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keresi, hogy hol kezdődnek az író-
ban egyénisége első vonásai, mi 
van meg benne már most a későbbi 
író képéből, melyek azok az alkotó 
erők, amelyek továbbfejlődtek 
benne avagy kimaradtak egyénisé-
géből. Kétségtelen, hogy Prohászka 
Ottokár ifjabbkori írásainak e 
szempontoktól függetlenül is meg-
van a vonzó értékük: elbeszélései-
ben az élet egyes mozzanatait köl-
tői és bölcselkedői erővel mélyen 
átható reflexiók sokoldalú gazdag-
sága, leírásaiban pedig a benyomá-
sok frissen szemléltető ereje és 
nyelvének festői pompája. De ezen 
értékek megállapításához a teljes-
ség igénye odakívánja a már érin-
tett vonatkozások megvizsgálá-
sát is. 

Prohászka Ottokárnak már ezek 
az alkotásai is a jövendő szónokot 
jelzik, még pedig azon formák sze-
rint, amelyek benne később egé-
szen különálló stílussá és mód-
szerré fejlődtek ki. Feltűnő prózá-
jában az erős líraiság; a benyomá-
sokkal szemben való eleven érzé-
kenység; a képzelet döntő uralma, 
mely erősen metaforikussá színezi 
az előadást s a gondolatot nem 
közvetlenül láttatja, hanem eszthé-
tikai elemek alá fátyolozza és így 
engedi érvényesülni; a felvett be-
hatások szónoki feldolgozása és ki-
fejezése, a modern világ problémái-
nak részvevő megérintése; minde-
nekfölött pedig a stílus újszerű-
sége. Mikor Prohászka ezeket a dol-
gait írta, a magyar prózai stílus 
még a nagy örökségek nyomdokain 
járt. De az ő stílusa már nem min-
den részében az előző hagyomá-
nyok neveltje. A merész asszo-
ciációs kapcsolatok, a megszemé-
lyesítésnek a szóképeket önállósító 
nagy szerepe, általában a stílusnak 
a tárgytól elváló, különhatású ér-
vényre juttatása, mik stílusára jel-
lemzők: a magyar stílus nagy át-
alakulásának idejét jelzik. S ha 
arra gondolunk, hogy a későbbi 
Prohászka Ottokár milyen kiváló 
stílusművész, akkor — ezeket az 
első munkálatait szem előtt tartva 
— joggal mondhatjuk, hogy őt nem-
csak egyénisége, hanem írásművé-
szete is nevelte szónokká. Neki te-
hát nemcsak a szónoki irodalom-
ban, hanem a magyar stílus törté-
netében is fontos helye van. 

Brisits Frigyes. 

Színjátszástörténet. „A magyar 
színészet története": ezt a címet 
adta Pataky József, a Nemzeti 
Szinház tagja, egy tavaly megjelent 
munkájának, mely a magyar szín-
házi viszonyok történetét a legré-
gibb időktől 1887-ig öleli fel, vagyis 
a Nemzeti Színház fennállásának 
ötvenedik évéig. Könyve első része 
a kezdet küzdelmeit ismerteti, a má-
sodik a Nemzeti Színház történeté-
vel, a harmadik a vidéki színházak-
kal foglalkozik. 

Ily nagy anyagot csak vázlatosan 
ölelhet föl 223 oldal, s eredetiségre 
sem nagyon törekedhet. Az első rész 
fejezetei Bayer József alapvető 
nagy művére, a Nemzeti Játékszín 
Történetére támaszkodnak; másod-
kézből veszi az utolsó rész anyagát 
is. Legeredetibb része a közbülső. 
De nem is az eredetiség itt a főkér-
dés. Ö kézikönyvet akart írni s mun-
kája e tekintetben csakugyan hiányt 
pótolt. 

Könyvével kapcsolatban önként 
fölvetődik a színháztörténetek pro-
blémája. A mult században a szín-
házak történetét a kultúrtörténet 
egy fejezeteként fogták fel; főkép 
filológusok foglalkoztak vele s az 
anyaggyüjtést szerencsésen be is fe-
jezték, annyira, hogy ma már e te-
kintetben csak részletek pótlására 
lehet szükség. Az irodalomtörténet 
is lényegileg ugyanezen módon fog-
lalkozott a játékszín multjával, leg-
följebb bizonyos száraz kimutatások 
(napi kiadások és bevételek mérlege 
stb.) mellőzésével tért el a színház-
történet említett válfajától. 

E filológiai természetű munkála-
tok kielégítő képet csak a játék-
szín gyermekkoráról nyujthatnak, 
későbbi fejlődésének bemutatására 
azonban elégtelenek. A színjátszás, 
a színház e legsajátabb principiuma, 
bár többnyire párhuzamosan fejlő-
dik a korszerű irodalmi irányokkal, 
mindenesetre önálló életet is él, s 
megvan fejlődésének a maga külön, 
szerves folyamata. Nem elég tehát 
a színházak külső történetének ada-
tait föltárni és elrendezni. Ez alap-
vető munkálat végeztével tovább 
kell mennünk. Színháztörténetek 
mellett és után most már a színját-
szástörténet is múlhatatlan szükség. 
Utalt erre már Rakodczay Pál is, ki 
színjátszástörténetünk anyagát sok 
találó észrevétellel gazdagította. 

Színjátszásunk csak az ötvenes 
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évek után vált öntudatos művé-
szetté; öntudatossá tette a történeti 
szempont és a külföldi színházak ha-
tása, mert bizonyos iránya, nem 
akarom stílusnak nevezni, a legpri-
mitívebb színháznak is van. Az e 
pontig vezető fejlődés földerítése 
volt a színháztörténetek első fel-
adata. Erre vállalkozott többek közt 
Bayer József és Rakodczay Pál. Ba-
yer József, aki a legrégibb időktől 
1837-ig állította össze az anyagot, 
kétkötetes munkájában a „színészet 
nemzeti, kulturális missziójáról" és 
„műveltség-történeti jelentőségéről" 
beszél, a magyar drámairoda-
lom történetében a drámát és színé-
szetet „párvonalosan" tárgyalja, 
hogy „egymásra hatásuk annál fel-
tűnőbb legyen". — Rakodczay Pál 
teóriában modernebb, mint Bayer; 
az 1837 és 1850 közti évek színháztör-
ténetével foglalkozott, a színjátszást 
tartva szem előtt. Éles hasonlattal 
mutat rá, hogy milyen helytelenül 
jártak el, akik csak kultúrtörténetet 
láttak a színháztörténetben és „szín-
házépítési és pénzgyüjtési vajudá-
sokkal" foglalkoztak színjátszás he-
lyett: „Éppen olyan ez — szerinte —, 
mintha a cinquecento művészettör-
ténetét úgy adná valaki, hogy azt 
mutatná ki nagy szorgalommal, mi-
lyen épületet adott Gyula pápa Mi-
chelangelonak, hogy fessen benne, 
mennyibe került az épület, mit kap-
tak a munkások, mit maga a festő 
stb." Az anyaggyüjtés, bár igénybe-
vett egy emberéletet, egyiküknél 
sem volt öncél. Az ő életmunkájuk 
árán lesz lehetséges a színjátszás-
történet megírása. 

Bayer és Rakodczay munkái két 
tipust képviselnek és ebbe a két fő-
osztályba sorozhatok az összes többi 
színháztörténetek. Bayer tisztán a 
tárgyra szorítkozik, csak az akkori 
színház lebeg a szeme előtt, primi-
tívségével és küzdelmeivel; írásain 
nem látszik meg, hogy színházba 
járt és hogy ismerte saját korának 
színművészetét. Szaktudása nem 
irányult speciálisan a színháztörté-
netre; az ő általános kultúrtörténeti 
érdeklődése épp oly jól megörökít-
hette volna a Nemzeti Múzeum vagy 
a Tudományos Akadémia történetét 
is. Könyvei kiváló és jól rendezett 
forrásmunkák, csak ezek alapján le-
het továbbmennünk. Bayer nem ér-
tékeléseket, hanem alapos részlet-
kutatásokat adott. — Nagyjában 

ugyanez áll Rakodczayra: könyvei 
szintén használható forrásmunkák, 
de igen rosszul rendezett anyaggal. 
Ő a másik pólus képviselője; nem-
csak hogy nagyon jól ismerte a szín-
művészetet, de mint színigazgató 
ebben élt és ebben harcolt. Mint szí-
nész tisztában volt a kulisszatitkok-
kal és szerepekkel, mint félreértett 
és el nem ismert tehetség azonban 
nem tudott objektív ítéletet mon-
dani. „Egressy Gábor és kora" című 
főművében saját, érvényesülni nem 
tudó egyéniségét szólaltatta meg és 
Egressy védelmében önmagáról be-
szél. Nem azért ad igazat Egressy-
nek Gyulai, Greguss és Salamon 
Ferenc egykorú bírálataival szem-
ben, mert objektíven erre a meg-
győződésre jutott, hanem mert adott 
esetben ő is Egressy felfogását tette 
volna magáévá. — Följegyzéseiben 
és kritikáiban sok a találó megjegy-
zés; hiányzik azonban belőlük va-
lami a tudományosság elemi kellé-
keiből. 

Ez a két tipus található meg a kül-
földi színháztörténetekben is. A 
francia színház már a XVII. szá-
zadban élte virágkorát és azóta ál-
landó följegyzések és összefoglaló 
munkák foglalkoznak a színház tör-
ténetével. A franciáknak általában 
igen nagy érzékük van a színját-
száshoz, a napilapok ma is hasábo-
kon át foglalkoznak egy-egy művész 
alakításával, teljesen kifejező és 
összefoglaló színjátszás - történetük 
azonban nincs. — Hasonlókép a né-
meteknél; dr. Hans Landsberg 
(Theater Kalender, 1911.) a színház-
történetek bibliografiáját adja és be-
vezetésében ugyanezt állítja: „Mint-
hogy a színháztörténet aránylag 
még igen rövid életű és szerényen 
igen kis térre szorítkozik, így ter-
mészetes, hogy összefüggő munkák-
kal nem rendelkezhetünk. Nincs 
használható német színháztörténe-
tünk ..." Bibliografiájában is tisztán 
megkülönböztethető a föntemlített 
két tipus: a filológus és a színész (az 
utóbbi rendesen rossz filológus); 
igen jellemző, hogy a legnépszerűbb 
német színháztörténetet Eduard 
Devrient írta. 

A felsorolt tények magyarázata 
igen egyszerű: a színész játékát, 
melyet Schiller, Victor Hugó és Pe-
tőfi után a halandóság fájdalmasan 
romantikus fátylába burkoltak, so-
káig nem igyekeztek, mert nem tar-
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tották lehetségesnek, megörökíteni. 
Pedig minden nagy színész alakítá-
sában van valami halhatatlan, nem 
is szólva egyes darabok általános 
színészi felfogásáról. Amilyen ártal-
mas néha a hagyományhoz való ra-
gaszkodás, sok esetben, pl. Moliéreé-
ben, olyan biztos játékstílust teremt, 
mely idővel megdönthetetlenné vá-
lik. Mikor Antoine Tartuffe-öt mo-
dern ruhában, mint társadalmi da-
rabot játszotta, egyesek kinevették, 
mások érdekes kísérletnek tartották, 
de mindnyájan visszatértek a Comé-
die Francaise hagyományos felfogá-
sához. — Garrick III. Richard-alakí-
tásáról oly pontos följegyzések ma-
radtak, hogy akadhat olyan tehetsé-
ges színész, aki ezt felhasználva, el-
játssza a szerepet Garrick ötletei-
vel, ha — sajnos — nem is Garrick 
tehetségével. — Max Hermann he-
lyesen foglalja össze a mondottakat: 
„Kívánjuk és jogosan kívánjuk, 
hogy színháztörténet-tudományunk 
legyen, — ezzel azonban ma még nem 
rendelkezünk. Hiszen meg sem tud-
juk határozni megfelelően a jövő 
tudományának feladatait." Max 
Hermann is a színjátszást tartja 
szem előtt; ő több színész játékát re-
konstruálta, s különösen érdekes, 
hogy Hans Sachs színpadi- utasítá-
sai alapján következtet a nürnbergi 
mesterdalnok-színházra. Ezt a mód-
szerét igyekszik általánosítani, de 
már Edgar Gross (Deutsche Bühne 
von Georg Plotke, 1919) is kimutatja, 
hogy ez csak bizonyos esetekben le-
hetséges, elsősorban primitív szín-
művészetnél; az olasz díszlet-szín-
padra pl. már ez a megoldás nem 
alkalmazható. — Hekler Antal (A 
görög színház esztétikája) a görög 
színjátszást az ásatásoknál talált 
edények figurái alapján igyekszik 
összeállítani és a színpad elválására 
építészeti bizonyítékokat hoz fel. 

Már ebből is látszik, hogy a szín-
háztörténet, éppúgy, mint a rende-
zés, nemcsak szakismeretet, de sok-
oldalú tudást kíván, hiszen a szín-
játszáson kívül felöleli a kosztüm, 
díszlet és rendezés történetét is, min-
den pillanatban átnyúl az építészet, 
festészet, szobrászat, zene és tánc 
birodalmába. — A legkülönösebb 
azonban, hogy nekünk, bár szorgal-
mas filológusokban nem szűkölkö-
dünk, összehasonlító színháztörténe-
tünk nincs. Pedig csodálatos, hogy 
még külsőségekben is milyen pár-

huzam vonható a színházak történe-
tében: a bécsi régi Burgszínház és 
francia színház küzdelme megfelel 
nálunk a magyar és német színház 
harcának. Az opera és dráma ver-
sengése mindenütt megtalálható. — 
A Paulay-korszak jelenti a Nemzeti 
Színház második virágkorát; Paulay 
történeti és irodalmi tudással, szín-
padi érzékkel vezette a színházat. 

Moliéret pl. a francia rendező-
példányok szerint adta, Shakes-
peare rendezésénél Laube ren-
dező-példányait tanulmányozta; 
megnézte a meiningeniek elő-
adásait; a modern francia dara-
bok (ifj. Dumas, Augier) bemutatása 
előtt a főszereplőkkel együtt meg-
nézte a párisi előadást. Igen érde-
kes lenne annak megállapítása, hogy 
mit tanult külföldön, hogyan vitte 
azt magyar színpadra és mit tartott 
jobbnak el nem sajátítani. 

Idetartozik a stílus problémája is. 
A weimari iskola például, a túlzott 
szavalással, melyet ha Laube szerint 
nem is Goethe honosított meg, de 
kétségtelenül pártfogolt, Auschütz 
közvetítésével került a Burgszín-
házba. Színészeink (elsősorban Eg-
ressy) bécsi látogatásaival jutott el 
hozzánk és napjainkig talált magyar 
követőkre. — A stílus története lép 
előtérbe a Shakespeare-daraboknál 
is. Ezúttal is Bayer vetette meg az 
alapot (Shakespeare hazánkban, 1909) 
és mi csak Riedl sorait idézhetjük 
róla: „Nem tudom, van-e a német 
vagy francia irodalomnak könyve, 
mely a nagy britt műveinek terjedé-
sét az anyag ily nagy uralmával be-
széli el." Bayer azonban lezárja 
munkáját a Kisfaludy-Társaságtól 
kiadott Shakespeare-fordítások meg-
jelenésénél (a mult század hátvanas 
éveiben) és nem emlékezik meg 
azokról az előadásokról, melyeken 
maga is résztvehetett. — Riedl új 
utat mutat tanulmányának bevezető 
soraival (Shakespeare és a magyar 
irodalom): „Minden művelt nemzet, 
minden korszak másként fogta fel 
Shakespearet." Fejtegetéseiben Gun-
dolf nyomán haladt, aki a színház-
ban az „apparatust" látja meg min-
denekelőtt. Mindketten szellem-tör-
ténetet írtak, a stílus-történetnek 
adtak irányt, mert minden művelt 
nemzet és minden korszak másként 
fogta fel Shakespearet — a színpa-
don. Bayer összegyüjtött anyagát 
véve alapul, a különböző játékstílu-
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soknak és Shakespeare darabjainak 
színpadi életét kell feltámasztania a 
színjátszás történetének. 

Ezek alapján a legtermészetesebb-
nek az látszanék, hogy a színházi 
ember a legjobb színháztörténész; 
egyszerűen elmondja azt, amit látott 
vagy amit csinált, összehasonlítja 
felfogását mások munkáival és így 
a legkomplikáltabb kérdéseket is 
tisztázza. A gyakorlat azonban egé-
szen mást mutat. A színházi ember 
gyakran rossz teoretikus; a legtöbb 
színész emlékirata anekdota-halmaz, 
mely néha jó forrásmunka. Még 
Laube könyve (Das Burgtheater) 
sem ad tiszta képet a rendezéséről, 
viszont kétségtelen, hogy sok min-
dent sejtet. Antoine naplója (Mes 
souvenirs sur le Théatre Libre 1922) 
a műsor belső tartalmáról, színját 
szásról és rendezésről csak halvány 
fogalmat ad. Reinhardt nem írt mű-
vészetéről, de három könyv őrzi em-
lékét, három igen gyönge és koránt-
sem objektív könyv. 

Gordon Craig (De l'art de théátre) 
már világos képet ad színpadi 
felfogásáról, de e kitünő teoretikus 
elmélete nem valósulhatott meg a 
gyakorlatban. Hevesi Sándornak A 
színjátszás művészete c. könyvét 
nem lehet a szó szoros értelmében 
vett színháztörténetnek nevezni; ő 
onnan indul ki, ahová minden jó 
színháztörténész igyekszik: a problé-
mából. Ezek alapján, ha nem is idő-
rendben, de történetet ad és könyve 
a mai napig az egyetlen magyar 
könyv, mely megérdemli a színját-
szástörténet elnevezést. 

A magyar színjátszástörténet 
azonban még a jövő feladata. A filo-
lógiai munkákon és egykorú föl-
jegyzéseken kívül őszinte és teremtő 
színibírálatnak kell támogatnia, oly 
színikritikának, mely nemcsak bí-
rál, hanem ismertet, összehasonlít és 
leír. Gyulai színikritikái szolgálhat-
nak példaképen; dramaturgiai dol-
gozatai nemcsak színi bírálatok, ha-
nem színjátszástörténeti részletek. 
Ezek alapján a rendező-példányok, 
színházi múzeumok és fényképek se-
gítségével el lehet érni azt, amit ed-
dig csak megközelítettek s amit esz-
tétikusaink közül talán csak a fia-
talon elhalt Vértesy Jenő (A ma-
gyar romantikus dráma) tudott 
volna megoldani. Könnyű és szép út 
Gyulai, Greguss és Salamon Ferenc 
után haladni. Vajjon utalhatnak-e 

majd ily elődökre azok, akik vala-
mikor az 1923. év színháztörténetét 
fogják kutatni? Siklóssy Pál. 

Irodalmunk külföldi ismertetői. 
Egy csinos kiállítású német könyv 
és egy olasznyelvű vékony, zöld fü-
zet fekszik előttünk. Mindkettő köl-
tészetünk bűvös lámpájával igyek-
szik a magyar szellemi élet sugarait 
idegen szívekbe vetíteni. 

Az egyik (Anton Laban: Ungarn 
in seiner Dichtung. Amalthea-Ver-
lag, Zürich—Leipzig—Wien) költé-
szetünk történetét mondja el, azaz 
hogy nem az egészet, mert okszerű 
korlátok közé szorítva anyagát, csu-
pán a lírai s elbeszélő-költészetet 
öleli fel. Csak alkalomadtán vet egy 
pillantást a drámára. A régi monda-
világ, a középkori legendák Arany 
Jánosnak egy-egy szépen fordított 
költeménye körül csoportosulnak. 
A renaissance és reformáció kor-
szaka Balassa Bálint alakjában kí-
sérli meg közelférkőzni az idegen-
hez. A „Hit és Nemzet" eleven ereje 
Zrinyiben szimbolizálódik. Azután 
sorra kerülnek: a kuruc költészet, 
az „újraébredés" (különösen Csoko-
nai), a „romantika kék virága" 
(Kisfaludy), a Vörösmarty körül 
fölpezsdülő „új élet", a „fénylő csil-
lag" (Petőfi) s végül a „beteljese-
dés" (Arany János). A könyv fele 
az utóbbi két költőnek van szen-
telve. 

Az imént idézőjel közt felsorolt 
fejezetcímek már elég biztosítékot 
nyujtanak arról, hogy e könyvecske 
távol áll minden pedantériától. 
Egy-egy költőnk alakját a jól oda-
vetett korkép keretéből emeli ki. 
Rövid, évszámot kerülő élet- és jel-
lemrajzai mintegy kommentárul 
szolgálnak ahhoz a számos költe-
ményfordításhoz, meg szemelvény-
hez, melyek tulajdonképen a könyv 
törzsét alkotják. Lábán Antal ritka 
gonddal és ízléssel válogatta össze 
őket. Annyira lelkiismeretes, hogy 
például az egyik Petőfi - vers-
ben két fordítás sikerültebb strófái-
ból szövi össze példáját. A Perlen-
berg Arthur (budapesti miniszteri 
tanácsos) által fordított Balassa-
költemények Kuruc-dalok, Csoko-
nai-versek itt jelennek meg először. 
Hűségüket, csinos formájukat külön 
dicséret illeti. 

A szerző élvezetes elbeszélése esz-
tétikai műveltségének is számos ta-




