
A P R Ó C I K K E K 

Színésztudomány vagy mimológia? 

A színészettudomány most van 
megszületőben, hogy jó testvére legyen 
majd az irodalom- és művészet-tudo-
mányoknak. Nálunk, ahol még a 
színészet-történelem is meglehetősen is-
meretlen fogalom, az első pillanatra 
talán túlzásnak tűnhet fel színészet-
tudományről beszélni, különösen pedig 
egy színvonalon állónak tekinteni a 
már kialakult és elismert művészet-
vagy irodalom-tudományokkal, azon-
ban elsősorban épen az lenne ennek a 
rövid tanulmánynak a célja, hogy rá-
világítson az e körbe tartozó problémák 
sajátos jellegére, a megoldáskísérletek 
összefüggő rendszerének autonom vol-
tára és ezzel implicite kifejezésre jut-
tassa egy ilyen önálló tudómány léte-
zésének szükségességét. 

A színészettudomány embrionális 
korszaka a színészettörténet, melynek 
célja, a színjátszásra vonatkozó törté-
nelmi emlékek filologiailag pontos össze-
hordása. A színjátszás historikusa kü-
lönös viszonyban él tárgyával. Neki 
nem állnak rendelkezésére olyan köz-
vetlen dokumentumok, mint a művé-
szettörténésznek a műalkotások. A szí-
nészi megnyilatkozás tovatűnik az al-
kotás pillanatával és legjobb esetben 
csak egykorú képes ábrázolások, töre-
dékes írott emlékek alapján képzelheti 
el a legélőbb művészi valóságot. A szí-
nészi lélek megnyilatkozásait így re-
konstruáló történetíró munkája lélek-
tanilag bizonyos mértékig hasonlít az 
archeologus, vagy még inkább az ős-
élettudós munkájához, aki porladó kő-
törmelékek, rozsdamarta fém-szerszá-
mok, fegyverek vagy egy-két fosszilis 
csontmaradvány alapján rajzolja meg 
elmult kultúrák képét, illetve az ős-
világ kihalt állatcsodáit. Már ezen az 
első ponton is lényeges különbséget 
találunk a művészettörténet és színész-
szettörténet között, ami ez utóbbi ön-
álló módszertanára enged következ-
tetni. 

Hosszú ideig a dráma-történettel 
kapcsolták össze a színészettörténetet, 
a színházi kulturát a drámairodalom 

következményének fogva fel. A szín-
játszás őstörténetére és egyes fontos 
korszakaira vonatkozó kutatások alap-
ján azután kiderült, hogy a színészi 
lélek megnyilatkozása független az 
írott szövegtől és a színészettörténetíró 
számára épen azok a korszakok fon-
tosak, amikor csak a színész jelentette 
az egész színjátszást. A lenézett mimus 
megnyilatkozásairól a legkevesebb em-
lék maradt fenn, pedig a drámai mű-
forma kikristályosodásának folyamata 
ezen a ponton volna legtisztábban meg-
figyelhető, továbbá kivizsgálható az 
egyes nemzetek színészi ösztönének 
intenzitása. Az a tény, hogy egyes 
színészettörténeti fejezetek nehezen jár-
ható ösvényein mit sem segít a dráma-
történet mankója, a művészettörténet 
és az egykorú írott források segítségül-
hívását tette szükségessé. A görög szín-
játszás mozdulatgazdagságáról például 
nem tudnánk fogalmat alkotni, ha nem 
ismernők a Konstantinápolyban levő 
Sarcophage de pleureuse-t, amelyen 
tizennyolc női alak illusztrálja a bána-
tot különböző taglejtésekkel. A ko-
mikus színészeket ábrázoló terrakották 
nélkül minden emberi vonást nélkülöz-
nek, kizárólag emberfölöttien pateti-
kusnak képzelnők az ó-görög játék-
stílust. Lukianos περι ορχεστιχηζ-ének 
elveszése esetén nem tudnók, hogy a 
hivatalos állami színjátszás mellett a 
nép igazi kedves szórakozása, különö-
sen a tragédiajátszás hanyatlása ide-
jén, a pantomimikusok előadásai vol-
tak. A római mimikusok művészete 
— ezt már Cassiodorus egyik levele 
bizonyítja — a Krisztus utáni VI. szá-
zadban is virágzott, ami megmagyaráz 
sok érthetetlen jelenséget, például, 
hogyan lehetséges a commedia dell'arte 
egyes figuráinak kosztümjében és 
maszkjában antik hagyományokat fel-
fedezni. 

A színészettörténetíró számára a 
másodlagos források elsőrendű fontos-
ságot nyernek és így érthető, ha minél 
szélesebb körben igyekszik azokat gyüj-
teni. Joseph Gregoré, a bécsi Hofbib-
liothek «Theaterabteilung»-jának igaz-
gatójáé az érdem, hogy elsőnek terelte 
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rá a figyelmet a teatrális szokásokkal 
kapcsolatos adatok gyüjtésének jelen-
tőségére. Az udvari ceremóniákban, 
ünnepségekben ugyanaz a látványosság 
iránti vágy nyer kielégülést, mint a 
színháznézésben, tehát egyrészt közön-
ség-lélektanilag, másrészt az egyes 
korok színjátszásának stílusát megha-
tározó ízlés fejlődéstörténete szem-
pontjából nem lehet számításon kívül 
hagyni a teatrális szokásokat sem. 
A Joseph Gregor által szerkesztett ritka 
jelentőségű színészettörténeti forrás-
sorozat, a Denkmäler des Theaters 
folio-köteteinek nagyobbik fele az ide-
vágó anyag egy kis részét öleli fel. 

A színészi alkotás lényegéből adódik, 
hogy a vele legrokonabb művészi meg-
nyilatkozásnak a pantomimikát, mely 
szó nélküli dramatikus akció és a táncot, 
mely minden epikus elem kizárásával 
önmagában lezáruló értelmű stilizált 
ritmikus mozgás — tekintsük. Ez a 
három emberi megnyilatkozás körül-
belül olyan korrelációban van egymás-
sal, mint az epika, dráma és a líra, vagy 
az építészet, szobrászat és festészet. Az, 
hogy az alkotó és az alkotás anyaga a 
pantomimikus színész és táncos mun-
kájánál azonos, megmagyarázza a foly-
tonos és kétségtelen egymásrahatást, 
amelyet a színészethistorikus lépten-
nyomon konstatál. E sorok írójának 
véleménye szerint mindhármuk közös 
történetének megírása olyan meglepe-
tésekkel fog szolgálni, amelyre még nem 
volt példa és az egyetemes szellem-
történet a tanulságok egész sorával 
fog gazdagodni. Ezzel egyúttal meg-
születne az autonom színészettudo-
mány is, amely ezek után új nevet 
vindikálhat magának, mert a színészet 
problémaköre csak olyan integráns 
része ennek az új tudománynak, mint 
a drámáé az irodalomnak, vagy a szob-
rászat a művészettudománynak, tehát 
helytelen hegemóniát biztosítani szá-
mára az elnevezésben. Ez a — talán 
mimologiának nevezhető — tudomány 
azután történeti részében vizsgálat 
tárgyává tehetné a népies pantomimi-
kusok játékának viszonyát a színjátszás-
hoz, a színészet dekadenciái idején be-
következő tánc-renaissanceokban rejlő 
törvényszerűség okait és sok más ha-
sonló nagyfontosságú kérdést, amelyre 
eddig a színészet-historikusok még csak 
nem is gondoltak. 

A mimologiai történetírás nem hagy-
hatja figyelmen kívül a bábjáték tör-
ténetét sem, mint ahogy az általános 
művészettörténetírás sem mehet el 

említés nélkül a grafikai művészetek 
mellett. Csak két-három példával vilá-
gítunk rá arra a szoros kapcsolatra, 
mely a bábjáték és a színjátszás között 
fennáll. Távol keleten a bábjáték a 
primär megnyilatkozás. Jáva szigetén 
az eleven színészekkel való wayang 
wong-ot a wayang golek, tehát a báb-
játék mintájára vezette be a XVIII. 
század közepén I. Adipati Mangku 
Nagara. Japánban a tradicionális szín-
játszás ma is a bábszínház stílusának 
hatása alatt áll és a drámákat egészen 
a XVI—XVII. századig bábukra írták 
és nem színészekre. Az európai tréfa-
csináló figura, a Hanswurst és soknevű 
egyéb inkarnációja ugyanúgy egyfor-
mán feltalálható a «forró deszkákon» 
és a bábszínpadon ugyanúgy, mint 
hindu őse, a Vidusaka. Érdekes, hogy 
a commedia dell'arte egyes figurái a 
színpadról leszorulva, a bábszínházban 
folytatták életüket és később egyesek 
közülök visszatértek újra a színpadra, 
így például a német Pulcinello : Hans-
wurst. 

A színjátszás és bábjáték története 
át meg átszövik egymást és viszonyuk 
vizsgálata még az irodalomtörténet 
szempontjából is fontos, ha meggon-
doljuk, hogy például a Jedermann-mon-
dát arab árnyjátékosok hozták el 
Európába és így lett a komoly ethoszu 
keleti meséből keresztény misztérium. 

A kőhordómunka a mimologia ha-
talmas épületéhez szorgalmasan folyik. 
A színészettörténet terén a németek 
és oroszok haladtak legelőbbre. A Ge-
sellschaft für Theatergeschichte épen 
negyedszázaddal ezelőtt alakult meg. 
Jelenlegi elnöke, Max Hermann, a ber-
lini egyetemen ma a színészettörténeti 
tanszék betöltője, a müncheni pro-
fesszor Köstler méltó ellenfele a híres 
Meistersingerbühne-vitában, akkor még 
magántanár volt. Az alakulást tizen-
egy évvel (1891.) előzte meg Bertold 
Litzmann «Theatergeschichtliche For-
schungen»-jének első kötete. Az Unter 
den Lindenen lévő berlini Presseklub 
helyiségében alakult meg az azóta el-
húnyt Ludwig Geiger egyetemi tanár 
elnöklete alatt a német színészettörté-
neti társulat, hogy fiatalos lendülettel 
megindítsa a «Schriften» sorozatát, 
melyből máig harminchat kötet látott 
napvilágot, fontos forrásául a német 
színészettörténetírásnak. A kis mag 
terebélyes fává lombosodott és ma már 
hatalmas kutatógárda foglalkozik az 
egyetemes kultúrtörténelemnek ezzel 
a fontos fejezetével. Színészet-tudo-
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mányi intézetek, múzeumok keletkez-
tek, négy német egyetemen kapott 
tanszéket a színjátszás históriája és a 
publikációk százai hirdetik az e pro-
blémakörrel foglalkozó tudósgárda szor-
galmát. Max Hermann a berlini egye-
tem szemináriumában a jövő színészet-
történetíró gárdát neveli, Carl Niessen, 
a kölni Theaterwissenschaftliche Institut 
igazgatója Das «Bühnenbild» címen 
egy színészettörténeti atlaszt szerkeszt 
jelenleg, miközben intézetében szor-
galmasan folyik a munka, különösen 
a skandináv és németalföldi-flammand 
színészettörténet dokumentumainak 
összehordását illetőleg. A magdeburgi 
német színészettörténeti kiállításon a 
kölni múzeum anyaga keltett legna-
gyobb feltűnést szakkörökben a mün-
cheni után. Franz Rapp, a müncheni 
múzeum igazgatója, aki Paul Alfred 
Merbach-hal a magdeburgi kiállítás 
rendezője volt és aki letünt korok 
színpadformáinak rekonstruálása terén 
aratott tudományos sikereket, a kiál-
lítás liquidálásáig nem ér rá mással 
foglalkozni. Joseph Gregor, a már em-
lített Denkmäler des Theaters szerkesz-
tésén kívül most dolgozik Wiener sce-
nische Kunst című nagy négykötetes 
munkájának harmadik kötetén, to-
vábbá a magyar René Fülöp-Miller-rel 
közösen megírja az orosz színészet 
összefoglaló történetét. Bár az orosz 
nyelvű színészettörténeti irodalom 
mennyiségre és minőségre egyformán 
vetekszik a némettel, magáról az orosz 
színjátszásról mindezideig csak részlet-
kérdésekkel foglalkozó és különösen 
pedig a legújabb jelenségeket tárgyaló 
munkák jelentek meg európai nyelven, 
de ennek a legteátrálisabb hajlamú 
népnek a színészettörténete oroszul nem 
tudók számára hozzáférhetetlen volt, 
pedig egyike a legérdekesebbeknek. 
(Hogy mást ne említsünk, kimutat-
hatók kínai hatásnyomok az orosz 
színészettörténetben, ami a keleti és 
nyugati játékstílus vérkeringésének leg-
érdekesebb példája és csak a tánc-
történetben van analogiája.) A való-
színűleg még ez évben elkészülő munka 
még szakemberek számára is meglepe-
tésekkel fog szolgálni. Az orosz nyelvű 
színészettörténeti irodalom magas tudo-
mányos színvonalára igen jellemző, 
hogy tőlük idegen problémakörbe is 
németeket megszégyenítő alapossággal 
mélyednek el és olyan alapvető munká-
kat produkálnak, mint Konstantin 
Miklasevszki könyve a Commedia dell' 
arte-ről, amely mű 1915-ben a pétervári 

egyetem egyik pályadíját nyerte el és 
amely nemrég jelent meg francia nyel-
ven, felülmulva az ugyanezzel a kér-
déssel foglalkozó francia és olasz szak-
munkákat. 

A latin nemzetek meglepő módon 
elhanyagolják ezt a tudományágat ki-
vétel nélkül. Nem beszélve a spanyo-
lokról és portugálokról, akik a szép-
számú részletmunkák ellenére sem 
jutottak még el a színtézishez, a fran-
ciák és olaszok sem rendelkeznek nem-
zetük színészetének az egész multat 
összefoglaló történetével. Egyes iro-
dalomtörténészek ugyan mellékesen 
érintik a színjátszás problémakörét is, 
de olyan specialistáik, mint a néme-
teknek vagy oroszoknak, nekik nin-
csenek. 

Nagy előretörést mutat ez egyetemes 
színészettörténeti irodalomban az utolsó 
évtized alatt az angol is. Nem múlik el 
hónap, hogy ne hagyná el a sajtót egy-
egy színészettörténeti monografia, vagy 
valamilyen részletkérdéssel foglalkozó 
nagyobb mű. A legutóbbi idők termé-
séből ki kell emelni Willson Dicher 
«Clown and pantomimes» című mun-
káját, mely az első alapos összefogla-
lása a klaunra és a vele rokon tréfaűző 
figurákra vonatkozó ismereteinknek 
és konstatálása az olasz-francia népies 
színészi hatásoknak, valamint meg-
világítása a francia-angol melodráma-
kultusz kölcsönös viszonyának. Követ-
kező munkája a cirkusz története lesz, 
amelyen most dolgozik. 

Nem hagyható végül megemlítés 
nélkül a színészettörténetíró számára 
annyira fontos görög színháztörténettel 
foglalkozó kétkötetes, teljesen új szem-
pontú nagy munka, amelybe most fog-
lalja össze a görög színházról való út-
törő jelentőségű nézeteit Heinrich 
Bulle, a kiváló archeologus. Nemcsak 
sok problematikus pontot vél új mű-
vével végleg megoldottnak tekinteni 
a nagyhírű würzburgi egyetemi pro-
fesszor, de az eddig elfogadott néze-
teket is alapos revizió alá veszi. Bulle 
könyvének első kötete a közel jövőben 
jelenik meg. Nemcsak kifejezetten 
színészettörténészek, de más tudo-
mányágak művelői is gyarapítják tehát 
az emberiség e legérdekesebb megnyi-
latkozásáról, a színjátszás történetéről 
való tudáskincsünket. 

Az összes megszerezhető tudás-
anyag rendszeres összehordása a színé-
szettudomány legközelebbi feladata. 
Egy munkával a pantomimika, tánc 
történetének dokumentumait is meg-
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felelő egészbe lehetne illeszteni, hogy e 
kettő a színjátszással együtt alkalmas 
anyagul szolgáljon a mimologia rend-
szerének kiépítéséhez. Magyarországon 
minden csendes . . . Még hazai színész-

Ültessünk gyümölcsfát! Unghváry József ceglédi faiskolája (Budapesten, VI., 
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őszi szállitásokat. Oktató főárjegyzéke ingyen. 
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történetünk is megiratlan, nemhogy 
arra mernénk gondolni, hogy részt-
vehessünk az egyetemes színészettudo-
mánynak mimologiává való kifejlesz-
tésében. Németh Antal. 
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