
MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS.

A magyar színészettudomány még alig-alig jutott túl az alapvetésen. 
Ezt érezzük, ha egy lépéssel továbbmegyünk és feltesszük a kérdést, 
hogy van-e jellegzetes magyar színjátszó stílus, és ha van, mik a sajátos 
jegyei és milyennek mutatkozik benne a magyarság lelki arculata? 
A felelet egyelőre ép az előmunkálatok hiánya folytán inkább probléma- 
felvetés, mint megoldás.

A kérdés mindenesetre időszerű. Egy, a Nemzeti Színház százéves 
jubileumára készült, összefoglalás szerint a magyar színjátszó-stílus 
fejlődése «a kispolgári némettől a hősi francia felé vezetett*. Amennyi
ben mégis valami közös vonást lehet felfedezni a Nemzeti Színház meg
nyitó gárdájának stílusában, az a német biedermeyer-romantika helyét 
elfoglaló, az öntudatos kialakulással érthetően együtt járó határozottabb, 
jellegzetesebb, francia romantika volt. Utóbbi az emberibb hangot, reáli
sabb felfogást, életszerűséget és az érzelmek hű festését állította maga 
elé irányító programmul, itt is, a játékban...*1

Ha ellenben a dolgok mélyére nézünk, bízvást állíthatjuk, hogy ha 
színészeink játékmodora kezdetben mutatott is a felületen valamelyes 
németes vonást, a fejlődés útján ez lefoszlott róla ; a változást azonban 
nem az okozta, hogy a német modorról a franciára tért, hanem hogy 
mindinkább önmagára talált. Még ariól sem lehet szó, hogy a német elmé
leti irodalomtól a francia romantika programmjához fordultak. Nem
csak azért, mert színjátszóink ekkor kevés kivétellel naturalisták és úgy 
játszottak, ahogy játszaniok adatott ; hanem azért sem, mert amíg egy 
ilyen elmélet a képzelet emeltyűin áttevődik a hang és mozdulatok való
ságába, megtelik a nemzet és faj bélyegeivel, amelyeknek a színész lelki 
és testi valójával hordozója. A színésznek teste a hangszere s ez más 
művésznél is jobban fajához láncolja.

Tudatos utánzásról még kevésbbé lehet szó. Első színészeink tech
nikai berendezésben, műsorban kétségkívül a budai és pesti német színé
szeket vették mintaképül, hisz más színházat, más hivatásos színjátszó
kat nem is láttak. A játékmodorban már ekkor is mérsékeltebb a hatás. 
Részben azért, mert a hivatásos színjátékba legtöbbjük már magával 
hozta az iskolai színjátszás emlékeit s ennek régi hagyománya volt. 
A másik ok, aminek folytán ez a hatás egyre csökkent, az, hogy a játé-

1 Magyar Bálint : A százéves Nemzeti Színi áz. Kincstár 51. ?z. 27. 1.
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kok rendszeres megindulása után mind kevésbbé láttak német színi
előadást. A régi kisszemélyzetű színházakban mindenki csaknem minden
nap játszott s így nem járhatott a német színházba. A nagy pesti német 
színház egy-egy nevezetes vendégének felléptére elmentek, ha tehették 
s jobbjaink tanultak is tőlük. Akadt olyan eset is, hogy utánozták őket. 
így veti a kritika Egressy szemére, hogy Lear király szerepében An- 
schützöt utánozza. Ettől azonban játékmodora még nem vált németessé.

Még kevésbbé lehet szó az ötvenes évek előtt francia hatásról; 
Egressyn kívül Rachel pesti vendégjátékáig 1851-ben senkisem látott 
játszóink közül eleven francia színészt.

Hogy a német hatás alól már korán szabadulni igyekeztek színé
szeink, azt már az idegen drámák első honosításai is mutatják. A fordí
tásnak ez a módja az iskolai dráma hagyományában gyökerezik, annak 
három évszázados gyakorlata az idegen tárgynak magyar talajba ülte
tése. A színészírók magyar dráma híjján honosítanak idegen darabokat 
s az iskolai játékok módján alakjaik szavajárását zamatos népi fordula
tokkal tűzdelik meg. S mikor ezek a népies szólások a színészek ajkát 
az eleven színpadon elhagyják, az már aligha történhetik a németek mód
ján. Ha Kelemen László ifj. Stephanie nyomán készült Tsapó Péteré ben 
«l'ickerment» helyett azt mondja a magyar színész, hogy «Eb az inge 
helyén is*, s ahelyett, hogy «so wár ich sitzen gebliebem, legalább nem 
maradtam volna a tsávábam, vagy ha ilyen zamatos szólásokat hallat, 
hogy «Soha két ház ebe nem voltam*,1 a magyar fordulatok mögött már 
magyar alak állott ; színészi megtestesülésének mintája nem a német 
színpad, hanem a magyar élet.

Mert a színpadi átdolgozások kérdése nemcsak nyelvi kérdés. A ját
szók számára egy-egy ilyen darab nem irodalmi mü, nem nyelvművelő 
gyakorlat, hanem eleven játék, művészi feladat. Ha Mérey Sándor Lear 
királyból Szabolcs vezért alkot, vagy III. Richardból Tongort s körülte 
^Komárom állapottyát* rajzolja a X III. században, az írott szövegben 
ez csak névcsere. De nem az az előadott darabban. Az előadó már nem 
is gondolt III. Richardra és Lear királyra, nem Shakespearere és nem 
Angliára, Magyarországra és a magyar hősökre szállt alkotó képzelete. 
Talán egy nagy közéleti vezető, katona vagy államférfi vonásait vetítette 
a múltba ; mindenesetre megalkotta a magyar színpadon a magyar hős 
alakját, ahogy alkotó művészi képzelete sugallta : így született meg a 
magyar történeti hős a magyar színpadon, még mielőtt a magyar törté
neti dráma megszületett volna. S ezek a kezdetleges, holt szövegben talán 
nevetségesnek ható honosítások első drámaíróink, Katona József és Kis
faludy Károly ihletői lettek. Még jelentősebbek a magyar színjátszás 
kialakítása szempontjából. S ha a szöveghűséghez ragaszkodó filológia 
s a tudós sznobizmus Shakéspeare-torzítást és kezdetleges irodalmi ízlést 
emleget is : ezek az első honosítók a magyar színjátszás megindítói voltak.

Még továbbment ez a folyamat a másik síkon, a vígjáték s a polgári 
dráma terén. Itt már az írott szöveg a honosításnak a névcserén kívül

1 V. ö. Zolnai Béla: Kelemen László Tsapó Pé'erérö'. Irodalomtörténet 
334 s kk. 11.
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is több helyi elemét szőheti be. Kelemen már idézett Tsapó Pétert a Bráu- 
ausot tsapszékké magyarítja s a szavak mögött ott él a magyar falu 
anélkül, hogy ez az át dolgozónak szándékában lett volna ; csak egy
szerűen nem volt más faluképzete. S minthogy nem szavakat fordított, 
hanem azok nyűgét lerázva, cselekményt helyezett át, művészi munkát, 
valódi nemzetesítést végzett. Mardel és Stunzból Markó és Sörge lesz a 
magyar szövegben ; eddig a technikai változtatás. De hogy mint komák 
jelennek meg, arról mitsem tud a német szöveg ; ez már a magyar élet.

A történeti és lovagdrámák magyarításából a magyar történeti 
dráma született, a vígjáték és polgári dráma honosításából a magyar nép
színmű. Népies alakok egész galériája vonul fel ezekben a fordításokban. 
Már az 1792-i állandó előadások megnyitó darabjában. Bárány Péter
nek Brühl nyomán készült Talált gyermekében ott van az öregbíró és 
Fitzondi, a süket kántor ; Sághy Ferencnek Schikaneder nyomán készült 
magyarításában, A postakocsisokbán megjelenik az első nótárius, Kele
men László Tsapó Péteré ben már együtt van az egész kupaktanács ; 
Szomor Máté K iki saját háza előtt seperjen c. magyarításában megjelenik 
az első tót a magyar színpadon az Árvából tutajon jött Tsipkevits pat- 
varista személyében. A muzsikus cigány első jelentkezése Horváth János 
Plautus-honosításának, a Khremesnek Bürde «tzigány hegedűsében* van 
s a Kongrióbán már egész cigánypereputtyal találkozunk.

Ezek az alakok már a papiroson is tőrülmetszett magyarok. Mennyi
vel inkább azok lehettek a színpadon! Magyarország minden részéből, 
főkép az Alföldről jöttek első színészeink, színmagyar vidékről, nagy
részt a faluból s a németes Pest-Buda magyarjai számára az életből elle
sett vonásokkal, elsőnek mintázták meg a magyar falu alakjait. Innen 
mentek át ezek az alakok az irodalomba éspedig nemcsak a drámairo
dalomba. Itt kedvelték meg őket a német színészek is, akik örömmel 
szerepeltettek darabjaikban — főkép a fővárosi magyar színészet meg
szűnése után — közönségvonzóul magyar népi alakokat. Mintázásuk
ban a reális színművészeti stílus kerekedett felül, az életből ellesett voná
sok ; alakításukban függetlenítette magát leginkább a magyar színész 
a német befolyásától. . ,

Bármily szűkszavúak a színészi teljesítményt illetőleg az egykorú 
források, annyit pusztán a szövegek alapján is megállapíthatunk, hogy 
a magyar színészetben kezdettől fogva megvolt a törekvés önálló stílus 
kialakítására éspedig az eszményítő hősi és a realisztikus játékmodor 
irányában egyaránt. Már a kezdő magyar színművészetben benne volt 
a kettős fejlődés csírája, s ha ez a fejlődés nem maradt is érintetlenül 
külső befolyásoktól, ha részletekben kapott is indítékot különösen a 
hazai német színészektől: mindkét fejlődési vonalában tősgyökeresen 
magyar. A magyar szónoki hajlam öltött testet a hősök tirádáiban s a 
magyar élet realisztikus megfigyelése a vígjáték figuráiban.

Ha már most ennek a magyar színjátszó stílusnak az általánosságo
kon túlmenő imertető jegyeit keressük, szinte leküzdhetetlennek látszó 
akadályokra bukkanunk. Az első magában a színművészet természeté
ben van. A színésznek nemcsak nevével, de művészi alkotásával is elmegy 
«az idők hajója* s csak közvetve közelíthető meg. Nagy színészeink
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művészi teljesítményeinek jellegzetes jegyeit alig-alig állapította meg 
a magyar színészettörténeti kutatás. Nincsenek jó színész-jellemzéseink. 
Amik vannak, nagyrészt anekdotagyüjtemények és anekdotakincsük 
sem jellemző, mert úgy vándorol egyik színészünkről a másikra, mint 
a középkori prédikációk példatára. Ha azonban a dolgok mélyére tekin
tünk, az okot is könnyen megkapjuk. A színészjellemzéseknek egykorú 
kritikákra kellene épülniök s ezek egymásnak ellentmondók, vagy ami 
még nagyobb baj, semmitmondók. Az ellentmondó bírálatokból kritikai 
rostával kiszemelhető az igazság, de mit kezdjünk a sok «nagyszerűi>, 
«utolérhetetlen* és «páratlan» alakítással? Kevesebb baj van a gánccsal, 
mert ezt mindig jobban indokolják. Rakodczay Pál, a magyar színészet 
történetének minden dilettantizmusa ellenére is kellőleg nem méltányolt 
derék és lelkes munkása, hiába sürgette és kísérelte meg a színész játé
kát rögzítő, leíró kritikát : különösen a hírlapi kritikában ma is ott kísért 
az egyoldalúan magasztaló, vagy célzatosan ^lerántó* bírálat, mely sem
mit sem rögzít a színész játékának jellegzetes vonásaiból.

Tudományos módszerességgel készült színészmonografiákra volna 
szükség, ahol a bírálatokat nem ismétlik, hanem valamennyit forrás
értékük szerint kritikai rostálás alá vetik s egyéb források, fökép ábrá
zolások, emlékiratok, levelek alapján próbálják megközelíteni a színész 
testi és lelki valóját.

A hivatásos színjátszásnál tisztábban őrizte meg a magyar játék
stílust a népi színjáték s jellemző jegyeit talán erről az oldalról lehetne 
legjobban megközelíteni. De a kutatás mai állása szerint ezekből inkább 
azt a negatív eredményt szűrhetjük le, hogy a magyarságban semmi, 
vagy nagyon kevés a hajlam a drámai kifejezésre. Gazdag népi líra, bő 
epika mellett a népi játékok erei igen szegények. Kiadva legalább igen 
kevés van s a kiadások csak a szövegre szorítkoznak ; az előadás 
módjáról nem szól a hozzájuk fűzött magyarázat s összefoglalásról vagy 
a bennük nyilatkozó lelkiség kutatásáról szó sincs.

Bizonyára vannak itt is még feltárható kincsek s gazdagabb anyag 
mellett talán némikép módosul majd népi játékaink szegénységéről 
vallott felfogásunk. Gazdagabb anyag mellett majd nem is kell osztat
lan egységnek tekinteni a magyar népi játékok egész területét s beszél
hetünk majd olyan vidékekről, ahol élénkebben pezseg a játékos kedv ; 
valószínűleg Erdély lesz az a terület, ahol arról is tudunk, hogy a csík- 
somlyói misztérium játékok a nép széles köreiben visszhangra találtak.

A  magyar nép nagyobb részében azonban kétségkívül szegényebb 
a játékos ösztön, mint az olaszban, délnémetben vagy oroszban. Ez 
egybevág azzal a képpel, melyet eddig a magyar lélekröl rajzoltak, más 
oldalról próbálva megközelíteni.1 A színjátszás lényegében kilépés énünk
ből és sorsunkból ; lázadás a sors ellen, mely egyéniségünk s végzetünk 
börtönébe zárt. A magyar jellemnek viszont egyik legállandóbb vonása 
a passzivitás, sorsába való belenyugvás, mely a kálvinista predesztiná- 
ciós hit elterjedésének is olyan kedvező talaja volt. S ez a vonás évszáza-

1 Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó, Bp, — Mi a magyar ? Szerk* 
Szckfű Gyula, Bp. 1939.
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dokon át mindjobban belerögzödött; inkább védekezett, mint támadott, 
megszokta, hogy sorsát mások intézzék s hogy a nem-cselekvés sokszor 
hasznosabb és jelentősebb számára, mint a cselekvés.

így a magyarság hivatásos színjátszása nem kapcsolódik népi hagyo
mányokhoz : nemzetmentö és művelődési tett. A magyar színház nem 
mulatságok helyéül épült, hanem a magyar nyelv templomának. A dráma 
hiánya azonban nem jelenti egyben a játékos kedv hiányát is. A színészi 
készségnek olyan más forrásai is vannak, melyek dúsabban teremnek a 
magyar lélekben. Legújabban Ortutay Gyula mutatott rá a magyar játé
kos kedvnek egy eddig figyelemre alig méltatott megnyilatkozására, a népi 
játékos szokásokra. Itt nem jelentkezik az elszemélytelenedés vágya, de 
évődéseiben benne van a játékon, éspedig a szellem játékain érzett gyö
nyörűség. Ehhez járulnak a magyar fajnak más adottságai, az adomázó 
kedv, az előadó készség, a rigmuson érzett öröm s a szónoki hajlam.1

Ha a Nemzeti Színház első nemzedékének színjátszó művészetét 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy ebben a főszerepet a szó viszi. Pedig ennek 
a nemzedéknek színjátszó művészetét méltán fogadhatjuk el jellegzete
sen magyar színjátszásnak. Ez a gárda majdnem kizárólag a magyar 
középnemességnek abból a fajilag egészen keveretlen rétegéből került 
ki, mely akkor az irodalom vezetését is kezében tartotta. Asszimilált 
csak kettő volt az egész társaságban : Megyeri-Stampf és Déryné Szép- 
pataki-Schenbach Róza. Ennél csak az első magyar színjátszó társaság, 
a Kelemen-féle csapat volt magyarabb, ahol a tagok aláírásai mellett 
ott van a nemesi címer pecsétlenyomata is. Az ő játékukról azonban csak 
egészen szűkszavú források állnak rendelkezésünkre, még arcuk vonásait 
is teljesen elmosta az idő s nem őrzi képes ábrázolás. Alkotásaiknak még 
emlékét is elnyelte a magyar ugar.

Annál szerencsésebb helyzetben vagyunk a Nemzeti Színház első 
nemzedékével szemben. Művészetük emlékét Vörösmarty és Bajza 
kritikái őrzik. A magyar színibírálatnak ez a két klasszikus úttörője nem 
merül ki dicséretben és gáncsban. Gyakorlati tanácsaikból megkapjuk 
a játék képének negatívját, dicséreteikből a pozitív vonásokat. A jelleg
zetesen magyar vonások kihámozásánál Vörösmarty bírálatai a bizto
sabb kalauzok. Bajzára hatással voltak az egykorú német elméletek 
s Engel mimikája, Seckendorf és Thürnagel nyomán kerek ded mozgást, 
szoborszerű állást, hullámvonalakat kíván a színésztől. Vörösmarty is 
írt Elméleti töredékeket, de bírálói gyakorlata éppoly érintetlen maradt 
elméletétől, mint drámái dramaturgiájától, ő  az elmélettől ment, józan 
magyar szemlélő és bírálatai pontosan tükrözik a magyar elgondolást 
a színjátszás mivoltáról; s minthogy ez a magyar színjátszás gyakor
latából szűrődött le : maga a magyar játék.

Ennek a játéknak a tengelye a szó, a szépen zengő és érthető magyar 
szó. A játék célja a megérttetés, fösajátsága a nyugodt, tiszta vonal, a 
világosság. A homály, a sejttetés nem kenyere a magyar színésznek, a 
tudatalatti s az eksztatikus elragadtatás nem fér meg nyugodt vonalveze
tésével. Vörösmarty és Bajza beszéde szerint ítélik meg a színészt. Vörös-

1 Kis magyar népraj?.
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marty meg is mondja, hogy minden játék alapja a tiszta, világos érte
lemmel bíró beszéd. Elharapott szavakat, szenvedélytől artikulálatlan 
beszédet nem tud elviselni. «Rossz játékot eltűrünk hazafiságból, — 
mondja — érthetetlent nem.* Megrója Szentpéteryt, hogy a szavakon 
túlmenően némajátékkal él, mert «szóbeli előadásban az ily némajáték 
csak segédeszköz s azért azt a legnagyobb mérséklettel s szabatossággal 
kell használni, különben nem ok nélkül azt kérdezhetjük : miért nem 
beszél, ha oly nagy indulatban van.*

A szónak ez a túlsúlya népi játékainkban és* népi játékos szokásaink
ban is fellelhető. Tengelyükben az elme játéka áll, s ennek hordozója a 
szó. Míg más népek játékaiban a sokszor az öntudatlan elragadtatásig 
menő mozdulatok és táncok viszik a vezérszólamot, nálunk a szertartá
sosan emelkedett s a tréfásan enyelgő beszéd váltakozása a játékok hor
dozója.

A szó kultusza a magyar színjátszást a franciával teszi rokonná, bár 
nem követi azt a túlzott és öncélú, a köznapi beszédtől teljesen elszakadó 
páthoszban. A magyar színész emelkedett beszéde nem jut cl soha az 
éneklő hangsúlyig, az mindig a köznapi beszéd alapjain áll s annak ünnepi 
zengésű, emelkedett átszínezése, a «hűtlen hűség, mely szebbít, nagyít*, 
de a sulykot soha el nem hajítja.

Természetes, hogy Vörösmarty kedveltje a két legszebben beszélő 
magyar színész, Laborfalvi Róza és Egressy Gábor. Egressy pályája 
elején, mikor még inkább csak természetes színészi egyénisége nyi
latkozik meg s csak Bajza és Vörösmarty felfogásának hatása alatt 
áll, a szépen zengő magyar beszédet teszi játéka súlypontjává. Külföldi 
tanulmányútja után azonban a mozdulatokra s a némajátékra siklik át 
a súly : ezt tudatosan teszi, rájön, hogy «így is lehet* s hogy természeti 
adottságainak ez jobban megfelel, mert a sors nem áldotta meg erős, 
ércesen zengő hanggal. Új modora szemben találja magát Vörösmarty 
és Bajza ízlésével. Bajza megrója a Kegyencben Egressyt a «tagok vonagló 
játéka* miatt, mert a színjátszás művészi értékének az a fokmérője 
hogy «bizonyos öntudatos mérséklet korlátái közt csupa hanglejtés által 
mit tud a színész kifejteni, mert a drámában a fő kép csakugyan a beszéd, 
a mimika, az úgynevezett akció csak árnyéklatok amannak kiemelésére. 
Beszéd által kell főleg életet és értelmet adni annak, mit a költő holt, 
fekete betűkbe lehelt.*

A beszéd vezérszerepe mellett a «bölcs mérséklet* a másik követel
mény s Lázár a pásztorban Bajza erősen megrója Egressyt naturalista 
játékáért. Vörösmarty is hibáztatja, ha valaki «igen is természetesen jő 
ki a színpadra*, s «abban mindenkor kell lenni valami művészi tiszta
ságnak, még akkor is, midőn a színész rondát, tisztátalant játszik*. Ez 
a «bölcs mérséklet* mindig legmagyarabb színészeinknek volt leginkább 
sajátja. Ezért szeretik Vörösmarty és Bajza Szentpéteryt s ezért tartja 
öt a harmadik nagy magyar színikritikus, Gyulai a legnagyobb és leg
magyarabb színészünknek. S ha a magyar színjátszás később sokat fej
lődött és színeződött is, ez a «bölcs mérséklet* jellemzője maradt továbbra 
is. A magyar színész nem a francia klasszicizmus, nem is a goethei «schöne 
Natur*alapján áll, hanem belső sugallatát és első nagy és legmagyarabb
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színésznemzedékének hagyományát követi, mikor Arany János taní
tását magáévá téve, nem a valóság, de «annak égi mása* hevíti.

Ez kissé megadja a magyar színész alkotásának alsó és felső hatá
rát. Sosem fullad lapos naturalizmusba, a tudatalattinak kifejezése épp
oly nehezen sikerül neki, mint az irreális , a csupán játékos megtestesí
tése. Nagy naturalista színészünk nem volt, s jellemző, hogy első kómi- 
kusunk, ki a groteszk felé hajlott, az asszimilált Megyeri. Annál jobban 
sikerül a magyar színésznek az, ami az alsó kómikum s a tragikai páthosz 
közt fekszik. Első nemzetiszínházi gárdánk legsikeresebb működési terü
lete a magasabb vígjátéks a középfajú dráma. Shakespearchez is az emel
kedett beszéd s az áradó páthosz útján jut közelebb. A romantikában a 
szép szavak csengése vonzotta később is a magyar színészt s mindig tehet
séges tolmácsolójuk v o lt : de irrealitásait kevésbbé tudta éreztetni. 
Jellemző erre nézve, amit Ódry Árpád Cyranojáról mond az egykorú 
kritika, hogy úgy hat, mintha nem is játszaná, hanem inkább halvány 
iróniával magyarázná hősét. Az elme játékaiban való kedvtelés, melyet 
népi játékos szokásainkban megfigyelhetünk, ismét a francia színját
szásra emlékeztet a magyar színész játékában. Ez tette későbbi színé
szeinket a párisi szalóndráma mesteri tolmácsolóivá. A «bölcs mérséklet* 
mellett a magyar színész ezért is jobb bonvíván és jobb szalónszínész, 
mint bohózati figura.

A magyar színészanyag később nem maradt sem faji, sem társa
dalmi szempontból ennyire egységes. Már nem vidéki paplakok, köz
nemesi házak adják a gyarapodást ; a színészet nemzeti küldetés helyett 
a hőskor elülte után pálya lett s a Nemzeti Színház második és harma
dik nemzedéke már nagyrészt kevert fővárosiakból gyarapszik. Az új 
oltás azonban nem árt a fának : új ízekkel, színekkel gyarapítja a gyü
mölcsét, de alapjellegét nem változtatja meg. A századforduló színészei 
a  nyugatosokkal együtt Páris felé tekintenek, de nem vetnek meg semmi 
idegen hatást ; s ezeket bőven közvetítik a magánszínházak hasznot- 
hajtó vendégegyüttesek befogadásával még a kezdők és fiatalok számára 
is, kiknek nincs módjukban külföldre m enni; a fiatal nemzedék mohón 
szív fel minden idegen hatást Szada Jakkotól Reinhardtig. A század- 
forduló átmeneti zavarai után azonban a magyar színjátszás ismét önma
gára talál s a «nyugati szellők* már nem tépázzák fájának Keleten nőtt 
törzsökét, csak játszadoznak leveleivel.

Ha összevetjük népi játékainkból és Vörösmarty, Bajza, Gyulai 
kritikáiból leszűrt tanulságainkat a magyar színészetről szóló külföldi 
megfigyelésekkel, mindjárt szemünkbe tűnik az alapvonások állandó
sága. Ezek a tanúságtételek a magyar vonások megállapításánál legjelen
tősebb forrásaink. Gyéren csordogálnak ugyan, nehezen lelhetők fel, 
összegyűjtésük ugyancsak fontos feladat lenne a részletkutatás számára. 
Csak a legújabb időre nézve állnak rendelkezésre, mikor a magyar színé
szetet értékei tudatában már a ^szeretném magam megmutatni* vágya 
hevítette s együtteseivel külföldre ment. Egyoldalúak is ezek a kritikák, 
jóformán csak német nyelvterületről valók s így a magyar színjátszók
nak csupán azokat a tulajdonságait emelik ki, melyek őket a német 
modortól megkülönböztetik.
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A magyar színjátszóknak első nagyobb megmutatkozása külföldön 
az 1892-i bécsi vendégjáték. Addig inkább csak népszínmü-együttesek 
szerepeltek külföldön s ezek természetesen egyoldalúan mutatták be a 
magyar színjátszást s néprajzi kuriózumként hatottak. A Nemzeti Szín
ház színészei 1892-ben Bánk bánt játszották, az Ember tragédiáját, Csiky 
Nagymamáykt, Donna Diánát, Constanlin abbét s Grillparzer Medea\kt, 
mindenkép sokoldalúan mutatkozva meg. A bécsi sajtó hidegnek találja a 
magyarok játékát s az egyik bírálat azt mondja, hogy a magyarok tűz 
ellen impregnálva voltak, mint díszleteik. A magyaroktól, mint keleti 
néptől valami olaszos élénkséget s a romantika magyarság-képzete sze
rinti pusztai szilajságot vártak s ennek épp az ellenkezőjét kapták a 
nyugodt, fegyelmezett, kevés külső eszközzel dolgozó természetes játé
kot. Mi ez, ha nem a «bölcs mérséklet ?»

S ezt emelik ki a legújabb, a Nemzeti Színház 1941-i frankfurti és 
berlini vendégjátékáról szóló német kritikák is. «Indessen bleibt die 
Zucht dér Geste wie des Wortes gewahrt: gelegentlich nobel-konventio- 
nell gebannt, bisweilen ekstatisch ausbrechend, im ganzen aber doch 
klassisch im Sinne des wortbestimmten Masses* — írja Jörgen Petersen 
a Dos Reich 1941. június i-i számában. A művészi mértéktartást emeli 
ki Uray Tivadar Ftfwsíjában is, ki inkább bensőséges, mint elementáris 
volt. De kiemelik a magyar színészet másik jellegzetes vonását, a beszéd 
kultuszát is. Dicsérik a magyar színészek nemes, lendületes páthoszát, 
érzik játékukon, hogy a Nemzeti Színház hagyományában a szó művé
szete az uralkodó. A némettől leginkább megkülönböztető sajátsága 
a magyarok színjátszásának, hogy kevésbbé elvont: Faustjuk, Mephistó- 
juk emberibb, színesebb, egész világuk érzékibb és életszerűbb.

Ezek a kiragadott vonások természetesen nem határozzák meg s nem 
merítik ki a magyar színjátszás gazdag valóságát. A magyar színjátszás 
esztétikája ma még meg sem írható és be sem férne egy ilyen szerény tanul
mány keretébe ; mindez inkább csak útkeresés egy távol felvillanó cél 
felé. De bármily távoli is, mégis csak ez a magyar színészettudomány 
egfőbb célja.

Pukánszkyné Kádár Jolán.
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