
S Z E M L E 

A magyarság őstörténete és mű-
veltsége a honfoglalásig. Az utóbbi 
években, a nagy anyagi és erkölcsi 
összeomlás idejében, őstörténetünk, 
honfoglalásunk és az Árpádok kor-
szaka az a tárgykör, amely szinte 
szuggesztív erővel köti le a magyar 
történeti tudományok művelőinek 
érdeklődését. A történetírással váll-
vetve meglepő sikerrel dolgozik a 
nyelvészet is az 1300 előtti századok 
problémáinak a megfejtésén. És 
elsősorban az ő eredményeinek kö-
szönhetjük, hogy világosság kezd 
derülni számos olyan kérdésre, 
amely eddig talán örökre megold-
hatatlan gyanánt rögződött meg a 
köztudatban. Pedig bizony ezek a 
kérdések nem elméleti jelentősé-
gűek, nem puszta tudóskodó játé-
kok, hiszen rajtuk sarkallik a ma-
gyar fajiság kialakulása. Fajunk 
eredetének a tisztázása meg külö-
nösen azért időszerű, mert azok a 
néplélektani sajátságok, amelyek je-
len és jövő életünknek egyaránt 
végzetes tényezői, az Árpádok ki-
haltáig terjedő időkben fejlődtek ki. 

Ebben a meggyőződésben vett fel 
a Magyar Tudományos Akadémia 
készülő magyar nyelvtudományi 
kézikönyvének bevezető füzetei közé 
több olyan tanulmányt, amely a 
magyarság faji kialakulására és je-
lenlegi hazájának megteremtésére 
vonatkozó kutatások eredményeiről 
tájékoztatja nemcsak a szaktudóso-
kat, hanem a nagyközönséget is. 
Ilyen az a két tanulmány, amely a 
kézikönyv első kötetének 5-ik és 7-ik 
füzeteként most jelent meg: Gróf 
Zichy Istváné „A magyarság őstör-
ténete és műveltsége a honfoglalá-
sig" címen, Hóman Bálinté pedig 
„A magyarok honfoglalása és el-
helyezkedése" címen. Ezúttal Zichy 
dolgozatával foglalkozunk. 

Ez a munka kitünő példa arra, 
hogy az emberi történet problémái 
mennyire nem szorítkoznak egyet-
len tudomány: a régi jó „történet-
írás" területére. Sőt éppen ott, ahol 
a „történetírás" forrásai teljesen 

bedugulnak, a régiségtan, néprajz, 
nyelvtudomány, növény- és állat-
földrajz bőven adják a felvilágosí-
tást a beléjük temetett ősi réteg-
törmelékekről, ha a varázspálca jó 
kézben van. És Zichynél valóban 
jó kézben van! Az ősi mult leg-
csekélyebb kövülete fölött megrez-
dül, és ritka biztossággal csap le 
arra a helyre, ahonnan az elsülyedt 
élet emlékeit napvilágra hozhatjuk. 

Az őstörténeti kutatásnak egyik 
legfőbb és legmegbízhatóbb eszköze 
a nyelvtudomány, amely a maga 
hangtörvényeivel, szófejtéseivel és 
jelentésmagyarázataival gyakran 
megtalálja a vezető fonalat oda is, 
ahol minden más tudomány szálai 
megszakadnak vagy összekúszálód-
nak. Egy szó ősi jelentésének a 
megállapítása sokszor valamely nép 
környezetváltozásainak, életkörül-
ményei vagy műveltsége módosulá-
sának a történetíró előtt teljesen 
rejtett mozzanatairól lebbentheti fel 
a fátyolt. Pl. amikor a nyelvészet 
részeg szavunkat a réüL réülés 
(= hevül, hevülés) szókkal roko-
nítja, akkor azt is kimutatja, hogy 
az tulaj donképen az ugor ősvallás 
szókincsének a maradványa és ere-
detileg az ugor varázsló-papot, az 
ú. n. samánt illette, aki vallásos he-
vületben, önkívületben, extázisban 
volt. Vagy ősvallásunk török elemei 
közé világít be a bűbáj szófejtése. 
Előrészének ugyanis eredetileg is 
varázs, varázslás volt az értelme, a 
másodiknak meg szalag, kötelék. 
Ebből nyilvánvaló, hogy a török-
ségtől átvett varázslási módok kö-
zött ott lehetett a szalaggal való 
megkötés is. 

Szinnyei József volt az első, aki 
„A magyarság eredete, nyelve és 
honfoglaláskori műveltsége" című 
munkájában nyelvünk eredeti finn-
ugor és hon foglaláselőtti török jö-
vevényszavait mint művelődéstör-
téneti adatkészletet rendszeres vizs-
gálat alá fogta és történetileg is-
mert nyelvkincsünkből történetelőtti 
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műveltségünk képét megrajzolta. 
Szinnyei termékeny kezdeményét, 
ezt az ú. n. nyelvészeti paleontoló-
giát folytatja Zichy és alkalmazza 
újabb irányokban is. 

Zichy magyar-ugornak hívja azt 
a népet, amelyben a magyarság leg-
első gyökereit kell keresnünk. Ez a 
magyar-ugor nép a finn-ugor nép-
családból kivált ugor ősnépnek 
egyik ága, amelynek huzamosabb 
ideig kellett együtt élnie az obi-
ugorokkal, a ma már kihalóban lévő 
vogulok és osztjákok elődeivel. 
Abból a szókészletből, amelyet az 
összehasonlító nyelvészet megálla-
pításai szerint a magyar-ugorok 
használtak, tárgykörök szerint gyak-
ran árnyalatokig elfinomodó, he-
lyenkint meg éppen megelevenedő 
képét adja Zichy a magyar-ugor 
kor műveltségének. A nyelvhason-
lítás adataiból levont következteté-
sei kiegészítése vagy kritikai ellen-
próbája végett minden tárgykörhöz 
megvonja a néprajzi párhuzamokat 
azoknál a népeknél, melyeknek a 
nyelve a magyar-ugor nyelvnek ro-
konsági vagy érintkezési körébe 
esik. Ebből a néprajzi összevetésből 
az is kiderül, hogy a magyar-ugorok 
műveltségének nyelvünkben reánk 
örökített vonásai igen sokban meg-
egyeznek nyelvrokonainknak, fő-
képen az obi-ugoroknak majdnem 
napjainkig leszármazott műveltségi 
állapotával. 

Kapjunk ki néhány marék kövü-
letet a magyar műveltség ez alap-
rétegéből: a magyar-ugor művelt-
ségből! A magyar-ugorok nyelvé-
ben föltűnően sok ponton meghatá-
rozott tárgykörré kerekednek ki az 
íjas vadászatra, halászatra és vad-
növények gyüjtésére vonatkozó ki-
fejezések. Nyilvánvaló jele ez a nép 
zsákmányoló életmódjának. Jóval 
kevesebb az olyan szó: eb, ló, juh, 
melynek alapján néhány háziállat 
ismeretét tehetjük fel. Növényter-
melésre egyáltalában nincsen szá-
mottevő nyelvi bizonyítékunk. A 
ház, fél (ajtó-) és küszöb szavaink 
valami tartósabb jellegű hajléknak 
a nyomai. A ruházkodás terén egy 
ujjas, övezett, tehát legalább deré-
kon alul érő ruhadarabról alkotha-
tunk hozzávetőleges képet, melynek 
előállítása fonás és varrás útján 
történt. Házi fölszerelésükhöz tar-
tozott a fazék; ebben főztek, még 

pedig — kozmásan is. Legtöbb fém-
nevünk ebből a korból való ugyan, 
de mivel a rokonnyelvi megfelelők 
jelentése nagyon ingadozik (pl. a 
mi vas szavunk rokonságának vas, 
érc, réz és drót értelme van), alig 
hihetjük, hogy a fémek ismerete 
vagy éppen megmunkálása előre-
haladottabb fokon állott volna, fő-
képpen pedig az nem valószínű, 
hogy a fémek kitermeléséhez értet-
tek. Az olvasás vagyis számolás, a 
hosszúság- és időmérés elemei (öl, 
arasz; év, hó, hét) ismeretesek voltak 
már a magyar-ugor korban. A csa-
ládi élet fejlettségére vall, hogy a 
családtagok viszonyát jelölő sza-
vaink nagyobbrészt a magyar-ugor 
korból maradtak ránk. A mostoha-
apára és -fiúra szavai az ősi nyelv-
nek csak úgy lehettek, hogy az öz-
vegyek újra férjhez mehettek. Volt 
valamilyen, a szűkebb család fölött 
álló, nemzetségféle társadalmi ala-
kulat is. A vallásra vetnek vilá-
got ezek a szók: javas vagy jós 
(— gyógyítással foglalkozó ember, 
de mágus is); orvos ( = bűbájos, va-
rázsló); hagymáz gonosz, külö-
nösen víziszellem, betegségokozó); 
imád. 

Zichy a történelemben teljesen 
nyomaveszett ugor őshazát keresve, 
a magyar nyelv állat- és növény-
neveit fogja vallatóra és kereszt-
kérdéseire ezek valóban tájékoztat-
nak is a magyar-ugorok földrajzi 
elhelyezkedéséről. Az állatok közül, 
melyeknek a neve a magyar-ugor 
korból való, a sün az Urai-hegység 
aljáig él. A méh és vele a méz az 
Irtis és Ob vidékéig átmegy az Ura-
lon. A nyuszt az Uralon túli vidék 
állata. A fák közül a szilnek egyik 
változata szintén tenyészik az Ural 
mögött is. Tehát a magyar-ugorok-
nak ezeket a többi finn-ugorokkal 
közös állat- és növényneveiket még 
akkor sem kellett tárgy híján el-
felejteniök, ha egy bizonyos ideig 
az Uralon túl laktak is. 

A fogoly madárnév, finn-ugor 
megfelelői szerint, eredetileg a csá-
szármadárra vonatkozott. A fagyal 
szó pedig a finn-ugor nyelvekben 
nem a mi fagyalunknak, hanem a 
berkenyének a neve. A fogoly és 
fagyai jelentésváltozása pedig úgy 
történhetett meg, vagyis az északi 
erdővidéken élő fajd féle császár-
madárból úgy válhatott fogoly, ez a 
jellegzetes síksági állat, a berkenyét 
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meg úgy szoríthatta ki a fagyai, 
hogy a magyar-ugorok az orosz 
steppétől északra húzódó fenyőöv-
ből, erdővidékről délibb, szabad 
mezőségre, az Urai-hegység két ol-
dalán, a tölgy és a mogyoró határa 
fölött elterülő pusztákra költözköd-
tek le. 

Azon a területen, ahol újabban a 
finn-ugor népek őshazáját keresik: 
a középső Volga vidékén, a régé-
szeti kutatások sajátságos kettős 
műveltség emlékeit derítették fel. 
Van itt néhány nagyobb, főképen 
bronzeszközökben gazdag sírmező, 
amely kereskedőtelepek lakóitól 
származik. De ezek mellett és több-
nyire velük egy korból, nagyobb 
számmal tűnnek fel kisterjedelmű, 
árkokkal erődített lakóhelyek. Az 
utóbbiak népessége leginkább csont-, 
kisebb mértékben kő-eszközöket 
használt, bár valamennyire ismerte 
a fémeket, sőt azok feldolgozását is. 
Ezekből az ú. n. csontos gorodiscsék-
ből (váraeskákból) előkerülő mű-
veltségi elemek javarésze összevág 
a magyar-ugoroknak nyelvi és nép-
rajzi adatok alapján rekonstruált 
műveltségével. A csontkultúra át-
terjed az Urai-hegységen; tehát az 
állat- és növénynevekből levonható 
földrajzi következtetések mellett 
szintén azt bizonyítja, hogy a finn-
ugor népek legkeletibb szárnyát al-
kotó magyar-ugorok őshazája az 
Urai-hegység két oldalán, a mai 
Perm kormányzóság déli részén 
volt. 

Zichy azoknak a turkológusoknak 
a véleményét fogadja el, akik a hún-
bolgár viszonyra nézve a két nép 
azonosságát hirdetik. Föltevése sze-
rint azok a húnok, akik kínai nyo-
más miatt két ízben: Kr. e. 36. után 
és Kr. u. 91. táján nyugat felé ván-
doroltak, az uralvidéki magyar-
ugorok mellé, vagy közé telepedtek. 
Ezeknek a húnoknak tulajdonítja a 
nyelvünkben kimutatható nagyon 
jelentékeny ó-csuvas, máskép bol-
gár-török hatást, sőt a finn-ugorság 
legkeletibb ágának török jellegű 
néppé való átalakítását. — Németh 
Gyula, nemrég tartott akadémiai 
székfoglalójában lényeges különbsé-
geket mutat ki a hún és bolgár 
nyelv között és ezzel megingatja a 
hún-bolgár azonosság elméletét. A 
Zichy és Németh észrevételei nyo-
mán támadó számos kérdés most 
van vizsgálat alatt és amíg ezek 

nem tisztázódnak, addig az ural-
vidéki hún-magyar kapcsolat dolgá-
ban határozott állást nem foglalha-
tunk. 

Ahogy a magyar-ugor műveltsé-
get felidézi Zichy, éppen olyan éles 
szemmel és biztos fogással tárja fel 
a csuvas-bolgár jövevényszavaink 
mögött lappangó műveltségi rétege-
ket is. Igen érdekesek dolgozatának 
azok a pontjai, melyekben a bolgár 
jövevényszavainkból kikövetkezte-
tett műveltségi vonásokkal párhu-
zamosan a kínai források alapján 
megrajzolja a Kr. előtti húnok mű-
veltségének vázlatát. És ha kiderül 
is, hogy a hún műveltség nem köz-
vetlen forrása a mi török jellegű 
műveltségünknek, Zichy összeveté-
sei messze távlatot nyitnak a török 
népek sok százados művelődési kö-
zösségére. 

Bolgár-török növény- és állat-
neveinknek a növény- és állatföld-
rajzi adatokkal való összevetéséből 
az uralvidéki őshazától délebbre és 
nyugatabbra eső lakóhely körvona-
lai bontakoznak ki. T. i. a kőris 
Oroszországban kelet felé csak a 
Don vidékéig terjed, a som pedig 
még addig sem ér el; azonban mind 
a kettő előfordul Krimben és gya-
kori a Kaukázusban. Ugyanitt ho-
nos fanemek: az alma, körte és kö-
kény. A Kaukázus vidékének és az 
Azovi-tengerbe ömlő Kubán folyó 
fölött elterülő síkságnak a borz, gö-
rény, ürge, az Azovi-tenger mocsa-
rainak a gödény rendes lakói vol-
tak. A tok meg a sőreg szintén az 
itteni vizek jellegzetes halfajtái. A 
szőllő, bor, söprő, szűr ugyancsak a 
Kaukázus-vidéki ősrégi török szőlő-
művelés, sőt bortermelés nyelvi ha-
gyatékai. Zichy mindebből azt ol-
vassa ki, hogy az uralvidéki két 
mozzanatú hún hatás után a Kauká-
zustól fölfelé az Azovi-tenger keleti 
partvidékén az alsó Donig (innen: 
Dentü,azaz doni magyar) az előbbi-
vel rokon bolgár-török hatás érte a 
magyarságot. 

Ezt a tájékot a többé-kevésbbé vi-
lágos történeti források is magyar-
bolgár érintkezés színhelyének mu-
tatják. Konstantinos görög császár-
nak a X-ik században kelt adatai 
szerint a magyarok régebben akkori 
első vajdájukról, Levediről, Leve-
diának nevezett földön huzamos 
ideig, valószínűleg háromszáz évig, 
együtt éltek a kazárokkal, akik mint 
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a Kr. u. Vl-ik századi türk (ebből a 
mai török népnév!) birodalom elő-
örsei alkották meg országukat a 
Kaukázus fölött a Kaspi-tó és az 
Azovi-tenger között elterülő sík-
ságon. A magyarok a síkságnak 
nyugati, a kazárok pedig keleti fe-
lén laktak. Ezért hívták görög kút-
fők szerint amazokat nyugati, eme-
zeket pedig keleti turkoknak vagyis 
türköknek, emlékeztetőül arra, hogy 
a türk birodalomból váltak ki. 

A bolgár mondai hagyomány és a 
történeti források szerint is, már 
Attila korában, majd később a Vl-ik 
században (esetleg az Attila biro-
dalmának felbomlása után keletre 
visszavándorló hún töredékekkel 
együtt) éltek a jelzett területen bol-
gár törzsek. Ilyenek az onogurok 
(a nevük = tíz nyíl, azaz tíz törzs); 
valószínűleg Vl-ik századi utódaik 
az utigurok. Szintén bolgárok az 
utigurokkal együtt emlegetett kutri-
gurok. Ezeket a bolgárokat az V-ik 
század hatvanas éveiben a török-
fajú szavirok vagy szabirok, 558-
ban az ugyancsak török avarok, 570 
körül a türkök szorongatták és haj-
tották fennhatóságuk alá. 600 tájé-
kán pedig, mint említettük, a kazá-
rok terjesztették ki rájuk uralmu-
kat. 

Zichy ismertetett dolgozatában 
arról nem beszél, miként jutottak a 
magyar-ugorok a bolgárok közé, 
illetőleg az Uraitól a Kaukázushoz. 
Azonban a nyilvánosság előtt még 
ki nem fejtett nézete szerint ezt az 
áttelepedést csak egy urali török 
hatás fölvételével lehet megmagya-
rázni. T. i. egy ugor nép eredeti va-
dászó-halászó mivoltában a steppén, 
ezen a száraz, füves, vadban és hal-
ban szegény térségen nem hatolha-
tott keresztül, hanem azt valami lo-
vas-nomád török nép (bolgár, sza-
bir?) vagy már addig magához ha-
sonította, vagy pedig mint szolgáit 
átszállította. Eszerint két szakaszos 
török befolyással kell számolnunk: 
urálival meg kaukázusival, megje-
gyezve azt, hogy az utóbbi valami-
kor az V-ik században kezdődhetett 
meg. 

A magyar-ugorok és bolgárok 
több százados együttlakásából idő-
vel gazdasági és társadalmi kötelé-
kek fejlettek ki, amelyek végre a 
különböző fajú törzseket egy néppé 
foglalták össze. Csuvas-bolgár jöve-
vényszavaink alapján megmérhető 

az a hatalmas lendület, amit a bol-
gár-törökséggel való érintkezés, 
majd összeolvadás a kedvezőtlen 
viszonyok miatt addig fejlődésükben 
elmaradt magyar-ugorok anyagi és 
szellemi műveltségében és társa-
dalmi szervezettségében felidézett. 
Ez a bolgár hatás olyan sorsdöntő 
fordulatot hozott a magyarság fej-
lődésébe, melyhez foghatót talán 
csak a kereszténység teremtett. 
Igazi lélekváltás történt ebben a 
korszakban! A bolgárok átvették a 
magyar-ugorok nyelvét, gazdagítva 
azt saját felsőbbrendű műveltségük 
szókincsével; a magyar-ugorok meg 
magukba fogadták a bolgár-törökök 
lelkét. 

A szlávok az Azovi-tenger mellé-
kéről, a hajdani onogur földről 
származó magyarokat az onogur 
névből eredő ugri, még pedig fekete 
ugri névvel jelölték meg, míg a raj-
tuk uralkodó kazárokat fehér ugrik-
nak hívták. Az ungar és az ezzel 
összefüggő nevek, pl. hungarus, 
amelyeken a magyarok először a 
közép- és nyugateurópai népek köz-
tudatában elhelyezkedtek, ebből a 
szláv ugriból keletkeztek. Ez is an-
nak a jele, hogy a magyar törzseket 
a bolgár néphez számították, vagy 
pedig legalább a fent jelzett kap-
csolat révén bolgároknak nevezték. 

A magyar, régen mogyer név elő-
részének: magy-nak a megfelelőjé-
vel a vogulok magukat és az osztjá-
kokat nevezik meg. Tehát ez a név 
az ugorok együttélésének a korából 
maradt a megoszlás után keletkező 
ágakra. Azonban eredetileg termé-
szetesen még nem volt nemzeti név, 
csak a nyelvben és életmódban ha-
sonló emberek jelölője. Mikor pedig 
a magyar-ugorok a bolgárokkal 
együtt éltek, a magyar név a nyelv-
ben eltérő ugor törzseket emelte ki 
a bolgár politikai vagy gazdasági 
közösségből. A IX-ik század elejé-
től, amikor a bolgárok vagy elköl-
töztek vagy legalább részben bele-
olvadtak a magyarságba, az Azovi-
tenger vidékén emlegetett bolgárok-
ban már magyarokat kell látnunk. 
Akkoriban kezdett nemzeti öntuda-
tuk is határozottabb formába kris-
tályosodni és ennek megfelelően a 
magyar is összefoglaló nemzeti ne-
vükké válni. 

Az Azovi-tenger mentének bolgá-
rai között a magyar törzsek ú. n. 
félig települt életmódot folytattak 
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és a földmívelésnek meglehetősen 
haladott fokát ismerték. Itt, a Kau-
kázus környékén, álltak érintkezés-
ben a mai oszétek őseivel, az alá-
nokkal és tőlük vették át pl. az 
eredetileg királynő, úrnő jelentésű 
asszony, továbbá a híd és vért sza-
vakat. A Kaukázus déli részén fekvő 
keresztény Örményországnak, vala-
mint a Krim és Tamán félszigetek 
bizánci városainak a szomszédsága 
szintén emelhette művelődési szín-
vonalukat. A nomád életformákból 
kibontakozó életviszonyai indíthat-
ták a bolgár-magyarságot arra, 
hogy a különböző szabir, avar, tö-
rök, kazár hódítások idején is ra-
gaszkodjék munkája értékeit őrző 
ősi területéhez. Mindaddig aláve-
tette magát a műveletlenebb, de 
harcedzettebb nomád népek hódítá-
sának, amíg a kíméletlen besenyők 
el nem űzték sokszázados lakóhelyé-
ről és ki nem szakították a kazár 
állam politikai közösségéből. 

Konstantinostól tudjuk, hogy a 
besenyő támadás miatt hazájukat 
vesztett magyarok Levedi első 
vajda vezérlete alatt a Dnyepertől a 
Szeretig terjedő Etelközbe költöz-
tek, amelynek déli határa a Fekete-
tenger és a Duna volt. Területi el-
különültségükben is valami szövet-
ségféle összeköttetést tartottak fenn 
a kazárokkal és a kazár nagy-kán 
ösztönzésére választották meg az 
inkább csak ranggal, mint hatalom-
mal felruházott és kündünek cím-
zett első vajdájuk: Levedi mellé Al-
mos fiát, Árpádot tényleges ural-
kodónak vagyis gyulának és ezzel 
döntő lökést adtak a törzsek nem-
zetté való összeforrásának. Innen, 
Etelközből, adófizetéssel járó ural-
mat gyakoroltak a szomszédos szlá-
vok fölött és harcokat folytattak a 
Kijevben (székelő skandináv varé-
gekkel. 

Zichy befejezésül a honfoglalás-
kori régiségekre tesz néhány becses 
észrevételt. Ezek szerint a leletek 
zöme közös vonásokat mutat és így 
a magyarság egységes jellegű mű-
veltségéről tanúskodik. A tárgya-
kon jelentkező díszítési stílus kiin-
duló pontjait a Sassanida-kori per-
zsa művészetben kell keresnünk. Ez 
a post-sassanida stílus pedig való-
színűleg a Kazár-birodalomban fej-
lődött ki és onnan terjedt szét Dél-
Oroszországban. Az is lehetséges, 
hogy Kherzon és egyéb feketeten-

geri görög telepek, majd később a 
bizánciak átvették ezt a stílust a 
magyaroknak szállított cikkek dí-
szítésére, hogy a „barbárok" ízlésé-
hez alkalmazkodva, árúik kelendő-
ségét fokozzák. 

Azt gondoljuk, a tanulmány gaz-
dag tartalmának ez a vázlatos is-
mertetése minden további méltatást 
fölöslegessé tesz. Csupán azt jegyez-
zük meg, hogy a bőséges tudomá-
nyos fölszerelés és a szabatos mód-
szer éppenséggel nem akadálya an-
nak, hogy az elsősorban tudományos 
kézikönyvbe szánt munka az át-
tekinthető elrendezés és világos elő-
adás révén széles körben találjon 
olvasóközönséget. Pais Dezső. 

Színházi szemle. A Nemzeti Szín-
ház új rezsimjének az idei évadban 
tán legértékesebb munkája a Shake-
speare-darabok újszerű előadása 
volt. Az „újszerű" jelző azonban a 
rendezés szándékát nem fedi egé-
szen, hiszen a cél itt éppen az, hogy 
a régi angol színpadhoz olyan kö-
zel férkőzzék az előadás, amennyire 
csak lehet. E nemes és művészileg 
igen nagysúlyú szándék elsősorban 
az „igazi Shakespearet" akarja 
megmenteni, azt a Shakespearet, 
amelyet a modern színpadnak a 
régi színjátszással szemben álló 
céljai és lehetőségei eredetiségük-
ből meglehetősen kiforgattak. Az 
új színpad a maga dekorált zsú-
foltságával e darabok sok változá-
sát nem tudta színrehozni, hanem 
összevonásokkal, kurtításokkal igye-
kezett minél kevesebb képbe össze-
húzni Shakespeare darabjainak 
centrifugálisabb szerkezetét, ezál-
tal azonban nemcsak hogy sok 
szépség esett áldozatul a rendező 
ceruzájának, hanem egyúttal lénye-
gesen meg is hamisította e darabokat. 
Shakespeare jeleneteinek szorosan 
egymásbakapcsolódó, egymást mű-
vészileg fejlesztő szakadatlanságát 
hézagos szeletekre szabdalta, meg-
zavarta e darabok időszámítását, s 
erőszakos rövidítéseivel és össze-
vonásaival a drámák eredeti öko-
nómiájából egyes szereplőket kelle-
ténél erősebben kiemelt vagy pedig 
elhalványított. 

De még egyéb hibák is történtek. 
Az utóbbi évtizedek színjátszásának 
egyik főelve a tömegek nagyobb 
szerepeltetése volt, s ahol erre 
Shakespeare darabjaiban alkalom 




