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Bevezetés
●

●

●

dráma- és színháztörténet: határterület (szöveg és előadás, eltérő
mediális adottságok)
irodalomtörténet-írás:
szövegvizsgálat (szövegértelmezés, hatáskutatás)
intézményvizsgálat (érintkezési pontok: szerző, közönség,
támogatók, művelődési programok)
színháztörténet-írás: játékstílus, dramaturgia, színrevitel
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Iskolai színjátszás
Iskolai színjátszás
●
a 16. sz. közepétől fogva jelentős Mo-n az iskolai színjátszás: előbb a
protestáns egyházak, utóbb a katolikusok, mindenek előtt a jezsuiták
oktatásában töltött be jelentős szerepet
●
a hitelvek propagálásának eszköze
●
a protestánsok esetében az evangélikusoknál (Felvidék) folyamatos a
színjátszás, a reformátusoknál 1562-től fogva a Debreceni Hitvallás
nyomán visszaszorul ez a gyakorlat, bár az erdélyi iskolákban
megmarad
●
a 18. sz. második felében „hanyatlik le”: 1773, 1786
●
alap célkitűzés: pedagógiai megfontolások (latin nyelv [változó, hogy
kinél meddig], vallási-erkölcsi nevelés, közönség előtt való fellépés,
beszéd), reprezentatív célok (különösen a jezsuiták)
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Iskolai színjátszás
Iskolai színjátszás (folyt.)
●
a 18 sz. közepétől fogva jelentős változás: funkcióváltás, már nem az
iskola kisugárzása, hanem a közönségigénynek való megfelelés, a
sikerességet jelzi: előadásszám nő
1) magyar nyelv térhódítása (piaristák, pálosok, protestánsok)
2) repertoár átalakulása (bibliai témák, szentek élete → antik hősök,
modern szerzőktől [Metastasio 1730–1782 császári poéta, Corneille,
Molière, Voltaire)
3) következmény: a szöveghez való viszony megváltozása: korábban
funkcionális, szerző nélkül, szabad módosítások (l. Faludi Ferenc) →
nyomtatás
●
a közönség nem csak az iskolához kötődőekből állott, a városnak is
játszottak, ünnepi alkalmakkor felekezettől függetlenül is hívnak meg
előadásokat: szórakoztatás igénye, siker igénye
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Kastélyszínházak
Kastélyszínház
●
a 18. sz-tól kezdve jelentős Magyarországon a főnemesi
kastélyszínházak (francia hatás, császári minta, de jezsuita
iskoláztatás)
●
elsősorban a család és a meghívottak, az exkluzív vendég
szórakoztatása volt feladatuk
●
színészek: műkedvelő nemes, vándortársulat, állandó társulat
●
előadástípusok: olasz opera, balett, német és francia dráma,
tűzijáték, élőképek
●
a főúri kastélyszínházak meghatározók voltak az adott vidék kulturális
életére nézve is: vendégjáték, feloszlatás után vándortársulat,
feloszlatás után eszközök
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Kastélyszínházak
●

Családok:
1) Esterházy-család: Kismarton, Eszterháza, 1761-től 27 éven át
Joseph Haydn a zenei vezető, 1762-től önálló színházépület,
szerződtetett színészek, komoly technikai felszereltség, 400 néző –
Haydn-művek mellett Mozart-operák is
2) további jelentős családok: Pálffy-család (Pozsony), Grassalkovicscsalád (Gödöllő), Ráday-család (Pécel), Károlyi-család (Nagykároly,
Tótmegyer), Wenckheim-család (Gyula, Erkel-apuka)
3) Patachich Ádám nagyváradi püspök operatársulata
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Drámaprogram színház nélkül
●

●

●

●

●

1790-ig nincs hivatásos magyar színészet, de az 1770-es évek elejétől
meginduló drámaprogram a hivatásos színészet korszakának előkészítése
is, amely az iskolai színjátékhagyományt is magába olvasztja (szerzőkfordítók, darabok, színészek)
a dráma művelésének deklarált céljai ekkor:
1) magyar nyelv gazdagítása;
2) erkölcs nemesítése a felvilágosodás jegyében (a barokk
heroikus/vallásos emberideáltól elmozdulva a hasonló klasszicista
eszményen át az érzékeny ember felé)
a résztvevők élményei: 1) iskolai színjátszás; 2) bécsi hivatásos színészet;
3) bécsi vallásos színjáték; 4) kastélyszínházak; 5) külföld (olasz)
a résztvevők társadalmi megoszlása széles (arisztokrata, középnemes,
festő, mérnök, professzor, ex-szerzetes)
egyre jelentősebb számban a német felvilágosodás (Shakespeare, Lessing,
Goethe, Schiller), operák (Gluck, Mozart), érzékenyjátékok (Kotzebue)
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A 18. század végének magyar
dráma- és színházelmélete
●

●

●

az 1790-es évek dráma- és színházelméletét többféle kérdéskör határozza
meg: a magyar nyelv fejlesztése, az ízlés- és erkölcsi kérdések, az érzelmek
finomítása és a hazafiság
ennek megfelelően a patrióta (hazafias érzés) és a morális színházi elvek
(erkölcsök nemesítése) a meghatározók a reflexív írások között
a színházzal kapcsolatos beállítódások (források: szótár, peritextus, sajtó):
-- erkölcsösség igénye (az erkölcstelenség gyakorlati vádja mellett is)
1) „a jó erkölcsöknek, a környülállásokhoz szabott szép és okos
magaviselésnek, és a nyelvnek oskolái”;
2) a színházban „eleven színekkel adatnak elő a virtus és a vétek minden
következéseikkel együtt”;
3) a teátrumok a „jó ízlésnek”, a „világi élet bölcs kormányozásának” és
különösen a „nemzeti virtusoknak” az iskolái;
4) a „komédia-játékok” a népet embersége és felebaráti szeretetre nevelik
-- szórakozás igénye: nem társadalmi problémák felvetésének és
megoldásának színhelye, a műsorrend ehhez igazodott
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Színház- és társulatalapítási
törekvések a 18. század végén
●

●

●

●
●

●

●

alapvetően meghatározó a mo-i színházkultúrában a német hatás, Bécs
nagy hatást gyakorol, a polgárság és német nyelvű
döntő jelentőségű a bécsi Hof- und Nationaltheater (Burgtheater)
megalapítása (1776): minden nemzeti színházi törekvés mintája lett
(anyanyelvi kultúra)
II. József Budára helyezte át a kormányszékeket, a tisztviselők
szórakoztatására színházat is terveztet: 1787-re a várbeli kármelitatemplomot alakítják át Kempelen Farkas tervei alapján
Budán a városnak is volt színháza: 1774–1812 Rondella
a német nyelvű városokban is meghonosodik a 18. sz. végén a színjátszás:
Pozsony, Győr, Kassa, Temesvár
Pest-Budán egészen 1889-ig működött német színház, de a reformkorban a
magyar nyelvű színjátszás került itt is fokozatosan előtérbe
kétféle intézménymodell: 1) a központi állami támogatás, 2) az alulról jövő
kezdeményezésekre támaszkodó
9

Színház- és társulatalapítási
törekvések a 18. század végén
●

●

●

●

●

Ráday Pál, Kelemen László 1790-ben megpróbálkoznak az előbbivel, II.
Lipót támogatását kérik, kudarc, ezért a vármegyék támogatásával az utóbbi
valósult meg (a vármegye nemcsak politikai képződmény: intézményi,
gazdasági, társadalmi szerepével segít megszervezni a működést)
1790–1792: szervezés, 1790. október hó 25. első előadás kőszínházban:
Brühl "Igazházi"-ja Shakespeare Hamletje helyett 1792. május: folyamatos
játék, 1796. április: tönkremegy (előtte már próbálkoztak a német színházba
tagozódni)
1792–1797: Erdély, Kolozsvár (színmagyar), arisztokrata támogatással
(gyakorlatilag Wesselényi magánvállalkozásként folytatta 1797 után
tevékenységét)
1796–1809: vándorszínészet – nincs kp-i támogatás, nincs elég kereslet rá,
a mecenatúra nem elég: tél: városok, nyár: vidékre mennek (közgyűlések és
a vármegyei törvényszékek, vásárok, 1806: a társulat kettéosztása)
1807–1815: Pest-Buda (Katona)
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Érzékenyjáték
●

Az érzékenyjáték:
-- leginkább átfogó színjátéktípusa lett, amelyben már 1785-ben az
állampolgárok érzelmi nevelésének legfőbb eszközét látta a józsefi
felvilágosodott abszolutizmus
-- a polgári szomorújátékhoz képest a feudális erkölcs és a polgárerény
ütközését felhígítva ábrázolta, az utóbbi fölényét a tűrés, a szenvedés
hősiességével kívánta kivívni
-- dramaturgiája ezért az erény meghurcolásának stációira épül (dolgozzon
fel az író akár hatalmi témát, akár magánéleti konfliktusokat), a legfontosabb
cselekedetek már a függöny felgördülte előtt megtörténtek. „A tragikus vétek
egyszeri botlássá szelídül, amit az erényes élet jóvátehet, de véletlennek
vagy a felvilágosodott államrezonnak kell a szenvedőleges magatartás
segítségére lennie, hogy az felülkerekedjék a feudális erkölcs
cselekménymozgató intrikáin
-- Kotzebue ennek a színjátéktípusnak népszerű szerzője, és bár számos
társadalmi-antropológiai problémát vet fel (a természetes jogegyenlőség, a
természetbe menekülés, a nevelés fontossága), alapvetően a patriarchális
családeszményt jeleníti meg ez a drámatípus
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Drámaírói kísérletek
Bessenyei György
●
1772–1777. Szokatlan indulás: 1) bécsi háttér, 2) politikai mondanivaló
veszély nélkül: nemes és uralkodó viszonya, alattvalók és hatalom
kapcsolata, Isten és teremtés
Csokonai Vitéz Mihály
●
nincs gyakorlata (Debrecen!), bár teatralitás iránti vonzódik
●
1790–1795 számos fordítás, olaszból – nem akarja kiadni őket, de számon
tartja – saját költői nyelve, líraiságuk köti le, bár a pesti társaságnak el
akarja juttatni, azok nem tudnak mit kezdeni vele (túl igényes darabok)
●
1793. Tempefői: megőrzi, de nem fejezi be, számon tartja – 1780-as évek
nem-nemesi értelmiségének ideológiája:
1) az irodalom a nemzeti emlékezet letéteményese;
2) a nemzeti irodalom a nemzeti lét minőségét jelzi
●
Gerson, Cultura, Karnyóné: nem őrzi meg, nem szerepelteti őket (1800 után
a Gerzsont visszaveszi a listára), de számos példánya megmaradt:
népszerű volt az olvasók körében – iskolai előadás
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Drámaírói kísérletek
Katona József
●
közvetlen színházi gyakorlat, ehhez kapcsolódik drámafordítói, átdolgozói
gyakorlata és ehhez eredeti darabjai is (1811–1814), Kisfaludy Károly után
az egyik legtöbbet játszott szerző (36 helységben, több mint 150 előadás,
szerző, fordító funkciója azonban más: ismerős és ismeretlen Katona)
●
Mi az oka, hogy Magyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem
tud kapni? (1821. sokan ismerik – kedvezőtlen fogadtatás)
1) állandó színház hiánya, a színészek bizonytalan sorsa és társadalmi
kivettetésük;
2) nemzeti dicsekedés: nem a kidolgozásra, a drámára figyel, hanem a
szólamokra, hazafias monológok kellenek;
3) nyomtatásbeli szükség, ti. a nyomdász nem szívesen ad ki darabot, amit
nem játszanak (l. színház hiánya);
4) cenzúra: minden drámát a jelen szempontjából ítél meg (történelmi
drámát ellehetetleníti – „Én vagyok Bánk, én Felicián!”)
5) a recenzió nemléte (túlságosan személyeskedő);
6) a jutalom hiánya
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Szakirodalom
az irodalomjegyzékben megadottakon túl
●

●

János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház. Kolozsvár: EME, 2007.
Kerényi Ferenc: Katona József a magyar színpadok műsorán (1811–1837),
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