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A műalkotásban a téma és a megformálás módja is újszerű. 
A protestáló munkás alakja — ha nem is teljesen ismeretlen 
— , meglehetősen ritka irodalmunkban. Utolsó század negye-
dünk alkotásaiból mindössze két példát hozhatunk: Szigli-
geti Ede Sztrájk és Tóth Ede Tolonc című drámáját. Ugyan-
akkor a novella hőse nem a csetlő-botló, nevetésre ingerlő, 
hanem az ösztönösen ugyan, de cselekvő, sorsába bele nem 
nyugvó, saját pusztulását is vállaló parasztság. 

A drámai feldolgozás, a „népdráma" (Rejtő István) a mű-
vészi jelentés lényegét is megadta: a parasztság a XIX. szá-
zad utolsó éveiben még csak „magánvaló" osztály, osztály-
létét és ebből fakadó érdekeit felismerni, megfogalmazni még 
nem képes, összeütközése a földesúri hatalommal így tömeg-
pszichózisra épül. Az írói ábrázolás célja tehát a kapitalista 
világban érvényesülő bellum omnium contra omnes elve, az 
egyes egyének atomizált élethalálharca, amely e szinten szük-
ségképpen tragédiához, pusztuláshoz vezet. 

Novellatípusunk jelentősége a későbbiekben sem szűnik 
meg, továbbra is egyéni és közösségi ellentmondások, kol-
líziók megjelenítésének eszköze. „Földrengésjelző szerepe" 
(Diószegi András) a húszadik század irodalmában is nyomon 
követhető, pl. Móricz novelláiban. 

G Y Ö R K É ILDIKÓ 

A SZÍNJÁTÉKTÍPUSOK 
VILÁGTÖRTÉNETE 

Székely György A színjáték világa című könyvében — mint 
alcíme jelzi — ezen művészeti ág társadalomtörténetének 
vázlatát írja meg. Továbbá szemléltetni kívánja, hogy „az 
emberiség színjátékos tevékenysége" a történelem folyamán 
„megszakítás nélküli jelenség" a dráma történetével szem-
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ben, amelynek - mint írja — „világirodalmi értékű kor-
szakai tudvalevőleg igen rövid időtartamúak". A megsza-
kítás nélküli színháztörténetet a színjátéktípusokban ragadja 
meg ; vagyis nem egy-egy nép, nemzet vagy földrész színház-
történetét adja. A színjátéktípusok elméletét pedig éppen 
ő dolgozta ki előző könyvében, így a saját munkájára támasz-
kodik. Itt, ebben a munkában egy-egy színjátéktípust a követ-
kezőkkel jellemez, illetve ír le: az adott kor és társadalom, 
a tulajdonviszonyok, a játék alkalma és feladata, helye és 
kerete, továbbá a játékosok társadalmi helyzete és az adott 
nézőközönség. (Vö.: 11. old.) 

Előző könyvében meghatározók között szerepelt még a 
dráma: Színjátéktípusok leírása és elemzése című munkájá-
ban egy-egy színjátéktípus leírásához 14 szempontot adott 
meg, közülük a 10. a „Mese, mesefüzér, cselekmény"; 
a l l . pedig a „jellemek és alakok". 

Mivel a színjáték kétségkívül önálló műalkotás, saját 
hatása, illetve mondanivalója, világképe és mai divatos szó-
val üzenete is van, nyilván ezek a legfontosabbak. A szín-
játék — és nem az írott dráma! - mindig abban a közönség-
ben kíván erős és közvetlen hatást létrehozni, amely a műal-
kotás befogadásának céljából gyűlt össze. Az, hogy ez a 
közönség kikből, a társadalom mely osztályából, rétegéből 
áll, továbbá, hogy írott szöveget adnak-e elő vagy beszéd 
nélküli színjátékot, továbbá, hogy a szövegnek van-e és 
mekkora művészi értéke, illetve hogy milyen alkalommal és 
milyen helyen valósul meg, milyen belső céllal és milyen tár-
gyi környezetben — nos, ez mind kétségkívül meghatározó 
tényező. De magát a színjáték műalkotását jellemzik-e ? 

Megítélésünk szerint minden színháztörténetnek a legalap-
vetőbb problémája abban a kérdésben rejlik, hogy az imént 
említett tényezők és meghatározók vajon a színjátékműalko-
tásról beszélnek-e avagy annak feltételeiről, részeiről és rész-
leteiről, akárha nélkülözhetetlen feltételeiről és részleteiről. 
A színjátékmű ugyanis az emberi test megnyilvánulásaiban 
jelenik meg. A beszédnek sem a különböző tartalmai tartóz-
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nak par excellence a színjátékműhöz ; ez az írott szöveghez 
tartozik, a színjáték csak felhasználja. A színjátékműhöz a 
beszédnek az a szegmentuma tartozik, amit testi-fizikai té-
nyezők jelenítenek meg : a hangszín és a hanglejtés, illetve a 
test egészével kifejezhető magatartás, valamint a mimika és 
— minden testi mozgást értve rajta — a gesztusok. Egyszóval 
a színjátékmű par excellence abban valósul meg, amit mai 
szóval metakommunikációnak és nem verbális jelrendszer-
nek nevezünk. A színjátékmű nemcsak a nem verbális jelek 
által, hanem ezek ben létezik. A színháztörténetek szinte elhá-
ríthatatlan nehézsége vagy akadálya éppen ebben a punctum 
saliensben jelenik meg. Tudniillik mindazokra az igen-igen 
változatos megnyilvánulásokra és jelekre, amelyek a nem 
verbális kommunikáció jelentéseit hordozzák, nincsenek 
szavaink, nincsenek terminusaink. Ebből következően ma-
gát a színjátékművet nem is lehet leírni, szavakkal nem lehet 
rögzíteni. Hiába él a színjátékmű mindig csak az adott pil-
lanatban, ha lennének olyan szavaink-terminusaink, ame-
lyekkel a megoldásmódok rögzíthetők lennének, későbbi 
időkben is vizsgálható lenne. Ami belőle szavakkal kifejez-
hető és rögzíthető, azok éppen a színjátéktípusokban leírt 
ismérvek ugyan, de nem magára a műalkotásra, hanem külső 
meghatározóira és feltételeire, illetve a belsők közül azokra 
vonatkoznak, amelyeket egy másik jelrendszer, a vonal és a 
szín segítségével rögzíteni lehet, vagyis a lerajzolhatókra. 
Szavakkal csak a néző benyomásai és ítéletei rögzíthetők. 
Nemcsak egy szót lehet a legkülönbözőbb módon kiejteni; 
de igen-igen sokféle jelentése lehet annak az egyszerű gesz-
tusnak, hogy valaki felemeli a kezét. Különböző jelentése 
nemcsak attól a helyzettől függően lehet, amelyben a színész 
felemeli a kezét, de attól függően is, hogy miként emeli fel, 
hiszen ennek a „miként"-nek ugyanabban a helyzetben is 
nagyon sokféle változata és ezen változatoknak még többféle 
jelentése lehet. És minden színjátékműben az ilyen egészen 
egyszerű gesztusnak is a konkrétan megvalósított változata 
hordoz jelentéseket; vagyis a műalkotásoknak éppen azon 
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elemei, amelyeket szavakkal legfeljebb csak hosszadalmasan 
körülírni lehet, de terminusokkal és/vagy szavakkal rögzíteni 
lehetetlenség. Ezért egy teljes színházi műalkotásnak éppen 
azokat a megoldásmódjait nem lehet leírni, következésképp 
az utókor számára hozzáférhetővé tenni, amelyekkel a maga 
világképét, mondanivalóját, üzenetét stb. fejezi ki. Ennek a 
ténynek sok következménye van; pl. az is, hogy egyáltalán 
nem lehet tudni, a színjátékos tevékenység folyamatos törté-
netében — a dráma analógiájánál maradva — mely korok 
színházi műalkotásai nevezhetők világszínházi jelentőségű-
nek és melyek nem. 

Ezért meggyőződésünk szerint a színjáték folyamatossá-
gát akármily pozitív érteimben pl. azzal az implicit jelentés-
sel, miszerint a színjáték fontosabb az írott drámánál, egyál-
talán nem lehet szembeállítani azzal, hogy a dráma „világ-
irodalmi értékű korszakai rövid időtartamúak". Hiszen — s 
ezt Székely György könyve is bizonyítja — írott dráma vol-
taképp minden olyan korban volt, amelyben irodalom egyál-
talán létezett. Csak nem minden korszakban volt világiro-
dalmi értékű és reprezentáns műnem. De hát ez utóbbit mind-
egyik irodalmi műnemmel kapcsolatban el lehet mondani. 

Az előbb említett ténynek az is a következménye, hogy 
nem lehetnek hiteles ismereteink arról, miként formáltak meg 
egy konkrét színjátékművet bármely régebbi kor színészei, 
annak milyen világképe, mondanivalója, üzenete volt. 
Erről a legfontosabb tényezőről csak azóta lehetnek hiteles 
ismereteink, amióta az előadásokat filmszalagra veszik, il-
letve mióta hangosfilm van. Az ezek előtti idők színjátékainak 
a megformálásmódjára és így magának a színjáték műnek a 
„milyenségére —mineműségére csak következtetni tudunk, 
éppen" a Székely György által kidolgozott összetevők-elemek 
alapján. Továbbá azokból a metszetekből, amelyek színházi 
előadásokról készültek, vagy azon festmények alapján, ame-
lyek a színjátékokban előforduló élethelyzeteket ábrázolják. 
A hasonlat erősen sántít, de színháztörténetet írni manapság 
még olyanféle vállalkozás, mintha az irodalom történetét a 
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művek ismerete nélkül, csak tartalmi ismertetések alapján, 
továbbá a kor, az író, a megírás technikai részének, valamint 
az olvasóközönségnek az ismeretében kellene-lehetne meg-
írni. Az eddigi színháztörténetek zöme éppen ezért színház-
történetnek álcázott díszlet-, kosztüm-, színházépület- vagy 
éppen drámatörténet. Noha egy színjátékmű egészében pl. 
még a legmagasabbrendű dráma is csak annyit számít, mint 
a drámai műalkotás esetében ennek persziflált tartalma. 

Mindezekből az is következik, hogy egyetlen színháztör-
ténetet sem lehet elmarasztalni azért, mert éppen arról szól 
legkevésbé, aminek a történetét meg akarja írni; illetve mert 
csak következtetni lehet arra, amiről szólnia kellene. Vagyis: 
mindezeket nem kritikai szempontként említjük Székely 
György könyvének kapcsán, hanem éppen vállalkozásának 
nehézségét és ugyanakkor eredményességét kívánjuk jelezni. 

Hiszen kétségtelen, hogy az objektív nehézségekből adó-
dóan az a legteljesebb színháztörténet, amely a színjátéktí-
pusokat veszi alapul abban a komplexitásban, amelyben 
Székely György megadja. Az emberiség színjátékos tevé-
kenységének a történetét azoknak az életjelenségeknek a 
vizsgálatával kezdi, amelyeket azi. e. 30 000 évvel keletkezett 
barlangrajzok, karcolatok és festmények rögzítettek. Mivel 
erről a korról és az ekkor élt emberről történeti értelemben 
alig-alig tudunk valamit, a színjátékos tevékenység történetét 
elméleti és nem történeti elemzésekkel kezdi. A bölényjelme-
zes vagy szarvasagancsos embert ábrázoló rajzról megálla-
pítja: „Az alak tartása mindenesetre arra utal, hogy nem 
akarta állat illúzióját kelteni; ( . . . ) De a mindennapok em-
beri életéből mégis kiemelte önmagát"; méghozzá olyan 
„létfontosságú élmény" alapján vagy követelményére, amely 
azokról szólt, „akik olyanok, mint mi és mégis mások". A 
rajzokról teljes joggal azt állítja, hogy „másodlagos jelle-
gűek", hiszen „előbb volt a cselekmény (a termelés, a vadá-
szat, a harc, a jelmezbe öltözés), és csak később került sor 
a »leképzésre«". A bölényjelmezes vagy a szarvasagancsos 
ember bármilyen okból vagy bármilyen célból vette fel a 
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bölénybőrt vagy a szarvasagancsot, olyan valamit jelölt már 
ezzel, ami nem б maga. Ehhez azonnal hozzá kell tennünk, 
hogy kétségkívül ezen a ponton kezdődik az, amit ma már 
színjátéknak nevezünk. „Felöltözik ki ennek, ki annak, az-
tán úgy tesz, mintha AZ volna" — írta Jászai Mari. Ennek a 
kitűnő, tökéletesen helytálló, pregnáns mondatnak az „úgy 
tesz, mintha AZ volna" része a voltaképpeni színjáték alap-
ja, elméletének innen kell és lehet kiindulnia. Székely György 
nézőpontja még azokon a lapokon is elméleti, amelyeken a 
barlangrajzoktól az óegyiptomi, illetőleg a görög rítusokig 
eltelt több ezer évet igyekszik áthidalni. És ezzel az elmélet 
megközelítéssel sikerül is. 

Az elméleti indítás felhívja a figyelmet arra, hogy bármely 
dolgot nem kizárólag a történeti folyamat révén ismerünk 
meg, hanem ugyanannak a dolognak a logikai-elméleti aspek-
tusa révén is. Hiszen a történeti folyamat lényegében az 
adott dolog történeti genezisének az ismeretével válhat tel-
jessé és hitelessé; márpedig a legtöbb dolognak — a színjá-
téknak is — épp a történeti genezisét és történetiségének kez-
deti lépéseit ismerjük a legkevésbé. De a logikai-elméleti 
vizsgálódás nemcsak ezen tények-tényezők hiánya miatt nél-
külözhetetlen. A történeti vizsgálódás minden dolognak az 
időben, a különböző feltételek és meghatározó tényezők 
következtében bekövetkező változására, módosulására figyel. 
Ám kevésbé vagy egyáltalán nem válaszol arra, hogy az, 
amit vizsgál, a különböző korok másságában mégis mitől 
ugyanaz, mitől és miért nevezhető ugyanazon névvel vagy 
terminussal. A dolog változásaiban is meglevő azonosságát 
a legtöbb történeti vizsgálat általában magától értetődő adott-
ságnak veszi, holott nyilvánvalóan nem az. Ha a színjáték 
az agancsos ember táncától vagy akár a görög rítustól csak 
változott volna, és nem őrizte volna meg a változáson belül 
is azonosságát, minden korban más és más névvel-terminus-
sal kellene jelölnünk nemcsak a teljes produkciót, de annak 
azon logikai-elméleti alapját is, miszerint itt mindig arról 
van szó, hogy „Felöltözik ki ennek, ki annak, aztán úgy 
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tesz, mintha AZ volna". Ha mindig más és más lenne, egyálta-
lán nem tudnánk, mi a színjátékos tevékenység, mint aho-
gyan a történeti változások ismerete nélkül sem tudnánk 
meg konkrétan, hogy mi is az. A történeti elemzések és vizs-
gálatok mellé ezért tartjuk szükségesnek az elméleti-logikai 
nézőpont beiktatását. 

A magunk részéről — hogy a kritikai szempontokkal 
előbb végezzünk — Székely György könyvéből épp ezt, az 
elméleti megközelítést és elemzést hiányoljuk, mert ez csak 
könyvének első lapjain található; ettől kezdve lényegében 
hiányzik. Nem annak a vizsgálatát hiányoljuk, hogy koron-
ként mit jelent a Jászai Mari mondatában levő „úgy tesz", 
hiszen éppen azt nem lehet tudni, hogy mi konkrétan az 
„úgy". A színészi megoldásmódok elméletileg azonban leg-
alább két változatra absztrahálhatok: a színész az általa 
eljátszott alak tartalmait, illetőleg a maga üzenetét, mondani-
valóját stb. vagy olyan megoldásmódokkal produkálja, 
amelyek a partnere által eljátszott alaknak szólnak, és ezen 
keresztül a nézőkhöz, és így a megoldásmódoknak mint 
jeleknek kettős jelentésük van : egy a partner által eljátszott 
alak és egy a néző számára. De — másodszor — produkál-
hatja a megoldásmódokat mint jeleket közvetlenül a közön-
ségnek, amikor is ezen jeleknek csak a közönség számára 
lesz jelentésük, a partner által eljátszott alakot és a köztük 
levő helyzetet kikapcsolva. Minden valószínűség szerint eb-
ben a kétféle megoldásmódban realizálódik a goethei—lukácsi 
értelmű szimbolikus és allegorikus művészet a színjáték 
művészetén belül. De talán még más tényezőket is magukban 
rejtenek. Úgy tűnik, hogy két alapállás hozza létre azokat a 
megoldásmódokat, amelyek közvetlenül a közönségnek szól-
nak és amelyek jelentései a nézőkkel való közvetlen viszony-
ban születnek meg: 1. amikor a színészek nem az élethez 
hasonlító alakokat és nem az ő valódi életre hasonlító meg-
jelenésmódjait formálják meg, hanem elsődlegesen gondo-
latokat, véleményeket, etikai ítéleteket vagy nézeteket, világ-
nézeti összetevőket, vagy ideológiai tételeket; 2. amikor a 
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színész a saját individuumát, saját magát és saját maga mű-
vészetét közvetíti elsősorban. Természetesen ennek a két 
megoldásmódnak különböző és kevert változatai éppúgy 
lehetségesek, mint ahogy további létrehozó okai is. 

Egyáltalán nem kritikai szándékkal, csak a sajnálkozás 
kifejezéseként mondjuk, kár, hogy Székely György ebben a 
kitűnő könyvben nem vizsgálta meg, hogy pl. a görög és a kö-
zépkori színjátékmű vajon nem az elsőként említett módon 
jelent-e meg; méghozzá elsődlegesen a világnézet közvetítésé-
nek szándékából; illetőleg, hogy a commedia dell'arte vagy 
a romantikus színjátékmű nem a másodikként említett 
módban jelent-e meg; méghozzá a színész individuumának és 
saját művészetének hangsúlyozása céljából. 

Székely György — mivel munkáját a történeti szemlélet 
kizárólagossága jellemzi — igen nagy teret szentel az euró-
pai dráma kialakulása két korszakának; az i.e. V —IV. szá-
zadnak, amikor a görög és az i. sz. IX —X. századnak, ami-
kor a katolikus dráma, illetve színjátszás alakult ki. A drá-
mára való utalás persze később sem hiányzik a könyvből, de 
a hangsúly természetesen mindig a színjátéktípusokon, ezek 
összetevő elemein vagy valamelyik elemén van. És mind a 
kialakulás-létrejövés eme két korszakára, mind a későbbi 
fejlődésre vonatkozóan rengeteg adat és tény olvasható ebben 
a könyvben. A színház történetében talán nincs egyetlen 
olyan lényeges adat vagy tény, amelyet Székely György ne 
említene. Az nyilvánvalóan teljes képtelenség lett volna, hogy 
egész Európára, sőt minden földrészre vonatkozóan ő maga 
folytatott légyen alapkutatásokat. A bőséges jegyzetanyag 
tanúskodik forrásairól, amelyek között Kindermann tíz-
kötetes színjátéktörténete éppúgy szerepel, mint igen sok, 
terjedelemben rövid tanulmány. Mindazonáltal ez a könyv 
mégsem csak kompiláció; s éppen azért nem, mert a maga 
szempontjai, a színjátéktípusok szerint csoportosítja és elem-
zi az adatokat. És ebben, a rengeteg adat és tény felsorakoz-
tatásában, és áttekintő, valamint a tárgyterülethez adekvát 
módszerrel való csoportosításában rejlik Székely György 
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könyvének legnagyobb érdeme. S ebből a célszerű csoporto-
sításból kitetszik a színjáték adatszerű társadalomtörténete. 

Külön említésre méltó a hivatásos és állandó színtársu-
latok többszöri kialakulásának differenciált bemutatása; 
továbbá, ahogyan a reneszánsz korában a díszletek, a szín-
játék alkalmainak, a megrendelőnek és a kor világszemléle-
tének az összefüggéseit tárgyalja. Máskor, éppen pl. a „pro-
fizmus" gyökereivel kapcsolatban arra is rámutat: nem 
mindegy, „hogy egy színészegyüttes a társadalom melyik 
rétegével került állandó megélhetési kapcsolatba". 

Persze a reneszánsztól kezdve már igen-igen nehéz a szín-
játéktípusokat a különböző jellegű és tartalmú drámáktól 
megkülönböztetni; éppen a színjáték elméletének az előzőek-
ben említett mellőzése miatt. De itt mutatkozik meg a dráma-
elméleti nézőpont hiánya, mellőzésének következménye is. 
Mindenekelőtt abban, hogy e könyv lapjain nem látunk 
különbséget a színjáték számára készült — mai szóval — 
forgatókönyvek vagy szövegkönyvek és az irodalom egyik 
műneméhez tartozó drámák között. Csak egyetlen példát 
említve: a magunk részéről sokkal inkább szövegkönyv-
nek minősítenénk a spanyol auto sacramentalokat, s nem 
a „magasrendű irodalmiság világához" tartozónak. Az írott 
dráma mellőzhetetlenségét jelzi Székely György szemlélet-
módjának egyik összetevő trendje is. Ahol a legkisebb mód 
nyílik rá, erősen hangsúlyozza, mikor, hol és hogyan módo-
sították a tragédiának és a komédiának az ókorból származó 
éles kettéválasztását, s mindig rámutat, hol és mikor jelen-
nek meg tragikomikus elemek. Ezt egyfelől mint az élet 
összetettségét, bonyolultságát jobban visszaadó, pozitívnak 
minősített megoldásmódot említi; másrészt a tragikus és 
komikus elemek keveredésének tényét vagy igényét csak az 
írott szövegekből vagy az elméleti munkákból lehet megtudni. 
Persze az is feltűnő, hogy a színház és a dráma, illetőleg a 
színház vagy a dráma kérdéskörében nem a mi meggyőződé-
sünk szerint helyes és, hanem a vagy, tehát a színház elsőbb-
sége mellett érvel. Ez abból az implicite mindvégig érvénye-
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sülő szemléletből látható, amely a legtöbb, az írott dráma 
problémakörében megjelenő kérdést — akár elméletit, akár 
gyakorlatit — mint színházit, a színházi előadáshoz tartozót 
tárgyal vagy említ. Diderot híres szavát, a „eondition"-t is 
„meghatározott színpadi környezetnek" értelmezi. 

A színjáték társadalmi és szociológiai vonatkozásaihoz 
tartoznak azok a lapok és bekezdések — bőven találhatók 
—, amelyeken a színészek társadalmi helyzetéről, fizetéséről, 
megbecsülésükről vagy megbélyegzésükről ír; illetve ame-
lyeken a színházak építésének nehézségeiről, anyagi körül-
ményeiről tudósít. Nagyon meggyőzőek és hitelesek azok a 
fejezetek, amelyek Európa „külső félkörének" színjátszásá-
ról szólnak. Ide a skandináv, az északi és délszláv népek, az 
oroszok és a magyarok színjátszása tartozik. Igen differen-
ciált leírását kapjuk annak, hogy ezeken a területeken — 
külön-külön is, Nyugat-Európához viszonyítva is — miért 
alakult ki és fejlődött másképpen ez a művészeti ág. 

Ami a magyar színjáték történetét illeti, kissé rejtve ugyan, 
de vitázik némely eddigi felfogással. Székely György szerint 
hazánkban nem volt latin vagy magyar nyelvű liturgikus 
dráma; ezek a szövegek itt nem jutottak el „a színjátékos 
megjelenítésig". Magyar nyelven középkori misztérium sem 
létezett, csak német nyelvű. 

A 16. századra vonatkozóan pedig ezt írja: 

„Az a tény, hogy fél évszázad alatt egymástól igen távol eső helye-
ken, más és más indokkal mindössze hat drámai mű született, azt 
bizonyítja, hogy nemhogy a színjáték nem volt rendszeres a magyar 
lakta területeken, de még a drámaírás sem." 

Mindezeknek az okát természetesen abban látja, hogy „Ma-
gyarország első hatszáz évének történeti-politikai viszonyai 
nem kedveztek a társadalmi szükségletből fakadó színjáték-
gyakorlatnak". 

Az utóbbi százötven év során igen-igen nagymértékben 
eltávolodott egymástól a színjáték egyébként mindig meglevő 
két szélső pólusa: a szórakoztatást és az elsődlegesen tár-
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sadalmi-történelmi problémák megjelenítését célzó előadás. 
Ebből a könyvből kitűnik, hogy ez a kettősség a színjáték 
újkori fejlődésének kezdetén sokkal-sokkal bonyolultabb, 
mint eddig hihető volt. A középkorban magasrendűnek a 
misztériumok és moralitások előadása számított, hiszen a 
korabeli társadalmi, de főként világnézeti kérdéseket ezek 
foglalták magukba; míg a különböző névvel illetett vándor-
komédiások előadásai számítottak szórakoztatónak. Ez a 
két tendencia a reneszánsz korában is megmaradt; de mind-
két változat megőrizte azon vonását, hogy eszmei-ideológiai, 
tartalmakat közvetített. Az előzőek az egyházét, majd a 
humanistákét, az utóbbiak a plebejus vagy a polgári rétege-
két ; s ez a kettő élesen szembenállt egymással. Az intellektuá-
lis igény és a szórakoztatás igénye a reneszánsz után azon-
ban már kezdett kettéválni olyan módon, hogy a szórakoz-
tató előadásokból egyre inkább eltűntek az eszmei-ideológiai 
vagy társadalmi tartalmak, amelyek aztán a 18—19. század 
fordulójától kezdve, a 19. század első három évtizedében a 
polgári társadalmak színjátékainak ezen típusaiból tűntek el 
végképp. Ekkor vált teljessé az „irodalmi értékű dráma és a 
mindennapos színházi műsor kettészakadása" is. Ennek 
meggyőződésünk szerint azonban még csak egyik szimptó-
mája sem az, hogy Byron lehetetlennek tartotta a maga 
drámáinak színpadra állítását. A lord nagy hatású drámáit 
vagy a színpadtechnika korabeli helyzete miatt nem lehetett 
előadni (mint pl. a Caint), vagy mert — noha irodalmi értéke 
magas — mint dráma rossz (pl. a Manfréd). A középkor és 
a reneszánsz időszaka azért is rejt fontos tanulságokat a mi 
számunkra, mert jelzi, létezhet elsősorban a szórakoztatást 
célzó színjáték, amelyből semmiképpen nem hiányzik az 
eszmei-ideológiai és társadalmi tartalom. És — az akkori 
példákból ítélve — ez a tartalom nemcsak egy-két hozzácsa-
pott mondat vagy „bemondás" lehet. 

Mai hazai problematikánk jobb történeti megértésének 
szemszögéből ugyancsak fontosnak tarthatjuk, hogy a 
könyv mindenütt megemlíti, ahol erre mód és lehetőség van, 
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a „nemzeti színház" gondolatát és azon funkcióit, amelyek 
szóba kerültek vagy kerülhettek. 

Sajnos, kevés szava van a jelenkor színjátszásáról, mind az 
adatokat, mind az értékelést tekintve. Pedig ebben a korban 
válik igazán észrevehetővé a színház önálló művészeti ág 
mivolta; sőt: elméleti bizonyítására és gyakorlati demonstrá-
lására manapság történik a legtöbb erőfeszítés. Időnként 
egyáltalán nem hiteles és elfogadható erőfeszítések is. Akkor 
is sajnálatos, hogy minderről igen keveset ír, ha oka érthető, 
és ha igaza van abban, hogy korunk színházáról rengeteg 
könyv olvasható. 

Külön kell említenünk azt a problémakört, amely az Euró-
pán kívüli színjátszó tevékenységgel kapcsolatos. Felvázolja 
ugyanis az indiai, kínai, japán színház fejlődését, sőt az afri-
kai és amerikai színjátékos hagyományt, illetőleg az ausztrá-
liait is. Manapság általában üdvözölni szokták azokat a 
könyveket, gondolatokat vagy problémaköröket, amelyek a 
kulturális témakörben mozogva túllépnek Európán. Ennek 
nyilván több oka van: csak az európai kultúrával foglalkozni 
gőgöt, valamiféle fensőbbségét jelöl; az emberiség — mint 
Lukács György kimutatta az Ontológiában — az egyre na-
gyobb integráció felé halad ; a legújabb mitológiai és régészeti 
munkák — pl. Joseph Campbell nagyszerű, négykötetes 
összehasonlító mitológiatörténete — bebizonyították az em-
beriség szellemi egységét, amivel — úgy tűnik — lényeges 
adalékokat szolgáltattak ahhoz a vitához, hogy vajon a kü-
lönböző földrészek és népek kultúrája egyetlen helyen ala-
kult-e ki és így szóródott szét, avagy az antropológiai és 
szellemi értelemben azonos habitus miatt különböző helye-
ken és népek körében külön-külön épültek-e fel, egymástól 
függetlenül. 

Székely György könyve ez utóbbit látszik igazolni, hiszen 
rendre bemutatja, hogy Ázsia és Afrika színjátékos kultúrá-
jának is az ősi alakváltozó-alakváltoztató ceremóniák voltak 
a kiindulópontjai. Vagyis az önálló — külső hatások nélküli 
— kialakulás híve ő is. Ezt a kínai fejlődés ismertetése kap-
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csán le is írja: „Ezekből az adatokból egyértelműen meg-
állapítható, hogy a korai termelési formákhoz kapcsolódó 
totemisztikus-samanisztikus alakoskodások külső hatás nél-
kül is létrejöttek". Persze Székely György is tudja, hogy 
„óriási eltérések vannak a földgömb különböző tájain meg-
valósult színjátékkultúrák között", aminek „okát a társadal-
mak fejlődési üteme közötti eltérésnek is lehet tulajdonítani", 
illetve hogy pl. Ázsiában a színjáték történetének „másik 
útja" valósult meg. Ám mégis mindenhol „a valóság szín-
játékos tükrözésének" formái alakultak ki. 

Ez egészen bizonyosan így van. Mindazonáltal nyitva ma-
rad a kérdés, hogy pl. egy európai ember számára akár egy 
indiai, akár egy japán vagy kínai színházi előadás a kuriózu-
mon vagy érdekességen túl valóban jelent-e valamit. Az el-
térő történelmi-gazdasági fejlődés és a miénktől különböző 
kulturális hagyomány és háttér miatt a megértésen, a meg-
ismerésen és az intellektuális felhasználáson kívül és túl kap-
hatunk-e ezektől a színjátékoktól további hasznosítható 
benső tartalmakat? Hiszen ha arra gondolunk, hogy pl. 
Brecht hiába igyekezett sok mindent hasznosítani a kínai 
színházelméletből és gyakorlatból a maga számára, mégis 
látnunk kell, hogy eredményei vagy megoldásmódjai olyany-
nyira az európai kultúrához és világszemlélethez igazodtak, 
hogy kínai eredetüket vagy indíttatásukat legfeljebb magától 
Brechttől lehet tudni; magukból az eredményekből és meg-
oldásmódokból bizony aligha lehetne a kínai eredetre gon-
dolni. Kérdés tehát, hogy az Európán kívüli színjátékfor-
mák hasznosítható tartalmakat adnak-e számunkra, avagy 
ebben az összefüggésben legfeljebb katalizátorként funkcio-
nálnak. Mindezeket megint csak nem Székely György mun-
kája kritikájának szánjuk; ismét a tárgy nehézségeit jelez-
zük. Mert az kétségtelen, hogy megismerni az Európán 
kívülieket, megtudni róluk mindazt, amit lehet, vitathatat-
lanul szükséges és hasznos. Hiszen éppen az ázsiai színjáté-
kokkal, táncokkal kapcsolatban — ha valóban képesek va-
gyunk benső világunkba befogadni tartalmaikat és jelenté-
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seiket —, sokkal inkább lehetne magukról a színjátékokról 
szólni, azokat elemezni. Az indiai táncok, a japán No-dráma 
gesztusrendszerei és megoldásmódjai nemcsak pontosan 
kidolgozottak, hanem egészen konkrét terminusokban is leír-
hatók, s ezáltal későbbi korokban is vizsgálhatók. 

Mindent összevetve, igen érdemes, fontos munka Székely 
György könyve. Aki pontos tények és adatok alapján kívánja 
megismerni a világ színjátéktörténetét, az ennél a munkánál 
jobbat nem talál. Kindermanné — már csak terjedelménél 
fogva is, hiszen tíz kötet — a szakembereknek szól; ez pedig 
voltaképp mindenkinek. A színjáték- és a drámaelmélet hiá-
nyát pusztán csak azért említettük, hogy utaljunk a kérdéskör 
más nézőpontból való megközelítésének lehetőségére, hiszen 
— meggyőződésünk — az elméleti eredményeket is hasznosí-
tanunk kell a jövőben. 

Székely György munkája a művészetekkel foglalkozó ma-
gyar szaktudomány azon trendjéhez tartozik, amely a maga 
tárgyterületét Európában, illetőleg még ezen is túl igyekszik 
megragadni, s a magyar fejlődést ezen belülinek tekinti. 
Nem „bentről tekint ki", de nem is „kintről be", hiszen a 
színjátékos tevékenység egészét nézi; persze koronként, tár-
sadalmanként és kultúrákként jelentkező speciálisságukban. 
A magunk részéről ezt a nézőpontot gondoljuk helyesnek, 
mivel ez se nem kompenzáló, se nem önérték-tévesztő. Ezt a 
— ha szabad így mondani — pszichikai alapállást jelzi is, 
erősíti is az az igen-igen sok tény és adat, amelyek tárgy-
szerűen felsorakoztat és elrendez. A tények és adatok beszél-
nek, nem helyettük ő. És azt se feledjük: egy egész élet 
munkájának az eredménye, szubjektíve és objektíve: koro-
nája ez a könyv. (Gondolat) 
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