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A magyar romantika és a magyar nyelvű 
színjátszás kezdetei 
 
 
1. feladat 
Nézz utána a lakóhelyedhez legközelebb eső színháznak! Tudd meg az elnevezését, 
az igazgató és a színészgárda néhány jeles képviselőjének a nevét! 
 
Színház neve: 
Címe: 
Igazgató: 
Színészei: 
 
Biztosan találsz egy közeli színházat. Ha van rá lehetőséged, látogass el oda! 
Figyelmedbe ajánljuk a színházi nyílt napokat is. Ilyenkor az ország jó néhány 
színháza kitárja a kapuit, és a programok mellett a kulisszák mögé is invitálja 
nézőközönségét! Jó móka! 
 
 
2. feladat 
Készítsd el a Nemzeti Színház történetének 15 pontos vázlatát! Hogyan jutottunk el 
a színház létrehozásának gondolatától a Nemzeti Színház mai épületének 
megnyitásáig? Térj ki az első bemutatott darabra is! Használd az internetet! 
 

• Széchenyi István: A magyar játékszínről című röpirata (1832) 
• 1836-os országgyűlési törvény: nemzeti díszes játékszín megvalósítása 
• 1837: Pesti Magyar Színház 
• 1840: névváltoztatás – Nemzeti Színház 
• helye: a Rákóczi út és a Múzeum körút sarka, Pest 
• 1913: az épület lebontása 
• Blaha Lujza tér, a Népszínház kibérelése 
• 1964: költözés a Thália Színház épületébe 
• 1965: a Blaha Lujza téri épület felrobbantása a metró építése miatt 
• 1966: költözés a Magyar Színház épületébe, 2000-ig Nemzeti Színház 

néven működik 
• 2000–2002. a Duna-parti épület felépítése 
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• 2002. március 15.: megnyitó – nemzeti szimbólum 
• nyitóelőadás: Madách Imre: Az ember tragédiája 
• rendező: Szikora János 
• főbb szerepek: Lucifer: Alföldi Róbert, Ádám: Szarvas József, Éva: Pap 

Vera 
 
 

3. feladat 
A társulatok kezdetben többnyire németből fordított vagy átírt darabokat 
játszottak. Az előadás mellett sokszor a fordítás, a darabírás és a 
műsoralkotás is a színészek dolga volt. A fiatalabbak az idősebb színészektől 
lesték el a fortélyokat.  
Nézz utána a következő hírességeknek! Melyikük élte meg a XX. századot? 
 
Moór Anna, Déryné Széppataki Róza, Laborfalvy Róza, Szigligeti Ede, Blaha 
Lujza. 
 

Válasz: Blaha Lujza: 1850 és 1926 között élt, a nemzet csalogányának is 
nevezték. 
 

 
4. feladat 
 Van kedvenc színészed? Mutasd be! Add meg a vele kapcsolatos alapvető 
információkat: származása, főbb szerepei! Fogalmazd meg azt is, miért kedveled! 
(Tetszőleges megoldás.) 
 
 
5. feladat 
Írj egy rövid, 15 mondatos recenziót a kedvenc könyvedről! 
(Tetszőleges megoldás.) 
 

A megoldás formailag akkor jó, ha eléred az előírt terjedelmet, és nem hagyod 
ki a szükséges elemeket. A következő elemeket szerepeltetted? 

a) a választott mű szerzője, címe, műfaja, a kiadó megnevezése, a 
megjelenés helye és ideje 

b) az alkotás témája, felvetődő kérdései 
c) a történet rövid ismertetése 
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d) a mű erősségei és/vagy gyengeségei a teljesség igénye nélkül, 
e) a célközönség megszólítása, a könyv ajánlása 

 
 
6. feladat 
A magyar romantika idején számos folyóirat jelent meg. Az alábbiakban egyes szám 
első személyben szólalnak meg. Nevezd meg őket! 
 

a) Erdélyi Muzéum (Kolozsvár, 1814–1818) 
b) Tudományos Gyűjtemény (Pest, 1817–1841) 
c) Regélő Pesti Divatlap (Pest, 1842–1844) 
d) Életképek (Pest, 1844–1848) 
e) Athenaeum (Pest, 1837–1843) 
f) Szépirodalmi Figyelő (Pest, 1860–1862) 
g) Koszorú (Pest, 1863–1865) 

 


