
Segédanyag Fenyő Ervin: Magyar színház Pesten című cikkéhez 
 

 
„Színház az egész világ” 

A vándorszínészet emlékei Kecskeméten 
 
I. Bevezetés 
 

1. Az óra bevezetéseként olvassuk el Petőfi Sándor : A tintásüveg c. versét 
 
Ismerkedjünk meg a vers főhősével: 
Megyeri Károly (1799-1842) a magyar színjátszás hőskorának egyik neves 
vándorszínésze, Petőfi barátja volt. 
A versben szereplő másik színész Szentpétery Zsigmond (1798-1858) 
 
2. A vers alapján oldjátok meg a feladatokat! 
 
a) Meséljétek el a történetet egyes szám első személyben, mintha maga Megyeri 

mondaná! 
b) Mi volt az oka annak, hogy a színésznek hosszú ideig kellett foltos kabátban járnia? 
c) Mire következtethetünk a versből a hajdani színészek életére vonatkozóan! 
d) A vers egykori népszerűségét bizonyítja, hogy egyik sora szállóigévé lett: 
„Vigyázz! Kedved majd követendi gyász.” – Mikor szokták ezt mondani? 

 
II. Küzdelem a nemzeti kultúráért – a nyelvújítás kora és a reformkor irodalmi élete 
 

1. Tanári magyarázat – táblai vázlattal: 
 
a) A reformkort megelőzően a nemzeti öntudat felébresztéséért, a társadalmi kulturális 

haladásért vívott küzdelem kezdetben a nyelvújítás kereti között zajlott 
 - célja: a magyar nyelv kiművelése, elismertetése, szépirodalmi rangra emelése 
 - vezetői: Bessenyei György (1747–1811), majd Kazinczy Ferenc (1759–1831) 

b) A nemzeti irodalom fellendülése: Jókai Mór: És mégis mozog a föld c. regénye 
ábrázolja az 1820-as, -30-as évek történéseit, a nagy nemzeti célokért harcoló hősök 
példamutató hazafiságát és a magyar színjátszás hőskorát. 

 
2. Olvassuk el közösen a Magyar színház  Pesten című cikket majd válaszoljatok néhány 

kérdésre: 
 

a) Hogyan született meg egy magyar színház alapításának gondolata? Kik és miért 
szorgalmazták ezt? 

b) Milyen feltételei voltak a színházalapításnak? (anyagi, személyi stb.) 
c) Hol és mikor alakult meg az első színtársulat? Tudjátok-e hogy hol jelöli emléktábla 

egykori kecskeméti fellépésük helyszínét? Az alapító, Kelemen László egyébként 
Kecskemét szülötte. 

 
 
 
 



3. Hallgassátok meg Jókai előbb említett regényének részletét A jég hátán címmel, 
amely szemléletesen mutatja be a magyar színjátszás hőskorát! 

Tanári felolvasás vagy hangoskönyv 
 
a) Mit tudtok a mai színházi életről, hogyan élnek a színészek? Kiket ismertek akár a 

helyi, akár a pesti színészek közül?  
b) Milyen színházi előadást láttatok legutóbb? Miért tetszett?/Miért nem? Mitől jó egy 

előadás?  
 
III.  Irodalmi élet a reformkorban 
 

1. A nemzeti nyelv és kultúra ügyéért folytatott küzdelmekkel párhuzamosan 
megindulnak a politikai mozgalmak is a gazdasági-társadalmi változásokért és a 
polgári átalakulásért 

 - Széchenyi István (1781-1860) fellépése az 1825-ös országgyűlésen 
   - felajánlás a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására (1830): 

- a helyesírás szabályozása, a magyar nyelvtan rendszerezése, az irodalom és a 
nemzeti színjátszás fejlesztése 

2. az első magyar nyelvű színház megnyitása: Pesti Magyar Színház (1837) 
 

IV.  A vándorszínjátszás emlékhelyei Kecskeméten – színházi séta a belvárosban 
 

1. Piaristák tere – a Kelemen-féle társulat fellépésének helyszínén, az egykori Cserepes 
fogadó helyén emléktábla 

2. Malom Center Petőfi utcai bejárata – az egykori Király Színház helyén emléktábla, 
ahol Petőfi és Jókai is fellépett 

3. Katona József Színház – Katona József emlékszobra 


