánt, konfliktusokkal terhelt párbeszédes szöveg, a feszültséget 
magában hordozó téma, a sorsfordulatot megjeleníthetően bemutató történet, más-
részt a tér és az idő speciális használata, a közönség előtti mintha-cselekvés, a díszlet, a 
jelmez, a kellékek, a színház összművészeti jellegét erősítő zene és tánc. A szubjektív líra 
és az objektív epika irodalmi eszközei mellett a dráma és a színház a történetmesélés új 
formáját vezette be: a cselekedetek, a tettek itt és most magvalósuló bemutatását. 
Az eredeti ógörög szógyök, a drán jelentése: cselekedni, cselekvés; a színház pedig az 
előadások helyszínéül szolgáló épület nézőtéri részéről, a theatronról kapta a nevét.

Dionüszosz és egy szatürosz vázaképen

Dionüszosz anyját, Szemelét kisze-
melé magának az istenek királya. 
A sikertől elvakult királylány eldi-
csekszik nővéreinek a kapcsolatával, 
s mivel ők nem hisznek húguknak, 
arra kéri Zeuszt, hogy legfényesebb 
isteni alakjában jelenjen meg előt-
tük. S a villám lesújt… A porrá ham-
vadó anyából Zeusz kimenti a mag-
zatot, s bevarrja combjába, ezért 
hívják Dionüszoszt kétszer szüle-
tettnek. Amikor legjobb barátja, 
Ampelosz meghal, a búskomorságba 
esett fiát Zeusz azzal próbálja kárpó-
tolni, hogy az elvesztett jó barátot 
szőlőtőkévé változtatja, hogy a gyü-
mölcséből készült nedűvel vigaszta-
lódjék. A művészeteket patronáló 
féltestvéréhez, a múzsák által támo-
gatott Apollónhoz képest dévaj 
fickó volt ez a Dionüszosz, a szőlő-
termesztés, a bor és a mámor istene-
ként a démoszbéli parasztság ked-
vencévé vált.

Nem a véletlen műve, hogy az ókori 
Kelet kultúráiban is hasonló folya-
mat zajlott le. Egyiptomból Ozirisz 
kultikus drámái maradtak ránk. 
Mezopotámiában Marduk isten 
körül zajlottak teátrális szertartá-

sok, Indiában Siva isten templomi 
táncaiból, Kínában szecsuáni hadis-
tentáncokból lett színház. Ám az 
európai kultúra a görögöknek és 
Dionüszosznak köszönheti ezt a 
csodálatos találmányt.

I.
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Az ókori görög színház épülete 

Ahogy a mítoszok évezredek alatt formálódtak, úgy 
az ókori görög színházépület részei is folyamatosan, 
az archaikus kortól a hellenisztikus korig tartó több 
évszázados fejlődés eredményeként alakultak ki. 

A szkéné eleinte egy sátor, majd fából, végül kőből 
készült többszintes raktárépület volt, amely az elő- 
adások hátteréül, illetve a kapuin keresztül való járá-
sok megoldására is szolgált. Neve megőrződött a mai 
szcenika szóban, amely a színházi előadás látvány- 
világának (tér, színpadkép, díszlet, jelmez, kellékek, 
technikai berendezés) összefoglaló elnevezése. 

A proszkénion a szkéné előtti emelt színpadi sáv, 
ahol a hellenisztikus korban a színészek tartózkodtak. 

Az orkhésztra már az archaikus korban kialakult, ere-
detileg egy katlan alján elhelyezkedő szakrális hely volt, ahol Dionüszosz tiszteletére tánco-
kat és kardalokat adtak elő. A klasszikus korban a színházépület általában kör alakú, már-
ványburkolatú része, ahol eleinte az egész előadás zajlott, a későbbiekben pedig a kar 
tartózkodási helyéül szolgált. A közepén eltérő színű márvánnyal jelezték a thümelét, ahol 
eredetileg Dionüszosz oltára állt. 

Az orkhésztrára vezető utat parodosznak nevezték, itt érkeztek a színpadra a kar tagjai. 
A theatron az orkhésztra körül patkó alakban kialakított nézőtér neve, a korai idő-

szakban fából készült, később sziklába vájt, márvánnyal borított, lépcsőzetes ülőhelyek-
kel rendelkező monumentális építmény volt, melyek közül több napjainkig fennma-
radt, és színházi előadásoknak ad otthont. 

theatron

„DIONÜSZOSZ
(bakkháns-öltözékben balról)
E thébai földre jöttem én, Zeusz gyermeke,
Dionűszosz, kit Szemelé, Kadmosz lánya szült,
s a villám-adta tűz volt bábaasszonya.
Halandó képét öltve, isten, itt vagyok
Dirké patakja és Iszménosz habjai közt.

Villámütött anyámnak sírját látom itt
a palota mellett, s lakhelyének romjait,
mik még lehellgetik Zeusz élő lángjait,
asszonyanyámmal szemben Héra nemvesző dühét. […]
Az első hellén város ez, hova érkezem,
miután amott bevezettem táncos ünnepem,
hogy a föld lakói lássák mind: isten vagyok.”
(Euripidész: Bakkhánsnők, Devecseri Gábor fordítása)

Színház Epidauroszban Aszklépiosz, 
a gyógyítás istenének szentélye mellett

A tizennégyezer néző befogadására 
képes, több mint kétezer éves epidau-
roszi színház romjaiban felismerhető 
a patkó alakú theatron, az általa 
körülfogott orkhésztra – közepén 
a thümelével –, jól látható a parodosz 
kapuja, és kis fantáziával az or- 
khésztra mögötti romokon elképzel-
hetjük a proszkéniont és a szkéné 
épületét is.

A görög színház vázlatos rajza
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Az ókori görög színház működése

A klasszikus korban négy alkalommal is ünnepelték Dionüszoszt Athénban. A falusi 
kis dionüszia december-januárban, a városi nagy dionüszia március-áprilisban volt, 
illetve a köztük lévő hónapokban tartották a lénaiát és az antheszténiát. 

A legfontosabb állami ünnepségnek számító dionüsziák napjai szentek voltak, ekkor 
avatták felnőtté az ifjakat, koszorúzták meg a legkiválóbbakat, és ekkor gyakorolta az állam 
a kegyelmi jogát. Az arkhón epónümosz (legfőbb állami vezető) a jelentkezők közül már 
az előző nyáron kiválasztott három tragédiaköltőt, rendelkezésükre bocsátotta a korü- 
phaiosz (korifeus, karvezető) által vezetett kart, amelynek a költségeit minden évben egy 
athéni polgár, a khorégosz állta. A próbákat a szerző vezette, akinek a munkáját a bakte-
riosz (botos ember) segítette a szereplők megfegyelmezésében, ha nem tudták a szöveget.

Hüpokritész (színész) csak erős orgánumú férfi lehetett, férfiak a női szerepekben 
női öltözékben és olykor köpenyben jelentek meg a színpadon. Mentesültek a katonai 
szolgálat alól, és néha diplomáciai feladatokat is elláttak, s mint ilyenek, védettséget 
élveztek. Jelmezként korabeli ruhát, khitónt viseltek, a tragédiában hosszabbat, a 
komédiában rövidebbet (ez utóbbiban a karakternek megfelelően pocakot is készítet-
tek maguknak), a ruhák díszítettsége pedig a karakter társadalmi hovatartozását jelezte. 
A színházművészet szimbólumává vált tragikus és komikus maszkokat parókával ellá-
tott fejmaszkként viselték. A hellenisztikus korban néhány városállamban használatos 
volt a kothornosz, a színészek által viselt magas talpú lábbeli, a komédiákban pedig 
gyakran mezítláb játszottak. Az előadás aulosz, diaulosz (pásztorsíp, kétágú síp) segít-
ségével zenei kíséretet is kapott. 

A nézői fantázia megtámogatásául különböző eszközöket, mechanékat, vagyis gépe-
ket használtak. Közülük a legismertebb a deus ex machina (isten a gépből, átvitt érte-
lemben nem várt esemény, amely megoldást hoz), egy daruszerű emelőszerkezet, amely-
nek segítségével az istent alakító színész a levegőből érkezett a színpadra vagy a szkéné 
tetejére. Emellett fontos színpadtechnikai eszköz volt az ekkükléma (más leírásban 
enkükléma), az istenek érkezésére vagy a holttestek behozására szolgáló gördülő kocsi, 
valamint a bronteion, a kövekkel és fémlapokkal égzengést imitáló „mennydörgésgép”. 
A jó akusztikájú színházban nappali fényben tartott előadásokon hangosításra és vilá-
gosításra nem volt szükség, a közönség a theatron minden részéről jól látott, és kiválóan 
hallotta a drámák jambikus sorait. 

Az ókori görög dráma

A tragédiaversenyre tetralógiával, vagyis három tragédiából álló trilógiával és egy 
szatírjátékkal, a komédiaversenyre egyetlen művel kellett nevezni. A tragédia magasztos 
témát feldolgozó, értékvesztéssel járó műfaj volt, a komédia középpontjában 
a jellem torz vonásaiból és a helyzet fonákságából fakadó komikum, nevetségesség állt. 
A szatírjáték őrizte meg leginkább a szertartások hagyományait, ezekből egy maradt ránk 
teljes egészében: a szatüroszokat karként szerepeltető Euripidész Küklopsz című műve. 

Arisztotelész Poétika című művében a tragédiát és a komédiát is, mint minden más 
művészetet, utánzásként jellemezte, azzal a különbséggel, hogy az egyik kiváló, a másik 
hitvány embereket utánoz. A drámák verses formában íródtak, jellemzően jambikus 
sorokat tartalmazó időmértékes verselésben. 

A versenyzők bemutatkozó napját követően áldozati felvonulással és a dithürambosz-
kórusok előadásával indult a versenyprogram. Ezt követte a komédiák napja, 
a következő három napon pedig a tragédiaverseny zajlott. A lehetőséget kapott három 
tragédiaszerző és öt komédiaszerző műveit az ötszázak tanácsa által kiválasztott polgá-
rok közül kisorsolt versenybírók értékelték. A tíz phülét képviselő bírók szavazatait 
urnába rakták, és abból húztak ki ötöt a döntéshez. A verseny utolsó napján a népgyű-
lésen hirdették ki az eredményt, és koszorúzták meg a győzteseket.

A kardaloktól a színpadon megvalósuló drámáig vezető út hosszú volt, s ennek 
a fejlődésnek a végére négy jeles athéni férfiú tette ki a mondatvégi pontot.

Arisztotelész

Nézőpénz és vagyoncsere
A polisz demokratikus berendezkedését 
és szociális érzékenységét bizonyítja az a 
törvény, mely szerint a szegényebb pol-
gárok theorikont (nézőpénz) kaptak, 
hogy részt vehessenek a bemutatókon. 
A kerületek szerint helyet foglaló, 
ünneplőbe öltözött nézők előadás köz-
ben ettek-ittak, bekiabálással véleményt 
nyilváníthattak. Törvény rendelkezett 
arra az esetre is, ha a khorégosznak fel-
kért polgár anyagi helyzetére hivat-
kozva nem vállalta volna a „feladatot”. 
Ebben az esetben el kellett cserélnie a 
vagyonát azzal, aki helyette elvállalta.

Khitónt viselő kariatida az Akropoliszon 
– jelmezként is ilyet viseltek
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Az ókori görög dráma klasszikusai

Aiszkhülosz tragédiáiban az istenek személyesen alakítják az emberek sorsát. 
A Leláncolt Prométheusz a Zeusz akaratával szembeszálló titán bűnhődését írja le. 
Az általa írt hozzávetőleg kilencven mű hét ismert drámája között egyedül tőle 
maradt ránk teljes trilógia, az Oreszteia (Agamemnón, Áldozatvivők, Eumeniszek), 
és ő írta az egyetlen ránk maradt nem mitológiai témájú tragédiát, a Perzsákat. Az 
Oltalomkeresők a vendégbarátság általános témáját teszi a menekültek befogadásának 
drámájává, a Heten Thébai ellen Szophoklész legismertebb tragédiáinak mitológiai 
előzményét dolgozza fel.

Szophoklésznek is hét tragédiája és egy töredékes szatírjátéka maradt ránk abból a 
több mint száz drámából, amelyet életében bemutattak. Két és fél évezred után is 
játszott művei a thébai mondakört feldolgozó Oidipusz király és az Antigoné. Mindkét 
tragikus hős halála elkerülhetetlen: Oidipusz nyomozása önmegsemmisítő bukáshoz 
vezet, Antigoné lázadása tragikus véget ér. Ugyanakkor az általuk képviselt erkölcsi 
álláspont igazsága, közérdekű volta megkérdőjelezhetetlen – a nézők ezt az összetett 
élményt katharziszként (közös lelki megtisztulásként) élték meg. Az Oidipusz Koló-
noszban szintén a thébai mondakörből merít, az Élektra Aiszkhülosz Oreszteiájának 
új feldolgozása, az Aiasz a megsértett trójai hős drámája, a Philoktétész konfliktusa a 
kígyó marta címszereplő íja és a trójai győzelem körül forog, a Trakhiszi nők Hérak-
lész és felesége tragikus mítoszát dolgozza fel, a Nyomkeresők az Apollón barmait 
elhajtó és a lantot feltaláló, csecsemőkorú Hermész töredékes szatírjátéka. 

Euripidészt – az istenek létezését kétségbe nem vonva, de tetteiket igencsak meg-
kérdőjelezve – igazán az ember foglalkoztatta, talán ezzel is magyarázható, hogy a 
három tragédiaköltő közül az ő hatása érvényesült a leginkább a dráma évezredes 
fejlődése során. Jelentős műve a Hippolüthosz (a nevelőanyja, Phaedra szerelme által 
üldözött ifjú tragédiája), a Médeia (a szerelmi csalódásában gyermekeit meggyilkoló 
anya története) és a Bakkhánsnők (a Dionüszosz-kultusz szélsőségeit bemutató tragé-
dia). Nyolcvannyolc drámája közül tizennyolc maradt ránk. Az Alkésztisz az önfelál-
dozó feleség, az Andromakhé a cselszövés áldozatául váló feleség, a Hekabé a legyőzött 
trójai királynő, a Trójai nők a rabbá tett előkelő asszonyok, a Heléna a kicserélt szép-
ség, az Iphigenia a tauruszok között és az Iphigenia Auliszban a feláldozható nő, az 
Elektra az apja halálát megbosszuló leány drámája. Mennyi nő! Nem véletlenül tartják 
Euripidészt a női lélek kiváló ismerőjének.

A háromgenerációnyi életmű jól foglalja össze a tragédia formai fejlődését is. Aisz- 
khülosz bevezeti a második színészt, Szophoklész már három színésszel dolgozik, és 
több figyelmet áldoz a színpadi látványra, Euripidész pedig tovább csökkenti a kar 
narratív szerepét.

Egy ókori görög anekdota megőrzött egy jelképes 
pillanatot, amikor „találkozhatott” a drámairoda-
lom három jeles alkotója, az úgynevezett „tragikus 
triász”. A történet szerint a szalamiszi csatát követő 
győzelmi ünnepélyen győztes hadvezérként a dísz- 
tribünön ült a papi felmenőkkel rendelkező, felnőtt 
korú arisztokrata Aiszkhülosz, akinek a tragédiái-
ban a szereplők még az istenek marionettfigurái-
ként viselték sorsukat. Ugyanezen az ünnepen az 

ifjak kórusát a démoszbéli gazdag fegyver- és hajó-
gyártó fia, Szophoklész vezette, akinek tragikus 
hősei már lázadhattak a rájuk rótt sors ellen, még ha 
az életüket is kellett ezért áldozniuk. Az anekdota 
azt is megőrizte, hogy a csata napján született egy 
szalamiszi zöldségeskofa törvénytelen gyermeke-
ként Euripidész, akinek hús-vér figurái már sokkal 
inkább hordozták emberi vonásaikat, értékeiket és 
gyarlóságaikat.

Euripidész

Aiszkhülosz

Szophoklész
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Az ókori görög tragédia szerkezete

A folyamatos változást igazolja a tragédia szerkezeti elemeinek etimológiája is. 
A prologoszt (előbeszéd) követően több sztaszimon (állva előadott kardal) és epeiszodion 
(két kardal közötti párbeszédes rész, eredeti jelentése: mellékes) váltja egymást. Az idők 
múlásával épp a kar válik kevésbé meghatározóvá a cselekmény alakulásában, a párbeszédes 
részek pedig viszik előre a drámai történést a klimaxon (drámai csúcspont, eredeti jelen-
tése: tetőgerenda) át – a retardáció (késleltetés) szerepét is betöltő kommosz (egy színész 
és a kar lírai dialógusa) beiktatásával – a katasztrófa (végkifejlet) felé, hogy aztán a hagyo-
mányoknak megfelelően az exodionban (a kar kivonulási éneke) és az exodoszban (az 
utolsó párbeszédes rész, amit már nem követ újabb kardal) szülessen meg a theatronban 
ülő nézőket állampolgári identitásukban megerősítő gondolat, erkölcsi parancs. 

Az ókori görög dráma és színház a mai napig meghatározza a műnem és a művészeti 
ág működését. Kialakultak alapvető formáik, műfajaik, és már ekkor megjelent az 
a kettősség, amely a dráma és a színházművészet célját jellemzi, s melyet egy kérdéssel 
jellemezhetünk leginkább: templom-e a színház, vagy szórakozóhely?

A palota előtt egy nap leforgása alatt játszódó tragédia 
a thébai mondakörből veszi témáját. A nézők által 
ismert történetbe akkor kapcsolódunk be, amikor a tra-
gikus sorsú király, Oidipusz fiai, a trónt át nem adó, a 
várost védő Eteoklész és a megegyezés szerint a trónt 
követelő, a városra idegen katonákkal támadó Polünei-
kész egymás kezétől elhullottak. 

Az előzményekről és az új uralkodó, Kreón utasításá-
ról a dráma prológusában értesülünk Antigoné és test-
vére, Iszméné párbeszédéből. Antigoné a húga segítségét 
kéri a hazájára támadó fivérük a tiltás ellenére történő 
eltemetéséhez. Már ekkor megismerjük a dráma erkölcsi 
dilemmáját, a világi vagy az isteni törvény elsődlegessé-
gének kérdését, amelyből a fő konfliktus, Antigoné és 
Kreón, a két központi hős összeütközése fakad. A szilárd 
jellemű Antigoné az élete árán is teljesíteni kívánja az 
istenek által rárótt ősi kötelességét, az emberség és a lel-
kiismeret parancsát, hogy biztosítsa bátyja lelkének 
átjutását az alvilágba. A bátortalan Iszméné egyetért 
nővérével, de nem mer ellenszegülni a király zsarnoki 
törvényének.

A thébai vének kara első dalában (parodosz) részletes 
beszámolót ad a csatáról, és felkér bennünket, hogy 
„a harc emléke fakuljon a szívben”. Az első epeiszodion-
ban Kreón közli a karral döntését, a vének elfogadják 
azt, de a végrehajtás ellenőrzését a fiatalabbakra hárít-
ják. Az előbeszédben, az első kardalban és az első párbe-
szédes jelenetben tudomásul vettük, hol és mikor törté-

nik a cselekmény, megismertük a fő hősöket és a konflik-
tusukban képviselt értékeket.

A bonyodalom az Őr megjelenésével bontakozik ki, 
aki meghozza a hírt: valaki a szokásnak megfelelő 
módon, jelképesen porral hintette a tetemet. Kreón a 
kar figyelmeztetése ellenére sem változtat az isteni tör-
vényt sértő rendeletén, és egy sokszor idézett sztaszi-
mont (kardal) követő feszes tempójú epeiszodionban a 
tettét büszkén vállaló Antigonét halálra ítéli. 

Végül Iszméné is sorsközösséget vállal testvérével, de 
ő azt visszautasítja, s a kar a sors verte Labdakidákról 
énekel…

A következő kommoszban a halálraítélt búcsúzik, 
majd a kar vigaszdala közben elvezetik Antigonét. Ezt 
követően a Kreón és Haimón, Antigoné jegyese közti 
konfliktust ismerjük meg. A király fia érvekkel próbálja 
apját rávenni döntése megváltoztatására. A drámai tető-
pontra (klimax) Teiresziász tüzes beszédével és véres jós-
latával jutunk, aminek hatására Kreón eltemeti Polünei-
készt. Ám a hírnök hozza a hírt: Antigoné 
sziklabörtönében felakasztotta magát, Haimón a kardjá-
val oltotta ki saját életét, az anyja, Euridiké is öngyilkos 
lett a hír hallatára (katasztrófa). Kreón ott marad egye-
dül, az igazi vesztes panaszdalával viselve sorsát. 
A drámát a kar exodionja zárja: „Bölcs belátás többet ér 
/ Minden más adománynál. / Az isteneket tisztelni kell, 
/ Gőggel teli ajkon a nagy szavak / Nagy romlásra vezet-
nek - / S józanná nem tesz, csak a vénség.”

SZOPHOKLÉSZ:  ANTIGONÉ

„Az egész tragédiának tehát hat 
alkotóeleme kell hogy legyen, ezek 
által kapja meg jellegét a tragédia, 
mégpedig: a történet, a jellemek, a 
nyelv, a gondolkodásmód, a díszlete-
zés és a zene. A további legfontosabb 
tényezők, amelyek által a tragédia a 
lélekre hat, a történet elemei: a for-
dulatok és a felismerések […]. A for-
dulat […] a végbemenő dolgok ellen-
kezőjükre való átváltozása, még- 
pedig, ahogy mondani szoktuk, a 
valószínűség vagy a szükségszerűség 
szerint.” (Arisztotelész: Poétika)
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Az ókori görög komédia

A „tragikus triászról” szóló anekdota nem beszél a kor legsikeresebb komédiaszerzőjéről, 
Arisztophanészről. Az attikai ókomédia mestere igencsak csípős nyelvvel és kíméletlen 
kritikával mutatta be a kor jelenségeit, az emberi gyarlóságot, nem kímélve tragédiaíró kol-
légáit sem. Legismertebb műve a Lüszisztraté, a háborúskodás ellen összefogó nők társa-
dalmi szatírája, amelyben az Akropoliszt megszálló asszonyok az athéni Lüszisztraté és a 
spártai Lampithó vezetésével elhatározzák, hogy addig nem engedik be férjüket az ágyukba, 
míg azok békét nem kötnek egymással. Komédiái komoly társadalmi témát, sorskérdéseket 
feszegetnek, hőseik azonban nem pusztulnak bele cselekedeteik következményeibe, csupán 
a komédia eszközeivel szembesítik önmagukkal, és nevettetik meg a nézőket.

Az ókori Róma drámája és színháza

A római színház és dráma kettős gyökerű. Egyrészt léteztek belső hagyományaik, 
mint például a mítoszparódiák, a zenés-táncos-jelmezes-maszkos népi bohózatok és 
az atellana, amely leginkább a vásári komédiára emlékeztető „rongyos színjáték” volt; 
kecskebaklábakon álló deszkaemelvényeken bohócok szórakoztatták rögtönzésekkel 
a folyamatos háborúskodástól elfásult rómaiakat. Másrészt színházi kultúrájukra 
hatottak – Menandrosz közvetítésével – az arisztophanészi ókomédia formái és tar-
talmai. S mivel a közönség egyre inkább a kikapcsolódásra, a látványosságra vágyott, 
a tragédia háttérbe szorult. Voltak még ugyan próbálkozások, a nagy költő, Ovidius 
és a híres filozófus, Seneca is írt tragédiákat, ám a vezető műfaj a komédia lett, meg-
őrizve annak társadalmi szatíra jellegét is, ám elsősorban az emberi gyarlóságra és a 
szórakoztatásra fókuszáltak a szerzők.

A római komédia legsikeresebb szerzője, Plautus a köztársaság korában élt, műveit az 
i. e. 2. század elején mutatták be. Komédiái táplálkoznak a vaskos római hagyományok-
ból is, de azoknál igényesebb, a görög komédiairodalom által megtermékenyített alko-
tások. Színházi mindenesként és görög komédiák fordítójaként kezdte pályafutását, 
nyelvi fordulatokban gazdag művei témáját főként Menandrosztól merítette, karakterei, 
helyszínei is görögösek, de a távoli környezet ellenére is kihallik a sorok közül a római 
társadalom kritikája. Kedvelt figurája az okos rabszolga, aki gazdáját az orránál fogva 
vezeti. Legismertebb, ma is játszott művei: az Amphitryon és A hetvenkedő katona. 

Az i. e. 2. század közepén alkotott az afrikai rabszolgából felszabadított Terentius, 
akinek szintén Menandrosz volt az ihletője. Vígjátékaiban ragaszkodott a görög hagyo-
mányokhoz, tematikája kerüli a kortárs célzásokat, nyelvezete kifinomultabb, mint 
Plautusé, a közönségfogadtatása azonban visszafogottabb. Hat művét mutatták be 
(pl. Az önmagát kínzó, A testvérek, Az élősdi).

Plautus és Terentius hatása a vígjáték kétezer éves történetében tagadhatatlan, az 
ókori komédiaírók hatottak Shakespeare-re, Molière-re, Goldonira és a komédia más 
mestereire is, karaktereik tovább éltek a commedia dell’arte művészetében.

Plautus 

Terentius

Menandrosz az attikai újkomédia 
4–3. századi mestere. Arisztophanész 
ókomédiáival ellentétben az ő műve-
iben már nem a politikai kérdések 
voltak lényegesek, hanem a hétköz-
napi emberek problémái.

A római színész a korai időszak- 
ban ludio, histrio, personati, később 
mimus, pantomimus névre hallgatott.

Arisztophanész

A római kor a színházépületben hozott 
újításokat, és itt nem az egymással 
szembefordított két theatronból kiala-
kult amphitheatrumra gondolunk, 
(ahol végletesen átlépték a színházmű-
vészet legfontosabb határvonalát, 
mivel a mintha-cselekvést felváltotta a 
nyílt színi öldöklés), hanem a desz-
kapódiumokat nagyjából az i. e. 1. szá-
zadban felváltó kőszínházakra, ame-

lyekben átalakult a színpad és a nézőtér 
viszonya. Eltűnt a szükségtelenné vált 
orkhésztra, a láthatóság kedvéért a 
nézőtér kisebb sávban, félkörívben 
ölelte körül a színpadot, megjelentek a 
mozgatható díszletfalak, az emelhető 
előfüggöny. A nézőket fizetett ültetők 
fogadták, de a legnagyobb, évezre-
dekre kiható találmányuk a fedett 
színpad volt.
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FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Idézzétek fel Szophoklész Antigoné című tragédiájának első jelenetét, és válaszoljatok az alábbi 
kérdésekre! 

• Hol játszódik az idézett jelenet?
• Kit szólít meg az idézett jelenet elején a címszereplő? 
• Mi az a baj, amelyre Antigoné a párbeszéd első mondataiban utal?
• A tragédia mely szerkezeti elemeként funkcionál ez a párbeszédes rész?
• Milyen általános törvény tiszteletére kéri testvérét Antigoné?
• Milyen törvény betartására szólítja fel testvérét Iszméné? 

2. Hozzatok létre kis csoportokat, és „állítsatok mai színpadra” egy, a számotokra valamiért érdekes 
ókori görög jelenetet! Készítsétek el az előadás díszletmakettjét és egy-egy jelmezét is! 

3. Nézzétek meg felvételről Plautus A hetvenkedő katona című darabjának – Taub János által rende-
zett – előadását, majd beszélgessetek az előadásban használt rendezői, szcenikai, zenei és színészi 
megoldásokról!

A szájhős katona (Pyrgopolinices) elrabolt és ephesusi 
házában fogva tart egy görög lányt (Philocomasium), akit 
a kedvese (Pleusides) kiszabadít fogságából. Ehhez azon-
ban kell egy agyafúrt szolga (Palaestrio), segítőkész szom-
széd (Periplectomenus) és szolgálatkész örömlány (Acrote-
leutium), na meg egy orránál fogva vezethető szolga is 
(Sceledrus), és persze egy rés a két ház között. Megjegyez-
hetetlen nevek, annál ismerősebb karakterek. A több 
mint kétezer éves komédiát színpadra állító Taub János 
rendezésében a címszereplő (Gáspár Sándor) egy bekép-
zelt, hatalommániás figura, akit csak a katonai diktáto-
rokról ismerős válltöméses egyenruha és a magas talpú 

cipő emel ki környezeté-
ből. Szép párost alkot a 
két szolga, az eszes, min-
den hájjal megkent mani-
pulátor (Eperjes Károly) 
és a végletesen buta, tátott 
szájú, megvezethető társa 
(Nemcsák Károly). 

A Radnóti Színpad 
előadásában a hazánkban 
addig ismert hagyomá-
nyos realista ábrázolást 
egyfajta stilizált, elemelt 
játékmód váltja fel. A szí-
nészek darabos mozdula-
tokkal, bábszerűen lé- 

teznek, jelenlétük minden pillanata prólékosan kidol-
gozott, metakommunikációjuk a darabbéli szövegük-
kel egyenértékű közléssé válik a kis színpadon. A 
„félre”, a színpadi kiszólások a párbeszédek természetes 
részeivé válnak.

A tökéletes megformáltság jellemzi az előadást. A ren-
dező és a színészek – együttműködve a díszlet- és jelmez-
tervezővel és a zenei munkatárssal – úgy bontják elemeire 
a színpadi kifejezés lehetőségeit, mintha most találnák fel 
a színházat. A történet színpadi bemutatásához „újra fel-
lelt”, a drámával adekvát összetevőket úgy rakják össze, 
hogy megváltoztatják azok arányait. A használható szín-
padi megoldások a jelenetekbe beépült darabjai (darabos 
mozdulatok, megfeszült vagy éppen agyongörnyedt test-
tartás, kimerevített pózok, eltúlzott taglejtés, erős mimika, 
gyermekded fintorok, a karakterek beszédmódja, váratlan 
hangszínváltások, szavak és mondatok visszajátszásszerű 
reprodukálása, kortalan-kortárs jelmezek, ellenpontozó és 
repetitív zenehasználat stb.) többszörösen megnövelve 
köszönnek vissza, és az így kialakított arányukban válnak 
az egyes elemek egy sajátos, újszerű és friss színpadi jel-
rendszer alkotórészeivé. S a fergeteges komédiázás hatá-
sára elhatalmasodik az elementáris jókedv a nézőtéren, 
ami visszahat a játszókra, miközben egy újfajta felfogású 
teatralitás tanúi lehetünk. Játsszunk el a gondolattal: 
lehetséges, hogy a több mint kétezer évvel ezelőtti kollé-
gák is valahogy így létezhettek a deszkából ácsolt pódiu-
mon?

PLAUTUS:  A HETVENKEDŐ 
KATONA

A hetvenkedő katona, Radnóti 
Miklós Színpad, 1988, rendező: 
Taub János, a képen Gáspár 
Sándor és Eperjes Károly
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II. A KÖZÉPKORI EURÓPA SZÍNHÁZA ÉS DRÁMÁJA

„Angyalok: Kit kerestek a sírban, ó keresztények? 
Máriák: A Názáreti Jézust, a keresztre feszítettet, ó mennyeiek. 
Angyalok: Nincs itt, feltámadott, ahogy megjósolta. Menjetek, 
hirdessétek, hogy feltámadott a sírból.”

(Húsvéti trópus – liturgikus drámarészlet 
a középkori Angliából)

Keressétek meg az Újszövetségben az 
idézett drámarészlet forrását! Mi a 
magyarázata annak, hogy ebből a rész-
ből fejlődött ki a középkor vallásos 
színjátéka?

A Római Birodalmat és vele együtt a rabszolgatartó társadalmat az első évezred közepe 
táján elsöpörte a népvándorlás. A színházművészet igazi közege, a városi kultúra fél 
évezredre visszaszorult, a középkori Európa fejlődése új irányt vett, politikai-gazdasági- 
vallási berendezkedése megváltozott, de „fű alatt” tovább éltek bizonyos ókori hagyo-
mányok is. A kor gondolkodásmódját, művészeti életét és mindennapjait az ókorban 
megszületett keresztény vallás tanításai és előírásai határozták meg.

A vallásos jellegű színjátszás kialakulása

A középkori Európa vallási életét a latin nyelvű templomi szertartások foglalták keretbe. 
A fűtetlen templom télen nem volt alkalmas a hosszabb együttlétekre, ezért „házhoz 
ment” a színház. Így alakult ki a betlehemes játék szokása, amelynek előadásához a 
helybéliek játszókat és családi közönséget is biztosítottak. A nem hivatásos színészekből 
álló csoport tagjai jelmezekbe bújtak, kellékeket készítettek, hogy énekekben és prózá-
ban vigyék házhoz az örömhírt, Jézus megszületését.

Tavasszal, a Megváltó kereszthalálára és a feltámadásra emlékezve, színesíteni tudták 
a szertartás menetét, a liturgiát. „Kit kerestek?”, hangzott el a kérdés a misén. A felol-
vasást idővel énekelt, sematikus gesztusokat használó előadás váltotta. Kispapok jelení-
tették meg a szereplőket, Jézus testét a fehér gyolcsba bugyolált kereszt jelképezte. 
A drámai feszültségű párbeszédes szöveg tálcán kínálta a megjelenítést, János és Péter 
versenyt futottak a sírhoz, Mária elsiratta Jézust. Az első világi szereplő a kenőcsárus 
volt, aki a szertartás szövegébe árujának propagálását is belecsempészte. Végül a játék 
elhagyta eredeti környezetét, kiköltözött a templom előtti térre, majd átkerült úrnap-
jára, amikor a nyárelő kellemesebb időjárást biztosított a szabadtéri előadások számára. 

A keresztény liturgikus színjáték

A középkori keresztény liturgikus színjátszást nem 
hivatásos művészek művelték. Jézust alakíthatta egy 
tehetséges, szép beszédű és erős hangú fiatal céhlegény. 
A színészi játékot tipizáló, távolról is értelmezhető 
erőteljes taglejtések és gesztusok jellemezték. A díszle-
tek és a jelmezek az egyszerű megoldásoktól az egyre 
gazdagabb, díszesebb látvány felé fejlődtek. Leginkább 
az előkelőbb szereplők, például Heródes, Pilátus és 
Mária Magdaléna viselt gazdagon díszített kosztümöt.

A liturgikus játékot a kezdetekben végig énekelték, 
később az éneket kiegészítette a színpadi beszéd. Az 
előadásokat zenével kísérték, külön emelvényen vagy 
a színpad mögött játszottak a zenészek. A jeleneteket a 
városi céhek támogatták, az előadások akár több napig 
is tarthattak.

A középkori betlehemesek a jelmeze-
ket a saját ruhatárukból állították 
össze, így például a pásztorokat su- 
bákkal jelenítették meg. Kellékeket is 
készítettek, a Kisjézus jászolbölcsője 
elmaradhatatlan elem volt.

A „Quem quaeritis?”, (Kit kerestek?) 
kérdés szó szerint az apokrif Péter- 
evangéliumból származik. 
„És nyitva találták a sírt, és közelebb 
mentek és benéztek oda; majd látták, 
hogy egy fiatal ember ül a sír köze-
pén, gyönyörű arccal, egy világos 
köntösben: Miért jöttetek? Kit keres-
tek? Őt, a keresztre feszítettet?”

Betlehemes játék Pásztón, 1947

Passiójátékok Mikófalván, 1922, 
rendező: Fejős Pál
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Középkori színpadtípusok

A város különböző helyszínein a szín-
padi tér különböző formái alakultak ki. 
A szimultán színpad előtt a nézők ván-
doroltak az egyik színpadtól a másikig, 
így követve a jelenetek sorát. A másik 
– főleg Angliában használt – színpad-
formában a gördülő vagy kocsiszínpa-
dok (pageant) jelenetenként gördültek 
be a város különböző terein tartózkodó 
nézők elé. A harmadik ismert térforma 
a körszínpad, ahol a jelenetek egy kör 
mentén játszódtak. 

A keresztény liturgikus dráma műfajai

A középkori Európában – összefüggésben az egyházi tanítások terjesztésének céljaival 
– a keresztény liturgikus drámának és a színházi apparátussal előadott színjátéknak 
különböző műfajai alakultak ki.
• A passiójáték Jézus életét, földi szenvedéstörténetét, mártírhalálát és feltámadá-

sát állította színpadra, ez áll legközelebb a kezdeti trópusokhoz (a szertartást 
kiegészítő párbeszédes részhez). Ilyenek az Innsbrucki húsvéti játék, illetve a csík-
somlyói passiók, amelyeket ferences rendi szerzetes tanárok írtak, és diákok 
mutattak be.

• A misztériumjáték ószövetségi és újszövetségi történeteket is bemutató színjátéktí-
pus, amelyben a kinyilatkoztatás útján megismert dogmák, a hitbéli titok felmutatá-
sára tettek kísérletet. A legismertebb misztériumjátékok például az Ádám-játék, 
a Játék Ábrahámról és Izsákról és a Játék a tékozló fiúról.

• A mirákulumjáték a misztériumjátékok közé sorolható, de külön műfajként is szo-
kás emlegetni. A szentek legendáit és csodatételeit, az isteni erő segítségével a kárho-
zattól való megmenekülésüket dolgozta fel. A leghíresebb mirákulumjátékok például 
a Szent Miklós-játék, a Teofil csodája és a Miasszonyunk csodái.

• A moralitásjáték elvont fogalmakat jelenített meg a színpadon, erkölcsjobbító 
szándékkal, a középpontjában olyan morális tartalmak, bűnök és erények álltak, 
amelyek a keresztény életfelfogásban segítették elmélyülni a nézőket. Az allegorikus 
figurákban magára ismerhetett minden halandó, a tanító-nevelő hatás pedig a szín-
házművészet eszközeivel felerősödött. Legismertebb példája az Akárki.

Magyar nyelvterületen is népszerű volt az erkölcsjáték műfaja. 
Az egyházak által fenntartott iskolákban előszeretettel alkalmaz-
ták az iskoladrámákat előadó diákság nevelésére és a nézők oku-
lására. A műfaj jellemzőit ismerhetjük fel az ismeretlen magyar 
szerzőtől származó – a bibliai Lázár történetét feldolgozó – 
Comico Tragoediában is, amelyben az égből leszállt Jóságos 
Cselekedet sikertelen földi próbálkozását és a Halál könyörtelen 
következetességét ismerhetjük meg.

Észak-franciaországi szimultán szín-
pad a 16. századból

A szimultán színpadon a fából ácsolt 
emelvényen tizenkét kis díszletházikó 
állt, az első volt a mennyország, az 
utolsó a pokol, a köztük lévők pedig 
a földi helyszínek. A kenyérszaporí-
tásban a pékek céhe jeleskedhetett, a 
pokol kénköves szikráit a kovácsok 
állították elő.

Középkori misztériumjáték színpada 
német nyelvterületen
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Világi színjátszás a középkorban

A középkor világi színjátszása nem a semmiből született, az ókori dráma és színház 
bizonyos elemei továbbéltek Európában. Az ezredforduló környékén Szászországban 
élő apáca, Hrotsvitha például Terentius vígjátékainak ellensúlyozására (tehát ismer-
hették!) írta keresztényi tartalmú drámáit (Dulcitius: magyar fordításban Három 
körösztyén leány).

A kereszténység terjedése mellett a középkorban az európai kultúrák kisközösségeiben 
továbbélő ókori hagyományokból fokozatosan kibontakozhatott a világi színjátszás. 
Pápai tiltó bullák, zsinati határozatok tanúsítják, hogy településről településre jártak 
azok a színésztruppok, amelyek a római színészek utódaiként átörökítették az ókori víg-
játék hagyományait. Az oklevelekben gyakran ioculatornak (jokulátor) nevezett színé-
szek fergeteges komédiázással teremtették meg a középkori vásári komédiát, az egyfel-
vonásos farce műfaját (Pathelin mester), a bohózat alapjait (Tabarin), és legnagyobb 
tettükként áthagyományozták az ókori tudást a commedia dell’arte társulatokban dol-
gozó kollégáiknak. A tiltások ellenére létező színjátszás mellett teátrális elemeket tartal-
maztak az olyan világi események, népi szokások is, mint például a lovagi torna, az 
ünnepi felvonulás, a bolondok ünnepe, a farsang, a májusünnep, a menyegzői játék.

A commedia dell’arte

A középkor végén, a reneszánsz korában jöttek létre azok a hivatásos színtársulatok, 
amelyeket commedia dell’arte (mesterek színjátéka) néven ismerünk. Valószínűleg az 
ókori komédiák és a középkori vásári színjátékok hagyományaiból formálódott művé-
szetük. Virágkorukat a 16–18. századi Itáliában és Franciaországban élték, tíz-tizenkét 
fős vándortársulataik a színészekre építettek. Előadásaikhoz nem használtak írott drá-
mai szöveget, csupán a canavacciora (kanavász) hagyatkoztak, amely dialógusokat sem 
tartalmazott, csak a cselekmény vázlatát és a karakterek típusait (tipi fissi, állandó jel-
lemek). Ezt adták tovább nemzedékről nemzedékre. 

A színészek egész pályafutásuk alatt ugyanazt a szerepet játszották, kész sémákból 
alakították a szövegvariációikat. A cselekményt előadásról előadásra szabadon impro-
vizálták (rögtönözték), olykor megspékelve helyi tartalmakkal is. A játékot kísérő zene- 
és táncbetétek, az akrobatamutatványok és a bűvésztrükkök az előadás folya-
matában öltöttek formát. Kedvelt témáik, dramaturgiai fogásaik voltak a 
véletlenek, a személycsere, a féltékenység, a csapodárság, az ostobaság, a sar-
latánság, a fösvénység, a konfliktus szerencsés fordulat általi megoldása és 
persze a szerelem. Az előadások egyszerre éltek a helyzet- és a jellemkomikum 
eszközeivel, illetve az egyszerű, a közbeszédhez közeli, nyelvjárási fordulatok-
ban gazdag szöveg humorforrásával és a szatirikus-ironikus hangnemmel. 
A cselekményt gyakran szakították meg a közjátékok (lazzi), amelyekben a 
bohócok (zanni) szórakoztatták mutatványaikkal, tréfáikkal a közönséget.

Az ókori hagyományokat is átörökítő rögtönzéses vígjáték termékenyítően 
hatott a komédiairodalom legnagyobb mestereire. Témaválasztásukat, tipi-
kus figuráikat, nyelvhasználatukat, a jól időzített komikum alkalmazását 
tekintve Molière, Shakespeare és Goldoni művein egyaránt érzékelhető a 
commedia dell’arte hatása.

Carlo Goldoni, 18. századi velencei 
drámaíró, a commedia dell’arte 
műfajának kiteljesítője. Vígjátékai-
ban (Mirandolina, Két úr szolgája, 
Chioggiai csetepaté) a commedia 
dell’arte állandó típusai kidolgozott 
jellemvonásokkal rendelkező, nyelvi 
igényességükkel jellemezhető tipikus 
figurákká váltak. 

Jacques Callot: Cap. Babeo és Cucuba 
– maszkos bohócok, zannik

Farce (ejtsd: fársz):
Eredetileg komoly hangvételű színjá-
tékok szókimondó betéte volt. A csat-
tanóra kihegyezett egyfelvonásos 
műfajjá váló játék nem nélkülözte 
a helyzetek fonákságából (átverés, fel-
sülés) és a jellem torz vonásaiból (kép-
mutatás, paráznaság) eredő komiku-
mot és a népi pajzánságot, sőt olykor 
a trágár tréfálkozást sem. A legismer-
tebb közülük a Pathelin mester, amely 
napjainkban is népszerű.

Bohózat:
Az ókori és középkori népi színjáté-
kok hagyományait őrző, harsány, szó-
rakoztató műfaj, a kifordított helyze-
tek, a rászedhetőség, a félreértések, a 
kétértelműség, az önfeledt komédiá-
zás vígjátéka.

Jokulátor 
A „tréfamester” jelentésű középkori 
vándorszínész, vásári mulattató, ének-
mondó neve. A latin „tréfálkozó” szó-
ból származik, mint ahogy a francia 
jongleur (zsonglőr) szó is.

Hrotsvitha: Három körösztyén leány
Agapé, Irena és Chionina Diocletianus 
császár keresztényüldöző korában nem 
hajlandó a pogány isteneknek áldozni, 
ezért börtönbe vetik őket. A parancs 
végrehajtója, Dulcitius azonban lángra 

lobban a lányok iránt, éjszaka meg is 
látogatja őket a cellájukban, de a nagy 
sötétben csak a hatalmas korsókkal 
kerül közelebbi kapcsolatba. A lányok 
így megőrizhetik becsületüket, de a 
mártírhalált nem kerülhetik el.
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A commedia dell’arte legismertebb karakterei 

A legtöbbször színpadra kerülő figurák nevet is kaptak, bár ezek eltértek Velencében, 
Nápolyban vagy Szicíliában. A figurák felismerhetőek voltak tipikus jelmezükről, maszk- 
jukról, mozgásukról.

Az állandó karakterek, típusok kész jellemek voltak, és a cselekmény menetét is jelen-
tős mértékben meghatározták. Rajtuk keresztül a darabok tematikája is a megszokott 
sémákhoz igazodott: legtöbbjük egy – számos nehézség árán a házasság révébe érkező 
– ifjú párról szólt. A szolgák furfangos eszükkel vagy éppen ostobaságukkal a cselek-
mény kibontakozásának és a megoldásnak is előmozdítói voltak, ebből következően 
központi dramaturgiai szerepet láttak el.

A szereplők típusai gyakran párokat alkottak (urak-szolgák, öregek-fiatalok, eszesek- 
ostobák), így plasztikusan sikerült bemutatni a köztük feszülő ellentéteket. Ez az ókori 
vígjátékokból ismert ellentétpárokra építő dramaturgia a komédia műfajának több 
mint két évezredes történetében folyamatosan, így napjainkban is tetten érhető.

ÚR (PADRONE): 
Capitano, a szájhős dél-itáliai katona díszes spanyol 

katonaruhát hord, járása peckes, stílusa lekezelő. 
Dottore, a sarlatán észak-itáliai tudós, fekete taláros 

professzoralkat, latin szavakat használó orvos, ügy-
véd, folyton okoskodik.

Pantalone, a betegségeiről panaszkodó, nehézkes 
járású öreg kereskedő, zsugori szoknyavadász.

Tartaglia, hol kecses, hol pocakos, hol szerelmes, 
hol pedig dadogós hivatalnok. 

SZERELMESEK (INNAMORATI):
Vittoria, Lidia, Izabella, a csinos, divatos, színes 

ruházatú, kacérkodó, hűséges vagy éppen könnyelmű 
leányok, fiatalasszonyok.

Flavio, Ledio, Aurelio, a jól öltözött, gyakran 
bizonytalankodó, toszkán nyelvjárást beszélő, olykor 
modoros hősszerelmes ifjak. 

SZOLGÁK (ZANNI):
Ők mozgatták leginkább a cselekményt, szakad-

tabb ruházatú, ravasz, az uraik eszén túljáró, jó moz-
gású, fürge legények: 

Brighella, a folyamatosan intrikáló, gazdáját rend-
szeresen átverő, agyafúrt paraszt.

Arlecchino, a színes öltözékű, vidám, hol naiv és 
gyámoltalan, hol pedig leleményes szolgalegény. 

Pulcinella, a púpos déli legény, félmaszkot viselő 
bűnös lélek, akinek stílusa igencsak illetlen. 

Pedrolino, az eleinte ostoba, majd egyre melankoli-
kusabbá váló, bohócszerű, reménytelen szerelmes. 

Scapino, a minden hájjal megkent, furfangos szol-
galegény. 

Fantesca, Colombina, a csavaros észjárású, felvágott 
nyelvű, gyors mozgású, egyszerűbb, ám nőies ruháza-
tot viselő, az úrnőjükkel bizalmas viszonyt ápoló szol-
gálólányok.

Capitano

Izabella
Dottore

Pulcinella

Pantalone

Arlecchino

                         



31

FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Gondoljatok ma is létező jellegzetes emberi karakterekre, majd improvizatív csoportmunkában 
próbáljátok meg a mozgásukkal jellemezni tipikus vonásaikat, illetve arról a társaitokkal felismer-
tetni, megneveztetni az adott karaktert, jellemvonást!

2. Ismerkedjetek meg néhány dramatikus és teátrális elemeket használó népszokással! Előzetes gyűj-
tőmunkát követően készítsetek az év valamelyik jeles napjához, eseményéhez kapcsolódó alakoskodó 
játékot (pl. pünkösdikirály-választás, szüreti mulatság, farsangi maskurázás, karácsonyi betlehemes 
játék), majd mutassátok be osztálytársaitoknak és iskolatársaitoknak! 

3. Olvassátok el az Akárki című moralitásjátékot és Borbély Szilárd Akár Akárki – amoralitás című 
művét, majd vessétek össze az eredeti középkori és a kortárs szöveget!

AKÁRKI – KÖZÉPKORI 
MORALITÁSJÁTÉK

A legismertebb, napjainkban is játszott moralitást eredeti 
szövegével és feldolgozásokban is láthatjuk: a 20. század 
elejéről Hofmannsthal tolmácsolásában Jedermann, a 20. 
század végéről Kárpáti Pétertől Akárki, a 21. század ele-
jéről pedig Borbély Szilárd feldolgozásában Akár Akárki 
– amoralitás címmel. 

Az ismeretlen – valószínűleg angol – szerző rátalált 
arra a témára, ami minden embert foglalkoztatott, és fog-
lalkoztat ma is: mi van az élet után? Az ember és a halál 
viszonya igazi drámai anyag. Akárkivel a néző azonosulni 
tud, hasonlóak a bűnei és a jóra való hajlama is, a színjáték 
szembesíti őt azzal a ténnyel, hogy a halálakor – mint 
mindenki – magára marad, hogy a halál előtt mindenki 
egyenlő, s az utolsó útra semmiféle földi java nem kíséri 
el. Hacsaknem… Ebben a „hacsaknemben” rejlik a tanítás 
és egyben a remény is. 

A Hírvivő prológusával indul a darab, majd Isten és 
a Halál rövid jelenetét követően Akárki belép a szín-
padra, és a Haláltól megtudja, hogy fel kell készülnie az 
utolsó nagy útra. A játék nagy részében Akárki azt 
kutatja, ki kísérné el őt a végső számadásra. A Barátság, 
a Komaság és a Testvér, a Vagyon tanulságos párbeszé-
dekben hátrálnak ki Akárki mögül. Elkeseredésében a 
Jótetthez fordul, aki lábra sem tud állni, olyan gyenge, és 
a húgához, a Tudáshoz irányítja. A Tudás ugyan segített 

rajta az élete során, most a „tisztító folyóhoz”, a Gyónás-
hoz tudja csak elkísérni. A Gyónás arra inti, hogy tart-
son ki az Úr mellett, tűrje sorsát és gyakoroljon bűnbá-
natot. Akárki megkezdi vezeklését, s a Jótett – látva 
Akárki változását – elkezd erősödni, és újabb társak 
keresésére ösztönzi. 
Akárki tovább kutat, 
csatlakozik hozzá a 
Szépség, az Erő, a 
Józanság és az Öt 
Érzék. A sírgödörhöz 
közeledve azonban 
mindannyian visz- 
szahőkölnek. A Jótett 
és a Tudás kísérik 
tovább útján, utóbbi 
jelzi, hogy az utolsó 
pillanatban ő is el 
fogja hagyni, a sír- 
ba csak a Jótett ha- 
nyatlik vele. 

Mintegy epiló-
gusként az Angyal 
Jézus elé invitálja, a Bölcs pedig levonja a tanulságot: földi 
hívság „a sírig nem hat el, csupán a Jótett!”.

Borbély Szilárd: Akár Akárki – amoralitás, 
Csokonai Színház, 2015, rendező: Árkosi 
Árpád, a képen Kiss Gergely Máté és 
Steuer Tibor
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„Színház az egész világ.
És színész benne minden férfi és nő: 
Fellép s lelép: s mindenkit sok szerep vár
Életében…”

(Shakespeare: Ahogy tetszik, II. felvonás 7. szín, 
Szabó Lőrinc fordítása)

Az idézet első sora utal a Globe Színház társu-
latának jelmondatául választott latin szálló-
igére („Totus mundus act histrionem”). Mit 
gondolsz, milyen jelentésekkel bírhat ez a sor?

A középkorban megjelenő polgárság megerősödése lehetővé tette a gon-
dolkodás világibbá válását, a humanizmus érték- és eszmerendszerének 
elterjedését, a földi világ és az ember felértékelődött. Ez az antik kultúra 
értékei felé forduláshoz, azok újjászületéséhez, reneszánszához vezetett. 

A gazdaság, a kereskedelem megélénkülése következtében megerő-
södtek és önállósultak a városok, a céhek száma és kínálata gyarapo-
dott, ez pedig új ismeretek szükségességét hozta magával: megerősí-
tette az igényt a technikai fejlesztés, a tudományok fejlődése iránt is.

A tudományos felfedezések a földrajzi felfedezéseket is elősegítették, 
a földrajzi ismeretek bővültek. Anglia, mely addig az európai kultúra 
„szélén” helyezkedett el, hirtelen a kitágult világ „középpontjába” 
került, és nemcsak földrajzi értelemben. 1558-ban a Tudor-dinasztia 

sarja, I. Erzsébet került a trónra, és 1603-ig tartó uralkodása alatt pártolta és ösztönözte 
a művészetet, a színházat, és ez elősegítette a késői reneszánsz fellendülését.

Színház

Az angol reneszánsz kultúra, így a színház is több forrásból merített. Ismerték és fel-
használták az antik szerzők műveit, de megőrizték a középkori színházi hagyomány 
jó néhány elemét is. A vándortársulatok a nemesi udvarokban és félig zárt kocsmaud-
varokon játszottak, a később már erre a célra épült színházépületek is megőrizték ezt a 
formát. Az arisztokrata mecénások támogatása mellett a színházak ekkor már üzleti 
vállalkozásként is működtek, a társulatok részvényesekként működtették színházaikat, 
egy-egy sikeres évad bevételéből így jövedelmük is származott. 

A puritán szellemű angol városatyák nem lelkesedtek a színházért, ezért 1574-ben 
rendelettel tiltották be, hogy London városfalain belül színház épüljön. A tömeg össze-
verődését veszélyesnek, a bűnözés és a pestis melegágyának tartották. Ezért az első, már 
kimondottan színházi előadás céljára épült játszóhelyek a Temze déli partján, a város-
falon kívül helyezkedtek el. A színházépületeket a társulatok vagy bérbe vették, vagy 
megvették, néha maguk építették fel. 

„Az emberi szellem példátlan forra-
dalma volt a reneszánsz, amely […] 
ösztönzést és formakincset, stílustörek-
véseket és kifejezésmódokat kapott 
a felfedezett és lázasan kutatott rég-
múlttól.” (Hegedüs Géza)

„Az Erzsébet-korabeli színpad, amely-
nek Shakespeare dolgozott, a közép-
kori színpad reformálása volt a rene-
szánsz szabadságának és egy új, 
mesterségbeli szakszerűségnek a jegyé-
ben. […] így kapott készen Shakespeare 
egy olyan színpadot, amely egyszerre 
volt szoros és széles, korlátolt és végte-
len, változó és állandó, szilárd és folyé-
kony. Nem véletlenség, hogy amikor 
Shakespeare és társai új színházat épí-
tettek: Globe-nak nevezték. Ezeken a 

deszkákon elfért az egész földkerekség, 
de már mennyország és pokol nélkül, 
mert a reneszánsz világszemléletében a 
pokol fölemelkedett a föld színéig, a 
mennyország lebocsátkozott a földi 
tájra, minden az innenső parton tör-
tént, s minden elfért egy kis színpadon, 
amely szilárd és szoros keret volt egyút-
tal, s csakis a drámai dikción keresztül 
hatott mindig újnak és mindig más-
nak.” (Hevesi Sándor: A huszadik 
század Shakespeare-je)

AZ ANGOL RENESZÁNSZ SZÍNHÁZ ÉS SHAKESPEARE

Botticelli: A tavasz (1482)

A színházakat támogató mecénások 
közül a The Theatre társulatát a Lord 
Chamberlain (a királyi ház legmaga-
sabb rangú tisztje) támogatta, a játszók 
így is nevezték magukat: Lord Cham-
berlain’s Men. Később ő lett a Globe 
színészeinek mecénása is, majd a társu-
lat 1603-tól a King’s Men nevet vette 
fel az I. Erzsébetet a trónon követő 
I. Jakab adományának köszönhetően. 
A másik jelentős társulat a Lord Admi-
ral’s Men nevet viselte.

III.
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AZ ANGOL RENESZÁNSZ SZÍNHÁZ ÉS SHAKESPEARE
Elsőként a The Theatre, majd további színházak épültek. A The Globe 1599-

ben készült el, 1613-ban leégett, de rövidesen újjáépítették.
A színházak épülete kör vagy nyolcszög alakú volt, az épület falában körbe-

futó három galérián ültek a tehetősebb nézők, a földszinten pedig az előre-
nyúló színpad körül állt a szegényebb közönség. A leggazdagabbak a színpadra 
is felülhettek.

A színpadrész felett álló épületrészen lengett a zászló, ha az épületben elő- 
adás folyt (a zászló színe az előadás műfajára is utalhatott), és a padlástérben 
kaptak helyet a zajkeltő elemek (pl. a görgetett ágyúgolyó a vihar érzékelte-
tésére). A padlástér alatt helyezkedtek el a zenészek. A zene az angol rene-
szánsz színházban hangulatkeltő, de dramaturgiai funkcióval is bírt (Ophelia 
dala, a sírásó dala, Zuboly éneke, a Júlia esküvőjére hívott muzsikusok jele-
nete stb.) A színpadok mögötti térben öltözők, raktárak, műhelyek helyez-
kedhettek el. Az előadásokat délután tartották, ezek hosszát 1585-ben kirá-
lyi rendelettel 2 és fél, 3 órában szabták meg, hogy előadás után a nézők még 
sötétedés előtt hazaérhessenek. A színházakban nem volt színpadi világítás 
(ha fáklyákat használtak, azt a színpadi éjszaka jelzésére tették). Egyszerre 
több, általában öt-hat színház volt nyitva, egyenként körülbelül ötszáz-hét-
száz férőhellyel, így a színházak között erős volt a rivalizálás. 

Színpad

A színpad három játéktérre tagolódott: az előrenyúló, magasított színpadtéren 
(első színpad, kötényszínpad) játszódtak a nyílt téren történő, sokszereplős 
jelenetek, a csaták, bálok. Innen nyílt a középkori színpadra emlékeztető elne-
vezésű „hell”, a színpad alatti süllyesztő. E színpadtér mögött általában oszlo-
pokon nyugvó tetővel fedett, kisebb tér (hátsó színpad) szolgált a beltéri jele-
netek előadására. Fölötte egy erkélyen (felső színpad) zajlottak a felső szintre 
emelt jelenetek, például az erkélyjelenet vagy a szellem megjelenése a várfokon.

A színpad terei közötti váltások egyben a színek váltását is szolgálták: egy-egy 
szín egyben különböző helyszíneket is jelölt. Így vált megoldhatóvá az azonos 
időben zajló jelenetek bemutatása is, ami a kor dramaturgiájának egyik sajátja. 
A színpadterek közötti gyors váltások nem tették lehetővé a díszletek haszná-
latát, hiszen felépítésük és lebontásuk-kivitelük megakasztotta volna a gyors 
tempóban, szünetek nélkül zajló előadást. A helyszínről, a vizuális környezetről 
a szövegbe helyezett utalásokkal: szó- vagy szövegszínházi elemek használatá-
val informálták a közönséget. „A szép Verona tárul itt elénk” vagy „Ez itt ret-
tentő jó hely a próbára. Ez a kis zöld gyep a színpad, ott az a galagonyabokor 
öltözőszoba; s egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem előtt.”

A Globe Színház ábrázolása színezett 
metszeten

A Swan Színház korabeli vázlatos 
rajza

A szószínházat az V. Henrik prológusa 
mutatja be részletesen:
„E kakasvivó porondon
Elfér-e Frankhon földje? E fa – Ó-ba
Betömhető a sisak-rengeteg, 
Mely megdermeszté Agincourt egét? […]
Tegyétek fel, hogy e falak övébe
Bezárva két nagy királyság van, melynek

Felnyúlt és összeérő homlokát
Szűk, vészes óceán választja el.
Hiányainkat toldja gondolat ki:
Ossz el ezer darabba egy szem embert,
És teremts képzeletbeli hadat;
Ha lóról szólunk, gondold, látod is,
Amint kevély patkót nyom puha földbe;” 
(Németh László fordítása)
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Társulatok

A társulatok nyolc-tíz részvényes színészből, néhány fiúból és alkalmanként bérszíné-
szekből álltak. A női szerepeket fiúk alakították, hiszen az 1640-es évek előtt nő nem 
léphetett színpadra; Shakespeare drámáiban feltűnően kevés is a női szerep. Mivel a 
drámákban ennél több szerep van, ezért minden bizonnyal egy színész egy előadásban 
több szerepet is játszott. 

Délelőtt próbáltak, általában a szerző állította színpadra a művét, délután játszottak, 
az előadás sikerétől függően vették le, vagy tartották továbbra is műsoron a darabokat. 

A társulatok közös vagyonát a jelmezek és a darabok szövegei alkották. A jelmezek 
nem ábrázolták a megjelenített kort, az angol reneszánsz arisztokraták támogatásul aján-
dékozott vagy vásárolt ruhatárából álltak. A drámák szövegét vagy saját szerzőik írták, 
vagy ezeket is vásárolták, esetleg „szerezték” különböző módszerekkel, például lejegyze- 
telték egy másik színház előadását, vagy hozzáfértek egyes szereplők példányaihoz. 

A szövegszínház sajátosságából kiindulva elsődleges fontossággal bírt az érthető, 
értelmező szövegelőadás. A mozgások stilizáltak lehettek, a naturális kidolgozottságot 
az előadás gyors tempója sem tette lehetővé. Az érzelmi megnyilvánulásokról, illatok-
ról, színekről is a szöveg tájékoztatta a nézőket: „No édes?… arcod mért ily halovány?” 
„Te gyilkolád meg; úgy van, nincs különben, / Gyilkos lehet csak ily halotti színben.”

Dráma

A drámaírók tevékenységüket szakmának, nem művészetnek tekintették. Shakespeare 
például a szonettjeinek kinyomtatására nagy gondot fordított, ugyanakkor nem törődött 
színpadi szövegeinek sorsával. A drámaírás jó megélhetési lehetőséget is jelentett, hiszen 
a színházaknak folyamatosan szükségük volt új művekre. A Shakespeare-drámák szövegei 
a bizonytalan szövegminőségű quartók mellett azért maradtak fenn eléggé nagy szám-
ban, mert az őt tisztelő színészkollégái halála után nem sokkal összegyűjtötték 36 drámá-
ját, és egy fóliókiadásban 1623-ban megjelentették John Heminge és Henry Condell 
szerkesztésében. A kötet elején pálya- és szerzőtársa, Ben Jonson őt méltató verse állt. 

A művészi szövegalkotás alapvető igény volt a színházban. Ennek a korszak drá-
maírói (Christopher Marlowe, Ben Jonson, Thomas Kyd és maga Shakespeare is) 
igyekeztek megfelelni. A drámai szövegekbe többféle, a korban divatos versformát 
illesztettek be (pl. szonettet és különféle dalformákat). A verses megszólalások több-
ségében a Marlowe által meghonosított, könnyen előadható blank verse-t, a rímtelen 
ötös vagy hatodfeles jambusi sort használták (pl. „Ne hát, te gyilkos, vérparázna dán!” 
vagy „A gálya kincse, íme, partra szállott.”).

A kor dramaturgiájára jellemzően Shakespeare sem tartotta be a hármas egységre, az 
erőszak kerülésére és az egységes, emelkedett nyelvhasználatra vonatkozó arisztotelészi 
tanácsokat: a drámák több helyszínen, változatos időtartam alatt, több cselekmény-

Spiró György Shakespeare szerepösz-
szevonásai című művében több felté-
telezést is megoszt a szereptöbbszörö-
zésekről a különböző drámákban. 
A Romeo és Júlia esetében például ezt 
olvashatjuk:
„Minél kevesebb színészre ír a szerző 
darabot, az összevonásokat annál 
pontosabban kell előre megterveznie. 
[…] eleve így, bokrokban, fürtökben 
írja meg a szerepeket, maga előtt 
látva, hogy egy-egy adott színész 
hányféle szerepfürtben fog a színpa-
don tündökölni. Ha igaz a legenda, 
hogy Shakespeare a Herceget ját-
szotta ebben a darabban, akkor elég 
gyönge szerepet írt magának […]. De 
ha a Herceg szerepét Mercutio és 
Páris szerepe egészítette ki, akkor 
Shakespeare jobb szerepet írt magá-
nak, mint Romeóé.”

A színészi játékmódról a Shakespeare- 
drámák szövegeiből kaphatunk infor-
mációkat: „Szavald a beszédet, kérlek, 
amint én ejtém előtted: lebegve a nyel-
ven; mert ha oly teli szájjal mondod, 
mint sok színész, akár a város dobosa 
kiáltaná ki verseimet. Ne is fűrészeld 
nagyon a levegőt kezeddel, így; hanem 
jártasd egészen finomul: mert a szenve-
dély valódi zuhataga, szélvesze, s 
mondhatnám, forgószele közepett is 

bizonyos mérsékletre kell törekedned 
és szert tenned, mi annak simaságot 
adjon. […] Csakhogy aztán fölötte jám-
bor se légy, hanem menj saját ép érzésed 
vezérlete után. Illeszd a cselekvényt a 
szóhoz, a szót a cselekvényhez, különö-
sen figyelve arra, hogy a természet sze-
rénységét által ne hágd: mert minden 
olyas túlzott dolog távol esik a színjáték 
céljától […]”. (Hamlet, III. felv. 2. szín, 
Arany János fordítása)

A fólió kiadás első lapja

A Lord Chamberlain társulatában 
jelentős színész volt James Burbage 
fia, Richard, és William Kempe; a 
Lord Admiral’s Men vezető színésze 
Edward Alleyn volt.
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szálon futnak, többször láthatunk erőszakos jeleneteket a színpadon, a művekben 
sokszor keverednek a komikus és tragikus elemek, a verses és a prózai forma, a vulgáris 
és az emelkedett stílus, a szereplő által elmondott szöveg jellemzi a beszélőt. A drámák 
dramaturgiai kidolgozása rendkívül izgalmas, fordulatos: késleltetések, dramaturgiai játé-
kok jellemzik. Gyakori a játék a térrel: a fönt-lent, kint-bent elemeivel, valamint a fiú-lány 
álöltözetekkel, ikerpárokkal. A drámai szövegformák változatosak: a monológok, dialó-
gok, többszereplős jelenetek, az akciók és dikciók részaránya dinamikussá teszi a cselek-
ményt. Gyakoriak a színházábrázolások a színpadon, néha önironikus, esetenként ars 
poetica jellegű megfogalmazásokkal, például az előbb idézett Hamlet-monológban. 
Nyelvezetében a vulgáris köznyelvtől az emelkedett lírai monológokig különféle nyelvi 
rétegek különíthetők el, gyakoriak a szójátékok, a többértelmű megszólalások is, például 
a „sun”-nap és a „son”-fiú szó egybecsengetése Hamlet és Claudius első beszélgetésében.

Shakespeare munkássága 

Shakespeare alkotói pályafutása alig két évtized, és ezt az időszakot a Shakespeare- 
filológia négy részre osztja: 1595 előtt születtek korai komédiái és a királydrámák első 
tetralógiája; 1595 és 1600 között a királydrámák második tetralógiája, valamint négy 
érett komédiája; 1601 és 1608 között a késői vígjátékok és a tragédiák jó része; végül 
1609 és 1613 között a színművek. Műveit műfajok szerint is négy csoportba soroljuk. 
A királydrámák az angol történelem rózsák háborújának nevezett véres küzdelmeit 
dolgozzák fel.

A tragédiák változatos térben, időben játszódnak, megírásukhoz a szerző különféle 
forrásokat használt.

A vígjátékokon belül a korábban keletkezett műveket „light” (könnyed, világos), 
a későbbieket „dark” (sötét) megnevezéssel illeti a szakirodalom. A színművek közé 
Shakespeare legutolsó, műfajilag nehezen besorolható drámái tartoznak.

„[…] Shakespeare realizmusának 
nagysága, hogy fölismeri az emberek 
szerepét a történelemben, s három 
fokozatot különböztet meg. Egyesek 
maguk teremtik a történelmet, s 
később áldozatul esnek a történelem-
nek. Mások azt hiszik, hogy ők terem-
tik, s ugyancsak áldozatul esnek a tör-

ténelemnek. A harmadik csoport: 
akik nem teremtik a történelmet, de 
ugyancsak áldozatul esnek a történe-
lemnek. Az első csoport: a királyok; a 
második: a király bizalmasai és paran-
csainak végrehajtói, […] a harmadik: a 
királyság egyszerű polgárai.”
( Jan Kott: Kortársunk Shakespeare)

„Az 1564-ben született William 
Shakespeare többértelmű tanulságot 
kap örökül. Egyfelől a tradíció bizton-
ságérzetét és az ambíció lendítőerejét, 
azaz együttesen a reneszánsz Anglia 
tevékeny középrétegének történelmi 

élményét és küldetését; másfelől pedig 
egy ridegebb történelmi leckét: hogy 
az embersors fel is, le is út.”
(Géher István: Shakespeare-olvasó-
könyv – Tükörképünk 37 darabban)

„Hamlet alakja a mondából és a mítosz-
ból nőtt ki. Azóta egy könyvtár íródott 
róla, háromszáz éve generációk töpreng-
tek rajta, ezer és ezer tudós és író anali-
zálta, de még mindig mítosz veszi körül… 
az, hogy mindenkiből kérdéseket és 
kételyeket váltott ki, mutatja, hogy 

mennyire életképes háromszáz év múl-
tán is… A határai ködösek, sejtelmesek, 
mindenki a saját arcára formálhatja, és az 
ő tág köpönyegébe belefér még ma is 
az életünk, minden problémájával és 
szimbólumával együtt.” (Kosztolányi 
Dezső: Hamlet shakespeare-i színpadon)

William Shakespeare (1564–1616) 
életéről kevés hiteles dokumentum 
áll rendelkezésünkre. Stratford-upon-
Avon-ban született, 18 évesen meg-
nősült, három gyermeke volt. Hogy 
mikor és miért hagyta el szülővárosát, 
nem tudjuk. 1592-től jelent meg a 
neve a londoni színházi dokumentu-
mokban. Színész, részvényes, drá-
maíró, a Globe társulatának tagja, 
ismert színházi személyiség volt. 
Az 1610-es évek elején felhagyott a 
színházi karrierrel. Pályafutásának 
köszönhetően vagyonos emberként 
költözött vissza szülővárosába, ahol 
nem írt már többet, 1616-ig élt köz-
tiszteletben.

Királydrámák: II. Richárd, IV. Hen-
rik I–II., V. Henrik, III. Richárd stb.
Tragédiák: Julius Caesar, Othello, 
Lear király, Macbeth stb. 
„Könnyed” vígjátékok: Tévedések víg-
játéka, Szentivánéji álom stb.
„Sötét” vígjátékok: Ahogy tetszik, 
Vízkereszt stb.
Színművek: A velencei kalmár, Téli 
rege, A vihar stb.

„KING CLAUDIUS But now, my 
cousin Hamlet, and my son, – 
HAMLET (Aside) A little more 
than kin, and less than kind. 
KING CLAUDIUS How is it that 
the clouds still hang on you? 
HAMLET Not so, my lord; I am too 
much i’ the sun.”
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WILLIAM SHAKESPEARE: 
ROMEO ÉS JÚLIA

A tragédia Shakespeare pályafutásának korai szakaszá-
ban, 1595-ben keletkezett, nagyjából ugyanakkor, mint 
a Szentivánéji álom, a II. Richárd és a szonettek – találunk 
is párhuzamosságokat a művek között. Fő témája a sze-
relem, megfogalmazása költői munka, metaforák (pl. 
fény-sötétség), alakzatok (pl. a pacsirta és a csalogány 
ellentéte), szójátékok (pl. „Forró napon jobban forr a 
bolond vér”) szövik át, és nagy szerepet játszik benne a 
rím. A szonettforma nemcsak a két prológus versfor-
mája, hanem az I. felvonás 5. színének 93–107. soraiban 
– vagyis Romeo és Júlia első, a bálban történő találkozá-
sakor – is felfedezhető a szerelmesek dialógusában. 

Szerkezete szabályos, az egymással váltakozó humoros, 
vaskos, köznapi jeleneteket, a köznép szereplőinek meg-
szólalásait prózában, az érzelmes, emelkedett, lírai szö-
vegrészeket verses formában olvashatjuk. A helyszínek 
(kint/bent) és a napszakok (nappal/sötétben) is válta-
koznak a drámában. Ez a szabályosságra törekvés a gyor-
saság érzetét kelti az olvasóban, és ez valószínűleg meg-
egyezik Shakespeare szándékával, hiszen a tragédia csak 
négy nap alatt zajlik le. Nem véletlenül nevezi Géher 
István a „sietség” drámájának a művet: a cselekményszá-
lak minden kitérő nélkül rohannak előre. A II. felvonás 
után akár vígjátékként is végződhetne a dráma. De for-
dulópont a III. felvonás 1. színe: az esküvő és a nászéj-
szaka között megtörténik a két gyilkosság, és száműzik 
Romeót. Itt fordul a cselekmény tragédiába, és száguld 
tovább az immár elkerülhetetlen vég felé. A drámában 
nincs egyértelműen negatív karakter, hiszen a mű min-
den szereplője jót akar valamilyen értelemben. Ez meg-
nehezíti a katarzist, hiszen senki sem a megérdemelt 
büntetést szenvedi el, az öregek összebékülése és az 
aranyszobrok állítása sem segíti a feloldást. Az adhat 
valamelyest megnyugvást, hogy a fiatalok halálukkal 
jogot és érvényt szereztek szerelmüknek.

A dráma további fontos dramaturgiai eszköze a több-
ször is előforduló késleltetés (pl. Júlia nehezen tudja meg 
a nagyon várt információkat a dajkától; Romeónak csak 
Páris megölése után sikerül bejutnia a kriptába), és nagy 
szerepe van a cselekmény bonyolításában a véletleneknek 
(pl. Romeo véletlenül hallgatja ki az erkélyen Júliát; 
Tybalt véletlenül szúrja le Mercutiót). Fontos elem a nézői 
többlettudás, Shakespeare többször él ezzel a megoldás-
sal (pl. mi tudjuk a bálban, hogy a szerelmesek kicsodák, 
de ők nem; mi tudjuk, mi történt a III. felvonás 1. színé-
ben, de Júlia nem; mi tudjuk, hogy a levél nem ért oda 
Romeóhoz, de Lőrinc barát nem; mi tudjuk, hogy Júlia 
nem halt meg, de Romeo nem). Ez is a drámai feszültség-
teremtés egyik forrása: a néző jól látja, hogy akivel együtt- 

érez, a vesztébe rohan, de nincs más választása, mint tehe-
tetlenül nézni végzetét.

A szerelem központi gondolatának fontosságát jelzi, 
hogy a téma három változatban bukkan fel a műben, 
Romeo és Júlia szerelme mellett mellékszálként felvillan 
Romeo Róza iránt érzett lángolása és Páris Júlia megszer-
zésére irányuló vágya. Ezek kontrasztot mutatnak a 
főszereplők önzetlen és őszinte érzelmeivel.

A Romeo és Júlia több változatban is olvasható magya-
rul: Kosztolányi Dezső, Mészöly Dezső, Nádasdy Ádám 
és Varró Dániel is lefordította a drámát.

„JÚLIA
Hogy jössz be hozzánk, mondd nekem s miért?
A fal magas, megmászni is nehéz
S halál e hely – hiszen tudod, ki vagy –,
Ha rokonaim rád találnak itt.
ROMEO
Szerelmem könnyű szárnyán szálltam által:
Kőgát sosem riasztja a szerelmet,
Mit megtehet, meri is a szerelmem,
Nem szeghetik utam rokonaid.” 
(II. felvonás, 2. szín, Kosztolányi Dezső fordítása)

Romeo és Júlia, 1953. Madách Színház, rendező: Pártos 
Géza, a képen Tolnay Klári és Ladányi Ferenc
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Shakespeare a Hamletet pontosan a századfordulón, 
1600–1601-ben írta. A fordulópont, a korszakváltás, 
a „kizökkent idő” ebben a műben központi szimbólum. 
A darab témája is ez: egy uralkodói korszak lezárásával 
indul a mű, és az ezt követő uralkodói korszak végével zárul.

Szellemi korszakok határán is mozog: vélhetően az öreg 
Hamlet másként gondolkodott országról és uralkodásról, 
mint utódja, Claudius. A Claudius vezette dán királyság a 
középkor megjelenítése – ezzel a gondolkodással, stílussal 
és mentalitással áll szemben Hamlet, akinek értékei a 
humanizmus értékei: a könyv, a barátság, a színház, az 
ember. Claudius udvarát egy értékeket elvesztő világként 
ismerhetjük meg, hiszen értékes vagy értékesnek tűnő figu-
rák válnak egyre értéktelenebbé a dráma folyamán (pl. 
Polonius, Ophelia), és a megjelenő új szereplők is ezt az elér-
téktelenedést jelenítik meg Rosencrantz és Guildenstern, 
 a sírásók és végül Osrick alakjában. 

Ebben a világban a királyfi kívülálló marad. Ez a tulaj-
donsága folyamatosan a dráma középpontjában tartja a 
címszereplőt – ez a szerző leghosszabb műve, és a szöveg 
nagyjából fele Hamleté. Ebből következik még egy 
egyedi jellemző: a monológok nagy száma a műben.

Ugyanakkor a Hamlet szerephálója olyan, mint egy 
pókháló: a középpontjában álló főszereplő mindenki más-
sal kapcsolatban áll, de az őt körülvevő főbb és melléksze-
replők között is húzódnak különféle kapcsolatok. Érdekes, 
hogy ebben a rendszerben a szereplők gyakran lépnek be 
egymás helyére, szinte helyettesítve egymást. 

A szereplők „helyettes helyzetbe” kerülése közül az első 
a konfliktus kirobbantó oka: Claudius az öreg Hamlet 
királyi és férji helyére vágyik, és később be is lép oda, ezzel 
indítva el a tragédiát. De például Poloniust Claudius 
helyett öli meg Hamlet; Rosencrantzot és Guildensternt 
Hamlet helyett öleti meg az angol király; Gertrud Hamlet 
helyett issza ki a méregpoharat.

A nagyszámú szereplőgárdában csak két női karaktert 
ismerünk meg, a szerephálóban elfoglalt helyük és 
kötöttségeik nagyon kevés mozgásteret adnak számukra, 
nem is igen képesek önálló cselekvésre. Mindkettőjük 
halálának körülményeit bizonytalanságban hagyja 
Shakespeare: nem tudjuk, öngyilkosság vagy baleset vet 
véget életüknek. Érdekes, hogy egyes kapcsolatok (pl. a 
barátság, az apa-fiú kapcsolat) több változatban megje-
lennek a műben. 

Shakespeare drámáinak szerkezetét, így a Hamletét 
is nagyban befolyásolta a korabeli angol színpadtér, 
amelyre készült. Ez a szerkesztési mód nagyon jól megfi-
gyelhető a Hamlet I. felvonásában: az 1. szín („emelt 

tér”) a bástyán, éjszaka játszódik, és bár a jelenlévők 
főképp mellékszereplők, mindent megtudunk az előzmé-
nyekről, szereplőkről és a pillanatnyi helyzetről. Hamlet-
tel a 2. színben találkozunk – szintén mellékszereplőként 
–, nappal, ahol a trónteremben (első színpad) elhangzik 
Claudius trónbeszéde. Ennek a színnek a második részé-
ben válik Hamlet főszereplővé, amikor társai értesítik őt 
a szellem megjelenéséről, és a jelenet végén megállapod-
nak: éjfélkor az őrhelyen találkoznak.

A 3. szín harmadik helyszínen, Polonius házában (hátsó 
színpad) játszódik, akármikor a nap folyamán. Ennek 
a jelenetnek kettős funkciója van: egyrészt jelzi az idő 
múlását a tróntermi jelenet és az éjféli 4. szín között, más-
részt dramaturgiailag növeli a feszültséget a késleltetés 
módszerével. Ez után a hangulatilag és témájában is elütő 
jelenet után következhet a 4. szín: a szellem megjelenése 
éjfélkor az emelt téren. Ennek a színnek szerves folytatása 
az 5. szín, attól sem térben, sem időben nem tér el.

WILLIAM SHAKESPEARE: 
HAMLET

Beregi Oszkár, 1906, 
Nemzeti Színház

Gábor Miklós, 1962, 
Madách Színház

Cserhalmi György, 1981, 
Kisfaludy Színház, Győr

Ódry Árpád, 1923, 
Nemzeti Színház
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Lényeges dramaturgiai eszköz a drámában a késlelte-
tés, sőt, tulajdonképpen az egész mű, melyben Hamlet 
feladata a bosszúállás lenne, egy mesterien felépített kés-
leltetés. Így a konfliktus is a főszereplő személyébe kerül, 
aki magában hordozza a dráma legfőbb konfliktusát.

A drámát először Kazinczy Ferenc fordította németről 
magyarra. „Nem esmerek semmi darabot [… ], amely 
inkább érdemlené meg a játszást, mint Hamlet. – Tud-

juk, hogy a rémítő borzadás, amelyet Hamlet személye 
és a kísértet támaszt a nézőkben, nagyon analogizál nem-
zetünknek mostani nem rózsaszínű érzéseivel” – írta 
Kazinczy egy levelében. Később több fordítás is készült 
a műből, a legismertebb ezek közül Arany János mun-
kája. A modern Hamlet-fordítások közül Mészöly 
Dezső, Eörsi István és Nádasdy Ádám munkáit hallhat-
juk legtöbbször színpadon.

FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. A Hamletet az irodalom- és színháztudomány sokszor és sokféleképpen értelmezte. Itt olvas-
ható néhány ezek közül – gondolatébresztőül. A dráma szövege alapján érvelj az értelmezések 
mellett vagy ellen!

• „A Hamlet olyan, mint a szivacs. Ha nem stilizálva, muzeálisan játsszák, nyomban magába szívja 
az adott kort, mindenestül. Minden idők legfurcsább darabja ez; és épp a hézagai, meghatározá- 
sainak hiányosságai folytán. A Hamlet cselekménye egy nagy szövegkönyv […] három fiú és egy lány 
története. A fiúk egykorúak, nevük: Hamlet, Laertes, Fortinbras. A lány fiatalabb náluk, Opheliának 
hívják. Mind a négyen belekeverednek egy véres politikai és családi drámába. Hárman közülük 
belepusztulnak, a negyedik eléggé véletlenszerűen Dánia királyává lesz.” ( Jan Kott: Kortársunk 
Shakespeare)

• „Nyilvánvaló: a kizökkent időt nem lehet helyretolni – ha ugyan valaha is a »helyén volt«. Mi hát 
Hamletnek, […] az értelmiségi hősnek egyetlen […] eredményes tette? A Gonzago-tragédia előadása. 
A szellem emberének lehetséges válasza a »rossz világra«: […] színjáték, művészet, egyáltalán: szel-
lemi erőfeszítés.” (Fodor Géza: Töredékek Hamletről) 

• „A Hamlet […] nevelődéstörténet: a beavatás mindig aktuális rítusát adja elő kriminális összefüg-
gésben: arról szól, hogy egy fiatalember felnő, megismeri az életet, megvalósítja önmagát – és bele-
hal.” (Géher István: Shakespeare-olvasókönyv – Tükörképünk 37 darabban)

2. Csányi János Szentivánéji álom-előadásában sajátos térkezelést láthatunk. Hogyan befolyásolja ez az 
előadás jelentésrétegeit?

3. Milyen párhuzamosságokat és különbségeket találhatunk a Romeo és Júlia és a Szentivánéji álom 
Pyramus és Thisbe jelenete között?
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IV. A SPANYOL BAROKK DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ

„Mi az élet? Őrület.
Mi az élet? Hangulat.
Látszat, árnyék, kábulat,
Legfőbb jói semmiségek;
Mert álom a teljes élet,
Holmi álom álma csak!”
(Calderón: Az élet álom)

Bizonyára már téged is foglalkoztatott az 
álom és valóság kérdése. Emlékezz vissza, 
mely helyzetekben! Nézz utána, mely filo-
zófiai irányzat és irodalmi művek alapját 
képezi ez a kérdéskör!

Amerika felfedezése után a spanyolok meghódították az új világrészt. 
V. Károly uralkodása idejében (1530–1566) Itália gazdag városai és Német- 
alföld is spanyol uralom alá tartozott. A birodalom a 16. század közepén 
világhatalmának csúcsán állt, a császár joggal mondhatta: „Birodalmamban 
sohase nyugszik le a nap”. A meghódított területek mérhetetlenül ontották 
az aranyat, és az Újvilág számos területén folyamatosan bővültek a spanyol 
gyarmatok. Spanyolország a földkerekség leggazdagabb országa lett. 

Aztán Károly, a „világ ura” lemondott trónjáról, és megkezdődött a biroda-
lom hanyatlása. Előbb a spanyol flotta, a „Nagy Armada” vereséget szenvedett 
Angliától (1588), majd a polgárosodó Németalföld is kivívta függetlenségét. 
Az abszolutizmus alattvalói hűségre épülő rendszere gátolta a gazdasági ver-
senyképesség erősödését, és nem tudta pótolni az elűzött zsidó és arab keres-
kedő- és iparosrétegek szakértelmét. A 17. század folyamán a spanyol világ-
birodalom széthullását nem lehetett feltartóztatni.

Az épülő hatalmas és díszes katedrálisok kezdetben elfedték, hogy a tár-
sadalmi viszonyok bizonytalanná váltak, és a gazdasági élet hanyatlásnak 
indult. A korszak spanyol gondolkodói értetlenül szemlélték az őket körül-
vevő világ módosulásait, a „nagyhatalmi hullámvasút” emelkedését, zuhaná-
sát, az álomszerű változásokat, a világbirodalmi státusz tünékenységét.

A spanyol barokk

A 15. század végén az európai keresztény kultúra már az emberközpontú gondolkodás-
mód és a reneszánsz világszemlélet térhódításánál tartott. A kibontakozó új spanyol 
művészetben így párhuzamosan jelentek meg középkori egyházi és világi hagyomá-
nyok, a reneszánsz vonások és a kibontakozó barokk stílusjegyek. Utóbbi – össze-
kapcsolódva az „Emlékezz a halálra!” (memento mori) életérzés erősödésével és a 
spanyol uralkodók által támogatott ellenreformáció világszemléletével – a 16. század 
második felére domináns irányzattá vált. A spanyol barokk ugyanakkor a stílusirányza-
tok sokféleségéből számos elemet megőrzött.

A barokk kialakulásában és elterjedésében nagy szerepe volt a kibontakozó ellenrefor-
mációnak. A barokk katedrálisok monumentális méretei, díszítései az isteni/földöntúli 
világ határtalanságát és végtelenségét hangsúlyozták a véges és rövid emberi élettel 
szemben. A mértéktelen díszítettség, a festőiség, a kontraszt kihasználása a meghökken-
tést, gyönyörködtetést szolgálja. A lenyűgöző hatás, az érzelmek túláradó ábrázolása a 
világ megfejthetetlenségét, Isten és az ember közötti viszonyrendszer misztikumát 
hangsúlyozza. A fő cél az erő kifejezése, amit a burjánzó formák szeszélyes hullámzása és 
a lendületes ritmus biztosít. A mozgás szétfeszíti a kereteket, és gyakran átlépi egyik 
művészet a másik határait, az építészet – a sok díszítés által – átcsap a szobrászat terüle-
tére, a festészet az építészetére. A hatalmas templomok festményekkel, aranyozott szob-
rokkal, a nyitott égbolt illúzióját keltő mennyezetfreskókkal a hívőkre gyakorolt érzelmi 
hatás révén segítették – az egyház hite és szándéka szerint – a katolikus egyház megúju-
lását és a hagyományos hierarchiára épülő uralkodói hatalom megerősödését.

Memento mori – Emlékezz a halálra!

Szent Jakab-katedrális, Santiago de 
Compostela, Spanyolország 
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A barokk színház társadalmi háttere és szcenikai jellemzői

A barokk színházat a középkori, istenközpontú világszemlélet talaján álló egyházi 
tanítások határozták meg. Az egyház papjai és a király tisztviselői egyetértésben hir-
dették a hit-becsület-erény hármasságát. Király és egyház egymásra támaszkodott, és 
közösen érdekeltek voltak abban, hogy a hirdetett erkölcsi parancsokat – hatásos 
és látványos keretek között – a nép széles köre megismerhesse. A mise is színház-
szerű volt, a színház is egyházi elvárásoknak megfelelő tartalmi és formai eszközö-
ket alkalmazott.

Színházak az uralkodói központokban, kisvárosokban és nagyobb falvakban is vol-
tak, hogy a legszegényebb emberek is nézői lehessenek. Pompás díszletek, impozáns 
jelmezek és folyamatosan bővülő szcenikai eszközök között, zenekísérettel, zengő ver-
sekben jelentek meg az előadások. 

Változatos színpadformák jöttek létre. Legelterjedtebb a népi jellegű corral színház 
volt. Ez téglalap vagy ellipszis alakú terem volt, amelynek mindkét végére – a gyors 
színváltozások érdekében – színpadot építettek. A közönség pedig forgolódott a két 
színpad között a változó helyszíneknek megfelelően. Főúri és királyi kastélyokban is 
nemegyszer építettek úgynevezett udvari színházat, amely a színpadképbe bevonta a 
parkot, a kivilágított kertet vagy a tavat. Az erőteljesebb érzelmi hatás érdekében viasz-
fáklyákat szereltek fel, és süllyesztőket, repülő szerkezeteket is használtak. A szabadtéri, 
egész napos úrnapi játékok a szentáldozás egyházi tantételét jelenítették meg monu-
mentális utcai felvonulás és impozáns szertartás keretében.

A spanyol barokk dráma dramaturgiai sajátosságai 

A hanyatlás korszaka teremtette meg a költészet és benne a drámai költészet fénykorát. 
A spanyol barokk drámák a korábbi korszakok dramaturgiai elvárásainak különleges 
ötvözetét mutatják. Minden előzményből – igaz, néha önkényesen átalakítva, de fel-
használnak valamit. Arisztotelésztől a konfliktust mint a cselekmény fő mozgatóját, így 
a kor háromfelvonásos műveiben az első felvonás a konfliktus megismertetését, a máso-
dik az ellentétek kiéleződését, a harmadik pedig a feloldás bemutatását szolgálja. 
A középkorból a népies hangvételt és a moralitásjátékok transzcendens világlátását 
merítik. A reneszánszból a többszálú cselekményvezetést, Shakespeare-től pedig a jele-
nettechnika alkalmazását veszik át.

A drámák változatos tematikában (pl. bibliai történetek, történelmi-politikai ese-
mények, szerelmi viszonyok) és műfajokban (pl. verses színjáték, egyfelvonásos köz- 

játék vagy háromfelvonásos dráma) 
jelennek meg. A plebejus és udvari kul-
túra egybeépülését mutatja, hogy az 
általános erkölcsi kérdéseket (pl. Isten-
hez való viszony, jóság, becsületesség) 
feldolgozó példázatok mellett kedvelt 
műfajjá válik a cselszövéses szerelmi 
vígjáték. Az arisztotelészi szabályokat 
átértelmezik, így egy-egy drámán belül 
is vegyítik a tragikus és komikus ele-
meket. A drámai művek verses formá-
ban, emelkedett stílusban, legtöbb-
ször túldíszített nyelvezettel fogalma- 
zódtak meg, a dialógusokban „váltakoz- 
nak a versformák, a jelenet hangulata 
szerint rímesek vagy rímtelenek a vers-
sorok” (Hegedüs Géza).

Corral színház, Almagro, 
Spanyolország 

A corral színpad két oldalfalát 
és hátterét egy balkonszerű galéria 
horizontálisan osztotta ketté, a felső 
részt „alto del teatro”-nak nevezték. 
A színpad padlóján, a „tablado”-ra 
állították fel a mozgatható díszletele-
meket. Használtak egy köztes füg-
gönyt a jelenetváltozásokhoz és a 
hátsó színpad bevonására, illetve 
kirekesztésére. Ezekhez járultak 
hozzá később az egyszerű, keskeny 
oldalfüggönyök, amelyekre fákat és 
házakat festettek. Sokszor egy nagy, 
mozgatható vászonfalra is festettek 
épületet, amelyet aztán egyszerűen 
betoltak a színpadra.

Az udvari színpad az olasz barokk 
dekoratív elemei és a kulisszaszínpad 
újszerű díszlet- és színpadtechnikai 
eszközeinek felhasználásával jött 
létre. A térképzésének középpontjába 
a perspektíva került.

Az úrnapi játékokon a színpadkocsik 
belseje öltözőül, raktárul és kelléktá-
rul szolgált. Ha felhúzták az oldalfa-
lakat, a kocsik oldalszínpadként kap-
csolódtak a főszínpadhoz, s vele 
egységes teret alkottak. Az oldalfalak 
leeresztésével a mellékszínpadok 
megint eltűntek. A játék alatt fényes 
nappal is lámpákat égettek.
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Lope de Vega

Lope de Vega a világirodalom talán legtermékenyebb írója, költője. Rendkívül gyor-
san írt, nemegyszer egy nap alatt elkészített egy háromfelvonásos drámát. Állítólag több 
mint kétezer színpadi művet hagyott hátra. Ontotta magából a mulatságos és hősi 
drámákat, valamint a vallási tárgyú színjátékokat. Bűnbánó verseit, imádságait, pré-
dikációit papi iskolákban is tanították, szerelmes dalai pedig szájról szájra terjedtek az 
ifjúság körében. Színpadi műveinek nagy része elkallódott, de a fennmaradt és kötetek-
ben kiadott drámáinak száma így is meghaladja a kilencszázat. Munkássága, művei 
komoly hatást gyakoroltak kortársaira.

Művei világlátását inkább a reneszánsz szemlélet és a népi jelleg hatja át. Drámáiban 
a szerelem és a becsület ellentétének központba állításával meghatározó konfliktussá 
teszi a magán- és közélet – sokszor nehezen összeegyeztethető – problémáit. Ez a szem-
lélet a későbbi századok színházi gondolkodásmódját is jelentősen befolyásolja. 

Drámáiban nem használja ki, sőt megveti a kor színpadtechnikai gazdagodását. 
Megmarad a szövegdíszlet mellett. Egyik legismertebb vígjátéka A kertész kutyája, 
amely az előkelő grófnő és a társadalmilag nem hozzá való titkár szerelmét dolgozza fel.

Calderón

Calderón mint drámaíró, Vega tanítványa, tőle kapja a műfajokat és formákat, de még 
pompásabb, még gazdagabb nyelvezetű, még bravúrosabb verselő. Időben távolabb, 
szellemben közelebb áll a középkorhoz. Őt tartják a legnagyobb barokk költőnek. Első 
színpadi művét Szerelem, becsület és hatalom címmel írta. Műveiben a spanyol előkelők 
életérzését, aggodalmát fejezte ki azokban az évtizedekben, amikor a világ gyors válto-
zásai miatt a világ és annak menete egyre érthetetlenebbé válik. Mind többen vélekedtek 
úgy, hogy az őket körülvevő világ tünékeny és átláthatatlan, amit csak az Istenbe vetett 
hit segítségével lehet értelmezni. Színjátékainak nagyobbik része kifejezetten vallásos 
tárgyú. Ő is rengeteget ír, noha alig kétszáz drámájával meg sem közelíti mesterét. 

„Calderón a drámát lírává, magasztos költészetté varázsolta. Kiemelkedő műveiben 
nem az emberi akaratok összeütközését kívánta elsősorban megmutatni, hanem ezek-
nek az egymás ellen törő emberi akaratoknak a hiábavalóságát egy magasabb, isteni 
eszme fényénél.” (Hegedüs Géza – Kónya Judit)

Calderón menti át a középkori misztériumot az újkori drámatörténetbe. Nagy Világ-
színház (1637) című, színektől áradó, zengő, pompás és bonyolult színjátékában „a világ-
mindenséget, a teremtést, a vallási mítoszokat, a világtörténelmet egyetlen óriási, bonyo-
lult színjátéknak ábrázolja, amelyben az emberek eleve megszabott szerepeket játszanak, 
majd jelenésük végeztével számot kell adniuk az Úrnak, a nagy játék rendezőjének arról, 
hogy alakították szerepüket. Az egész spanyol barokk színháziasságára jellemző, hogy 
isten itt végtelen hatalmú, végtelen bölcsességű Színházi Főrendező, akinek instrukcióit 
nem mindig lehet pontosan megérteni.” (Hegedüs Géza – Kónya Judit)

Az általa megteremtett újkori misztériumdráma a középkori vallásos játékok folyta-
tása, és elődje Goethe Faustjának vagy Madách Tragédiájának.

Lope de Vega (1562–1635) élete 
igazi kalandregény. Volt bátor katona, 
fosztogató tengeri kalóz, színházigaz-
gató, és papnak is felszenteltette 
magát. Többször és párhuzamosan is 
kötött házasságot. Rengeteg törvény-
telen gyermeke született.

„[…] midőn komédiát kell írnom, elzá-
rom a szabályokat hét lakattal; elküldöm 
Terentiust s Plautust szobámból, hogy 
ne kiáltozzanak (mert kiálthat néma 
könyvből is az igazság), és a köznép tap-
sára áhítozók kitalálta mesterség szerint 
írok, mert, mivel a köznép fizet, hát illő 
ízlése szerint szólni: […] Tragikust a 

komikussal keverjed, s Terentiust Sene-
cával, legyen bár olyan, mint Pasziphae 
Minótaurosza, hősi egy része, s nevetsé-
ges másik; mert a változatosság gyönyör-
ködtet, amint jól bizonyítja a természet: 
sokfélesége révén nyer szépséget.” 
(A komédiaírás új mesterségéről, 1609, 
Gáspár Endre fordítása)

Don Pedro Calderón de la Barca 
(1600–1681) nagy hatalmú lova-
gok köréből származott. A jezsui-
táknál nevelkedett, foglalkozott 
jogi és bölcseleti tudományokkal, 
később pedig a hadseregben szol-
gált. Végül az egyház szolgálatába 
lépett.
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Ez a különös témájú és hangulatú színjáték talán az 
egész spanyol irodalom egyik legkitűnőbb színpadi 
játéka és a legpontosabb tükrözése a 17. századi spa-
nyol életérzésnek. Sokak szerint bármily szűken von-
juk meg a világirodalom legjobb drámáinak névjegy-
zékét, Az élet álom minden valószínűség szerint 
beletartozik. 

A történet két szálon fut. Fő vonulata – egy valóságos 
konfliktust mellőző – emelkedett hangvételű példázat az 
„uralkodást tanító álomról”. A főhőse megtapasztalja 
a hatalom és az élet szépségének, gazdagságának tüné-
kenységét, így bölcs és megfontolt – saját korlátait felis-
merő, és égre tekintő – uralkodó válik belőle. A mellék-
szál életközelibb, hiszen az uralkodásra vágyó fiatalok 
szerelmi és hatalmi intrikáit jeleníti meg.

A dráma expozíciója, a börtönben raboskodó Segismundo 
monológja – pompázatos költőiséggel – az ember egyete-
mes szabadságvágyát fogalmazza meg, egyben rokonszenvet 
és együttérzést vált ki a nézőben a jövendő főhős iránt.

„Segismundo:
Jaj, jaj, én átkozott, nyomorult árva’
Azt szeretném tudni, Isten,
Hogyha már így bánsz velem,
Mit vétettem idelenn
Ellened, hogy megszülettem?
Persze, bűn már a szemedben
Születésem, s büntetendő
Oknak már ez elegendő,
Hogy sujtoljon haragod,
Mert embernek legnagyobb
Bűne, hogy megszületett ő.
Csak már végre érteném,
Kínjaim okát kutatva
– Mellőzvén most, Isten, azt a
– Bűnt, hogy megszülettem én –,
Mi bántott meg, más merény,
Hogy engem büntetsz meg így?
Senki más nem születik?
De ha mások is születnek,
Mily kiváltságokba estek,
Melyek sorsom kerülik?”
Az ifjú később különös cselekmény folyamán olyan 

helyzetbe kerül, hogy ő a király, majd rabként ismét bör-
tönben van. Ráadásul elhitetik vele, hogy a királyi élet-
forma álom volt csupán, így a valóság megismerhetetlen-
ségének érzése lesz úrrá rajta. Számára ezért eltűnik a 
határ valóság és káprázat között, és a II. felvonást záró 
monológjában úgy összegezi körülményeiből fakadó 
életérzését, hogy fogalma sincs, mikor álmodik, és mikor 
van ébren. Sőt, egész létezést a szorongás, kiszolgáltatott-

ság érzése hatja át, és magát az emberi életet is álomként, 
ha tetszik, tünékeny átmenetként kell értelmezni.

„Segismundo:
Álmodik a dús, a gazdag
Vagyonáról, mely csupán gond;
A szegény nyomorúságot
Álmodik, s abban se hagyhat;
Kik boldogulni akarnak,
Álmodnak, s mind, kik vesződnek;
Álmodik, ki öl, ki tőrt vet,
S a világon mind, aki
Él, álmodja azt, ami
S ki nem ért belőle többet.
Álmodom, hogy itt leszek
Éltem fogytáig bezártan;
S álmodom, hogy más világban
A szerencsém kedvezett.
Mi az élet? Őrület.
Mi az élet? Hangulat.
Látszat, árnyék, kábulat,
Legfőbb jói semmiségek;
Mert álom a teljes élet,
Holmi álom álma csak!” ( Jékely Zoltán fordítása)
A darab fő tanulsága, Segismundo megjavulása több-

féleképpen is értelmezhető. Az álom arra tanít, hogy a jó 
uralkodónak az önkorlátozás és az alattvalók iránti meg-
becsülés jegyében kell hatalmát gyakorolni. Az álom 
révén a főhős arra eszmél rá, hogy az uralkodóknak jól 
kell alkalmazni a hatalomgyakorlás különféle technikáit 
(jutalmazás, büntetés). Az uralkodás ára az érzelmek 
megélése helyett érdekek képviselete: a szerelem helyett 
a társas magány választása. 

A fő történetszál cselekménye: Lengyelhon uralkodó-
jának, a bölcs Basiliónak tudósok azt jósolták, hogy fia, 
Segismundo kegyetlen zsarnok lesz. A király ezért szüle-
tésekor toronyba záratta egyetlen gyermekét. Az ural-
kodó, mielőtt végleg átadná hatalmát, úgy dönt, hogy 
megpróbál szembeszállni a kegyetlen jövendöléssel, és 
próbára teszi fiát. Álmában a palotába viteti ifjúvá ser-
dült gyermekét, és azt reméli, hogy ha fia felébred, nemes 
hajlamokról tesz majd tanúságot. A rabságban tartott 
Segismundo kezdetben nem érti a helyzetét, majd ami-
kor felismeri, mitől fosztották meg egész ifjúságán 
keresztül, fékezhetetlen erővel szerez érvényt szeszélyes 
vágyainak. A szolgákát ledöfi, apjával durva és számon-
kérő, a közelébe kerülő hölgyeket meg akarja erősza-
kolni, sőt, hűséges nevelőjét, az idős Clotaldót is csaknem 
megöli. Basilio beigazolva látja a baljóslatokat, ezért fiát 
álmában visszaviszik addigi börtönébe.

CALDERÓN: AZ ÉLET ÁLOM
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FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Gyűjtsd össze, hogy Az élet álom című dráma mely színhelyeken játszódik, és határozd meg, meny-
nyi időt ölel fel a dráma cselekménye! Rajzolj a füzetedbe egy háromoszlopos, tízsoros táblázatot a 
lenti mintára, és töltsd ki!

Felvonások Helyszínek Szereplők

Amikor a királyfi felébred, és ismét a bezárt toronyban 
találja magát, nevelője elhiteti vele: csak álmodta egynapi 
hatalmát. Időközben azonban a nép tudomást szerzett 
arról, hogy az ifjú trónörökös él, és Segismundót kiszaba-
dítja börtönéből. A felkelők élén a királyfi legyőzi apja 
seregeit. A győztes csata után – az álomból tanulva – 
legyőzi magában a gonosz szándékokat, és fiúi alázattal 
hull térdre apja előtt. Megbocsát minden addigi ellenfe-
lének, azonban a lázadó katonát, akinek szabadságát 
köszönheti, toronyrabsággal sújtja, példát mutatva ezzel 
arra, hogy az alattvalóknak a hierarchikus rendet nem 
szabad megsérteniük.

A másik, hétköznapi, szerelmi szál Basilio, a király 
utódjának szánt Astolfo herceg, és a királyi családhoz tar-
tozó hölgy, Estrella, valamint Rosaura (Clotaldo lánya) 
története. A fiatal szerelmesek félreértésekre, összeveszé-
sekre épülő és végül tejes körű kibéküléssel, sőt, házasság-
kötéssel záródó története több ponton kapcsolódik 
Segismundo példázatához. Befejezésként a győztes csata 
után hatalomra kerülő királyfi kibékíti és összeadja 
a civódó régi szerelmeseket, Rosaurát és Astolfót, míg 

az előkelő Estrellát ő maga kéri feleségül. A mellékszál 
fordulatossága elrejti a király és királyfi közötti valódi 
konfliktus hiányát, és jól szolgálja a nézői érdeklődés 
fenntartását. 

Az elemzés kapcsán érdemes megvizsgálni azt, hogy mi 
a funkciója a kacskaringós, barokkos mellékcselekmé-
nyeknek: míg a főfonal egyszerű – elvarázslás (király) és 
elvarázsolt (Segismundo), addig a mellékszereplők – 
Rosaura kivételével – az intrika sűrűjében settenkednek, 
aljaskodnak, vagyis törpék. Ez a mindennapi realitás, 
innen rugaszkodik el a történet, amelyben az álomjáték 
utópisztikus, valójában egy metafora.

Az is végiggondolandó, hogy a király és királyfi között 
lényeges különbség van, ami az egész darab konfliktusa: 
az öreg nem „tanul” – sem magánszinten, sem történel-
mileg, fia viszont képes újítani. Legalábbis a darab 
reménybeli, utópisztikus szintjén. De így sem egyszerű 
Segismundo sorsa: a jó kormányzás vállalásának nagy ára 
van: az első nagy pofon, s aztán – mikor már „tudja”, mit 
kell tennie – a magány, szerelmi bánat.

2. Miért nincs a darabban klasszikus értelemben vett konfliktus a király és fia között?

3. Miként szolgálhatta a darab által megjelenő példázat az uralkodó elit reprezentációját és a korszak-
ban hirdetett erkölcsi tanítások propagandáját?

4. A darab befejezése „örömünnepként” is értelmezhető. Keress olyan barokk zenét, amely illene a 
befejezés magasztosságához és emelkedettségéhez!

5. Milyen mozgáselemmel lehetne az emelkedett zenés befejezést ellenpontozni?

6. Gyűjts néhány olyan szcenikai, színpadtechnikai eszközt, amelyek az előadás látványosságát, az 
érzelmekre való hatását növelni tudnák!
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„BARTHOLOMÉ  Világ leghíresebb uralkodója! 
Azért jöttem hozzád, hogy közöljem, 
miszerint országodban megjelent az Antikrisztus.
Az udvaroncok arcáról lerí az elképedés

Az istentelen, gonosz féreg, amely trónod tartóoszlopait rágja, 
Jean-Baptiste Molière névre hallgat. 
Égesd el őt a téren, istentelen művével, a »Tartuffe«-fel együtt. 
Az egyház sok hűséges fia követeli ezt.

Hűség testvér a »követeli« szó hallatára fejéhez kap. 
Charron arca is megrándul

NAGY LAJOS  Követeli? Kitől követeli?
BARTHOLOMÉ  Tőled, uralkodó.
NAGY LAJOS  Tőlem? Érsek, tőlem itt valamit követelnek.”
(Mihail Bulgakov: Képmutatók cselszövése, 2. felvonás, Karig Sára fordítása)

A fenti idézet Bulgakov Molière életé-
ről szóló drámájából való. Milyennek 
mutatja a szerző a Molière iránti köz-
hangulatot, illetve milyennek Nagy 
Lajos alakját? A Tartuffe ismeretében 
mit gondoltok erről?

XIII. Lajos uralkodásának időszaka nem volt problémamentes korszak Franciaország 
történelmében. Az 1610-ben kiskorúként trónra került király az udvarban nagy befo-
lyással bíró, katolikus Richelieu bíborossal együtt harcolt a franciaországi protestán-
sokkal, háborút viselt a Habsburg birodalommal, közben saját családja is többször 
ellene fordult. Politikájának eredményeképpen megerősödött Franciaország európai 
vezető szerepe és az abszolút monarchia intézménye az országban. 

Halála után XIV. Lajos szintén gyermekként, ötévesen került trónra 1643-ban, 
Richelieu utódja, Mazarin bíboros támogatásával, és ebben a kedvező helyzetben het-
venkét éven át volt Franciaország királya. A fényes udvartartás, a pompa nemcsak a 
tényleges hatalommal nem bíró arisztokrácia körében volt mértékadó, de a számában 
és anyagi körülményei miatt is jelentős polgárság is erre áhítozott. A királyi hivatalno-
kok száma egyre emelkedett, és pénzért akár nemesi címet is vásárolhattak.

Színház

A francia királyi udvar pártolta a művészeteket. Már Richelieu bíboros, aki maga is írt 
drámákat, fenntartott kastélyában egy magánszínházat, és támogatta az akkor létező 
két nyilvános színtársulat működését is. Az első színházakat labdaházakból alakították 
ki, de kedvelték az olasz barokk építészek által parkokban, szabadtéren, akár növények-
ből kialakított színpadokat és a szórakoztató látványosságokat, a tűzijátékot, lovas szín-
házat, vízi színházat is. Nagy népszerűségre tett szert ekkor a színpadi tánc, a balett. 

XIV. Lajos maga is táncolt, fel is lépett balettelőadásokon. A pompás látványvilágú 
színpadi balett ekkor még dekorációs jellegű volt, formációk, hajlongások elemeiből 
épült, szimbólumokat használt. 1661-ben a király megalapította a Királyi Táncakadémiát, 
ahol a táncművészet szabályainak tökéletesítését végezték el a táncmesterek. Kialakítot-
ták az akadémikus balett eszköztárát; a balett szakkifejezései a mai napig francia nyelvűek 
a világon. A táncdráma, azaz a cselekményes balett még körülbelül száz évet váratott 
magára, létrehozója Jean-Georges Noverre táncmester volt. 

A szabályok és az illem, az etikett meghatározták a kor kultúráját, így a színházát 
is. A kor szellemi irányzata, a racionalizmus szerint a világ rendjét szabályok hozzák 
létre, és a művészet feladata ezek utánzása. Mintaként a tökéletesnek tartott antik 
művészethez fordultak, de annak rendszerét, például Arisztotelész Poétikában megfo-
galmazott tanácsait szigorú szabályokként alkalmazták a dramaturgiában, ahogy a kor 
esztétája, Boileau-Despréaux L’Art poétique (Költészettan) című művében világosan 
fogalmaz erről.

„Hogy művészetünk arra a magaslatra 
jusson el, amelyet megkövetelek és 
kívánok neki, a táncosnak feltétlenül 
meg kell osztania idejét és tanulmá-
nyait a szellem és a test között, s elmél-
kedésének mindkettő egyszerre legyen 
a tárgya, sajnos, az előbbinek jut min-
den s az utóbbitól mindent megtagad-
nak. A fej csak ritkán irányítja a lábat, 
s mivelhogy az ész és lángelme nem a 
lábakban lakik, a táncos gyakran téve-
lyeg, az ember eltűnik, s csak egy rosz-
szul megszerkesztett gép marad a 
helyén, amely az ostobákban meddő 
bámulatot, a hozzáértőkben jogos 
megvetést ébreszt.” (Noverre: Levelek 
a táncról – részlet, 1760)

XIV. Lajos Apollón szerepében 
Az éjszaka balettjében, 1652

V.
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Ebben a korszakban már megjelenhettek színésznők és táncosnők a színpadon, hiszen 
semmi illetlen nem történhetett ott. A játékmód visszafogott, illedelmes volt, nagy 
figyelmet fordított az érthetőségre. A jelmezek nem korhűek, de díszesek, pompásak, 
megjelent a festett háttér, és a zárt színházépületek miatt a színpadi világítás megoldása 
is szükségessé vált. Egyrészt mennyezeti csillárokkal próbálták megvilágítani a nézőteret 
és a színpadot, másrészt a színpad elejére – a nézőtér és a színpadi függöny közé, a rival-
dára – rakott olajmécsessorral, melyeknek nézőtér felőli oldalára kis fémlapot erősítet-
tek. Ez kettős előnnyel járt: eltakarta a lángot a nézők elől, de visszatükrözve meg is 
erősítette annak fényét. Így jött létre a rivalda 
elnevezésű világítási mód. 

A kastélyszínházak mellett nyilvános színház-
épületekben is játszottak, ezeket bérelték a társu-
latok. Az első ilyen színházépület a Hôtel de 
Bourgogne volt, mellé 1629-ben épült a Théâtre 
du Marais. Ezeket az épületeket később olasz épí-
tészekkel tették még alkalmasabbá feladatukra. 
Richelieu halála után palotáját – benne színházá-
val – a királyra hagyta, ez lett később a Palais 
Royal színháza.

A Palais Royal színházában két emelet páholy-
sor, a földszinten állóhelyek, illetve úgynevezett 
doboz- vagy kukucskálószínpad kapott helyet. 
Ez a színház lett Molière társulatának párizsi ját-
szóhelye 1661-től a szerző haláláig, később 
ideköltözött az operatársulat, és 1680-ban meg-
épült Párizs máig leghíresebb színházépülete, a 
Comédie-Française.

„Akármilyen a tárgy, ha fölséges, ha kedves,
igazodjék a rím a józan értelemhez.
Úgy látszik, egyik a másikával perel,
de szolga csak a rím, és engednie kell. […]
A cselekmény legyen kitervelve előre,
már kezdetkor legyen témád bevezetője.
Nem tetszik a színész, ha csak dadog s hadar,
de nem árulja el nyomban, hogy mit akar,
belegabalyodik a kínos intrikába,
s szórakozásomat csak fáradtságra váltja. […]
A szín helye legyen pontos, határozott.

Spanyolországban a költő egy puszta napban
akár éveket is zsúfolhat a darabban.
Ott még kisgyermek a hős az idomtalan
színdarab elején, végén szakálla van.
De bennünket az Ész vezet szabálya rendjén:
úgy kívánjuk, legyen jól formált a cselekmény,
történjék egy eset, egy helyen, egy napon;
kezdettől végig azt lássuk a színpadon.”
(Boileau-Despréaux: Ars poetica – részlet, 
1674, Rónay György fordítása)

Színházi előadás a későbbi Palais 
Royalban, Anne d’Autriche 
királyné és XIII. Lajos Richelieu 
bíborossal beszélget

Akadémikus balett, lábpozíciók Pierre Rameau Le maître à danser című kiadványából, 1725
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Dráma

A dráma a korszak kiemelten kedvelt műneme volt, de szigorúan betartották a hármas 
egység szabályát (az egy szálon futó cselekmény egy helyszínen, 24 óra alatt játszó-
dott), nem történhetett erőszak, illetlenség a színpadon, a tragikus és komikus ele-
mek nem keveredhettek. A dráma szövege nyelvileg egységes, emelkedett stílusú, nem 
jellemezte a karaktereket. Formája legtöbbször verses, a közkedvelt középkori Nagy 
Sándor-regény mintájára páros rímű, 12 szótagos úgynevezett alexandrin, középen 
sormetszettel („Még magyarázni kell, milyen iszonytató / Puszta hallásra is finom fül-
nek e szó”). Szerkezetileg öt felvonásra tagolódott, ezt érezték hasonlónak például 
Szophoklész tragédiáinak epeiszodion-sztaszimon váltakozásaihoz. 

A felvonások között eltelő idő érzékeltetésére függönyt és szövegbeli utalásokat is 
használtak. A Tudós nők című vígjátékban például az 1. felvonás vége így hangzik: 
„KLITANDER: Gyerünk, lelünk talán más, józan tiszta elmét; / Kérjük célunk felé, 
annak segedelmét” A 2. felvonás eleje pedig így: „ARISTE (Klitander felé): Jó, jó, 
mihamarabb meglesz a felelet”. A részletből látszik, hogy a két felvonás között Klitander 
megkereste Ariste-ot, és elmondta neki, hogy a lánykérésben kér segítséget. A felvoná-
sok jelenetekre tagolódtak, egy szereplő érkezése vagy távozása a színről új jelenetet 
indított. A drámák témája főképp az antikvitás mítoszaiból, jelentős személyiségek 
történeteiből merített, a cselekményben a dikció előtérbe került az akció rovására, 
tehát az előadások kevéssé voltak cselekményesek. A művekben feszülő konfliktusok 
erősek, de az előadásmód visszafogott maradt.

Tragédia

A legkedveltebb drámai műfaj kétségkívül a tragédia volt. A művek cselekménye a 
messzi múltban vagy a mítoszokban játszódott, de szereplőik inkább általános emberi 
magatartások megjelenítői voltak, mint hús-vér karakterek. A történet eseményei a 
színpadon kívül (gyakran a felvonások között) történtek, ezekről csak a szereplőktől, 
vagy a szereplőkre gyakorolt hatásuk folytán értesültek a befogadók. 

Elvárás volt az érthetőség és a meglepetés kerülése. Tehát a néző már az expozícióból 
láthatta, mi lesz a megoldás. Az ide vezető út művészi irányítása volt tehát a dráma közön-
ségének igazán érdekes. A korszak két legjelentősebb tragédiaszerzője Corneille és Racine.

Komédia

A klasszicista komédia hasonlóan szabályokhoz kötött volt, mégis több szabadsággal 
rendelkezett a tragédiánál. A cselekmény helyszíne és szereplői a kortárs világ részei 
lehettek, és lehetőség volt néhány mellékszál, esetleg meglepetés alkalmazására is. 
A komédia gyökerei szintén az antikvitásban találhatóak, Plautus és Terentius vígjáté-
kaiban (pl. Plautus A bögre című drámája még tartalmában is egyezik A fösvénnyel). 
Ezekből nemcsak a témákat, de a jellemhibákat, társadalmi visszásságokat kifigurázó 
látásmódot is átvették a szerzők. Emellett hatott rájuk a korabeli francia népi, vásári 
játék, a farce is, amelynek bumfordi, néha vaskos humora, igazságszeretete és demok-
ratikus ítélőképessége fel-feltűnik Molière műveiben is. Harmadikként pedig fontos 
forrás volt a Franciaország területén is vándorló olasz komédiatársulatok által játszott 
vígjáték, a commedia dell’arte, az állandó karaktervonásokkal bíró szereptípusok, 
a tipikus vígjátéki helyzetek, túlzások, a frappáns nyelvi játékok eszköztárával.

Pierre Corneille (1606–1684) kis-
nemesi származású ügyvéd. 30 éves 
volt, mikor Párizsban bemutatták 
legismertebb drámáját, a Cidet, mely-
nek központi konfliktusa a szerelem 
és a becsület összeütközése. Bár a mű 
több helyen is vétett a klasszicista 
dráma szabályai ellen, nagy sikert ara-
tott, és szerzője udvari költő lett.

„A klasszikus drámaeszmény szerint nem 
azt kell bemutatni, ami történik, hanem 
azt, hogy ami történt, hogyan veszik 

tudomásul a cselekmény résztvevői, és 
milyen hatást vált ki belőlük.” (Hegedüs 
Géza – Kónya Judit: Kecskeének)

Jean Racine (1639–1699) polgári csa-
lád sarjaként született, puritán szel-
lemű, janzenista kolostorban nevelke-
dett. Formailag , szerkezetileg és 
arányaiban rendkívül fegyelmezett 
drámáiban izgalmas lélekábrázoláso-
kat, érzelmi hullámzásokat mutatott 
be. Legismertebb műve a Phaedra. Ő is 
udvari költő lett, de később kegyvesz-
tetté vált.

Pieter Jansz Quast alkotásán: farce 
színészek tánca, 17. század
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Molière

Ezeket a forrásokat Molière bátran, de saját igényeire formálva használta műveiben, a 
vaskosságokat finomította, a szereptípusokat felismerhetően megőrizte, de a karakte-
reket egyénítette, személyiségekké formálta, a felhőtlen vígjátékot pedig mély társa-
dalmi vagy szociális fájdalmak, hibák, akár veszteségek megmutatására is alkalmassá 
tette. A komédiák prózai vagy verses formájúak is lehettek, gyakori volt bennük a hosz-
szú balettbetét, zeneszerzőként Molière gyakran dolgozott együtt a kor kiváló muzsi-
kusával, Lullyvel.

Molière korai vígjátékai kedélyes, helyzetkomikumon alapuló bohózatok (pl. 
Kényeskedők), a későbbiek súlyos, a tragikumot súroló jellemvígjátékok (pl. A fösvény, 
Tudós nők, Képzelt beteg). Komédiaként nehéz besorolni két nagy művét, a Don Juant 
és a Mizantrópot.

Molière komédiáiban a végkifejlet során az igazság érvényre jutása, az erkölcsi világ-
rend helyreállítása sokszor nem a mű dramaturgiájának logikájából következik, hanem 
azt külső beavatkozás – leginkább az uralkodói „jótett” – biztosítja. Az olvasóban, 
nézőben így megfogalmazódhat két felismerés, melyek szerint az ostobaság és a hiszé-
kenység könnyen kihasználható terepe lehet a gonoszság, álnokság térnyerésének, és 
hogy a világban az erkölcsi igazságtétel megérkezése csak esetleges lehetőség, koránt-
sem törvényszerű.

Jean-Baptiste Poquelin (1622–1673), 
az udvari kárpitos fia apja reményei 
ellenére nem folytatta a családi mes-
terséget, és bár megszerezte a jogi dip-
lomát, fiatalon színésznek állt. 
A Molière nevet állítólag becenévként 
kapta kellemes hangja után, később 
művésznévként használta egész életé-
ben, színészként is, íróként is. Színházi 
ember volt, a színészi, társulatvezetői 
és írói munkát 13 év vándorszínészet 
során sajátította el. 1658-ban játszott 
először XIV. Lajos előtt, aki szerette 
drámáit, és segítségével állandó játszó-
helyet kaptak a Petit-Bourbon szín-
házban. Molière a király kegyeltje lett, 
aki sokszor megvédte támadóitól az 
egyre sikeresebb, de sokat támadott 
szerzőt, sőt még egyik gyermekének 
keresztapja is volt. Molière saját művé-
nek, a Képzelt betegnek egyik előadá-
sán lett rosszul, így érte a halál.

MOLIÈRE: TARTUFFE

Az 1664-ben írt, majd 1667-ben átdolgozott Tartuffe 
kavarta a legtöbb vihart Molière életében. Az arisztokrá-
cia és a papság ellene fordult, és a támadásoktól a király 
az átdolgozás ellenére sem tudta megvédeni. A dráma 
körül forrongó indulatok végigkísérték a szerző életét.

A mű szerkezete több szokatlan megoldást tartalmaz. 
A majdnem minden szereplőt felvonultató expozíció egy 
harcos tömegjelenet, élénk, mozgással (tehát akcióval) 
kísért vita a műben megjelenő, a család által egyöntetűen 
nem elfogadható értékrendről úgy, hogy eközben csak az 
azt képviselő két főszereplő nincs jelen. Álláspontjukat 
egy erőteljes karakter, Orgon anyja, Pernelle asszony kép-
viseli, de agresszív, odamondogató figurája eltávolítja 
tőlünk a képviselt gondolatokat.

A két főszereplő tehát késleltetéssel jelenik meg. 
Orgon, a családfő az I. felvonás 4. jelenetében, ahol a 
Dorine-nal folytatott, az ismétlés nyelvi játékán alapuló 

jelenetben van módunk kialakítani róla a véleményünket, 
amelyet aztán megerősít az 5. jelenetben Cléante-tal, a 
dráma rezonőrjével (a szerzői gondolatok tolmácsolójá-
val) folytatott párbeszéd: „Tőle tanultam azt, hogy még 
ha itt előttem / Halna is meg anyám, gyermekem, felesé-
gem, / Nem törődnék vele még ennyit se, nem én!”

A címszereplő, Tartuffe megjelenése még sokkal tovább 
késleltetett. Ő a III. felvonás 2. jelenetében érkezik, csak 
akkor, amikor már rengeteg őt terhelő információt tud-
tunk meg róla, tehát „ismerjük”, mire megjelenik. Érde-
kes, hogy bár már az alaphelyzet megmutatja a család 
ellenérzését a címszereplő iránt, cselekvésre, tehát a 
bonyodalom elindítására csak akkor kerül sor, mikor 
Orgon az I. felvonás végén elbizonytalanítja Cléante-ot 
abban, megtartja-e adott szavát Valér és Mariane házas-
ságát illetően. Ez vált ki több szereplőből is tevékeny 
szembeszegülést Orgon tervével. 

„Molière világa ugyanolyan tág tükre az 
emberi magatartás-lehetőségeknek, mint 
Shakespeare-é, csak nála a tragédiákon is 
nevetni kell. […] Az emberiességet visz-
szájára fordító görcsös megszállottság 
a célpontja legtöbb komédiájának […] 
a Molière-jellem a maga torzultságában 
marad meg mindvégig. Harpagon nem 
kevésbé fösvény, Tartuffe nem kevésbé 

álszent a játék befejeztével. […] a szerel-
mesek egymáséi lesznek, a komikus aka-
dályozóról kiderül, hogy mennyire 
komikus, de a jellem marad. A néző 
győzött, amikor a katarzis folytán felis-
merte a jellem lényegét, és kinevetvén 
kidobta magából. De tudja, hogy a típus 
megmaradt, él és veszélyeztet.” (Hegedüs 
Géza – Kónya Judit: Kecskeének)
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Szokatlan a mű tetőpontjának helye is. Ezt a megol-
dás előtt kellene keresnünk, és ott valóban meg is talál-
juk az V. felvonás 7. jelenetében – mélypontként, hiszen 
Orgon nemcsak Tartuffe iránti bizalmát veszítette el, de 
anyagi javait, házát is, sőt, még személyes szabadsága is 

veszélybe kerül ekkor. De ugyancsak tetőpontként kell 
kezelnünk a IV. felvonás 4–7. jelenetét, melyben Orgon 
megérti végre, kicsoda is az általa csodált Tartuffe. Ez is 
olyan tartalmi és érzelmi csomópont, amely tetőpontja 
lehet a műnek. Így tehát két tetőpontot tudunk azono-

sítani, megoldásként pedig egy isteni (azaz királyi) 
beavatkozást, hiszen enélkül tragédiába fordulna a vég-
kifejlet. Ez azt az érzést váltja ki belőlünk, hogy az igaz-
ságszolgáltatás megérkezése esetleges, nem törvény-
szerű, akár el is maradhatna.

Ezért, bár a drámában minden jellegzetes vígjátéki 
elemet (nyelvi komikum, cselkomikum, helyzetkomi-
kum, jellemkomikum, túlzás, félreértés, elhallgatás) és 
karaktertípust (cserfes szolgáló, aki az események talp-
raesett bonyolítója; hiszékeny apa; szerelmes, de önma-
gáért kiállni képtelen leány stb.) megtalálhatunk, végül 
mégsem a komédia élményét kapjuk. Hiszen Tartuffe 
alakja még elbuktában is fenyegető és veszélyes, a család 
tagjainak értékvesztesége pedig túlságosan nagy.

Ez az oka annak, hogy a Tartuffe minden kor színpa-
dán megállja a helyét, felvetett problémái általánosítha-
tók, és többféle értelmezési síkja lehetséges. Nem vélet-
len, hogy több különböző irodalmi alkotás is született 
ehhez kapcsolódóan. Bulgakov Molière úr élete című 
regényében (melyet drámai formába is átdolgozott, 
magyarul Álszentek összeesküvése vagy Képmutatók csel-
szövése címmel is játszották) Molière élete utolsó szaka-
szának történetét mutatja be. Spiró György 1983-ban 
írt, Major Tamásnak ajánlott Az imposztor című drámá-
jában a főszereplő, Boguslawski, a legendás színész a cári 
Oroszország által megszállt kis lengyel településen, Vil-
nában próbálja Varsóból érkezett vendégművészként az 
esti Tartuffe-előadást, mely furcsa lázadássá változik. 
Parti Nagy Lajos pedig átdolgozásában a deus ex machina 
hiányával zárja az újraírt-fordított művet (Parti Nagy 
Lajos: Molière: Tartuffe).

1. Készítsétek el a Tartuffe szerephálóját csoportmunkában, több csoportban! Hasonlítsátok össze a 
megoldásokat! Érveljetek a különböző megoldások mellett!

2. Keressétek meg Tartuffe hitről szóló szavait a dráma szövegében, és igazoljátok ezek alapján, hogy 
Tartuffe álszent! 

3. Készítsetek jelenetváltozatokat Tartuffe és Orgon a mű cselekménye előtti első találkozásáról!

4. Mit gondoltok, milyen lehetett Orgon és családja élete Tartuffe érkezése előtt? Készítsetek jelene-
teket ötleteitekből, majd indokoljátok véleményeteket!

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Tartuffe, Katona József Színház, 2001, rendező: Zsámbéki 
Gábor, a képen Lukáts Andor és Rába Roland
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A RÉGI MAGYAR DRÁMA

„Tikigyelmeteknek mind fejenként nagy hálákat adunk, 
hogy ez mi mulatságunkat meg nem útáltátok, de nagy 
csendességgel meghallgattátok.”

(Bornemisza Péter: Magyar Elektra)

Keressetek választ arra a kérdésre, miért késett a 
magyar dráma és színház fejlődése az angol rene-
szánsz, a spanyol barokk és a francia klassziciz-
mus nagy korszakaihoz képest!

A középkori Magyarországon a honfoglalás előtti sámánizmus ősi hagyományai egyre 
vékonyodó búvópatakként éltek csak tovább, az ókori görög–latin és a középkori nyugat- 
európai formák, illetve a keresztény vallás tanításai határozták meg a magyar művésze-
tek fejlődését. A magyar dráma és a színház kialakulásában is meghatározó ez a hatás. 
S ha a klasszikus értelemben vett drámai műfajok nem is voltak jellemzőek a magyar 
történelem korai századaiban, és a hazai színházművészet csak a 18–19. századra szök-
kent szárba kiforrott formájában, bizonyos dramatikus és teátrális jellegű hagyománya-
ink (szerepbe lépés, párbeszéd, konfliktus, jelmezek, maszkok, kellékek stb.) felfejthe-
tők a régmúlt időkből. 

Korai dramatikus és teátrális hagyományaink

A magyar folklór sok dramatikus népszokást őrzött meg, köztük a 
népi alakoskodás legismertebbjeit, például a pünkösdölést, a lucá-
zást, a Gergely- vagy Balázs-járást, a Szent Iván-éji tűzugrást, az 
aratási rögtönzéseket, a szüreti alakoskodást stb.

A kifejezetten keresztény jellegű játékok – mint amilyen a vízke-
resztjáték – mellett ismerünk olyanokat is, amelyek – ha burkoltan 
is – a pogány mágikus szertartások elemeit őrzik. Ilyen például a 
termékenységvarázslás (lakodalmas játékok), a téltemetés (busójá-
rás), a termés- és bőségvarázslás (farsang). Léteznek társadalmi és 
történelmi problémákra reflektáló (ítélkező játék, rabvágás, szalma-
török) vagy csupán a közösség tagjait szórakoztató játékok is (fonó-
házi maskaratánc). A maskurások nevében a görög eredetű maszk 
szó került a népnyelvbe (gyakran használtak állatmaszkokat is), 
a szűrösök elnevezése a jelmezre utal.

„Síppal, dobbal…”
Dramatikus és színjátékszerű eleme-
ket fedezhetünk fel az ősi gyógyító 
ráolvasások emlékét őrző gyermek-
dalban is. A párbeszédet hallgatva 
szinte látjuk a jelenetet és a dobbal 
táncoló sámánt: „Gólya, gólya, gilice, 
mitől véres a lábad? Török gyerek 
elvágta, magyar gyerek gyógyítja. Síp-
pal, dobbal, nádi hegedűvel.”

Első „színészeink”
Egy Árpád-kori oklevélben a király-
tól birtokadományt kaptak kedvenc 
udvari mulattatói, így ránk maradt az 
új birtokosok neve is: Fintor, Fényes, 
Toka, Méz, Csiper. E nevekből arra 
következtethetünk, hogy nem egy-
szerű udvari bohócok voltak, hanem 
szerepkörük szerint már szakosodtak 
is a kollégák, akiket a középkor folya-
mán regösöknek, igriceknek, sípo-
soknak, kobzosoknak neveztek.

Balázs-járás, Gergely-járás
Balázs-, illetve Gergely-napon püspöksüveges, papírcsákós és fakardos fiúk 
(Gergely vitézei, Püspök, Kapitány, Generális, Mester, Diák, Paraszt) körbejár-
ták a környék házait, és a tanítójuk számára adományokat (lencsét, babot, kol-
bászt, szalonnát stb.) gyűjtöttek, néhol egyúttal az iskoláskorúvá érett fiúkat is 
összeírták. A tréfás bemutatkozást követően a „Régi szokás szerint, menjünk 
Isten szerint iskolába…” kezdetű éneket kántálták élénk ugrálás közepette. 
A szemes adományok a Kosárhordó kosarába, a füstölt húsok a Nyársas nyársára 
kerültek, amit aztán a fiúk elvittek a tanítójuknak, aki vendégül látta az ado-
mánygyűjtőket.

Busójárás Mohácson

VI.

                         



51

A liturgikus színjáték

A középkorra jellemző liturgikus dráma és szín-
játék kezdetleges formában már a 12. századtól 
jelen volt a templomi liturgia keretében, az első 
évszázadokban latin, majd – a szertartásról le- 
válva – német, a korszak végén pedig már magyar 
nyelven is.

A legismertebb passiókat ferences rendi szerze-
tesek írták a 18. században, és diákjaik mutatták 
be Csíksomlyón. Ezekből állt össze az a 20. szá-
zad végi változat, amelyet a mai napig játszanak 
színházaink. 

Az iskoladráma

A magyar drámatörténet különleges fejezetét alkotják a virágkorukat a 16–18. század-
ban élő iskoladrámák, a középkori iskolák színházi előadásaira szánt, tanítási, vallásos, 
morális célzatú, általában bibliai vagy történeti tárgyú, kezdetben latin, később magyar 
nyelvű szövegei. Szerzőjük általában tanár volt, előadói diákok. A reformáció és a barokk 
irodalmának is részét alkotó iskoladrámák abból a felismerésből születtek meg, hogy a 
színház fejleszt és nevel, Friedrich Schiller kifejezésével élve: „morális intézmény”.

A latin nyelvű protestáns iskolák többek közt Sárospatakon és Eperjesen, a katoliku-
sok például Nagyszombaton és Kolozsváron tartottak előadásokat. A bibliai témák 
mellett feldolgozták a magyar történelem alakjait is. A cselekményhez allegorikus elő- 
és utójátékot illesztettek, tökéletes hősöket mutattak be, népszerű témáik a hatalom-
vágy, a gonoszság, valamint a barátság és a hűség voltak. A jezsuita iskolai színjátszás 
fennmaradt díszletrajzai a barokk színházi látványról tudósítanak, a piarista iskola- 
dráma virágzásának köszönhetjük Dugonics András és Simai Kristóf drámai műveit, 
a pálosoknak a fergeteges humorú közjátékot, a Kocsonya Mihály házasságát.

A hitvitázó dráma

Nem annyira a mai értelemben vett színmű, ám annál fontosabb hitéleti kérdésekkel 
foglalkozott a hitvitázó dráma, amely a reformáció téziseit – a vásári komédiákra is jel-
lemző népies nyelvhasználattal és gúnyos hangnemben – párbeszédes formában közve-
títette. Legismertebb darabjai az antitrinitárius (unitárius) eszméket hirdető Debreceni 
disputa és az evangélikus indíttatású Az igaz papságnak tiköre. A mohácsi csatából haza-
térő Sztárai Mihály protestáns lelkészként végzett egyházépítő tevékenységét irodalmi 
munkásságával is támogatni szerette volna. Hitvitázó drámájának prológussal indított 
öt „actus”-ában nyolcszereplős „tikröt” tartott a kortárs hitélet fortyogó katlanának. 

Kocsonya Mihály házassága 
Kocsonya Mihály – miután feleségül 
veszi egy kisnemes csúnyácska és iszá-
kos leányát – próbára teszi nem ép- 
pen ifjú arája hűségét: elhiteti felesé-
gével, hogy megölt egy embert. Az 
asszony azonban nem állja ki a próbát, 
a bírónak jelenti a rábízott „titkot”. 
Az asszonyverésen mulató közönség 
jókedvét fokozza, hogy a részegeske-
désbe „belehaló” Diana a temetési 
szertartás alatt feltámad, és inni kér.

Sztárai Mihály: Az igaz papságnak 
tiköre
Antal bíró és társaik kétségbe vonják 
a felszentelés nélküli papi működést, 
Borbás bíró szerint azonban az igaz 
papság a lélekben van, és nem a kine-
vezés tesz a közösség képviselőjévé, 
hanem az alkalmasság és a hívők 
bizalma. A Vikárius a Pápa elé citálja 
Borbásékat, aki azonnal börtönbe 
vetné őket. Tamás pap az Újszövetség 
soraira hivatkozva bebizonyítja az új 
tanítás igazát, és a vitában alul marad-
tak becsületes mesterséget kereshet-
nek maguknak: a Vikárius vargának, 
Böröczk pap tímárnak, a Pispök 
kovácsnak, Frátor Lukács szénégető-
nek készül, a Pápát pedig nemes egy-
szerűséggel elküldik kapálni.

Csíksomlyói passió, a Népszínház 
társulata a Várszínházban, 1981, 
rendező: Kerényi ImreCsíksomlyói passió 

A prológussal majd Luciper letaszításával induló cselekmény végigkíséri az embe-
riséget Jézus keresztre feszítéséig. Megismerhetjük a paradicsomkertből való kiűze-
tést, a tízparancsolatot, Jeremiás siralmait, a babilóniai fogságot, Ábrahám kiáltását 
a mélyből, Betlehemet, a sátányok tanácsát, a Messiás bevonulását Jerusálembe, a 
főpapok tanácsát, Júdás megkísértését, a geczemányi kertet, Krisztust Annás, 
Kajafás és Pilátus előtt, a mesterét megtagadó Pétert, Júdás halálát és a Golgotát. 
A nagy ívű drámát Deus Pater, a krónikamondó és a Chorus epilógusa zárja. Az 
utoljára megszólaló kórus az alábbi szöveget kántálja: „Királyi zászlók lobognak / 
Fénylik titka keresztfának / Min az élet megöletett / Halálával nyert életet.”
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A régi magyar dráma

Az áttörést a magyar dráma fejlődésében a 16. század 
hozta meg. Az első ránk maradt – a margitszigeti apáca, 
Ráskai Lea által magyar nyelvre fordított – dráma Hrots- 
vitha Három körösztyén leány című keresztényi tartalmú 
műve (lásd a középkori drámával foglalkozó fejezetben). 

Az első ránk maradt eredeti magyar komédia az isme-
retlen szerző (egyes kutatók szerint Bornemisza Péter) 
által valós személyt a középpontjába állító Comoedia 
Balassi Menyhárt árultatásáról. Az első ránk maradt, ere-
detinek mondható magyar tragédia pedig Bornemisza 
Péter Magyar Elektrája. A mű a magyar közállapotoknak 
megfelelő átdolgozás, amelyben az antik téma a 16. szá-
zadi udvari életre és a felekezeti ellentétekre utal, alakjai 
– köztük egy új, beszélő nevű szereplő, Parazitus – általá-
nos erkölcsi és politikai kérdéseket feszegetnek. Megfo-

galmazása tömör, fennkölt költői nyelvet használ. 
Bornemisza tanítványa, Balassi Bálint Szép magyar komédia című pásztorjátékával 

járult hozzá a magyar dráma fejlődéséhez. Egy itáliai szerző művét fordította le, dol-
gozta át. A verses betéteket tartalmazó prózai mű a barokk udvari nyelvben később 
visszaköszönő mesterkélt nyelvvel jellemezte szerelmeseit. 

A felvilágosodás kora

Bessenyei György, a magyar felvilágosodás egészére nagy hatással bíró testőríró 
a közjó szolgálatába állította a magyar nyelvű irodalmat, azon belül a drámai műfa-
jokat: az Ágis tragédiája és A filozófus című műveivel írta be a nevét a magyar dráma 
történetébe. A klasszicista dráma francia szabályait is szem előtt tartó Ágis tragédiá-
jában a hatalom buktatóiról ír egy, a felvilágosult állam számára is értelmezhető para-
bolát. A francia minták alapján született A filozófus című komédiájában pedig a sze-
relemnek, a tudálékosságnak és a parlagi elmaradottságnak állít görbe tükröt.

A magyar felvilágosodás Rousseau tanain nevelkedett költője, Csokonai Vitéz 
Mihály is gazdagította a magyar drámairodalmat (A méla Tempefői, vagy az is bolond, 
aki poétává lesz Magyarországon; Cultura). Csurgón az 1798–99. tanévben a felső 
osztályokat tanította, s mivel megfogalmazása szerint „gondolkozó és gondolkoztató 
tanításra” törekedett, tanítási gyakorlatában a színjátszást az anyanyelvi nevelés és az 
erkölcsi épülés szolgálatába állította. S ha nincs megfelelő színdarab, írni kell. Csurgói 
működése végén a szerző betanításában tanítványai mutatták be Az özvegy Karnyóné 
s két szeleburdiak című művét. A Bécsben dívó tündérbohózat hatására fogant komé-
dia három felvonáson keresztül köti le már több mint két évszázada az emberi jellem 
visszásságain nevető közönséget.

Csokonai komédiája úgy él színpadszerű módon a bohózat lehetőségeivel, hogy a 
szerzőnek nem lehettek a korabeli Magyarországon színházi tapasztalatai. A végletesen 
fonák helyzetekből és az emberi jellem torzságából fakadó komikum, illetve 
a szereplők nyelvében élő humor működik. Alakjai határozottan mulattató figurák, a 
csúnyácska Karnyóné szerelemvágya egyszerre nevetséges és szánni való, a két szele-
burdi groteszk divatmajmolása párosul a kellemkedő nyelvvel, a boltoslegény Lázár 
tótosan töri a magyar nyelvet, Kuruzs rigmusokat farag, Boris magyar nótákat dalol. 
Csokonai nyelvezete kissé darabos, itt-ott trágár, ám a cselekmény fordulatos, a pár-
beszédek olajozottan peregnek, az énekes betétek a 19. században virágkorát élő nép-
színmű felé mutatnak.

Csokonai Vitéz Mihály

Balassi Bálint

Bornemisza Péter – Móricz Zsig-
mond: Magyar Elektra, Madách 
Színház, 1966, rendező: Vámos 
László, a képen Psota Irén
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Karnyóné, a jómódú kanizsai kalmár idősödő felesége – 
mivel már két éve nincs híre a férjéről – abban a tudatban 
él, hogy az meghalt a háborúban. Az özvegy kezéért és 
boltjáért versenybe száll két beszélő nevű, széllelbélelt 
szélhámos, Tipptopp és Lipitlotty. Karnyóné Lipitlotty 
szerelmére vevő, amit az anyagi ügyeinek rendezésével is 
jelez. A bonyodalom akkor bontakozik ki, amikor Lipit-
lotty kifecsegi vetélytársának, Tipptoppnak a lotterián 
megtett számait. Tipptopp visszaél ezzel, elhiteti Lipit-
lottyal, hogy nyert a szerencsejátékon, s az átvert kérő 
Pestre indul a nyereményért. A cselédek és a szolgák sem 
maradhatnak ki a cselekményből, Borist, a szobalányt is 
szerelmével üldözi Karnyóné választottja, de a neki írt 
szerelmes levelet a lány megmutatja gazdasszonyának, 
aki kétségbeesésében mérget vesz be. A komédia egyik 
bravúros mellékszála a kissé ütődött Samu (Karnyóné fia) 
félresikerült patkányméreg-beszerzési akciója. Lipitlotty- 
nak tudomására jut, hogy átverték, visszatér, fejbe lövi 
Tipptoppot, majd a lelkifurdalástól vívódva önmagát is 
megöli. A komédia csattanójaként a fogságból hazatér a 
halottnak hitt Karnyó. Mielőtt még igazán kétségbe- 
eshetne, a szabadszájú Tündérnek és Tündérfinek – no 
meg Samu félreértésének is – köszönhetően Karnyóné 
feléled, és feltámadnak a pórul járt udvarlók is.

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY:  AZ ÖZVEGY 
KARNYÓNÉ S KÉT SZELEBURDIAK

1. Vegyétek sorra a naptárban azokat a különböző jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokat, ame-
lyekben dramatikus és teátrális eszközöket használnak! Kis csoportokban készüljetek fel, és mutassa-
tok be néhány ilyen játékot!

2. Nézzétek meg felvételről a Várszínházban 1981-ben bemutatott Csíksomlyói passiót, és beszéljétek 
meg, milyen humort alkalmaz az előadás a komoly téma feldolgozása során! 

3. Olvassátok el Csokonai Vitéz Mihály Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című vígjátékát, majd 
az alábbi szempontok segítségével elemezzétek a drámát! 
Javasolt drámaelemzési szempontok:

• szerkezeti sajátosságok vizsgálata (pl. főbb egységek, felvonások, színek, jelenetek; időszerkezet);
• a drámai alapszituáció (pl. szűkebb és tágabb társadalmi környezet, korszak, a dráma központi prob-

lémája);
• viszonyrendszerek (pl. a dráma főszereplői, a szereplők kapcsolata, érdekütközések és érdekközössé-

gek, az egyes mellékszereplők szerepe);
• feszültségteremtés (pl. a legfontosabb feszültségpontok, a szereplők cselekvését akadályozó ténye-

zők, a feszültségoldó elemek, dramaturgiai fordulat);
• a dráma lezárása (pl. a drámai végkifejlet, milyen kérdéseket hagy nyitva az adott dráma)

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak, Katona József 
Színház, 1953, rendező: Major Tamás, a képen Gobbi Hilda
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A 19. SZÁZADI MAGYAR SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA

„Minden országot bejártam, 
Minden messze tartományt, 
S aki álmaimban él, 
A dicsőt, az égi szépet 
Semmi földön nem találtam.”

(Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde)

Miért a 19. században alakulhatott ki 
a nemzeti dráma és a magyar hivatásos 
színházművészet? 

A 19. század első és második harmadában – a reformkorban és a szabadságharc bukása 
után – születtek meg nagy nemzeti drámáink, a Bánk bán, a Csongor és Tünde, Az ember 
tragédiája, és ekkor jött létre a hivatásos magyar nyelvű színházművészet is. A század 
utolsó harmadában – a kiegyezést követően – pedig a népszínmű divatja mellett a pol-
gári dráma térhódításával párhuzamosan a nagyvárosok többségében virágzó színházi 
kultúra alakult ki. 

A vándorszínészet kora

A hivatásos magyar nyelvű színjátszás kialakulása a vándorszínészekhez kapcsolható. 
Az ekhós szekereken érkező teátristák újfajta pezsgést hoztak a falvak és a városok 
életébe. A vándorszínészet szakmai alapjain – néhány művészetbarát magyar nemes és 
a szép lassan erősödő városi polgárság pártolásával – a 19. századra teremtődtek meg az 
állandó játszóhellyel rendelkező színház feltételei.

A repertoár német rémdrámák magyar fordításaiból, a korszak népszerű darabjaiból, 
érzékenyjátékokból, szomorújátékokból, vígjátékokból és bohózatokból, parasztkomé-
diákból, énekesjátékokból állt össze, magyar szerzők művei, illetve klasszikus és korabeli 
külföldi drámaírók gyenge fordításai is megjelentek a műsorban.

A vándortársulatok színpada általában egy kis deszkadobogó volt, front- és oldalku-
lisszákkal, zsinórral mozgatható festett háttérfüggönyökkel. Díszleteik és jelmezeik 
egyszerűek, szegényesek voltak, a színészláda szereppéldányt, egy – a karakterhez illő 
– öltözéket, esetleg parókát, álszakállt, ragasztható bajuszt, kisebb kellékeket: tőrt, er- 
szényt, legyezőt stb. rejtett. Az előadások pajtákban, fogadókban, olykor báltermekben 
zajlottak. A játékmódot a romantika korában elfogadott erős gesztusok, frontálisan 
beállított pózok, patetikus, fennkölt szavalás és a „síró-éneklő”-nek nevezett hanghor-
dozás jellemezték. A társulatok máról holnapra éltek (a hírverésre összejött közönség 
azzal fizetett, amivel tudott, gyakorta élelemmel), s rendszeres nemesi pártolásra szo-
rultak. A nem éppen ideális körülmények között a legendás színészek személyisége, 
tehetsége volt az a delejes erő, ami a nézőket a színpad elé vonzotta. 

Az ekhós szekér félhenger alakú bőr, 
vagy vászonernyővel (ekhó, szekér- 
ernyő) fedett kocsi, amely a vándorszí-
nészet korszakában a színészek utazá-
sára, a poggyász (színházi könyvtár, 
díszletek, jelmezek stb.) szállítására 
szolgált. A vándorszínészet jelképévé 
vált közlekedési eszköz.

A kor jeles drámaírója, a nemzeti dráma megteremtője, Katona József hat 
pontban foglalta össze a magyar dráma viszonylagos elmaradottságának okait: 

• a hivatásos színház hiánya,
• a közönség ízlésének elmaradottsága,
• a drámák nyomtatott megjelentetésének nehézségei,
• a cenzúra,
• a színházi kritika fejletlensége,
• az anyagi megbecsülés hiánya.

Katona József: Mi az oka, hogy 
Magyarországban a játékszíni költő-
mesterség lábra nem tud kapni?
„Első s legnagyobb akadálya a dramatur-
gia tenyészetének a theatrum nemléte.” 
„Második akadály a nemzeti dicsekvés.” 
„Harmadik akadálya a nyomtatásbeli 
szükség.” 
„Negyedik akadály a cenzura.” 
„Ötödik akadály a recenzió. Nem 
léte, hanem nemléte.” 
„Hatodik és végső gáncsnak kellene 
tenni a jutalmat.” 

VII.
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Küzdelem az állandó játszóhelyért

A magyar nyelvű hivatásos színjátszás és az állandó játszóhely megteremtése sokáig 
váratott magára. Az első átmeneti sikereket a letelepedésre Kolozsváron és Pest-Budán 
érték el a színigazgatók, akik maguk is színészek vagy fordítók, írók voltak. A kolozsvári 
társulatot a katonatisztből színésszé lett Kótsi Patkó János és az arisztokrata Wesselényi 
Miklós (az „árvízi hajós” apja), a pest-budait Kelemen László vezette. 

Az Első Magyar Színjátszó Társaság társulata Budán megszerezte a karmelita kolostor 
templomépületét. A színház 1790. október 25-én (mivel a Kazinczy által lefordított 
Hamletet a cenzúra nem engedte bemutatni) Simai Kristóf Igazházijával nyitotta meg 
a kapuit. Az előadást két nap múlva a pesti Rondellában is megtartották. A társulat 
folytonos harc közepette, többszöri hosszú megszakítással, hat évig fogadta a nézőket. 

A 19. század elején a Kolozsvárról érkezett második pesti magyar társulat a Ron-
dellában tartott előadásokat, amelynek városképi okokból történt lebontása után ismét 
hajlék nélkül maradt a magyar nyelvű színjátszás. A pesti színészek Miskolcon, Székes-
fehérváron, Balatonfüreden, Kassán folytatták úttörő működésüket.

A Nemzeti Színház létrejötte

Az állandó magyar nyelvű színház felépítésének gondolata Széchenyi 
Istvántól (Magyar játékszínrül) kapta meg azt a támogatást, amelynek 
segítségével végre megvalósulhatott. A Pesti Magyar Színházat – 
amely a megnyitása után három évvel, 1840-ben vette föl a Nemzeti 
Színház nevet – Pest vármegye alispánja, Földváry Gábor hatékony 
fellépésére, a Grassalkovich Antal által adományozott mai Rákóczi úti 
(a Pest városát akkor még körülvevő várfalon kívüli) telken 1835-ben 
kezdték építeni Zitterbach Mátyás tervei alapján.

A nézők előtt egy kortárs magyar drámával (Vörösmarty Mihály: 
Árpád ébredése), nemzeti tánccal (vezényelt: Erkel Ferenc) és egy 
német szomorújáték magyar fordításával (Schenk: Belizár) nyitot-
ták meg 1837. augusztus 22-én. Első igazgatója Bajza József, 
a kiváló kritikus volt, a társulat pedig a magyar vándorszínészet har-
madik generációjából állt össze, köztük olyan legendás színészegyé-
niségekkel, mint Egressy Gábor, Megyeri Károly, Szentpétery Zsig-
mond, Lendvay Márton, Bartha János, Szerdahelyi József, Szilágyi 
Pál, Udvarhelyi Miklós, Laborfalvi Róza, Lendvayné Hivatal Anikó. 
Két évadon át itt játszott a magyar vándorszínészet legnagyobb 
alakja, Déryné Széppataki Róza is.

Vörösmarty Mihály: Árpád ébredése
„Árpád:            Ki kelt fel engem, gyász fiu, ki vagy te, 
     Kinek lefordított szövetnekén, 
     Elhunyt világnak hamva szendereg.
Sírszellem:     Hazádba hoztalak
     Hogy népedet lásd ezred év után.”
Az iskoladrámák, moralitásjátékok alakjait idéző szerep-
lők (Színésznő, Hölgyek, Ifjak, Napszámos, Apa, Fiú, Öreg, 
Irigység, Csáb, Részvétlenség, Rágalom, Gúny, Kajánság, 
Megvetés, Éhhalál) a magyar társadalom problémáit tes-
tesítik meg a színpadon. A festett díszlet „Pest dunaparti 
kinézése”, a játék indulásakor mindenütt sírhalmok, 
melyek a Sírszellem távozásával eltűnnek, és a jelen hely-
színét formálja a játéktér.

Az ünnepi előjáték főszereplői a Sírszellem és a Költő, 
illetve az általuk megidézett és a jelenkorba kalauzolt 
Árpád, aki megrökönyödve észleli népének állapotát. 
A közelmúlt történelmét a hősi tettek helyett a henyeség 
jellemzi, nem tanult dicső múltjából az ország. Az Árpád 
ébredése „színház a színházban”. A Színésznő által „vágyak 
honának” nevezett intézmény az Ifjak megfogalmazásában 
inkább templom, hazafias ügy. A Költő bemutatja a szín-
ház pártolóit és a közönséget is, és megállapítja, hogy elő-
ítélet volt azt hinni, nem érdekli őket a magyar színház. 
„Költő:         E ház az élet zajló iskolája
   És annyi hős érzelmek temploma
   Hogy őket a föld tündérségiről
   Élethasonló játékban mulassa.”

Kelemen László, az első magyar 
nyelvű hivatásos színtársulat vezetője

A Nemzeti Színház első épülete
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A színház vezetése kezdetektől fogva törekedett az igé-
nyes drámák színpadra állítására, s a klasszikusok mellett 
megjelentek a műsorrendben a kor romantikus drá-
maíróinak, Kisfaludy Károlynak, Vörösmarty Mihály-
nak művei is. Szigligeti Ede igazgatása alatt sikerült lét-
rehozni az állandó közönséget, amelyben a prózai 
darabok mellett nagy szerepet játszott a népi tematikájú, 
zenés-táncos népszínmű műfaja és az opera is .

A Nemzeti Színház műsora mindinkább bővült, 
a magyar drámák jelenléte és a Shakespeare-kultusz 
megerősödött. A színház Paulay Ede igazgatósága alatt 
élte első igazi aranykorát. Paulay ismerte a meiningeni 
társulat realista-naturalista törekvéseit, megrendezte 
a Bánk bánt, nevéhez kötődik a Csongor és Tünde és 
Az ember tragédiája első színpadra állítása. A klassziku-
sok mellett korabeli magyar és francia darabokban ját-

szott Jászai Mari, minden idők egyik legnagyobb magyar tragikája, és a „szőke cso-
dának” nevezett Márkus Emília. Szintén nagy névnek számított Újházi Ede, akire a 
róla elnevezett húsleves is emlékeztet, Nagy Imre, az első Csongor és az első Ádám, 
Rákosi Szidi, aki magán-színitanodát is vezetett, Prielle Kornélia, akiért ifjúkorában 
Petőfi lángolt, időskorára pedig Csiky Gergely írta alakjára A nagymama című komé-
diáját, és még sorolhatnánk hosszan a nagyszerű színészeket. 

Színházépítő évtizedek

A Nemzeti Színház létrejötte utáni időszak legfontosabb színházi fejlemé-
nye az volt, amikor 1896-ban a kolozsvári Nemzeti Színház éléről érkező 
Ditrói Mór megnyitotta a modern magyar polgári dráma bölcsőjévé váló 
Vígszínházat. Vezető művészei Varsányi Irén és Hegedűs Gyula voltak, 
francia bohózatok mellett modern realista drámákat is színpadra állítot-
tak. A 20. század elején a Vígszínház fedezte föl a színházszerető közön-
ség számára Molnár Ferencet. 

A kiegyezés utáni időszakot színházépítő évtizedeknek szokás nevezni. 
A már korábban felépült Miskolci Nemzeti Színház és a debreceni 
Csokonai Színház mellett ekkor nyitotta meg kapuit több fővárosi és 
vidéki színházunk.

A színházi közönség gyarapodásával és a műfaji szakosodással összefüggésben új 
színházak is keletkeztek a Nemzetiből kiválva. Először a népszínmű műfaja került 
át az 1875-ben megnyílt Népszínházba, amitől néhány házra lakott a színház 
sztárja, „a nemzet csalogánya”, Blaha Lujza, akiről a teret már életében elnevezték. 

A színházi műfajok szerinti szakosodás másik nagy leválása volt, amikor a zenés 
társulat átköltözött az 1884-ben megnyílt Magyar Királyi Operaházba, ezzel 
tehermentesítve az egyre nagyobb igényeket kielégítő drámai társulatot. 

A magyar színháztörténet jelentős eseménye az Országos Színészeti Tanoda, 
a mai Színház- és Filmművészeti Egyetem elődintézményének létrejötte 1865-
ben, az iskola első tanárai a Nemzeti Színház művészei voltak.

Blaha Lujza (1874 körül)

Vígszínház (1896 körül)

A Nemzeti Színház épülete az 1875-
ös ráépítés után
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A 19. századi magyar dráma néhány alkotása

A 19. század a nemzeti romantika jegyében indult, a kor nagy alkotói közül néhányan 
– költői munkásságuk mellett – drámaíróként is maradandót alkottak. A nagy roman-
tikusok mesterének, Kisfaludy Károlynak tragédiáit (Ilka vagy Nándorfehérvár bevé-
tele) és az európai hagyományokat folytató vígjátékait (A kérők) ma már nem játsszák 
színházaink. A nemzeti dráma megteremtője Katona József és a romantikusok követ-
kező nemzedékét képviselő Vörösmarty Mihály lett.

A század második felének kiemelkedő alkotása Madách Imre – a magyar irodalom 
és színház történetében különleges helyet betöltő – drámai költeménye, Az ember tra-
gédiája. A dualizmus korában a realista-naturalista ízlést követő polgári dráma hoz létre 
maradandó műveket. Ilyenek például Csiky Gergely Proletárok című realista színműve 
és A nagymama című komédiája, illetve Bródy Sándor A tanítónő és A dada című 
naturalista drámái, ez utóbbiak azonban már átvezetnek a 20. századba.

Katona József: Bánk bán

A magyar nemzeti dráma megteremtőjének művei közül (például a Jeruzsálem pusztu-
lása – történelmi szomorújáték, A rózsa, vagy a tapasztalatlan légy a pókok között – 
a reménytelen szerelem vígjátéka) kiemelkedik a Bánk bán, amelynek első változatát 
1815-ben írta meg. 1819-ben a székesfehérvári társulat számára átdolgozta a szöveget, 
de a cenzúra nem engedélyezte az előadást. A végleges változat 1820-ban nyomtatásban 
is megjelent. Az ősbemutatóra végül csak az író halála után, 1833-ban került sor Kassán. 
A kolozsvári (1834) és a budai (1835) bemutatót követően a Pesti Magyar Színház 
1839-ben állította színpadra, ettől kezdve – a szabadságharc utáni önkényuralom éveit 
kivéve – folyamatosan jelen van színpadainkon. 1861-ben Erkel Ferenc Egressy Béni 
szövegkönyve alapján operaszínpadra álmodta, később több filmes és televíziós feldol-
gozásban is megismerhette a közönség.

Értelmezési lehetőségek
Első számú nemzeti drámánknak hatalmas szakirodalma van. Arany János párhuza-
mot vont a dráma ideje és saját kora között, amikor katasztrófahelyzetben békés úton 
nem oldhatók meg a társadalom gondjai. A cselekmény áttekintését segítette azzal, 
hogy a hősöket három szereplő köré (Bánk, Gertrudis és Endre) csoportosította. Gyu-
lai Pál, a 19. század irodalmi vezérének értelmezésében Bánk többszörösen bűnös. 
Horváth János irodalomtörténész a Bánk bánt a shakespeare-i tragédia hagyományait 
folytató remekműnek tartotta. Kosztolányi Dezső szerint „a kecskeméti drámaíró 
sziklából épített valami szilárdat, keményet, komoran-örökkévalót”. Sőtér István iro-
dalomtörténész a Bécsy Tamás féle drámamodell szerinti konfliktusos drámaként jel-
lemezte Katona művét, amelyben a pozitív hős Bánk és a negatív hős Gertrudis között 
feszül az ellentét.
„A Bánk bán-problematika”
A mű keletkezésekor használt magyar nyelv és a 20–21. század élő köznyelve között 
akkora a különbség, hogy az ma már megnehezíti az értő befogadást. A szöveg korsze-
rűsítésére és a szerkezet egyszerűsítésére többen is kísérletet tettek. A 20. század első 
felében Hevesi Sándor három felvonásra vonta össze a cselekményt, és Bánk jellemét 
határozottabbá tette néhány jelenet kihagyásával. A 20. század második felében Illyés 
Gyula a túlbonyolított, nehezen mondható mondatokat és a már ismeretlen régi sza-
vakat tette érthetőbbé, illetve dramaturgiai változtatásokat is végrehajtott a művön. 
A 21. század elején Nádasdy Ádám nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy prózai 
formát használó mai magyar nyelvre ültette át a régies nyelvezetű verses drámát.

Katona József (1791–1830) Kecske-
méten született, és 38 évesen, a város 
főügyészeként itt is hunyt el. Húsz- 
éves korában csatlakozott a pesti tár-
sulathoz, ahol műkedvelő színész- 
ként (kedvenc szerepe Othello volt), 
rendezőként, drámák átdolgozójaként 
és fordítójaként is tevékenykedett. 
A színház és a dráma iránti vonzalmát 
csak erősítette az istenített Déryné 
iránt táplált viszonzatlan szerelme.

A Bánk bán színlapja 1848-ból
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Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

A magyar romantika második nemzedékéhez tartozó költő drámai művei (például 
Czillei és a Hunyadiak, Vérnász – tragédiák, A fátyol titkai – komédia) közül kiemelke-
dik a Csongor és Tünde. 

A drámai költemény utolsó szava a „szerelem”. Vörösmarty első, reménytelen vonzó-
dása tanítványai húga, Perczel Etelka iránt alakult ki, ami után évtizedek kellettek, hogy 
újra szerelemre lobbanjon szíve. Érett férfikorban vette feleségül barátjának, a Pesti 
Magyar Színház első igazgatójának, Bajza Józsefnek a sógornőjét, Csajághy Laurát, aki 
tisztelte a költőt, de a szerelem elkerülte fészküket. Csongor bolyongása ezt az útkere-
sést, ezt a vágyakozást örökíti meg.

A magyaros és az időmértékes verselést váltogató drámai költemény nem kisebb kér-
dést feszeget, mint a boldogság lehetősége vagy lehetetlensége. Az egyszerűnek tűnő 
dilemma a népmese misztikus motívumait (tündér, boszorkány, manó, bocskor- 
ostor-palást, égig érő fa) életbölcselettel átitatva emelkedik filozófiai szintre. Ahogy az 
európai irodalom emberiségkölteményei (Goethe: Faust, Ibsen: Peer Gynt) az élet értel-
mét keresik, a boldogságot kergető Csongor útja is az emberi lét értelmének kutatásává 
magasztosul. Az elmélyülést szolgálja, hogy a régi magyar irodalomból, Gyergyai 
Alberttől ismert Árgirus históriája kiegészül új szereplőkkel: a témát kozmikus méretű 
világdrámává tágítja az Éj világfájdalma, a három vándor pedig az ember ismert útjainak 
járhatatlanságát vetíti elénk. A tükördramaturgia elve alapján párosítható statikus jel-
lemek nem változnak a cselekmény során, határozott értékrendjükkel, életfelfogásukkal 
ellenpontozzák, és egyben ki is egészítik egymást. A drámai költemény terét és idejét is 
tudatosan alakítja Vörösmarty. A körkörösen működő szimmetrikus tér központi 
eleme az aranyalmát termő fa, amely világfaként köti össze a mű három szintjét: az alsó 
és a felső világot, a gonosz ármány szülőföldjét és az égi eszmény, a tündérek honát, 
közöttük a földi világgal, az elveszett édent idéző kerttel. Az idő szimbolikusan telik: 
egy kozmikus napon keresztül bolyong Csongor, hogy a nap végén az éj sötétségében 
találjon rá a mécsesként világító szerelemre.

A Csongor és Tünde 1830-ban öltött végleges formát, 1831-ben jelent meg nyomta-
tásban, és majd negyedszázaddal a költő halála után, 1879-ben állította színpadra a 
Nemzeti Színházban Paulay Ede. 

Madách Imre:  Az ember tragédiája

Drámai alkotásai közül (például Civilizátor – szatirikus vígjáték, Mózes – tragédia) 
kiemelkedik Az ember tragédiája című drámai költeménye, a magyar irodalom egyik 
legismertebb alkotása. Több tucat nyelven olvassák, a világ színházaiban folyamatosan 
játsszák. A világirodalom ismert emberiségkölteményei közül leginkább a Fausttal 
rokonítható. Madách a bibliai keletkezéstörténetet az emberi társadalom korszakainak 
leírásával egészíti ki, és ebben a történetfolyamban az ember, Ádám és Éva az egyénen 
túlmutató távlatokat kap. A drámai költeményben Lucifer és az Úr vitájának vagyunk 
tanúi, amelyben egyértelművé válik, hogy a teremtés nem sikerült tökéletesre. A mű 
végkicsengése azonban a színről színre bekövetkező csalódás ellenére is reménykeltő. 
Halandó porlétünk magasztos célját fogalmazza meg Ádám az űrben: „A cél halál, az 
élet küzdelem, / S az ember célja e küzdés maga.”

A mű első változata a börtönben készült el Lucifer címmel, a második változatot 
Madách az 1850-es évek végén írta. Először barátjának, Szontagh Pálnak mutatta 
meg a kéziratot, akinek javaslatára elküldte Arany Jánosnak. A költőtárs első bele-
olvasásra gyenge Faust-utánzatnak vélte, később, elmélyültebben tanulmányozva 
azonban megérezte benne a zsenialitást. 1861-ben Arany – stilisztikai javításait 
követően – a mű részleteiből felolvasást tartott a Kisfaludy Társaságban, a követ-
kező évben jelent meg nyomtatásban.

Madách Imre Alsósztregován szüle-
tett középnemesi birtokos család gyer-
mekeként, ifjúságát a reformkori esz-
mék gazdagították, felnőttkorában a 
szabadságharc és a bukás utáni meg-
torlások tették próbára. A kiegyezést 
már nem élte meg, negyvenegy éves 
korában halt meg. Magánéletét – 
ebből következően a nőkről alkotott, 
főművében is visszaköszönő vélemé-
nyét – meghatározta a feleségéhez, 
Fráter Erzsébethez fűződő, végül 
válással végződő kapcsolata.

Vörösmarty Mihály Pusztanyéken (ma 
Kápolnásnyék) született, és ötvenöt 
éves korában ünnepelt költőként, a 
forradalom és szabadságharc bukása, 
magánéleti tragédiák és erős depresz-
szió terhét cipelve halt meg Pesten. 
Bölcsész és jogász végzettséget szer-
zett, de hivatása igazán az irodalom 
volt. Költőként, szerkesztőként és szí-
nikritikusként is a romantika eszmé-
nyeit képviselte.
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 A Tragédia a színpadon 

Az ember tragédiáját sokáig könyvdrámának vélték, Paulay Ede volt az a vállalkozó 
szellemű rendező, aki hosszas tanulmányok után – a terjedelemből és a technikai kihí-
vásokból adódó nehézségek ellenére – belevágott a színpadi megvalósításba. Az ősbe-
mutatóra 1883. szeptember 21-én került sor a Nemzeti Színházban. Az első Ádám, Éva 
és Lucifer Nagy Imre, Jászai Mari és Gyenes László volt.

A Tragédia a társművészetek figyelmét is felkeltette. Leghíresebb képzőművészeti fel-
dolgozása Zichy Mihály 1887-ben díszkiadásban megjelent illusztrációsorozata. Zene-
műre ihlette Dohnányi Ernőt (Cantus vitae, 1941), Ránki György az Operaház számára 
misztériumoperát írt belőle (1970), televíziós változatát Szinetár Miklós rendezte 
(1969), Angyali üdvözlet címmel – gyerekszereplőkkel – nagyjátékfilmet készített belőle 
Jeles András (1984), 2011-es feldolgozása Jankovics Marcell nagyszabású rajzfilmje. Jászai Mari Éva szerepében, 1883

A Kecskemét városának ajánlott – a szerző kifejezéseivel 
élve – „dráma öt szakaszban” „előversengéssel” veszi kez-
detét. Már ebben a prológusban és az első szakaszban – 
„a mulatópalota vendégszobájában”, „az 1213-ik esztendő 
vége felé” – körvonalazódik a két szálon futó cselekmény: 
Gertrudis királyné öccse, Ottó, az országot a király távol-
létében kormányzó Bánk bán felesége, Melinda elleni 
cselszövése a magánéleti konfliktust, a magyar urak az 
idegenből származó királyné elleni szervezkedése pedig a 
dráma közéleti, politikai konfliktusát vezeti be. A bonyo-
dalom Bánk megérkezésével bontakozik ki, a közéleti 
szálat erősíti a lopásra kényszerülő Tiborc megjelenése is, 
de a nagyúr egyelőre nem figyel rá. 
A második szakaszban, Petur bán házába érkeznek az 
összeesküvést szervező magyar urak, panaszáradatukat 
Bánk nyakába zúdítják, de az csitítja a „békételeneket”, és 
türelemre inti az urakat. A tanácskozást a gyalázatban 
segédkező Biberach zavarja meg, aki – mint minden drá-
mai intrikus tenné – Bánk tudomására hozza Ottó tettét.

A harmadik szakaszban, Melinda szobájában Bánk 
nem fogadja el a felesége ártatlanságára hivatkozó 
könyörgését. Tiborc panaszát meghallgatva – egy seb- 
helyről felismerve egykori megmentőjét – végül rábízza 
Melindát, hogy vigye haza birtokukra. A királyné elől 
menekülő Ottó megöli Biberachot. 

A negyedik szakaszban, Gertrudis szobájában Melinda 
a királyné fejére olvassa a megrontatását, ezt követően 
Mikhál bán sikertelenül próbálja meg jobb belátásra 
bírni húgát. A feldúltan érkező Bánk felelősségre vonja 
Gertrudist az ország nyomorúságos sorsáért, és a vita 
hevében – még a zendülők érkezése előtt – megöli a tőr-
rel rátámadó királynét. 

Az ötödik szakaszban a királyi palota nagytermében a 
hadjáratból hazatérő Endrét a felesége halálának híre 

fogadja. A király keresi a gyilkost, a zendülők elhárítják 
maguktól, a megérkező Bánk vállalja a polgárháborút 
megelőzendőnek mondott tettét. Mivel a király szárma-
zása okán nem ítélkezhet Bánk felett, párbajra hívja a 
bánt, de mivel ő nem emelne kardot szentként tisztelt 
királyára, Solom mester vállalja magára a kihívást. Bánk és 
Melinda kisfiát, Somát Mikhál menti meg, akinek gond-
viselésére anyai nagyapja bízta a gyermeket. Miközben 
Myska bántól, a királyi nevelőtől megtudjuk, hogy a meg-
becstelenítésben a királyné ártatlan, megérkezik Tiborc 
Melinda holttestével, akire az elmenekült Ottó emberei 
gyújtották rá a házat. A király Bánk tragédiáját megértve 
(„Nincs a teremtésben vesztes csak ő”) és a haza érdekeit 
mérlegelve („Magyarok! előbb mintsem magyar hazánk 
– /Előbb esett el méltán a királyné!”) – hiába követelte 
néhány megszólalással korábban Izidóra az „Igazságot, az 
árván hagyott / Királyfiak nevében”, felmenti a bánt. 
A tragédia utolsó mondatait a gyermekei elé térdepelő és 
őket átölelő királytól halljuk:
„Magyarok! Igen jól esmérem – szeretnek, 
Enyimek! – Hogy ily nemes szívekkel egybe
Férkezni nem tudtál, Gertrúdisom!”

KATONA JÓZSEF: BÁNK BÁN

A Bánk bán kassai ősbemutatója 1833-ban volt, a képen 
Déryné Széppataki Róza (Melinda) és Egressy Gábor (Ottó)
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Csongor „a dicsőt, az égi szépet” nem találva csalódottan 
tér haza útjáról. Kertjében egy almafát talál, hozzákö-
tözve Mirigyet, aki a szabadulása érdekében elárulja a fa 
titkát, beszél ültetőjéről és az aranytermésről. Csongor 
kiszabadítja, ám az érkező Tünde álomba merülve találja 
őt. Találkoznak, de az egymás karjaiban enyelgőknek, 
alighogy rátaláltak párjukra, el kell szakadniuk egymás-
tól. Tünde hajfürtjét Mirigy elorozza, először azért, hogy 
megszerezze az uralmat lányának, majd az ő tragédiáját 
követően (az ördögfiak, Kurrah, Berreh és Duzzog az 
anyja által rókabőrbe bujtatott lányt megeszik) a beszélő 
nevű Ledérnek szánja, hogy Csongor nála leljen „utált 
szerelmet”. 

Csongor újra útra kel, és a következő három felvonás-
ban a megtalált célt, Tündét kutatja. A hármas útnál a 
Kalmártól, a Fejedelemtől és a Tudóstól kér eligazítást, 
akik a vágyálmaikat vakon követve nem tudnak utat 
mutatni, ám Csongor útját az egész emberiségre vonat-
koztathatóvá teszik. Ekkor csatlakozik hozzá Balga 
(alias Árki), a feleségét kereső földmíves, Tünde szolgá-
lójának, Ilmának (alias Böske) férje, aki csak korgó 
gyomrán keresztül tudja kifejezni szerelmét, de gyakor-
latias gondolkodásával, a homokban lelt lábnyomok 
felismerésével kiegészíti az álmodozó Csongort. Az 
ördögfiak varázseszközeit csellel megszerezve – ki így, ki 
úgy – eljutnak a hajnal birodalmába, de Mirigy ármány-
kodása eredményeként itt sem találkozhatnak a szerel-
mesek. Mirigy udvarában és szobájában szerepcserékkel 
leckéztet a boszorkány, Ilmát Balga képében Kurrah 
öleli, az aranyhajjal ékített Ledér Balgát nézi Csongor-
nak, Csongor pedig ismét alszik… s a kajánságot észlelve 
Tünde tovább menekül. Mirigy következő ármánya, a 
csalfa barlang és a jóskút gördíti eléjük az utolsó akadá-
lyokat.

Az ötödik felvonásban Tünde és Ilma kihallgatja az Éj 
mormolását a világ mulandóságáról. 

„ÉJ
Az ember feljő, lelke fényfolyam,
A nagy mindenség benne tűkrözik.
Megmondhatatlan kéjjel föltekint,
Merőn megbámúl földet és eget;
De ifjusága gyorsan elmulik,
Erőtlen aggott egy-két nyár után,
S már nincs, mint nem volt, mint a légy fia.
Kiirthatatlan vággyal, amig él,
Túr és tünődik, tudni, tenni tör;
Halandó kézzel halhatatlanúl

Vél munkálkodni, és mikor kidőlt is,
Még a hiúság műve van porán,
Még kőhegyek ragyognak sírjain,
Ezer jelekkel tarkán s fényesen
Az ész az erőnek rakván oszlopot.
De hol lesz a kő, jel, s az oszlopok,
Ha nem lesz föld, s a tenger eltünik.”

Amikor Tünde megérinti az allegorikus alak fátylát, az 
„Éj gyász asszonya” blank verse-be öntött veretes sorok-
ban földi létre kárhoztatja a tündérlányt. Csongor visz-
szajutva a hármas úthoz ismét találkozik a három ván-
dorral, akik megtépázva tudósítanak arról a fájdalmas 
tapasztalatról, miszerint a vagyon elúszik, a hatalom 
elbukik, a tudás megőrjít, az emberiség három nagy 
vágyálma pusztulásba dönti hajszolóit. Végső elkeseredé-
sében a magányba menekülő Csongor hazatér a kertbe. 
Tünde és Ilma is éppen oda tart. Az ördögfiak az almafát 
elorozni akaró Mirigyet Tünde elé viszik, aki udvarába 
fogadja az immár manókat. A drámai költemény 
csúcspontja a két szolgáló egymásra találását követően a 
szerelmesek Nemtők övezte találkozása. A dilemma fel-
oldása pedig: ha áldozatok árán is, ha csak a magánélet-
ben is, de a vágyott cél, a boldogság elérhető. A drámai 
költemény utolsó – anapesztikus – sorai vigaszt nyújta-
nak, de felidézik az út baljós tapasztalatait is: 

„Éjfél van, az éj rideg és szomorú,
Gyászosra hanyatlik az égi ború:
Jőj, kedves, örülni az éjbe velem,
Ébren maga van csak az egy szerelem.”

VÖRÖSMARTY MIHÁLY: 
CSONGOR ÉS TÜNDE

Csongor és Tünde, Nemzeti Színház, 1879, rendező: Paulay 
Ede, a képen Nagy Imre, valamint Márkus Emília Tünde 
szerepében
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Az első színben „a mennyekben” a világ teremtését 
ünneplik az alkotók. Részeseivé válunk a mennybéliek 
között zajló vitának, aminek eredményeként Lucifert az 
Úr letaszítja a szellemvilágból a „salak” közé, a teremtés-
ben kifejtett munkája jutalmául megátkozva megkapja 
a tudás és a halhatatlanság fáit. 

A második színben „a paradicsomban” az ártatlanság 
állapotában élő Ádámot és Évát a hiúságukon keresztül 
Lucifer rábírja, hogy beleharapjanak a tiltott gyü-
mölcsbe. A tudás kiemeli őket a békebeli állapotból, 
a halhatatlanság gyümölcsének megkóstolására már nem 
marad idő, az Úr kiűzi őket az édenkertből. 

A harmadik színben „a pálmafás ligetben a paradicso-
mon kívül” az emberi civilizáció kezdeti küzdelmeivel 
zárulnak a nyitó keretszínek. Ádámra Lucifer – a terem-
tés tökéletlenségét bizonyítandó – álmot bocsát, és egy 
nagy utazásra, jövőlátásra viszi az emberiség ősét. 

A következő történeti színekben Lucifer vezetésével 
Ádám bejárja az emberiség történelmének nagy idősza-
kait és helyszíneit, ahol Ádám a kor jeles alakjaiban min-
dig új eszmékkel keresi az emberi lét tökéletes megvaló-
sulását, de folyamatosan csalódnia kell. Madách a hegeli 
triádot alkalmazva a tézis-antitézis-szintézis hármasával 
fűzi össze a különböző korokat, eszméket. Lucifer forté-
lya, hogy Ádámot mindig a megtalált új eszme kiürese-
désének, a korszak hanyatlásának idejére kalauzolja.

A negyedik színben (Egyiptom) Ádámot a piramist 
építtető ifjú fáraó alakjában látjuk, ám az istenkirály a 
férjét sirató rabszolganő, Éva fájdalmára figyelve egy új 
eszmény felé indul. 

Az ötödik színben (Athén) Ádám Miltiádészként 
kiábrándul a megtalált szabadság eszméjéből, mivel a 

demagógok megté-
vesztik a népet, s ha- 
lálra ítélik a győztes 
hadvezért. A felesége, 
Lucia alakjában Éva 
sem tudja meggyőzni, 
hogy fordítsa kato-
náit sajátjai ellen. 

A hatodik színben 
(Róma) Ádám Sergi-
olus életét élve min-
den eszményt elvetve, 
a dögvésszel sújtott 
városban hajszolja a 
gyönyört, de üresnek 
érzi magát. Júlia (Éva) 
emlékezteti valami 
régen volt tiszta létre, de csak Péter apostol megjelenése-
kor éled fel benne az új tan iránti fogékonyság. 

A hetedik színben (Konstantinápoly) Ádám a keresz-
tes háborúból visszatérő Tankréd lovagként érkezik a 
városba, ahol a szeretet vallását a „vérengző kereszt” 
uralma váltotta fel. Éva Izóraként ébreszt benne régről 
ismert érzelmeket, de elválasztják őket egymástól a 
középkor sötét szörnyei és a zárda fala. 

A nyolcadik színben (Prága) Ádám Keplerként a tudo-
mányba menekül, a tudását azonban a felesége, Borbála 
kicsapongó életének költségeit fedező horoszkópokra 
kell fecsérelnie. A szín végén Kepler álomba merül. 

A kilencedik színben (Párizs), a történeti színek közül 
a középsőben – mintegy álom az álomban – Dantonként 
olyan csodát él át, amit ez egyszer nem Lucifer irányít, és 
amiből nem csalódottan ébred. Éva kettős alakban jele-
nik meg, először büszke arisztokratanőként, aztán a nép-
haragot megtestesítő pórnőként. 

A tizedik színben (újra Prága) a felébredő Ádám a vér-
től és sártól elborzadva, de mégis lelkesedve emlékszik az 
álomban látottakra. A tanítványát a tudás korlátairól 
felvilágosítva indul tovább. 

A tizenegyedik színtől kezdve (London, Madách 
jelene) Ádám egy a sokak közül, itt először egy a világot 
kívülállóként szemlélő „élemedett férfiú”, akinek eleinte 
tetszik a szabad verseny, a „közjólét érzete”, majd mikor 
munkásként vegyül el a tömegben, megtapasztalja a kor 
ellentmondásait. Éva polgárlányként bizonyul – mint 
minden áru – megvehetőnek. A londoni szín egy közép-
kori műfajt felelevenítve, a népes szereplősereg haláltán-
cával végződik.

MADÁCH IMRE:  
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA

Az ember tragédiája, Nemzeti Szín-
ház, 1964, rendező: Major Tamás, 
a képen Váradi Hédi, Sinkovits Imre 
és Kálmán György

Az ember tragédiája, Nemzeti Színház, 1960, rendező: Major 
Tamás, a képen Básti Lajos, Major Tamás és Lukács Margit
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A tizenkettedik szín (Falanszter) az első jövővízió, 
amelyben Ádám ifjú tudósjelöltnek mondja magát, és így 
figyeli az egyenlőség utópiáját megvalósító és a Föld 
kihűlésére készülő kaptafa-tudományban boldogtalanul 
leledző, számokkal jelölt embereket. Éva a gyermekéért 
küzdő anyaként Ádámban ismét feléleszti a szerelmet, 
mivel azonban azt a tudós társadalom betegségnek véli, 
menekülnie kell. 

A tizenharmadik színben (Az űr) Ádám elszakad a 
Földtől, egyre távolabb jut – Lucifer már örvendezik –, 
de mielőtt végleg feladná, a Föld szelleme hívó szavára 
magához tér, és új cél felé indul. 

A tizennegyedik színben (Eszkimó szín) megtört 
aggastyánként érkezik a hegyről a Nap kihűlése követ-
keztében „hóval és jéggel borított” vidékre, ahol az 
emberek a létfenntartás küzdelmében állatias szinten, 
ösztöneiktől hajtva vegetálnak. Bekövetkezett a vég, már 
az eszkimó feleségeként felkínálkozó Éva sem oldja az 
iszonyt. Ádám kérésére Lucifer véget vet az álomnak.

A tizenötödik színben (újra a paradicsomon kívül) 
Ádám borzadva ébred az álombeli utazásból. Lucifer az 
álomban felmutatott jövővel azt próbálja bizonyítani, 
hogy a teremtés tökéletlen, az embernek végzete van csu-
pán, szabad akarattal a sorsa formálására nem rendelkezik.

„ÁDÁM
Uram! Rettentő látások gyötörtek,
És nem tudom, mi bennök a való.
Oh, mondd, oh mondd, minő sors vár reám:
E szűk határu lét-e mindenem,
Melynek küzdése közt lelkem szürődik,
Mint bor, hogy végre, amidőn kitisztúlt,
A földre öntsd, és béigya porond?
Vagy a nemes szeszt jobbra rendeléd?
Megy-é előbbre majdan fajzatom,
Nemesbedvén, hogy trónodhoz közelgjen,
Vagy, mint malomnak barma, holtra fárad,
S a körből, melyben jár, nem bír kitörni?
Van-é jutalma a nemes kebelnek,
Melyet kigúnyol vérhullásaért
A kislelkű tömeg? Világosíts fel,
S hálásan hordok bármi végzetet;
Csak nyerhetek cserémben, mert ezen
Bizonytalanság a pokol. –”

Ádám öngyilkossággal szeretné elkerülni az elé tárt 
jövőt, de Éva közlésére, miszerint gyermeket vár, meg-
adja magát az Úrnak. Az Úr hangjával zárul a mű: „Mon-
dottam, ember: küzdj és bízva bízzál!”

1. Tanárotok segítségével szerezzétek be az Országos Színháztörténeti Múzeum dokumentumaiból a 
Tipotéka Kiadó által 1998-ban összeállított és kiadott Magyar színházi arcképcsarnok I–II–III. című 
kártyasorozatot! Válogassátok ki közülük a legismertebb színészegyéniségeket, olvassátok el a kártyák 
hátlapján lévő életrajzukat, majd – miközben magatok elé tartjátok a kártyán lévő rajzot vagy fényké-
pet – egyes szám első személyben mutatkozzatok be egymásnak az adott színészként!

2. Emeljétek ki a Bánk bán egy azonos részletét az eredeti Katona József által írt szövegből és 
Nádasdy Ádám kortárs szövegéből, majd vessétek össze, és állapítsátok meg a különbségeket! Vitassá-
tok meg, szükség van-e az ilyen átírásokra, szükséges-e az eredeti mű ilyen fajta felfrissítésére!

3. Nézzétek meg felvételről Madách Imre Az ember tragédiája című művének a zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színház művészei által Ruszt József rendezésében színpadra állított feldolgozását! Nyissátok 
meg az Oktatási Hivatal honlapján az előző évek emelt szintű érettségi vizsgáinak írásbeli feladatlap-
jait, majd oldjátok meg a feladatlapok harmadik részében található – a fenti előadásra vonatkozó – 
feladatokat! 

• „Elemezze a dráma tisztelete és az eredeti rendezői értelmezés kettősségét Az ember tragédiája Ruszt 
József által rendezett előadásában! Milyen megoldások tükrözik a hagyománytól eltérő olvasatot, és 
mi utal a dráma szövegének, gondolatiságának, szerkezetének tiszteletben tartására?”

• „Miért nevezhető modern misztériumdrámának Az ember tragédiája előadása Ruszt József rendezé- 
sében? Milyen rendezői megoldások mutatják ezt az értelmezést? Válaszában térjen ki a miszté- 
riumdrámák hagyományára!”

FELADATOK,  JÁTÉKOK
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A POLGÁRI DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ KIALAKULÁSA

„Dehogy is vagy császár, Peer;
csak hagyma vagy.
S most, kedvesem, meghántalak itt!
Sem bőgés, sem kunyerálás nem segít.
(Felvesz egy hagymát és rétegenként hántani kezdi) […]
Hű! mennyi burok van itt, töméntelen!
Dehát a magját meg sohasem lelem?”

(Henrik Ibsen: Peer Gynt, Áprily Lajos fordítása)

A modern dráma fórummá változtatta a szín-
padot, ahol meg lehetett vitatni a polgári tár-
sadalom problémáit. Szerinted generációd 
milyen kérdéseire keres(hetne) választ a kor-
társ színház? 

A 19. század második felétől alapvető változáson ment keresztül az a klasszikus (konflik-
tusos) dráma, amelyet a reneszánsz és a klasszicizmus színháza teremtett meg. A bölcs 
belátásra képtelen, szűk látókörű zsarnokkal szembeszálló Antigoné vagy a király- és 
testvérgyilkosság bűnét felismerő Hamlet egyéni döntései, szavai és tettei helyretolják 
a világ kizökkent rendjét: a tragikus hős halála harmóniát teremt, és igazolja egy erköl-
csi értékrend érvényességét. Négyszáz évvel később Henrik Ibsen A vadkacsa című drá-
májának háziorvosa viszont már betegségként diagnosztizálja, és „heveny világboldo-
gításnak” nevezi Gregers Werle immár csak egyetlen család erkölcsi megtisztulására 
korlátozódó és egy kislány öngyilkosságához vezető tettét. 

A művelt polgár színháza

Ez a modern dráma születéséhez vezető folyamat a Nagy Francia Forradalommal kez-
dődött, a napóleoni háborúkkal, majd az 1848-as polgári forradalmakkal folytatódott, 
és az első világháborúval ért véget.

Európa nagyvárosaiban a 19. század közepére alakult ki az a színházi struktúra, 
amelyben megkülönböztethető néhány államilag támogatott és számos magánszínház. 
A vezető prózai színházak és az operaházak a művelt polgár társasági életének színterei 
voltak. A magánszínházak léte viszont a bevételtől függött. A belvárosi bulvárszínhá-
zaknak ugyanúgy ki kellett szolgálniuk az „ezerfejű Cézár” igényeit, mint a külvárosok 
népszínházainak, amelyek otthont adtak a zenés bohózat, a zenés népszínmű, majd az 
operett műfajának. Ez a szerkezet a 19. század második felére konzerválta a romantika 
színházi kultúrájának sztárközpontúságát, továbbá a kockázatvállalástól való félelmet. 
A profitra törekvő színházak vezetői ugyanis anyagi megfontolásból elzárkóztak a for-
mailag és tartalmilag kísérletező, kortárs drámák bemutatásától, és a klasszikusokat is 
csak átírva, megcsonkítva vitték színre. 

Ebbe a vákuumba robbant be a II. György szász-meiningeni herceg 
vezette udvari színház, mely a történelmi realizmust jellemző „műhű-
ség” jegyében tartott tükröt a kor kommersz színházának. 1874 és 
1890 között harmincnyolc nagyváros csodálhatta meg, ahogy Julius 
Ceasart a római Pompeius szobor mása előtt gyilkolták meg, s megrö-
könyödve tapasztalhatta, hogy Marcus Antonius nem a közönség, 
hanem a holttestre néző és egyre vadabbul viselkedő tömeg felé for-
dulva mondja el a nevezetes gyászbeszédet. Először hallhatta a Macbeth 
„obszcén” kapusjelenetét, A képzelt beteg „erkölcstelen” riposztjait.

A meiningeniek ugyanis nem a klasszikusok népszerű átiratait, 
hanem Shakespeare, Kleist, Schiller, sőt Ibsen – akkor valamennyi 
nyilvános színházban betiltott – Kísértetek című drámájának teljes 
szövegét használták, továbbá ragaszkodtak a korhű jelmezekhez, kel-
lékekhez és díszlethez. Az európai színházak általában öt jelmezgar-

Shakespeare Julius Caesarjának 
egyik jelenete fametszeten a 
meiningeni udvari színházban

Az „ezerfejű Cézár” kifejezés a siker-
ről vagy bukásról döntő, fizető 
közönséget jelenti. Hatalmáról olvas-
hatsz Goethe Faustjában („Előjáték a 
színpadon”) vagy Dumas és Sartre 
Kean, a színész című darabjában.

Nem kerültek színpadra Heinrich 
von Kleist (1777–1811), Georg 
Büchner (1813–1837) és Alfred de 
Musset (1810–1857) romantikus 
drámái (pl. Homburg hercege, Woy-
zeck, Lorenzaccio), amelyekben elő-
ször kérdőjeleződött meg a személyi-
ség autonómiája, az identitás biztos 
önazonossága. 

VIII.
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nitúrával (antik, középkori, spanyol, Wallenstein-kori és rokokó) és 
néhány állandó díszletelemmel (vadon erdő, ugyanaz tisztással, sza-
bad vidék, park stb.) rendelkeztek, és ezt használták minden előadá-
son. A herceg rendezéseiben viszont a színpadkép úgy nézett ki, 
mintha egy régész rekonstruálta volna a cselekmény terét és idejét.

Munkatársa, Ludwig Chronegk az eredeti helyszíneket felkeresve ter-
vezte meg a látványt, melyet speciális világítási effektusok és hanghatá-
sok tettek időutazássá. A történteket nem a nagy személyiségek egyéni-
ségéből vezették le, hanem az alakok egymáshoz fűződő viszonyára és 
a népre irányították a figyelmet: különleges szenzációnak számítottak a 
tömegjelenetek. S míg az európai színházakban az előadás egésze a sztárok játékán múlott, 
ezekben a rendezésekben már megfigyelhetők a társulati rendszer jelei. 

Az európai drámairodalom csonkítatlan klasszikusainak tükrében még feltűnőbbé 
vált, hogy ifj. Dumas, Scribe, Sardou, Feydeau társalgási színművei, bohózatai a siker 
receptje alapján készültek: pergő dialógusokkal, kötelező nagyjelenettel, boldog véggel 
és ünnepelt sztároknak írt szerepekkel. A bulvárszínház futószalagon termelte azokat 
a darabokat és előadásokat, amelyekben csak úgy jelenhettek meg a kor égető társa-
dalmi problémái, hogy az ne zavarja a fizető közönség kikapcsolódását.

A társadalmi realizmus

Ezzel a szemléletmóddal fordult szembe a század végén a társadalmi realizmus. Párizsban 
André Antoine (Théâtre Libre, 1887), Berlinben Otto Brahm (Freie Bühne, 1889), 
Magyarországon pedig Hevesi Sándor (Thália Társaság, 1904–1908) próbált meg a 
városi/állami támogatástól és a piactól is függetlenül működni. Magánegyesületek előadá-
sain született meg a művészszínház fogalma, mely mind a mai napig arra törekszik, hogy 
a színház a társadalom valós állapotára tudatosan reflektáló, kísérletező intézmény legyen.

Az esztétikailag értékes, kortárs drámák színrevitelének az volt a célja, hogy hús-vér 
„emberi dokumentumok” szembesítsék a nézőt azzal a világgal, amelyben létező való-
ság a házasságtörés, az alkoholizmus, a gyermekgyilkosság. A 18. században a polgári 
szomorújáték műfaja azt bizonyította be, hogy a tragédia nem az arisztokrácia kizá-
rólagos tulajdona: Lessing Emilia Galotti, Schiller Ármány és szerelmének Lujzája 
polgári származásuk ellenére tragikus hősként viselkednek.

A 19. században a naturalista dráma igazolta Gerhart Hauptmann tézisét, mely 
szerint „a művészet színe előtt, csakúgy, mint a törvény színe előtt is minden ember 
egyenlő”. 

Gerhart Hauptmann (1862–1949) 
irodalmi Nobel-díjas, német drá-
maíró. Naturalista műveiben színre 
viszi az 1844-es sziléziai takácsfel-
kelést (A takácsok), iróniával ábrá-
zolja a művelt német polgár színhá-
zát (A patkányok), pontosan rögzíti 
a kisember életének bűn nélküli 
tragikumát (Henschel fuvaros). 
Hannele mennybemenetele című 
darabja erős hatással volt Molnár 
Ferenc Liliom című „legendájára”.

A naturalista dráma és színház egyik alapszövege August Strindberg Előszó 
a Júlia kisasszonyhoz című írása (1888). Ebben olyan társadalmi problémák nyil-
vános megvitatását szorgalmazza, mint „a szociális emelkedés és bukás, a maga-
sabb és alacsonyabb, a jobb és a rosszabb problémája, valamint a férfi és a nő 
viszonyának kérdése”. 

A dráma piramisszerű szerkezeti ívét (expozíció → fokozás → tetőpont → bukás 
vagy fordulat → katasztrófa + felzaklató, tragikus, a végső feszültséget garantáló 
mozzanat) ettől az időszaktól kezdve tekinti a dramaturgia kötelező érvényű-
nek. Gustav Freytag 1863-ban rögzített „céhes fogásairól” részletesebben olvas-
hatsz Andreas Kotte Bevezetés a színháztudományba (2015) című művében.

Georges Feydeau Vigyázz Amélie-re! 
című társalgási színműve, 1908

Gerhart Hauptmann És Pippa tán-
col! című darabja 1906-ban (Lessing 
Színház)
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Valóság a színpadon 

Comte, Darwin és Marx elméletei alapján születnek meg azok a hétköznapi élethely-
zeteket ábrázoló darabok, amelyekben munkások és parasztok tipikusnak vélt tetteit 
és beszédjét öröklött, biológiai adottságaik, illetve az a miliő határozza meg, amelyben 
élnek. 1803-ban Goethe műve, a Szabályok színészek számára még megtiltotta, hogy 
a színpadon orrot fújjanak vagy köpködjenek. Az 1890-es évek színészei málladozó 
falak között, koszlott padlón, klinikai kórkép alapján játszották fuvarosok, bányászok, 
takácsok, prostituáltak stb. tipikus betegségeit (kóros alultápláltság, tüdővész, morfi-
umfüggés). A színpadra tűzhely, tálalószekrény, fapad (ha kellett, élő tyúk), a színész 
kezébe pipa és mosórongy került. A lábosban tényleg főtt a káposzta, a serpenyőben 
tényleg sült a hús. S mivel az volt a cél, hogy a dobozszínpadon fotográfiaként eleve-
nedjen meg az élet egy szelete, a színésznek meg kellett tanulnia egy úgynevezett 
„negyedik fal” előtt játszani.

Ezek a színházkulturális változások radikálisan átértelmezték azt a schilleri gondola-
tot, mely szerint „a színház morális intézmény”. A művészszínházak repertoárján szinte 
kivétel nélkül kortárs írók szerepeltek, az ősbemutatók heves reakciót váltottak ki. 
A modern dráma színháza újra a polgári nyilvánosság fóruma lett, ahol meg lehetett 
vitatni az őket érintő problémákat. 

A polgári mítoszok vége

Ennek a folyamatnak a katalizátora Henrik Ibsen, akit (Lessinghez és Schillerhez 
hasonlóan) a polgár önképének identitásalkotó tényezői érdekelték. Ha társadalmi 
drámáit komédiaként olvassuk, kíméletlenül lepleződnek le önmagukat valódinak 
feltüntető álértékeink. Ibsen szerint a tiszta polgári erkölcs a 19. század végére már 
csak mítosz. Az önmegvalósítás olyan lehetőségei, mint a tisztességes munka, az 
őszinte szereteten alapuló család és a pénzben is mérhető teljesítmény nem garantálják 
sem a boldogságot, sem az önbecsülést. A tisztes polgári életforma csak látszat, 
az önámítás szükségszerű. 

A morális forradalom magányos „világboldogítói” emberi életek árán leplezik le 
a korrupciót (A társadalom támaszai, 1877), a nőkre kényszerített szerepek ember-
telenségét (Babaház, 1879), az élethazugságok sorát (A vadkacsa, 1884), a félté-
kenységet és az önzést (Solness építőmester, 1892). Érthető, miért az „idegen” az 
Ibsen-drámák egyik kulcsszava. „Nem tölthetem az éjszakát egy idegen ember laká-
sán”, mondja a távozó Nóra a férjének. „Az utolsó pár pillanatban, amelyet egykori 
otthonomban töltök, nem akarom, hogy idegenek háborgassanak”, utal Hjalmar az 

őt rajongásig szerető Hedvigre. Ezekben az úgyneve-
zett analitikus drámákban az alakok közötti viszo-
nyokat megváltoztató tett (a váltóhamisítás, a valódi 
apa eltitkolása) már rég megtörtént: a múltbeli ese-
mény a párbeszédekből derül ki, a jelen idejű cselek-
mény pedig ezt elemzi (analizálja). E folyamat során 
szeretettnek mondott családtagok, barátok, szerel-
mek, sajátnak hitt szerepek, magatartásformák, érté-
kállítások válnak idegenné. Szembesülünk a múlt tit-
kaival, hazugságaival és az alakok véleményével. Ez a 
kérlelhetetlen őszinteség teremtette meg a polgári 
társadalom visszásságait feltáró kritikai realizmust, 
ami mindmáig mozgatórugója a társadalmunk állapo-
táért felelősséget érző színháznak.

Henrik Ibsen (1828–1906) norvég 
drámaíró, aki szerint „írni annyit 
jelent, mint törvényt ülni saját lelkünk 
felett”. Első (romantikus) drámái (pl. 
Brand, Peer Gynt) még verses törté-
nelmi művek. Realista darabjaiban 
viszont már mindennapi embereknek 
kell(ene) szembesülniük a polgári tár-
sadalom visszásságaival, mindenek- 
előtt saját élethazugságaikkal. 

Henrik Ibsen: Nóra – karácsony 
Helmeréknél, Katona József Színház, 
2016, rendező: Székely Kriszta, a 
képen Ónodi Eszter, Fekete Ernő és 
Kocsis Gergely
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Jelenben élő múlt: a szembeteg öreg Werle nagykeres-
kedő lelkifurdalásból és nem önzetlenül támogatja egy-
kori üzlettársa, a helyette börtönre ítélt Ekdal fiát. Haj-
dan teherbe ejtette egykori házvezetőnőjét, Ginát, majd 
hogy megszabaduljon a gyerektől, Hjalmarhoz adta 
feleségül. Az igazságot, hogy a szintén szembeteg kislány 
nem az övé, nem tárták fel Hjalmar előtt.

Jelen: Hjalmar tettei a dráma első percétől kezdve arról 
tanúskodnak, hogy becsapja önmagát. Gyenge, lusta, 
egoista férj, apa és fiúgyermek. A szavai viszont ennek 
ellenkezőjét hirdetik. Évek óta játssza a felelősségteljes, 
gyengéd családapa szerepét, s alakításához felesége és a 
háziorvos is asszisztál. (Ahogy az egész család úgy tesz, 
mintha a koszlott padlás és a lavórban úszkáló sebesült 
vadkacsa erdők-mezők szabad életét kínálná az öreg 
Ekdalnak.) S ez az öncsalás csak a korábbi nagy Ibsen-hő-
söket (Brandót, Stockmannt) karikírozó Gregers és a 
szavakat valóságnak tekintő Hedvig számára nem egyér-
telmű. Hiszen végső soron az okozza a romlatlan kislány 
halálát, hogy elhiszi: komolyan kell vennie egy ripacs 
könnyes-patetikus szavait („Hedvig, eldobnád-e értem 
az életed?”). 

Jövő: a fellegek-
ben járó Gregers 
kivételével min-
denki tudja, az 
áldozat teljesen 
felesleges volt, hi- 
szen „Egy év se 
telik bele, és meg-
látja, a kis Hedvig 
emléke már csak 
arra lesz jó [Hjalmarnak], hogy szép, megható szavalato-
kat mondjon róla. […] tetszeleg[jen] a gyászoló apa sze-
repében, miközben térdig gázol a meghatóbbnál megha-
tóbb érzelmekben s az önsajnálatban” (Bart István 
fordítása). Ám az is egyértelmű, hogy a tisztességes(nek 
látszó) polgári életmód titkainak leleplezése életveszé-
lyes, ha az „örök tizenharmadikok” olyan embereken 
akarják „behajtani az eszményeiket”, akik(mint Hjalmar 
Ekdal) önvédelemből élnek egy erkölcstelen „mocsár-
ban”. Mivel nem tudnak megfelelni sem a társadalom, 
sem saját elvárásaiknak, valóságnak hitt maszkokat kell 
viselniük. Hiszen csak így – Peer Gynt-i „hagymaként” 
– élhetik le semmiképp sem nagy formátumú, de „egész 
kellemes” életüket.

IBSEN:  A VADKACSA

A Nóra címmel ismert drámában nem az az érdekes, 
hogy egy feleség – évekkel a dráma kezdete előtt – nagy 
kölcsönt vesz fel egy déli utazásra, hogy megmentse 
nagybeteg férje életét, majd a váltóra ráhamisítja halott 
édesapja nevét. Inkább az, hogy a dráma fordulópont-
jain (amikor Krogstadt megzsarolja Nórát; amikor 
Helmer megtudja, hogy felesége szerelemből és ostoba-
ságból bűncselekményt követett el; amikor a kölcsönfel- 
vételt elvből elutasító és makulátlan elveire büszke férj 
feje fölül elhárul a veszély) milyen világkép jegyében rea-
gálnak egymásra a „babaház” lakói. G. B. Shaw, angol író 
szerint „a dráma történetében újszakasz kezdődik azzal 
a jelenettel, amikor az estélyről hazatérő Nóra leveti jel-
mezét, és azt mondja férjének: 

IBSEN: BABAHÁZ

A vadkacsa, Kecskeméti Katona József 
Színház, 2017, rendező: Fodor Tamás, 
a képen Nagy Katica és Fehér András

Nóra, Madách Színház Kamara Színháza, 1954, 
rendező: Bozóky István, a képen Kelemen Éva, 
Tímár József, Horváth Jenő és Tolnay Klári
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»Ülj ide, Torvald, sokat kell beszélnünk egymással«”.
Mert mi is történik ebben a pillanatban? Egyfelől Nóra 
felméri helyzetét, és felismeri: egész életében valakinek 
(apjának, férjének, gyermekeinek) a játékbabája volt, ily 

módon sem önmagát, sem az életet, sem a valóságot nem 
ismeri, irányítani pedig képtelen. Ennek az önhibáján 
kívüli tehetetlenségnek a szimbóluma a babaszoba. Más-
felől e felismerést az okozza, hogy rájön: férje, Krogstadt 
vagy saját tetteinél sokkal fontosabbak a tettek okai és 
azok értékelése. Mert a modern drámában nem tettek és 
akciók, hanem apró rezdülésekből leszűrt vélemények 
csapnak össze. A házassági köteléket nem szerelmi 
bonyodalom, nem egy „harmadik” tépi szét, hanem élet-
felfogások közötti különbségek. Férjével ellentétben 
Nóra nem hajlandó elfelejteni a történteket, hanem meg 
akarja érteni őket, hiszen ez az előfeltétele annak, hogy 
vágyaihoz igazítsa lehetőségeit: „Zavarosak ezek a dol-
gok a fejemben. Csupán azt tudom, hogy egészen más 
véleményem van mindenről, mint neked. […] Utána kell 
járnom, kinek van igaza, a társadalomnak vagy nekem.” 
(Németh László fordítása.) Ibsen darabjai ezért a kérlel-
hetetlen szembenézés drámái.

FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Hasonlítsd össze Szophoklész Oidipusz királyát Ibsen A vadkacsájával abból a szempontból, milyen 
jellegűek, és milyen dramaturgiai szerepük van a múltbeli történéseknek! 

2. Ibsen drámájában nem látjuk Nóra tarantelláját. Vajon miért pont ezt a táncot választotta az író? 
Gyűjtsd össze, mit kritizál Nóra játékmódjában a férje, milyen hatással van rá az esti produkció! 
Helyezd a szituációt a 21. századba: válassz zenét, táncot, jelmezt, és legalább tíz mondatban indo- 
kold döntéseidet!

3. A legnagyobb botrányt kiváltó Ibsen-drámának két átirata is született, és mindkettő látható volt a 
magyar színpadokon: Elfriede Jelinek: Mi történt, miután Nóra elhagyta a férjét, avagy a társaságok 
támaszai (1977) és Lucas Hnath: Nóra, II. rész (2017).
Olvasd el figyelmesen újra Nóra és Torvald utolsó beszélgetését! Szerinted mi történt a 19. század-
ban, miután Nóra elhagyta a férjét? S miért és hogyan találkozhatott volna Nóra és Torvald tizenöt 
év múltán?

4. Írj 3-3 blogbejegyzést Lindéné és Nóra egyik gyereke, illetve Sörbyné és Hedvig nevében fiktív 
életük elejéről, közepéről és végéről! Megoldásod utaljon a cselekmény egy konkrét mozzanatára, 
fejezze ki az alak érzelmi állapotát!

Babaház (Nóra), Stúdió K Színház, 2016, rendező: Jeles 
András, jelenet az előadásból
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IX. CSEHOV ÉS SZTANYISZLAVSZKIJ

„Maga már előre gúzsbaköti magát valami kieszelt dolog-
gal; ez gátolja abban, hogy elevenen, szervesen felfogja 
mindazt, ami maga körül történik. Maga meghatározott 
szerepkört játszik, nem pedig élő embert.”

(Vaszilij Toporkov: Sztanyiszlavszkij a próbákon, 1950, 
Benedek Árpád fordítása)

Mitől jó és mitől sikeres egy színházi előadás? 
Mitől működik jól egy család? S mi a titka egy 
őszinte párkapcsolatnak? Mit gondolsz ezek-
ről a kérdésekről te, és mit válaszolnának 
Csehov Sirályának alakjai?

A történelmi és a társadalmi realizmus Európa színpadjain elvárássá tette a 
pontos szövegelemzést, az ennek alapján kidolgozott látványvilágot, a szí-
nészek és a tömeg játékának összhangját. Az 1830-as években lezajlott 
„bútorozási fordulat” során, amikor is asztalok és székek kerültek a súgó-
lyuk elé, a színészek még panaszkodtak, hogy kerülgetniük kell az akadá-
lyokat. A 19. század végére azonban a társalgási drámák szereplői már 
magától értetődően írtak levelet, ittak konyakot, gyújtottak rá: a színpadon 
is használati funkciójuknak megfelelően használták a hétköznapi tárgyakat. 
A „negyedik fal” mögött játszó, naturalista színész pedig már ásított, vaka-
ródzott, és hátat is fordíthatott a közönségnek.

Ugyanakkor egy kritikus találóan jegyezte meg, hogy a kor egyik legna-
gyobb színésznője, Sarah Bernhardt A kaméliás hölgy címszerepében töb-
bet köhögött, mint egy tüdőszanatórium lakói egy hét alatt – tehát a beteg-
ség tüneteinek puszta utánzása nem tette hihetővé az alakítást. De miért? 
Mi az oka annak, hogy az a gesztus, az a mimika, ami a hétköznapi életben 
természetesen, magától kialakul, a színpadon eltűnik vagy eltorzul? 

Sztanyiszlavszkij munkássága 

Konsztantyin Sztanyiszlavszkij erre a kérdésre kereste a választ. Színészpedagógusként 
pszichológiai alapra helyezte a tanulhatónak és taníthatónak feltételezett színészmester-
séget. A Moszkvai Művész Színház rendezőjeként azt tartotta feladatának, hogy segítse, 
ellenőrizze és összehangolja azoknak a színészeknek az alkotómunkáját, akik az átélésre 
törekednek. Egy Sztanyiszlavszkij-tanítványnak ugyanis nem szabadott megelégednie 
sem azzal, hogy létre tudja hozni a katona jellegzetes figuráját, sem azzal, hogy különbsé-
get tud tenni a sorkatonák, tisztek, tábornokok ábrázolása között. Nem lehetett „iparos”, 
aki csupán felmondja a szöveget, és alkalmazza a színpadi játék sztereotip fogásait, és nem 
lehetett „dilettáns, aki csak a tipikust mutatja meg, vagy jól bevált eszközeit ismételgeti.”

A lélektani realizmusra törekvő színész finom megfigyelőképesség birtokában és spe-
ciális tréning eredményeként arra képes, hogy egy bizonyos alakot teremtsen meg – pél-
dául Alekszej Petrovics Fedotyik hadnagyot, aki Csehov Három nővér című drámájában 
a betegnek hitt Bobiknak ajándékot ígér, a tűzvész éjszakáján mindenét elveszti, s állan-
dóan fényképezik. Ez a színészet tehát elutasítja a mechanikus játékot, és a szereppel való 
teljes azonosulásra, a drámai alak különleges, egyedi vonásainak ábrázolására törekszik. 

Konsztantyin Sztanyiszlavszkij 
(1863–1938) orosz színész, rendező, 
a lélektani realizmus „Rendszerének” 
megteremtője. A színész munkája cím-
mel olvasható főműve naplóként, pár-
beszédes formában, konkrét próbale-
írásokkal szemlélteti egy átélésre 
törekvő színinövendék munkáját a 
szereppel és önmagával.

Sarah Bernhardt a kaméliás hölgy 
szerepében, 1880

„A színészi alkotó munka folyamata tehát a drámában való elmélyedéssel kezdő-
dik. A színésznek mindenekelőtt önállóan vagy a rendező segítségével meg kell 
találnia a darab alapvető motívumát, azt az adott szerzőre jellemző művészi szán-
dékot, eszmét, amely az író művének magját képezte, és amelyből olyan szervesen 
nőtt ki az egész mű, mint magból a növény.” (Sztanyiszlavszkij)
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A lélektani realizmus

Sztanyiszlavszkij fontos felismerése, hogy ez a komoly tanulást 
és állandó gyakorlást igénylő, individuális emberábrázolás csak 
olyan színházban valósulhat meg, amelynek működési rendje 
lehetővé teszi a meghatározott módszerekkel, gondosan felépí-
tett, hosszú próbafolyamatot és a művészi igénnyel kialakított 
repertoárt. Csak ilyen körülmények között kovácsolódhat össze 
az a társulat, amelynek tagjai a legapróbb mellékszerepet is 
főszerepként formálják meg. S csak ilyen keretek között valósul-
hat meg az a „pszichotechnika”, amely arra törekszik, hogy a 
néző ideig-óráig elhiggye: a színpadon „civil” reakciót lát. Ezért 
az 1910–1920-as években próbatermekben és stúdiókban 

kialakított „Rendszer” nem a természet utánzásához, hanem a természetes játékmód 
működésbe hozásához adott kulcsot.

 
cél a szerep színészi átélése nézői beleélés

„Benne vagyok a figurában, ha meg-
találtam a figurát önmagamban.”

„Hétköznapi emberek, mint 
bárki más.”

módszer pszichotechnika
Képzeld el! Hogyan állítható a drámaíró által megírt szerep szolgálatába a színész 

saját természete?
1. Létre kell hozni a drámai alak rejtett, a megírt szöveg mögötti, teljes 
belső életét, amihez fel kell térképezni érzelmeinek logikáját.
2. Meg kell tanulni saját magának olyan ingereket adni, amelyekre a teste 
a szerepértelmezés szempontjából megfelelő érzelmi reakciókkal válaszol.
3. Fejleszteni kell az érzelmi emlékezetet, és az adott alakhoz és adott 
színpadi szituációhoz illő, apró, hétköznapi fizikai cselekvéseket (pl. 
levélírás, pénzszámolás) kell improvizálni.

Koncentrálj! Hogyan valósítható meg a „negyedik fal” mögötti nyilvános egyedüllét 
paradoxona? („Bár tudom, hogy telt ház van, és mindenki engem néz, 
de »Én sirály vagyok«.”)
A színésznek tudatosan kell fókuszálnia a figyelmét. Hogy ne essen ki a 
szerepéből, a figyelem köreinek centrumában a szerep, a jelmez, a kel-
lék, a partner állhat, de végső határa a rivalda.

Kommunikálj! Ahhoz, hogy a néző bele tudja magát élni a színész által átélt alakba, el 
kell őt érni: energetizálni kell a nézőteret.

A legtöbb európai színházban a színészek egy gyors összeolvasás és öt-hat próba alatt 
megtalálták szerepük tónusát. Ez a rutin a szerepköröknek, az állandó díszleteknek és 
a színészek által hozott jelmezeknek – meg a bulvárdarabok mindig azonos ritmusának 
– volt köszönhető. A Moszkvai Művész Színházban azonban a színésznek saját ember- 
és életismerete, fantáziája segítségével kellett feltárnia, megteremtenie, majd akár 
némán is eljátszható partitúrává szerkesztenie a „szövegmögöttit”: a drámában leírt 
minden egyes szó, mozdulat, hallgatás egyéni és lélektani okát, előzményét, következ-
ményét. Így a színész nemcsak azt tudta az általa játszott alakról, amit a drámaíró leírt, 
hanem azt is, amit ő talált ki: a szerep múltját és jövőjét, amihez a dráma szövegéből 
nyert legapróbb információt is ok-okozatilag kellett összekapcsolni. Így alakult ki az a 
mindmáig meghatározó drámaolvasói stratégia, amelynek kulcsa az alábbi kérdés: „Ki, 
hol, mikor, miért, mit csinál (vagy nem) és mond (vagy nem)?”

Csehov és Sztanyiszlavszkij a Moszk-
vai Művész Színház művészeivel 
1899-ben

Csehov: Sirály, Madách Színház, 
1972, rendező: Ádám Ottó, a képen 
Huszti Péter és Piros Ildikó
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ÉRZELMI EMLÉKEZET „– Emlékszik – mondta Arkagyij Nyikola-
jevics –, egyszer a társalgóban beszélt nekem arról, milyen nagy hatással 
volt magára Moszkvin, amikor ***-ben vendégszerepelt. Netán máig 
olyan tisztán emlékszik az előadásaira, hogy hacsak eszébe jut, ugyanaz 
az elragadtatás keríti hatalmába, amelyet akkor élt át, öt vagy hét évvel 
ezelőtt?
– Lehetséges, hogy nem az akkori élességgel ismétlődik meg, de ezek az 
emlékek most is lázba hoznak.
– Olyan erősen, hogy gyorsabban ver a szíve, ha az akkori élményekre gon-
dol? – Valószínűleg…, ha nagyon átadom nekik.
– S mit érez lelkileg vagy fizikailag akkor, ha a barátja tragikus halálára emlé-
kezik, amiről ugyanakkor beszélt nekem a társalgóban?
– Azoktól az emlékektől menekülök, mivel azóta is nyomasztóan hatnak rám.
– Nos, ez az emlékezet, amelynek segítségével felidézheti az ismerős, koráb-
ban átélt érzéseit Moszkvin vendégjátékáról vagy a barátja haláláról, ez az 
érzelmi emlékezet.”

MÁGIKUS „HA” „Tanárunk Susztov felé nyújtotta a kezét, mintha 
várna valamire. Mindketten csodálkozva nézték egymást.
– Látja, mondta Arkagyij Nyikolajevics, – kettőnk között semmilyen cse-
lekvés nem jön létre. Ezért most igénybe veszem a »ha« segítségét, és azt 
mondom: ha a kezem, melyet Ön felé nyújtok, nem lenne üres, hanem egy 
levél lenne benne, akkor mit csinálna?
– Elvenném, megnézném, kinek szól. Ha nekem, akkor – engedelmével – 
felbontanám, és elkezdeném olvasni. És mivel intim levélről van szó, olvasás 
közben esetleg meglátszana rajtam, mennyire izgatott vagyok…
– És mivel ilyenkor a legokosabb, ha az ember távozik… – segített Torcov.
– …tehát átmennék egy másik szobába, és ott olvasnám el a levelet. – 
Látják ugye, mennyi tudatos és egymásból következő gondolatot, logikus 
fokozatot – ha, mivel, tehát – és mennyi cselekvést hívott elő a »ha« 
szócska.”

FIZIKAI CSELEKVÉS „Tehát kérem… Mindegyikőjük írjon levelet. 
Végezzék ezt képzeletbeli tárgyakkal, de a legapróbb részletességgel: 
hogyan veszik a tollat, húzzák közelebb a tintatartót, hogyan nyitják ki azt; 
nézzék meg, mennyi benne a tinta, vegyék elő a papírt stb., stb. Minél 
részletesebben, annál jobb. Ne siessenek, mélyedjenek el ebben a foglalko-
zásban, mindezt csupán önmaguk számára végezzék, nem pedig mutogatás 
céljából!” (Sztanyiszlavszkij: A színész munkája, 1988, Morcsányi Géza 
fordítása)

SZÖVEGMÖGÖTTI „ – Maga pénztáros, nem? Hát mi van a kasszá-
jában? – Pénz…
– No persze, pénz. De mi van még? Részletesebben. Azt mondja, pénz, 
rendben van, mennyi? Milyen címletek? Hogyan vannak összerakva? 
Hol fekszenek a kötegek? Milyen az asztal a pénztárban, milyen a 
szék?[…] Hány égő van a helyiségben? […] Nos hát láthatja, maga nem 
ismeri saját hősének legfontosabb vonásait, mindennapi életét. Mi az 
életcélja, milyen gondjai, bajai vannak…” (V. Toporkov: Sztanyiszlavszkij 
a próbákon, 1952)

Vaszilij Toporkov (1889–1970) 
orosz színész, a moszkvai Művész 
Színház tagja. Sztanyiszlavszkij a pró-
bákon című könyvében a Sikkasztók, 
a Holt lelkek és a Tartuffe próbáinak 
konkrét leírásán keresztül mutatja be 
a „Rendszer” működését.

Anton Pavlovics Csehov (1860–
1904), orosz drámaíró, novellista, ere-
deti hivatása szerint orvos. Alakjainak 
sokszor abszurd világa „a hétköznapok 
drámája és költői tiltakozás a hétköz-
napiság ellen”. (Török Endre)
Drámaírói munkássága összefonódott 
a Művész Színházzal és Sztanyisz- 
lavszkij rendezői olvasatával.

A Sirály a pétervári ősbemutatón meg- 
bukott, ám Nyemirovics-Dancsenko 
értelmezésében és Sztanyiszlavszkij 
rendezésében megnyitotta a Művész 
Színház nevezetes Csehov-ősbemuta-
tóinak sorát: Ványa bácsi (1897), 
Három nővér (1901), Cseresznyéskert 
(1904).
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Azt, hogy a színész színpadi jelenlétének minden pillanatában 
a karakterre tudjon koncentrálni, egy aprólékosan kidolgozott 
miliő és az érzelmi azonosulást segítő atmoszféra támogatta. 
Vagyis az előadás látvány- és hangzásvilága is segítette, hogy a 
színész a „negyedik fal” mögött maradhasson, a néző pedig logi-
kusnak érezhesse például az alábbi párbeszédet: „MEDVE-
GYENKO Miért jár mindig feketében? MÁSA Az életemet 
gyászolom. Boldogtalan vagyok.” (Sirály, Makai Imre fordítása.)

Sztanyiszlavszkij határozottan állította, hogy egész életében az 
önmagával dolgozó színészet „természetes törvényeit” kutatta. 
S a „tudatos kreativitás” általános módszere a Lee Strassberg 
nevével összeforrt New York-i Actors Studiónak köszönhetően 
így is vált nemzetközileg ismertté. Ám a „Rendszer” létrejötté-
ben és elterjedésében kulcsfontosságú szerepe volt Tolsztoj, Gor-
kij, Turgenyev és mindenekelőtt Anton Pavlovics Csehov 
darabjainak. S a lélektani realizmus nemcsak a színész munkájá-
ról vallott elképzeléseinket, hanem e drámák rendezői értelme-
zéseinek hagyományát is meghatározta.

A csehovi dramaturgia

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az orosz drámaíró komédiának tartotta azokat a 
szövegeket, amelyeket Sztanyiszlavszkij „hangulatdarabokként” vitt színre. Így lett – 
Kékesi Kun Árpád színháztörténész szerint – a „Sirályból a tehetség és a tönkretett 
ártatlanság melodrámája, a Ványa bácsiból az orosz élet tragédiája, a Három nővérből a 
kétségbeesés allegóriája, a Cseresznyéskertből a múlt elégiája, a hétköznapi cselekvések 
és a felszínes dialógusok mögött ásítozó ürességből pedig árnyalt jellemek viharos lélek- 
állapota”. Az 1980-as évekig kellett várni, míg megszülettek azok a rendezések, amelye-
ket az érdekelt, amit ezek a drámák lelepleznek és nevetségessé tesznek: a banális hét-
köznapok, az alakok groteszk bábszerűsége, illetve az a szenvedély, ahogy azonosulnak 
pózzá és szereppé merevedett monomániáikkal.

Csehov drámáit Almási Miklós kifejezésével élve „drámaiatlannak” szokás nevezni, 
pedig szituációi pontosan annyira feszültek, mint a mindennapjaink. „Felesleges” 
alakjai nagyon fontos döntéseket hoznak, ám azok sem nekik, sem családtagjaiknak, 
sem szerelmeiknek nem segítenek kitörni a hétköznapok körforgásából. Pedig 
a Három nővér Prozorov tábornoka egy éve halott, így semmi akadálya annak, hogy 
a jómódú és tanult Andrej, Olga és Irina elhagyja a kis kormányzósági várost. Ehelyett 
Olga igazgatónő lesz, Andrej az őt felszarvazó Protapopov beosztottja, Mása egykori 
tanárának felesége, s Irina sem megy el vőlegényével a téglagyárat üzemeltető város 
iskolájába tanítani.

Ha a Sirályban elhisszük, amit az alakok mondanak, akkor Nyina és Trepljov vágyai 
teljesülnek: az egyik színésznő lett (igaz, sem nem „nagy”, sem nem „híres”); a másik 
író (igaz, sem az anyja, sem Trigorin nem olvassák, és úgy érzi, „apránként a rutinba 
süllyed”). A fiatal nő búcsúzóul mondott szavai mégis ugyanazok, mint élete első 
szerepe. Az új formákat kereső, az újságok által sokat szidott férfi pedig önkezével vet 
véget életének.

A Ványa bácsiban Ványa és Szonya minden további nélkül elfogadhatnák Szerebja-
kov ajánlatát („Ha tied a birtok, vidd, nekem nincs rá szükségem!”), mégsem változik 
semmi („Pontosan megkapsz mindent, ahogy eddig. Minden úgy lesz, mint régen.”), 
és ez esetben a második öngyilkossági szándék is meghiúsul. Talán csak 
a Cseresznyéskert Ranyevszkajája számára nem kérdés, hogy sohasem fogja önmagá-
ban megsemmisíteni a múltat, az ifjúságot, a boldogságot jelképező meggyeskertet.

Csehov: Cseresznyéskert, Vígszínház, 
1974, rendező: Horvai István, a 
képen Tomanek Nándor, Kútvölgyi 
Erzsébet, Ruttkai Éva, Darvas Iván, 
Egri Márta, Sörös Sándor és Koncz 
Gábor

Csehov: Ványa bácsi, Madách Kamara- 
színház, 1982, rendező: Ádám Ottó, a 
képen Schütz Ila és Mensáros László
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De mire is vágynak az egyik leghíresebb „művészdráma”, 
a Sirály alakjai? Csehov nem mondatja el a választ figu-
ráival. A párbeszédek vagy pótcselekvéssé (felszínes 
fecsegéssé, közhelyek ismételgetésévé, üres filozofálássá) 
vagy olyan rezignált önelemzésekké válnak, amelyek a 
társas magány (hol keserű és fájdalmas, hol nevetséges és 
abszurd) dokumentumai. A drámák középpontjában 
álló szimbólumok viszont elárulják azt, amit az alakok 
tudnak, de jó okkal nem akarnak róla tudomást venni.

Ibsennel ellentétben itt minden szereplőnek mást 
jelent a tó, illetve a felette elrepülő, Trepljov által lelőtt, 
majd Trigorin kérésére kitömött sirály. Ez utóbbi Nyina 
számára például lehet az ifjúkori álmok felhőtlen bol-
dogsága; az apai ház börtönéből való kiszabadulás; a 
tudat, hogy Trigorin eldobta a szerelmét; egész megseb-
zett életét. A Moszkvai Művész Színház függönyén a 
művészi szárnyalás jelképe volt, s a sztanyiszlavszkiji 
játékhagyomány arra törekedett, hogy a dráma végén 
egy, az élet által meggyötört, de új szerződéssel új kihívá-
sok felé tartó fiatal művészt lássunk, aki számára most 
már az alázatos munka, a művészi alkotás a fontos. „És 
most már tudom, értem, Kosztya, hogy a mi pályánkon 
– mindegy: akár a színpadon játszunk, akár írunk – nem 
a hírnév, nem a ragyogás a fő, nem az, amiről én ábrán-
dozom, hanem az, hogy tudjunk tűrni. Tudd viselni a 
keresztedet, és higgy! Én hiszek, és már nem fáj úgy, és 
ha hivatásomra gondolok, már nem félek az élettől.” 

Ugyanakkor, ha rá- 
pillantunk az élethely- 
zet egészére, nagyon 
nehéz ezt az önigazolást 
komolyan venni. Aki 
ugyanis előttünk áll, az 
egy önmagával megha-
sonlott, fáradt, fázó, 
éhes nő, aki állandóan 
keresi a szavakat, és már 
csak élete egyik szerepe-
ként tekint arra az álla-
potra, amikor még hinni 
tudta, hogy a hivatás és a 
munka értelmet tud 
adni az életnek. „Jó itt, 
meleg van… kényelem… 
Hallja, hogy fúj a szél? 
Turgenyev azt írja egy 
helyütt: »De jó azoknak, akik otthon ülnek ilyen éjszaka, 
fedél alatt, akiknek van meleg zugolyuk.« Én sirály 
vagyok… Nem, nem ezt akartam mondani. (Homlokát 
dörzsöli) Hanem mit is? Igen… Turgenyev… »És segítsen 
meg az úristen minden hajléktalan vándort…« […] (Az 
asztalra hajtja a fejét) Úgy elgyötrődtem! Pihenni kéne… 
pihenni. (Felemeli fejét) Én sirály vagyok… De nem! Szí-
nésznő vagyok. No, igen.” 

CSEHOV: SIRÁLY

1. Fogalmazd meg, hogy a Sirály alakjai számára mit jelent a birtok melletti tó, majd alkosd meg saját 
rendezésed látványvilágát! 

2. Alföldi Róbert 1997-ben Sirály (Madárkák) címmel úgy rendezte meg Csehov drámáját, hogy a 
szereplők jelmezei egyetlenegy színre redukálódtak: Arkagyina tetőtől talpig pirosban, Dorn zöldben 
stb. volt. Te milyen színbe öltöztetnéd a Ványa bácsi és a Cseresznyéskert szereplőit? Miért?

3. Értelmezhetjük-e Beckett Godot-ra várva című darabját Csehov Három nővér című drámájának 
paródiájaként? Válaszold meg ezt a kérdést minimum 200 szavas érvelő esszé formájában! Segít a 
tankönyv 20. századi drámával és színházzal foglalkozó fejezete.

4. 2016-ban, a detektívregényeivel hatalmas sikereket elért Borisz Akunyin megváltoztatta és „Sirály” 
címmel önálló drámaként tovább írta a Csehov-mű utolsó jelenetét. Képzeld el, hogy Trepljov halálát 
nem öngyilkosság, hanem gyilkosság okozta. Gyűjtsd össze, hogy a dráma szereplőinek milyen indíté-
kai lehetnek! Szerinted ki a tettes, és miért?

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Sirály, Magyar Néphadsereg 
Színháza (Vígszínház), 1956, 
rendező: Hegedűs Tibor, a képen 
Ruttkai Éva és Szabó Sándor
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A BRECHTI SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA

„Ülök a járdaszélen.
A sofőr kereket cserél.
Nem voltam szívesen ott, ahonnét jövök.
Nem leszek szívesen ott, ahová megyek.
Miért nézem a kerékcserét
türelmetlenül?”

(Bertolt Brecht: A kerékcsere, Eörsi István fordítása)

Keresztury Dezső irodalomtörténész szerint 
„a színház a drámairodalom szolgálóleánya”.
Egyetértesz ezzel az állítással? Miért? Az eddig 
tanult korok színházcsinálói közül kiknek lett 
volna ugyanez az álláspontjuk? S mi szabhat 
határt a rendezői fantáziának?

Automobil, futószalag, telefon, fény- és a mozgókép, hangosfilm – a század-
forduló Európájának kultúráját ezek a technikai találmányok is meghatá-
rozták. A nagyvárosok lakói számára napi tapasztalat lett a valóság glo- bális 
felgyorsulása, automatizálódása és technikai sokszorosíthatósága. A világ-
kiállítások pavilonjaiban nézhetővé váltak a távol-keleti kultúrák színházi 
formái: a pekingi opera, a japán nó és a kabuki, illetve a Bali-szigeti tánc új 
formákra inspirálta a kor színházcsinálóit . A fürdőző, kerékpározó, teni-
szező test megszabadult a fűzőtől, és megtapasztalta számára is ismeretlen 
határait – megszületett a mozgásszínház.

S ne felejtsük el! A 20. század színházi nézője már moziba járt, ahol a való-
ság soha nem látott tökéletességű, fotografikus mása nézett rá vissza a vetítő-
vászonról.

A színházi avantgárd

Mi a színház feladata ebben a változó világban? A dráma tolmácsának kell-e lennie? 
Érdemes-e versenybe szállnia a film illúziókeltő apparátusával? Az úgynevezett színházi 
avantgárd rendezői Edward Gordon Craiggel együtt azt vallották, hogy a színház nem 
szavakból, hanem mozgásból, látványból és hangzásból áll, és meghirdették az „újrateat-
ralizálás” programját. Georg Fuchs célkitűzése természetesen nem semmisítette meg sem 
az írott drámát, sem a színpadon kimondott szót. Azt viszont meg akarta akadályozni, 
hogy a közönséget akár az átélésre törekvő színészi játék, akár a megindító sztori a „szel-
lemi kábítószer-kereskedelem” rabjává tegye. Továbbá azt kutatta, hogyan nyújthat a 
színház más élményt, mint a Hollywood nevű „hazugságpiac”. 

Ma is van olyan néző, aki a nézőtér sötétjében ülve képéhségét és történetvágyát 
csillapítja. S van, aki épp azért megy színházba (és nem moziba), mert a játékosokkal 
„közösen használt” térben és időben keresi a részvétel formáit. A futuristák és a dadais-
ták számára például a sokk és a provokáció garantálta ezt a találkozást. A művészszín-
házi rendezők (Edward Gordon Craig, Max Reinhardt, Vszevolod Mejerhold, Bertolt 
Brecht stb.) viszont arra törekedtek, hogy az előadás látványvilága, hangzósága, a szí-
nészi test ne csak illusztráljon egy történetet, hanem a tárgyak, a hangok, a mozdulatok 
„néma nyelvén” (Hofmannsthal) üzenjen. S az európai néző lassan hozzászokott a kísér-
letezéshez, a rendezői formanyelvek sokféleségéhez: megtanult „színházul”.

Lumière-testvérek A vonat érkezése 
(1896) című rövidfilmjének első vetí-
tésén állítólag óriási pánik tört ki, 
sokan azt gondolták, hogy a szerel-
vény átszakítja a vásznat, és hatalmas 
pusztítást okoz. Georges Méliès Uta-
zás a Holdba című trükkfilmjének 
(1902) képsorain látható események 
viszont nem engedelmeskednek sem a 
gravitációnak, sem az objektív idő-
nek.

Az angol Edward Gordon Craig 
(1872–1966) a „révületbe esett tes-
tet”, a mozgást tartotta a rendező 
munkájára alapozott előadás megha-
tározó tényezőjének. A német Georg 
Fuchs (1868–1949) viszont a valóság 
illúziója helyett a közösségi, rituális 
élményt nyújtó színházat szorgal-
mazta, amelyben a színészt fénnyel 
emelik ki, és egészen közel van a 
nézőhöz.

Film Színházi előadás

Heiner Müller, német drámaíró Massachusetts-ben egy olyan hölgynek próbálta meg 
elmagyarázni a színház lényegét, aki még soha életében nem járt színházban. Beszélt neki 
a játék teréről, ahol emberek olyan valakiket játszanak, akik nem önmaguk. Elmondta, 
hogy ezzel egy időben a nézőtéren emberek nézik és hallgatják a játékosokat, s ha jól érzik 
magukat, végül tapsolnak. Beszélgetőtársa lelkesen felkiáltott: „Ó, igen, megvan! TV!"

Visszanézhető, tehát megismételhető. Egyszeri, tehát megismételhetetlen.

X.
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Az epikus színház

A boxmeccsek és a kabarék atmoszféráját, továbbá Charlie Chaplin játékát csodálta az 
a német drámaíró, rendező, elméletíró, aki a „tudományos kor” emberének csinált szín-
házat. Bertolt Brecht nézője egyfelől racionális (vagyis érvekkel meggyőzhető), más-
felől véleményalkotásra, állásfoglalásra és döntéshozatalra képes lény. Ily módon a szá-
mára valódi szórakozást kínáló színház „nem kárpótlási hivatal meg nem élt 
élményeinkért”, hanem intellektuális örömöt nyújt.

Brecht márkajegyévé váltak az illúziót leleplező elidegenítési effektusok (V-Effekt), 
amelyek megzavarják a „romantikus szemgúvasztást”.

Színházában, a Berliner Ensemble-ban például nem takarta el kulissza és vörös bár-
sonyfüggöny a színházi apparátust, hanem félhosszú, könnyed lebegésű függöny tette 
láthatóvá a „civil” előkészületeket, a fényforrásokat és a songokat kísérő zenekart. Szín-
pada tele volt táblákkal, vetített feliratokkal. A festett vásznak, díszletelemek, kellé-
kek, jelmezek utaltak ugyan a dráma helyszíneire (Londonra, a frontra és a hátor-
szágra, Galilei lakhelyeire, Szecsuánra, Grúziára) és idejére (Viktória királynő 
koronázása, a harmincéves háború, VIII. Orbán pápasága, egy „ma már nem” létező 
kapitalizmus, a II. világháború utáni újjáépítés), de nem illusztráltak, nem teremtettek 
miliőt. Hanem mindig arra figyelmeztettek, hogy amit látunk, az puszta „csinálmány”, 
és nem a valóság egy szelete.

Ezért sem szerencsés, ha ezekben az eszközökben egy kötelezően kipipálandó listát 
látunk, hiszen nem maguk a megoldások, hanem a kiváltott hatás („effektus”) a fontos.

Mivel az elmélet sarkalatos pontja, hogy az emberi cselekvést nem annyira lélektani, 
mint inkább szociológiai tényezők határozzák meg, a színészi munka sem az érzelmek 
logikájára, hanem egyén és társadalom kapcsolatának ok-okozati összefüggéseire épül. 
Míg Sztanyiszlavszkij színésze Moszkvában érzelmi naplót vezetett, addig Brecht szí-
nészének Berlinben át kellett esnie a „társadalomért érzett felelősség fázisán”: tapasz-
talnia, tanulnia, vitatkoznia kellett, mert csak ez esetben tudott úgy játszani, mint egy 
utcai baleset szemtanúja. Aki nem átéli, hanem demonstrálja a folyamatot (a történé-
seket) mégpedig azért, hogy a körülállók (a nézők) véleményt formálhassanak a sofőr, 
illetve a sérült (a szerepek) döntéseiről. 

FELFIGYELEK,
ha a megszokottat
különösnek látom.

MEGFIGYELEM
azt, ami idegen, mert objek-
tíven meg tudom vizsgálni.

ODAFIGYELEK,
ha az ismerőst

ismeretlennek látom.

KÖVETKEZTETEK, 
DÖNTÖK és CSELEKSZEM, 
mert ettől vagyok ember.

Bertolt Brecht (1898–1956)
Sztanyiszlavszkij és Artaud mellett 
a 20. századi színház legnagyobb 
hatású kísérletezője. A brechti néző 
hiszi, hogy „csinálni jobb, mint 
érezni”, továbbá tudja, hogy az 
állandó vita és kritika tekinthető az 
egyedül érvényes „művészi magatar-
tásnak”. Egész életében olyan írás- 
és előadásmódot keresett, amely lehe-
tővé teszi a következtetések levonásá-
hoz szükséges és politikus cselek- 
vésekre sarkalló „hűvös, fürkésző, 
érdeklődő magatartást”.

A színház drámai (arisztotelészi) formája A színház epikus (brechti) formája

„A színház morális intézmény”, 
mert

„A színház a tapasztalatszerzés színhelye”, 
mert

a tudat határozza meg a létet. a lét határozza meg a tudatot.

A világot úgy mutatja, ahogy van, és A világot úgy mutatja, ahogy alakul, és

azzal szembesít, amit az embernek tennie 
kellene.

azzal szembesít, amit az embernek tennie 
kell.

Ezért az előadás megtestesít egy folyamatot, Ezért az előadás elmond egy folyamatot,

és szuggesztióval dolgozik, és érvekkel dolgozik,

hogy a nézőt érzelmekre indítsa, és belehe-
lyezze egy cselekménybe, hogy azt mond-

hassa:

hogy a nézőt döntésekre kényszerítse, és 
szembehelyezze a cselekménnyel, mert

„Jé, pont mint a Jenő!” 
(Heiner Müller, 1989)

„Tisztelt közönség, kulcsot te találj, mert 
kell jó végnek lenni, kell, muszáj!” 
(Brecht: A szecsuáni jólélek, 1938)
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Az író felesége, az egyik legnagyobb Brecht-színésznő, Helene Weigel tehát 1949-ben 
először eltávolította magától Kurázsi mama szerepét, hogy ne saját (egyéni), hanem a 
háborúba sodródott kisemberek (vagyis egy közösség) szempontjából értékelje az alak 
döntéseit. (Ebben volt segítségére, hogy Brecht a próbákon sokszor egyes szám harma-
dik személyben, múlt időben vagy a szerzői utasítások kíséretében mondatta el az egyes 
szám első személyben írt és megtanult szöveget.) Ezt követően egész egyszerűen dühös 
lett – s az ebből fakadó erő határozta meg az alakítást. A düh azonban nem a színpadon 
megtestesülő figuráé, hanem azé a politikusan gondolkodó (a hitleri Németországot 
elhagyó, majd tizennégy év önkéntes emigráció után a szocialista Kelet-Berlinben lete-
lepülő) színésznőé volt, akit felháborított, hogy Kurázsi még akkor sem képes tanulni 
a vele történtekből, amikor mindhárom gyermekét elveszíti. 

Az epikus dráma

A brechti színház azért „epikus”, mert egy elbeszélt eseménysor szemlélőjévé teszi a 
nézőt, és nem vonja bele abba. A drámák szerkezeti egységei ezért sem jelenetek és 
felvonások, hanem számokkal jelölt „képek”. A történetmesélésnek ezek a fejezetcí-
mekre emlékeztető mondatokkal ellátott fázisai különböző szempontokból vizsgálják 
meg az alábbi (Kurázsi és Galilei szájából is elhangzó) kijelentés igazságtartalmát: „Sze-
rencsétlen az az ország, melynek hősökre van szüksége.”

A „képbeállítások” néha meg is testesülnek egy narrátor, egy kikiáltó, egy mutatvá-
nyos vagy egy énekes személyében. S minden esetben tetten érhetők a párbeszédet min-
dig megszakító, a cselekmény logikájából sohasem következő, leginkább próféciaként 
értelmezhető songokban. Számos kutató állítja, hogy az epikus színház tényleges elbe-
szélői ezek a zenés színház történetében is jelentős „minidrámák”. Ahogy Brecht drá-
mái, úgy ezek sem kiválasztottak világmegváltó tetteiről szólnak, hanem azokat a körül-
ményeket mutatják meg, amelyek között kisemberek hajtanak végre sok, apró, a túlélést 
szolgáló cselekedetet. 

Ez az oka annak, hogy a konfliktus dramaturgiai szerepét egy olyan tézis tölti be, 
mely a 20. század polgári társadalmában épp akut problémát érint: „Aki a háborút 
megfeji, hát adózzék is neki.” (Kurázsi mama és gyermekei, 1939); „Olyan embert, aki 
ezt teszi, nem szabad megtűrni a tudósok soraiba.” (Galilei élete, 1938–1939); 
„A világ lakhatatlan.” (A szecsuáni jólélek, 1938–1940); „Minden azoké legyen itt, 

akik bánni tudnak véle.” (A kaukázusi krétakör, 
1944–1945). A tézist egy olyan történet (fabula) 
bontja ki, melyet Brecht más irodalmi művektől 
kölcsönöz, és semmiképp sem az olvasók/nézők 
jelenében játszódik. A hosszú idő (a Kurázsi 
mamában például tizenkét év) alatt és nagyon 
sok, egymástól földrajzilag is távoli helyszíneken 
játszódó események hamar példázattá válnak: 
a máról szólnak, a kisember békaperspektívájából 
átláthatatlan törvényszerűségeivel szembesíte-
nek. Ahogy az 1618-ban kitört vallásháborút az 
európai uralkodóházak harca okozta, úgy a náci 
rezsim is csak megideologizálja azt a tényt, hogy 
az 1939-ben küszöbön álló II. világháború kitö-
rése a nagyhatalmak gazdasági érdekeit szolgálta. 
Ahogy Galilei számára erkölcsi kérdéssé vált 
tanainak visszavonása, úgy kell a maghasadást az 
atombomba szolgálatába állító fizikusoknak is 
számot vetni a tudós felelősségének kérdésével.

Bertolt Brecht: Galilei élete, Nemzeti 
Színház, 2016, rendező: Zsótér 
Sándor, a képen ifj. Vidnyánszky 
Attila

Helene Weigel mint Kurázsi mama, 
rendező: Bertolt Brecht, 1949
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Bár a színházi avantgárdról csak az 1930-as évekig beszélünk, újítá-
saik radikálisan megváltoztatták azt, ahogy addig gondolkoztunk 
irodalom (dráma) és színház, színház és kultúra, színészi test és a szín-
padi tér kapcsolatáról. Formai megoldásaik és a néző szerepéről vallott 
elképzeléseik a színházművészet önállóságára, a színház nyelvében 
rejlő lehetőségekre, a művészi kísérletezés jelentőségére, a rendezői 
munka összetettségére irányították a figyelmet. Megszületett a rende-
zői színház és vele együtt a színháztudomány, amelynek elsődleges 
tárgya nem a dráma, nem az épület, nem az intézmény, hanem a játé-
kosok és nézők együttes jelenlétében létrejövő előadás.

Brecht alakjai magatartásformákat képviselnek, amelyek-
ről nekünk kell véleményt formálni. Az életet jól ismerő 
markotányosnő például egyfelől gyermekei ellenpontja. 
Egyik sem azt teszi, amire tanítja őket: húzz hasznot a 
háborúból, ezért magától értetődően alkalmazkodj az 
értékrendek perceken belüli változásához (pl. mindig az 
épp győztesnek tűnő zászlót húzd fel a kordéra). A becs-
vágyó Eilif viszont hőstetteket hajt végre, az ostoba Stüszi 
minden körülmények között becsületes marad, a „gyerek-
bolond” Kattrin pedig az élete árán megment egy várost. 
A tanulság egyértelmű: akiknek elvei vannak, azok meg-
halnak, akinek „kurázsija” van, az életben marad. Ennek 
a túlélésnek azonban súlyos az ára: Kurázsi állandó vitá-
ban áll három „énre” szakadó önmagával. Az 1949-es 
rendezésben Brecht ezért ragaszkodott ahhoz, hogy 
Anna Fierling (akiről az első párbeszédben kiderül: min-
den gyermeke más férfitől van) csípőjén himbálódzó 
erszényt, bal melle fölött jelvényként függő kanalat visel-
jen. Hiszen a dráma során mindig olyan helyzetekbe 
kényszerül, ahol a döntés választást is jelent. Ha „anya-
ként” nem alkudozik, és mindenét odaadja Stüsziért, 
akkor „üzletasszonyként” megsemmisül, és éhen halnak. 

Ha „nőként” új életet kezd a szakáccsal, akkor „anya-
ként” le kell mondania Kattrinról, mert „üzletasszony-
ként” tudja, hogy leendő párjának igaza van: senki sem 
veszi el a néma, seb-
helyes arcú lányt, és 
látványa elijeszti 
majd a vendégeket, 
így rontja azt az 
üzletet (a kocsmát), 
amiből a békében is 
élni lehet. Amit ő 
nem, de a néző 
átláthat, az annak a 
helyzetnek az er- 
kölcstelen volta, 
mely ilyen válasz-
tásra kényszeríti az 
embert. Kurázsi 
nem dönthet jól, 
mert a körülmé-
nyeket kellene meg-
változtatni.

BERTOLT BRECHT: KURÁZSI 
MAMA ÉS GYERMEKEI

„Tisztelt közönség, csak semmi harag. 
Tudjuk: nem jól végződik a darab…
Más főhősünk legyen? Vagy más világ? 
Más Istenek? Vagy jobb, ha nincsenek? 
Nem játék ez, agyunk már szétreped
S kínos ügyből egy ösvény vezet ki: 
Önöknek kell a megoldást keresni. 

Tűnődjenek, jó emberünk miképpen
Juthat jó sorsra itt e földi téren.
Tisztelt közönség, kulcsot te találj,
Mert kell jó végnek lenni, kell, muszáj!” 
(A szecsuáni jólélek epilógusa, Nemes 
Nagy Ágnes fordítása)

Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek, 
Nemzeti Színház 1972, rendező: 
Major Tamás, a képen Madaras 
József és Törőcsik Mari

Kurázsi mama, Győri Kisfaludy Színház, 
1980, rendező: Iglódi István, a címszerep-
ben Törőcsik Mari
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FELADATOK,  JÁTÉKOK

1. Idézd fel egy egyes szám első személyben írt monológ szövegét! Próbáld meg egyes szám harmadik 
személyben vagy múlt időben elmondani (nagyon kell figyelni, hogy minden grammatikai eset, min-
den idő megváltozzon)! Rögzítsd tapasztalataidat! 

2. Gyűjtsd össze a fejezetben említett elidegenítési effektusokat! Fogalmazd meg, melyik hogyan 
akadályozza meg a „romantikus szemgúvasztást”! Milyen színházi/művészi/kulturális tapasztalata-
idra illene a „szellemi kábítószer-kereskedelem”, „kárpótlási hivatal meg nem élt élményekért” minősí-
tés, és miért?

3. Gyűjtsd ki a fejezetben említett Brecht-drámák címeit! Az epikus színház ismeretében fogalmazd 
meg, miért nem a főszereplő nevét választotta a szerző! Melyik drámatörténeti korszakban változott 
meg ez a címadási szokás? Miért?

A gazdasági világválság éveiben a koldusok látványa a 
mindennapok természetes része volt. A nagyvárosok 
lakói hozzászoktak, mert „az embernek megvan az a 

szörnyűséges képessége, hogy 
érzéketlenné tudja tenni magát 
– amikor neki tetszik. Előfordul 
például, hogy egy ember meglát 
egy másik embert, iszonyúan 
csonka karral, amint ott áll az 
utcasarkon. Előszörre hajlandó 
neki ijedtében tíz pennyt adni, 
de másodszorra már csak ötöt 
ad, harmadszorra pedig nyugodt 
lélekkel átadja a rendőrségnek.” 
A társadalmi realizmus (amely 
tipikusnak vélt helyzetekben: 
utcán kéregetve, testüket áruba 
bocsátva vagy épp egy ablakon 
bemászva) és a bulvárnaturaliz-
mus (mely komikus szerepkör-
ben) ábrázolja a „szegények leg-
szegényebbjeinek” életét, ugyan- 

ezt az érdektelenséget váltja ki a 
színházban is, hiszen úgy állnak a 
rivaldán, ahogy nap mint nap lát-
juk őket. S mivel fel sem figyelünk 

rájuk, a történeteikre is úgy reagálunk, ahogy belénk 
nevelték: az életben erkölcsi normáink szerint ítélke-

zünk, a színházban jót nevetünk vagy jót sírunk […] és 
hazamegyünk. S nem történik semmi. Hogy ez ne így 
legyen, Brecht Háromgarasos opera címmel is játszott 
darabjában a koldusok, tolvajok és örömlányok kiváló 
szakemberek, akik abból élnek, ami a mesterségük. Pea-
chum, Mac és Jenny cége rentábilis, az elszámolás rend-
szeres, ügyelnek a munkaeszközeikre (ötféle koldusfel-
szerelés, kés, alsónemű), büszkék a szakmai sikereikre, 
van jövőképük. Pont úgy, mint egy trösztnek vagy egy 
oxfordi tanárnak. Ráadásul a termelt profit aránylag szo-
lid, hiszen „Mit számít egy tolvajkulcs egy részvénnyel 
szemben? Mit számít egy bankrablás egy bankalapítás-
sal szemben? Mit jelent egy ember meggyilkolása, szem-
ben egy ember alkalmaztatásával?” 

Brecht hisz abban, hogy a szokatlan perspektíva hatá-
sára egyértelművé válik, hogy ezeknek az alvilági és fél-
világi alakoknak élete sem nem jó, sem rossz, hanem 
olyan, amilyen lehet. Hiszen az adott körülmények 
között a részvét, az együttérzés, a szolidaritás hiánya ter-
mészetes. Ami nem természetes, az az ezt kiváltó ok: az 
ember ember általi kizsákmányolása. Ezen kell tehát vál-
toztatni! Az elidegenítés akkor éri el a célját, ha a Koldus- 
opera nézője másnap reggel az utcán kuporgó lényben 
nem egy koldust, hanem a koldulást szükségszerűvé tévő, 
de nem örökkévaló, ezért megváltoztatható körülménye-
ket látja. Mert ez esetben előző este a színház teljesítette 
feladatát: társadalmi problémákra érzékeny, a közössé-
gért felelősséget vállaló, felnőtt állampolgárt nevelt.

BERTOLT BRECHT: 
KOLDUSOPERA

Háromgarasos opera, 
Nemzeti Színház, 1981, 
rendező: Jurij Ljubimov, 
a képen Ujlaki Dénes
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XI. A 20. SZÁZAD SZÍNHÁZI IRÁNYZATAI, DRÁMAÍRÓI

„[…] nincs mit kifejezni, nincs mivel kifejezni, nincs 
miből kifejezni, nincs erő kifejezni, nincs vágy 
kifejezni, plusz a kifejezés feltétlen kötelessége.”

(Samuel Beckett: Előre vaknyugatnak,  
Tandori Dezső fordítása)

A 20. század a művészi kísérletezés kora. Láttál 
már olyan előadást, amely érthetetlen volt, vagy 
felzaklatott? Nézz utána, ki rendezte! Szereted-e 
az ilyen színházat?

A 20. században két világháború pusztított, majd miután Európát egy ideológiai vas-
függöny két részre szakította, az emberekben ott élt a félelem egy harmadiktól. A holo-
kauszt bebizonyította, hogy az Isten saját képmására teremtett lény ugyanolyan haté-
konyan és szervezetten tud embereket irtani, mint ahogy egy gyárat vagy kórházat 
működtet. A Hirosimára és Nagaszakira ledobott atombomba arra figyelmeztetett, 
hogy a tudomány iszonyatossá, a kutatás veszélyessé, a tudás pedig halálossá tud válni. 
A létező szocializmusok összeomlása tudatosította, hogy az emberi társadalom eszmé-
nyi berendezkedéséről nem alkothatunk tartós hipotéziseket. S az ezredfordulóra az is 
bizonyossá vált, hogy az internetkultúra és az ember biológiai sokszorosíthatóságának 
technikai lehetősége oly mértékben változtatja meg a világhoz és önmagunkhoz való 
viszonyunkat, melynek jelentősége a könyvnyomtatás feltalálásához mérhető.

Érthető, hogy a század számos drámaíróját foglalkoztatta a Halál leláncolásáért bűn-
hődő Sziszüphosz, aki újra és újra úgy dönt, hogy véghezviszi a „semmit”. Bár tudja, 
hogy a lét értelmetlen (abszurd), képtelen nem vágyakozni az értelmes cselekvésre 
(a lázadásra). 

„Az istenek arra ítélték Sziszüphoszt, 
hogy egy sziklát görgessen szüntelen a 
hegy tetejére, ahonnan a kő mindany-
nyiszor visszagurult a saját súlyától. 
Úgy gondolták, s némi joggal, hogy 
nincs szörnyűbb büntetés, mint a 
haszontalan és reménytelen munka. 
[…] Az égbolt nélküli térrel és tartam 
nélküli idővel mért hosszú erőfeszítés 

legvégén eljut a célhoz. Sziszüphosz 
nézi a követ, amely néhány pillanat 
alatt legörög abba az alsó világba, ahon-
nan ismét fel kell hoznia a csúcsra. 
S leereszkedik a síkságra. Visszatérése 
közben, ebben a szünetben érdekel 
engem Sziszüphosz.”
(Albert Camus: Sziszüphosz mítosza,
1942, Vargyas Zoltán fordítása)

Kemény György plakátja, amely 
felhasználja Andy Warhol Marilyn 
című festményét, 1991

Sziszüphosz reggelije, a Scarabeus Kör és az Artus Stúdió előadása, 2011, 
rendező: Debreczeni Márton

A drámairodalom témáit a kor filo-
zófiai gondolatai is befolyásolták. 
Nézz utána az alábbi gondolatoknak!
• Isten halott

(Nietzsche)
• Az ember szabadságra ítéltetett 

(Sartre)
• Az ember gondolattalan lény 

(Hannah Arendt)

Az 1960-as években az USA-ban 
teret hódító pop-art művészet erőtel-
jes tiltakozás a modern társadalom 
elidegenedettsége ellen. Célkitűzése a 
„magasművészet” és a mindennapi 
élet közötti határok lerombolása, 
egyik eszköze a hétköznapok banális 
jelenségeinek és tárgyainak (konzerv, 
bankjegy stb.) (képző)művészeti 
alkotásokban való megörökítése volt. 
Az irányzat egyik ikonikus alakja 
Andy Warhol, aki a korszak elérhe-
tetlen nőideálját, Marilyn Monroe-t 
szitanyomatokban megsokszorozta, 
így a filmsztár egyediségét, megköze-
líthetetlenségét „túlfokozta”, és ennek 
fonákjaként le is értékelte.
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A kísérletezés színháza

A színházi avantgárd átrajzolta a 19. század közepére kiala-
kult színházi struktúrát. Meghatározóvá váltak azok a 
művészszínházak, amelyek professzionális keretek között 
rendezői formanyelvek mentén vállalták a művészi kísérle-
tezés kockázatát. Megszokottá váltak az 1910-es, 1920-as 
évek szcenográfiai újításai: forogni kezdett a színpad, eltűnt 
a festett vászon, a színpadkép egyre kevésbé ábrázolt valós 
környezetet. Max Reinhardtnak köszönhetően elterjedtek 
a kamaraszínpadok, és egyre többször valósultak meg hely-
specifikus előadások nem színházi célra készült terekben 
(cirkuszban, szabadtéren stb.). A színészképzés is sok-

színűbb lett, a néző hozzászokott a játéknyelvek sokféleségéhez. 
Az egyetlenegyszer lezajló performanszok és happeningek viszont soha nem akar-

tak helyet kapni az előadást árucikknek tekintő színházi üzemben, és a színház épüle-
tén kívül, közösségi terekben kísérleteztek a nézői részvétel lehetőségeivel. Hermann 
Nitsch akcióin játékosokra és nézőkre egyaránt vér, bélsár, mosogatóvíz és más folya-
dék cseppjei szóródtak: saját kezűleg belezhettek ki egy bárányt, húst ehettek, bort 
ihattak. Marina Abramović 1975-ben egy galéria kiállítóterében metszett ötágú csil-
lagot a hasára, korbáccsal ütlegelte magát, majd karjait széttárva addig feküdt egy 
jégtömbökből épített kereszten, sebére irányított hősugárzó alatt, míg a nézők egy 
része úgy nem döntött, hogy felemeli és kiviszi a vérző művészt.

Ezek a performerek önszántukból mondtak le arról, hogy az előadást alkotóként 
ellenőrzésük alatt tartsák, mert azt akarták, hogy ne csak ők, hanem a nézők is csele-
kedjenek (to perform). Művészi performanszaik ráirányították a figyelmet Antonin 
Artaud elképzeléseire. A „könyörtelen színház” ugyanis azzal akarta a „törvényeknek 
alávetett, a vallások és az előítéletek által eltorzított társadalmi embert” megtisztítani 
az individualizmus és a racionalizmus démonaitól, hogy – akárcsak a „pestis” – egye-
nesen az emberi szervezetre hat, és a néző tudattalanjába hatol. 

Jerzy Grotowski Opole városában megalapította a Laboratórium Színházat, melyet 
1965-ben Wrocłavba költöztetett. Itt alakította ki munkastílusát, és hozta létre színhá-
zában a „színészi munka kutatási laboratóriumát”.

A szegény színháznak a magyar színházra (Paál Istvánra és Ruszt Józsefre) gyakorolt 
hatásáról Bérczes László A végnek végéig (1995) és Nánay István Ruszt (2002) című 
könyvében olvashatsz részletesebben.

Max Reinhardt (1873–1943) szí-
nész, rendező. Alapított kabarét, szá-
mos színházat vezetett, létrehozta 
a  Salzburgi   Ünnepi Játékokat. Jó 
százfős kórusokat mozgató arénaren-
dezései (a fotón az Oidipusz király 
berlini előadása látható) ugyanúgy a 
játékosok és nézők közötti atmoszféra 
lehetőségeit kutatták, mint a polgári 
drámáknak teret adó kamaraszínpad 
intim légköre.

Antonin Artaud (1896–1948) francia 
színházcsináló, teoretikus, Sztanyisz- 
lavszkij és Brecht mellett a 20. századi 
színház legnagyobb hatású kísérlete-
zője. A Cenci-ház 1935-ös premierjén 
például nem a Shelley-dráma története 
vagy a szavak, hanem az amiens-i 
katedrális harangjai, gépzaj, harsona-
szó, metronóm, madárcsicsergés, ter-
mészetellenes intonációjú és erősségű 
emberi hangok és az önálló életet élő 
gesztusok voltak az elsődlegesek.

Grotowski Laboratórium Színházának előadása
Calderon–Słowacki: A hajlíthatatlan herceg
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A határok és konvenciók folyamatos megkérdőjelezése jellemezte Jerzy Grotowski 
„szegény színházát” is. A lengyel színházi mágus nem akart versenyezni a mozival vagy 
a televízió illúziógépezetével, mi több: „kleptománnak” nevezte a környezetet imitáló 
díszletelemeket, zenei bejátszást, korhű jelmezt „lopkodó” illúziószínházat. Ő csak 
abból és azzal dolgozott, ami a színház lényege: játékosok és nézők együttes testi jelen-
léte. A legfeljebb harminc fő jelenlétében zajló előadások rituális találkozások, az 
önképzés és az önfeltárás eszközei, az állandó keresés terei. Nem véletlen, hogy a Labo-
ratórium Színházban 1970-től nem tartottak bemutatókat, hanem az eszköztelenség, 
a játékteret közrefogó nézőtér lehetőségeit és a színészi kreativitást gátló tényezők fel-
oldását kutatták. 

A rendezői színház 

Ily módon a 20. század második felére egyfelől végérvényesen elérkezett a rendezői 
színház kora. Az összehasonlíthatatlanul egyedi formanyelvekkel dolgozó rendezők 
különböző előadásokban különböző nézeteket vallanak a színház intézményes műkö-
déséről, a színész és a néző feladatáról, a dráma színreviteléről. Másfelől kitágult a szín-
ház fogalma. Nem kell hozzá épület, megírt drámaszöveg, emberi beszéd, elég az a Peter 
Brook-i „üres tér”, amelyen „valaki keresztülmegy […], valaki más pedig figyeli”.

 
Nyugat-Európával párhuzamosan Kelet-Európában is számos új színházi törekvés 

jelent meg az 1960-as évektől kezdődően. Ezek közül mindenképpen kiemelhetőek az 
orosz, lengyel és román színházi törekvések, amelyek nem a pszichologizáló, hanem a 
rituális színházi formák kortárs lehetőségeit kutatták.

Peter Brook (1925–) angol színházi 
és filmrendező, a kortárs színházmű-
vészet egyik legnagyobb alakja

„Ljubimov költői színházat hozott létre […]. Mejerholdtól a színpadi testi kife-
jezési formákat, a test plasztikusságát, Brechttől a zeneiséget, a nézőhöz közvet-
lenül szóló színpadi formát és az ellenpontozások technikáját – a tragédiát zené-
vel, cirkuszi elemekkel, játékkal oldani –, Sztanyiszlavszkijtól pedig az erős 
érzelmi hatásokat, az átélést építette bele saját rendszerébe. A Taganka színészei 
gyakran a színpad szélén álltak, és ártalmatlan mondatokat mondtak a néző sze-
mébe, aminek mégis felforgató hatása volt. (Tompa Andrea)

A 20. század egyik legjelentősebb rendezője, az 1968-ban kiadott Az üres tér című 
könyv írója, Peter Brook megkülönbözteti a holt színházat („az anekdota és a cse-
vegés” kísérletezéstől elzárkózó világát), a szent színházat („amelyben az ima való-
ságosabb a böfögésnél”), a nyers színházat (amelyben „a böfögés valóságos és az ima 
komikus”) és az utóbbi kettőt egyesítő, közvetlen színházat.” (Koós Anna fordítása)

„Mivel pontosan meg akartuk határozni a színház tényezőit, fokozatosan száműz-
tük előadásainkból a színpadi elemeket; lemondtunk a sminkről, a világítási effek-
tusokról, a kosztümről és a díszletről, az akusztikai hatásokról, sőt, magáról a 
színpadról is. […] Rájöttünk, mi az elbűvölő, a mágikus, a színház: ha a színész 
a néző szeme láttára tud átváltozni más és más jellemmé vagy típussá, csupán saját 
mesterségére, eszközeire támaszkodva.” ( Jerzy Grotowski, Balogh Géza fordítása)

Jerzy Grotowski (1933–1999) 
lengyel színházi rendező, A szegény 
színház felé című kötet szerzője

Jurij Petrovics Ljubimov (1917–2014) 
orosz színész, rendező
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Abszurd drámák

Míg Magyarországon az 1949-ben államosított kőszín-
házak a szocialista realizmus szócsöveivé váltak, és 
a Nemzeti Színházban 1955-ben kis híján betiltották 
Az ember tragédiáját, Nyugat-Európa színpadait meg-
hódította az abszurd dráma. Alakjai tehetetlen és kom-
munikációra képtelen lények: sorsuk a vegetatív lét, 
a kimondott szavak jelentését pedig nem találják.

Az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett Samuel Beckett 
(1906–1989) drámái „a modern ember nyomorúságá-
ból merítik magasztosságukat”. A Godot-ra várva (1952) 
az önmagáról újra és újra hírt adó, de meg sohasem 
érkező „istenkét” váró emberiség parabolája. A játszma 
vége (1957) Hammje saját gyötrelmes tapasztalatai miatt 
kíván véget vetni annak, hogy nemzedékről nemzedékre 
öröklődjön a szenvedés, ám mégsem bírja abbahagyni a 
beszédet – újra és újra végigcsinálja a szokásos napi tevé-
kenységeit, nem tudja átengedni magát a halálnak.

A nyelvi jelentés viszonylagossá válását, az önkifeje-
zés képtelenségét vitte színre Eugène Ionesco is, ami-

kor egy angol nyelvkönyv sémái alapján írta meg 1949-ben A kopasz énekesnő című 
„ellenszínművét”. Az európai drámatörténet utolsó társalgási drámájában „az angol 
falióra angol tizenhét órát üt”, Mary a szobalány valójában Sherlock Holmes, a szerep-
lők pedig nyelvi kliséket ismételnek, és olyan fordulatok uralják életüket, mint „Le a 
cipőpasztával” vagy „Kint sincs senki, bent sincs senki, koccintsunk csak!” (Gera 
György fordítása).

Groteszk a színházban 

Persze a nyelvi létezés csődje nem csak az abszurd drámaírókat foglalkoztatja. Peter 
Handke Kaspar (1968) című „beszédkínvallatásának” történései a nyelvbe való kény-
szerű belenövésként értelmezhetők. A maszkot és bohócjelmezt viselő címszereplő 
először „olyan szeretne lenni, amilyen volt valaki más” – vagyis az egyéniség és az ön- 
azonosság már fel sem merül lehetőségként. A fejlődésregények szerkezetét idéző darab 
végére azonban nyolc másik Kasparhoz hasonulva már nem ő beszél, hanem őt beszélik 
– Shakespeare Othellójának szavait idézi: „Én: / nem vagyok: / csak: / Kecskék és 
majmok: / kecskék és majmok:”. 

A svájci drámaíró Friedrich Dürrenmatt (1921–1990) drámái, bűnügyi regényei 
és hangjátékai abból a felismerésből indulnak ki, hogy „hozzánk már csak a komédia 
illik”. Az általa képviselt „protestáns egzisztencializmus” nem hajlandó elfogadni, 
hogy az ember a végletekig atomizálódott világ önmagába zárult részecskéje. Így az 
alkotó művésznek vagy Don Quijoteként, vagy a tapasztalatlan és vakmerő sofőrt (az 
emberiséget) a veszélyekre figyelmeztető, s így kellemetlennek tartott útitársként kell 
viselkednie: nem fecseghet gondtalanul, de ki sem szállhat a járműből. Groteszk 
darabjai, ha komédiaként olvassuk, tragikus, ha tragédiaként, komikus hatást érnek 
el, ám a pusztulás biztos, hiszen a logikát és a rációt felülíró véletlennek mindenki ki 
van szolgáltatva.

 A kelet-európai groteszk (Örkény István mellett) legismertebb szerzője Sławomir 
Mrożek. „A Tangó című dráma alapkonfliktusa a kulturális hagyomány és modernség 
szembenállása. Az író az értékrendszer félreállításának következményeit boncolgatja 
szatirikus jelenetsorokon át, és végül az értelmiség félreszorulására, térvesztésére, 
a hagyományos kultúra életképtelenségére esik éles reflektorfény” – állítja P. Müller 
Péter színháztörténész.

Ionesco: Különóra, Gárdonyi Géza 
Színház, 2018, rendező: Csurulya 
Csongor, jelenet az előadásból

Sławomir Mrożek: Tangó, Szigligeti 
Színház, 1978, rendező: Paál István, a 
képen Udvaros Dorottya és Margitai 
Ági (a Film Színház Muzsika című 
kulturális hetilap címlapjáról)
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Az amerikai dráma

„O’Neill előtt Amerikában nincs irodalmi értékű drámaírás 
– vele viszont nemcsak egy nagy név, hanem utókorának 
egyik legmélyebb hatású drámaírója jelent meg.” (Almási 
Miklós) Az amerikai drámairodalom három megkerülhetet-
len írója Eugene O'Neill (1888–1953), Tennessee 
Williams (1914–1983), illetve a Nobel-díjas Arthur Miller 
(1915–2005). O’Neill darabjai (Amerikai Elektra, Utazás 
az éjszakába) megpróbálnak „leásni korunk betegségének 
gyökeréig”, amelyet az a tény okoz, hogy „a tudomány és a 
materializmus képtelen új Istennel szolgálni”. Az elmegyó-
gyászat terén saját tapasztalatokkal rendelkező Williams 
művei (A vágy villamosa, Macska a forró bádogtetőn) – 
ahogy számos nagysikerű filmadaptáció tette – korunk 
pszichés problémáinak leltárakén is olvashatók. Miller 
alakjai (Az üg ynök halála, Salemi boszorkányok) 
a kényelmes megalkuvás és a nagy formátumú életideál 
között dönteni kényszerülő kisemberek. 

Az élethazugság ibseni analízisének újraolvasásával válik nagykorúvá az amerikai 
drámairodalom. Tennessee Williams alakjainak jelenét is titkok határozzák meg, 
melyeknek az ad súlyt, hogy felismerik: a „szépség-fiatalság-heteroszexualitás” szent-
háromságában létező társadalom szemében „abnormálisak”. Az 1947-es A vágy vil-
lamosában Blanche DuBois élete akkor változik meg, amikor homoszexualitását 
titkoló férje öngyilkos lesz, miután felesége undorral taszítja el magától. Ám ez a 
kirekesztő gesztus az immár egyedülálló és magányos nőt is áldozattá teszi. Egyfelől 
menthetetlenül vágyik valakire: elcsábítja egy tanítványát, elbocsátják, prostituált 
és alkoholista lesz, s mindezt önmagának sem meri bevallani. Másfelől – mivel csak 
egy újabb házasság biztosítana neki társadalmi státuszt – folyamatosan fel kell kel-
tenie a férfiak érdeklődését. Maszkot ölt, és kifinomult, érzékeny (parfümbe burkolt 
középkorú testét csak gyenge lámpafényben megmutató) úrinőként érkezik New 
Orleans-ba. Itt nemcsak lelepleződik, de végérvényesen összeomlik, amikor húga 
férje, a nyers és durva Stanley magáévá teszi, majd elmegyógyintézetbe küldi. 

Arthur Miller szintén az analitikus dráma eszközeivel 
ábrázolja a humánumot a haszonelvűségnek alárendelő 
fogyasztói társadalom embertelenségét. Az 1949-es Az ügy-
nök halála egyszerre mutatja be az amerikai álom vastörvé-
nyeit és azt, hogy ez csak egy álom, amiből fel lehet ébredni. 
A hatvanhárom éves Willy Loman, mivel sem magának, 
sem családjának nem meri bevallani, hogy az élet minden 
versenyében alulmaradt, egész életében saját és gyermekei 
sikerével áltatta magát. A titokban öngyilkosságra készülő 
kisember két felvonáson át önmagával folytat „magánbe-
szélgetéseket”, amelyek felesége és fiai számára zavart hallu-
cinációknak tűnnek. Ezekben a jelenetekben a dráma jele-
nére ráfényképeződik a múlt, és érthetővé válik, mi vezetett 
ahhoz, hogy biztosítási csalást kövessen el, és az így kapott 
összeggel segítsen családján.

Tennessee Williams: Vágyvillamos, 
Radnóti Színház, 2011, rendező: 
Zsótér Sándor, a képen Kováts Adél 
és Pál András

Arthur Miller: Az ügynök halála, 
Örkény Színház, 2016, rendező: 
Mácsai Pál, a képen Molnár Áron 
és Gálffi László

„Mindennél fontosabb talán a keserves vágyakozás képe, […] az a vágy, hogy 
legalább egy ujjlenyomat maradjon az ember után valahol a világon. […] És min-
dig és mindenen keresztül kiviláglik a kisember képe az idegenekkel benépesült 
világon, a világon, mely számára nem otthon és nem is nyílt csatatér, csak nagy 
ígéretek ragyogó káprázata a bukástól való rettegés felett.” (Arthur Miller)

„Csupán a szupra-naturalizmus vala-
milyen formája révén tudjuk a szín-
házban az önmagunk által való űzött-
ség intuitíve megragadott jelenségét 
kifejezni, ezt a mi modernségünk jel-
lemző kamatát, amellyel az életért 
fizetnünk kell.” (részlet O’Neill beszé-
déből a Nobel-díj átvételekor, 1936)
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Az irodalmi Nobel-díjas ír drámaíró művében Vladimir 
és Estragon mellett ott az országút, mégsem haladnak. 
Az idő múlik (hiszen a háromágú fa a második felvonás 
végére kilombosodik), ám az alakok életében nem válto-
zik semmi. Ott a kötél, de képtelenek felkötni magukat, 
a „Megyünk?” kérdésre kijelentésként formálódik a 
válasz („Menjünk.”), majd „nem mozdulnak”. Ebben a 
felkiáltójelet nem ismerő, statikus világban a répaevés, 
a cipőhúzás számít tettnek, az alá- és a mellérendeltség 
emberi kapcsolatnak, a várakozás cselekvésnek. Estragon 
és Vladimir olyan szorosan összetartoznak, hogy egymás 
nélkül félemberek; a Pozzo és Lucky közötti úr-szolga 
viszony pedig az első felvonást letükröző másodikban 
felcserélődik. Létezésüknek csak biológiai volta biztos, 
így életük értelme pontosan annyi, mint amit a világ leg-
rövidebb drámája, a harminc másodperc alatt előadható 

Lélegzet (1970) is ábrázol. A gyöngén megvilágított 
színpadon egy halom szemét, öt másodperc csend; mag-
nóról tíz másodperc halk, fojtott kiáltás és belélegzés; öt 
másodperc csend; tíz másodperc kilégzés és ismét elhaló 
kiáltás; majd újabb öt másodperc csend.

BECKETT: GODOT-RA VÁRVA

A posztmodern

S amikor a 60-as, 70-es évek neoavantgárd színháza „üres térként”, kulturális perfor-
manszok és társadalmi drámák valóságnak hitt játékaiként definiálta a színházat, hatal-
mas sikert arattak a klasszikus drámaszövegek posztmodern átiratai. 

Tom Stoppard Rosencrantz és Guildenstern halottja (1966) vagy Heiner Müller Ham-
letgépe (1977) nem idézetek révén kapcsolódik a Hamlethez. Az „új drámák” alakjai 
pontosan tisztában vannak saját megírtságukkal. Ros és Guil nem emlékszik arra, mi 
történt azelőtt, mielőtt fogadták volna őket, mert akkor még nem léteztek, hiszen 
Shakespeare-nél csak a dán király udvarában találkozunk velük. Beszélő és mozgó figu-
rák egy olyan helyzetben, ami nincs (hiszen lehetetlen, hogy a fej vagy írás játékban 
kilencvenhétszer jöjjön ki egymás után a fej), és ahol sohasem lehetnek önmaguk.

Ahogy Heiner Müller Hamletje sem. A Hamletszínész eltávolítja magától szerepét 
(„Hamlet voltam”), és összetépi a szerző fényképét. S mivel „drámája elmarad, a szöveg-
könyv elveszett”, kiszáll a történelem világjobbító menetéből („ott volna helyem a front 
mindkét oldalán, a frontok között vagy fölött”), a társadalmi és nemi szerepek rendjéből, 
önmagából („Feltöröm húsom pecsétjét. Ereimbe húzódóm, csontom velejébe, koponyám 
labirintusába. Visszavonulok zsigereimbe. […] Gép akarok lenni. Fogókarok járólábak se 
fájdalom se gondolat.”; Kurdi Imre fordítása). Ezek a posztmodern darabok azoknak a 
szövegeknek a nyomaiból állnak, amelyek az európai dráma 2500 éves története alatt kap-
csolódtak a világ immár végérvényesen helyretolhatatlan „kizökkentségéhez”.

Tom Stoppard: Rosencrantz és Guil-
denstern halott, Katona József Szín-
ház Kamra, 1994, rendező: Máté 
Gábor, a képen Tóth József és Bán 
János

Jean-François Lyotard (1924–1998) francia filozófus szerint az 1970-es évektől 
sokak szerint napjainkig tartó, a világ tökéletesítését végsőkig erőltetett, közös-
ségi formában megvalósító fasizmussal és kommunizmussal szemben álló poszt-
modern állapotot „a nagy elbeszélésekkel szembeni bizalmatlanság” és a játékos 
egyediség, a derűs szokatlanság, a szélsőséges intertextualitás jellemzi.

Godot-ra várva, Miskolci Nemzeti Színház, 2014, rendező: 
Keszég László, jelenet az előadásból
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1. Meddig mehet el a rendező? Megengedhető-e az alábbi események színpadi ábrázolása? Válaszodat 
indokold, és élj az alábbi fordulatokkal: „Attól függ. Ha…, akkor igen / nem!”

• Éber kóma állapotában fekvő fiatal nő.
• Hatalmas üvegkockába zárt, tucatnyi játszó kisgyermek.
• Krisztus felnagyított portréját kamaszok gránátokkal dobálják.
• Egy idős, félmeztelen férfi háromszor pelenkába székel, fia pedig tisztába rakja.

2. Próbáld ki az utcaszínházi performanszaikról ismert Ljud Társulat alábbi gyakorlatsorát! Húzd alá a 
szövegben azokat az instrukciókat, amelyek enyhítik a feladat kockázatát! Rögzítsd tapasztalataidat!

„Sétálj végig egy forgalmas utcán, és próbálj minden szembejövővel szemkontaktust teremteni. Ne 
bámuld ugyanazt a személyt túl sokáig, nehogy kényelmetlenül érezze magát! Válts át inkább egy másik 
személyre! Próbáld kivárni azonban, hogy ne te fordulj el elsőként! Figyeld meg a saját érzéseidet és az 
emberek reakcióit! Próbálj meg mosolyogni, miközben ezt csinálod! Törekedj arra, hogy barátságos, 
megnyugtató üzenetet közvetíts, és tudasd az emberekkel, hogy a szándékod ártalmatlan, csupán játékos 
vagy, nem pedig őrült. Próbálj szavakat vagy egy-egy gesztust hozzátenni a szemkontaktushoz! (Mond-
hatod például, hogy »Szia!« vagy »Jó napot!«; az integetés vagy a kalapemelés klasszikus mozzanatok, 
de hagyatkozhatsz a saját impulzusaidra is!)” (Vida Cerkvenik Bren: Miért nem az utcán csináljuk?)

FELADATOK,  JÁTÉKOK

A bolondokházában játszódó komédiában Zahnd dok-
tornő képviseli a magát valódinak mutató álértéket. Míg 
azonban Tartuffe leleplezése együtt járt eltávolításával, 
Dürrenmatt alakjának egy világvállalat van a tulajdoná-
ban: bármi is történik, „a termelés megkezdődik”, és 
a „világ egy őrült elmeorvos karmaiba jutott”. Az atom-
mag-hasadáshoz mérhető horderejű felfedezés birtokosa, 
Möbius hiába ismerte fel, hogy „vagy kitöröljük magunkat 
az emberiség emlékezetéből, vagy magát az emberiséget 
töröljük el”, és hiába döntött a tragikus hősökhöz hason-
lóan. Mivel tudta, hogy mire használnák fel kutatási ered-
ményeit, úgy akarta megmenteni a világot a pusztulástól, 
hogy „visszavette” a tudását: őrültnek tettette magát, akit 
elzárnak, és nem vesznek komolyan. Ám sorsa (mint 
mindannyiunké) paradox: „minél tervszerűbben cselek-
szenek az emberek, annál nagyobb erővel ütköznek a 
véletlenbe”. A dráma végén kiderül, hogy az intézet nem 
menedék, mert a doktorkisasszony már rég megszerezte a 
kéziratokat. Möbius tehát „éppen a célja ellentétéhez ér el: 
ahhoz, amitől retteg, ahhoz, amit el akar kerülni” (21 pont 

A fizikusokhoz, Ungvári Tamás fordítása). A pusztulás 
ugyanúgy kezdettől fogva biztos, ahogy Dürrenmatt leg-
többet játszott dámáját, Az öreg hölgy látogatását (1956) 
olvasva sem kételkedünk abban, hogy a csődben lévő Gül-
len előbb vagy utóbb elfogadja a milliomosnő ajánlatát, és 
az egymilliárd svájci frank fejében megölik Alfred Illt. 

DÜRRENMATT: A FIZIKUSOK

A fizikusok, Vígszínház, 1965, rendező: Horvai István, a 
képen Tomanek Nándor, Várkonyi Zoltán és Darvas Iván
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A 19. században megszületett és intézményesült magyar színházművészetet és drámát 
a 20. században a kiteljesedés, a műfaji sokszínűség és a folyamatos átalakulás jellemezte. 
A század nagy történelmi megrázkódtatásai mentén egyaránt kitapinthatók a fejlődés 
törésvonalai és a folytonosság lehetősége. A 20. századi magyar színház és dráma fejlő-
dése a század első felében párhuzamosan zajlott az európai folyamatokkal, a század 
közepétől azonban négy évtizeden át – ha nem is hermetikus elzártságban, de – külön 
utakon járt, hogy aztán a század végére ismét visszaálljon a többpólusú irodalmi és 
színházi élet.

A századelő évtizedei

A 19. században kialakult színházi kultúra a századelőn is magában hordozta a fejlődés 
lehetőségét. Az államilag fenntartott Operaház és Nemzeti Színház mellett a magán-
vállalkozásban működő Vígszínház, a Magyar Színház és a Király Színház voltak a kor-
szak népszerű fővárosi színházai.

A század első felében a színházba járók köre bővült, és a műfaji sokszínűség mellett a 
nemzeti, valamint polgárinak nevezett színházkultúra dominanciája érvényesült. 
Sokarcú polgári színművészet formálódott tartalmi-formai és a műfaji gazdagodás 
jegyében. Világszerte elismertté vált a magyar opera és balett, amely a kortárs európai 
és magyar zenei törekvések mellett a modern táncjátékokat is befogadta. Ez jelentős 
mértékben Bánffy Miklósnak is köszönhető, aki ezekben az években a magyarországi 
állami színházak intendánsa volt. Az ő igazgatása idején kerültek bemutatásra Bartók 
Béla színpadi művei is. 

A 20. század elejének legnagyobb daljátéksikere Kacsóh Pongrác János vitéze volt, 
Fedák Sárival nadrágszerepben. Vidéken a gyors ütemben polgárosodó megyeszékhe-
lyek, például Kolozsvár, Nagyvárad, Kassa lettek a kiépülő színházi kultúra helyi cent-
rumai. Ezt a szerves fejlődést azonban megszakította az első világháború, majd az ország 
darabokra hullása.

A századelő számos progresszív művészi törekvése közül a legjelentősebbnek a Thália 
Társaság létrejöttét és az úgynevezett rendezői színház kialakulását tekinthetjük. 
Az újítást jelentő színházi gondolkodás hátterében Sztanyiszlavszkij és Max Reinhardt 
munkásságának megismerése és művészi látásmódjuk, munkamódszereiknek hazai 
meghonosítási szándéka állt.

A 20. SZÁZADI MAGYAR SZÍNHÁZ ÉS DRÁMA

„A színész nem azért jön be a színpadra, hogy játsszék, 
hanem azért, mert megoldandó dolga van a színjátékban, 
amely a dramaturgia törvényei szerint ütközik mások 
érdekeivel.”

(Taub János)

Mi a különbség az élet és a színház szabályai 
között? Olvassátok el a fenti idézetet, és pró-
báljatok meg választ adni!

Nadrágszerep: színpadi művek szí-
nésznők által alakított férfiszerepe. 
Zenés színpadi művek esetében volt 
gyakori, a szerepeket általában mez-
zoszopránok énekelték. Blaha Lujza 
is gyakran bújt férfijelmezbe.

Fedák Sári Kukorica Jancsi szerepében a 
Király Színház 1904-es ősbemutatóján

Thália Társaság
Az Európa szabad színházainak hatására alakult színházi egyesület célja a magyar 
hivatásos színházművészet megújítása, kortárs drámák bemutatása, új játékstílus 
kialakítása volt. Alapítói Lukács György, Benedek Marcell és Hevesi Sándor. 
A Társaság tagjai közt találjuk Kodály Zoltánt és Balázs Bélát is.

Bartók Béla táncjátékai 
A kékszakállú herceg vára című opera 
bemutatását követően az opera és a 
balett világszínvonalú együttműkö-
déseként készült a Balázs Béla szöveg-
könyvére komponált A fából faragott 
királyfi és a Lengyel Menyhért szö-
vegkönyvére készült A csodálatos 
mandarin című táncjáték.

XII.
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A polgári dráma

A gazdagodó és bővülő színházi kultúrát az is jelezte, hogy a fővárosi és vidéki nagy-
színházak több műfajban is jeleskedtek. A prózai színházakban egyre közkedveltebbé 
vált a polgári vagy társalgási dráma, amelynek Molnár Ferenc volt legnépszerűbb hazai 
képviselője.

„Jól megcsinált darabjait” az egyszerű, de váratlan fordulatokat is hordozó alaphely-
zet, a természetes, könnyed beszédstílus és a precízen felépített dramaturgiai fogások 
jellemzik. Drámai szituációi könnyen átláthatók, mégis érdekfeszítőek, már az alap-
helyzetben minden jelen van bennük, ami később megtörténhet a darab folyamán. 
Szereplői hétköznapi emberek, akiknek konfliktusait általában boldog, ám sohasem 
felhőtlen befejezés zárja, mert az hiteltelenné tenné az egész történetet. Darabjait dön-
tően a Vígszínház mutatta be. A doktor úr (1902) volt első igazi sikere, aztán sorra írta 
máig játszott drámáit (például Az ördög, A testőr, A hattyú, Üvegcipő, Játék a kastélyban, 
Egy, kettő, három). A legnagyobb sikert a Vígszínházban 1909-ben még megbukott, de 
a nemzetközi fogadtatás után az 1919-es bemutatón már sikerre vitt Liliom aratta. 
A darab az ősbemutató átmeneti kudarca után máig tartó nemzetközi sikert arat, folya-
matosan játsszák a világ színházaiban, készült belőle rádiójáték, film, musical.

Molnár Ferenc

MOLNÁR FERENC: LILIOM

A ligetben szórakozó, faluról Pestre került cselédlányok, 
Juli és Mari megismerkednek Liliommal, aki Muskátné 
hintáslegényeként a vendégeket csalogatja a körhintára. 
Muskátné rosszul veszi, hogy Liliom udvarol a lánynak, 
akit ezért kitilt a hintáról. Liliom védelmébe veszi, és a 
vita hevében veréssel fenyegetett tulajdonos kirúgja a fiút. 
Már az első jelenetekben egyértelművé válik, hogy Liliom 
nagy hatással van a nőkre, Mari sem venné zokon, ha őt 
választaná, Muskátné is szorosabbra fűzné kapcsolatát 
alkalmazottjával. Juli nem megy haza a kimenőjéről, ezzel 
ő is elveszíti a munkáját. Összeköltöznek, a ligeti fényké-
pész, Hollunderné ad nekik egy szobát, ahol máról hol-
napra tengődnek. Az akácvirág-illatú szerelem és a kiszol-
gáltatott nélkülözés minden árnyalatát megélik, Liliom 
– Juli beletörődő megértésével: mert szégyelli, hogy 
nincs munkája – felindultságában meg is üti szerelmét. 
Korábbi munkaadója hívja vissza a hintához, de Liliom 
– miután megtudja, hogy Juli gyereket vár – nem enged 
Muskátné csábításának.

Mari egyszerre andalítóan érzelmes és harsányan komi-
kus elbeszéléséből megtudjuk, hogy megismerkedett egy 
egyenruhás fiúval, Hugóval, akiről mulatságos párbeszéd 
keretében derül ki, nem katona, csak hordár. Összeháza-
sodnak, Hugó karrierje felfelé ível, külvárosi házba köl-
töznek, a sorsával szerelem nélkül is elégedett Mari olykor 
pénzzel támogatja barátnőjét. 

Liliom az apaság felelősségét ízlelgeti, mégsem a ház-
mesteri állást vállalja el, hanem Ficsúrral, a ligeti csibésszel 

rablásra szánja el magát. Linzmann, a pénztárnok kifosz-
tása azonban balul sül el, Ficsúr elmenekül, Liliom pedig 
leszúrja magát. Juli feltétel nélküli szerelme a halál után is 
kitart, munkásasszonyként egyedül neveli fel kislányukat. 

Molnár Liliom sorsát tovább kíséri a halálon túlra is. 
A Fogalmazó előtt kell számot adnia életéről, és a mérle-
gen könnyűnek találtatik. Kap azonban egy lehetőséget, 
– a tisztítótűzben töltött tizenhat év után – visszatérhet a 
Földre, hogy jót cselekedjen. Idegenként próbál segíteni 
a családján, de igyekezete nem sikerül.

Liliom, Vígszínház, 1919, a képen Varsányi Irén és Csortos 
Gyula
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A két világháború között

A világháborús összeomlás, majd az azt kísérő társadalmi felfordulás, illetve jelentős 
országvesztés szétszakította a Kárpát-medencei magyar nyelvű drámairodalmat és szín-
házkultúrát. Határon túlra, kisebbségi helyzetbe, kivándorlásra kényszerültek meghatá-
rozó jelentőségű alkotók és alkotóműhelyek, valamint színházi központok. A nemzeti és 
polgári színi kultúra meghatározó szerepe megmaradt, és a klasszikus művek mellett 
továbbra is meghatározóak maradtak a hazai és nemzetközi polgári drámák, valamint a 
különféle zenés műfajú előadások. A progresszív nemzetközi tendenciák befolyása és 
terepe – összefüggésben a kiépülő rendszer jellemzőivel – csökkent, és a konzervatív 
szemléletű, klasszicizáló látásmód erősödött meg, és kapott egyre nagyobb teret.

A két világháború drámaírói közül kiemelendő a lélektani alaposságú, költőiséggel áti-
tatott drámákat író Füst Milán (Boldogtalanok), a 20. század első éveinek városi kaval-
kádját elénk táró Szomory Dezső (Hermelin), az abszurd felé mutató, kabarétréfákkal 
induló, majd a nagyvárosi elidegenedést boncolgató Szép Ernő (Május), illetve a szenve-
délyektől izzó színműveivel és nagyregényeinek színpadi adaptációjával Móricz Zsig-
mond (Sári bíró, Nem élhetek muzsikaszó nélkül, Úri muri, Légy jó mindhalálig).

A harmincas évek folyamán a hazai drámairodalomban újfajta hangvétellel és 
népi-nemzeti tematikával megjelentek a népi írók művei, amelyek rövidesen a színhá-
zak repertoárjában is teret kaptak. A harmincas évek végén a politikai viszonyok jobb-
ratolódása nyomán felerősödött a színházak műsorában a nemzeti tematika, majd a 
közéleti viszonyok radikalizálódása következtében, a második zsidótörvény elfogadá-
sával meghatározó művészeket zártak ki a színházak vezetéséből, illetve tiltottak el a 
színpadra lépés lehetőségétől, ami jelentős emberi tragédiákat és komoly szakmai káro-
kat eredményezett. A második nagy világégés háborús viszonyai a színházi életben is 
mélyítették az ellentéteket, különböző csoportok közötti frontok kiéleződét, a harcok 
nyomán pedig mindjobban felerősödött a háborús tematika és retorika.

A Nemzeti Színház a 20. század első felében

Az ország első számú színházának már a létrejötte is politikai tett volt, művészi munká-
ját a későbbiekben is nagyban meghatározta a kor, amelyben működött. A színház veze-
tői próbálták átmenteni a 19. századi hagyományokat, és megfelelni az új kihívásoknak 
is. A korszakban a színház műsorpolitikáját a magyar és a világirodalom klasszikus és 
kortárs műveiből álló repertoár jellemezte. A század első felének kiemelkedő színigazga-
tója Hevesi Sándor, a nemzetközi tekintélyű rendező, író, fordító, színházteoretikus és 
színházpedagógus, illetve Németh Antal, a műsorrendben és a játékstílusban újító ren-

dező, színháztörténész és színészlexikon-szerkesztő volt. 
A Nemzeti Színház Hevesi Sándor igazgatása alatt – a klasszikus művek 

újragondolt előadásaival – a húszas években egyik virágkorát élte. Shakes-
peare és Molière műveiből eredeti felfogású, szakmai és közönségsikert arató 
új előadások születtek, Az ember tragédiáját is újszerű rendezésben vitte 
színre. A klasszikusok újraértelmezése mellett segítette a kortárs magyar 
írók, például Herczeg Ferenc és Móricz Zsigmond darabjainak színpadra 
állítását. Hevesi igazgatása alatt jött létre a Kamaraszínház, amely lehetősé-
get teremtett intimebb légkörű előadások tartására. 

A harmincas évek végén Németh Antal megújította a Nemzeti Színház tár-
sulatát, műsorát és játékstílusát. A magyar és világirodalom klasszikusait kor-
szerű rendezésű, új szcenikai megoldásokat alkalmazó előadásokkal népszerű-
sítette. Ő vezette be a rendezőpéldány készítését, illetve a színpadi játékmester 
alkalmazását. A magyar színjátszó hagyományokat a kortárs európai színházi 
törekvések újításaival igyekezett felfrissíteni. Fiatal magyar drámaírók (például 
Németh László, Márai Sándor) színpadi pályakezdését is támogatta, és figyel-
met szentelt a kortárs világirodalom jelentős alkotóira (például O’Neill) is.

Tamási Áron a népi irodalom egyik 
jelentős képviselője. Az erdélyi drá-
maíró lírai hangvételű népi játékaiban 
a tragédia és a komédia eszközeit 
keverve az egyszerű tisztaságú falusi 
életet helyezte szembe a városi civili-
zációval (Énekes madár, Vitéz lélek, 
Csalóka szivárvány).

Népi írók mozgalma
A vidék, a falu, a parasztság tematiká-
ját és szellemiségét felmutató irodalmi 
csoport, írói szociográfiai munkássá-
gukkal, a társadalmi problémák 
bemutatásával a vidék és a parasztság 
fölemeléséért küzdöttek.

Bajor Gizi és Ráday Imre a Nemzeti 
Kamaraszínházban 1945-ben

A Nemzeti Színház sztárjai
A század első felének neves rendezői 
Hevesi Sándor, Horváth Árpád, Már-
kus László és Németh Antal. A társu-
lat nagy színészegyéniségei közt meg-
található például Tőkés Anna, Bajor 
Gizi, Ódry Árpád, Rózsahegyi Kál-
mán, Somlay Artúr, Csortos Gyula, 
Gózon Gyula, Uray Tivadar, Jávor 
Pál, Tímár József.
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A filmművészet jelentkezése, a mozi hatása

A harmincas évek közepétől, a hangosfilm elterjedése, állami támogatások és a hazai 
gyártású szórakoztató közönségfilmek (Hyppolit, a lakáj, Meseautó) megjelenése nyo-
mán egyre népszerűbb lett hazánkban a mozi. A filmeken megelevenedő hétköznapi 
történetek egy mesebeli fordulattal legtöbbször heppienddel végződtek, amelyben a 
kisember is megtalálhatta a felhőtlen boldogságot, a beteljesült szerelmet, és átélhette 
az anyagi felemelkedés illúzióját is. A mozi térhódítása a rendezői, színészi munka fel-
értékelését és a nagyközönség által csodált filmsztárok „megszületését” eredményezte. 
Jávor Pál az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar színész volt, ő lett az első 
magyar férfi filmsztár. Népszerűségét kezdetben jó megjelenésének, tucatfilmekben 
eljátszott erős karakterű figuráinak köszönhette.

A második világháború után

A második világháború pusztításai nemcsak a színházépületekben okoztak maradandó 
károkat, hanem a szellemi és kulturális élet szinte minden területére hatással voltak. 
A romeltakarítást követően a színházi élet talpra állítása – a negyvenes évek elején hát-
térbe szorított – baloldali művészek, Major Tamás, Gobbi Hilda és Várkonyi Zoltán veze-
tésével indult meg. A bekövetkező politikai-társadalmi változások nyomán a nemzeti, 
polgári és konzervatív színházi kultúra jelentős művei, alkotói, rendezők és színészegyé-
niségek (például Németh Antal, Jávor Pál) kerültek indexre és/vagy parkolópályára, 
illetve választották az emigrációt. 

A háború utáni újjáépítés, az „úri” világ megszűnése és a korlátozott 
demokratikus viszonyok talán a magyar színházművészet megújulá-
sának pilléréi lehetettek volna, ha egy „szép, új világ” ígérete nem 
rendezte volna át alaposan a politikai, társadalmi, gazdasági és kultu-
rális viszonyokat. A háború utáni néhány koalíciós év kivételes műhe-
lyeként működött a Várkonyi Zoltán által vezetett Művész Színház, 
amely szellemiségében a magyar színházművészet megújulásának 
kiindulópontja lehetett volna, ha nem szól közbe ismét a történelem.

A sokszínű magyar színházi élet az egypártrendszer első szakaszá-
ban alapvető változásokon ment keresztül. A Rákosi-rendszer állami 
kezelésbe vette a színházakat, és a Kádár-kor végéig az állami szub-
vencióra támaszkodva központilag vezényelt, az uralkodó ideológia 
által behatárolt műsorpolitikát valósítottak meg. A korszak elejének 
nagy bűnei közé tartozott, hogy a háború előtti nagy színészegyéni-
ségek és rendezők közül többen nem kaptak lehetőséget az alko-
tásra. A pártállami időszakban a hazai színházművészet központilag irányított lett, az 
uralkodó kommunista/szocialista ideológia által vezérelt műsorpolitikát valósított 
meg, és az ott folyó munka tartalmi-műfaji szűkítését, valamint a művészi, alkotó sza-
badság korlátozását eredményezte. 

A politikai elvárásnak megfelelően az évadtervekben kötelezően jelen volt egy szov-
jet dráma is. A szovjet minta követéseként néhány évre teret hódító szocialista realiz-
mus pártos és sematikus, nyíltan politizáló agitatív dramaturgiája azonban nem tudott 
igazi értéket létrehozni a magyar színpadon.

Mindamellett a hatalom felismerte, hogy az operett műfajának népszerűségét fel 
lehet használni propagandára is, ezért úgy határoztak, olyan új operettekre van szükség, 
amellyel nevelni, irányítani lehet „a dolgozó népet”. A rangsorban előnyt élveztek a 
szocialista témájú darabok, de sor került a Csárdáskirálynő újbóli bemutatására is (Hon-
thy Hanna, Feleki Kamill és Rátonyi Róbert főszereplésével). Persze a szövegkönyvet, 
a prózai részeket és a szereplők közötti hangsúlyokat némileg módosították. A Rákosi- 
korszaktól kezdődően a színházi élet irányítása kizárólag a kommunista elkötelezett-
ségű művészek kezébe került, akik meghatározó befolyással rendelkeztek a műsorpo-
litika és a társulatok személyzeti kérdéseiben is. 

A Vígszínház romokban, 1945

Jávor Pár és Karády Katalin, a kor 
két színészlegendája

Szocialista realizmus
A hivatalos művészeti irányzat, amely 
a dekadensnek minősített polgári 
művészettel és a formalizmus vádjával 
illetett modern – avantgárd, abszt-
rakt – irányzatokkal szemben a „szo-
cialista embertípus”, a dolgozó embe-
rek valóságának ideológiával átitatott 
felmutatását várta el. A darabcímek 
önmagukért beszélnek: Mélyszántás, 
Hatszáz új lakás, Bányászbecsület, 
Értünk harcoltak.
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A pártirányítás konszolidációs időszaka

A hatvanas évek közepétől – összefüggésben a Kádár rendszer megszilárdulásával – 
a központi és ideológiai irányítás lazulni kezdett. Az Aczél György által fémjelzett 
„három T-nek” köszönhetően elindult egy konszolidációs folyamat a tartalmi-műfaji 
sokszínűség visszaépítése érdekében. Természetesen – a rendszer viszonyai között – ez 
csak korlátozott eredményeket hozhatott, de a korlátok lazulása, a bővülő szakmai 
autonómia hozzájárult a nemzeti, polgári színházkultúra regenerálódásához, az általá-
nos művészi színvonal emelkedéséhez.

Ennek jelei leginkább a Nemzeti Színház, a Vígszínház, a Madách Színház és a Thá-
lia Színház munkásságában, a változatosabbá váló színészi, rendezői szemléletmódban, 
munkamódszerek alkalmazásában és a korábban letiltott szerzők vagy perifériára szo-
rított színművészek „helyzetbe hozásában”, és kortörténetileg jelentős előadások létre-
jöttében érhetők tetten.

A Nemzeti Színház, az ország első színházi műhelye a hatvanas évek végére, a hetve-
nes évek elejére Marton Endre és Major Tamás vezetésével talált igazán magára. Műso-
rában ismét megjelentek az európai és nemzeti drámairodalom klasszikus művei kor-
szerű szcenírozásban, valamint kortárs művek is. Ekkor születtek olyan nagyszerű 
előadások, mint például a Madách Imre által írt Mózes, amely Sinkovits Imre címsze-
replésével aratott nagy közönségsikert, és ért meg több száz előadást. A brechti színész-
vezetés újszerű értelmezéseként jött létre a Romeo és Júlia, amelyben Törőcsik Mari és 
Sztankay István alkotott maradandót. Jelentősnek ítélhető A szecsuáni jólélek színpadra 
vitele Törőcsik Mari címszereplésével és Őze Lajos közreműködésével. Emlékezetes 
előadásként maradt meg a drámaíróként debütáló Csurka István által írt Döglött aknák 
bemutatása, Kállai Ferenc és Major Tamás közreműködésével. 

A 70-es évek végére a fáradtság jeleit mutatta a nagy múltú társulat, és a színház a 
80-as években többszöri átalakulás után Vámos László, Sík Ferenc és Kerényi Imre veze-
tésével talált magára. A színházban a hagyományos klasszikus repertoár mellett új szem-
léletű és stílusú művek (Csíksomlyói passió, Sütő András: Advent a Hargitán) bemuta-
tására is sor kerülhetett. Rövid időre a Várszínház épülete működött stúdiószínházként, 
ahol több izgalmas előadás került bemutatásra.

Az ezredfordulót követően az új Nemzeti Színház létrejötte nyomán kialakult 
helyzetben a társulat Pesti Magyar Színház néven folytattatta munkáját Iglódi Ist-
ván vezetésével.

A Madách Színház társulata a 60-as évek 
közepétől kezdődően Ádám Ottó vezetésével 
több új szemléletű és magas művészi színvona-
lon megvalósított előadást mutatott be, ame-
lyek közül kiemelkedik Shakespeare Hamlet 
című műve Gábor Miklós korszakos alakításá-
val, és a 70-es évek közepén bemutatott Othello, 
amelyben a címszereplő Bessenyei Ferenc mel-
lett Huszti Péter különleges Jágó-értelmezése 
emelhető ki. A színház a nyitottabb műsorpo-
litika keretében nagy sikerű előadásokat hozott 
létre elismert európai és amerikai művekre (pl. 
García Lorca: Yerma, Ibsen: Peer Gynt, Brecht: 
Kurázsi mama, Arthur Miller: Pillantás a híd-
ról) és számos igényes hazai irodalmi anyagra 
támaszkodva (például Sütő András: Csillag a 
máglyán, Németh László: Széchenyi, Szabó 
Magda: Régimódi történet). A színház több 
jelentős színészegyéniségnek (pl. Tolnay Klári, 
Domján Edit, Mensáros László) biztosított 
komoly szakmai lehetőséget.

Három T
A kultúrpolitika által alkalmazott osz-
tályozás, miszerint a művészetekben 
vannak a támogatott, a tűrt és a tiltott 
műalkotások. A támogatott kategóri-
ába a szovjet és kommunista elkötele-
zettségű művek kerültek, a tiltottba a 
nyíltan szovjet- és rendszerellenes 
alkotások. A tűrt kategóriába került 
minden, a hivatalostól eltérő, „vitat-
ható” szemléletű (pl. polgári, nemzeti, 
avantgárd) hazai és nemzetközi mű.

Madách Imre: Mózes, Szegedi Nem-
zeti Színház, 1967, rendező: Marton 
Endre, a címszerepben Sinkovits Imre
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ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK

A Vígszínház, amely az államosítások alatt az ötvenes 
években nevét is elvesztve működött, az 1960-as évek köze-
pétől Várkonyi Zoltán színész-rendező igazgatása alatt élte 
virágkorát. A talentumos színházi szakember ismét teret 
adott a színészi egyéniségekre épülő hazai színi kultúrának, 
rehabilitálta a sematizmus időszakában háttérbe szorított 
polgári társalgási drámát. Molnár Ferenc művei ismét beke-
rültek a műsortervbe, de klasszikus és kortárs külföldi és 
magyar drámák szintén megjelentek a repertoárban magas 
művészi színvonalon. Emlékezetes előadása volt a színház-
nak a Ruttkai Éva, Latinovits Zoltán címszerepesével bemu-
tatott Romeo és Júlia vagy jó néhány Csehov-adaptáció, 
illetve a Pesti Színház néven megnyílt kamaraszínházában 
bemutatott Gogol Egy őrült naplója Horvai István rendezé-
sében, Darvas Ivánnal a címszerepben. A hetvenes évek 
során Presser Gábor – Déry Tibor Képzelt riport egy ameri-
kai popfesztiválról című előadása a kortárs populáris zene szín-
padra vitelével egy új korszakot nyitott a színház életében. 

Déry Tibor – Pós Sándor – Presser 
Gábor – Adamis Anna: Képzelt 
riport egy amerikai popfesztiválról, 
Vígszínház, 1973, rendező: Marton 
László

A Thália Színház a hatvanas évek színházi útkeresésének 
emblematikus helyszíne volt Kazimir Károly vezetésével. 
Itt volt Örkény István Tóték című drámájának ősbemuta-
tója 1967-ben Latinovits Zoltán főszereplésével. 

Örkény István a dráma bevezetéseként „Levél a néző-
höz” címmel Albert Camus-t idézi, és a Sziszüphosz- 
mítoszon elmélkedik, a koron, amikor két választás van 
csak: görgeted értelmetlenül a sziklát, vagy lázadsz. Tót 
így válik, ha már megkésetten is, de abszurd hőssé. A cse-
lekmény „történik egy hegyvidéki községben, a második 
világháború idején”.

A falu félhülyének tartott postása beleolvasva és tartal-
muk alapján szelektálva dobja ki vagy kézbesíti a tábori 
levelezőlapokat. Most épp örömhír érkezik Tóték fiától a 
frontról: leromlott idegrendszerét náluk kúrálná két hétig 
a parancsnoka, az őrnagy. Gyula édesanyja és kishúga, 
Mariska és Ágika egymás kezéből kikapkodva olvassák a 
levelezőlapot. Tót tele van aggodalommal, a pöcegödröt 
tisztító a lajt tulajdonosával (eredeti szakmája szerint ügy-
véd), a szomszédokkal, Lőrinckével (a hideg sör után cup-
pog) és Gizi Gézáné rosszhírű nővel (nyikorog a kiska-
puja) egyeztet, akik boldogan állnak a tűzoltóparancsnok 
rendelkezésére. A vendég nyugalma érdekében a jövőben 
nem lesznek kellemetlen szagok és zajok. Még a hordó-
mellű, lélegzés közben a daráló hangját idéző postás sem 
vesz levegőt a közelében!

Ezzel elindul az a hol nevetésre ingerlő, hol pedig 
torokszorító, fergeteges tragikomédia, amelyben a meg-
felelni vágyás hétköznapinak tűnő, mégis groteszk hely-
zeteiben élik mindennapjaikat a vendéglátók és a vendé-
gük. A realitás és az abszurditás csiki-csuki játékának 
lehetünk tanúi. A cselekmény két szálon fut, Tóték életét 
látjuk a színpadon, a fiuk életéről, haláláról a levelekből 
értesülünk. A helyzet groteszkségét csak fokozza, hogy 
mi nézők már az előadás elején megtudjuk, hogy Tót 
Gyula zászlós meghalt, szeretteinek áldozata így végképp 
értelmetlen. 

A cselekmény mozgatórugója a számítás. Tóték – gyer-
mekük érdekében – meg akarják nyerni az őrnagy jóindu-
latát, aki furcsa viselkedésével fenekestül felfordítja életü-
ket. A deformált lelkű parancsnok javaslatára az egész 
család éjjel-nappal dobozokat gyárt. Ellenállni képtele-
nek, túl vannak már Tót szökési kísérletén is, épp felléle-
geznének, amikor kiderül, hogy az őrnagy tovább marad. 
Az eddig abszurd módon engedelmeskedő tűzoltópa-
rancsnok lázadása is abszurd: a dobozkészítéshez használt 
papírvágó késsel felnégyeli az őrnagyot.

Örkény a Tótékban azt a kérdést teszi föl a nézőnek, 
hogy az egyébként oly gyakori rendkívüli helyzetekben 
mennyire járul hozzá a kiszolgáltatottság fokozódásához 
a szolgalelkűség. A háború hátországának konkrét teré-
ben és idejében zajló cselekmény a hatalom és az áldozat 
viszonyát veszi górcső alá.
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A korlátok bontása

A hatvanas években a hazai táncművészetben is új szemlélet jelent meg a Pécsi Balett 
létrejöttével. Az Eck Imre vezetésével megalakult együttes új, modern táncnyelven 
fogalmazta meg előadásait, amelyben a mozdulatok és formák a kortárs ember problé-
máit, morális kétségeinek érzelmi rezdüléseit jelenítették meg.

A hetvenes évek közepétől egyre erősebb igényként jelent meg az ideológiai- 
politikai-hatalmi korlátok további lazítása, a megmerevedő és egyre zártabbá váló szín-
házi viszonyok és az üzemszerűvé alakuló alkotómunka kritikája. Miközben a hivatásos 
színház Sztanyiszlavszkij újrafelfedezésén, újraértelmezésén vagy Brecht megértésén, 
befogadásán fáradozott, új színfoltént megjelentek – a leginkább egyetemi hátterű – 
amatőr csoportok, és Artaud, Grotowski, Beckett, Barba, Brook tanításai nyomán egy 
korszerűbb, az ősi gyökerekből kiinduló dráma- és színházeszmény számára készítették 
elő a talajt. 

A kiüresedő és mindinkább korszerűtlenné váló viszonyok meghaladását a vidéki 
fiatal, szinte pályakezdő színházvezetők „lázadása” indította el. Jelképesnek is tekint-
hető, hogy a Szolnoki Szigligeti Színházban Székely Gábor, a Kaposvári Csiky Gergely 
Színházban pedig Zsámbéki Gábor egy évadban mutatták be programadó darabjukat, 
Csehov Sirályát (1971), amellyel a dráma témájából szervesen következően a kortárs 
színház új nyelvének kialakítására tettek kísérletet. Mellettük a Kecskeméti Katona 
József Színházba kerülő Ruszt József, aki az Universitas Együttes amatőr világában is 
alkotott, képviselte a modernebb szemléletű színházcsinálás eszméjét. 

Időközben az amatőr körülmények között dolgozó Stúdió K Fodor Tamás vezetésé-
vel nemzetközi hírnévre tett szert, és a korábban a Szegedi Egyetemi Színpadot vezető 
Paál István is részese lett a hivatásos színházi közegnek. Gondolkodásmódjuk, színészi- 
rendezői világlátásuk, munkamódszerük termékenyítőleg hatott az útkereső hivatásos 
színházakra. Az alaposabb elemzésekre, újszerű darabértelmezésekre és bátor rendezői 
munkára támaszkodó alkotók mind hatásosabb és látványosabb színpadi képekben 
gondolkodtak, és őszintébb helyzetek megteremtésével természetesebb beszédmódot, 
színészi jelenlétet és életteli karakterek színpadi megjelenítését várták el. 

1979-ben alakult meg a Győri Balett társulata egy, az Állami Balettintézetben frissen 
diplomázott osztályból, akik úgy döntöttek, hogy nem szélednek szét, hanem együtt 
építik művészi pályájukat. Ügyüknek megnyerték Markó Ivánt, aki a felkérés miatt 
búcsút mondott Béjart világhírű együttesének, és az akkor átadott Győri Színházhoz 
szerződött, hogy a fiatal táncosokkal egy új formanyelvű, látványelemekben gazdag 
táncszínházat teremtsen meg.

A hetvenes évek során a „szélárnyékban” létrejövő színházi alkotóközösségek sajátos 
rendezői gondolkodásuk, színészvezetési módszerük révén idővel egyre inkább autonóm 
látásmódot alkalmaztak. A világszínház új áramlatainak befogadásával és a színház társa-
dalmi szerepének átértelmezésével megkerülhetetlen hatást gyakoroltak a hazai színházi 
kultúrára. Ez azzal a következménnyel is járt, hogy 1978-ban az állami művészetirányítás 
a válsággal küzdő Nemzeti Színház élére a lázadó generáció ikonikus alakjait, Székely 
Gábort és Zsámbéki Gábort nevezte ki. A társulat nem fogadta be az újító szemléletű 
rendezőket és a velük érkezett, más munkamódszert és játékstílust képviselő színészeket. 
Az elmérgesedő helyzetet a színházpolitika úgy oldotta fel, hogy a Nemzetiről leválasz-
tották az akkori kamaraszínházát, és 1982-ben létrejött az önálló Katona József Színház.

Csehov: Sirály, Csiky Gergely Szín-
ház, 1971, rendező: Zsámbéki 
Gábor, a képen Molnár Piroska és 
Kis István

Georg Büchner: Woyzeck, Stú-
dió K Színház, 1977, rendező: 
Fodor Tamás, a képen Gaál 
Erzsébet és Székely B. Miklós

A hetvenes évek új színházeszményének jelentős műhelye volt az amatőr és a 
hivatásos színház határvonalán izgalmas előadásokat létrehozó 25. Színház, 
amelynek színpadán mutatta be Cseh Tamás Bereményi Gézával közösen írt, 
sajátos költőiséget és zeneiséget felmutató dalait.
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A művészi autonómia visszaszerzése

A Katonában a modern színházeszményt képviselő 
vezetők – kiegészülve Ascher Tamás rendezővel – 
számos nagy tehetségű színésszel (pl. Básti Juli, Udva-
ros Dorottya, Szirtes Ági, Sinkó László, Cserhalmi 
György) kiemelkedő színvonalú előadásokat hoztak 
létre, klasszikus művek újraértelmezésével (pl. Három 
nővér), illetve az égető társadalmi problémákat nyer-
sen megjelenítő kortárs művek (pl. Csirkefej) szín-
padra állításával. Az előadások olyan művészi hiteles-
séggel fogalmazódtak meg, hogy jelentős nemzetközi 
visszhangot is kaptak.

A nyolcvanas évek folyamán új alkotók megjelené-
sével folytatódott a legendás Kaposvár-jelenség, amelyet a belgrádi nemzetközi feszti-
válokon fődíjjal jutalmazott Marat/Sade előadás sikere mutatott legegyértelműbben. 
A nemzetközi elismerések összekapcsolódva a társadalmi-politikai változásokkal lehe-
tővé tették a hazai színházi élet bekapcsolódását a világszínházi áramlatok fősodrába. 
A Katona József Színház tagja lett az Európai Színházi Uniónak, amelyben Európa leg-
jobb színházai dolgoznak együtt, és a rendszerváltozáshoz közeledve magával hozta az 
1940-es évek végén elvesztett művészi, alkotói szabadság visszaszerzését. 

Határon túli színházak 

Az európai viszonyok átrendeződése lehetővé tette, hogy a Kárpát-medence különböző 
országaiban alkotó magyar nyelvű színházi kultúra egymásra találjon, és ismét szerve-
sen egymáshoz kapcsolódjon, az anyaország támogatásával új erőre kapjanak határon 
túl dolgozó színházi műhelyek, bemutassák eddigi eredményeiket, illetve átadják azo-
kat a többségi nemzettől tanult kulturális nézőpontokat, alkotói módszereket és sajátos 
formanyelvet, amelyet megismertek.

Erdélyben a Székely Színház néven létrejött, ma magyar és román 
tagozatú marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós vezeté-
sével vált a határokon túl is ismert színházi műhellyé, a magyar 
tagozat napjainkban az alapító nevét viseli. A Kolozsvári Állami 
Magyar Színház Harag György és Tompa Gábor vezetése alatt vált 
világszerte elismert művészszínházzá. A színház túllépett az úgy-
nevezett tiszta realizmus hagyományain, és a szerzői szószínházzal 
szemben a rendezői gondolat elsődlegességét hirdette és hirdeti 
napjainkban is. Előadásaikra nagymértékben hatottak a világszín-
ház modern törekvései. A Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház-
ban a század utolsó évtizedében Bocsárdi László rendező vezeté-
sével jöttek létre kivételes előadások. Beregszászon a század utolsó 
évtizedében mostoha körülmények jött létre az Illyés Gyula 
Magyar Nemzeti Színház, ahol az alapító Vidnyánszky Attila 
egyéni, költői hangulatú rendezései keltették fel a színházi szakma 
és a közönség figyelmét. 

Peter Weiss: Jean Paul Marat üldöz-
tetése és meggyilkolása, ahogy a cha-
rentoni elmegyógyintézet színjátszói 
előadják De Sade úr betanításában 
(Marat/Sade), Csiky Gergely Szín-
ház, 1981, rendező: Ács János, a 
képen Lukáts Andor és Lázár Kati

Csehov egyfelvonásos komédiáiból, 
Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti 
Színház a 26. Művészetek Völgye 
Kulturális Fesztiválon, 2016, ren-
dező: Vidnyánszky Attila, a képen 
Tóth László, Trill Zsolt és Kacsur 
Andrea

„Másnap, amikor el akarom mondani a színészeknek, az egész elveszti a varázsát. 
Ez borzasztó érdekes. Mert a színház nagy, eleven, élő látomás. De ez a látomás 
csak szellemi síkon, az éber, reális, kemény és gyötrelmes munka közben jöhet 
létre.” (Harag György)
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A rendszerváltozás után

A 20. század végére – a demokratikus viszonyok és a piacgazdaság helyreállításával – egy 
jól körvonalazható színházi struktúra jött létre, amelyben állami és önkormányzati 
fenntartásban működtek az önálló társulattal és széles körű szakmai autonómiával ren-
delkező fővárosi és vidéki színházak. A fenntartó kör plurális lett, újra megjelentek a 
magánszínházak (Karinthy Színház) és a társulat nélküli befogadószínházak ( Játék-
szín), és létrejöttek, megerősödtek az alternatív színházak.

A rendszerváltozást követően ismét a közérdeklődés előterébe került a lebontott 
Nemzeti Színház újjáépítésének kérdése. Az építés körüli viták a helyszín és az épület 
funkciói, stílusa mellett kiterjedtek magának a Nemzeti Színháznak mint kiemelt kul-
turális intézménynek 21. századi küldetésére is. 

1. Szabad választás alapján olvassatok el egy-egy 20. századi magyar drámát, majd egy tanórán mutas-
sátok be egy ötperces kiselőadásban egymásnak az olvasott művet! 

2. Tanulmányi munkátok részeként – tanárotok, osztályfőnökötök irányításával – válasszatok egy 
20. századi szerző darabját színpadra állító színházi előadást, beszélgessetek a szerzőről, a drámáról és 
a színreállító rendezőről, szervezzétek meg az előadás megtekintését, az előadást követően pedig 
értelmezzétek a látottakat!

3. Egyik osztálykirándulásotokon látogassatok el az új Nemzeti Színház szoborparkjába, ahol ismer-
kedjetek meg a szobrokban és reliefeken megörökített nagy színészegyéniségekkel! 

FELADATOK,  JÁTÉKOK

A Nemzeti Színház első épületét az 
Astoriánál 1913-ban lebontották. 
1908-ban a Népszínház Blaha Lujza 
téri épületébe költözött a társulat. 
Ennek az épületnek 1965-ös lebon-
tása után az ezredfordulóig a ma 
Hevesi Sándor nevét viselő téren – 
a modern arculatúra átépített régi 
Magyar Színház épületében – foly-
tatta a társulat a tevékenységét. Az új 
épület új társulattal végül 2002-ben 
Madách Imre Az ember tragédiája 
című művével nyitotta meg kapuit.

„Volna bár minden nagyobb várasunkban olly színház és társaság, melly biztosan 
fenn állhatna, ’s ez által lépcsőnként olly tökélyre fejthetné magát, hogy midőn 
szünóráinkat kellemteli elvarázslaná, érzelminket, ízlésinket, szokásinkat neme-
sítné, idomítná, józanítná egyszersmind.”

(Széchenyi István: Magyar játékszínrül, 1832)

A Nemzeti Színház Blaha Lujza téri, az 1960-as években lebontott épülete Az új Nemzeti Színház 2002-ben átadott épülete
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A rendszerváltoztatáshoz kötődően (részben azt előkészítve) sokat 
változott a kulturális élet és a művészet világa. Fokozatosan meg-
szűnt a pártirányításon alapuló cenzúra. A korábbi eszmei, tartalmi, 
formai korlátozások feloldása minden területen felszabadító erővel 
hatott. A kulturális és művészeti élet sokszínűbbé vált. 

Az eltérő ideológiai, politikai nézetek nyilvánosságra kerülése 
a kulturális és művészeti élet megosztottságát is eredményezték. 
Ennek nyomán számos heves és indulatos szakmai vita bontako-
zott ki. A viták nem egyszer politikai síkra is terelődtek, ennek 
nyomán a megosztottság intézményesült. A színházi élet területén 
a Magyar Színházi Társaság mellett – kezdetben főleg a vidéki 
színházak részvételével – megalakult a Magyar Teátrumi Társaság, 
amely később – a kulturális politika támogatásával – a hazai szín-
házi viszonyok átalakításának meghatározó szereplőjévé vált.

Az elmúlt évtizedekben a hazai színházi kultúra területén is egy-
szerre érvényesült az állandóság és a változás sajátos dinamikája. Az állandóságot a 
hagyományos állami intézmények és a kialakult kőszínházi rendszer (pl. Operaház, 
fővárosi, megyeszékhelyi színházak) fenntartási módja és az itt folyó társulati rend-
szerre és változatos repertoárra épülő működési forma igazolta. A változásokat a Nem-
zeti Színház részvénytársulati formában való működése és gazdagodó repertoárja, 
a klasszikus művészszínházi tevékenység arányának csökkenése és a zenés színházi pro-
dukciók terjedése, valamint új műfajok, például fizikai színház, újcirkusz és magán-
kezdeményezésen alapuló új színházak megjelenése mutatja.

A drámairodalom

A kortárs drámairodalom rendkívül gazdag és változatos mind tar-
talmi, műfaji, mind esztétikai tekintetben. A rendkívüli gazdagsá-
got jól mutatja P. Müller Péter Magyar dráma az ezredfordulón 
című munkája, amelyben egy-két szóval röviden jellemzi a külön-
böző alkotók látásmódját: Rítus és leírás (Nádas Péter); Vesztesek 
krónikása (Spiró György); Mesehagyományokba oltott posztmo-
dern (Kárpáti Péter); Nyelvi regiszterek virtuóza (Parti Nagy Lajos); 
Újrahasznosítás és provokáció (Garaczi László); Színpadi legendák 
a bűnről (Darvasi László); A politikai drámától a bűnügyi bohóza-
tig (Hamvai Kornél); Elvágyódás térben, időben (Egressy Zoltán); 
Istendrámák a társadalom pereméről (Háy János); Film, videó, 
TV-show, SMS – drámák a média talaján (Tasnádi István); Társu-
latra írva (Pintér Béla); Színpadköltészet (Térey János); Színre vitt 
polifóniák (Závada Pál); Keserédes Erdély (Székely Csaba).

Magyar Állami Operaház

XIII. SZÍNHÁZAK, DRÁMÁK, IRÁNYZATOK

„A jó színház, az mindig most van, az áll az időben, és nem azért, 
mert emlékszünk rá, hanem azért, mert ami színházban történik 
velünk, az beépül a szervezetünkbe, a katarzis olyan izotóp, aminek 
egy élethossznál is tovább tart a felezőideje, ott dolgozik a csontve-
lő mélyén, csak éppen nem rombolja a sejteket, hanem építi, belső 
erőt ad, tartást, gerincet.”

(Dragomán György)

Idézzetek fel olyan színházi élményt, 
amely a mottóban leírt hatást gyako-
rolta rátok!

Háy János: Gézagyerek, Debreceni 
Csokonai Színház Horváth Árpád 
Stúdiószínháza, 2021, rendező: 
Pinczés István, a képen Bakota 
Árpád, Kóti Árpád, Szoták Andrea, 
Maday Gábor és Miske László
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Színházi viszonyok 

Az ezredforduló időszakára az értékek sokfélesége minden művészeti ágban szabad 
utat kapott. Az írók közül legnagyobb elismerésben Kertész Imre részesült 2002-ben, 
amikor a holokauszt borzalmait elbeszélő Sorstalanság (1975) című regényét 
Nobel-díjjal jutalmazták. Az ezredforduló környékén jelentek meg a többségében 
akciófilmeket játszó multiplex típusú mozik, és 2002 márciusában – hosszan tartó 
vitákat követően – megnyílt a millenniumi városközpontban az új Nemzeti Színház. 

1990-et követően a kulturális és művészeti élet szabadabbá válása nyomán a koráb-
ban tiltott irodalmi szerzők és művek – például Orwell: 1984, Szolzsenyicin: Gulág, 
Koestler: Napfogyatkozás délben, Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek – is nyilvá-
nosságot kaphattak. A két utóbbi mű nemcsak könyv alakban, hanem a 90-es évek 
folyamán színházi előadásként is megjelenhetett a széles közönség előtt. 

Az ezredforduló tájékán alternatív színházi együttesek alapítása, illetve az új játszóhe-
lyek és a szabadtéri színházi formák, fesztiválok bővülő száma jelezte a színházi viszo-
nyok változásait. Széles körű színházalapítási folyamat zajlott le. Budaörsön (Budaörsi 
Latinovits Színház) az ezredforduló előtti években, Szombathelyen (Weöres Sándor 
Színház) és Sopronban (Soproni Petőfi Színház) sok előzményt követően az ezredfor-
duló után alakult társulat. A bábszínház műfajában is pezsgett az élet, az ezredforduló 
előtti években komoly amatőrszínházi hagyományokon jött létre a miskolci Csodama-
lom, a győri Vaskakas, a debreceni Vojtina, a szombathelyi Mesebolt, a kaposvári Báb-
SzínTér, az ezredfordulót követően pedig a veszprémi Kabóca, a zalaegerszegi Griff. 

A nagy „színházgrundolási” folyamat pozitív eredményeként a mindjobban megje-
lenő differenciált közönségigény kielégítését tették lehetővé. Az új játszóhelyek a néző-
számok emelkedését eredményezték, de a számszerű növekedést sajnálatosan a művész-
színházi előadások arányának csökkenése kísérte. A nézőszámok alakulásában jelentős 
szerepe maradt – a korábbi hagyományok továbbéléseként – az iskolák által szervezett 
színházlátogatásoknak. Ezzel párhuzamosan nőtt a színházakban az ifjúsági korosztály 
színházlátogatási szokásainak tudatos fejlesztési szándéka, amely a színházpedagógiai 
tevékenységek fölértékelését és terjedését eredményezte.

Szabadtéri színházak, fesztiválok

A szabadtéri színház a 20. század egyik újra felfedezett találmánya volt, amely a hivatásos 
színházi struktúra kiegészítőjeként terjedt el. Már a század első felében létrejött, és a háború 
után új életre kelt a Szegedi Szabadtéri Játékok, mellette a 70-es évektől sorra jöttek létre 
nyári játszóhelyek (Agria Nyári Játékok, Esztergomi Várszínház, Gyulai Várszínház, Kis-

várdai Várszínház, Kőszegi Várszínház, Szentendrei Teátrum, Zsámbéki Szín-
házi Bázis és a Budapest több helyszínén is játszó Szabad Tér Színház). 

A szabadtéri színházi rendszer széles körű elterjedése elősegítőjévé vált az 
évről évre jelentős tömegeket vonzó fesztiválok szerveződésének. 1989-től 
Kisvárdán rendezik meg a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiválját. 
A 2000-es évek elejétől Pécs adott otthont az Országos Színházi Találkozónak 
(POSZT), Miskolc a Nemzetközi Operafesztiválnak, Békéscsaba a Nemzet-
közi Bábfesztiválnak, Debrecen pedig a kortárs magyar dráma bemutatkozásá-
nak biztosít teret. Komoly hagyománnyá vált a Kapolcs központú Művészetek 
Völgye és az Ördögkatlan Fesztivál is. Legújabbként pedig a Nemzeti Színház 
által Vidnyánszky Attila szakmai vezetésével évente megrendezett MITEM 
(Madách Nemzetközi Színházi Találkozó) emelhető ki. 

A szabadtéri előadások és a fesztiválok jelentős mértékben elősegítették 
a nemzetközi folyamatok megismerését, és hozzájárultak a határon túli szín-
házak beépüléséhez a hazai színházi folyamatokba, továbbá a regionális 
és helyi hagyományok megerősítéséhez és új, szokatlan színházi műfajok, 
például lovas színház megjelenéséhez is.

Debreceni Csokonai Színház

Kecskeméti Katona József Színház

Szegedi Nemzeti Színház

Országos Színházi Találkozó Pécsett
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1. Nézz utána, milyen előadásokat tűztek műsorukra ebben az évadban a környékeden működő színhá-
zak! Ehhez a 155. oldalon találsz egy válogatást a magyar nyelven játszó hivatásos színházak köréből.

2. Az alábbiakban összefoglaljuk a színházi nevelési és drámapedagógiai tevékenységeket. Gyűjts példá-
kat a felsorolt formákra!

• drámafoglalkozás (tanítási dráma, kreatív dráma, témanap, témahét, drámatábor);
• gyermek- és diákszínjátszás (iskoladráma, gyermekszínjáték, diákszínjáték vagy diákszínház, osz-

tályszínpad, ünnepi műsor, színjátszó tréning, színházi műhelymunka, színjátszó tábor);
• gyermek- és ifjúsági színház (gyerekelőadás, ifjúsági előadás, csecsemőszínház, osztálytermi színház, 

gyerekekkel vagy fiatalokkal létrehozott hivatásos színházi produkció);
• nevelési színház (=TIE);
• színházpedagógia (értelmező színház, beavató színház, színházi alkotóműhely, előkészítő beszélge-

tések/foglalkozások, feldolgozó beszélgetések/foglalkozások).

3. Készítsd el az elmúlt évekből színházi emlékeidet megörökítő portfóliódat! Gyűjtsd össze, hogy 
mely előadásokat láttad, mely színházakban, kiknek a közreműködésével! Minden előadáshoz kap-
csolódva foglald össze benyomásaidat, és fogalmazd meg véleményedet!

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Gyerek- és ifjúsági színházak

Gyerekszínházak alatt azokat a színházakat (vagy előadásokat) 
értjük, ahol felnőttek – legtöbbször hivatásos színészek – köz-
reműködésével jönnek létre olyan produkciók, amelyek külön-
böző korú gyerekek színházi élményhez juttatását szolgálják. 
Tehát idetartozik minden élő színházi előadás, legyen szó mese-
játékról, bábról, tánc- és mozgásszínházról vagy mindenfajta 
kevert műfajú alkotásról.

Az elmúlt évtizedek során a hazai gyermekszínházi repertoár 
korosztályi és műfaji tekintetben is sokat gazdagodott. A hagyo-
mányosan óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló mese- és bábjátékok mellett számos új, 
izgalmas kezdeményezés vált közismertté. Ennek hátterében az a felismerés áll, hogy a 
gyermekek számára sokkal könnyebben érthetők a zenére, mozgásra, testbeszédre épülő 
előadások, mint a szövegalapú történetek.

Megjelent a csecsemőszínház, amelyben a legifjabb nézők szüleik jelenlétében tapasz-
talhatják meg azt a művészetet, amely nem akar illúziót kelteni, ahol a szövegek, mozgások 
önmagukat jelentik, és amikor felmegy a képzeletbeli függöny, a gyermek és felnőtt egyenlő 
nézői státuszba kerül. „A »lefokozott«felnőtt és »felemelt« gyerek ebben a »melléren-
delt« helyzetben egymásról is rengeteg új felismeréssel gazdagodik.” (Novák János)

Egyre népszerűbbé és gyakoribbá váltak az ifjúsági korosztály (13–16) számára 
készülő előadások azáltal, hogy olyan újonnan megjelenő aktuális témákat dolgoznak 
fel, mint a fiatalkori agresszió, a kábítószerek használta, a családi/szülői háttér szétesése 
vagy az internetes zaklatás. Ebben a folyamatban komoly szerepet játszott a TIE 
(Theatre in Education) hazai elterjedése – amelyben a színházi előadást drámapedagó-
giai feldolgozás követi – és a különböző új színházi formák, például az osztályszínházi 
(tantermi) megjelenések. 

A gyermek- és ifjúsági színházak nemzetközi seregszemléjét, a Kaposvári Gyermek- 
és Ifjúsági Színházi Biennálét kétévente rendezik meg, ahol egy héten keresztül lát-
hatják a somogyi város lakói és a szakma képviselői az évad legígéretesebb hazai és 
külföldi előadásait.

Nemes Nagy Ágnes – Novák János: 
Bors néni, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 
Színház, 1994, rendező: Novák János, 
a képen Gazdag László, Molnár 
Piroska, Megyes Melinda, Mult István

Mostan lészen születendő, szerkesz-
tett játék Határ Győző művei alap-
ján, Kerekasztal Színházi Nevelési 
Központ, 1996, rendező-foglalko-
zásvezető: Kaposi László, a képen 
Lipták Ildikó és Takács Gábor

                         



98

KORTÁRS DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ

„[…] egyetlen lehetőséget látok. Fantáziaterek létreho-
zására kell használni az egészen kis csoportokat meg-
szólító színházat (a tömegszínház különben is rég a 
múlté). Szabad tereket kell biztosítani a fantáziának, 
különben megszállja és megöli a média imperializmusa
a maga előre gyártott kliséivel és normáival.”
(Heiner Müller: „Az Althusser-eset érdekel”egy beszélgetés 
jegyzőkönyve, Kurdi Imre fordítása)

Mi kell ahhoz, hogy felfedezzük: Euripidész és 
Molière párbeszédeiből „kis családi drámák” bon-
takoznak ki; Shakespeare tragédiáit a BBC News is 
közvetíthetné; Ibsen, Csehov és Beckett alakjai 
pedig mind helyet foglalhatnának egy pszichológus 
kanapéján? S törvényszerűen kortársnak érzünk-e 
minden „itt és most” született műalkotást?

A „kortárs művész” meghatározása egyszerű: olyan drámaíró, rendező stb., aki olvasó-
jával, nézőjével azonos korban él. De mit értünk „kortárs művészeten”? Legtöbbször 
olyan drámák és előadások összességét, amelyek „korszerűek”. Ám míg egy gép vagy egy 
technikai eljárás esetében ez számokkal igazolható elvárás, addig a „korszellem” fogalma 
vagy a „modern” jelentéstartalma sokkal nehezebben definiálható. Mert min múlik, 
hogy egy színházi élmény segíteni tud-e megfogalmazni és megérteni a minket itt és 
most foglalkoztató emberi és társadalmi problémákat? Mitől függ, hogy nem érezzük 
magunkat kívülállónak? Mikor és miért van az az érzésünk, hogy egy dráma vagy egy 
előadás azonnal és közvetlenül reflektál még számunkra sem egyértelmű kérdésekre? 
A továbbiakban ahhoz adunk támpontokat, hogy sajátodként élhesd meg az ezredfor-
duló és a 21. század rendkívül sokszínű és folyamatosan változó színházi kultúráját.

Kortárs dráma vagy színházi szöveg

Láttuk, hogy a 20. század avantgárd és neoavantgárd törekvései (a rendezői színház első 
formanyelvei és az első művészi performanszok) Európában és Magyarországon is egyér-
telművé tették: az adott korban és országban „mainstream” színház és színházfelfogás 

nem az egyetlen és örök. Ettől függetlenül az olvasók és nézők nagy részé-
nek a (Brecht, Artaud és Grotowski által egyaránt kritizált) illúziószínház 
nyújt sokszor nagyon magas színvonalú élményt. A többség logikusan 
követhető cselekményt, megható érzelmeket és mindenekelőtt egyér-
telmű azonosulást („én is pont ilyen / nem ilyen vagyok”) vár 
a pénzéért. Színházi kultúránk szerves része a musical, a stand up és a 
bulvárkomédia. A prózai színházak repertoárját nem az egészen kortárs, 
hanem a klasszikus drámák magas száma jellemzi. Ez azonban semmit 
sem változtat azon a tényen, hogy a „hosszú 20. században” (s ez magában 
foglalja a 21. század első két évtizedét is) a színházcsinálók érdeklődése 
egyre határozottabban a szövegtől az előadás felé (részvételi színházi for-
mák), az egyéntől a közösség felé (dokumentarista és civilszínház), a szel-
lemtől a test felé (fizikai színház) mozdul el.  Az új színházi törekvések 
egyik jellegzetessége a klasszikus művek újrafogalmazása is.

Modern konceptuális plakát ősi szo-
borral. A kortárs művészet kollázsa

Beszédes, hogy az 1990-ben alapított 
és a kőszínházi struktúrán kívül 
készült német, osztrák és svájci pro-
dukciókat bemutató fesztiválnak 
„IMPULSE”, a 2009 óta Sepsiszent-
györgyön három évente megrende-
zésre kerülő nemzetközi színházi 
fesztiválnak pedig „REFLEX” a neve.

XIV.

„Egyre több gondot okoz megkülönböztetni a drámai szöveget másfajta szöveg-
től, mert a drámaírás aktuális irányzatai szerint bármely szöveg színpadra állít-
ható; ennek szélsőséges esete – a telefonkönyv megrendezése – manapság tehát 
nem vicc és nem megvalósíthatatlan feladat! Minden szöveg előadható, feltéve, 
hogy színpadon hangzik el.” (Patrice Pavis: Színházi szótár)

Csehov: Három nővér, Kolozsvári Állami Magyar Színház, 
2008, rendező: Tompa Gábor, az előadás zárójelenete
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Posztdramatikus színház

A kortárs színház nézői „nemcsak a fülükkel hallanak, hanem a szemükkel, a kezeikkel, 
a lábaikkal – az egész testükkel – állítja Robert Wilson. Az úgynevezett posztdrama-
tikus színházban (Hans-Thies Lehmann) eltöltött idő ugyanolyan kaotikus és sűrű, 
mint a csak szövegeken keresztül megragadható valóság. A színészi játék csak annyira 
hiteles, amennyire az a halálunkig tartó párbeszéd, amelyet saját érzéseinkkel és gondo-
latainkkal folytatunk. A dramatikus szöveg pedig „egy emlék robbanása egy elhalt drá-
mai struktúrában” (Heiner Müller), amelynek nem feltétele sem a dialógus, sem a 
konfliktus, sem a drámai szituáció vagy az alak – csak a színház. 

Ez az oka annak, hogy a kortárs színház egyik legjelentősebb kutatója, Hans-Thies 
Lehmann szerint a „dráma” nemcsak irodalmi műnem, hanem logika: az előadás meg-
értésének és átláthatóságának biztosítéka. A „színház” pedig azért lényegénél fogva 
zavaros és kockázatos, mert „egy darabka életidő, amelyet a színészek és a nézők közösen 
töltenek és közösen használnak el, mégpedig annak a térnek a közösen belélegzett 
levegőjében, amelyben a színházi játék és a nézés végbemegy”. Az „ellenőrzés” és az 
„elengedés” feszültségében megszülető posztdramatikus színház úgy akar „korszerű” 
lenni, hogy három kérdésre keres választ. Meddig és hogyan tágíthatók az illúziószínház 
határai? Miért és mennyire érdemes elbizonytalanítani a kialakult nézői szokásokat? 
Mi a feladata a színháznak egy olyan világban, amelyben az ember biológiailag sokszo-
rosítható, a web 2.0 pedig gyorsan és tökéletesen kiszolgálja a kép-, adat- és történetfo-
gyasztás, illetve -gyártás igényét?

Kortárs színházi alkotók 

Az elmúlt ötven év talán legmeghatározóbb színházi alkotója, Robert Wilson például 
„fényrendezésekkel” igazolja, hogy „a színház még sok más lehetőséggel rendelkezik 
azon túl, hogy egy szikkadt, lapos, egydimenziós irodalmi struktúrában szavakkal vaca-
kol”. „Képszínházának” színészei különlegesen megvilágítható felületekből álló „zub-
bonyt” viselnek, és slow motion technikával mozognak. Így a néző hol geometrikai 
formáknak, hol kőnek, hol szobornak, hol egy festmény részének érzékelte 1990-ben 
Shakespeare Lear királyát, 2021-ben pedig Szophoklész Oidipuszát. 

A performanszművészeten iskolázott Romeo Castellucci számára sem az átélés 
vagy az elemzés, hanem a megélés a színház alapja. Színháza érzelmileg kifejezetten 
megterhelő: impressziók áradata, melyek nagyon erős érzéki tapasztalatokban része-
sítik a nézőt. Az Isteni színjátékban (2008) például egy avignoni templom vízzel 
elárasztott gótikus belsejében négy percig nézhettük azt a kiégett hangversenyzongo-
rát, amely nem sokkal előtte (a Pokolban) még a pápai palota udvarán lángolt. 
A  Go down, Moses  (2014) elején (ha nem kértünk a 
ruhatárban füldugót) percekig elviselhetetlen hangerő-
vel támadta dobhártyánkat a hangok özöne, majd egy 
gép foglalta el előttünk a teljes színpadot, és a fentről 
belé hulló parókák sivítva szétkenődtek a hengerén. 
Vagyis ezek a rendezői formanyelvek tudatosan és sok-
szor „kegyetlenül” arra törekszenek, hogy felszabadítsák 
képzeletünk – a passzív kép- és adatfogyasztásra beren-
dezkedett civilizációban – egyre gyengülő energiáit. 

Romeo Castellucci (1960–) olasz 
rendező szerint „hétköznapjainkat a 
szórakoztatás börtönében éljük. 
A művészet lehetőség a szabadulásra.” 
Beszédes című – pl. Az arc fogalma 
Isten fiában (2012) –, erkölcsi kérdé-
seket feszegető előadásait értelmezői 
a rítus és a transzcendencia artaud-i 
fogalmával kapcsolják össze, ami azt 
is megmagyarázza, miért kapta meg 
műhelye, a Socìetas Raffaello Sanzio 
2001-ben az „új színházi valóságok” 
teremtéséért járó Európa-díjat.

Dante: Divina Comedia – Paradiso, 2008, 
rendező: Romeo Castellucci

Robert Wilson (1941–) amerikai 
rendező, festő, szobrász, videómű-
vész, hang- és fénytervező, A süket 
pillantása (1970), az Einstein a ten-
gerparton (1976) és a POLGÁRhábo-
rúK (1984) című önálló alkotásait 
Heiner Müller „az evolúció soron 
következő fokának” nevezte.

                         



100

Új műfajok, irányzatok

Az elmúlt két évtizedben számos társulat a nézői részvé-
tel olyan lehetőségeivel kísérletezik, melynek eredmé-
nyeképp a színházcsinálás közösségi eseménnyé válhat. 
A dokumentarista színház Rimini Protokoll által kép-
viselt formájában például a csoport három vezetője 
együtt látja el a rendezői, írói, dramaturgi, látványterve-
zői stb. feladatokat. A professzionális színészek szerepét 
„hétköznapokban jártas szakértők” töltik be, akiknek 
élettörténetei a nézőkkel közösen tanulmányozandó 
dokumentumok.

Az úgynevezett „civilszínház” a felnőtt állampolgá-
rokkal való együttműködés lehetőségeit keresi, és Drezdában arra buzdítja a város 
lakóit, hogy az ő adójukból fenntartott kőszínházban „pazarolják szabadidejüket”. Az 
Én szegény hülye (2012) szereplői például életközepi válságban szenvedő férfiak voltak, 
akiknek személyes történetei szólaltatták meg Goethe Faustjának számukra izgalmas 
problémáit. Hazánkban az első ilyen kőszínházi keretek között megvalósult kezdemé-
nyezés az Örkény István Színház Kiváló dolgozók (2020) című előadása volt, amely 
„igaz történetekkel” reagált a gondoskodási válságra.

A francia rendező-koreográfus, Jérôme Bel (1965–) 2012-ben új hagyományt, 
illetve műfajt teremtett, amikor a zürichi Theater HORA értelmi fogyatékkal élő 
színészeivel létrehozta a Disabled Theatre című előadást. Nem véletlen, hogy az emlí-
tett rendezők és csoportok munkáit Magyarországon a Trafó Kortárs Művészetek 
Házában láthattuk, amely 1998 óta ad otthont a kísérletező és határokat feszegető 
produkcióknak. Ahhoz azonban hosszú út vezetett, hogy ez az intézmény 2018-ban 
Halász Péter-díjat alapíthasson, és így ismerhesse el azokat „az előadó-művészeti 
kezdeményezéseket, amelyek alkotói igyekeznek tágítani a színházcsinálás kereteit, s 
nem tekintik megváltoztathatatlan, kőbe vésett szabálynak azt, amit általában a szín-
ház fogalma alatt értünk”. 

E panoráma láttán egyértelműnek tűnik, hogy a 21. században a korszerű színház 
nem feltétlenül kimunkált és letisztult, hanem kényelmetlen, megosztó és kockázatos, 
a színpad pedig immár nem csak a profik privilégiuma.

A Rimini Protokoll 2000-ben alakult 
német színházi csoport. Interaktív és 
sohasem kőszínházban zajló előadá-
saikban a színházjegy áráért azt az 
élményt vesszük meg, hogy valódi 
emberek (saját magunk) történeteit 
ismerhetjük meg és dolgozhatjuk fel 
az 50 Aktakilométerben (2011) pél-
dául GPS-applikációval sétálva, a 
Hagyaték – személytelen történetek-
ben (2020) pedig installációk részt-
vevőiként.

1. Értelmezd az ábrát, majd foglald össze a 
progresszív, kortárs színház néhány jellem-
zőjét, főként a nézőkre gyakorolt hatás 
szempontjából!

2. Készítsd el egy kortárs európai színházi 
alkotó (pl. Eugenio Barba, Tadeusz Kan-
tor, Józef Szajna, Michael Thalheimer, 
Thomas Ostermeier, Peter Zadek, Giorgio 
Strehler) portréját internetes kutatással!

3. Milyen nem színházi térben (kocsmában, bányában, lakásban stb.) tudnád elképzelni az alábbi klasz-
szikusok rendezéseit? Döntésedet indokold! Plautus: A hetvenkedő katona, Shakespeare: Szentivánéji 
álom, Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak, Spiró György: Csirkefej

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Boross Martin – Neudold Júlia – 
Szabó-Székely Ármin: Kiváló dolgo-
zók – Igaz történetek a gondoskodás-
ról, Örkény Színház, 2020, rendező: 
Boross Martin

Vida Cerkvenik Bren: Miért nem az utcán csináljuk? (2019, 
Németh Nikolett Anna és Pintér Géza fordítása)

ELLENŐRZÉS, kukkolás,
azonosulás,

hierarchia, monológ,
bemutatás,

egyértelműség,
reprezentáció, szándék
EREDMÉNY, promóció,
termék, EGYÉNi néző

ELENGEDÉS, résztvevő,
bekapcsolás,

párbeszéd, interakció
káosz, rögtönzés,

spontaneitás,
FOLYAMAT,

bevonódás, csere,
ideiglenes, KÖZÖSSÉG
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A színház és a zene kapcsolata

A zene és a színház különböző művészeti ágak, karakterük és megnyilvánulási formáik elté-
rőek, mégis egymásból „születtek meg”, illetve egymást segítve, kiegészítve működnek. 
A színház és a zene számára a közös alapot az időbeliség teremti meg, hiszen mindkét 
művészet alapvetően a múló időben nyilvánul meg, ez pedig különválik természetes életünk 
idejétől. Ezt a műalkotásidőt tekinthetjük egy zenemű vagy színházi előadás tartamának. 

Érdemes összehasonlítani a két művészeti ág érzékelését. A zene szinte megfoghatat-
lan közege a maga elvont üzeneteivel és belső rendjével úgy hat, mint egy természeti 
törvény. Befogadásakor nehezen működik bármiféle tudati szűrő. Színházi nézőként 
viszont folyamatosan értelmezzük az előadást: ki kicsoda, hol és mikor játszódik az 
előttünk zajló történet, mi hajtja a szereplőket. Ha úgy tetszik, a színház éppen olyan 
mértékben konkrét, amennyire a zene elvont.

Az alkotók a két művészeti ág érzékelése-befogadása között feszülő ellentét eszközét 
használják fel, amikor színházban zenét alkalmaznak, vagy zenés színpadi művet hoz-
nak létre. Egybekomponált zenés színházban a zene hatása élvez elsőbbséget, míg egy 
prózai színházi előadás kísérőzenéje csupán „szolgálóleánya” a teljes színházi hatásme-
chanizmusnak. Zenét alkalmazó színpadi mű elemzésekor muszáj az előadást olyan 
alkotóelemekre bontanunk, mint amilyen a szöveg vagy a cselekményben megjelenő 
figurák egymáshoz való viszonya, azért, hogy ezeknek az akusztikus síkhoz (hangeffek-
tekhez, zenehasználathoz) való viszonyát meghatározhassuk. Ennek révén tárhatjuk fel 
az adott színielőadás komplexitását és abban a zene alkalmazásának jelentőségét.

ZENE A SZÍNHÁZBAN

„Színházi zenéről akkor beszélhetünk, amikor a 
színészek a színpadon zenélnek.”

(Vidovszky László)

Figyeld meg, hogy egy színházi előadás során 
hogyan hat rád a zene! Próbáld meg elképzelni 
az egyik jelenetet az előadásból zene nélkül: 
miben lett volna vajon más a jelenet hatása?

Monteverdi: Poppeia megkoronázása, 
Magyar Állami Operaház, 1979, a 
képen Polgár László és Németh Gábor

Keleten az „összművészetiség” ma is 
tradicionális művészeti formákban 
nyilatkozik meg, ilyen például a japán 
nó színház vagy a kínai opera, az 
indiai Bharata Natjam vagy az indo-
néz vajang.

Azt, hogy egy zene „panaszkodik”, minden barokk és klasszika korabeli hallgató 
tudta szöveg nélkül is: egy dallam kromatikus, félhangonként való ereszkedése 
ugyanis „zokogást” jelentett – később, már a 20. században ezt nevezi Nikolaus 
Harnoncourt régizenész „beszédszerű zenének”.

Giuseppe Verdi Don Carlos című
operája Friedrich Schiller azonos 
című drámáját dolgozza fel.

W. A. Mozart: Cosi fan tutte, 
Magyar Állami Operaház, 1979, 
rendező: Szinetár Miklós

I.
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Színház és zene közös története

Színház és zene viszonyának kezdete a mitikus múltba vész, együtt előbb léteztek, mint 
külön. Az ősközösségi mágiaszertartásban valamennyi művészet csírája benne rejlett. 
A mágikus rituálé „kísérlet a jövő befolyásolására”, amit ugyanúgy fikció mozgat, mint 
a drámai tettet a színházban. Anyaga a képzelet, amelyben mozdulatok szervesülnek 
hangokkal és képekkel. 

Az európai kultúrában a színház kétszer „született meg” a zenéből: először az antik-
vitásban a görög színház a dionüszoszi kardalokból, másodjára pedig a középkorban, a 
liturgikus játék a gregorián „válaszos” énekből eredt. A két művészeti ág fejlődése az 
1600-as évekig külön haladt, mikor is a „színház visszaadta a kölcsönt”: a görög színház 
újjáélesztésének igényéből születtek meg az első operák. 

Az opera kialakulása és jellemzői

Az opera a cselekvő, szenvedő embert szerette volna középpontba állítani – élete leg-
főbb pillanatában. A műfajt Claudio Monteverdi fejlesztette tökélyre, amikor megírta 
a zenetörténet első híres operáját, az Orfeót, amelynek alcíme Favola in musica, vagyis 
„mese zenével”. A későbbi műfaji megjelölések (dramma per musica, opera) pedig arra 
utaltak, hogy a történetet el is játsszák. Ennek legfőbb eszközei már nemcsak a szóló- 
énekesek, a megjelenített színpadi akciók, de a modern értelemben vett zenekar is. 
Monteverdi olyan zenei effektusok tárházát alkotta meg, amely muzikális tekintetben 
új kontextust hozott létre, méghozzá nem máshol, mint a befogadóban. 

Az operatörténet második csúcspontját Wolfgang Amadeus Mozart művészetében 
érte el. Ő zenés színpadi műveiben kiteljesítette az olasz nyelvű vígopera, az úgyneve-
zett opera buffa lehetőségeit (például Figaro házassága). Másfelől fontos szerepet vállalt 
a német nyelvű zenés színpadi műfaj, a singspiel (magyarul daljáték vagy énekesjáték) 
megteremtésében (például A varázsfuvola). Ez az új műfaj tekinthető a minden prózai 
és zenei megszólalást együttesen alkalmazó zenés színpadi műfaj előképének is. A zene 
zárt számai (áriák, duettek, tercettek, kórusok, zenekari betétek) között a cselekményt 
prózai dialógusok mozdítják előre, így a zenei megformálás tisztán a szereplők lelki 
megnyilvánulásainak, motivációinak kifejezésére koncentrálhatott. 

Zenés színház a romantika korszakában 

A romantika korszakában Richard Wagner és Giuseppe Verdi alkotásai kiemelkedőek. 
Wagner úgynevezett zenedrámává olvasztotta egybe a zárt számos daljátékot, összmű-
vészeti nézőpontja (Gesamtkunstwerk), valamint szcenikai újításai (pl. a zenekari árok) 
miatt nemcsak a zene-, de a színháztörténet 
megkerülhetetlen alakja is lett. Szintén Wagner 
találmánya a vezérmotívum, ami arra utal, 
hogy a szerző egy adott szereplőhöz (vagy tör-
ténéshez, gondolathoz, érzéshez, vízióhoz) ren-
deli egy-egy jellegzetes, felismerhető – zenei 
dramaturgiai értelmezésben is funkcionáló és a 
szereplők cselekedeteinek mozgatórugóit is sej-
tető – dallam megszólalását. 

Verdi zenei lélekábrázolása túlszárnyalha-
tatlan: Otellója az eredeti darabbal egyenér-
tékű, ami csak kevés zenés Shakespeare-adap-
tációról mondható el. Az ő művészetét 
Giacomo Puccini folytatta, fontos újítása a 
közemberek precíz zenés színpadi ábrázolása 
volt (A köpeny).

W. A. Mozart aknázza ki először azt a 
lehetőséget, amivel a prózai színház 
nem élhet: több szereplő szimultán is 
megszólalhat. A Figaro házasságának 
második felvonásában nyolcan énekel-
nek egyszerre!

W. A. Mozart: A varázsfuvola, 
Magyar Állami Operaház, 2014, 
rendező: Szinetár Miklós
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A könnyű műfaj zenés színpada

A könnyű műfajok sajátos fejlődési utat jártak be a 19. századtól napja-
inkig. A singspielnél kialakult hatáskeltés működteti ugyanis a 19. szá-
zadban születő operettet és a 20. századi musicalt egyaránt: a jelenet 
középpontjában álló figura érzelmei túlcsordulásának pillanatában 
szólal meg a zene, hogy a szereplő énekével reflektálhasson a vele történ-
tekre. Az operett műfajának megalkotásában a francia Jacques Offen-
bach (Orpheus az alvilágban) és az osztrák ifj. Johann Strauss (A dene-
vér) vállalt oroszlánrészt, de a műfaj végleges kereteinek kialakítását, a 
jellegzetes szerepkörök érvényes zenei tartalommal való megtöltését 
Kálmán Imre végezte el a századfordulón. Legismertebb műve a Csár-
dáskirálynő, mely nosztalgikus miliője ellenére sem tud kikopni a (nem-
csak zenés) színházak repertoárjából. 

A musical műfajának kialakulásában az 1900-as évek elején fontos 
szerepet játszott az amerikai jazz fejlődése, különösen e zenei stílus 
szimfonikus és színpadi változatának megteremtése, mely az amerikai 
George Gershwin nevéhez fűződik, és olyan művekben öltött testet, 
mint a Rhapsody in Blue vagy az első jazzstílusban komponált opera, a 
Porgy és Bess. A harmincas évektől azután a hangosfilm is új lendületet 
adott a new yorki Brodwayről induló műfaj fejlődésének (Óz, a nagy 

varázsló, Ének az esőben), ami az azóta eltelt évtizedekben is töretlen: ezt bizonyítják 
az olyan későbbi darabok, mint a híres zeneszerző-karmester, Leonard Bernstein nevé-
hez fűződő West Side Story, illetve a Cabaret és a Chicago. 

Legalább ilyen fontos volt ugyanakkor az az impulzus, ami újra a zenei stílusok irányából 
érkezett: a beat-, majd a pop-rockzene felől. A folyamat olyan (sokszor már újra az operára 
emlékeztetően egybekomponált) művekkel gazdagította a műfaj történetét, mint az 
Andrew Lloyd Webber által írt Jesus Christ Superstar és Evita, valamint a Hair és a Grease. 
A rockoperának vagy rockmusicalnek nevezett új műfaj Magyarországon is fontos alko-
tások létrejöttét eredményezte: a műfaj úttörője a Várkonyi Mátyás és Miklós Tibor által 
írt Sztárcsinálók volt, mely egyben az 1980-ban alakult két évtizedig létező Rockszínház 
egyik első bemutatója volt. Az igazi áttörést azonban a Szörényi Levente – Bródy János 
szerzőpáros által jegyzett, 1983-ban a Városligetben bemutatott István, a király jelentette.

20. századi és kortárs komolyzene 

A 20. századi modern (majd posztmodern) zeneszerzők a zenés színházi műfajok kere-
tei között – és azokon jócskán túllépve is – tovább bővítették a zene drámai kifejező-
eszközeit. Arnold Schönberg az egyre élesebb zenei gesztusok, effektek irányában 
kísérletezett az expresszionizmus jegyében. A Pierrot Lunaire bohócfigurája egy ilyen, 
effektektől hemzsegő zenei kíséretre formálta speciális „énekbeszédét”, mely a prózai 
és énekes megszólalás közötti átmeneti lehetőségeket aknázta ki. 

Bartók Béla a zenei harmóniák hangrendszeri lehetőségeit kihasználva A kékszakállú 
herceg vára című operájának „Hatodik ajtó”-jelenetében megrajzolta a legnagyobb, még 
zenével „mérhető” drámai távolságot két szereplője, a Herceg és Judit között. Párbeszé-
dükben egyetlen közös hangmagasságot sem használnak. 

A 20. század második felében az eddig zenén kívüli hangzások, a zajok, a zörejek, később 
a szintetikus hangok fokozatosan integrálódtak a zeneművészetbe. A mai napig tart a folya-
mat, melyben kiteljesedik a „hangok nagy demokráciája”. A posztmodern zene legendás 
alakja, John Cage lényegében „kivezeti” a zeneművészetet annak hagyományos keretei közül 
a teatralitás, a posztmodern összművészeti alkotás felé. Ténykedése révén olyan műformák 
jönnek létre, mint a hangszeres színház, az akcióművészet vagy a performance-art. 

Az operett jellegzetes szerepkörei: 
• primadonna
• bonviván
• táncos komikus
• szubrett

Kálmán Imre: Csárdáskirálynő, 
Fővárosi Operettszínház, 1969,
rendező: Vámos László, a képen 
Baksay Árpád, Honthy Hanna és 
Petress Zsuzsa 

Bartók Béla: A kékszakállú herceg 
vára, Magyar Állami Operaház, 
1948, rendező: Nádasdy Kálmán,
a képen Palánkay Klára és Székely 
Mihály
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Alkalmazott színházi zene

A zene színházi alkalmazását abból a szempontból 
vizsgáljuk, hogy milyen elemekből áll az alkalma-
zott színházi zeneszerző munkája az előadás készíté-
sének folyamatában.

A színházi zeneszerzőt általában a rendező ajánlá-
sára a színház kéri fel egy adott előadás kísérőzené-
jének megalkotására. A munkához nélkülözhetet-
len, hogy megismerkedjen a tervezett darabbal, ezen 
belül a dramaturg által meghúzott szöveggel és a 
rendezőpéldánnyal. A rendező ezenfelül is meg-
osztja terveit-gondolatait vele. Sok-sok beszélgetés 
alatt formálódik az a koncepció, amelyben világossá 
válik, hogy a rendező milyen jellegű zenére számít, a zeneszerző milyen stílusban gon-
dolkodhat, milyen zenei apparátus áll rendelkezésére, szükség van-e például dalokra, 
és milyen számban, milyen célzattal kell ezeknek a betétdaloknak megszólalniuk. 
Hasonlóan fontos lehet a készülő előadás vizuális világával való megismerkedés is: az, 
hogy – szintén a rendezői koncepció nyomán – milyen makettel áll elő a díszlettervező, 
milyen lesz az a tér, amiben a majdani játék megvalósul, milyen (majdan szereplők által 
viselt) ruhák terve rajzolódik meg a jelmeztervező keze alatt. A zenére vonatkozó művé-
szi inspirációkhoz ugyanakkor nélkülözhetetlenek azok az impulzusok is, amelyeket 
maguk a színészek habitusa, próbamunkája révén nyerhet a zeneszerző: alkatuk, moz-
gásuk, temperamentumuk mellett természetesen a legfontosabb szempont a zenei 
adottságaik feltérképezése, hiszen ez nélkülözhetetlen információ az esetleges betét-
dalok megalkotásánál.

Mindezek mellett a rendezővel együttműködve legfontosabb tisztázni, hogy a készülő 
alkotás milyen szerepet szán a zenének, hiszen a zene többféle „mélységben” integrá-
lódhat a színházi hatásmechanizmus egészébe: 
• A legegyszerűbb esetben a zene tagoló tényező, mely önálló jelentéssel nem hival-

kodik, de mégis adekvát módon választja el a jeleneteket egymástól. 
• Ennél bonyolultabb, de még mindig nem lényegi, csupán kiegészítő elem a kísé-

rőzene akkor, amikor a jeleneteken belül hangulati elemként, afféle hang-kulisz-
szaként erősíti a rendező által megkívánt további hatáselemeket. A rendező ilyen-
kor a zeneszerző segítségét kéri: ő segíthet bizonyos folyamatok hangsúlyozásában, 
vagy ő emelhet ki egy-egy megkomponált színházi pillanatot is, ám ezzel még nem 
módosítja a jelenet értelmét, jelentését. Példa erre minden létező filmzene a maga 
atmoszférát meghatározó jelentőségével, de ugyanígy az effektezés alternatív és 
amatőr vagy bábszínházból ismert gyakorlata: a zeneszerző-zenész ilyenkor dal-
lammotívumokat vagy hangeffektusokat társít az adott színpadi történésekhez, 
legtöbbször a figurák megjelenéséhez-mozgásához-szavaihoz. Ezzel kicsit a kari-
katuristák módszerére emlékeztetően, zenei értelemben „felnagyítja, eltúlozza” 
egy-egy karakter jellemző vonásait. Ez a zenei jelzések, az úgynevezett hangeffek-
tusok egyik legfontosabb funkciója a színházi előadáson belül.

• A legmélyebb szintű zenei beavatkozásról akkor beszélhetünk, amikor a zene dra-
maturgiai szerepet nyer valamely színházi előadásban. Vagyis nélküle az adott szín-
házi pillanat egyszerűen más jelentést hordozna. Úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a 
zene ilyenkor metakommunikál, például egy elhangzott mondat értelmét megvál-
toztatja, vagy valami más, új információt közöl egy adott figuráról, aminek segítsé-
gével betekintést nyerhetünk egy szereplő jellemébe, felfedezhetjük hátsó szándé-
kait, motivációit stb. 

Weöres Sándor: Theomachia, a Mala-
dype Színház és a Bárka Színház 
közös produkciója, 2003, rendező: 
Balázs Zoltán

Boldizsár Miklós – Szörényi Levente 
– Bródy János: István, a király, Város-
liget, 1983, rendező: Koltay Gábor, 
a képen Pelsőczy László
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Zenés színpadi műfajok: a zene elsőbbsége

Az eddig jellemzett, betétszerűen alkalmazott színházi kísérőzenéhez képest más törek-
vések mozgatják a zenés színpadi műfajok színházi megvalósítását. Ilyenkor természe-
tesen a zenemű lesz az alkotómunka kiindulópontja, a döntéseket a hangzáskép és 
lehetőleg a partitúra ismeretében, a zene által sugallt jelzésekkel, megoldásokkal össz-
hangban kell meghoznia a rendezőnek. Ilyenkor a rendezés válik „szolgálólányává” a 
muzsikának, hiszen tiszteletben kell tartani a hangzás törvényeit, ami persze többféle 
jó megoldást sugallhat, de sohasem a műben megnyilvánuló „zenei eszme” ellenében.

Összefoglalva: az alkalmazott zeneszerzőnek tudnia és tisztelnie kell azt a törekvést, 
hogy minden színházi előadás fő ambíciója a maga zárt időkerete, művészi, gazdasági 
kényszerei és kompromisszumai ellenére egy saját világ megteremtése. Még egy osztály-
termi környezetben zajló, eszköztelen színház is csak akkor képes hatni, ha teljes és 
következetes fikciót teremt, amelynek minden eleme – köztük a zenei is – közösen építi 
fel azt a világot, amibe nézőjét bevonni vágyja.

1.  Pár mondatban jellemezd a színház és a zene hatásának különbségeit a befogadás szempontjából!

2.  Melyek voltak a két művészeti ág, a színház és a zene történetének azon fontos „pillanatai”, amikor 
jelentős mértékben hatottak egymásra? Milyen műfajokban érhető tetten a kölcsönös egymásra 
hatás?

3.  Milyen módon segítheti, egészítheti ki, illetve ellensúlyozhatja a zene vagy a különféle hangeffektu-
sok használata egy színpadi mű üzenetét egy színházi előadás hatásrendszerén belül?

4.  Írj rövid beszámolót egy szabadon választott színházi előadásról a színpadi zenehasználat 
szemszögéből!

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Hubay Miklós – Ránki György 
– Vas István: Egy szerelem három 
éjszakája, Madách Színház, 1966, 
rendező: Lengyel György, a képen 
Tordy Géza, Cs. Németh Lajos és 
Huszti Péter

• Még nagyobb hangsúlyt kap ez a metódus akkor, 
amikor külön időbeli keretben, egy betétdalban vagy 
áriában ölt testet egy vallomás. Ilyenkor a cselekmény 
megáll, hogy átadja helyét egy figura lelki megnyilatko-
zásának. 20. századi avantgárd színházában Bertolt 
Brecht ezt az eszközt használja fel a nevezetes elidege-
nítő effektusához. Nála azonban a betétdal nem vallo-
másos hangvételű: célja az, hogy a nézőt radikális 
módon zökkentse ki a színpadi fikcióból, hogy ezáltal 
direkt üzenetet juttasson el hozzá. 
• Ritka, ám tartalmában talán a legmélyebb alkalmazás, 
amikor a zene a megszokottaktól eltérően nem megemeli 
a pillanatot, hanem egy magasztos helyzetet leront csú-
fondáros vagy ironikus zenei gesztusokkal. 
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II. A TÁNC ÉS MOZGÁS

A tánc minden bizonnyal egyidős az emberi közösség születésével. Az ősi barlangrajzo-
kon már láthatunk mozgó, hajló, ugró, esetleg állati mozgást utánzó alakokat, akik való-
színűleg rituális céllal, a zene, az ének, a ritmus, a maszk, a báb együttes használatával 
fogalmazták meg kéréseiket a transzcendens világ felé.

Az antikvitás színházi előadásain a kar énekes-táncos jelenetei is a szertartás táncaiból 
eredhettek. A néptánc végigkísérhette az emberi történelmet, az emberi élet legfonto-
sabb eseményeihez, érzelmeihez kapcsolódva. A reneszánsz kultúrájában jelent meg a 
társasági tánc, táncmesterek alakították ki és tanították a szórakozás, társasági együtt-
lét alkalmain táncolt formákat. A színpadi tánc a barokk és a francia klasszicizmus 
korszakában vált elfogadottá XIV. Lajos táncszeretetének köszönhetően. Ő hozta létre 
a Táncakadémiát, ahol rögzítették az akadémikus balett – máig érvényes – alaplépé-
seit, pózait. Az ekkor még látványosságként megjelenő mozgásformációkból Noverre 
hozta létre a táncdrámát, a cselekményes balettet. A romantika korszakában zajlott a 
tánc következő nagy fellendülése a légiesség, misztikum, elvágyódás, a realitásoktól való 
eltávolodás jegyében. A romantikus balett képes volt ezeknek a gondolatoknak szín-
padi megjelenítésére, köszönhetően a megváltozó testalkat, a spicc-cipő, az újfajta 
ugrástechnika, illetve a könnyed, fátyolos anyagok megjelenésének a jelmezekben és 
díszletekben. A főleg a cári Oroszországban nagy sikert arató klasszikus balett máig is 
játszott művei a pontos szerkezettel, a látvány „földöntúliságával” és a balettzeneként 
írott zenei anyaggal (pl. Csajkovszkij műveivel) nyűgözte le közönségét.

A 20. század elején a színpadi tánc megújult, két irányban is. Egyrészt Gyagilev és az 
Orosz Balett társulata (Fokin, Massine, Nizsinszkij) hosszú külföldi emigrációjuk alatt 
megújították a klasszikus balett kifejezés-
módjait, megismerkedtek és együttmű-
ködtek a kortárs képzőművészekkel 
(Picasso, Matisse) és zeneművészekkel 
(Debussy, Ravel). Másrészt a tradíciók 
kötöttségeivel szemben fellépő új tánc- 
irányzatok jelentek meg Európában és az 
Egyesült Államokban.

A ritmust és mozdulatot kiemelő alko-
tók (Delsarte, Dalcroze) és a Bauhaus 
európai újításai mellett az amerikai, de 
Európában is turnézó Isadora Duncan az 
antikvitás képzetét idéző, a kanonizált 
mozgást elvető, a természetességet képvi-
selő, mezítlábas saját alkotásai hatottak 
revelációként. 

Táncábrázolás egy antik vázán

Néptánc

„A test elmondja, amit a szavak képtelenek.”
(Martha Graham) Egyetértesz az idézettel? Tudnál példát mon-

dani erre a mindennapi életünkből?

Klasszikus balett, Csajkovszkij: 
A hattyúk tava

Csajkovszkij mindhárom balettjéhez mesetémát választott. A hattyúk tava című 
balettje egy régi orosz mesén alapul, a Diótörő E. T. A. Hoffmann meséjére 
készült, a Csipkerózsika pedig Charles Perrault meséjének feldolgozása.
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Európában a Hellerau-Laxenburgi-iskola, valamint a magyar származású Rudolf 
Laban (az ő nevéhez köthető a táncírás: a mozdulatok szinte kottaszerű rögzítésé-
nek kidolgozása) és tanítványai tevékenysége volt meghatározó.

A balett alternatívájaként megjelenő modern táncirányzatok gyökerei az ameri-
kai kontinenshez köthetők. Martha Graham a 20-as években megjelent önálló 
munkáiban már szépségeszménytől eltávolodó, puritán, akár durva és szögletes 
mozdulatokkal a kortárs életérzés, az igazság kifejezésére törekedett. A balett 
hagyományaitól eltérően a törzset és a végtagokat egyetlen dinamikus egységnek 
tekintette, a gravitációt nem elleplezte, hanem kihasználta visszafeszített láb- és 
kézfejet is alkalmazó tánctechnikájában.

A képzőművésznek készülő mexikói származású José Limón koreográfiáit bibliai 
történetek alapján vagy irodalmi művek (O’Neill, Shakespeare drámái) feldolgozá-
sára készítette. Az érzelmi motiváltság mellett nála fontos a drámai sűrítettség és 
a szerkezet. 

A modern tánc magyarországi megalapozói külföldi tanulmányok után az I. világ-
háborút követően nyitották meg magániskoláikat, a német kifejezést fordítva moz-
gás- vagy mozdulatművészetnek nevezve tevékenységüket (Madzsar Alice, Dienes 
Valéria, Szentpál Olga).

„A tánc nem az értelmen keresztül 
szól a szívhez, mint a megható szavak, 
hanem közvetlenül a szívet szólítja 
meg, s talán majd csak onnan jut el 
utólag az agyhoz, az értelemhez. 
Hiszen a tánc nem statikus kép, nem 
allegória, hanem maga a virágzó élet.” 
(Rudolf Laban)

„A szabadon élő állatok és madarak 
mozdulatai mindig is megfelelnek ter-
mészetüknek, a természet szükségsze-
rűségei és kívánalmai pedig megfelel-
nek a földi életnek. E szabad állatok 
csak akkor veszítik el azt a képességü-
ket, hogy a természettel összhangban 

mozogjanak, ha természetellenes kor-
látozásnak vetjük alá őket. Ilyenkor 
olyan mozdulatokat sajátítanak el, 
amelyek kifejezik a rájuk erőltetett 
korlátozásokat. Ez történt a civilizált 
emberrel is.”

(Isadora Duncan)

Isadora Duncan, 1903

„Úgy vélem, a tánc lényege az ember lelki tájainak a kifejezése. Remélem, hogy 
minden táncom feltár valamennyit belőlem vagy az emberi létezés csodáiból.”

(Martha Graham)

„Miért nem tanuljuk meg végre, hogy a 
mozdulat nemcsak testi, hanem lelki 
életünknek is középpontja? Hogy 
nemcsak egymásnak, hanem saját 
magunknak sem parancsolhatunk 
mást, mint mozdulatot? Hogy mindaz,

amihez testi-lelki életünkben öntuda-
tos szándékkal hozzáférhetünk, az 
mind mozdulat? S végül, hogy minden 
nevelésnek, minden egymásra hatás-
nak, minden emberi érintkezésnek 
mozdulat a hídja?”

(Dienes Valéria)

Martha Graham, 1930

„Nem tudok absztrakciókkal dolgozni, vagyis azzal, amit abszolút táncnak nevez-
nek. Én érzelmekből, emberi élményekből indulok ki, a magaméból, vagy amit 
olvastam.” 

( José Limón)

Dienes Valéria orkesztika csoportja
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Nemzeti balettközpontok

A 20. század közepe a nemzeti balettközpontok kialakulásá-
nak időszaka. A Gyagilev halála után felbomlott Orosz Balett 
művészei és más alkotók maguk köré gyűjtve tanítványaikat, 
támogatóikat különböző városokban saját műhelyeket hoztak 
létre (pl. Angliában Valois és Rambert, az USA-ban Balan-
chine, Béjart Belgiumban, majd Lausanne-ban). Magyaroszá-
gon a budapesti Operaház volt a balettélet egyetlen helyszíne, 
a 30-as évek közepéig főleg külföldi és vendégkoreográfusok, 
majd Harangozó Gyula irányításával.

A II. világháború után a balettszínpadokon ismét megújulás következett be a külön-
böző táncnyelvek összeolvadásával és keveredésével. Ebből született meg a modern 
balett. Magyarországon ebben a 60-as évektől létrejött vidéki balettegyüttesek jártak az 
élen (Pécsi, Győri, Szegedi Balett).

A 20. század végének posztmodern tánckultúráját már nem lehet egységes rendszer-
ként értelmezni. Különböző irányzatok, különböző eszköztár jellemzi az egyes alkotá-
sokat, a minimalista törekvésektől a multimédiás produkció-
kig, a hagyományok újbóli megtalálásától a technikai, 
szcenikai kísérletezések különböző területeiig. A korábban 
elkülönülő művészeti területek, a tánc, színház, képzőművé-
szet, film, cirkusz határai néhol elmosódtak, a lezárt szerke-
zetű kompozíciók megbomlottak, az előadások szokatlan 
közegekben és terekben is helyet találtak maguknak. A táncos, 
koreográfus, szcenikus, zenész egyenrangú alkotótársakká vál-
tak a produkciók létrehozásakor. A testek párbeszédéből lét-
rejött a kontakt improvizáció, a test fizikai valóságát felhasz-
náló irányzatból a fizikai színház, hogy csak néhány példát 
említsünk. 

„Abban reménykedem, hogy új utakat találok a mozgással 
kapcsolatban. Nem dolgozhatom tovább az eddigi úton. Ez ismétlés lenne. […] Hogy 
mikor nevezhető valami táncnak, az voltaképpen a tudatossággal függ össze, a test tuda-
tosságával, azzal, ahogy a dolgokat megformáljuk. Nem kell, hogy valamiféle esztétikus 
forma legyen, lehet más is, és attól még táncnak nevezhetjük.” (Pina Bausch)

„A hatvanas évektől jelentkező koreográfus-nemzedék 
saját jelenéről, nyomasztó társadalmi tapasztalatairól 
kívánt szólni, s ehhez keresett új eszközöket. […] 
Táncdramaturgiájuk szakított a lineáris elbeszélés-
móddal, de eközben nem mondtak le a közlésről, sőt, 
elsőként gondolták azt, hogy a tánc alkalmassá válhat 
filozófiai-intellektuális tartalmak érzékletes megjelení-
tésére is. […] E balettek […] általános emberi alaphely-
zeteket, eszméket, típusokat és szituációkat vázoltak 
fel, amelyeket a néző – egyszerre irányítva és szabadon 
– interpretált.”

(Fuchs Lívia)

Bartók Béla: A csodálatos mandarin, 
1956, a képen Lakatos Gabriella és a 
koreográfus: Harangozó Gyula

Goda Gábor: Cseppkánon, Artus 
– Goda Gábor Társulata és a Nem-
zeti Táncszínház közös produkciója, 
2015

Verdi: Requiem, Pécsi Balett, 1976, 
koreográfus: Eck Imre
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Mozgás a térben, avagy a fizikalitás a színházban

A mozgásszínház különleges, egyedi lehetőségekkel bíró színházi forma. Anyagát 
szabadon választja ki különböző tánc- és mozgástechnikai típusok, a cirkuszművé-
szet vagy akár a harcművészet tetszőleges ágának technikai elemei közül. 

Stílusát, illetve a dominánsan megjelenő technikai környezetet az alkotó művész 
vagy alkotó közösség szándéka, ízlése, illetve képzettsége határozza meg. Mozgásmű-
vészeti értelemben a táncművészet, míg dramatikus értelemben a színház elvárásai 
felé közelít. 

Minden szakterületnek megvannak a saját, rá jellemző elemei, technikái, alapve-
tései. A különböző tánc- és mozgásművészeti formák mindegyike pontosan behatá-
rolható, sokszor kifejezetten zárt formanyelvvel bír, ami meghatározza mind a tech-
nikai, mind a stílusbeli sajátosságait. A rendszeren belül számos típus és karakter 
található, azonban ezek egymáshoz való rokonsága könnyen egyértelműsíthető.

A folyamat, a koreográfia technikai elemekből való felépítése általános gyakorlat, 
s bár attól függően, hogy kinek a „keze alól”, teste által kerül ki a produktum, nyil-
vánvalóan jelentős különbségek lesznek láthatóak a technikai paletta adaptálását 
illetően, de az adott táncforma karakterjegyei kétségkívül felismerhetőek lesznek.

Az elsősorban színházorientált gondolkodásmód ugyanúgy használ mozgástech-
nikai rendszereket, mint bármely más megközelítési mód, de annak ellenére, hogy a 
színészképzésre fókuszált tevékenység, még alkalmazhatónak kell lennie.

Az építkezés hagyományos struktúrái nem kikerülhetőek, tehát bizonyos képessé-
gek megszerzéséhez gyakorlatokat, mozgáselemeket kell elsajátítani, amelyek az 
egyre koordináltabb és plasztikusabb mozgástechnikán túl nyilvánvalóan fejlesztik 
a koncentrációt, a kondíciót, valamint a mozgásforma rendszerében való tájékozódás 
lehetőségét is.

1.  Milyen eltéréseket látsz a fejezet különböző képein ábrázolt mozgásformákban? Mi lehet ezeknek 
a különbségeknek az oka?

2.  Fejezz ki különböző (egyszerűbb, később bonyolultabb) közléseket csak mozdulatokkal! Törekedj 
az érthetőségre!

3.  Fogalmazd meg bármilyen mozgásos-táncos kifejezésmóddal Shakespeare Romeo és Júlia című 
drámájának báljelenetében Romeo és Júlia első találkozását!

4.  Nézd meg, milyen tárgyak, kellékek jelennek meg az egyes fotókon! Fogalmazd meg néhány mon-
datban, ezek milyen jelentéssíkokkal gazdagíthatják az előadásokat!

5.  Vizsgáld meg az egyes fotókon látható színpadterek talaját! Milyen érdekességeket veszel észre, és 
milyen célja lehet a koreográfusi választásoknak?

FELADATOK,  JÁTÉKOK

A fizikai színház fogalmáról részlete-
sebben olvashatsz Patrice Pavis a Szín-
ház 2008/11. számában megjelent 
írásában, mely konkrét példákon 
elemzi „a test fölötti uralom” lehetősé-
geit. A Színház és Filmművészeti Egye-
temen 2010 óta van lehetőség ilyen 
diplomát szerezni a Forte Társulatot 
megalapító Horváth Csaba (1968–) 
koreográfus, rendező osztályában.

Concerto, Forte Társulat, 2016, 
koreográfus: Horváth Csaba
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„A báb teremtő ösztönünk dicsőítése, végtelenségünk 
hangsúlyozása, barbár önvigasz és csalafinta diadal, meg-
csúfolása a halálnak.”

(Kosztolányi Dezső)

Van-e annál izgalmasabb játék, mint hogy létrehozhatsz 
egy teljes világot – nemcsak képzeletben, de anyagiságá-
ban is –, egy világot, amelynek meghatározhatod a 
működését, és amely nem ismer lehetetlent? Fogalmazd 
meg, miért ilyen játék a bábszínház!

III. BÁBSZÍNHÁZ

Ahhoz, hogy megértsük a bábokkal, tárgyakkal való játék 
lényegét, idézzünk fel két gyerekkori emléket. Talán mindenki 
emlékszik arra a babára, plüssállatra vagy épp csak rongy- 
darabra, amitől kisgyerek korában elválaszthatatlan volt, 
amit mindenhova magával vitt, és ami (aki?) nélkül szó sem 
lehetett nyugodt alvásról. Ez a tárgy életünk egy kicsiny sza-
kaszában legfőbb védelmezőnk, társunk volt, szoros kapcso-
lat fűzött minket hozzá. Talán babáztunk is vele, beszéltünk 
hozzá, megmozdítottuk – életre keltettük. 

Másik emlékünk későbbi: homokvárépítés, legózás, baba-
ház – ezek olyan játékok, amelyek világokat építenek, olyan 
modelleket, amelyek sokban hasonlítanak a mindennapi éle-
tünkhöz, de mindenféle átalakulás, csoda is történhet ben-
nük, ha a tervező-játszó úgy kívánja. 

Ha a fentiekben kiemelt szavakat egymás mellé helyezzük, 
a bábszínház kulcsfogalmait kapjuk: olyan színházművészeti 
formáról beszélünk, ahol az alkotók megterveznek egy, a saját szabályaik szerint 
működő színpadi világot, amelynek élettelen, de az alkotók által életre keltett – animált 
– tárgyak a szereplői. A bábszínházi előadásban tehát a jelenlét (és a jelentés) hordozója 
elsősorban a tárgy, amely a színész munkáján keresztül élőnek mutatkozik. Minden 
tárgy rendelkezik a bábbá válás képességével, de nagyon nehéz pontosan definiálni a 
báb fogalmát. Színházi kontextusban mondhatjuk, hogy a báb plasztikai alkotás, olyan 
tárgy vagy figura, amely közvetlen emberi beavatkozás (mozgatás, animáció) által kap 
elképzelt életet a színpadon. A báb a színpadon maga a szerep, a karakter hordozója, 
stilizált jel.

Mi a bábszínház? 

A bábszínház lényege a kép és a mozgás, éppen ezért nagyon erősen kötődik a kép-
zőművészethez, a zenéhez, a tánchoz, kevésbé a szöveghez. A bábszínházi előadás jelle-
génél fogva összművészeti alkotás, amelynek középpontjában a mozgáson keresztül 
életre keltett halott anyag/tárgy áll – ezért a befogadó és az alkotó kapcsolata is alapve-
tően másképp alakul, mint amikor a színész vagy a táncos – vagyis az élő emberi test 
– van a középpontban. A bábszínházi alkotás folyamatában a néző is, és az alkotó bábos 
is a tárgyra magára figyel, és nem egymásra, figyelmük ugyanarra a dologra, a tárgyra 
magára összpontosul, ugyanúgy, ahogy egy festmény vagy szobor alkotásakor és befo-
gadásakor. A bábszínházi előadás azonban lehetővé teszi, hogy az alkotófolyamat rész-
ben vagy egészben a néző előtt menjen végbe (az előadás része lehet a bábtárgy létre-
hozása és elpusztítása is). Ugyanakkor a bábos mindig alkotótársként tekint nézőjére 
– hiszen a nélkül a cinkos összekacsintás nélkül, hogy a néző elhiszi, az élettelen életre 
kelhet, nem jöhet létre az előadás.

A bábszínházat tárgyak színházának, 
animációs színháznak, figuraszínház-
nak, anyagszínháznak vagy „dolgok 
színházának” is nevezik, más-más 
szempontból közelítve a tárgyak léte-
zését és megjelenítését a színpadon.

Mary Shelley – Nick Dear: 
Frankenstein, 2022, rendező: 
Keresztes Tamás, a képen Teszárek 
Csaba és Márkus Sándor
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A báb és mozgatója

Amikor tárgyakkal kezdünk játszani, számos előzetes döntést 
kell hoznunk. Nem mindegy, milyen tárgyat, anyagot válasz-
tunk játszótársul, hiszen annak fizikai sajátosságai, mozgatha-
tósága mind meghatározzák játékunkat. Minden bábos tudja, 
hogy a báb visszahat a mozgatójára, a bábozásban mindig ott a 
véletlen történések, sérülések lehetősége, tárgypartnerünk 
kiszámíthatatlansága – a jó játékos ezt eleve beépíti, számol 
vele, sőt kihasználja.

Minden, a báb megjelenési formájára, a játékos és a báb kap-
csolatára vonatkozó döntésnek alapvető hatása van a produkció- 

ra. Gondoljuk végig néhány példán keresztül, mennyi lehetőséget rejt magában csak 
annak eldöntése, hogyan jelenik meg a báb és mozgatója a színpadon:
• A báb mozgatója rejtve marad (pl. paravános játék, feketeszínház). Ez a bábszínház 

homogén formája, ahol a bábok és egyéb vizuális elemek zavartalan képzőművészeti 
egységként jelenhetnek meg.

• A báb mozgatója látható, de háttérben marad, a tárgyra koncentrálva. Ezzel hangsú-
lyozza a színház színház jellegét, megmutatja az alkotás folyamatát, olykor a bábos 
virtuozitását.

• A báb mozgatója látható, és a darabban egy szereplő szerepét játssza. Ebben az eset-
ben érdekes lehet, amikor lelepleződik a báb báb, az ember ember mivolta, mint a 
szereplő jellemzésének eleme.

• A báb és a látható mozgató ugyanannak a szerepnek két szimultán megjelenítése, 
vagy ugyanannak a karakternek két állapotát képviselik, kiegészítik egymást. Így 
lehetővé válik például a karakter fiatal- és időskori énjének egyidejű ábrázolása.

• A báb és a mozgató teste egy egészet alkot, valós emberi testrészek és idegen elemek 
kombinálásával. Így egy furcsa báb-ember jön létre, akinek színészi munkáját, karak-
terét erősen meghatározzák a nem- emberi protézisek.

Bábtechnikák, bábos műfajok

A báb mozgásának karakterét elsősorban az a technika határozza meg, amely szerint 
készült. A különböző bábtechnikákat hagyományosan a mozgató bábhoz képest való 
elhelyezkedése szerint csoportosítjuk. A főbb bábtechnikák:
• Felülről mozgatott technika: marionett. A báb a mozgatókereszt segítségével, zsi-

nórok által mozgatható. 
• Hátulról mozgatott technikák: 

 ❒ bunraku: A Japánból származó technika hagyományosan három mozgatót igé-
nyel egy figurához. A főmozgató a báb fejét és jobb kezét, a két almozgató a báb 
bal kezét, illetve lábait mozgatja. 

 ❒ kínai árnyjáték: Az árnyjáték kínai változatában a bábokat szintén hátulról, 
botok segítségével nyomják a vászonhoz. 

• Alulról mozgatott technikák: 
 ❒ kesztyűsbáb: A színész a kezére húzza fel a bábfigurát, a bábu testét maga az 

emberi kézfej adja. 
 ❒ pálcás báb (vajang): A bábu fejét és kezeit három pálcával irányítja a játékos. 

• maszk, óriásbáb, protézisek: Ezek azok a technikák, ahol maga a színész teste 
egészül ki bábszerű elemekkel, így tulajdonképpen az emberi test válik bábbá.

• tárgyjáték: A bábjátékhoz nem szükséges feltétlenül konstruált, figurális báb. 
A tárgyjátékban hétköznapi, „talált” tárgyak válhatnak az animáció eszközévé.

• A bábszínház két különleges műfaja a fénnyel játszik. Az árnyszínház a bábok 
vagy az emberi test vászonra vetülő árnyékával játszik, míg a feketeszínházban a 
teljesen sötét színpadon csak a speciálisan világított fénysíkba tartott tárgyak 
láthatók.

Bálint Ágnes: Frakk, a macskák 
réme, a Vaskakas Bábszínház és a 
Jászai Mari Színház közös előadása, 
2016, rendező: Kocsis Rozi

Grimm testvérek: Hamupipő, 
Bóbita Bábszínház, 2013, rendező: 
Bartal Kiss Rita
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A báb funkciói

A báb és a bábbal való játék az emberi kultúra egyetemes jelensége, első nyomai Kínából, 
i. e. 2000 körülről származnak. A bábjáték – csakúgy, mint a színház – története folyamán 
különböző funkciókat töltött be, ezek a funkciók részben a mai napig is megtalálhatók.

A báb használatának elsődleges funkciója mágikus volt: rituális eseménysorokban, 
varázslásokban alkalmazták, a halottak képviselője vagy a segítő szellem reprezentánsa 
volt, később transzcendentális lények megjelenítésére szolgált. Ennek nyoma a magyar 
néphagyományban a kiszebábu vagy a busók maszkja.

A mitikus bábjáték a különböző vallások mítoszainak, legfontosabb történeteinek 
megjelenítéséhez kapcsolódik. A mitikus bábjáték előadása ünnep, alapvetően szakrális 
esemény, amelybe az idők folyamán egyre több profán elem is vegyült – így például a 
Balaton-felvidéken még ma is élő betlehemes bábtáncoltatás hagyományába.

A profanizálódás eredményeként a bábosok is kiszorultak a szent helyekről, a társa-
dalom perifériájára kerültek. A mimosz bábjáték képviselői éles társadalomkritikájuk-
ról híresek, játékuk alapját rögzített jellemtípusok alkották. Vándor mulattatókként a 
bábozás mellett számos más mutatványban jeleskedtek: állatszelídítők, bűvészek, akro-
baták voltak. Ők az európai vásári mutatványos bábosok elődei. Az úgynevezett 
művészi bábjáték kezdetei a romantika idejére nyúlnak vissza – itt a cél a bábbal létre-
hozott színházi előadás, egyre inkább színházi körülmények között. 

A művészi bábjáték mellett alapvető a báb alkalmazott színházi szerepe is. A tizenkilen-
cedik század végétől egyre népszerűbb a báb tanítási eszközként való használata óvodákban 
és iskolákban, a pedagógiai bábjáték formáiban. A bábterápia fontos eszköz a gyerekpszi-
chológiában csakúgy, mint a finommotorikus mozgások rehabilitációjában időseknek. 

Vitéz László és rokonsága. A magyar vásári bábjátszás legismertebb figurája Vitéz 
László, a piros sapkás, palacsintasütővel felszerelt, felvágott nyelvű kesztyűsfigura. 
A 19. század végétől jelent meg a Városliget és a Népliget mutatványosbódéiban, 
népszerűségét elsősorban a Korngut-Kemény bábjátékos família előadásainak 
köszönheti. Szinte minden nemzet vásári bábhagyományának van hasonló karak-
tere: Olaszországban Pulcinella, Franciaországban Guignol, Angliában Punch, 
Németországban Kasperl a neve. Ezek a bábhősök a commedia dell’artéval rokon 
népi komédiák hősei: nem tűrik a konvenciókat, a hatalom túlkapásait: lázadó, 
örök kamaszok. Vitéz László a maga módján, pimaszsággal tesz igazságot, elagya-
bugyálja a Csendőrt, az Ördögöt, és ha kell, legyőzi a Halált is.

A vásári bábjáték fogásai, technikái, nyelvi fordulatai, improvizációra épülő 
játékmódja a bábos családok generációin át csiszolódtak, ahogy maguk a bábfigu-
rák és készítésük módja is. Ennek a hagyománynak utolsó nagy képviselője 
Kemény Henrik volt, de a Vitéz László-játék ma is a magyar bábművészet fontos 
hagyománya, amelyet több bábművészünk ápol.

1.  Az egyik legalapvetőbb játéktevékenység a babázás. Mit gondolsz, mi az alapvető különbség a 
babázás és a bábozás között?

2.  Nézz utána, milyen jelentései vannak az animus, animál, animáció szavaknak! Mit jelent az animiz-
mus, és hogyan kapcsolódhat a bábjátékhoz?

3.  A báb mozgása sokban hasonlít a táncosok meghatározott mozgáskészletéhez. Nézz meg egy rövid 
bábjelenetet, és próbáld lejegyezni a báb mozgását! Mi mindenre kell figyelned, ha a jegyzeted 
alapján rekonstruálni szeretnéd a mozdulatokat?

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Kemény Henrik és ikonikus figurája, 
Vitéz László

Wajang kulit, tradicionális jávai 
árnyjáték
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CIRKUSZ ÉS ÚJCIRKUSZ

„Aztán lassan kúsztam fel a póznán - a tetején voltam, 
megálltam és pihentem. A veríték forrón, lassan folyt le 
arcomon. Minden izmom megfeszült, mint az íj, és re-
megett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holtpontot 
– ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam 
trikómat és kihúztam a hegedűt…”

(Karinthy Frigyes: A cirkusz)

Melyek azok a tevékenységformák, amelyek-
ben megcsodálhatjuk az emberi teljesítmé-
nyek fizikális, testen megjelenő eredményeit?

A cirkusz a színház és a táncművészet mellett az egyik leginkább keresett előadó-mű-
vészeti forma. Az embernek azt az ősidők óta dédelgetett vágyát jeleníti meg, hogy a 
gravitáció legyőzésével, a földtől való elrugaszkodással, a test hihetetlen teljesítménye-
inek elérésével felemelkedhet a hősök, istenek és héroszok világába. A cirkusz a csoda 
birodalma. A népünnepélyek, tömegrendezvények, úgymint a római kocsiversenyek, a 
gladiátorviadalok, a lovasbemutatók vagy a regnáló hatalmak grandiózus ünnepi felvo-
nulásai a „kenyeret és cirkuszt” elve alapján megrendezett látványosságok voltak. 
A rendkívüli küzdelmek megjelenítése egyszerre generált rajongást és félelmet, ugyan-
akkor megerősítette az embereket alattvalói létük elfogadásában. 

A valamikori cirkusz rituális, kör alakú terében (manézs) felvonultatott szereplők, a 
vásári komédiások, mulattatók (jokulátorok), erőművészek, állatidomárok, egyensúlyo-
zók, zenebohócok és akrobaták utódai közül kikerülő mutatványosok szintén héroszok 
voltak a nézőik szemében. Ők voltak azok a „mesebeli hősök”, akik az életüket kockáz-
tatva küzdöttek meg az „ellenséggel”, vagyis a magassággal és mélységgel, a medvékkel és 
az oroszlánokkal s úgy általában a lehetetlennel – ezzel váltva ki rajongást és elismerést.

Az első állandó cirkuszok a 18. század végén jöttek létre Londonban, Párizsban, 
illetve Berlinben. Különböző karakterű cirkuszok voltak ezek: volt, ahol a lovas pará-
dék jelentették a fő attrakciót, és volt, ahol törpék, óriások, nyomorékok, torz figurák, 
illetve egzotikus állatok.

A budapesti Városligetben 1889-ben indult útjára, majd jelenlegi pompáját 1936-ban 
nyerte el a Fővárosi Nagycirkusz. 1950-ben alakult meg a hazai artistaképzés központja, 
a Baross Imre Artistaképző Iskola.

Az artistamunka komoly felkészülést, folyamatos gyakorlást kíván. Az utazócirkuszok 
esetében a helyszínről helyszínre utazás, a sátor építése-bontása, az állatok gondozása, az 
utazási és lakhatási körülmények minősége zárt, szinte nomád közösségi életmódot hoz 
létre. Az egymásra utaltság meghatározó ebben a világban. 

Az artisták hagyományosan egy, ritkábban két úgynevezett zsánerszámban lépnek 
fel, megjelenítve az adott zsáner technikai elemeit. Ezek mindegyikére igaz, hogy 
veszélyt hordoznak magukban, az előadó a saját testi épségét kockáztatva kísérel meg 
tökéletesen végrehajtani különböző trükköket. 

Az akrobaták (erőemelő, kínai rúd, lovas akrobata, ugródeszka stb.), az egyensúlyozók 
(kötéltánc, gólyaláb, egykerekű, kézegyensúlyozás stb.), a légtornászok (trapéz, lengőtra-
péz, kötél, gurtni, karika stb.), a zsonglőrök (labda, buzogány, kalap, szivardoboz, tűz- 
zsonglőr stb.), bűvészek, bohócok, valamint az állatidomárok (kisállat, ló stb.) produkciói 
a mindenkori nézők számára a lehetetlennel határosnak tűnnek, és mind a hiba, mind a 
siker erős vagy akár euforikus hatást vált ki a nézőkből. 

A tradicionális cirkuszi előadás zsánerszámainak összekötését, általában a konferanszié 
vagy a bohóc oldja meg, a produkciók zenei kíséretét többnyire a cirkusz zenekara adja. 
A 4–10 perces számban kell megjeleníteni mindazt, ami az artista tudásának lényegét 
adja, ami az ő egyéniségéből, egyediségéből fakad. A szám építkezése, az előadó jelenléte, 
a zene, a kosztüm, s a közönséggel való kommunikáció mind meghatározó elemek.

„Kenyeret és cirkuszt”, fogalmazta 
meg Juvenalis szatíraíró az 1. század-
ban, utalva arra, hogy a római biroda-
lom vezetői így próbálták a nép poli-
tikai támogatását elnyerni.

Híres magyar cirkuszosdinasztiák: 
• Ádám
• Eötvös
• Donnert
• Picard
• Richter
• Sallai

Híres magyar artistacsoportok: 
• Hortobágyi
• Faludy

Barnum & Bailey plakátja a 
19. századból

IV.
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Újcirkusz

Ahogy az idők folyamán a színház kereste a cirkusszal, az attraktivitással 
való kapcsolatot (a 20. század elején Oroszországban a színház modelljének 
a cirkuszt tekintették), úgy a cirkusz történetében is időről időre megjelen-
tek a színházzal, a dramatikus történetekkel kapcsolatos, a jelenlét színházi 
értékű megteremtését célzó kísérletek. Ilyen volt Ernst Renz arisztokratikus 
cirkusza vagy az 1970-es években megjelenő Roncalli Cirkusz értelmiségi 
közönségnek szánt, úgynevezett összművészeti cirkuszszínháza.

E tekintetben legjelentősebbnek mondható a 21. század elején a kanadai 
Cirque du Soleil, a „Napcirkusz”. Az 1984-ben alapított társulat a kezdeti 
nehézségeket követően hatalmas támogatottsággal bíró intézménnyé nőtte 
ki magát, jelentős, egyedülálló cirkuszszínházi formát hozva létre.

Minden előadás tematikus, dramatizált történetre épül, a résztvevők 
karakterizáltak, különleges, egyedi jelmez-, smink és gesztusvilág jel-
lemzi a figurákat, amelyek egy kivételes „térbeli polifónia” részeként 
jelennek meg a produkciókban. Miközben a figyelemvezetés rendkívül gondosan vezé-
relt, az éppen működő zsánerszám villanásnyi szüneteiben mellékszereplők vagy külön-
leges vizuális effektek tágítják a nézői horizontot. 

A Soleil előadásaiban nincsenek állatszámok, ugyanakkor az artisták mozgásművé-
szeti értékű jelenléte az egész produkcióban tetten érhető. 

Az élőzenét használó cirkusz euforikus hatást kiváltó előadásai a magaskultúra része-
ként aposztrofálhatók, s azon túl, hogy sokszor meseszerű történettel és vizuális kör-
nyezettel jelennek meg előttünk, mindenképpen színházi értékű atmoszférával ajándé-
koznak meg, előadásai ünnepi eseménynek számítanak.

Az 1995-ben alakult svéd kortárs cirkusz, a Cirkus Cirkör előadásaiban egy „lazább” 
karakterű stílus jelenik meg a hol gyárra, hol éppen a „Harlemre” hajazó szcenikai kör-
nyezetben, sokszor vetített térrel teremtve gyorsan változó helyszíneket. Az artisták 
civilnek tűnő jelmezben lépnek fel, úgy tűnik, mintha „közülünk valók” lennének, 
mozgásviláguk, kommunikációjuk, színészi játékuk azt sugallja, mintha a produkciók, 
amelyekben megjelennek, egyszerűen teljesíthetőek lennének, de valójában magas fokú 
tudásról tesznek tanúbizonyságot. A jó humorú, felszabadító előadások a street work 
stílus lazasága és az érzékeny, pontosan megjelenített viszonyhelyzetek között egyensú-
lyozva érnek el erős hatást a nézőkben. 

A hazai kortárs vagy újcirkusz kétségtelenül legjelentősebb társulata a 2012-ben Vági 
Bence vezetésével alakult Recirquel társulat, amely a cirkusz műfajának megújítását, 
táncszínházi értékűvé tételét képviseli minden előadásában. A cirque-dance folyamatai 
hosszabbak, átkötöttebbek, mint a hagyományos cirkusz esetében. Az érzetek változá-
sai, a térrel, partnerrel kapcsolatban megszülető viszony érzéki-érzelmi átkötései már 
nem igénylik a nézők trükkönkénti visszajelzéseit. A csöndek, a részletgazdagon kivi-
telezett váltások és átvezetések jellemzik az előadásokat. Itt nem hősöket, hanem jelen-
ségeket, az ember működésének kivételes állapotait és helyzeteit láthatjuk. 

Cirque du Soleil, Amszterdam, 2020

Kristály, Recirquel Társulat, 2019

1.  Keress cirkuszielőadás-linkeket a YouTube-on vagy fotókat az interneten, és gondold át, hogy mely 
színművek, drámák jelenetét lehetne megjeleníteni mozgásban, a felvételen látható zsánerszámok, 
mozgásformák és attrakciók segítségével!

2.  Vajon milyen előképzettség, adottság, illetve érdeklődés szükséges ahhoz, hogy valaki fiatalon a 
cirkusz varázslatos világával kezdjen el foglalkozni?

FELADATOK,  JÁTÉKOK
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DIÁK- ÉS EGYETEMI SZÍNJÁTSZÁS

„A művészetnek nem kielégítenie kell egy vágyat, hanem 
vágyat kelteni.  Az V. szimfóniára senkinek sem volt szük-
sége, amíg Beethoven meg nem írta. Most pedig nem 
tudnánk élni nélküle.”

(Keleti István)

Te mit gondolsz, mi a művészet feladata? 
Érvelj állításod mellett!

A diákszínjátszás színháztörténeti gyökerei 

A 16–18. század során a kontinens majd minden országában jelen volt az iskolai színját-
szás, de ezzel párhuzamosan csaknem mindenütt létrejött a hivatásos színház is. Nálunk 
nem, illetve jócskán megkésve: az első magyar állandó társulat csak 1790-ben kezdte meg 
működését. Pesten az első, magyar nyelven játszó színháznak a piaristák színháztermét 
tekinthetjük, amely 1719-től több mint negyedszázadon át abban a kis iskolában volt, 
amelynek helyén, az Erzsébet híd pesti hídfőjénél a mai piarista rendház és iskola áll. 
1725-től az előadásokat nemcsak a diákok, tanáraik és a hozzátartozók látogathatták, 
hanem ahogy a darabok nyelve latin helyett magyar lett, a város polgárai is.

Az iskolai színjátszás elsősorban oktatási-nevelési célokat szolgált, a diákok irodalmi 
és nyelvi képzését segítette, megjelenésüket, viselkedésüket és társalgásukat pallérozta, 
s csak másodsorban szolgálta a játszók és nézőik kikapcsolódását, szórakozását. 

Miután a hivatásos színház lassan teret nyert, az iskolai színjátszás színházpótló funk-
ciója háttérbe szorult, de teljesen soha nem szűnt meg. Mind a mai napig tapasztalható, 
hogy diákok tanár, esetleg színházi szakember irányításával vagy öntevékenyen darabo-
kat mutatnak be többnyire szűk (iskolatársi, baráti, családi) közönség előtt. Ezeket az 
iskolai előadásokat sem a rendezés, sem a kiállítás, sem a színészi játék tekintetében nem 
lehet összemérni a hivatásos színházak produkcióival. Ám szerencsés esetben a kivite-
lezés professzionalizmusa helyett valami mást adhat az amatörizmus: az értelmezés 
naivitását és üdeségét, az alakítások elrajzoltságát s az ebből fakadó komikumot, végső 
soron egyfajta groteszkséget, illetve valami olyan életérzést, amit csak a diákok, a fiata-
lok tudnak felmutatni, a hivatásos színház nem.

Diákszínjátszó műhelyek az 1950–70-es években

Annak ellenére, hogy az iskolai színjátszás elvesztette hajdani kiemelt szerepét, időről 
időre egy-egy előadás vagy együttes, sőt, rövidebb-hosszabb korszak is különösen fon-
tossá válhat. Elsőként a Madách Gimnázium 1954-es Az ember tragédiája-bemutatójára 
utalunk. Madách Imre művét a színházak nem játszhatták, így ez a gimnáziumi előadás 
törte meg a cenzúra hatályát. A pontos értelmezésű és puritán kiállítású előadást a még 
diák Lengyel György rendezte, és ő játszotta Lucifert is.

A hatvanas évek második felében nem csupán néhány jelentős vagy kiugró szín-
vonalú előadás jelezte a diákszínjátszás erejét. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy 
a színjátékok bemutatása mellett elterjedt, s a diákszínjátszás uralkodó műfaja lett 
az úgynevezett irodalmi színpad, azon belül is a lírai, valamint a mimetikus ora-
tórium, illetve a pódium-előadás. Az előbbi tulajdonképpen versösszeállítás, az 
utóbbi pedig olyan produkciók gyűjtőfogalma, amelyek kis helyen, minimális esz-
közzel és kevés szereplővel előadhatók. Ebbe a kategóriába főleg novelladramatizá-
lások, egyfelvonásosok, illetve riport- és dokumentumjátékok sorolhatók. A műfaj 
másik ösztönzője az 1956-ot követő évtized gondolat- és véleményszabadságot 
korlátozó mivoltában keresendő. Mivel sem a közéletben, sem a művészetben nem 

Csokonai Vitéz Mihály Csurgón 
tanított, az ő emlékére került sor az 
1970-es évektől a 2000-es évek köze-
péig kétévente az Országos Diákszín-
játszó Találkozóra, ahol a legszínvo-
nalasabb előadások kerültek be- 
mutatásra.

Madách Imre: Az ember tragédiája, 
a Madách Gimnázium színjátszóköre, 
1954, a képen a gimnázium 4. osztá-
lyos növendékei, rendezte és Lucifer 
szerepét játszotta a későbbi színház- 
igazgató és rendező, Lengyel György

V.
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lehetett szabadon beszélni, felértékelődtek azok a 
közlési módok, amelyek a képes beszéd eszközeivel 
zajlanak. Ilyen az irodalom is, éppen ezért a hatvanas 
évtizedben ma már elképzelhetetlenül nagy igény 
mutatkozott a versműsorok iránt. Versekkel, azok 
szerkesztett összeállításával sok elfojtott érzés és gon-
dolat fejeződhetett ki. 

A diákszínpadok hamar ráéreztek az irodalmi szín-
padi műfaj lehetőségeire, hiszen ez a forma lehetővé 
tette, hogy a fiatalok ne szerepbe bújva, hanem közve-
tetten, esetenként zabolátlanul nyilvánulhassanak meg, 
valamint áttételek nélkül érvényesüljenek a diákszínját-
szás sajátjának nevezett stiláris jellegzetességek.

A diákszínpadok fejlődése 

A hatvanas-hetvenes években olyan színpadok alakultak, és kerültek az amatörizmus 
élvonalába, mint például a szentesi vagy a sárbogárdi gimnáziumé. Az előbbit Bácskai 
Mihály (irodalmi-drámai tagozat elindítója, később az iskola igazgatója), az utóbbit 
Leszkovszky Albin vezette. Az oratorikus és a pódiumjáték ötvözésével mindketten 
sajátos stílust alakítottak ki. Bácskai a legnagyobb sikereit folklóralapú pódiumjátékok 
trilógiájával – Meg kén’ házasodni, Férhő kéne menni, Álljon félre, aki házas! – aratta. 
Leszkovszky előadásaiban (A helység kalapácsa, János vitéz) a komédia és a tragédia 
keveredett, az epika, a szöveg és a színi elemek ironikusan értelmező ellentéte és a tör-
ténet momentumainak kamaszos kommentálása nyomán. Tulajdonképpen diákszín-
pad volt a budapesti Pinceszínház is. Ez Keleti István, illetve Mezei Éva vezetésével úgy 
működött, mint egy valódi színház, társulatának tagjait a fővárosi középiskolásokból 
felvételi alapján választották ki. A játszók komoly képzésben részesültek, és olyan elő- 
adásokat hoztak létre, amelyek egyrészt a zömmel középiskolás korosztályt felölelő 
közönségük színházi és műveltségi ismereteit bővítették, másrészt kikapcsolódását szol-
gálták. Játékukat a fegyelmezetten féktelen játékkedv, fölényes szakmai-színészi tudás, 
remek mozgáskultúra, a groteszk elemek erőteljes jelenléte és az elementáris színpadi 
humor jellemezte. Keleti István egyik alapítója a Szkéné Színháznak, majd igazgatója 
és rendezője a Pinceszínháznak.

Egyetemi színjátszás 

Mindaz, ami a diákszínjátszásra érvényes volt az 1960-
as évek végén és a 70-es évek folyamán, számos huszon- 
éves fiatalokat tömörítő egyetemi csoport munkáját is 
jellemezte. Ezeket az együtteseket a korabeli terminussal 
amatőr színháznak nevezzük, mert amatőr státusuk elle-
nére a profi színházakéval vetekedő teljesítményt nyúj-
tottak, és színházszerűen működtek. A két legnagyobb 
és legrégebbi múltra visszatekintő egyetemi csoport a 
budapesti Universitas Együttes és a Szegedi Egyetemi 
Színpad volt. Az előbbiek diákszínjátszáshoz való kötő-
dését jelzi, hogy vállaltan visszanyúltak az iskolaszínházi 
hagyományokhoz. amikor Ruszt József rendezésében 
bemutatták a Karnyónét. A szegediek pedig olyan kor-
szakos előadásokat hoztak létre Paál István rendező 
vezetésével, mint Déry Tibor Az  óriáscsecsemője, az 
Örök Elektra, a Petőfi-rock és a Kőműves Kelemen.

Keleti István – Mezei Éva: 10 a négy-
zeten, Pinceszínház, 1973

Petőfi-rock, Szegedi Egyetemi Színpad, 1972, rendező: Paál István, a képen 
(középen): Dózsa Erzsi, Árkosi Árpád, Vági László és Ács János

A szentesi gimnázium plakátja,
rendező: Bácskai Mihály
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Diákszínház és alternatívok

A nyolcvanas évek közepétől létrejött s megerősödött a színház 
harmadik formája, a hivatásos és az amatőr mellett az alternatív 
színház. Ez újrapozicionálta az amatőr színjátszást, s benne a 
diákszínjátszást. Olyan műhelyek indultak a diákszínjátszás 
felől, mint a László Gimnázium Tanulmány Csoportjából 
a Szkéné Színházban létrejött Arvisura (vezetője: Somogyi 
István), a Pesti Barnabás Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Iskola Kaposi József alapította Jibraki Színtársulat, a Kaposi 
László vezette Gödöllői Diákszínpad, illetve Kerekasztal Szín-
ház, Debrecenben Várhidi Attila Alföld Színpada. Diákszín-
házi hagyományokra, tudásra épültek később a Bárka Színház-
ban Vidovszky György olyan profi körülmények között 
létrejött előadásai, mint A Pál utcai fiúk vagy A  legyek ura. 
Diákszínpadi gyökerei vannak Schilling Árpád munkáinak és 

a Krétakör Színháznak is, akárcsak a Pintér Béla és Társulata máig tartó sikereinek.
Az amatőr, illetve a diákszínpadok nemcsak a saját közönségük előtt mutatkozhattak 

be, hanem számos fesztiválon is. A helyi, regionális és országos találkozók többé- 
kevésbé egymásra épülő rendszert alkottak. Azaz minden kategóriában (gyerek, diák, 
egyetemi, felnőtt stb.) létezett egy-egy rendszeresen megrendezett csúcsfesztivál. 

A drámapedagógiai módszerek megjelenése

A hetvenes évek második felében döntő változás következett be a diákszínjátszásban s 
általában az amatőr színházi közegben. Ez utóbbiakat szinte kivétel nélkül felszámolta 
vagy ellehetetlenítette a politika. A  rendezők közül többeket (Paál István, Árkosi 
Árpád) felszívott a hivatásos színház, s ők azon a területen igyekeztek érvényesíteni 
mindazt, amit az amatörizmus szabadabb közegében képviseltek.

Az amatörizmus általában is visszaszorulóban volt, rohamosan csökkent a csoportok 
száma. Ez a tendencia, ha kisebb mértékben, de érintette az iskolai és diákszínjátszást 
is. Ebben az időben kezdett ismerkedni a hazai pedagógus- és színjátszó-rendező társa-
dalom a drámapedagógiával, ami új perspektívát nyitott a diákszínjátszás előtt is. 
Ahogy az lenni szokott, az új módszer elnyomta a régit, hogy aztán idővel a kettő ötvö-
zéséből megszülessen egy új minőség. Ez történt a drámapedagógia beköszöntével is, 
hiszen egy átmeneti időre ez lett az egyedül üdvös módi, és a hagyományos színjátszás 
mostohagyerek lett, aztán a drámapedagógiai metódusok megtermékenyítették és újjá-
élesztették a színjátszást is. Ebben kiemelkedő szerepük volt – és van ma is – a dráma-
tagozatos iskoláknak, többek között a budapesti Vörösmarty Gimnáziumnak és a deb-
receni Ady Endre Gimnáziumnak.

1.  Képzeld magad egy diákszínjátszó-csoport vezetőjének/tagjának, és készíts egy listát azokról 
a  személyes, iskolai, közéleti problémákról, amelyeket egy eljátszandó darab kiválasztásakor a töb-
bieknek ismertetnél!

2.  Keress magad számára olyan verset, monológot vagy egyéb szöveget, éneket, táncot, amivel egy  
elképzelt diákszínpadon be szeretnéd mutatni magad! Röviden indokold is választásodat!

3.  Nézz meg egy diákszínjátszó-előadást iskoládban/településeden, és készíts róla egy rövid  ajánlót, 
hogy mások is megnézzék! Utalj az előadás témájára, játékmódjára és a szereplők tevékenységére!

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Gabnai Katalin – drámatanár, színi- 
kritikus. A Népművelési Intézet mun-
katársaként köteleződött el a drá-
mapedagógiával, és lett az egyik első 
hazai szaktekintélye. Több felsőokta-
tási intézményben alapított drámape-
dagógia szakot. Alapvető szakköny-
vei: Drámajátékok, Színházas könyv.

Vörösmarty Mihály – Görgey Gábor: 
A fátyol titkai, Jibraki Színtársulat, 
1983
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„Csak árny, amit teremt
A költőképzelet;
Mi adjuk meg neki
A lelket, életet.”

(Petőfi Sándor: Színészdal)

Gondolkodtál már azon a színház nézőterén 
ülve, vajon mi történik a kulisszák mögött? 
Sorold fel, hány ember összjátékán múlik egy 
előadás!

VI. A SZÍNHÁZ MŰKÖDÉSE, SZÍNHÁZI SZAKMÁK

A színházat különös misztikum lengi körül. Cserna Antal kortárs szín-
művész így fogalmazta ezt meg: „A színház egy erőtér, rá kell hangolódni 
a rezgéseire.” A színház – mint működő üzem – azonban ennél prózaibb 
módon írható le. Színházbajárási szokásaink évszázadok alatt formálód-
tak, és az a történelmi hagyományokra épülő intézményrendszer, amit 
ma színházi struktúrának nevezünk, napjainkban is átalakulóban van. 

A színházak besorolása

A játszók státusa alapján megkülönböztetünk
• hivatásos (tanult szakmaként, mesterségként művelt),
• alternatív (a formabontó szándékot, a kísérletezést programként vállaló),
• műkedvelő (gyerek- és diákszínjátszás, felnőtt amatőr színjátszás) színházat. 

A fenntartó alapján léteznek állami és önkormányzati, magán- és független színházak. 
A színházi műhely tagjainak jogviszonya szerint létezik befogadó- (előadásoknak 

alkalomszerűen helyet adó) és állandó társulattal rendelkező (a folyamatos közös gon-
dolkodás művészi előnyeit élvező) színház. 

A játszási rend alapján megkülönböztetünk repertoár- (több darabot műsoron tartó, 
azokat felváltva játszó) színházat, illetve anszvit (egy-egy előadást folyamatosan színen 
tartó) játszási rendet. 

A műhely színházfilozófiája, műsorpolitikája, szakmai céljai szerint beszélhetünk 
bulvár- (szórakoztató) és művészszínházról. 

Műfaji értelemben léteznek prózai, zenés (opera, operett, musical, revü), fizikai (tánc- és 
mozgásszínház, pantomim), illetve kabaré-, politikai, felolvasó-, pódium-, vers-, báb-, gyer-
mek- és ifjúsági színházak és a legújabb fejlődés eredményeként színházi nevelési társulatok. 

Kiemelt státusszal rendelkezik a Nemzeti Színház, valamint a több tagozattal 
működő vidéki nemzeti színházak (Miskolc, Szeged, Pécs, Debrecen, Győr, Kecske-
mét), illetve a Magyar Állami Operaház és a Nemzeti Táncszínház.

A vándorszínészetet felváltó időket idézi az állandó épületre utaló kőszínház kifejezés.

Az előadás létrejöttének folyamata
„Az író ír… Beviszi a színházhoz. Tárgyalás. Visszadobják, kijavíttatják… Átadják a dramaturgiának,
a dramaturgia javít, javítgat… A darabot elfogadják. A legépelt példányokat megkapja a díszlet-, jelmeztervező, 
szcenikai vezető, ügyelő és súgó. Meg persze a rendező – esetleg egy-két főszereplő. A szerepeket kiosztják.
Olvasópróba […] rendelkezőpróba, amikor a darab lényegét, mondanivalóját elemzik, megbeszélik, elmagyarázzák. 
Elkezdődnek az emlékpróbák. Egyidejűleg a jelmez- és díszlettervező rajzokat, maketteket készít… Az ügyelő 
ügyelőpéldányt készít, a súgó súgópéldányt. A technikai személyzet kijelöli a világításokat és a technikai feladatokat. 
A varroda var. A díszletműhely ácsol, épít, fest. A kelléktár kijelöli a kellékeseket.
A zenei vezető […] komponál, beállít. Ha szükség van rá, a házi színpadon a koreográfus mozgásokat, táncokat tanít be 
külön időben. Mindez a sokfajta munka a rendező kezében fut össze, aki egymáshoz hangolja őket – saját koncepciója 
szerint. Készülnek a parókák, bajuszok, szakállak a fodrászműhelyben.
Elkezdődnek az összpróbák, majd az utolsó két héten a jelmezes próbák. […] Az iroda plakátokat tervez, adminisztrál, 
megszervezi a premiert, a jegyeket, a sajtót, a műsorfüzetet. És elérkeztünk a bemutatóig.” (Részletek Gobbi Hilda 
Közben című önéletrajzából)

Jékely Zoltán: Oroszlánok Aquincum-
ban, az előadás próbája, Gyulai Vár-
színház, 1982, a képen Iglódi István 
rendező instrukcióit hallgatja Őze 
Lajos színész

Hagyománnyá nemesedett régi szín-
házi babonák:

• „Tilos a fütyülés!”
• „Kéz- és lábtörést!”
• „Ha rosszul megy a főpróba, sike-

res lesz a bemutató!”

Nánay István A színpadi rendezésről 
című könyvéből alaposan megismer-
heted a színházi bemutatót megelőző 
folyamatokat.
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A színházi előadás összetett próbafolyamat eredményeként jön létre, amelyet érzék-
letes módon mutat be az előző oldalon olvasható szemelvény. A próbák sorát kiegészít-
hetjük a főpróbával, illetve a felújító próbával és a beugrópróbával.

A színházi színésznek különböző szerepkörei ismertek: drámai hős, hősszerelmes, tra-
gika, komika, komikus, jellemkarakter, naiva, primadonna, bonviván, szubrett, táncos 
komikus, buffó, intrikus stb. Megkülönböztetjük a főszereplőt, mellékszereplőt és cso-
portos színészt (statisztát). Létezik úgynevezett nadrágszerep, amikor színésznő játszik 
férfi szerepet. Szakvégzettség szerint rendelkezhetnek felsőfokú vagy azzal egyenértékű 
színművész és színész I., illetve középfokú színész II. és gyakorlatos színész oklevéllel.

A színház épülete 

A hivatásos színház épülete három fő részből áll: színpad (nagyszínpad, stúdiószín-
pad), nézőtér és a kiszolgáló helyiségek (próbatermek, öltözők, tárak, színészbüfé, 
irodák, valamint a fogadócsarnok, ruhatár, nézőtéri büfé, mellékhelyiségek). A színház-
épület másfél évszázada még gyertyákkal megvilágított, veszélyes hely volt, aztán gáz-, 
majd villanyvilágítás váltotta a gyertyákat, és tűzvédelmi célú vasfüggöny zárta el egy-
mástól a színpadot és a nézőteret. A nagyszínpadi technika speciális összetevői: zsinór-
padlás, híd, tréger, ponthúzó, gördülő díszletelem, forgószínpad, kulissza, szuffita, süly-
lyesztő, rivalda stb. 

1.  Egyéni kutatómunkával derítsétek ki, mit jelentenek a leckében olvasható szakkifejezések, illetve 
honnan erednek az említett színházi babonák! A kutatás eredményét osszátok meg társaitokkal is!

2.  Kik azok a szakemberek, akik már az olvasópróba előtt megkezdik a munkájukat? Kik azok az 
alkotótársak és technikai segítők, akiknek a munkája legtöbbször véget ér a bemutatóval? Kik 
azok, akik folyamatosan részt vesznek az előadások lebonyolításában?

FELADATOK,  JÁTÉKOK

Az előadás létrehozásában együttműködő szakemberek

A produkciót közvetlenül 
működtető előadóművészek

Az előadást közvetve 
létrehozó alkotóművészek

Az előadás létrehozásának 
technikai segítői

A színházat – mint üzemet – 
működtetők

SZÍNÉSZ

Hagyományos szerepkörök 
szerint: 
drámai hős, tragika, 
komika, komikus, jellemka-
rakter, naiva, primadonna, 
bonviván, szubrett, táncos 
komikus, buffó, intrikus stb.

RENDEZŐ 
drámaíró 
dramaturg 
látványtervező 
díszlettervező 
jelmeztervező 
bábtervező 
plakáttervező  
zeneszerző

rendezőasszisztens 
színpadmester/ügyelő, súgó

IGAZGATÓ 
művészeti vezető 
főrendező 
zenei vezető 
gazdasági vezető 
műszaki vezető 
művészeti titkár 
tárvezetők

díszlet-, jelmez-, 
bábkivitelező

fény- és hangtechnikus

ÉNEKES  
karmester 
zenész

zenei munkatárs 
korrepetitor

maszkmester/sminkes 
fodrász 
öltöztető 
kellékes

nézőtéri felügyelő 
jegyszedők/ültetők 
közönségszervező
jegypénztáros 
ruhatáros, büfésTÁNCOS/akrobata koreográfus díszletépítő

A befogadást segítő szakember: dráma- vagy színházpedagógus.
A szakmai visszhang artikulálója: kritikus.

A kaposvári Csiky Gergely Színház 
épülete

Különleges színházi fogalmak:
végszavazás, premier, takarás, járások, 
mv., vendégjáték, hakni, tájolás.
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GYAKORLATOK,  
JÁTÉKOK

Drama_4fejezet_120_160old_2022_11_16_tb.indd   1Drama_4fejezet_120_160old_2022_11_16_tb.indd   1 2022. 11. 23.   9:45:302022. 11. 23.   9:45:30



DRÁMAJÁTÉKOK26. TANÁCSOK

122

„A játék nem metafora, nem modell, nem kicsiben a világ, nem cseppben a tenger, sokkal 
inkább tengerben a tenger. […] Közkeletű tévedés a játékot komolytalannak tartani, azt 
hiszik, hülyéskedés, vicc, azt hiszik, infantilis, éretlen, azt hiszik, gyerekes – azt hiszik tehát, 
érvénytelen. A játék pedig nem komoly és nem komolytalan, hanem más…”
(Esterházy Péter: Ha fülelünk)

Míg az előző fejezetekben a dráma érettségi vizsga elméleti (színház- és drámatörténet; színház- és drámaelmé-
let; színházi műfajok) részéhez kívántunk segítséget adni – történjen a felkészülés akár tanórai keretek között 
akár önálló munka során –, ebben a fejezetben a dráma érettségi vizsga gyakorlati részére (drámajáték; moz-
gás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek; bábjáték; színpadi beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös 
daléneklés, színjátékos gyakorlat) történő felkészülést szeretnénk támogatni. 

A gyakorlati vizsga három eleme: a kis csoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott 
témára, az előkészített, egyéni színpadi produkció (egy legalább 2, legfeljebb 5-6 perces szabadon választott 
vers vagy monológ vagy dal vagy tánc, illetve mozgásetűd) előadása, illetve az előkészített közös színpadi pro-
dukció, színielőadás, jelenet bemutatása, amely közül kettőt kell a vizsgázónak választania. A felkészüléshez 
ajánlunk néhány drámajátékot, improvizációs gyakorlatot, beszédtechnikai, zenei, mozgás- és bábgyakorlatot, 
illetve hasznos tanácsokat a lírai, az epikai és a drámai alkotások színpadi megszólaltatásához, valamint jelenet-
elemzéshez és jelenetkészítéshez. A gyakorlatok hasznosak lehetnek a drámafoglalkozásokon, és természetesen 
kiegészíthetők az ajánlott szakirodalom jegyzékében található drámajáték-gyűjtemények gyakorlataival. 

A gyakorlatokat, játékokat azoknak is ajánljuk, akik nem szeretnének drámából érettségizni, de fontosnak 
tartják, hogy önismeretük, kreativitásuk, együttműködési és kommunikációs készségeik fejlődjenek.

„Az ember, mióta közösségben él, ismeri és használja a dráma, a színház eszközrendszerét. Az átélt élmények 
segítségével tanul és tanít, magyarázza az őt körülvevő világot, és keres magyarázatot mindarra, ami benne és 
körülötte történik. Felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek közvetítésében és 
a kulturális hagyomány átörökítésében, és a színházi előadást önmaga és a világ megértésének élményszerű formá-
jaként értelmezi. Nincs ez máshogy ma sem.” (Útmutató a dráma és színház tanításához)
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I. DRÁMAJÁTÉKOK

Zip, zap, zip-zap

Álljatok körbe, egy játszó pedig a kör 
közepére! Ha valakire rámutat, és azt 
mondja, hogy „zip”, akkor neki a jobb 
oldali szomszédja nevét kell hirtelen 
kimondania. Ha a rámutatás közben 
azt mondja, hogy „zap”, akkor a bal 
oldali szomszéd nevét kell mondani. 
Ha a középen álló játszó azt mondja, 
hogy „zip-zap”, akkor mindenki új 
helyet keres magának a körben úgy, 
hogy új szomszédok álljanak mellette. 
Ha valaki eltéveszti, vagy nem elég 
gyorsan válaszol, helyet cserél a közé-
pen álló játszóval, és ő folytatja.

Közös számolás

Álljatok körbe, és kezdjetek el egyesével számolni úgy, hogy minden számot csak egyetlen ember mondhat ki, 
anélkül hogy a sorrendben előre megállapodtatok volna. Ha ketten szólalnak meg egyszerre, kezdjétek elölről! 
Próbáljátok ki nyitott szemmel és csukott szemmel is!

Térbeli érzékelés

Mindenki járkáljon saját tempójában a térben, ügyelve arra, hogy a csoport az egész termet egyenletesen töltse 
ki! Ha valaki megáll, a többieknek is azonnal meg kell állniuk. Ha mindenki megállt, bárki továbbindulhat, és 
a többieknek is el kell indulniuk. A gyakorlat úgy is játszható, hogy aki megáll, az legyen a kristály belseje, 
amihez a többiek bármilyen alakzatban csatlakozhatnak, a létrejött kristálynak pedig a belseje robbanhat, vagyis 
az első játszó megmozdul, és mindenki megy tovább.

A drámajátékok célja, hogy a közösen megélt játékhelyzetek során a résztvevők olyan 
tapasztalatokat szerezzenek önmagukról és egymásról, amelyek elősegítik a személyi-
ségfejlődést és a csoportépítést. A dramatikus tevékenységek alapvető típusai hatéko-
nyan szolgálják az érzékelés és az észlelés, az emlékezet és a fantázia, az ön- és társisme-
ret, a figyelem és az együttműködés, a kapcsolatteremtés és a bizalom, a verbális és a 
nonverbális kommunikációs készségek fejlesztését.
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Futótűz

Álljatok körbe, és mindenki találjon ki egy 
gesztust és egy hozzá tartozó hangot! Amikor 
valaki megmutatja a sajátját, a mellette álló-
nak ezt át kell vennie, majd a következőnek is, 
és így tovább, amíg vissza nem ér az elindító-
jához. Próbáljátok ki úgy is, hogy nem várjá-
tok meg, amíg körbeér, hanem némi várako-
zás után a következő ember már el is indítja a 
sajátját!

Törpe, ember, óriás

Osszátok fel egymás között a szerepeket úgy, hogy a csoport egyharmada törpe, egyharmada ember, egy-
harmada óriás legyen. A törpék törpejárásban (guggolva) járnak, az emberek emberként, az óriások 
magastartásban (lábujjhegyen). Induljatok el a térben, majd bárki dönthet úgy, hogy járást vált, de min-
denkinek arra kell törekednie, hogy a törpék, emberek, óriások aránya ne változzon!

Székfoglaló

Helyezzétek el a székeiteket a térben elszórtan! Mindenki üljön egy székre, egyvalaki álljon fel, és menjen 
a székétől legtávolabbi pontra. Induljon el lassan, egyenletes tempóban (fontos, hogy közben nem gyor-
síthat), és próbáljon meg leülni az egyetlen üres székre. A többiek feladata ennek megakadályozása úgy, 
hogy valaki őt megelőzve odafut, és elfoglalja azt a helyet. Az álló játékos ekkor az így megüresedett 
szék(ek) felé fordul, a többieknek most ezt a széket kell megvédeniük, és így tovább.

Vak kígyó

Álljatok sorba úgy, hogy mindenki 
emelje fel a jobb kezét, és azzal fogja 
meg az előtte álló jobb vállát! Hunyjá-
tok be a szemeteket, csak a sorban leg-
elöl állónak maradjon nyitva! Ő lesz a 
kígyó feje, neki kell irányítania az egész 
sor mozgását. Lassan induljatok el, óva-
tosan változtassatok irányt, hogy min-
denki követni tudja a mozgást. Rövid 
idő múlva cseréljetek: aki a kígyó feje 
volt, most álljon a sor végére, és hunyja 
be a szemét, az új fej pedig kinyithatja, 
így a kígyó továbbindulhat.
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Közös mese

Üljetek körbe, és állapodjatok meg a közösen kitalá-
landó történet témájában vagy címében. Valaki 
kezdje el a mesét, majd néhány mondat után adja 
tovább a szót a mellette ülőnek, akinek innen kell 
folytatnia, és így tovább, amíg vissza nem érkeztek az 
első mesélőhöz. Próbáljátok ki úgy is, hogy több 
körön át folytatódik a mesélés, vagy úgy, hogy pon-
tosan egy mondatot vagy csak egyetlen szót fűzhet-
tek hozzá az addig elhangzottakhoz!

Közös gép

Hozzatok létre egy működő, egymáshoz kapcsolódó elemekből álló, kitalált gépezetet! Egy játszó álljon be 
középre, és egy mozdulatot ismételjen ritmusosan, esetleg hanggal kísérve. A következőnek az elsőhöz kell 
kapcsolódnia azt kiegészítve, továbbépítve egy új mozdulattal, majd egyesével csatlakozzanak hozzájuk a töb-
biek. A gyakorlat végén beszéljétek meg, ki milyen gépnek látta a létrejött alkotást! Vagy határozzátok meg előre 
a gép funkcióját (pl. „narancsmagpöckölő robotgép”)!

Grimaszpárbaj 

Álljatok fel két sorban egymással szemben!  
A párok közül az egyiknek az a feladata, hogy 
megnevettesse a vele szemben állót, neki pedig 
az, hogy ellenálljon. Ha elneveti magát, elvesz-
tette a párbajt, és jöhet a visszavágó!

Támadó-védekező

Álljatok párokban egymással szembe úgy, hogy 
kinyújtott karral éppen elérjétek egymást! Dönt-
sétek el, ki legyen a támadó és ki legyen a védő!  
A támadó célja, hogy meg tudja érinteni a védeke-
zőt, aki ezt igyekszik elhajlással megakadályozni 
anélkül, hogy a talpa elmozdulna a talajtól. 
Néhány kísérlet után cseréljetek szerepet, majd 
próbáljátok ki úgy is, hogy mindkettőtöknek egy-
szerre kell támadnia és védekeznie!
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TÖRTÉNETEK DRAMATIKUS FELDOLGOZÁSAII.

Szerepháló

Hozzatok létre magatokból egy olyan térbeli ábrát, amely egy 
választott történet vagy mű szereplőinek viszonyrendszerét 
jeleníti meg! A játszók által felvett testhelyzet, a köztük lévő 
távolság, a gesztusok, a mimika, a tekintet, esetleges fent-lent 
viszonyok fejezhetik ki a szereplők közötti kapcsolatokat. 
Nézzétek meg, hogyan alakul át a kép, ha egy kiválasztott 
kapcsolatot helyeztek a középpontba, vagy ha a mű folyamán 
történő változásokat is megmutatjátok!

Állókép, szobor

Készítsetek magatokból olyan képeket, amelyek a történet vagy mű egy adott pontját ábrázolják kimere-
vítve, mint egy pillanatfelvétel vagy egy emlékmű. Adjatok címet az alkotásoknak, vagy próbáljátok meg 
kitalálni, mit ábrázolnak a többiek elkészült kompozíciói!

A dramatikus módszerek alkalmazhatóak a saját történetek megjelenítésére és a műalko-
tások feldolgozására is. A személyes tartalmak megosztása, illetve a közös értelmezések 
kialakítása hozzásegíti a résztvevőket a saját élményen keresztül történő megértéshez, 
lehetőséget ad az önkifejezésre, egyúttal fejleszti a kreativitást, a kommunikációs és 
együttműködési készséget.
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Mozdulatokkal

Játsszatok el egy általatok ismert történetet szöveg nélkül, 
csak mozdulatokkal, mimikával, gesztusokkal! Mit tudtunk 
meg így a szereplőkről és a viszonyaikról?

Mozdulatok nélkül

Játsszatok el egy általatok ismert jelenetet csak a szöveg elő-
adásával, mozdulatok, gesztusok használata nélkül! Mit tud-
tunk meg így a jelenet jelentésrétegeiről?
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TÖRTÉNETEK DRAMATIKUS FELDOLGOZÁSA
Képsorozat

Készítsetek magatokból néhány elemből álló képsorozatot, amellyel elmeséltek egy teljes történetet vagy össze-
foglaljátok egy mű cselekményét! Keressétek meg a tartalmi, gondolati és érzelmi szempontból legfontosabb 
pillanatokat! Figyeljétek meg, milyen eszközökkel lehet ezeket a legjobban ábrázolni!

Belső hangok

Állítsátok meg egy jelenetben egy adott ponton a cselekményt, és hangosítsátok ki a szereplők gondolatait, 
terveit, véleményét a helyzetről! Beszéljétek meg, miért nem mondják ki hangosan ezeket a szereplők!

Előzmény, folytatás

Válasszatok valamilyen vizuális művészeti alkotást (festmény, szobor, filmkocka), és próbáljátok megmutatni a 
képben rögzített pillanathoz vezető, illetve az utána következő eseményeket, eseménysorozatot, akár „filmkoc-
kánként” lelassítva a történéseket!

Festményből jelenet, drámából szobor 

Fordítsátok át az egyik művészeti ágban megfogalmazott műalkotásokat egy másikba! Figyeljétek meg, hogyan 
változnak az alkalmazott művészi kifejezőeszközök!
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Új eszközökkel bővítve

Játsszatok el egy általatok ismert jelenetet úgy, hogy a Brecht színházából is ismert „effekteket” alkalmaz-
zátok közben (pl. feliratokat, színészi kiszólást, narrációt, songokat)! Hogyan változtak így a jelenet értel-
mezésének lehetőségei? Milyen új rétegeit fedeztétek fel a szövegnek?

Kortársra fordítva

Játsszatok el egy általatok ismert jelenetet úgy, hogy sem a szereplők, sem a viszonyok, sem a szituáció nem 
változik, de a dráma eredeti szövege helyett mai köznyelven fogalmazzátok meg a mondanivalót! Milyen 
következményekkel járt ez a változás? Az eredeti mű milyen további jelentésrétegeire világított rá?

Stílusjátékok

Játsszatok el egy általatok ismert jelenetet különféle színházi stílusokban (pl. realista drámaként, roman-
tikus tragédiaként, operettként, népszínműként, abszurd színházként)! Milyen új információkat tudtunk 
meg így a jelenetről?
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III. AZ IMPROVIZÁCIÓ

„Az improvizáció – vagyis a közös játék, amikor figurákba bújunk, és helyzeteket jelení-
tünk meg – minden színészet alapja és kezdete. Improvizál a gyerek, ha játszik, hiszen 
megjelenít (barlangot, ovit, erdőt) és átlényegül valaki mássá (vadásszá, óvónénivé, tün-
dérré). Egy jól sikerült improvizáció olyan felszabadult örömet okoz, ami csak a gyerme-
kek lázas és önfeledt játékához mérhető. […] Maga a szó az olasz váratlan (improvisso) 
kifejezésből honosodott meg számos nyelvben. Váratlanság és egyidejűség az improvizá-
ció lényege, tehát a »rögtönzés«.” (Perényi Balázs: Improvizációs gyakorlatok)

Hármas egység

Jelöljük ki a játék terét, és üljünk le vele szemben! A játék indítója belép a térbe, 
elmondja, hogy kicsoda/micsoda, majd felveszi az adott személyre, lényre, 
tárgyra, jelenségre, fogalomra jellemző, azt kifejező pózt, amit meg is tart. (Ez a 
póz laza, könnyed, jelzésszerű.) Hozzá érkezik a következő játékos, aki közli, 
hogy ő kicsodája/micsodája az elsőnek, majd még valaki, aki már kettejükhöz 
kapcsolódik. Vagy az indítóhoz vagy a másodikhoz. Az első „elviszi a képből” az 
egyiküket. A következő „hármas egység” alapja a bent maradó lesz, hozzá kap-
csolódnak az érkezők. Fontos, hogy mindenki az adott, állandó mondatkezdé-
seket használja.
Példa:
Első: Én egy fa vagyok. 
Második: Én egy fán megtapadó gomba vagyok.
Harmadik: Én a gombán sütkérező szarvasbogár vagyok.
Első: Elviszem magammal a gombát.
(Következő kör)
Harmadik, immár Első: Én egy sütkérező szarvasbogár vagyok.
Második: Én a szarvasbogár ollójának éle vagyok.
Harmadik: Én az ellenfelek rettegése vagyok az olló élétől.
Első: Elviszem magammal az olló élét.
Harmadik, immár Első: Én a rettegés vagyok. (És így tovább.)

Szinkronjáték számokkal

Alakítsunk párokat! Egy számsorral fogunk szinkronizálni. Kezdet-
ben az egyik játékos tátog, vele szemben ülő társa hangosan szinkro-
nizálja őt. Teszem azt, a tátogó játékos a számsort sorolja egytől har-
mincig, és eközben a testtartása, a kézmozdulatai, az arcjátéka és a 
szájmozgása azt sugallja, hogy egy fáradt, lehangolt, esetleg álmos 
ember beszél rosszkedvéről. Ilyenkor hangosan beszélő társa fáradt, 
lehangolt és álmos hangon (például lassan, halkan és mélyen, torokba 
szoruló, „sírós” hangszínnel, nem túl kemény kiejtéssel) szólal meg. 
Ennél a játéknál fontos a párcsere, a pár mindkét tagja próbálja ki a 
tátogó és a szinkronizáló szerepét is.
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Igen, de…

Üljünk le körben! Valaki megfogalmaz egy eldön-
tendő kérdést, és a bal oldali társához fordul, majd 
felteszi neki a kérdést. A társa „Igen, de…” szavakkal 
indítja válaszát. Vagyis elfogadja a kérdésbe burkolt 
állítást, de a második tagmondatban valamilyen 
ellentétes vagy korlátozó, kiterjesztő, kiegészítő 
jelentést fogalmaz meg. 

Aki válaszolt, az teszi fel a következő kérdést bal 
oldali szomszédjának, amíg végig nem ér a kör. Ha 
végigért, megfordul az irány, és megcserélődik a játé-
kosok szerepe. Akitől kaptuk a kérdést, annak tesz-
szük fel, vagyis a jobb oldali társunknak. És így 
tovább, körben. Fontos! Nem kell igazat mondani, 
lehet képtelenséget, furcsát kérdezni.
Példa:
A kérdi B-től: Te tényleg harminc macskával  
laksz együtt?
B: Igen, de nem szeretem őket.
B kérdi C-től: Te ismersz engem?
C: Igen, de a nevedet nem tudom. 
C kérdi D-től: Tudsz repülni?
D: Igen, de csak denevéralakban.
Játszható nem kérdéssel, hanem állítással is, így:
A mondja B-nek: Te vagy az ország királya!
B: Igen, de ez egy alkotmányos királyság.
B mondja C-nek: Kék a hajad.
C: Igen, de kopaszodom.    

Csak egy mondat

A jelenetben egy szereplő nem szólal meg, csak egy 
mondatot mond. Ezt mondhatja az elején, közben vagy 
a végén. Társai beszél(het)nek, amennyit csak akarnak. 
Az alapszituáció indokolja, hogy miért nem szólal meg 
az egyik szereplő, és azt is, hogy miért azt a mondatot, 
és miért akkor mondja el. Mert nem tud tovább hall-
gatni, nem bírja nem elmondani. Az alaphelyzetet a 
játszók találják ki. Az egyetlen mondatot kitalálhatják 
előre közösen, kitalálhatja az, aki kimondja, illetve lehet 
improvizáció is.

Példa: Főnök szapulja, gyötri, alázza a beosztottját, 
amíg az meg nem szólal: „Bocsánat, de kineveztek, 
mától fogva én vagyok a főnök.” Vagy: Valaki kölcsön 
kér egy viszonylag jelentős összeget barátjától, ecseteli, 
mire is költené, kérleli, magyarázza, hogy miért van rá 
szüksége, míg barátja meg nem szólal: „Jól tudom, hogy 
mire kell a pénz.”
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Hatásos zárszó

Az Indítsd el! párgyakorlata. Ebben utolsó, 
helyzetet végleg lezáró abgang (feltűnő távozás; 
szerep végén egy színész, szereplő feltűnő távo-
zása a színről) mondattal lép ki a játékos.  
A lebonyolítás is hasonló a fentebb leírthoz. 
Egy játékos van a térben, őhozzá érkeznek az 
önként vállalkozók, akik beállnak hozzá egy 
állóképbe. Egy szituáció végét látjuk, a szerep-
lők megelevenednek, a második mond egy 
lezáró, erős mondatot, majd távozik. Az első 
szóban, cselekvésben reagálhat rá (mond, kiált 
valamit, a másiknak, magának, becsukja az 
ajtót, utánaindul stb.). Ennyi, és jöhet a követ-
kező. Igyekezzünk minél drámaibb, minél 
informatívabb mondatot megfogalmazni a 
távozás előtt! Például: „Találkozunk a bírósá-
gon!”; „Ha nem ízlett, kisfiam, kiöntöm az egé-
szet.”; „Főnök úr, ön pofon vágott!”; „Hazame-
gyek a férjemhez.”

Indítsd el!

Egy játékos kiül (esetleg áll) a játéktérbe. Hozzá érkeznek a többiek. Ha lehetséges, mert van egy bejátszható ajtó, 
akkor kintről, ha le tudunk teríteni, vagy fel tudunk rajzolni egy játékteret határoló szőnyeget vagy krétavonalat 
(jobb, ha van ilyesmi), akkor azon kívülről indít egy másik játékos. Belép, és mond egy hatásos és informatív 
kezdőmondatot. Mitől informatív? Hogy a bent lévő azonnal tudja, hogy ki ő, ki neki a másik, és milyen hely-
zetben vannak. Mitől hatásos? Cselekvésre sarkalló, drámai szituációt kínál, erős érzelmi viszonyulást feltételez, 
nagy tétet és feszültséget hordoz. A bent lévő játékos reagál(hat), cselekvéssel vagy szóban. Persze csak akkor 
képes, ha tényleg hatásos kezdőmondatot kapott partnerétől. (Öt-hat indítás után cseréljük le az indítást fogadó 
játékost!)

Például: „Anyu itt van, pakoljunk!”; „Tanárnő, van kötszere?”; „Most velem jössz!” (kinyújtott kézzel közele-
dik, mint egy „vámpír”), „Pont vele, a legjobb barátommal?”
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DRAMATIKUS ZENEI GYAKORLATOKIV.

Gesztus és hang dialógusa (GHD) 

1. fázis – szabályjáték 
A résztvevők kört alkotnak, egyikük középre megy, rámutat 
valakire a körben: akire mutatott, annak valamilyen szabadon 
választott hangot kell létrehoznia és megtartania egészen addig 
a pillanatig, amíg a mutatás rá irányul, de csakis addig. A cél 
leginkább a koncentráció, hogy egy feszült figyelmet igénylő óra 
után össze tudjuk szedni a figyelmet a további munkához. 

2. fázis – kommunikációs gyakorlat
A kommunikációra koncentrálunk, de úgy, hogy már beemeljük a 
megfigyelői szerepkört is. A középső játékosnak adhatunk új instruk-
ciókat „Próbálj minél több hangot egyszerre »életben tartani«! 
Alkoss zenei folyamatot anélkül, hogy a hangok »zeneibbé« válná-
nak!”) Nem kell feltétlenül énekelni, de még ritmizálni sem, fontos 
viszont a visszacsatolás: milyen eszközöket használt az irányító annak 
érdekében, hogy zenei folyamat szülessen?

3. fázis – szituációs gyakorlat 
A harmadik fázis sikeres megvalósításához fel kell oldanunk a gyakorlat eredeti szabályait annak érdekében, 
hogy eleven szituáció jöhessen létre. A középső játékos játszó személlyé alakul át, aki már nem „mutogat”, hanem 
egy előre megadott helyzet határozza meg a cselekvéseit: például egy reggeli 
felkelést kell eljátszania az ébredéstől az iskolába való elindulásig. Fontos konk-
rét instrukciókkal segítenünk mindkét felet. ( Játszó személy: „Képzeld magad 
elé a saját otthoni tereidet, és aszerint játszd el az ébredést! Ha konkrét irá-
nyokba fordulsz, az segít a többieknek a megszólalásban.” Többiek: „Próbáld 
megfigyelni, hogy mikor szól éppen neked a felkelő gesztusa. Eszerint döntsd el, 
hogy megszólalsz avagy csendben maradsz!”) A csoport szerepe is megváltozik: 
az adott tér reális vagy szimbolikus hangjaivá lesznek.

A tapasztalatok szerint, ha kellően színes a „hangos kör” (amihez elengedhe-
tetlen néhány verbális megszólalás vagy érzelmi reakció), akkor részletgazdag, 
hosszan elemezhető improvizáció alakul ki. A színházi kommunikáció „saját 
találmányait” keressük, azt, ahol úgy érezzük: a két elem, gesztus és hang össze-
találkozása pluszjelentést hordozhat.

A zenéhez, a hangok világához elsősorban azért fordulunk dramatikus tevékenységgel, 
hogy lényegi módon és kellő mélységben tudjuk feltárni azok belső törvényszerűségeit, 
méghozzá legelsősorban: a magunk számára. A dramatikus zenei gyakorlatok tudatosítják 
élményeinket, bár van úgy, hogy csak színeket látunk, vagy homályos érzeteink keletkez-
nek, de legtöbbször térhez, időhöz és leginkább cselekményhez, vagyis konkrét helyzetek-
hez köthetjük a hangok minket körülölelő, magunk és társaink által teremtett közegét.

132
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Hangbúra

A gyakorlathoz körbe állunk. A körforma a játék folyamatában az irányító mozdulatai szerint 
módosul vagy bomlik fel aszerint, hogy a csoport mit olvas ki a középről gesztikuláló-vezénylő 
alak mozdulataiból. Először szabadon választott magasságú, tartott hangokon, többször egy-
más után kipróbáljuk a harmóniákat, hogy „szelíd, jó szándékú” hangzás szülessen, majd kis 
szemléltetéssel érdemes ismertetni a szabályokat: 
• Először csukd be a szemed, várd meg a teljes csendet, ami a rád irányuló figyelmet jelzi!
• Ezt követően a fejeddel bólintva jelezd a többieknek, hogy kezdhetik a tartott hangok ének-

lését!
• Közben a kezeddel tudod irányítani a körben állók mozgását, térbeli elhelyezkedését, majd 

ennek végeztével 
• megállíthatod őket, és újabb fejbólintással jelezheted a gyakorlat végét.
• Hogy az élmény teljes értékű legyen, a szemedet csak ezután nyisd ki! 
Magyarázat közben csak alapjeleket mutatunk meg (közelítés-távolítás, a kör megmozdítása valamelyik irányba 
vagy a kör egyik felének közelebb hívása, ami azért fontos, hogy a széleken mindenki gyorsan eldönthesse, hogy 
melyik félkörhöz tartozik), a többi jelzést a középen álló diákra bízzuk, természetesen minden előzetes egyez-
tetés nélkül: a csoportnak spontán, azonnali döntéssel, szavak nélkül kell „valahogyan érteni”, vagyis megfejteni 
a játék irányítójának gesztusait. 

A gyakorlat kipróbálásának folyamatában a résztvevők szabadon választott sorrendben lépnek be a kör köze-
pére. Bár hosszú időt (akár több alkalmat) vesz igénybe, érdemes mindenkivel kipróbálni a gyakorlatot, hiszen 
az csak a csukott szemű irányító számára teljesedik ki igazán. 

Az aktív szakaszt alapos élménybeszámoló követi, melyben elsősorban a kör közepén állók tapasztalataira 
vagyunk kíváncsiak: a megbeszélésnél az általánosabb kérdésektől haladunk a konkrétabbak felé: 
• Milyen volt? 
• Mit éltél meg? 

Saját hangunk kipróbálása a térben

A gyakorlathoz körbe állunk, és a tréner egyszerre mutatja és mondja a 
következő instrukciókat (a gyakorlat akár egyedül is végezhető, úgy, 
hogy a kipróbáló magának mondja):

• Kezdj el tartani egy kényelmes hangot, majd az egyik kezedet úgy 
tedd a szád elé, hogy a hangod rezgését már érzed a tenyereden! Lépj 
túl ezen a ponton, majd vissza, ezután közelítsd a kezedet még job-
ban a szádhoz, próbáld érzékelni, hogy hogyan erősödik a rezgés, de 
még ne csukd rá a kezed teljesen, hanem óvatosan haladj visszafelé! 
Egy újabb közelítésnél már finoman ráteheted a kezed a szádra, egy 
következő körben pedig erősen rá is tapaszthatod. Ezt a folyamatot is gyorsítsd fel, amennyire tudod. 

• Most tedd a tenyeredet a füled mögé, majd fokozatosan emeld ki a tenyeredet a füled mögül, írj le így kis 
félkört a levegőben, és figyeld meg, hogyan változik a hang észlelése, miközben ugyanazt a hangot tartod, a 
kézmozdulatok révén mégis mintha más és más „terekbe” kerülne a hangod. Ezzel szintén megváltozik  
a hangod térbeli érzete. Vedd hozzá a másik kezedet a másik füleden, és innentől variálhatod is, hogy például 
ne ugyanott tartson a füled melletti körív az egyik és a másik kezeddel. Szép fokozatosan csukd rá a füledre 
mind a két kezedet. Azt tapasztalhatod, hogy befogott füllel tejesen eltűnnek a többiek hangjai, és egyedül 
maradsz a saját hangoddal, majd ha újra kinyitod a füledet, akkor „megkerülnek” az eltűnt hangok.

• Most próbáld meg vegyíteni az eddigi két elemet, ami valójában három összetevős, hiszen mindkét füled külön 
járul hozzá az észleléshez, de a közelítések, távolítások, a teljes befogás mind-mind tovább színezi a lehetőségek 
palettáját!

• Utolsó elemként bejön az orr is, és megmutatja, hogy a befogásával milyen újabb lehetőség teremtődik: a 
hangod alaposan megváltozik, az orr befogásával ugyanis nazális, vagyis orrhangok keletkeznek. Ez a lehe-
tőség is beilleszthető az eddigi variációs sorba, amellyel innentől szabadon improvizálhatsz…
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Tapsdialógus

Ugyanabból a körből folytatjuk a munkát, ahol az előzőt befejeztük: két önként vállalkozót kérünk fel, nagyjából 
egymással szemben, hogy improvizáljon nekünk tapsolva egy rövid dialógust. Mi ezt most a körből figyeljük, de 
célszerű rögtön megosztani a hallgatókat úgy, hogy legyenek nézők, akik szemmel is követik, míg mások, akik 
viszont csak a fülükre hagyatkozhatnak. Az improvizációt hamar megállítjuk, mielőtt az a spontaneitás miatt 
parttalanná válna. Rövid megbeszélés következik, melyben először a csukott szeműek szólalnak meg, hiszen ők 
kapták a legkevesebb információt, ők valóban csak a tapsokra hagyatkozhatnak, aztán jönnek azok, akik látták is 
a párbeszédet, így van pluszinformációjuk arról, hogy mi történt a két ember között, kik lehettek, és miről szólha-
tott a dialógus Végül a magukat a tapsolókat is meghallgatjuk arról, hogy ők belülről hogyan élték meg mindezt. 

Miközben mindezt megismételjük másik szereplőkkel is, az egyes kis improvizációkat azonnal megbeszéljük: 
ezek viszont olyan értékelések-egyeztetések, amelyek alapvetően eltérnek az eddigi szabad asszociációs, tág 
értelmezési körű vizsgálódásainktól. Itt most az lesz a kérdés, hogy tényleg leszűrhető-e valamilyen közös tapasz-
talat, lényegi elem a látottak/hallottak alapján, amiben megegyezhetünk, konszenzusra juthatunk? Fontos a 
résztvevőkkel tisztázni, hogy ezúttal más céllal megyünk bele a játékba, mint eddig: éppen azt keressük ugyanis, 
amit a tapsok ténylegesen és közösen jelenteni tudnak. 

Ahhoz, hogy a keresés irányát megértsük, kissé bele kell mennünk a jelenetek struktúrájába is: a spontán taps-
dialógusban a tapsolás alapvetően a beszédet helyettesíti. Úgynevezett „vakszöveg”, vagyis olyan, mintha halan-
dzsáznánk, de gesztusaink mégis valamennyire irányadóak abban, hogy kik azok, akik társalognak éppen, és 
milyen helyzetben szólnak egymáshoz. A közös megegyezés igénye tehát a tapsolás (vagy másfajta testi hangadás) 
dramatikus „teherbírását” helyezi fókuszba, azt a határmezsgyét keresve, amelyben a szereplők metakommuni-
kációját, gesztusait összeolvasva még valamilyen egységesen értelmezhető jelentést hordozhat számunkra.
A spontán improvizációk közös nyelvét kereső megbeszélés, egyeztetés után páros munkaformában küldhetjük 
dolgozni a résztvevőket, amelyben olyan rövid jeleneteket várunk a csoporttagoktól, amelyeket ezúttal megbe-
szélhetnek, próbálhatnak, és melyben kizárólag tapssal, esetleg más testnyelvi eszközzel zajlik a kommunikáció. 
Ekkor érdemes még két dolgot javasolni:
• Jó lenne, ha volna olyan pillanat is, amikor a taps egyszerre önmagát jelenti, vagyis reális gesztusként, és nem 

beszédpótlékként használnátok.
• Mennyiféleképpen, milyen minőségekben szólalhatnak meg különféle szerepekből, és mennyi mindent jelent-

hetnek még a tapsok? (Például milyen precízen lehet velük csacsogni vagy pletykálkodni, vallatni, „pitizni” stb.

Daldramatizálás

A gyakorlat olyan komplex alkotótevékenység, 
amire mindenképpen a dramatikus (vagy krea-
tív) zenei kurzusok végén érdemes sort keríteni, 
amikor már az érintettek a témára vonatkozó 
fontosabb tapasztalatok birtokában vannak. 
A lényeg, hogy egy adott dalra, nem racionális 
módon, élőklip-szerű jeleneteket hozzunk létre. 
A következő narrációval indulunk:
1. Csukott szemmel hallgatjuk meg a dalt (érde-

mes olyan dalt választani, amelyik „képekkel” dolgozik, kevésbé mesél konkrét történetet), és közben hagy-
juk teljesen szabadon áramolni a képzeletünkbe törekvő víziókat.

2. A dal meghallgatása után a csoport minden tagja egyenként elmeséli a saját, dal hatására született vízióját. 
(Nappal van, vagy éjszaka? Sík terepen vagy hegyes tájon? stb.), hogy az élmény közössé váljon. 

3. Ismét meghallgatjuk a dalt, és mindenki folytatja a saját vízióját úgy, hogy maga is szereplővé váljon benne. 
4. A résztvevők csoportmunkában az egyéni vízióikat összegyúrják, így alkotnak egy közös élő klipet.
5. Megmutatják egymásnak az elkészült klipeket, akár táncos befogadással is. Fontossá válik, hogy kiből milyen 

erős érzelmeket, impressziókat váltott ki, vagy milyen fontos emlékeket idézett fel a társak által bemutatott 
daldramatizálás. 
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V. MOZGÁSSZÍNHÁZI GYAKORLATOK

Séta-futás

Egyszerű, utcai tempójú séta a térben. A résztvevők ne érjenek egymáshoz, 
keressék a megüresedő helyeket (térkitöltő játék). Határozott irány- és tempó-
váltásokkal dinamizálják a teret, forduljanak le, térjenek ki a feléjük tartók elől. 
Külső jelre az előzetesen három csoportra osztott résztvevők közül két csoport 
hirtelen leáll (pl.: A és B), s a harmadik (C) az állók között, erős irányváltások-
kal futni („erdő”) kezd. A következő jelre elindul pl.: az A csoport, a C leáll, s 
aztán így tovább, a következő belendülő a B csoport lesz.

TÉR, KONCENTRÁCIÓ, KONTAKTUS

A „tér” kifejezés a mindenkori mozgásra, táncra, működésre adott területet jelenti. Ez lehet a belátható teljes 
tér, de lehet egy kijelölt szeglete is, amelyre tevékenységünket korlátozzuk. 

A cél a térben való megjelenés bátorsága, a térfelhasználás, vagyis a tér nyújtotta lehetőségek változatos és 
dinamikus kihasználása, valamint a tér elemeinek (tárgyak, partnerek, határolók) érzékelése és működtetése.  
A figyelem mindig a teljes objektumra, tehát az általunk értelmezett területre vonatkozik, vagy másként: min-
dig ki kell töltenünk a rendelkezésünkre álló teret.

FELVEZETŐ, TÉRÉRZÉKELŐ ÉS DINAMIZÁLÓ GYAKORLATOK

Séta-futás

Egyszerű, utcai tempójú séta a térben. A résztvevők ne érjenek egymás-
hoz, keressék a megüresedő helyeket (térkitöltő játék). Határozott irány- 
és tempóváltásokkal dinamizálják a teret, forduljanak le, térjenek ki a 
feléjük tartók elől. Külső jelre az előzetesen három csoportra osztott 
résztvevők közül két csoport hirtelen leáll (pl. A és B), s a harmadik (C) 
az állók között, erős irányváltásokkal futni kezd („erdő”). A következő 
jelre elindul pl. az A csoport, a C leáll, s aztán így tovább, a következő 
belendülő a B csoport lesz.

Vadászat

A Séta-futás gyakorlat/játék egy későbbi időpontban történő működte-
tésekor az éppen futók egyik tagját („vad”) az állók valamelyike („vadász”) 
megpróbálhatja egy biztonságos, de határozott mozdulattal elkapni. 
Utánalépni, dulakodni nem lehet, csak az egyértelmű blokk jöhet számí-
tásba. Ez az összekapaszkodó pozíció addig marad, amíg a futók közül 
valaki meg nem érinti őket, s akkor az addigi „vadász” szaladhat tovább. 
Játszható ez úgy is, hogy a térben csak egyvalaki szalad, s ő az, akire vadá-
szik minden álló ember.

Fontos! – A futás csöndes, lendületes és rugalmas legyen. A futó elka-
pására meg kell várni a megfelelő pillanatot, a kapkodás és türelmetlenség 
elveszi a játék súlyát és lehetőségeit!

MOZGÁSSZÍNHÁZI GYAKORLATOK

A mozgás a test elmozdulását jelenti a térben. Önmagában mozgás nincsen, tehát nincs 
olyan pillanat, hogy a mozduló test vagy testrész ne a térbe rajzolná bele magát. Termé-
szetes eleme ez az ember működésének. Amikor ez a művelet továbblép a spontán meg-
nyilvánulások körén, a feladat bonyolultabbá válik, hiszen a rutinszerűen végzett moz-
gásaink általában nincsenek kontroll alatt, így pontos képünk sincs arról, hogy ezeket 
miként is végezzük el. 
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Pozícióváltás

Talajon, fekve vagy ülésben elhelyezkedve, mozdulatlan a csoport. Külső jelre (pl. tapsra) gyors póz/pozíció-
váltás történik, határozott, azonnali indítással és szinte azonnali megállítással, blokkal. A következő jelig senki 
nem mozdul, mindenki készenléti tónusban, rugalmas állapotban vár. Az elmozdulás csöndes legyen, hogy a 
talajra érkező testrész hangtalanul fékezze le a mozdulatot. 

A tapsok (jelek) közti szünetek koncentrációja intenzív legyen, a bemozdulás a szünet energiájából kell hogy 
kipattanjon. A talajról állásig is el lehet jutni, és hozzátesz a gyakorlathoz, ha a megállított mozdulatban a test 
kifeszített, különleges pozícióban merevít ki. 

Működtethető ez a feladat úgy is, ha nem külső jelre, hanem közülünk valakinek a gyors, váratlan bemozdu-
lására reagálva váltunk pózt, de fontos, hogy merjünk hosszabb szünetet tartani, és energiával telített, koncent-
rált mozdulatlanságból kiszakítani a következő mozdulatot. 

Akciótervezés

Az előző feladat folytatása: a sorrend marad, azonban fokozatosan elmozdulunk a térben. Bemozdulás közben 
tudnunk kell, hogy kitől fogunk labdát kapni, s kinek továbbítjuk majd, hová helyezkedhetünk, hogyan tehet-
jük láthatóvá magunkat az adott partner számára. A „tervezés” lényege, hogy a térbeli elmozdulásokat három-
négy passz után memorizáljuk, tehát visszaállunk alaphelyzetbe, és megismételjük a folyamatot. A rögzített 
folyamat menetét nagyon pontosan, csöndben és gyorsan kell végrehajtani! 
Akinek a következő labda érkezéséig hosszabb idő áll rendelkezésére, annak izgalmas lehetősége van az elmoz-
dulás kibontására, a mozgás minőségének fejlesztésére. 

Kész állapotában ez a csoportos mozgástervezési gyakorlat akcióértékűvé válik. Feltétele a pontos, rugalmas 
végrehajtás, az egymásra figyelés magas szintje és a pontos, gyors labdaátadás. Ha a folyamat közben a labda 
leesik, akkor a sort elölről kell kezdenünk!

Szöveghasználat

Ha már csöndben, gyorsan működik az akció, különleges játéklehe-
tőséget kínál, ha egy intenzívebb dinamikájú, rövid replikákból fel-
épülő szöveget futtatunk le a mozgás alatt, fókuszban tartva a meg-
szólalások dinamikáját és karakterét. A felosztott replikák, mondatok 
jó, ha nem követik le az átadások pillanatait, s ha a labdával való játék 
karaktere valamiféle munka, tevékenység érzetét hozhatja be szá-
munkra.    

KONCENTRÁCIÓT,  AZ INDÍTÁS-MEGÁLLÍTÁS TECHNIKÁJÁT FEJLESZTŐ GYAKORLATOK

Passzgyakorlatok

Körben állva egy női kézilabda méretű labdát dobunk (eleinte 
mellső kezes átadással) valamelyik társunknak (lehetőleg minél 
távolabb állónak), aki továbbítja azt. Egy idő után, pontosítva, 
hogy kinél lesz először a labda, memorizáljuk a passzok sorrendjét, 
7-8 dobás után újra elölről indítva a sort (10 fő esetén a passzok 
számának el kell érnie legalább a 24-25-ös számot). Rögzítenünk 
kell, hogy kinek dobtuk, illetve kitől kaptuk a labdát, pontosíta-
nunk és gyorsítanunk kell az átadásokat (szomszédnak ne passzol-
junk), s izgalmasabbá teszi a játékot, ha rámozdulunk a dobásokra 
és az elkapásokra is, tehát a test intenzívebben vesz részt az akció-
ban. Amíg a játék dinamikája be nem áll, a labda dobásának pilla-
natában mondjuk ki hangosan a passz sorszámát! Az ismétlés lehe-
tőségét segíti, ha az utolsó átadás a kezdő ember kezében landol.
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A test egészének használata hétköznapi értelemben az aktuális feladattal kapcsolatos működőképességét jelenti, 
azt, hogy a testem bármely pontja alkalmas arra, hogy használjam. A figyelem itt elsősorban a „mozgó” test-
részre irányul, s az „egyéb területek” munkája figyelmen kívül marad. A mozgás tudatosításakor a képzés jórészt 
a „passzív” részek, tehát a „kiszolgáló háttér” munkájának feltárására vonatkozik: a testtengely mentén születő 
ellenhatásokra, a csípő munkájára a tartás kialakításában, a megfelelő izomtónus megteremtésének és a test 
egyes részeinek egymásra utaltságára vonatkozó ismeretekre. Ezek a hatások hétköznapi körülmények között 
nem képezik a kutatás tárgyát, mert egyrészt a fellépő erők nem jelentenek komoly terhelést a test számára, 
másrészt, mert általában a szükségesnél feszesebb tónusban tartjuk magunkat, s ezért a finom elmozdulások 
nem lesznek érzékelhetőek számunkra.

A tematika talajgyakorlatokkal induló, a kontakttechnika páros helyzetein át a gesztusgyakorlatokig számos 
mozgástechnikai elemet tartalmazó ismeretanyaga természetesen nem fogalmazható meg néhány mondatban, 
s nem tudja visszaadni a gyakorlati oktatás során szerzett tapasztalatokat, de talán érzékelhetővé tehető, minek 
mentén épül fel a színészképzés fizikális területének ez a része.

TESTTUDAT, FÓKUSZ, JELENLÉT

„Kisasztal”

Az induló pozíció, amely a középmagasságú elemek gyakorlásához szükséges, a négykézlábas térdeléshez 
hasonló pozitúrát jelent, amelyben azonban a térdek 3–5 cm-re vannak a talajtól, így a terhelés a két kézfejre és 
a lábfejekre irányul, a combok és karok helyzete függőleges.

Bármely végtag felemelése a talajról a központ billenésével s az egyensúly átterhelődésével jár. A végtagok 
egyenrangú terhelése, a test középpontjának az elmozdulások közben érzékelhető aktivitása s a pozíció az álló 
helyzethez viszonyított fokozott igénybevétele különleges tapasztalatot jelent. Mint minden egyes gyakorlatra, 
erre a feladattípusra is igaz, hogy a mozgásforma egyedi karaktere akkor rajzolódik ki igazán, s akkor válik 
érthetővé a haszna, ha a gyakorlásához szükséges fizikális készenlét lehetővé teszi a lassú, koncentrált és érzékeny 
végrehajtást. A testre ható terhelés folyamatossága, az elmozdulások generálta ellentartások, korrekciós moz-
gások a testen s az ezeket követő figyelem okán ennek a típusú munkának a térbeli jelenléte erőssé tud válni. 

Az alábbi két technikai elem a feladattípus két fontos gyakorlata, amely nem elegendő a forma elsajátításához, 
de feltétlenül emblematizálja azt. 

„Macska”

„Kisasztal” helyzetben haladunk előre ellenoldali elmozdulással. Ellentétes oldali kar és láb mozdul egyszerre, 
a talajt csak kis távolságra hagyva el, lassú, tónusos emeléssel és visszahelyezéssel. A bal láb közvetlen, talaj közeli 
előrecsúsztatásával indítjuk a jobb kar emelését és lassú, kimért előrevitelét, majd a jobb lábbal a bal kart dol-
goztatjuk együtt. A gerinc a talajjal párhuzamos, s a fejünk, mint a nagymacskáknál, a gerincoszlop folytatásá-
ban, tehát középen tartva helyezkedik el.

„Majom”

Közepesnél nagyobb terpeszben állunk a haladási iránynak oldalt fordulva, mélyen hajlított térddel (demi plié). 
A haladási irány felé hajolva előbb távolabbi tenyerünket, majd az irányhoz közelebb lévőt tesszük le a talajra.  
A lábak vonalához közel, tehát amennyiben balra haladunk, előbb a jobb, majd a bal kezünket helyezzük le egy 
kicsit balra távolodva a középtől, majd a jobb lábunkkal indítva, a vállunkra helyezve a súlyunkat „sasszéval” előbb 
a jobb, majd a bal lábunkat helyezzük le a talajra, fölvéve az alappozíciót. Jobb kéz–bal kéz, jobb láb–bal láb az 
elvételi, letételi sorrend, s ennek fordítottja történik visszafelé (bal kéz–jobb kéz, bal láb–jobb láb).

Mint minden mozgáselem esetében, itt is problémás egy mozdulat leírása, de ha megtaláljuk a mozgáshoz 
tartozó érzetet, minden érthetővé válik. A majmokéhoz hasonlatos „hosszú végtag”-érzetű, látszólag lusta, de 
pontosan kivitelezett, tehát csöndes és csapódások nélküli mozgás ez a majomfutás nevű elem, hol a karok, 
illetve a váll terhelése nagyobb, s ez teszi lehetővé a lábak puha, késleltetett talajfogását.

KÖZÉPMAGASSÁGÚ HELYZETEK, „ÁLLATMOZGÁSOK” 
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BÁBJÁTÉKOKVI.

Tárgyak köre 
(Guy Cools táncdramaturg gyakorlata alapján)

A gyakorlat fejleszti az ön- és társismeretet, a térhasználatot, a nonverbális kommunikációt. Az elmélyülés és a 
lelassulás érdekében az installációs részhez érdemes lassú, instrumentális zenével megalapozni a játék hangula-
tát. A gyakorlat nagyobb üres teret igényel. A játék kezdetekor a tér közepén kör alakban elhelyezzük saját 
táskáinkat. A résztvevőket arra kérjük, hogy a középpontból sugarak irányában pakolják ki és rendezzék el 
táskájuk tartalmát. Az elrendezést követően a külső köríven haladva figyeljük meg az installációt. A gyakorlat 
egy pontján lehetőséget adhatunk saját tárgyaink átrendezésére (akár többször is). A játék végén visszapakolunk 
a táskánkba. A gyakorlat közben nincs beszéd, a tárgyakra és a tárgyak rendjére, a változó kompozíció keltette 
érzetekre koncentrálunk. A gyakorlat második részében reflektálunk az élményekre:
• Milyen érzés volt megmutatni, mit rejt a táskád?
• Milyen érzelmek kötődnek ezekhez a tárgyakhoz? Milyen történeteket hordoznak?
• Volt-e valamilyen koncepciód a tárgyak rendezése során? Megváltozott-e ez a koncepció?
• Hogyan hatottak rád a többiek tárgyai?
• Szegtél meg játékszabályt? Miért?

Tárgynapló 

Ez az egyéni játék fejleszti az önismeretet, a fantáziát, az empátiát és 
a történetépítést. Papírra és íróeszközre van szükség a kivitelezéséhez.
Egyénileg válasszunk magunknak egy olyan tárgyat, amely a környe-
zetünkben van, akár naponta használjuk. Egy hétig figyeljük meg, mi 
történik ezzel a tárggyal, milyen interakciókba lépünk vele, változik-e 
a helye, milyen módon használjuk stb. Mindennap készítsünk egy-
egy naplóbejegyzést a tárgy nevében, a tárgy szemszögéből.

A naplót írhatjuk csak magunknak is, de lehet, hogy a bejegyzések 
egy részét megosztjuk egymással. Ha ebben állapodunk meg, érde-
mes úgy írni a naplót, hogy a többieknek izgalmas feladat legyen 
kitalálni, milyen tárgyak „írták meg” történetüket.

Olyan játékokat mutatunk be, amelyek középpontjában tárgyak állnak, vagy amelyekben 
saját testünk válhat tárgyszerűvé. A játékokban érdemes megfigyelni, mennyire jellemez 
minket az általunk létrehozott tárgyi környezet, hogyan válhatnak tárgyaink bábbá, élet-
tel felruházott karakterré, és hányféle kapcsolatba léphetünk velük. 
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DRÁMAJÁTÉKOK
Három szék, három ember 
(Tom Greder bohócgyakorlata alapján)

Ez a kis csoportos játék fejleszti a nonverbális kom-
munikációt, a testtudatot, a történetépítést, az 
együttműködést, a koncentrációt és a fantáziát. 
Három játszó kezdi, a többiek nézők.

A térben három szék áll egymás mellett, mind-
egyik előtt egy-egy játékos, velük szemben a nézők. 
A játékosok bábként funkcionálnak abban az érte-
lemben, hogy mozgásuk néhány mozdulatra korlá-
tozott: felállhatnak, leülhetnek, balra, előre vagy 
jobbra fordíthatják a fejüket. Egyszerre egy mozdu-
latot tehetnek, és fontos figyelni arra, hogy akkor 
kezdjenek akciót, ha a társuk már befejezte az övét. 
Az sem baj, ha hosszabb szünetek is vannak a játék 
során. A játszókat arra kérjük, hogy mimikájukat fagyasszák be, és ne beszéljenek. A gyakorlat improvizáció: a 
mozdulatok sorrendje, tempója a játszókon múlik, érdemes a befejezés pillanatának meghatározását is rájuk 
bízni.

A gyakorlat kiegészítése lehet, hogy az improvizáció után megosztjuk egymással azokat a történeteket, tör-
ténetkezdeményeket, amelyek nézőként születtek bennünk.

Mozgó szobrok
(Hartmut Lorenz bábrendező gyakorlata alapján)

Kis csoportos játék, amelyben a nonverbális kom-
munikáció, az együttműködés, a karakterépítés, a 
testtudat és a kreativitás áll a középpontban. 6–8 
résztvevővel kivitelezhető a legjobban, főként, ha 
gyakorlott, egymást jól ismerő csoportról van szó. 
Viszonylag eszközigényes, újságpapírra, celluxra és 
ollóra van hozzá szükség.

Két kisebb csoportban dolgozunk. Egy embert 
kiválasztunk, ő lesz a báb/szobor. A többiek újság-
papírba csomagolják a testét. A test bevonása lehe-
tőséget nyújt arra, hogy meghatározzuk ember-
bábunk mozgási lehetőségeit, illetve határozott 
karaktert is adhatunk neki (például a testarányok 
megváltoztatásával). Az elkészült szobrok kipróbál-
ják mozgási lehetőségeiket, majd a két figura talál-
kozik egymással: a némajáték keretében fokozato-
san kicsomagolják egymást – a szobrokból ismét 
ember válik.
A játékot követheti reflexió: 
• Milyen tapasztalat szoborrá válni?
• Hogyan befolyásolja a karaktert a mozgási lehető-

ségek megváltozása?
• Mikor válik bábbá az ember?
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Maszkparti 

A manuális készségek, karakterformálás, kreativitás, testtudat és stilizált megjelenítés játéka. Egyéni vagy csopor-
tos is lehet, de eszközigényes: nagy méretű papírtáskák, olló, vastag filctoll, zsírkréta vagy akrilfesték és ecsetek 
kellenek az elvégzéséhez.

A legegyszerűbb módja a maszkok készítésének, ha különböző méretű papírzacskókból formáljuk őket. Fontos, 
hogy megfelelő méretű tasakokat válasszunk, amikben mozogni, lélegezni tudunk. 

Papírtragédia
(Molnár Gyula etűdjei alapján)

Ez az egyéni játék megfelelő a nonverbális kommuniká-
ció, karakterépítés, fantázia, kreativitás, stilizált megjele-
nítés, színpadi jelenlét fejlesztésére. Papír zsebkendőkre 
van szükség hozzá.

Vegyünk magunk elé néhány papír zsebkendőt. Vizs-
gáljuk meg, mit tud maga az anyag, a papír, amiből a 
zsebkendő készült. Próbáljuk ki, mi mindent tehetünk 
meg vele, mit enged meg nekünk az anyag, és mi az, 
amire természeténél fogva alkalmatlan. Hajtogassuk, 
gyűrjük, tépjük, simítgassuk, figyeljük, hogyan haszná-
lódik. Fontos, hogy ne készítsünk figurát, de könnyen 
lehet, hogy a gyűrött papír elkezd hasonlítani valamire. 
Találjuk ki, hogy milyen mozgási lehetőségek rejlenek a 
papír zsebkendőnkben, hányféleképpen mozdíthatjuk 
meg. Ezt követően tervezzünk meg egy félperces moz-
gássort, amelyben a zsebkendő halálát mutatjuk be.

A tárgyakkal való játék sajátossága, hogy az anyagok 
valóban elpusztíthatók, sőt, bizonyos anyagok képesek 
arra, hogy újraéleszthetők, újraformálhatók legyenek a 
játék folyamatában. A gyakorlat során gyakori tapaszta-
lat, hogy a tárgy nem engedelmeskedik a „gyilkos” aka-
ratának, és a tárgy halála nem (vagy nem úgy) következik 
be, ahogy a játszó tervezte: például a megszaggatott, 
összegyűrt és földhöz vágott zsebkendő a padlóra érve 
tovább mozdul, kibomlik, megnyílik.

• Első lépésként készítsünk egyszerű maszkokat: a papírtáskákon vágjunk rése-
ket szemünknek, orrunknak, esetleg szánknak is, majd díszítsük, formáljuk a 
maszkot tetszésünk szerint. Hogyan jeleníthetünk meg maszkokkal határozott 
karaktereket? 

• Ha elkészültek a maszkok, vegyük fel őket, és vizsgáljuk meg, hogyan módo-
sítják mozgási lehetőségeinket. Miben segít, és miben gátol a maszk viselése?

• Amikor már kényelmesen mozgunk a maszkokban, indulhat a parti: dinami-
kus zenére mozgunk, és találkozunk a többiekkel: hogyan hatnak ránk ezek a 
furcsa figurák? Kihez tudunk kapcsolódni, együtt mozogni? A tapasztalatokat 
érdemes a játék után megbeszélni.
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VII. BESZÉDTECHNIKAI ALAPOK

A beszédtechnika tanulása hozzásegít a beszéd oldottá, természetessé válásához, az 
adottságainkhoz, képességeinkhez mért legjobb beszédállapot eléréséhez. A beszéd 
összetett folyamat, amelynek meg kell ismernünk az egyes területeit, így a légzést, hang-
adást, kiejtést, kifejezést. Rendszeres, kitartó gyakorlással beszédszerveinket pontosan, 
célszerűen használva jutunk el a tisztán artikulált, értelmesen tagolt és árnyaltan, kifejező 
hangsúlyozással mondott szóbeli megnyilvánuláshoz, a hiteles és élvezhető közléshez.

A beszéd összetett folyamat, ahhoz azonban, hogy változást tudjunk elérni, meg kell ismernünk az egyes terü-
leteit, így a légzést, hangadást, kiejtést, kifejezést. Rendszeres, kitartó gyakorlással, beszédszerveinket pontosan, 
célszerűen használva jutunk el a tisztán artikulált, értelmesen tagolt és árnyaltan, kifejező hangsúlyozással mon-
dott szóbeli megnyilvánuláshoz, a hiteles és élvezhető közléshez. A beszédgyakorlatok végzéséhez elengedhe-
tetlen a koncentráció, a testtudat és a megfelelő – laza – testi állapot. 

Légzés

A praktikusan, jól működő beszéd alapja a biztos légzés-
technika. Ez elsőre nem tűnik nehéznek, hisz folyama-
tosan lélegzünk. A beszédlégzés azonban eltér az élet-
tani légzéstől. Figyeld meg, hogyan lélegzel a 
mindennapokban (kényelmesen ülve, fekve, valamilyen 
tevékenység közben stb.)! Ezután meséld el egy élmé-
nyedet, vagy olvass fel hangosan egy könyvből! Mit 
tapasztaltál? Milyen eltéréseket figyeltél meg?

A jó beszédlégzés hangtalan, folyamatos, akadály-
mentes, könnyed – mellőz mindenféle feszítést, erőlkö-
dést. Az úgynevezett rekeszlégzés vagy mélylégzés 
(melynél a bordakosár tágul, a váll területe mozdulat-
lan!) nagy kapacitású, biztos támaszt ad a hangnak. 
(Megfigyelheted a rekeszlégzést, ha például beleszip-
pantasz a levegőbe, vagy kissé kinyújtott nyelvvel lihegsz, mint a kutyák, esetleg egy szívószálon keresztül lassan 
szívod be a levegőt.)
A helyes légzés technikáját, a kapacitás növelését fokozatosan tudod elsajátítani: 

• kitartott magán- és mássalhangzók,
• automatikus szósorok (pl. számok, hét napjai, hónapok nevei),
• bővülő mondatok,
• versek, prózai szövegek segítségével.

Bővülő mondatok

Ez a népszerű légzésfejlesztő gyakorlat lehet egyéni, páros, kis vagy nagy csoportos. Mondd végig az alábbi mon-
datokat, közben figyeld a levegővételt, a kiáramlást, az izmaid állapotát! Vegyél nagyobb alaplevegőt, addig mondd 
a szöveget, amíg feszültségmentesen tudsz beszélni! Ezután nagyobb alaplevegővel indíts, ha fogy a levegőd, „lop-
hatsz” menet közben úgy, hogy a helye igazodjon a tartalmi tagoláshoz. Ezek után alap/pótlevegővel mondd végig 
a szöveget valamilyen tevékenység közben (pl. fésülködés, öltözködés, guggolás/felállás). Végül úgy próbálkozz, 
hogy minden harmadik (negyedik, ötödik) szót magadban mondasz! (Közben ne fújd ki a levegőt!)
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 1.  A Magnolia acuminata. 
 2.  A Magnolia acuminata egy példánya.
 3.  A Magnolia acuminata egy szép példánya.
 4.  A Magnolia acuminata egy különlegesen szép példánya.
 5.  A Magnolia acuminata egy különlegesen szép hazai példánya.
 6.  A liliomfák közé tartozó Magnolia acuminata egy különlegesen szép hazai példánya.
 7.  A kedvelt liliomfák közé tartozó Magnolia acuminata egy különlegesen szép hazai példánya.

 8. A természetbarátok által kedvelt liliomfák közé tartozó Magnolia acuminata egy különlegesen szép hazai példánya.
 9.  A természetbarátok által fölöttébb kedvelt liliomfák közé tartozó Magnolia acuminata egy különlegesen szép 

hazai példánya.
10.  A természetbarátok által fölöttébb kedvelt liliomfák közé tartozó Magnolia acuminata egy különlegesen szép 

hazai példányának színes fényképe.

Lélegzetvételnyi szünet

Ez a játék szintén a légzés fejlesztésére szolgál. Egyénileg 
és csoportosan is végezhető. Az alábbi szöveg felolvasása a 
feladat értelmező tagolással, a megfelelő helyeken levegőt 
lopva.
„Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, mikor a 
természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen 
kísérletek után végre-valahára, nagy nehezen, izgatott 
várakozás jutalmául a Bunsen-lámpa színtelen lángjában 
fellobbant egy smaragdzöld csík, annak jeléül, hogy az a 
vegyület, melyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy 
zöldre festi a lángot, a lángot csakugyan zöldre festette, mondom: pont háromnegyed egykor, épp abban a 
diadalmas minutumban megpendült a szomszéd ház udvarán egy zongoraverkli, s ezzel minden komolyságnak 
egyszeriben vége szakadt.” 

(Molnár Ferenc: A Pál utcai fi úk, részlet)

Hangjáték

Amikor megszólalunk, beszédünk esztétikai minőségként jelenik meg a befogadó 
számára, emellett „tájékoztat” is személyiségünkről, aktuális állapotunkról. Figyeld 
meg hangodat beszélgetés, felolvasás közben, amikor nyugodt/izgatott/feszült vagy! 
Milyen változásokat tapasztalsz? Ez a hangképzést fejlesztő gyakorlat egyéni vagy 
csoportos is lehet. Keress fotókat különböző nemű, korú emberekről – szólaltasd meg 
őket! Gyűjts jelzőket, amelyek hangulatot, fi zikai állapotot, személyiséget jellemez-
nek (pl. izgatott, fáradt, szigorú)! Mondd el a szöveget az adott állapotból! (Szöveg-
mondás közben válthatsz is: akár az ellentétes hangulatra vagy egy másik lelkiálla-
potra.) Csoportban végezhető úgy is a gyakorlat, hogy a hang alapján kell kitalálni a 
jelzőt. 
A gyakorlat variációi:
• Próbáld meg utánozni valaki hangját! 
• Válassz egy fi lmrészletet – némítsd le! Szinkronizáld a jelenetet! 
• Készíts hangjátékot úgy, hogy minden szereplőt te szólaltatsz meg!
• Mondd el az alábbi mondókát mély/magas, torok-, orrhangon, majd a saját

hangodon!
Egyedem, begyedem tenger tánc. Hajdu sógor, mit kívánsz?
 Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret!
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DRÁMAJÁTÉKOK
Kiejtés

Az érthetőség és a már említett esztétikai tényezők szempontjából is elengedhetetlen az artikuláció tisztasága 
– a beszédszervek könnyed, rugalmas, koordinált mozgássorának kivitelezése. (Hangzóhibák javításánál logo-
pédus közreműködése elengedhetetlen!) Az artikuláció fejlesztésének területei az artikulációs mozgás ügyesí-
tése (nyelv-, áll-, lágyszájpad-, ajakgyakorlatok), a magánhangzók pontos kivitelezése (állkapocsmozgás, nyelv- 
és ajakállás, időtartam), mássalhangzók pontos ejtése, a szóvégek megtartása, az artikulációs mozgások 
összehangolása – pontos, laza, pergő szövegmondás.

A kifejezés

A beszéd formai oldala elválaszthatatlan a tartalomtól. A közlés szándéka, a mondanivaló határozza meg, 
milyen mondatfonetikai eszközökkel élünk. A hangsúly, hanglejtés, ritmus, tempó, szünet a magyar nyelv 
karakterének, szabályrendszerének pilléreire épülnek, és a kommunikációs szituációhoz, a szöveg tartalmához, 
műfajához, stílusához igazodnak.

Mondd másképp!

A kifejező beszédet fejlesztő gyakorlat lehet egyéni vagy csoportos is. A termé-
szetes közlésmódnak megfelelő dallamos beszédet gyakorolhatjuk az alábbi 
mondatokkal: 
 Esik az eső.
 Esik az eső!
 Esik az eső?
 Esik? Az eső?
 Esik! Az! Eső!
 Esik? Az eső! 
 Esik. Az eső.
 Esik? Az. Eső.
 Esik. Az? Eső? 
 Esik? Az. Eső?
 Esik? Az? Eső?
• Olvasd fel az írásjeleknek megfelelően értelmezve, hangsúlyozva a 

mondatokat!
• Különböző hangulatban, szituációban keltsd életre a mondatokat!
• Kísérd gesztussal a mondatokat, mimikád is erősítse a közlést!

Mondd pontosan!

A kiejtést fejlesztő gyakorlat kivitelezhető egyéni vagy csoportos 
formában is, tetszőleges (tematikusan megválasztott) szósorokkal, 
mondatokkal, szövegekkel. Mondd pontosan! Figyelj a tiszta hang-
zóejtésre (pl. nyitás, időtartam), szóvégekre!
• A papa karja. / A pap akarja.
• Kapsz almát. / Kap szalmát.
• Megvan az alapja. / Megvan az a lapja. / Meg van az a lapja.
• Denevérrel, de ne vérrel!
• Kellemes terem kell-e mesterem? / Kellemes terem, kellemes terem?
• Nemez a kalapom. /  Nem ez a kalapom.
A játék változatai lehetnek, ha közösen, egyre gyorsabb tempóban 
mondjuk; ha mondatonként egymásnak adogatva, magánhangzó-
cserével mondjuk (pl.: I pipi kirji. I pip ikirji); ha letapsoljuk a rit-
musát közösen, egyesével, egymás után stb.
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LÍRAI, PRÓZAI, DRÁMAI MŰVEK MEGSZÓLALTATÁSAVIII.

Ha a művek hatásos előadása a célunk, nem elegendő, ha tisztán beszélünk, 
ha a pódiumra szánt művet a magyar nyelv (olykor mechanikusan értelme-
zett) szabályainak megfelelően képesek vagyunk megszólaltatni. A beszélt 
nyelv sokkal többet képes közvetíteni, mint a puszta szöveg: ahogyan interp-
retálunk egy szöveget, megjelenítjük a mögöttes tartalmakat, teljes szemé-
lyiségünket adja hozzá pluszban. Óvakodni kell azonban attól, hogy az elő-
adó a szöveget önkényesen értelmezze, és magamutogatóan szólaltassa meg. 

Ahhoz, hogy a pódiumra lépj, először meg kell találnod a neked való szö-
veget (önismeret, helyes önértékelés, sok olvasás), majd meg kell értened azt 
(elemzés, kibontás), vagyis szükséges a nyelvi absztrakció, fantázia, kreativitás. 
Minél több ismerettel, nagyobb olvasottsággal rendelkezel, minél mélyebb 
érzelmi emlékezettel és fantáziával, annál többet vagy képes feltárni a szöveg 
mögötteséből. Szövegértésedben az általad ismert világ mutatkozik meg. Biz-
tos ritmusérzéked, megfelelő testtudatod pedig hozzájárul ahhoz, hogy teljes 
metakommunikációddal segítsd a befogadót saját értelmezői munkájában. 

Játssz a nyelvvel, a szöveggel, a lehetőségekkel, így leszel egyre színesebb, meggyőzőbb és hitelesebb előadó. 
Minden szövegre tekints megfejtendő valóságként.

Hogy a tolmácsolandó, új életre kelő szöveg lírai, epikai vagy drámai alkotás, az csupán befolyásolni fogja, 
a megszólaltatás milyen eszközeit és mely szabályrendszerét használjunk. Az azonban bizonyosan nem véletlen, 
hogy a vers- és prózamondás a színművészettől elkülönült művészeti ág. A vers- és prózamondói tevékenység 
minden átfedés ellenére sem azonos a színészi munkával. (Mint ahogy részben más képességeket kíván a műsor-
vezetői, narrátori, humorista stb. előadói attitűd is. Lehetőleg ne keverjük!) A színész eljátssza, az előadó köz-
vetíti a szöveg lényegi tartalmát.

A vers tömör képes beszédalapos elemzést és tág asszociációs bázist kíván. A versmondás éppen ezért erősen 
személyes jellegű, mert a saját érzéseidet is hozzá kell tenni, magadból kell építkezni. 

De figyelem: soha nem neked kell az érzelmek hatása alá kerülni, hanem a nézőnek! Távolodj el az általában 
vett hangulatoktól, főként az érzelgősségtől és az önsajnálattól! Ne játszd el a szavakat! A pontosabb ritmus-
érzék, hajlékonyabb hang, színesebb hangképzési technika és a mögöttes szöveg pontos értelmezése segít a 
hiteles közvetítésben. 

A próza távolságtartóbb, könnyebben lesz szövegmondás (olvasás), ami nagyon iskolás; holott minden elbe-
szélés (akár ha verses is) kicsit olyan, mint a pletyka: tiéd a történet – tudsz valamit, amit a többiek nem, és 
megosztod velük… Az általában nagyobb terjedelem miatt jobban be kell osztani az erőt, hogy a feszültséget 
végig fenn tudd tartani, és törekedni kell a spontán beszéd hatásra.

Az értekező próza vagy a narráció a pontos értelmezés mellett megfelelő tagolást, könnyed artikulációt kíván, 
még ha nehéz (akár tudományos) tényeket is kell eljuttatni a hallgatóhoz.

A dráma cselekvés; a jelen pillanat előtt is történt valami, és ennek a helyzetnek is lesz következménye. Foly-
tonos reflektálás a partnerekre, csupa változás… A pódiumon egyedül vagy, de egy drámából vett monológ itt 
sem függetlenedhet az eredetétől. (Fontos! Egy szerkesztett műsorban a csapatmunka fontosabb, mint az egyéni 
teljesítmény, így ott ne törekedj előadói babérokra.)

Minden szöveg: helyzet. Ha először látsz egy szöveget, fogalmazz meg kérdéseket – és 
keresd magában az alkotásban a válaszokat. Megszólaltatásakor formálj karaktereket, 
építs a szövegben lévő fordulatokra, konfliktusra, teremts feszültséget!

144

Drama_4fejezet_120_160old_2022_11_16_tb.indd   144Drama_4fejezet_120_160old_2022_11_16_tb.indd   144 2022. 11. 23.   9:47:342022. 11. 23.   9:47:34



145

Rakd össze, fejezd be, szedd szét, alkosd újra! 

Készítsetek egymásnak (vagy csoportban egy másik csoportnak) feladatokat úgy, hogy egy kevésbé ismert verset 
soraira bontotok, s ezt kell újra összerakni. Keresd a logikai összefüggést, a vers haladási irányát! (Kintről befelé 
vagy bentről kifelé halad, tágból a szűkbe vagy épp fordítva…) Hagyjátok ki egy vers sorvégi rímeit – a másik 
csapat tagjai pótolják azokat! (Nem baj, ha nem egyezik az eredetivel – de mindenképp olvassátok el azt is!) 
„Rontsátok” el egy szöveg nyomtatott példányát! (Hiányozzék egy-két szó, csak töredéke maradjon.) Cél: 
rekonstruálni az eredetit. 

Írj verset!

Használj alapul ismert, rövid verseket. Írd át, megtartva formáját, ritmusát. Találd meg a szöveg ritmusát, gya-
korold a könnyed, énekszerű szövegmondást – csináljatok belőle kánont… Először keressünk egy ismert köz-
mondást, vagy vegyünk egy mondókát, gyerekverset (de vehetjük akár a Szeptember végént is.) Szólaltassuk meg 
együtt, egy ritmusra építve – kánonban, kórusként, szabadon improvizált „szólamokkal”, szólistákkal. Hangoz-
tassuk ugyanazt: katonai menetdalként; asszonykórusként; recitativóként; operaként stb. 

Gyorsaság – lassúság – könnyedség. A beszédtechnikai gyakorlatokon túl játssz el azzal, hogy egy szöveget 
milyen gyorsan tudsz elmondani, majd lassítsd le, keresd meg az optimális tempóját. 

Játssz a hangokkal! 

Képezzetek hangkulisszát egy helyszínhez vagy egy vers aláfestő zenéjeként… Meséljetek egy-egy történetet 
rádiójátékként, a legkülönfélébb hangokkal kiegészítve. 

Mondjátok el ugyanazt a szöveget gyerekhangon, rajzfilmfiguraként, mesélőként, öregként, hangosan, halkan, 
vékony vagy vastag hangon. Bátran. Igazítsd a hangerőt a környezethez! (Egyedül vagy, kisebb társaságban, zenés 
helyen próbálsz beszélgetni, nagy előadóteremben kell szónokolni, nyílt téren, tömegben akarsz elmesélni valamit…) 

Vizsgáld meg alaposan a szöveget a forma alapján: vers (régebbi vagy új, rímes vagy rímtelen, kötött forma 
vagy szabadabb, prózavers), próza (elbeszélő, leíró, értekező, szerepből vagy narrátorként kell megszólalni stb.) 
vagy drámai szöveg. (A monológ is az.) Lehetnek keveredések, ma már semmi nincs kőbe vésve. A forma mankó 
– a rímek, a zeneiség segítenek az értelmezésben, fegyelmeznek és csábítanak is. Ne „énekelj”, de a nyelv csupa 
ritmus és zene, használd! Fejleszd ritmusérzékedet, dalolj sokat!

Ha először látsz egy szöveget, fogalmazz meg kérdéseket – és keresd magában az alkotásban a válaszokat. 
Mikor születhetett a szöveg, milyen a nyelvhasználata, sugall-e valamiféle előadói stílust? Nem feltétlen kell 
tudnod elhelyezni az irodalomtörténetben magát az alkotót, de ha ismered, gyorsabban jutsz megfejtésekhez. 
Vannak-e a szövegben ismeretlen kifejezések? Ha igen, nézz utána! Ha idegen szavakat találsz – fejtsd meg! 
Tudd a jelentésüket. Tudd, hogy mit beszélsz, és nyelvtanilag is igazold az olvasatodat. Természetesen beszélni 
– a spontánhoz közeli módon – a pódiumon (is) nehéz. Az írott szöveg újraélesztése, hangzóvá tétele hosszú 
folyamat eredménye. 

Minden szöveg: helyzet. Keresd meg, ki beszél (férfi/nő – utal rá a szöveg, vagy felcserélhetőek – férfi-női 
vers?), milyen életkorú lehet a beszélő, milyen állapotban van? Boldog, szomorú, veszteség érte, felháboro-
dott…? A szöveg mely pontjain van változás ebben? Aktív vagy passzív az állapota? Hol van a beszélő, milyen 
körülmények között? Mit látunk, milyen a környezete? A szabadban van, vagy zárt térben, konkrét helyen? 
Milyen napszakban stb.? Milyen intonációval és hangerővel beszél? Mit (miről) beszél? Mi sugall a mű címe? 
Milyen időt használ az alkotó? (Múltat, jelent érzékeltet, jövőbe néz?) Ha jelenetként tekintünk a szövegre, mi 
lehet a dramaturgiai tetőpont? Mi a célja? Miért mondja el, amit mond? Meg akar győzni valakit, elmesélni 
egy történetet, vitázik? Kinek beszél? A barátainak, a tömegnek, annak, aki meghallgatja, a szerelmének, Isten-
nel perlekedik, vagy önmagával? (Mindig van, akihez beszél!)

A sikeres kommunikációhoz a nonverbális eszközhasználat is fontos! A külső megjelenés, öltözködés, mozgás, 
gesztus, tekintet, mimika, a hangzó szöveg együtt érzékszervi élmény, amely a befogadóban történő értelme-
zéssel lesz kerek egész. Plasztikus, világos előadással segíted a hallgatót. Törekedj a pódiumi semlegességre, ne 
öltözz jelmezbe, és ne sugalld előre a vers/szöveg végét.

Használd dramaturgiai ismereteidet: például a tér és idő kínálta távolságokat, a valódi vagy képzelt partner 
reakcióit. 
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Írjatok kis csoportban „rendes” dallamot a szöveghez! 

Válasszatok rövid verseket, valamilyen módon mindenki vegyen részt az előadásában (hangszerként, hát-
térénekesként, kórustagként, hangkulisszát alkotva). Hallgassátok meg egymást. (A jó versmegzenésítés 
nem töri szét a verset, ügyel a prozódiára és az eredeti tartalomra!) 

Improvizáljatok a szöveggel és a történettel! 

Meséld el, mintha ott lettél volna – olyan szereplőként, aki benne van, és olyanként is, aki nincs beleírva 
az eredeti anyagba – találós feladványként sem rossz! (Melyik történetről mesélek?) Alkossatok jeleneteket 
(pl. tévériport a falu végi kocsmából).

Tedd hallhatóvá! 

Válassz egy szöveget, és séta közben, hol távolodva, hol közeledve a hallgatósághoz fokozd vagy csökkentsd 
beszéded hangerejét. Kipróbálhatod ellenkező előjellel is – közeledve hangosodik, távolodva halkul. Ügyelj 
az artikulációra, s hogy mindvégig maradjon érthető, amit mondasz. (Mindig mérd fel a teret, és alkalmaz-
kodj!)

Állj, folytasd, változtass! 

Kezdj el egy szöveget – társaid tapsolhatnak, egy tapsra állj, tarts szünetet a következőig, aztán folytasd, ne 
zökkenj ki, őrizd a hangulatot, hangot – mintha csak szünetgombot nyomnál. Fordított gyakorlat: a szöveg-
mondást ugyanúgy indítod, de máshogy (halkabban, hangosabban, lassabban, gyorsabban…) folytatod min-
den taps és szünet után. Kiváló koncentrációs gyakorlat.

Hangold át! 

Válassz egy rövidebb verset – és add elő különböző lelkiállapotokat felidézve: szerelmesen, félve, izgatottan, 
felháborodottan, szónokian, átkozódva, szemérmesen, ijesztően… Az állapotokat idézd fel, vedd komolyan. 
Használd a metakommunikációs lehetőségeket. (A szöveg néha vakszöveggé válik, máskor új jelentésrétegek 
villanhatnak fel.)

Szemezz!  

Használd a tekintetedet, mimikádat annak megmutatására, hogy elgondolkodtál, szégyelled magad, töröd a 
fejed, tetszik valami, félsz valamitől stb. Kipróbálhatod, megértik-e, ha pusztán az arcoddal próbálsz egy 
közismert szöveget felidézni. (Magadban mondani kell közben a szöveget!)

Használd a testbeszédet! 

Mondd el ugyanazt a szöveget ülve, állva, fáradtan, lazán, vigyázzállásban, hanyagul stb. Vizsgáld meg, melyik 
illik a tartalomhoz. Mondj el egy szöveget úgy, hogy közben dolgozol (pl. székeket pakolsz, tornázol, ruhákat 
hajtogatsz…). Figyelj a spontán szünetekre.

Légy ódivatú és modern! 

Vegyél elő régi szövegeket (minimum 100 éves legyen!) – és próbáld meg ünnepélyes vagy teljesen hétköznapi 
szövegként hangoztatni. Ugyanígy próbálkozz modern szövegekkel, légy „spontán” és fennkölt. Találd meg 
a megfelelő stílust, de mindig közelíts a természetes beszédhez.

Halandzsálj! 

Végy egy ismert szöveget, mondd el „idegen nyelvű” halandzsaként. Ügyelj a pontos ritmusra. Válassz egy 
halandzsa szöveget – és nagyon teátrálisan add elő, pontosan tudd, mit jelent neked a szöveg. Készülhetnek 
csoportos improvizációk is. 
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„Egy darab szereposztása a költő gondolatainak első fordítása” –  írja a francia színész-
rendező, Louis Jouvet. A színrevitel sikere tehát a szereposztástól függ.

I. A JELENETELEMZÉS SZEMPONTJAI

A munka az elemzéssel kezdődik. A jó dráma inspirál, vezet, ember- és valóságismerete gazdag, mély és árnyalt. 
„Nincs véletlen, nincs hiba, nincs slendriánság egy remekműben – tiszteljük az alkotót!” – nyilatkozta több 
ízben Spiró György. A jó dráma értelmezése: rejtvényfejtés és kincskeresés. Olvasatunk nem a már tudott, már 
ismert megfeleltetése a szöveggel, hanem felfedezés; világértelmezés és műelemzés. Ezért:

• Ha jelenetet elemzünk, a teljes drámát olvassuk el. Nem érthető a szituáció, ha nem ismerjük a művet!
• Jobban járunk, ha megérteni próbáljuk a helyzetet, a figurákat, cselekményt, nem pedig megfeleltetjük az 

eleve kész igazságainkkal a szöveget.
• Kérdezzük a szöveget, faggassuk emberismeretünket, vessük össze a dráma felvetéseivel és állításaival.
• Ne csodálkozzunk azon, ha az elemzés során, munka közben megváltozik az első, második, sokadik olvasa-

tunk, ez minden jó dráma értelmezésének velejárója.

Van-e kulcs, amely minden jelenetet felnyit? Nincs, de vannak a dráma értelmezését előrelendítő szempontok. 

• A jelenet tétje. Vagyis mit veszíthet, és mit nyerhet a szereplő az adott szituációban. Mire megy ki a játék? 
Általánosan érvényes, hogy minél nagyobb a tét, minél többet nyerhetnek vagy veszthetnek a szereplők, 
annál jobban játszható, annál érdekesebb a helyzet. Komédiáknál előfordul, hogy a szituációnak nincs valódi 
tétje, egy félreértés az egész, és ettől komikus. Ám a szereplő számára mégis nagy a tét, ő aktuálisan azt hiszi, 
hogy a játék vérre megy. Tehát elemzésünk során ne azt keressük, hogy miért lényegtelen, bagatell, köznapi 
ügy, amiről szó van. Ez azt is jelenti, hogy valódi kötődés, kapcsolat, szeretet romolhat el, valódi krízisből, 
életválságból próbál kivergődni a szereplő. Valódi veszély a veszély, kockázat a kockázat és így tovább.

• A jelenet feszültsége. A feszültség akadályoztatás (Nánay István). Ez lehet fizikai, zaj, térbeli akadály, időbeli 
korlát. Lehet szituatív: olyan helyen kell dűlőre jutni, ahol nem lehet, ildomos (pl. munkamegbeszélésen, 
operában, fogadáson, családi ebéden, halotti toron). Lehet társadalmi: nem engedik a társadalmi korlátok, 
hogy nyíltan beszéljünk, teszem azt, nem léphetek fel az elöljárómmal (királlyal, tiszttel, főnökkel) szemben. 
Lehet pszichológiai: például belső gátak, félénkség, tapintat, szeretet (nem akarom megbántani a másikat).  
Érdemes felfedezni és „bejátszani” ezeket a feszültségforrásokat! 

• Fordulatok. Hol vannak a jelenet fordulópontjai? A fordulópontoknál megváltozik a szereplők stratégiája. 
Lehet, hogy eddig kértek, most már követelnek, eddig fenyegettek, most meg hízelegnek, eddig törekedtek, 
akartak, most lemondanak céljukról, eddig ellenségesek voltak, végre meg akarják érteni a másikat. Változik 
a szereplők státusza: aki eddig felül volt, alulra kerülhet, és viszont. Megváltozik viszonyuk: barátból ellenség, 
ellenségből barát, ellenfélből szövetséges, és így tovább. És végül, de tényleg legvégül, mindezek után, meg-
változik érzelmi állapotuk: elkeserednek, felbuzdulnak, feldühödnek, elönti őket a boldogság. 
Tudjuk mindig, hogy mikor fordul a jelenet, és mi minden változik ekkor!

• Jelenet eleje. A szereplők honnan érkeznek, milyen szándékkal, mi a történetük, közös múltjuk, viszonyuk? 
Jelenet vége. A szereplők hova indulnak, milyen elhatározással lépnek ki, és hogyan változott a viszonyuk 
stb. Ha nincs különbség, valami félrecsúszott, vagy az értelmezésben, vagy a színrevitelben! 

• Szándékok felfedése. Minden megszólalás, minden mondat mögötti szándékot fel kell fejtenünk, nem csak 
az a kérdés, hogy mit mond vagy tesz a szereplő, hanem hogy miért mondja és teszi. Ha jobban utánajárunk, 
a „mondás” is tett: hízelgés, vigasztalás, eltaszítás, beleegyezés; cselekvés. Színpadon nem társalognak a sze-
replők, hanem cselekszenek. A színjáték nem egy beszélgetés rekonstrukciója, hanem jelen idejű cselekvés. 

„Egy klasszikus dráma sohasem holt szöveg, amelyen boncolást akarunk végezni, hanem ma is eleven lény, 
amelynek testében fel akarjuk fokozni az élet eleven lüktetését.” (Nádasdy Kálmán)

IX. JELENETELEMZÉS – JELENETKÉSZÍTÉS
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II. JELENETELEMZÉS A GYAKORLATBAN

Szophoklész: Antigoné
Fordította: Trencsényi-Waldapfel Imre
Személyek: Antigoné, Iszméné, a thébai vének kara, Kreón, őr, Haimón, Teiresziász, 
hírnök, Eurüdiké, második hírnök
Történik Th ébaiban, a királyi palota előtt

Szophoklész: Antigoné – epeiszodion
Egy dráma értelmezésekor, különösen ha rendezésre szánjuk, 
rendkívül fontos, hogy ne egyetlen nézőpontból értékeljük. Ha 
csupán egyetlen perspektívából árbázoljuk az eseményeket, keve-
sebbé, szegényebbé tesszük a darabot.

Háttértudás. Nagyon megsegíti és elmélyíti az elemzést, ha van 
a drámáról, az adott korszak színháztörténeti sajátosságairól, a 
kor világlátásáról, társadalmáról stb. ismeretünk. Sőt, nem is 
lehet enélkül megérteni a jelenetet. Ez esetben biztosan ismer-
nünk kell a thébai mondakört, hiszen már a cselekményt is alig 
rekonstruálhatjuk enélkül, a szereplők viszonyát aztán végképp 
nem. (Ne felejtsük el, a görög néző ismerte a mítoszt, ezt tudta a 
szerző, s bátran hagyatkozhatott erre a közös tudásra!)

Lássuk, milyen kérdésekre keressük a választ, a fentebb 
vázolt szempontok szerint!
Mi adja a prológus tétjét Antigoné számára?
Antigoné és Iszméné utolsó élő családtagját veszítheti el. Csak ők maradtak egymásnak, ráadásul kitaszított, 
átkozott a vérfertőző kapcsolatban fogant két gyermek. Senki nem értheti, senki nem élheti át, senkivel nem 
oszthatják meg kivételes sorsukat, fájdalmukat. Ahhoz, hogy ezt megértsük, feltétlenül ismernünk kell a dráma 
előzményeit, tehát a mítoszt.  
Mi adja a prológus tétjét Iszménének? 
Részben ugyanaz, mint Antigonénak, csak talán még inkább, mint nővére számára. Egyrészt mivel ő a kishúg, 
fi atalabb és valószínűleg gyengébb, kiszolgáltatottabb. Nincs társa, mint Antigonénak Haimón. Élete 
legfontosabb kötődése a tét.
Mi okozza a prológus (Antigoné-jelenet) feszültségét?
Titkolózniuk kell, senki nem hallhatja őket, mivel törvény, az új uralkodó első törvényének megszegéséről 
győzködi testvérét éppen Antigoné, polgárháborús, vérzivataros időkben. 
Mi a szereplők viszonya a jelenet elején? 
Fentebb volt szó arról a kivételesen erős testvéri kötelékről, sorsközösségről, amely kettőjük között van.
Hogyan változik a végére? 
Antigoné megtagadja és eltaszítja testvérét. Iszméné magára marad.
Hol van a jelenetben fordulat?
Bizonyára a legjelentősebb fordulat az, amikor Iszméné visszautasítja Antigonét, és nem csatlakozik hozzá.
Hogyan változik a fordulat után a szereplők stratégiája?
Antigoné nem kérleli, nem győzködi tovább, hanem élesen elutasítja Iszméné magyarázkodását, és eltaszítja 
magától húgát. Iszméné továbbra is biztosítja szeretetéről és arról, hogy nagyon félti őt, próbálja megőrizni 
testvéri kapcsolatukat. 
Hogyan változik viszonyuk?
A két nővér, akik talán a legfontosabbak voltak egymás számára a világon, akik között teljes volt az összhang, 
eltávolodik egymástól.
Hogyan változik kettejük státusza?
Korábban is érzékelhető volt, hogy Antigoné az erősebb, hiszen ő hívta találkozóra húgát, ő ragadja meg a 
kezdeményezést, azonban ez a különbség, Antigoné fölénye csak tovább erősödik.
Hogyan változik a szereplők érzelmi állapota?
Antigoné elhatározása megerősödik, indulatos lesz, kemény és eltökélt. Iszméné tétova és elkeseredett.

Szophoklész Antigoné, jelenet a Térszínház 
előadásából, rendező: Bucz Hunor 
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DRÁMAJÁTÉKOK
III. A JELENETVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI

„A szereposztás 70%-ban eldönti az előadás művészi sorsát”, – hallani gyakran. Tehát a szereposztás már értel-
mezés, hiszen a játszók alkata, személyisége, temperamentuma, képességei meghatározzák a figurákat, azok 
viszonyát, mindez pedig a jelenet sikerét, érvényességét. 

Ezért fontos, hogy olyan jelenetet válasszunk magunknak:

• amelyben számunkra ismerős élethelyzet van, persze nem feltétlen történt meg velünk egy az egyben, de 
megéltünk, megtapasztaltunk hasonló emberi viszonyt, történést,

• amely nem követeli meg olyan távoli, idegen és/vagy súlyos létállapot vagy érzelem ábrázolását, amelynek 
érvényes megfogalmazására nincsen esély,

• amellyel lehet közölnivalónk, világértelmezése, gondolatisága számunkra elfogadható, hiszen a színpadi játék 
mindig közlés, fogalmazás,

• amely minket foglalkoztató, nekünk fontos problémát jár körül, 
• amelyben a figurák, azok viszonya, státusza, karaktere megfeleltethető a játszók adottságaival, jellegzetessé-

geivel, így el tudják hinni játék közben, továbbá el is tudják hitetni, hogy ők testvérek, szerelemesek, úr és 
szolga, szülő és gyermek…,

• amely értékes, jól játszható, gazdag elemzésre, megfejtésre méltó, és valódi játéklehetőséget ad,
• amelynek szövege mondható, a mondatok gördülnek, ha fordítás, akkor jó fordítás…,
• amelynek formája nem állít leküzdhetetlen akadályt a játszók elé, a szöveg, a verselés nem túl nehéz, az egyes 

megszólalások nem túl hosszúak, monológszerűek, a jelenet nem kíván akrobatikus ügyességet stb.

Néhány ellenpélda: 

• Talán nem érdemes Spiró György Kvartettjéből választani jelenetet, ahol a 20. századi magyar történelmet 
megszenvedő idős emberek vannak, 

• kritika és átértelmezés nélkül színre vinni A makrancos hölgyet, ahol a nők „megnevelését” (betörését, verését, 
megkínzatását) mutatják be jó példaként,

• vagy Euripidész Médeiáját, amelyben szerelemféltésből saját gyermekeit áldozza fel egy anya,
• illetve Goldoni Két úr szolgájának azt a jelenetét, amelyben Truffaldino két ebédet szolgál fel párhuzamosan, 

röpködnek a tányérok, tálak innen és onnan, tehát akrobatikus ügyesség nélkül a jelenet nem él meg. 

Összefoglalva: 

Akkor jó a választásunk, ha a jelenet tetszik nekünk, inspirál, értjük, de elég gazdag és bonyolult, hogy azért 
megfejteni, értelmezni kelljen, van hozzá közünk, van róla mondandónk, nem állít olyasmit, amivel képtelenek 
vagyunk azonosulni, „jól áll a játszóknak”, illik hozzájuk (minden szereplőhöz!); „jók benne a szerepek”, nem 
követel olyan készségeket, amelyeknek nem vagyunk birtokában, és nem is sajátíthatóak el a közös munka során.
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IV. HOGYAN PRÓBÁLJUNK?

• A próba a dráma alapos ismerete és a jelenet elemzése után kezdődik.
• Szöveget fix hangsúlyozás, rögzült értelmezés nélkül tanuljunk, hogy képesek legyünk változtatni, „próbálni”.
• Minél előbb, lehetőleg az első alkalomra tudjuk a szöveget, vagy azt a részét, amit veszünk. A legtöbb energia, 

idő, kedv a végeláthatatlan, próbának mondott „közös szövegtanulásban” fecsérlődik el. Próbálni nem tudunk, 
ha csak azon jár az eszünk, hogy mit is kellene mondanunk. Indulataink, intencióink nem a jelenetről szólnak 
ilyenkor, hanem örülünk, ha eszünkbe jut egy sor, és frusztrálódunk, bosszankodunk, ha viszont nem. 

• A próba jelen idejű cselekvés, nem közös agyalás egy majdani jeleneten. Kezdjünk neki, és csináljuk!
•  Próbán kipróbálunk, nem pedig betanulunk egy elgondolt ideális változatot. Keresünk, felfedezéseket 

teszünk, ismeretlen területre tévedünk. Tehát amíg nem rögzítettük, amit rögzíteni érdemesnek vélünk, 
addig máshogy és máshogy is érdemes megnézni az egyes momentumokat.

• Ne vitassuk meg, próbáljuk ki! Sokkal rövidebb egyes megoldásokat kipróbálni, mint megbeszélni, hogy jók 
lesznek-e, vagy sem. Ez nem valószínűségszámítás, gyakran nem jósolhatjuk meg, hogy mi milyen lesz, 
hogyan hat, néha magunk is meglepődünk, hogy mi milyen hatással van ránk és így a nézőkre.

• Bontsuk részekre! Egyes szakaszokat, részleteket külön is próbálhatunk, újravehetünk, megnézhetünk több-
ször is. Egy érkezés, távozás, akció, mondat alaposan körbejárható.

• Ne minősítsük a másik munkáját! Nem vagyunk társunk rendezői! Csak arról adhatunk visszajelzést, hogy 
nekünk segít, vagy minket gátol, esetleg megakaszt, ha partnerünk így meg így cselekszik.

• Ne szakítsuk meg! Ha megállapodtunk, hogy végigmegyünk a jeleneten, ne állítsuk le, ha valami máshogy 
alakul! Lássuk, mi lesz belőle. Gyakran a hiba, a baki, a véletlen fűti fel a jelenetet.

• Próbáljunk jelmezben, kellékkel, díszletben! Minél előbb szerezzük be a szükséges ruhákat, tárgyakat, hogy 
bejátszhassuk azokat, hogy inspirálják játékunkat! Motiváló lehet a jó jelmez, kellék, kitalált színpadi tér.

• Ha megakadtunk, próbáljunk ki különböző próbaformákat! Erről szól a következő rész.

V. PRÓBAFORMÁK

• Kérdezzünk vissza! Robert Cohen gyakorlata
Állunk vagy ülünk egymással szemben; a szöveggel dolgozunk. Mielőtt saját válaszmondatainkat monda-
nánk, megismételjük a partner utolsó mondatát, de kérdő mondatként, saját szemszögünkből, tehát személy-
ben és számban egyeztetve.
pl. A: Elmegyek.
B: Elmész? Hova?
A: Hogy hova? Vissza az édesanyámhoz.
B: Visszamész az édesanyádhoz? Hát ennyi volt neked ez az egész?
A: Hogy ennyi volt-e az egész? Igen.
Szórakozva, játékosan tárul fel a dialógus mélyebb értelme. Megvilágosodik a párbeszéd szerkezete: mikor 
válaszolunk a partner mondatára, és mikor váltunk át. Ilyenkor semmi köze nincs a válasznak az utolsó 
mondathoz. Sokszor érezzük, hogy egy szünet kellene, nem jöhet a megismételt kérdésre rögvest válasz.

• Ugye? Nocsak!
Minden mondatunk végére illesszük oda az ugye szócskát, minden válaszmondat elejére a nocsak formulát. 
Ez a formalizált megszólalásmód kiélesíti a dialógot. Miért? Mert a színpadi szöveg leginkább cselekvés, 
akaratnyilvánítás – ezt sűríthetjük bele ebbe a két szóba.

• Saját szavainkkal
Játsszuk el a jelenetet saját szavainkkal! Ragaszkodjunk a cselekmény menetéhez, a figurák akarataihoz! 
Történjenek meg a fordulatok! Nem kell mereven ragaszkodni a dialógus szerkezetéhez, nem kell, hogy ki-ki 
ugyanannyi mondatot, ugyanolyan sorrendben mondjon el, mint az eredetiben. Viszont maradjunk hűek 
mindahhoz, amit megsejtettünk az eredeti jelenet lényegéből.

150
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• Tempósan Robert Cohen gyakorlata alapján
Játsszuk úgy a jelenetet, hogy nincs levegővétel, rákészülés a megszólalás előtt, hanem mintegy rácsapunk 
társunk végszavára! Nincs előgesztus (megszólalást megelőlegező, azt értelmező mozdulat), nincs szünet: 
válaszolunk azonnal. Mint egy heves vitában, amikor alig várjuk, hogy valaki levegőt vegyen, s már közbe is 
szóltunk, nehogy más elragadja tőlünk a szót (mérték, hogy egy átlagos párbeszédben a szóátvétel ideje 4 
századmásodperc). Ez mégsem eszetlen hadarás, találjuk meg partnerünk mondataiban a belső végszót. Mi 
is lenne ez? Az a szövegrész, ahol már megértjük, mit is akar közölni a másik, már ki tudjuk egészíteni mon-
datát, és ha elhallgatna, akkor is értenénk mindent. Így van ez az életben is, korántsem a mondatok végén 
értjük meg a közlést, és válaszaink is hamarabb „elkészülnek”, mintsem elhallgatna beszélgetőtársunk.

• Olasz próba Konsztantyin Sztanyiszlavszkij nyomán
Sztanyiszlavszkij nevezi így azt a formát, amikor széken ülve, csak a szövegben zajlik a cselekmény. Mivel nem 
lehet mozogni, a beszédcselekvés lesz erősebb, hatásosabb. Számos új szín, finom árnyalat jelenik meg a 
megszólalásokban. Hiszen hangban, beszéddel kell eljutni a másikhoz, és hatni rá.

• Csak mozgással
Ha már sokat foglalkoztunk egy jelenettel, ha nagyjából megvan a „kotta” (az akciók, cselekvések, mozgások 
sora), akkor érdemes lejátszani a jelenetet szöveg nélkül. Belül pörögnek a mondatok, és minden megtörté-
nik, csak némán. Megsűrűsödik a csend, jelentést nyernek a mozdulatok, gesztusok, pillantások.

• Zenére
Folyamatosan játsszuk a jelenetet, de közben különböző zenék szólnak. Ne próbáljuk a muzsikához igazí-
tani a játékot, óhatatlanul hatni fog ránk a zene, de ezt ne provokáljuk! Többször egymás után megnézzük 
a jelenetet más-más zenével. (Külső segítőre lesz szükségünk, aki bejátssza a zenéket.) Melyik zene hatott 
legjobban? Mi jutott eszetekbe erről a zenéről? Miben változott a jelenet? Nézzük meg úgy, hogy nem hall-
juk a zenét, de megmarad az előző jelenet hangulata, tempóritmusa – mintha legbelül szólnának a hangok.

• Változatos instrukciók (egy-egy mondatban)
Technikai instrukciók, amelyek nem a színész belső munkájára, hanem a külső technikájára vonatkoznak:
Nagy szünetekkel. Ne lépjünk ki, hanem töltsük ki a szüneteket! Tartsuk a színészi állapotot! (Legtöbbször 
elmélyíti a színházi pillanatot, drámai, tragikus színezetű lesz a játék.)
Nagyon gyors tempóban. (Legtöbbször energikusabb, szélesebb, kitettebb lesz a játék.)
Szélesen, kitetten, hangosan, felnagyítva. (A „ripacs” játékmód által, ha később vissza is fogjuk, energikusabb, 
kifejezőbb lesz az alakítás.)
Bábszerű, szaggatott mozgással. (Felszabadítja a testi kifejezőeszközöket.)
Saját hangon. (Személyesebbé válik az alakítás, ennek gyakran kulcsa, hogy a játszó nem egy emelt, feszített 
hangon szólal meg, hanem a saját hangján beszél.)
Üvöltözve, mintha zajos helyen lennétek. (Felszabadítja a játszót, felerősíti a jeleket, kifelé fordítja a játékot.)
Suttogva, mintha kihallgatnának. (Feszült, izgalmas lehet a jelenet.)
Nagy térben, a terem két végében, juss el a másikhoz! (Kifelé fordítja a játékot, ezáltal expresszívebbek lesz-
nek a gesztusok, a hang stb. Felhangosodik a játszó, át kell beszélnie a teret, felerősödnek a gesztusai.)
Szűk, intim térben. (Intim, személyes, eszköztelen játékot hív elő.)
Más, adott körülmények között. Más fikciós keretet, helyszínt, időpontot kínálunk egy próbára (nem végle-
gesen) a játszóknak, ezáltal megváltozhat a színészi érzet, és életre kelhet a jelenet. 
Más szereplőkkel. A cselekmény, szituáció azonos; de egy próbaverzióban mások között történik meg. Ezek 
lehetnek gyerekek, őrültek, vénemberek, idegen ajkúak, külföldiek. 
Intenzitásfokozó tényezőt megadva: 
Gyomorrontásunk van. A helységben rossz szag van. Gyanítjuk, hogy partnerünk halálán van.
Partnerünk nagyothall. Nagyon hideg van. Stb.
Fizikai cselekvés közben. Segít legyőzni a félszegséget, zavart és a színészi modorosságokat, ha erőteljes cse-
lekvés közben zajlik a játék. Például takarítás, csomagolás, öltözés, fésülködés, edzés közben. 
Megjegyzések: Ezek a változatok, módszerek mind azt szolgálják, hogy segítséget adjunk a színésznek 
abban, hogy megtalálja az alakítás igazságát, színészi örömét. 
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KISLEXIKON

ABSZURD DRÁMA: A latin absurdus (képtelen, os-
toba, ízléstelen) szóból ered. A színpadi szituációk belső 
ellentmondásainak szélsőséges kiélezése, az alakok dön-
tés- és kommunikációképtelensége jellemzi.
ANALITIKUS DRÁMA: Drámatípus, amelyben a 
viszonyváltozás oka már a cselekmény kezdete előtt 
megtörtént. Az alakok közötti párbeszéd a múltra derít 
fényt, azt elemzi.
ÁRNYJÁTÉK: A bábjáték egyik fajtája, amelyben 
kivágott síkfigurákat mozgatnak élesen megvilágított 
vászon mögött.
ATELLANA: Ókori rögtönzött, zenés-táncos-maszkos 
színjátéktípus. Legfőbb sajátossága az állandó típusok 
megjelenítése.
BALETT: Egy vagy több személy zenekísérettel elő-
adott olyan színpadi táncát jelenti, amely koreografált 
táncmozgással, mimikával és pantomimikával fejez ki 
dramatikus cselekményt.
BÁBJÁTÉK: Bábszínészek által különféle technikák-
kal mozgatható bábok révén létrejött színjátéktípus, 
amelyben a szöveget a színészek mondják. Ismeretes 
a pálcás, a marionett- és a kesztyűsbáb.
BOHÓZAT: Drámai műfaj, amely inkább a helyzetek, 
mint a jellemek komikumára támaszkodik.
BONVIVÁN: Az operettekben és zenés vígjátékokban 
megjelenő, hősszerelmes szerepkör.
BUFFÓ: Komikus szerepkör.
BULVÁRDARAB: Az üzleti igényekhez alkalmaz-
kodó, könnyű sikereket ígérő darabokat sorolják ide.
BUNRAKU: Ősi japán bábjáték, amelyet tizenhét kilo- 
gramos, fából készült figurákat zenére mozgatva adnak elő.
COMMEDIA DELL’ARTE: A 16–18. századi Itália 
színházi kultúráját meghatározó, rögtönzött színjáték-
típus. Különböző színházi műfajok (zene, ének, gesztus, 
zsonglőr, bűvész, pásztorjáték stb.) gyűjtőfogalma, ame-
lyet egy cselekményváz (kanavász) és az állandó típusok 
(maszkok) játéka tesz egységessé.
CORRAL SZÍNHÁZ: A 16. század közepén Spanyol-
országban kialakult térkoncepció.
DALJÁTÉK: Prózai részleteket is tartalmazó énekes 
színpadi játék.
DEUS EX MACHINA: Az antik tragédiában az istent 
játszó színész a szkéné fölött egy gépezeten megjelenve 
váratlanul lezárja a cselekményt.
DIALÓGUS: A dráma egyik legfontosabb műnemi sa-
játossága (főszöveg), értelemszerűen két vagy több alak 
beszélgetése.
DIKCIÓ: A dramatikus alakok közötti beszéd (szöveg-
mondás).
DÍVA: Divatos, ünnepelt, híres színésznő, énekesnő.
DOBOZSZÍNPAD: Felül zárt, három oldalról ha-
tárolt, a negyediken a néző felé nyitott színpad.
DOKUMENTARISTA SZÍNHÁZ: A  színházi szak- 
embereknek nem történészeknek, inkább újságíróknak, 
szociológusoknak kell lenniük, darabjaikban pedig a nem 
ismert jelent kell bemutatniuk, nem pedig a közeli múltat.

DRÁMA: Emberi-társadalmi cselekvéssort cselekedve 
ábrázoló irodalmi műnem, amelyben a Nevek közti  
Dialógusok a jelenben változó, kölcsönös viszonyokat 
hordoznak (Bécsy Tamás).
DRAMATIZÁLÁS: Epikus, lírai műalkotás átdolgozá-
sa színpadi (vagy rádiós) előadás céljából.
DRAMATURG: A színpadi szöveg törvényszerűségei- 
vel foglalkozó szakember, általában a rendező szellemi 
munkatársa, aki többek között a dráma színrevitele 
során szükséges átalakításokat végzi el a szövegen.
ELIDEGENÍTÉSI EFFEKTUS (V- Effekt): A brechti 
játékmód egyik fő eszköze, amely megakadályozza, hogy 
a színész, illetve a néző beleélje magát a színpadi törté-
nésekbe, s ehelyett azt segíti, hogy racionálisan mérlegelje 
a látottakat. Mivel a dolgokat nem a megszokott módon 
láttatja, az idegenség, a meghökkenés hatását váltja ki.
ELŐADÁS: Játékosok és nézők együttes testi jelenlé-
tében zajló esemény.
ELŐADÓMŰVÉSZ: A színészre, énekesre, vers- 
mondóra egyaránt alkalmazható gyűjtőfogalom. Szű- 
kebb értelemben a pódiumon létrejött egyszemélyes 
produkció előadója.
ÉLŐKÉP: Allegorikus értelmű színpadi állókép.
ENKÜKLÉMA: Az antik görög színház egyik szín-
padi gépezete. Alacsony kerekeken gördülő faemelvény, 
amelyen tablószerűen jelenítették meg a ház belsejében 
lezajlott eseményeket.
EPEISZODION: Az antik görög tragédiának egyik dra-
maturgiai egysége: két kardal közötti párbeszédes rész.
EPIKUS SZÍNHÁZ: A brechti színház egyik elnevezése.
EPILÓGUS: A cselekmény utolsó dramaturgiai moz-
zanatát követő utójáték, jelenet.
EXODOSZ: Az antik görög tragédia egyik dramatur- 
giai egysége: a kar kivonuló éneke.
FARCE: Középkori, népies francia színjátéktípus.  
Nyers tréfákkal fűszerezett, gyakran trágár bohózat.
FARSANGI JÁTÉK: Farsanghétfőn és húshagyóked-
den előadott szatirikus tárgyú középkori színjátéktípus, 
amelyet a polgárházakba váratlanul beállító mesterem-
berek kis csoportja adott elő.
FÉLRE: A dramatikus szövegnek az a része, amikor vala- 
melyik alak nem a partnereihez, hanem kifelé, a közön-
séghez beszél.
FELVONÁS: A dráma és az előadás egyik lehetséges 
szerkezeti egysége: „függönytől függönyig” terjedő sza-
kasz, mely először a francia klasszicizmusban jelent meg.
FÉNYFÜGGÖNY: A nézőtér éles megvilágítása a 
színpad felől, hogy a közönség ne lássa a színváltozást.
FÜGGÖNY: A kukucskálószínpad szerves alkotórésze, 
általában a játékteret a nézők elől eltakaró előfüggönyt 
értjük rajta, amelynek használata csak a 17. század má-
sodik felétől terjedt el
HANGJÁTÉK: Rádióban elhangzó, sajátos eszköztár-
ral megvalósított színjátéktípus.
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HAPPENING: Az 1950-es években az USA-ban 
keletkezett színjátéktípus, amely a játékosok és a nézők 
közvetlen találkozására épít, és jelentős mértékben fel-
használja a kortárs képzőművészet alkotásait.
HÁRMAS EGYSÉG: A hely, idő és cselekmény egységét 
garantáló (először Arisztotelész Poétikájában megfogal- 
mazott, a francia klasszicizmusban kötelező normának 
tekintett) dramaturgiai törvény: a tér változatlan és zárt; 
a cselekmény időtartam nem több, mint 24–32 óra; 
az akciósor epizódok nélkül zajlik, és egy konfliktusra 
visszavezethető.
HATÁSVADÁSZAT: Színészi törekvés, hogy bármi 
áron egynemű hatást (nevetés, sírás) váltson ki.
HELYZETKOMIKUM: A drámának az a dramatur- 
giai mozzanata, amikor az alak valamilyen helyzet, téve-
dés, félreértés vagy szándékos megtévesztés miatt válik 
komikussá.
HITVITÁZÓ DRÁMA: A német reformátorok dra-
matizált vitairataiból kialakult forma. A magyar drá-
mairodalom egyik első, 16. századi formája.
HONORÁRIUM: Tiszteletdíj, művészeti tevékenysé-
gért járó anyagi ellenszolgáltatás.
HŐS: Tragikus szerepkör.
HÚZÁS: A színpadi szövegnek a rendező és/vagy dra-
maturg általi megrövidítése.
HÚSVÉTI TRÓPUS: A húsvéti szertartás hivatalosan 
előírt szertartási szövegéhez hozzátett dialógus. 
IMITÁTOR: Többnyire állatok hangját, de olykor más 
jelenségek hangjait is utánzó színész, artista.
IMPROVIZÁLÁS: Nem előre megírt szövegre, nem 
előre begyakorolt játék, hanem rögtönzött beszéd, il-
letve mozgás.
INSTRUKCIÓ: A rendezőnek az előadás megformá-
lására adott utasítása.
INTENDÁNS: Az udvari színház vezetője, később 
(német nyelvterületen) a színház művészeti vezetője.
INTRIKUS: Színészi szerepkör, az eseményeket céltu-
datosan és titokban irányító személy.
ISKOLADRÁMA: Diákok által előadott, nevelő 
célzatú dráma, szűkebb értelemben közép- és kelet-
európai, 16–17. századi színjátéktípus.
JÁTÉKTÉR: Az a tér, amelyben a színész a nézők előtt 
játszik. A kifejezést általában akkor használjuk, ha a 
játék nem (doboz)színpadon, hanem más térkoncep-
cióban zajlik.
JELENET: A dráma egy lehetséges szerkezeti egysége, 
amelyben ki- és bejárás nélkül ugyanazok a szereplők 
vannak a színen. 
JELLEMKOMIKUM: A komikumnak az a fajtája, 
amikor az alak saját tulajdonságai miatt válik nevetségessé.
JOGDÍJ: A szerzői jog (időleges) pénzbeli megváltása.
JÓL-MEGCSINÁLT SZÍNDARAB: A 19. század 
végén létrejött drámai műfaj. Dramaturgiájának kulcsa a 
happy end, a pergő dialógustechnika, a stabil szerepkörök.
JUTALOMJÁTÉK: A színész által választott, számára 
a leghálásabb szerepet kínáló dráma egyszeri előadása.
KABARÉ: Olyan vegyes profilú, szórakoztató előadás, 
amelynek nézője vendégként fogyaszthatott is.

KAKASÜLŐ: A színházi nézőtér legolcsóbb, általában 
a legmagasabb ponton található helye.
KAMARASZÍNHÁZ: Viszonylag kevés néző befoga-
dására alkalmas, kis színpaddal rendelkező színház.
KANAVÁSZ: A rögtönzésre épülő commedia dell’arte 
cselekményvázlata.
KARAKTER: A dramatikus vagy színpadi alak jellem- 
ző tulajdonságainak rendszere.
KARDAL: Az antik görög tragédia egyik dramaturgiai 
egysége: a kórus (dithüramboszból kialakult) éneke a 
párbeszédes részek között.
KARZAT: A többemeletes nézőtér legfelső emeleté-
nek álló- és ülőhelyei.
KATARZIS: Arisztotelész szerint a tragikus hős iránt 
érzett részvét és a megsemmisülésétől való félelem 
által keltett, felzaklató, ám a változtatáshoz szüksé-
ges energiát adó, befogadói állapot. A felismeréseknek 
köszönhető megtisztulás érzete.
KÉTSZINTES DRÁMA: Olyan drámatípus, amelyben a 
drámai alapszituáció két, az adott kor, illetve író világnézete 
által feltételezett világszint köré, illetve körül szerveződik. 
Az egyik a mindennapok világa, a másik az ezt meghatáro-
zó, ennek törvényeket adó szféra. (Bécsy Tamás) Például 
Shakespeare: Szentivánéji álom. 
KOCSISZÍNPAD: Középkori színpadforma, az egy- 
más utáni jeleneteket vagy egymás mellé állított, beren-
dezett kocsiban adták elő, vagy a bedíszletezett kocsikat 
húzták végig a város fő útvonalain, majd az előre meg- 
jelölt helyeken megállva eljátszották az adott részt.
KOMÉDIA: Emberi gyengeségeket, kisszerű és esendő 
döntéseket leleplező, kinevettető drámai műfaj, amely-
ben – Arisztotelész meghatározása szerint – az esemé-
nyek rosszul kezdődnek és jól végződnek.
KOMIKUM: Az emberi gyarlóságból, a helyzetek 
fonákságából, a kétértelműségből, félreértésekből, az 
esetlenségből, a mozgásból és a nyelvi fordulatokból táp- 
lálkozó nevetségesség hatására épülő drámai minőség 
(pl. jellemkomikum, helyzetkomikum).
KONCESSZIÓ: Bizonyos feltételekhez kötött szín-
háznyitási és működési engedély.
KONFERANSZIÉ: Műsorközlő, az egyes számokat 
összekötő, olykor szerepet is játszó előadóművész.
KONFLIKTUSOS DRÁMA: Olyan drámatípus, 
mely drámai alapszituációjában két, egymással ellen-
tétes okkal és céllal, ugyanakkor elégséges eszközzel 
rendelkező személy (vagy csoport, osztály stb.) feszül 
egymásnak, s ez az ellentét tettváltás-sorozatban artiku-
lálódik. (Bécsy Tamás) Például Szophoklész: Antigoné. 
KOREOGRÁFUS: A tánc mozdulatokra bontását 
megtervező művész.
KÖZÉPPONTOS DRÁMA: Olyan drámatípus, amely-
ben a drámai alapszituáció egy középponti probléma köré 
szerveződik, amely mindenre és mindenkire rákényszeríti a 
hozzá való viszonyulásokat. (Bécsy Tamás) Például Shake-
speare: III. Richárd. 
KULISSZA: A színpadot két oldalt határoló, moz-
gatható díszletelem, illetve -sor.
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LIBRETTÓ: A zenés színjátéktípusok (opera, operett 
stb.) szövegkönyve. Többnyire ennek alapján dolgozik a 
zeneszerző.
LITURGIKUS DRÁMA: Középkori színjátéktípus, a 
katolikus egyházi mise bizonyos részeihez kapcsolódott. 
Ebből alakult ki a passió- és a misztériumjáték műfaja.
MARIONETT: Felülről zsinórral vagy dróttal mozga-
tott bábfigura.
MASZK: A színész arcának festékkel és egyéb 
kiegészítő eszközökkel való átalakítása. Fajtái a fából, 
bőrből, textíliából, papírból stb. készült merev-, fél-,  
illetve sminkmaszk.
MATINÉ: Délelőtti, rendszerint fiataloknak vagy gyere- 
keknek játszott színházi előadás.
MECÉNÁS: Az a személy vagy intézmény, aki – ellen-
szolgáltatás nélkül – anyagilag támogat egy kulturális 
eseményt.
MELODRÁMA: A romantika kedvelt drámai műfaja, 
mely a gonosz üldöző és az ártatlan üldözött konflik-
tusára, illetve a történet kísérteties atmoszférájára épül.
MIRÁKULUM: Középkori, liturgikus, a szentek életét 
és csodatételeit megjelenítő színjátéktípus.
MISZTÉRIUMJÁTÉK: Középkori, liturgikus, az Ó- 
és Újszövetség történeteit megjelenítő színjátéktípus.
MONODRÁMA: Egyetlenegy dramatikus alak ak-
cióira és dikciójára épülő drámai műfaj.
MONOLÓG: A dramatikus alak magánbeszéde, álta-
lában olyan hosszabb szöveg, amelyet mintegy magában 
mond el.
MORALITÁS: Középkori liturgikus színjátéktípus, 
amely fontos erkölcsi kérdéseket allegorikus formában 
jelenít meg.
MUSICAL: Újabb kori zenés színpadi műfaj, több- 
nyire irodalmi mű átdolgozása. Sem témája, sem dra-
maturgiája nem olyan kötött, mint az operetté, zeneileg 
pedig nagyon gyorsan reagál a közönségízlést formáló 
irányzatokra.
NARRÁTOR: A dramatikus eseményeket kommen-
táló szerep.
NEGYEDIK FAL: „A játékteret és a nézőteret elválasz-
tó, képzeletbeli fal, amelyen átkukucskálva a néző figyeli 
a színpadon megjelenő szereplőket, akik úgy viselked-
nek, mintha mit sem törődnének a közönséggel”.  
(Patrice Pavis)
NÉPSZÍNMŰ: A 17–19. század népszerű (sokszor 
zenével, énekkel tarkított) színjátéktípusa, mely idilli 
és erkölcsileg romlatlan világként mutatja be a várossal 
szembeállított falu és a nép életét.
NYITÁNY: Bizonyos zenés színjátéktípusok (opera, 
operett) csak zenés előjátéka.
OLVASÓPRÓBA: Az előadásra való felkészülés első 
fázisa. A színészek ekkor ismerkednek meg a darab 
szövegével és a rendezői koncepcióval.
OPERA: Több művészeti ág együttes megjelenését 
igénylő, komolyzenei színjátéktípus.
OPERETT: Zenés színjátéktípus, amelynek drama-
turgiája szerint a párbeszéddel megegyező arányú zene 
zárt formájú, szerephez jut a játékban a tánc, a finálék 

nagyvonalúak. Klasszikus formája a primadonna, bon-
viván, szubrett, táncos-komikus szerepkör „négyes foga-
tára” épül, s a szerelmi történet happy enddel végződik.
ORFEUM: Mulatóhely, ahol az asztalnál való fogyasz-
tás és a pódiumi produkció egy időben történik.
ORKHÉSZTRA: Kör alakú tánctér az antik görög 
színházban. Ma a zenekar helyét értjük rajta.
ŐSBEMUTATÓ: A dráma első előadása (ennek 
variációja a „hazai ősbemutató”).
PÁHOLY: Fülkeszerűen kiképzett, elkerített, díszesebb 
nézőtéri hely.
PANTOMIM: A cselekményt gesztusokkal és arcjáték-
kal megjelenítő színjátéktípus.
PARAVÁN: A bábszínpad alsó, a közönség szeme elől a 
bábut mozgató színészt takaró fal.
PASSIÓJÁTÉK: Középkori liturgikus színjátéktípus, 
amely Jézus szenvedéseit és halálát jeleníti meg.
PÁSZTORJÁTÉK: Idilli pásztori környezetben 
játszódó, gyakran zenés formában előadott reneszánsz, 
majd rokokó színjátéktípus.
PERFORMANSZ: Az 1960-as, 1970-es évek jellemző 
színjátéktípusa. Egyetlenegyszer előadott, sokszor 
szélsőséges akcióba torkolló, a nézői részvételen alapuló 
esemény, amely programszerűen elutasítja az intézmé-
nyes keretek között működő színház olyan jellemzőit, 
mint a nézők elszigeteltsége, a zárt műalkotás eszménye 
és a profitorientáltság.
PÓDIUM: Eredetileg a római színház alapépítménye, 
ma díszlet nélküli emelvényt jelent.
PREMIER: A műsorra kerülő új darab első előadása.
PROLÓGUS: A görög szó előbeszédet jelent; álta-
lánosságban a dráma első egysége, amely előzetesen 
összefoglalja a mű valamely vonatkozását.
PROLONGÁLÁS: Műsoron futó sikeres darab elő- 
adás-sorozatának meghosszabbítása.
PROSZCÉNIUM: Az antik görög színházban a szké-
né elé épített magas emelvény, a színészek játéktere. Ma 
előszínpadnak nevezik.
RECITÁLÁS: A megtanult szöveg hangos felmondása.
RÉMDRÁMA: Olyan 19. század eleji drámai műfaj, 
amelyben tudatosan halmozzák a nyílt színi borzalmakat.
RENDEZÉS: A színházi előadást előkészítő, tudatos 
művészi munkafolyamat a koncepció kialakításával, a szük-
séges dramaturgiai és színházi eszközök összehangolásával.
REPERTOÁR: Egy színház színpadra kerülő darab-
jainak meghatározott sora.
REVÜ: Lazán összefüggő, egymás után bemutatott je-
lenetek sora, mely többnyire a látványosságra törekszik.
RIPACS: A műveletlen, hatásvadász színész gúnyneve.
RIVALDA: Eredetileg a nézőteret a színpadtól elválasz-
tó korlát; ma a színpad elülső része.
SORSTRAGÉDIA: Tragikus drámai műfaj, amelynek 
cselekményét a főhős életét megváltoztató és megha-
tározó sorscsapás határozza meg.
STATISZTA: Tömegjelenetekben fellépő, különösebb 
színészi felkészültséget nem igénylő, többnyire néma 
szereplő.
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SÚGÓ: Az előadás biztonságát szolgáló színházi al-
kalmazott; szövegpéldánnyal végigköveti, s ahol szükség 
van, segíti az előadást.
SÜLLYESZTŐ: Színpadi gépezet, mely a színpad 
emelésére vagy süllyesztésére szolgál.
SZEREP: Megkülönböztetjük a színpadi alak azono-
sítása során létrejövő játékbeli szerepet (a játék idejére 
a színész által vállalt viselkedési szabályok összessége), 
amelynek sokszor egy dramatikus alak az alapja, és a 
szociális szerepet, amely a társadalomban hosszabb-
rövidebb időn át elfoglalt helyünkre, egy adott posztra, 
státuszunkra vonatkozó viselkedési szabályok összessége.
SZCENIKUS: Színpadtechnikus, aki a színpadi beren-
dezések, felszerelések működtetésért felel.
SZIMULTÁN SZÍNPAD: Olyan térkoncepció, amely- 
ben egymás mellett berendezett színpadképek előtt  
zajlanak az időben egymást követő események.
SZÍNÉSZ: Professzionális és művészi tettető, aki olyan 
valakit (drámai alakot, szerepet) játszik, aki nem önmaga. 
SZÍNHÁZ: Egyfelől előadások bemutatása célját szol-
gáló épület. Másfelől kulturális intézmény. Továbbá 
önálló, játékosok és nézők együttes jelenlétén alapuló 
művészet, amelynek két legismertebb meghatározása: 
(1) a színész megtestesít egy szerepet, miközben a néző 
nézi (Erika Fischer-Lichte); (2) valaki keresztülmegy 
egy üres téren, valaki más pedig figyeli. (Peter Brook)
SZÍNLAP: Nyomtatvány, amely az előadás legfontosabb 
adatairól, többnyire létrehozóiról tájékoztatja a közönséget.
SZINOPSZIS: A görög eredetű kifejezés a színdarab 
rövid tartalmi kivonatát jelenti.
SZKÉNÉ: Az antik görög színházban a játék háttere.
SZOMORÚJÁTÉK: 1. A tragédia magyar elnevezése. 
2.a A barokk és klasszicista színházi kultúrában olyan 
drámai műfaj, amelynek fejedelmi alakjai között hatalmi 
harc folyik. 2.b. A polgári szomorújáték olyan 17. század 
végén létrejött drámai műfaj, amelyben a tisztességes 
polgári család tagjai (elsősorban apa és lánya) közötti  
 

szeretetteljes harmóniát egy arisztokrata amorózó szán-
déka és egy polgári intrikus semmisíti meg. 
TÁRSULAT: Egy színház alkalmazottainak összessége.
TÉRSZÍNPAD: Olyan térkoncepció, amelyben a néző 
több irányból figyelheti a játékot.
TETRALÓGIA: Négy darabból – három tragédia és egy 
szatírjáték – álló sorozat az antik görög tragédiaversenyeken.
TÉZISDRÁMA: Olyan drámai műfaj, amely valamely 
eszme, gondolat fontos tételének kifejtését, magyaráza-
tát szolgálja.
TRAGÉDIA: Nálunk nemesebb embereket ábrázoló 
drámai műfaj, amelyben – Arisztotelész meghatározása 
szerint – az események jóból rosszba (a tragikus hős 
katartikus halálába) fordulnak.
TRILÓGIA: Az antik görög színházban három egy- 
szerre megírt, és egy mondakör egymást követő esemé-
nyeit feldolgozó tragédiák sora. Ma mindenféle műfajban 
három összefüggő mű egységére használjuk.
TURNÉ: Színtársulat vagy színész előadókörútja.
UTÓJÁTÉK: A dramatikus cselekmény lezárása után, a 
darabhoz csatolt jelenet.
ÜGYELŐ: Színházi alkalmazott, a színpadi munka pon-
tosságát biztosítja.
VÁNDORSZÍNÉSZ: Állandó színházhoz nem kötött, 
helységről helységre vándorló társulat tagja.
VARIETÉ: Rövid jeleneteket, tréfákat, zenés számokat 
egy műsor keretében előadó, vegyes profilú színjátéktípus.
VÁSÁRI SZÍNJÁTÉK: Középkori vásárokon mutatvá-
nyosok társaságában bemutatott színdarab.
VÉGSZÓ: A szerep szövegének az a része, amire a partner 
reagál. A szereptanulás során különösen szokás rá figyelni.
VENDÉGJÁTÉK: Színtársulat fellépése más színházak-
ban vagy városban.
ZSINÓRPADLÁS: A színpad mennyezetén húzódó 
technikai munkakarzat.
ZSÖLLYE: Általában párnázott, ruganyos, kényelmes 
karosszék a színházban, a zenekari hely (zenekari árok) 
után következő, legjobb és legdrágább ülőhely.

Válogatás a magyar nyelven játszó hivatásos színházak köréből

Nemzeti színházak Budapesti színházak Vidéki színházak Határon túli színházak

Budapest:
- Nemzeti Színház
-  Magyar Állami Operaház/ 

Erkel Színház
- Nemzeti Táncszínház

Vidék:
-  Debreceni Csokonai 

Nemzeti Színház
- Győri Nemzeti Színház
-  Kecskeméti Katona József 

Nemzeti Színház
- Miskolci Nemzeti Színház
- Pécsi Nemzeti Színház
- Szegedi Nemzeti Színház

- Belvárosi Színház
- Budapest Bábszínház
- Budapesti Operettszínház
- Centrál Színház 
- Játékszín
- József Attila Színház
-  Katona József Színház
- Kolibri Színház
- Madách Színház
- Örkény István Színház
- Pesti Magyar Színház
- Radnóti Miklós Színház
- Stúdió K Színház
- Újszínház
-  Vígszínház/Pesti Színház

- Békéscsabai Jókai Színház
- Budaörsi Latinovits Zoltán Színház 
- Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház
- Gárdonyi Géza Színház, Eger
-  Hevesi Sándor Színház, 

Zalaegerszeg
- Jászai Mari Színház, Tatabánya
- Kaposvári Csiky Gergely Színház
-  Móricz Zsigmond Színház, 

Nyíregyháza
- Soproni Petőfi Színház
- Szigligeti Színház, Szolnok
- Veszprémi Petőfi Színház
- Vörösmarty Színház, Székesfehérvár
-  Weöres Sándor Színház, 

Szombathely

- Kassai Thália Színház
-  Kárpátaljai Megyei 

Magyar Drámai 
Színház, Beregszász

-  Kolozsvári Állami 
Magyar Színház

- Komáromi Jókai Színház
-  Marosvásárhelyi Nem- 

zeti Színház Tompa 
Miklós Társulata

- Szabadkai Népszínház
-  Temesvári Csiky 

Gergely Színház
-  Szigligeti Színház, 

Nagyvárad
- Újvidéki Színház
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Tolnay Klári (Nóra) (b-j) jelenete Henrik Ibsen Nóra című drámájának próbáján, 
Madách Színház Kamaraszínháza, rendező: Bozóky István (1954) / MTI Fotó / 
Magyar Fotó: Farkas Tamás
Henrik Ibsen: Babaház (Nóra), Stúdió K Színház, rendező: Jeles András (2016) / 
Fotó: Schiller Kata
70. oldal Csehov és Sztanyiszlavszkij a Moszkvai Művész Színház művészeivel 1899-
ben, b-j állnak: Visnyevszkij, Luzsszkij, Nyemirovics Dancsenko, Olga Knyipper, 
Sztanyiszlavszkij, Roksanova, Nyikolajeva, Andrejev, ülnek: Rajevszkaja, Artyom, 
Csehov, Lilina, Tyihomirov és Mejerhold / © CULTiRiS / Lebrecht Authors
Anton Pavlovics Csehov: Sirály, Madách Színház, rendező: Ádám Ottó, a képen: 
Piros Ildikó (Nyina), Huszti Péter (Trepljov) (1972) / MTI Fotó: Keleti Éva
72. oldal Anton Pavlovics Csehov: Cseresznyéskert, Vígszínház, rendező: Horvai 
István, a képen Tomanek Nándor, Kútvölgyi Erzsébet, Ruttkai Éva, Darvas Iván, 
Egri Márta, Sörös Sándor és Koncz Gábor (1974) / MTVA MTI / Fotó: Keleti Éva

Drama_4fejezet_120_160old_2022_11_16_tb.indd   158Drama_4fejezet_120_160old_2022_11_16_tb.indd   158 2022. 11. 23.   9:47:382022. 11. 23.   9:47:38



159

73. oldal Anton Pavlovics Csehov: Sirály, Magyar Néphadsereg Színháza (Vígszín-
ház), rendező: Hegedűs Tibor, a képen Ruttkai Éva és Szabó Sándor (1956) / Fotó: 
Farkas Tamás / OSZMI
74. oldal Lumière testvérek: A vonat érkezése, részlet a filmből (1896) / © 
CULTiRiS / AKG-Images
75. oldal Jörg Kolbe: Bertolt Brecht fotója / Deusches Bundesarchiv CC-BY-SA 3.0
76. oldal Helene Weigel Kurázsi mama szerepében, Deutches Theater, rendező: 
Bertolt Brecht, Berlin (1949) / © CULTiRiS / AKG-Images
Bertolt Brecht: Galilei élete – előadásfotó, Nemzeti Színház, rendező: Zsótér Sán-
dor, a képen ifj. Vidnyánszky Attila (2016) / Fotó: Eöri Szabó Zsolt
77. oldal Bertolt Brecht: A szecsuáni jólélek, Nemzeti Színház, rendező: Major 
Tamás, a képen Madaras József (Jang-Szun, állástalan repülő) és Törőcsik Mari 
(Sen-Te; Sui-Ta) (1972) / OSZMI / MTI
Bertolt Brecht: Kurázsi mama, Győri Kisfaludy Színház, rendező: Iglódi István, a 
címszerepben Törőcsik Mari (1980) / MTI Fotó: Tóth Gyula
78. oldal Bertolt Brecht: Háromgarasos opera, Nemzeti Színház, rendező: Jurij 
Ljubimov, a képen Ujlaki Dénes (1981) / MTI Fotó: Farkas tamás
79. oldal Sziszüphosz reggelije, előadásfotó, a Scarabeus Kör és az Artus Stúdió 
előadása, rendező: Debreczeni Márton (2011)
Kemény György: Andy Warhol-nyomatok, plakát, Andy Warhol Marilyn című fest-
ményének feldolgozása (1991) / Szépművészeti Múzeum / Magyar Nemzeti Galéria
80. oldal Szophoklész: Oedipus király, Max Reinhardt-előadás, Oedipus: Paul 
Wegener, Deutsches Theater, Berlin (1910) / © CULTiRiS / AKG-Images
Antonin Artaud portréja (1926) / Agence de presse Meurisse, Public domain
Pedro Calderón: A hajlíthatatlan herceg, rendező: Jerzy Grotowski / EPA, Színház 
2. évf. 7. sz. (1969. július)
81. oldal Jerzy Grotowski portréja (1997) / Fotó: Maciej Skawiński / Forum
Peter Brook portréja / © CULTiRiS / AKG-Images / Niklaus Stauss
Jurij Petrovics Ljubimov portréja / MTI Fotó: Sándor Katalin
82. oldal Eugène Ionesco: Különóra, Gárdonyi Géza Színház, rendező: Csurulya 
Csongor (2018) / Fotó: Gál Gábor
Sławomir Mrożek: Tangó, Szigligeti Színház, rendező: Paál István, a képen Udvaros 
Dorottya és Margitai Ági (a Film – Színház – Muzsika című kulturális hetilap 
címlapjáról, 1978)
83. oldal Tennessee Williams: Vágyvillamos, Radnóti Színház, rendező: Zsótér 
Sándor, a képen Kováts Adél és Pál András (2011) / Fotó: Dömölky Dániel
Arthur Miller: Az ügynök halála, Örkény Színház, rendező: Mácsai Pál, a képen 
Molnár Áron és Gálffi László (2016) / Fotó: Gordon Eszter
84. oldal Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott – előadásfotó, Katona 
József Színház Kamra, rendező: Máté Gábor, a képen Tóth József és Bán János 
(1994)
Samuel Beckett: Godot-ra várva – előadásfotó, Miskolci Nemzeti Színház, rendező: 
Keszég László (2014) / Fotó: Éder Veronika
85. oldal Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok, Vígszínház, rendező: Horvai István, 
a képen Tomanek Nándor, Várkonyi Zoltán és Darvas Iván (1965) / MTI Fotó: 
Keleti Éva
86. oldal Fedák Sári mint Kukorica Jancsi, Királyi Színház (1904) / Fotó: Strelisky 
Sándor / OSZMI
87. Molnár Ferenc (1928) / Fotó: Edward Jean Steichenc / PIM
Molnár Ferenc: Liliom, Vígszínház, Liliom: Csortos Gyula, Juli: Varsányi Irén 
(1919) / Fotó: Angelo / OSZMI
88. oldal Bajor Gizi és Ráday Imre, Nemzeti Kamaraszínház (1945) / Fotó: Kálmán 
Béla / OSZMI
89. oldal Jávor Pál és Karády Katalin az Egy tál lencse című filmben / Fotó: Mannin-
ger János / In: Film – Színház – Irodalom
A Vígszínház romokban (1945) / Fortepan / Nagy Ilona
90. oldal Madách Imre: Mózes, Szegedi Nemzeti Színház, rendező: Marton Imre, 
Sinkovits Imre az előadás próbáján (1967) / MTI / Fotó: Keleti Éva
91. oldal Déry Tibor – Pós Sándor – Presser Gábor – Adamis Anna: Képzelt riport 
egy amerikai popfesztiválról, Vígszínház, rendező: Marton László (1973) / Fortepan 
/ Urbán Tamás
92. oldal Anton Pavlovics Csehov: Sirály – előadásfotó, Csiky Gergely Színház, 
rendező: Zsámbéki Gábor, a képen Molnár Piroska és Kis István (1971) / Criticai 
Lapok Online
Georg Büchner: Woyzeck, Stúdió K Színház, rendező: Fodor Tamás, a képen Gaál 
Erzsébet és Székely B. Miklós (1977) / Fortepan / Angelus Iván
93. oldal Peter Weiss: (Marat/Sade), Csiky Gergely Színház, rendező: Ács János, a 
képen Lukáts Andor és Lázár Kati (1981) / MTI / Fotó: Ilovszky Béla
Csehov egyfelvonásos komédiáiból, Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház a 26. 
Művészetek Völgye Kulturális Fesztiválon, rendező: Vidnyánszky Attila, a képen 
Tóth László, Trill Zsolt és Kacsur Andrea (2016) / MTI / Fotó: Szigetváry Zsolt
94. oldal A Nemzeti Színház épülete, Budapest (1900) / Fortepan / Budapest 
Főváros Levéltára / Klösz György fényképei
95. oldal Háy János: Gézagyerek, Debreceni Csokonai Színház Horváth Árpád 
Stúdiószínháza, rendező: Pinczés István, a képen (j-b) Miske László (Banda Lajos), 
Maday Gábor (Gézagyerek), Szoták Andrea (Vizike), Kóti Árpád (Pityu), Bakota 
Árpád (Krekács) (2021) / Fotó: Máthé András
96. oldal A Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) megnyitója a pécsi Színház 
téren 2017. június 8-án / MTI / Fotó: Sóki Tamás
97. oldal Nemes Nagy Ágnes: Bors néni – előadásfotó, Kolibri Gyermek- és Ifjúsági 
Színház, rendező: Novák János (1994) / Fotó: Szlovák Judit
97. oldal Mostan lészen születendő, szerkesztett játék Határ Győző művei alapján, 
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, rendező-foglalkozásvezető: Kaposi László, 
a képen Lipták Ildikó és Takács Gábor (1996)
98. oldal Anton Pavlovics Csehov: Három nővér – az előadás záróképe, © Kolozsvá-
ri Állami Magyar Színház, rendező: Tompa Gábor (2008) / Fotó: Bíró István
99. oldal Robert Wilson: Oidipusz – előadásfotó, Nemzeti Színház, rendező: 
Robert Wilson (2021)
Dante: Divina Commedia – Paradiso, rendező: Romeo Castellucci (2008) / Foto: 
Christophe Raynaud de Lage / Hungart

100. oldal Boross Martin – Neudold Júlia – Szabó-Székely Ármin: Kiváló dolgozók 
– Igaz történetek a gondoskodásról – előadásfotó, Örkény Színház, rendező: Boross 
Martin (2020) / Fotó: Horváth Judit
101. oldal Tasnádi István: Ludas Matyi, előadásfotó, Budapest Bábszínház, rendező: 
Fige Attila (2012) / Fotó: Éder Veronika
102. oldal Monteverdi: Poppea megkoronázása, Magyar Állami Operaház, a képen 
Polgár László és Németh Gábor (1979) / MTI / Fotó: Horváth Éva
Wolfgang Amadeus Mozart: Così fan tutte, Magyar Állami Operaház, rendező: 
Szinetár Miklós (1979) / MTI Fotó: Ruzsonyi Gábor
103. oldal Wolfgang Amadeus Mozart: A varázsfuvola – előadásfotó, Magyar 
Állami Operaház, rendező: Szinetár Miklós (2014)
104. oldal Kálmán Imre: Csárdáskirálynő – előadásfotó, Fővárosi Operettszínház, 
rendező: Vámos László, a képen Baksay Árpád, Honthy Hanna és Petress Zsuzsa 
(1969) / MTI / Fotó: Keleti Éva
Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára, Magyar Állami Operaház, rendező: 
Nádasdy Kálmán, a képen Palánkay Klára és Székely Mihály (1948) / MTI Fotó: 
Várkonyi László
105. oldal Weöres Sándor: Theomachia – előadásfotó, a Maladype Színház és a 
Bárka Színház közös produkciója, rendező: Balázs Zoltán (2003) / MTI Fotó / 
Magyar Fotó: Kovács Tamás
Boldizsár Miklós – Szörényi Levente – Bródy János: István, a király, a képen 
Pelsőczy László (1983) / Fortepan / Fotó: Urbán Tamás
106. oldal Hubay Miklós – Ránki György – Vass István: Egy szerelem három 
éjszakája, Madách Színház, rendező: Lengyel György, a képen (b-j) Tordy Géza 
(Menyhért), Cs. Németh Lajos (Gáspár) és Huszti Péter (Boldizsár), az egyik első 
magyar musical (1966) / MTI Fotó: Keleti Éva
107. oldal Amfora táncoló alakokkal (Kr. e. 530–510) / Cleveland. Org, Public 
domain
108. oldal Isadora Duncan / Bibliotheque de l’Opera Garnier, Párizs / © 
CULTiRiS / Bridgeman Art Library
Martha Graham A tavasz rítusa szerepében, New York (1930) / © CULTiRiS / 
Lebrecht Music & Arts
Dienes Valéria: Aszimmetrikus kontaktusok / szinhaz.org
109. oldal Bartók Béla: A csodálatos mandarin, koreográfus: Harangozó Gyula, a 
képen Lakatos Gabriella és Harangozó Gyula (1956) / MTI / Fotó: Seidner Zoltán
Giuseppe Verdi: Requiem, Pécsi Balett, koreográfus: Eck Imre (1976) / 
©CULTiRiS / Eifert János
Goda Gábor: Cseppkánon, Artus – Goda Gábor Társulata és a Nemzeti Táncszín-
ház közös produkciója, rendező-koreográfus: Goda Gábor (2015) / Fotó: Huisz 
István
110. oldal Concerto – előadásfotó, Bartók Béla: Concerto c. művére koreografálta 
Horváth Csaba, a Forte Társulat produkciója, fotó: Dusa Gábor
111. oldal Frankenstein – előadásfotó, Budapest Bábszínház, rendező: Keresztes 
Tamás, színész: Teszárek Csaba, Márkus Sándor (2022) / Fotó: Éltető Anna
112. oldal Bálint Ágnes: Frakk, a macskák réme – előadásfotó, a Vaskakas Bábszín-
ház és a Jászai Mari Színház közös előadása, rendező: Kocsis Rozi (2016)
Grimm testvérek: Hamupipő – előadásfotó, Bóbita Bábszínház, rendező: Bartal 
Kiss Rita
Kemény Henrik és ikonikus figurája, Vitéz László, a bábot készítette: Kemény Hen-
rik (2005) / Fotó: Horváth Kati / Korngut-Kemény Alapítvány archívuma
114. oldal Barnum Bailey-plakát, 19. század / Library of Congress, Public domain
116. oldal Petőfi Sándor: A helység kalapácsa, jelenet a Pinceszínház előadásából, 
rendező: Keleti István, szereplők: (j-b) Hidas Péter, Csák Zsuzsa, Ujvári Juli, Orth 
Mihály, Ambrus Asma, Korcsmáros György, Moravecz Levente (takarásban), Karsai 
István, Nagy Éva, Bubrik László (takarásban), Füsti Molnár Éva (Tóth Keke) (1975) 
/ Fotó: Tímár Péter
Madách Imre: Az ember tragédiája, a Madách Színház színjátszóköre, rendező: 
Lengyel György, Ádám: Balogh Géza, Lucifer: Lengyel György, a Madách Imre 
Gimnázium IV. osztályos növendékei a gimnázium színjátszócsoportjának előadá-
sán a Zeneakadémia kistermében (1954) / MTI Fotó / Magyar Fotó: Pálmai Simone
117. oldal Keleti István – Mezei Éva: 10 a négyzeten, Pinceszínház (1973)
A szentesi gimnázium Molière: A fösvény című előadásának plakátja, rendező: 
Bácskai Mihály (1954)
Petőfi-rock, Szegedi Egyetemi Színpad, rendező: Paál István, a képen (középen): 
Dózsa Erzsi, Árkosi Árpád, Vági László és Ács János (1972) / Fortepan: Kádas Tibor
118. oldal Vörösmarty Mihály – Görgey Gábor: A fátyol titkai, Jibraki Színtársulat 
(1983)
Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába című könyvének 
borítója, Helikon/Universitas kiadó
119. oldal Őze Lajos (j), aki Lupus szerepében játszik Jékely Zoltán Oroszlánok 
Aquincumban című darabjában, Iglódi István rendező instrukcióit hallgatja a 
Gyulai Várszínházban 1982-ben / MTI Fotó: Ilovszky Béla
154. oldal Szophoklész: Antigoné, a Térszínház előadása, maszk: Perger László 
Gyula, rendező: Bucz Hunor (1996)

Shutterstock képügynökség: az epidauroszi színház (borító), előadás az újjáépített 
Globe színházban, 2010 (19. oldal), epidauroszi színház (21. oldal), görög színház 
vázlatos ábrája (21. oldal), kariatida (22. oldal), Aiszkhülosz, Szophoklész, Arisz-
tophanész, Terentius (25. oldal), busók (50. oldal), ekhós szekér (54. oldal), Sarah 
Bernhardt 1880-ban, Anton Pavlovics Csehov 1901-ben (71. oldal), Az új Nemzeti 
Színház épülete, Budapest (94. oldal), Magyar Állami Operaház, Budapest (95. 
oldal), Debreceni Csokonai Színház, Kecskeméti Katona József Színház, Szegedi 
Nemzeti Színház (96. oldal), modern konceptuális plakát (98. oldal), néptáncosok, 
klasszikus balett, Csajkovszkij: Hattyúk tava (107. oldal), Wayang kulit árnyszínház 
(113. oldal), Csiky Gergely Színház (120. oldal)
Shutterstock képügynökség szerkesztői fotók: Arisztotelész, Michele Ursi (22. 
oldal), Euripidész, Andrea Izzotti (23. oldal), Szent Jakab-katedrális, Botond 
Horvath (39. oldal), corralszínház, Joser Pizarro (40. oldal), Performance of Cirque 
du Soleil Vareka, Ben Houdijk (115. oldal), Cirque du Soleil Crystal Show, Santos 
1992 (115. oldal)
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