
SZÍNHÁZ ÉS KÖZÖNSÉG A  19. SZÁZAD DEREKÁN.

1837 koraőszére elkészült Pesten az állandó magyar színház, amely
nek alapítása közel félszázadon át foglalkoztatta a magyar közvéleményt. 
Az egyszerű, empire stílusban emelt épület csakhamar a fejlődő Pest 
egyik büszkeségévé vált, de szerephez jutott a magyarosodó főváros lelki 
képének kialakításában is. Közönsége a város legkülönbözőbb elemeiből 
tevődött össze: ide járt az idősebb és ifjabb írói nemzedék, Bajza és Pe
tőfi generációja; a jövő politikai vezérei, az országgyűlési ifjak, a vidék
ről beránduló vagy állandóan itt élő köznemesség; sőt idő múltával a 
mágnás és a német polgár is ezt látogatta.

A magyar kritikai irodalom itt tanult meg színbírálatot írni s irá
nyította a műsorösszeállítást, melyben a klasszikusok és a francia ro
mantika termékei mellett háttérbe kellett szorulnia az operának és a tün
dérbohózatnak.1 A „fiatal Magyarország“ íróinak, akik nem járták be a 
külföld színházi centrumait, ez a színpad jelenti a színművészeiét.18! Itt lát
nak elviharzani hatalmas szenvedélyeket, hallanak zsarnokokról és a nép 
szenvedéseiről és itt szövik nagy álmaikat. De amint a kor reprezentatív 
tragédiája, Ponsard „Lucretia“-ja 2 a népszabadság diadalával végződik, 
úgy a magyar sorsot is optimisztikusan nézi ez a nemzedék. A rohamos 
fejlődés kora ez, a fellendülés legjobb példája a napról-napra színvonala
sabb színház és a virágzó drámairodalom. Szemüket a művészetre füg
gesztve, ítélnek a magyarság jövőjéről s valamennyiük nevében szól Eg- 
ressy, mikor leírja: „A magyarnak sorsa boldogulni, vagy — meghalni; 
középút többé nincs. Halálunkat korállván még a népek Istene: boldogul

1 Bajza József összegyűjtött Munkái. Budapest, 1899. V. k. 48., 83. 1. —  Vértesi 
Jenő: A magyar romantikus dráma. Budapest, 1913. 53. 1.

la) „  . . .  hetekig kelle kuporgatni, hogy a karzati öt váltógaras . . .  kikerüljön. Hány
szor voltam hős, kész világokat meghódítani (t. i. lélekben)', hányszor éreztem vágyat, mint 
Egressy.“  (Elefánty Ferenc levele Kecskeméthy Aurélhoz. —  Fáik Miksa és Kecskeméthy Aurél 
elkobzott levelezése. Szerkesztette, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Angyal Dávid. Budapest, 
1925. 598. 1.)

2 Megjelent az 1844. évi Nemzeti Színházi Zsebkönyvben.
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nunk kell mulkatatlanul.“ 3 A jurátusoknak is „elkényeztetett gyermeke“ 
a Nemzeti Színház,4 de eljár előadásaira a köznemesség is. Az egysze
rűbbe, az e korban oly népszerű peleskei nótárius fajtája, nem tud töb
bet a színház világáról, mint hogy az bárom korszakra oszlik, aszerint, 
hogy a színésznő hogyan van felöltözve.5 A művelt középnemesség hóna
pokon át sóvárogva gondol falusi birtokán a pesti színi életre,6 és a negy
venes évek végén a mágnások körében is „divattá lön páholyt tartani a 
nemzeti színházban.“ 7

Pest azonban másokból is állt, mint magyar intelligenciából, ma
gyar nemességből. Hol van az a réteg, amely kétszer épített már magá
nak, saját kultúrájának színházat ebben a városban, hol marad a pol
gárság? Hogyan áll szemben evvel az új intézménnyel, amely a legjobb 
utón halad arra, hogy homályba borítsa a pompás német színházat? Az 
utóbbi kérdésre könnyű megfelelni: a német polgárság nem foglalt egysé
gesen állást a Nemzeti Színház ellen, vagy saját színháza mellett. „Áldo- 
zatrakész német nemzettudatról nem lehet itt szó“, — írja a német szín
ház történetírója.8 A Nemzeti Színház feladata így az egyes polgár meg
nyerése, amit csupán a nyelvi különbség nehezít meg, mert a pesti német 
színházkedvelő, éppen, mint a bécsi. A pesti műsor is csaknem azonos a 
bécsivel, a klasszikusoknál, Shakespearenél jobban kedvelik a vígjátékot 
és a tündéries bohózatot.9 A magyar színházba kezdetben kizárólag ez a

3 Egreesy Gábor: Színházügyünk és Szigligeti. Honderű, 1844. I. 373. 1. — Hasonló 
bizakodással néz a jövőbe Nagy Ignác is: „Hunyady Mátyás népe. . .  rendületlenül halad 
már azon úton, mellyen nemzetiségét s fölvirágzását örök időkre alapítandja meg“ . (N. I. 
Munkái. Kilencedik kötet. Hajdan és most. II. rész. Budapest, 1845. 270. 1.)

4 Degré Alajos: Visszaemlékezéseim. I— II. k. Második kiadás. Budapest, 1884. I. k. 
68. 1. —  Nagy I. i. m. 167. skk. 1.

5 „A  művészetnek . . .  három korszaka van: I. Korszak. Classica! Julis haj-, nyak- 
és fülék nélkül, tiszta fehér mezben, mezitláb. II. Korszak. Romantica! Julia virággal hajá
ban, kalárissal nyakán, cseresznyemag-függőkkel, térdig érő habmezben, repülő szárnyakkal, 
és sandalokkal. III. Korszak. Modern! Zsüli fején fürtökkel, csokrokkal, és bokrokkal; arany, 
vagy aranyozott lánccal nyakában, melltűvel, karpereccel, keményített abroncs-szoknyában, 
schottisch ruhában, magas sarkú fénymázos topánkában, keztyűben, shawllal, muffal és puf
fal“ . (Lauka Gusztáv: A vidék. I.— II. k. Nagyvárad, 1857. I. k. 131. 1.)

6 Egy Pestre jött vidéki beszámolója ugyancsak vidéki ismerősének: „Tudja ön, miliy
nehezen esett a színházat nélkülöznöm, milly &pedve vágytam látni ama darabokat, mellyek 
legújabban tűntek fel színészetünk egén, s mellyek olly sok szép órát szereztek a pestieknek“ . 
Életképek, 1844 I. 386. 1. '

7 Degré A. i. m. I. k. 143. 1.
8 Pukánszky— Kádár, Jolantha: Der Verfall des Pester deutschen Theaters um 1850. 

(Deutsch-Ungarische Heimatsblätter, I. évf. I. füzet, 27. 1.)
9 Ezekről lásd Kádár Jolán összefoglaló nagy munkáját: A pesti és budai német 

színészet története. 1812— 1847. Budapest, 1923. —  Bécs ízléséről: Laube, Heinrich: Das 
Burgtheater. II. kiadás. Leipzig, 1891. 372. 1.
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németes ízű theatrománia viszi el őket, olyankor, ha a nyelv nemisme
rése nem zavarja a műélvezetet, tehát eleinte főleg operába. De megnézik 
a látványos darabokat is, az igazgatóság elsősorban az ő kedvükért „ala- 
csonyítja le“ a színházat időnként „puszta mulatsági fészekké“.10 A né
met polgárság azonban nemcsak kedélyben és színházi iskolázottságban 
hasonlít a bécsihez, hanem éppúgy, mint az, tehetséges közönség is.11 Az 
erős drámaiságú előadás lebilincseli és magával ragadja, tudja élvezni 
a szöveg ismerete nélkül is, amelyről aztán csak hírlapjának beszámoló
jából értesül.12 Jó színháznak ennél a publikumnál mindenesetre van 
jövője.

A színház szellemére azonban nincs irányító hatással a polgárság, de 
nincs a főnemesség sem. Ezt politikai áramlat sodorta a Kerepesi-úti 
nemzeti színű páholyokba, holott talán otthonosabban érezné magát a 
Michaelerplatzon. A színház építői és első vezetői túlnyomólag a magyar 
középnemesség tagjai, valamennyien a teljesítendő kultúrmisszió tudatá
ban. A vezérgondolatot az első igazgató, Bajza fogalmazta meg a leg- 
pregnánsabban: „Nekünk magyaroknak, kik a színházzal nemzeti célokat 
remélünk és fogunk is egybe köthetni, sokkal fontosabb az, mint a német, 
francia vagy angol nemzetnek.“ 13 Ez az intézmény azoknak a szellemi 
neveltje volt, akik a század derekán így nevezték magukat: „mi magya
rok“. Zárt közösséget jelentett akkor ez a szó, egy olyan csoportot, amely
nek tagjai között nagy kor- és véleménykülönbségek lehettek ugyan, hi
szen idetartoztak Szigligeti és Eötvös, Petőfi és kolgyári Császár Ferenc, 
de amelynek a műveltsége rokon és a nemzettudata azonos. Ez a hasonló 
lelki beállítottság kölcsönözte a magyar intelligenciának azt az erőt, 
amellyel a látszólag oly reménytelen körülmények között, udvari támoga
tás nélkül, idegennyelvű városban is meg tudta teremteni a magyar szín
játszást. Valamennyi tagja egy hitet vallott: a színház „egyik hatalmas 
támoszlopa lételünk legfőbb eszközének, a nemzetiségnek“,14 s hogy e 
nemzetiség megmentésére most jött el az idő. És az egységes hit megte
remtette a nagy egységet dráma, színész és közönség között, amely a pri
mitívek, a klasszikus ókor és a középkori misztérium óta veszendőbe

10 Magyar Szépirodalmi Számié. 1847. II. k. 255. 1.
11 Színházilag tehetséges a közönség akkor, ha a játék könnyen kiváltja lelkének szí

nészi elemeit, lélekben velejátszik a színésszel s át tudja magát adni az előtte élő irracioná
lis világnak. (V. ö. Bab, Julius: Das Theater im Lichte der Soziologie. Leipzig, 1931. 116-7.1.)

12 „Da dies vortreffliche Drama-Vaudeville (Szigligeti Két pisztolya) Sensation zu 
machen und auch das grössere nichtmagyarische Publikum. . .  anziehen dürfte, so glauben 
wir dem geneigten Leser einen angenehmen Dienst zu erweisen, wenn wir dessen Inhalt . . .  
erzählen“ . (Der Ungar, 1844. I. 239. 1.)

13 Bajza J.: Szózat a magyar színház ügyében, össz. Munk. V. k. 70. 1.
14 U. a. kötet, 336— 7. 1.
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ment.15 Ugyanakkor, amikor a német színpadokon vannak jó színészek, 
de nincs színművészet, — Lessing szavai, amelyeket Rötscher erre a korra 
is alkalmazhatóknak vélt, — nálunk aranykorát éli a színészet. Tehetséges 
színész más korokban is élt sok a magyar földön, de a közösségérzet, 
amely írót, színészt és színházlátogatót mint nemzettagot egyesít, a múlt 
század derekának jellemzője volt. Az együttalkotás misztikus erejét a 
kortárs is észrevette, amikor így írt: „Vájjon Lendvay, Egressy, Szent- 
pétery, László, Páncsy, Laborfalvi Róza, Lendvayné, Hubenayné, azon 
szűk díjazás mellett emelkedtek volna-e a művészet azon magaslatára, 
ahol máig sem bírta őket túlszárnyalni senki, ha nem áll mögöttük egy 
forró vérű ifjúság, mely viharos tüntetéseivel lépésről-lépésre lelkesítette 
magasabbra törni.“ 16

A magyar színész ebben az időben már nem a „nemzet napszámosa“ , 
hanem a „nemzet papja“ akar lenni,17 éppen úgy, mint a régi, samanisz- 
tikus időkben, amikor színház és istentisztelet egyek voltak. Ha a kor leg
jellegzetesebb színészegyéniségét, Egressyt nézzük, belőle a komédiáslélek 
számos indulatrezgése között minduntalan elővillannak az elhivatottsá
gára büszke rajongó vonásai. Perbe száll Kossuthtal, Bajzával és Scho- 
delnéval. „Végigküzdötte az életet, mint igazi romantikus hős“ ,18 hogy 
érvényt szerezzen a színészi méltóságról vallott elvének.

Ezek a polémiák nem voltak indokolatlanok. A színész sohasem il
leszkedik bele a polgári társadalomba, művészete gazdagabb lelki életet 
biztosít számára, mint másé, de a jelleme is a rendestől eltérően fejlődik, 
plasztikusabb és bizonytalanabb.19 Ezek a különbségek többé-kevésbbé ma 
is elválasztják a színészi individuumot a polgári társadalomtól, de ha a 
tényleges eltérésekhez még vélt szociális differencia is járul, a színész 
be van zárva sajat művészvilága falai közé. A 19. század első felében ez 
a szociális válaszfal fennállott s talán nem is kell egészen a biedermeier 
polgár kicsinyes lelkületét okolnunk miatta. Középeurópa első színházá
nak, a Burgtheaternek is több olyan tagja volt, aki évente sem olvasott 
el egy könyvet20 és az sem tartozott éppen a ritkaságok közé, hogy a drá
mai hősnő otthonában a legalsó néposztály szokásainak hódolt.21 A kö

15 V. ö. Günther, Johannes: Vom Werden und Wesen der Bühne. Dessau, é. n., 7. és 
87. skk. 1.

16 Degré i. m. I. k. 68— 9. 1.
17 Pulszky Ferenc: Életem és korom. I— II. k. Második kiadás. Budapest, 1884. I. k.

158. 1.
18 Vértesi i. m. 320. 1.
19 Bab i. m. 82— 9. 1.
20 Laube i. m. 136. 1.
21 Lauka i. m. II. k. 114— 25. 1.
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zönség, ezek tudatában, szívesen általánosított, annál is inkább, hiszen 
Goethéről is nem egyszer hallotta, hogy színészeit, ha „engedetlenek“ vol
tak, egyszerűen áristomba zárta.22 A magyar nemesség soraiból kikerülő 
idősebb nemzedéket pedig, mindezen ellentétek mellett, még a birtokos úr 
tudatalatti büszkesége is fűtötte a nincstelen, vagy éppen polgári szárma
zású színésszel szemben.23 Bajza lenézte a színészeket, nemcsak a műve- 
letlenebbjét, akinek tájszólást, félszeg mozgást vethet a szemére, hanem 
a nála színészi kérdésekben aligha járatlanabb Egressyt is, akit kímé
letlen fölénnyel akar beszorítani a Goethétől és Schlegeltől tanult esztéti
kai normák kereteibe.24 25

A negyvenes években felnőtt írói nemzedék már egészen másképpen 
beszél színészről és színésszel. Mint nagy német kortársuk, Rötscher, ők is 
tisztelik a művészetet, liberális felfogásuknál fogva pedig nem akarnak 
társadalmi különbséget ismerni. Szemléletük nem olyan merev és iskolás, 
mint elődeiké.26 Ez a generáció baráti vonatkozásban állott a kiválóbb szí
nészekkel és meghajolt emberi kvalitásaik előtt. Megérti őket, tudja, hogy 
nem lehet embertől „egyre csak nagyot kívánni“,26 becsüli őket, mert a 
színházat „édes otthonuknak“ tekintik, „melynek fentartásán és felvi
rágzásán szakadatlanul fáradoznak“ és „hazafias — akár erkölcsi, akár 
anyagi — áldozatokra mindig az elsők közt szerepeltek.“27

A színészvilág recepciója fejlődésszerű tünet, amely a harmincas 
évek merevségétől töretlen vonalban halad a század második felének tel
jes szabadelvűsége felé. A „fiatal Magyarország“ írótársadalmának ba
rátai többnyire jó magyar családok sarjai — javarésze nemes ember — 
akik, mint fajmagyarok, méltónak találtattak a nemzetért dolgozni.28 
Azonban az ötvenes-hatvanas években megjelennek a színi pályán az el-

22 Gregor, Josef: Weltgeschichte des Theaters. Wien, 1933. 553. 1.
23 Ebben a korban a megyei követek még nem állnak szóba a városokéival (Pulszky 

i. m. I. k. 119. 1.) és a nemes kisasszony a gazdag polgárleány kezét csak zsebkendőjével 
a kezében érinti meg. (Nagy Ignác i. m. 32. 1.)

2* Kioktató kritikákat 1.: a gyenge színészekről Bajza Ossz. Munk. IV. k. 250. 1., 
V. k. 28., 160. 1. Esztétikai elveit 1. V. k. 38. 1. —  A kritikáról általában: Farkas Gyula: 
A „fiatal Magyarország“  kora. Budapest, 1932. 252— 3. 1. és Vértesi i. m. 315. 1.

25 A világlátott Pulszky ítélete szerint a kor magyar színészete elsőrendű volt (i. m. 
I. k. 158. 1.), míg Bajza meg van arról győződve, hogy a magyar színész nem lehet arra képes, 
amire egy Seydelmann vagy La Roche, Schröder vagy Devrient. (Ossz. Munk. V. k. 148. 1.) —  
Rötscher és a színészek: Günther, Johannes: Der Theaterkritiker H. Th. Rötscher. Leipzig, 
1921. 114., 160. 1.

26 Petőfi: Egressy Gáborhoz. (1844-ben írta.)
27 Degré i. m. I. k. 127. 1.
28 1844-ben a Nemzeti Színháznak 17 drámai férfitagja volt, ezek közül csak kettő 

idegen nevű. (1844. Zsebkönyv.) —  A negyvenes évek faji érzékenységéről: Farkas Gy. i. m. 
95. skk. 1.
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magyarosodott német családok fiai is, köztük alacsony származásúak (pl. 
Müller-Molnár György, a nagyváradi katolikus kántor fia). Az 1848-i tár
sadalmi reformok mély nyomokat hagytak a lelkekben,29 amelyek most 
már nemcsak a nem-nemesek, nem-magyar eredetűek befogadására haj
lottak, hanem hasonló készséget tanúsítottak a zsidósággal szemben is.30 
Hogy aránylag kevés zsidó forog még ekkor a magyar színpadon, annak 
az az oka, hogy ez a faj általában német anyanyelvű. Így legfeljebb ott ke
reshet elhelyezkedést, ahol a nyelv ismerete nem feltétlenül szükséges: 
zenekarokban és kórusokban. A hatvanas évek elején a Budai Népszín
ház énekkarában több zsidó szerepel. Ahol azonban nyelvi nehézség nincs, 
ott nincs semmi akadálya a zsidóság érvényesülésének sem. Ez a kor nem 
tesz különbséget fajok és felekezetek között. Sonnenthal, a magyarországi 
zsidófiú nem tud magyarul s így a bécsi Burgtheaternek lesz dédelgetett 
kedvencévé, Ágai-Rosenzweig Adolf, a délvidéki zsidó orvos magyar író 
fia legnevezetesebb közéleti embereinket sorolja barátai közé.31

A század derekán és mindaddig, amíg az „aranykor“ színészgárdája 
ki nem cserélődik, a színművészet nemcsak nyelvében, hanem túlnyomó- 
részt fajilag is magyar. Ez a tisztafajúság a század harmadik negyedé
ben éppen úgy eltűnik, mint a színház nagy egysége.

Ha azt kérdezzük, hogy vájjon a fajiságnak van-e szerepe a színészi 
alakításnál, a válasz feltétlenül igenlő, mert ennek a művészetnek egye
düli kifejező eszköze a színész lelke és teste, a színész énje. (Ugyanaz a 
szerep más egy germán és más egy román fajú színész kezében. Az átme
net nehéz, annál nehezebb, minél távolabbi fajok áthasonulásáról van szó. 
A néger Aldridget senki sem tartotta angol színésznek, jóllehet angolul 
játszott. Hosszú generációknak kell együtt élni és együtt dolgozni az ide
gen földön az idegen nemzettel, amíg az állandó vérkeveredés és a közös 
kultúra elmossa a faji különbségeket — de ez legalább száz év munkája.) 
És mivel a színművészet lényege az, hogy varázsával elfeledteti velünk a 
jelent és segítségével mintegy álomban egy másik világ eseményeit éljük 
át, minél rokonabb velünk a színész énje, annál könnyebben vezet át ben
nünket a mindennapiból az illúziók világába. A faji azonosság erősíti a 
kapcsolatokat színész és közönség között és fokozza a színpadi hatást.

20 Eötvös írja az ötvenes években: „A  soeialis különbségek megszűntek. A válaszfal, 
mely az osztályokat eddig elkülönzé, miként valamennyien hittük, örökre ledőlt.“  (összes 
Munkái. VI. kötet. A nővérek. 273. 1.)

30 Mikor a Budai Népszínház 1861-i népszínműpályázatára valaki zsidó tárgyú da
rabot küld be, a hírlapok meg vannak botránkozva, hogy a zsidóság magyarosodási moz
galmának idején ily „hazafiatlan“  zsidókat rajzol az író.

31 Sonnenthalról: Bab, Julius—Handl, Willi: Deutsche Schauspieler. Berlin,, 1908. 
150. skk. 1. —  Ágai Adolf: Por és hamu. Budapest, 1892. — A Budai Népszínház tagnév
sora: Budapest Székesfőváros Levéltára, Miscellanea Nova. Fase. Nr. IV.
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Vizsgáljuk most csupán — a tárgyalt kornak megfelelően — ezt a 
lelki azonosságon alapuló, abszolút hatású színészi alkotást, — Mint min
den komplikáltabb embernek, a színésznek is „több“ lelke van, az ural
kodó én mellett, jó is, gonosz is. De míg a laikus nem képes elérni az 
eksztázisnak azt a fokát, hogy uralkodó személyiségét teljesen félretéve, 
egy más lelket engedjen úrrá lenni önmagán, addig a színész művészete 
éppen ebből a képességéből áll.82 Élő teste és szelleme ezerféle módon hat 
reánk. Ez a hatás nem mindig értelmi, idegen nyelvű alakítást is tudunk 
élvezni. Vau színész, akinek a mozgása, a másiknak a hangja, a harma
diknak a puszta megjelenése elég arra, hogy a közönséget beleringassa a 
vágyott illúziókba. Az átalakulás eksztatikus állapotát azonban a színész 
csak akkor képes elérni, ha érzi, hogy a közönség érzelmileg vele halad.33 
A színjátszás egyeseknél veleszületett képesség, amelyet elsajátítani nem 
lehet, mindenkinek meg kell azonban tanulnia bizonyos elemi dolgokat: 
a nyelvet, az értelmes beszédet, a helyes lélegzést, a hangsúlyozást, moz
gást, stb. A tehetséges színész, akinek testi adottságai nem tökéletesek, 
hamarabb lesz nagy művész, mint a daliás hősszerelmes, aki szellemét 
nem műveli.3’

A színművészetnek ezek az örök maximái nem voltak ismeretlenek 
a század közepének színészei előtt. Jól tudták, hogy a színésznek tisztá
ban kell lennie az esztétikai széppel, a művészetekkel, hogy gesztusokat 
Canovától, képszerüséget Kaulbachtól tanulhat.85 Ismerték a művészi fej
lődés fokozatait: A fiatal színész a drámai alakot saját hangulatából for
málja meg. Nem dolgoz még ki semmit, „nem tesz egyebet, mint saját 
belső életét tárja elénk, lírai érzelmének egész forróságával“. Ez azonban 
nem művészet: ha a hangulat egyszer hiányzik, a színész alkotása üres 
csengés-bongás lesz. Idővel a kezdő teljes uralomra tesz szert teste fe
lett, ki tudja számítani minden mozdulatát. Ilyenkor már összeforrott 
szerepével, lelkileg tudja azt, bármikor megcsinálja az alakítást. Ez azon- 32 33 34 35

32 Molnár György, ciki nem volt teoretikusan képzett színész, tudatában van az ala
kítás lényegének: a színészi alkotás a megértett szerepnek az alakító lényébe való olvasz
tása és mimikái kifejezése, érzékeltetése. (M. Gy.: Világos előtt. Szabadka, 1880. 78. 1.)

33 Laube i. m. 252. 1. Bab: Soziologie, 77., 115. 1., Günther: Rötsoher. 148 skk. 1.
34 Günther: Rutscher, 57— 8. 1., —  példa rá a magyar Egressy.
35 Egressy Gábor: A színészet könyve. Pest, 1866. 19. 1. —  Bajzánál: „Kellemes ülést 

képekről taníthatni, melyek mesteri festők művei; még inkább lehetne szobrokról. . . “  Ossz. 
Munk. V. k. 42. 1. —  Természetesen nálunk az önművelést nagyon megnehezítette az, hogy 
színészeink folyvást játszani kényszerültek. Az első szabályzat szerint minden hónapban 
három nagy prózai, egy nagy verses szerepet kell betanulniuk, kisebbet szükség szerint, még az 
előadás napján is. Az ötvenes években javul a helyzet: csak két nagy szerep betanulása 
kötelező havonként. (Bajza Ossz. Munk. V. k. 365. 1., ill. Országos Levéltár, Civil-Section 
des k. k. Militär- und Civil-Gouvernement für Ungarn. 6532/1347. II. 1855.)
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bau még mindig nem a teljes művészet, mert gyakran érezni rajta a ki- 
számítottságot. A színművészet legmagasabb fokán a színész képes olyan 
intuitív alakításra, amelyet az értelem már nem zavar, hanem támogat. 
„Az alanyi érzés csak akkor olvad össze teljesen a számító értelemmel, ha 
a színész önmagát, mint ábrázolandó jellemet, tárgyul tekintve, megta
nul érezni és ugyanakkor érzéketlennek lenni; lelkesedni és ugyanakkor 
számítani.“ Azonban „ . . .  ez ellentétek teljes egybeolvasztása csupán az 
alkotó erőnek sikerül“, s „ezt sem tanulni, sem tanítani nem lehet.“ 3“ 
Ilyen alkotó erőről azonban csak ritkán számolhat be a színészettörténe
lem. Sokkal gyakoribb még a nagy tehetségeknél is, hogy vagy éreznek 
és lelkesednek, vagy számítanak; vagy Löwe valaki, vagy Iffland, és csak 
igen ritkán akad egy Seydelmann.36 37 A legtöbb színész marad, hajlamához 
Híven, vagy értelmi, vagy érzelmi. Az utóbbi szintétikusan alkot, több
nyire idealizál. Az értelmi, a számító színész analitikus, aprólékosan ki
dolgozza szerepét, de néhol az ihlet hibázik benne.

A fent elmondottak ma is kivétel nélkül minden színészre vonat
koznak s mint Ariadne fonala, elvezetnek az ifjú magyar színikritika út
vesztőjén át a nagy színészegyéniségek megértéséhez. Ez a nemzedék is 
két nagy csoportra oszlik, szintétikusokra és analitikusokra, amott Lend- 
vay, Lendvayné, Bartha, talán Megyeri is, itt Fáncsy, Szentpétery, La
borfalvi Benke Róza, Feleki. Lendvay az igazi romantikus színészideál, 
aki már megjelenésének szépségével megragadja a nézőt. Az asszonyok 
kedvence, született hősszerelmes, de gyenge jellemszínész. Kedves, vidám 
és meleg lélek, de a művészete nem eléggé öntudatos, típusa a szintétikus 
alkotónak. Teljes ellentéte Fáncsy; szorgalmas, tanult, színész, dolgozik a 
szerepein, de kevés benne a temperamentum és ezért hamarosan ott
hagyja a hősi szakot s áttér a jellemszerepekre.38 39 Szentpétery az idősebb 
nemzedéket képviseli kettőjük mellett: nem látott eleget, nem elég mű
velt ahhoz, hogy a század derekán még nagy sikereket érhessen el, de 
kétségtelenül erős színészi tehetség. Molnár írja, hogy a mélyen rejtett 
lelki mozzanatokat is átértette s megjátszott olyan finomságokat, ame
lyek más színésznél elvesztek. Jó és becsületes ember, az marad a színpa
don is,38 az a fajta, akiről Laube azt mondta, hogy túlságosan belenőtt a

36 Egressy i. m. 31. skk. 1.
37 A  „bővérű“ Löwéről ld. Laube i. m. 294. sk. 1., Iffland: Günther: Rötscher, 33. 1., 

Seydelmann: Günther i. h. és Weilen, Alexander von,: Theaterkritiken und dramaturgische 
Aufsätze von Heinrich Laube. Berlin, 1906. 3. skk. 1.

38 Vértesi i. m. 320— 1., Degré i. m. I. k. 71., 125. 1.
39 Molnár: Világostól Világosig. Arad, 1881. 85. 1., Vértesi i. m. 325— 6. 1.
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korába s így hamar elavul, de minden kornak jótétemény, ha van ilyen 
színésze.411

A kor valamennyi magyar színésze felett tehetség és képzettség te
kintetében magasan áll Egressy Gábor. Ö volt a „nagy színész“, amilyen 
minden korban csak néhány van, a számító zseni, akihez Petőfi és Arany 
János írtak költeményeket.4“3) Sokat utazott, látta játszani Anschützöt és 
Lemaitret, Schrödernét és Kachelt,40 41 esztétikában Rötschert vallotta mes
terének, a színjátszásban azonban nem volt mestere. A  természet mosto
hán bánt vele, írja egyik kortársa;42 gyenge fizikuma volt és gyenge 
hangja, de mintha csak a nagy német teorétikust akarta volna igazolni, 
szorgalmával elérte, hogy „fejedelmi alakká“ vált a színpadon. Nagyon 
szépen mozgott s hogy a hangját kímélje, gyakran tartott szüneteket, 
amelyeket aztán remek mimikával töltött ki.43

Valamennyi színósztársa közül ő reagált legjobban a hazafias moz
galmakra. A forradalmi időkben először kormánybiztosnak állt, majd ki
ment a harctérre.44

A hazafias lelkesedés egyébként — mint erre már utaltunk — a kor 
egész színészvilágát áthatotta.45 A nemzeti vonatkozású darabokat foko
zott lelkesedéssel játszották. A Szökött katonát többen választják juta
lomjátékuknak. Egressy a Két pisztoly Steinjéről érdemesnek tartja hosz- 
szan értekezni és mikor Fáncsy, betegsége miatt, kénytelen lemondani a 
bemutatón játszott szerepéről, átvette tőle ezt a másodrendű jellemszere
pet. De a kínálkozó legnagyobb feladat a kor magyar színésze számára 
Bánk bán volt. Egressy végigjátszotta benne a királyt, Bánkot, Peturt, sőt 
Ottót is. Lendvay a nádor szerepénél állapodott meg és a közönség job
ban is szerette tőle látni, mint Egressytől: eszményibb volt. Biberach 
Fáncsy, Tiborc Bartha híres szerepe volt. Bánk hán előadásai azon

40 Laube i. m. 192. 1.
4°a) „Egressyt, mint a színművészet eszményképét tanultam tisztelni“ , írja Elefánty 

Ferenc 1856-ban. Angyal D.: Fáik Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. 598. 1.
41 Egressyről összefoglalóan ld.: Rakodczay Pál: Egressy Gábor és kora. I— II. k. 

Budapest, 1911.
42 Degró i. m. I. k. 126. 1.
43 Molnár: Világostól Világosig, 258 skk. 1., Vértesi i. m. 317. 1.
44 Magánélete különös vegyüléke volt a polgárinak és a szertelennek. Otthonából pu

ritán szellemet hozott magával —  atyja ref. pap volt, —  családi élete mintaszerű, de izgé- 
kony lelke hajlik a képtelenségekre: az 1838.-Í árvízkor pl. estélyi öltözetben, fehér kesztyűben 
evezett. (Déryné naplója I— III. k. Budapest, III. k. 193—4. 1.) A  szabadságharc után 
ismét jelét adta végletességének, amikor a törökországi emigrációban valóságos elkeseredés
sel fordult a szabadságharc vezérei ellen.

45 Lendvay és fia szintén résztvettek a szabadságharcban. Az öreg Szentpétery pedig 
elhagyta a fővárost és az egykorú akta szavai szerint, a haza sorsa feletti aggodalom
mal követte a rebellis sereget. Országos Levéltár, Ofner Statthalterey Praes. 1035. (1849.)
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esték közé tartoztak, amikor dráma, színész és közönség a legtökéleteseb
ben egyek voltak.46 47

Az eredeti színműveken kívül leginkább a francia romantikus írók 
és a klasszikusok számíthattak a közönség érdeklődésére, elsősorban 
Shakespeare. Bécsben játszották Calderont is, de a hiperkatolikus spanyol 
író éppen úgy távol állott a liberális szellemű „fiatal Magyarországtól“, 
mint a merev Racine. Moliére és Goldoni kispolgári hangulata nem vonz 
egy olyan nemzedéket, amely álmaiban országok sorsáról dönt. Goethe 
neoklasszikus iránya, udvari ember mivolta nem e kornak való. Schiller 
nem lehet ugyan idegen semmiféle ifjúságtól, a Haramiák, az Ármány 
és szerelem, Fieseo, a magyar színpadon is szerepeltek,17 de Schil
ler német és a Habsburgok Magyarországa idegenkedéssel néz mindent, 
ami a német szellemet propagálja. A politikai elnyomatás soha
sem jó ajánlólevele a kultúrának, különösen nem a faji ébredés ezen ko
rában. Annál alkalmasabb a talaj egy Shakespeare-kultusz kivirágzására. 
Politikai mozzanatok itt nem játszanak szerepet;48 Shakespeare a divatos 
francia romantika nagymestere s ha megértéséhez nincs is meg talán 
mindenütt a kellő műveltség, de megvan a kellő lelki beállítottság, hiszen 
ez a színházi közönség protestáns jellegű.49 Az írók Shakespearet fordít
ják, a színészek versengenek egymással egy-egy Shakespeare-hős minél 
tökéletesebb megformálásában, a közönség pedig, amely kezdetben meg
elégedett azzal, hogy az előadás „romantikus“ esemény gazdagságát él
vezze, lassanként drámatörténeti és esztétikai vonatkozások iránt is érdek
lődni kezdett.50 A legkultiváltabb Shakespeare-darab természetesen a Ro-

46 Egressy tanulmánya: Honderű, 1844. I. 373. skk. 1. Pozsonyi vendégszereplésekor 
is eljátsza Steint, a kritika csodálkozik rajta, hogy miért lép fel ilyen mellékszerepben. 
A  Két pisztolyban azonban nem volt más szerep, amit Egressy játszhatott volna. Keve
sebb értelme van annak, hogy Lendvay, akinek pedig Szigligeti a darab hősi szerepét írta, 
szintén megpróbálkozott, Egressy után, Stein alakjával. (Életképek, 1844. I. 379. 1.) — 
Bánk bánról: Vértesi i. m. 73. skk. 1.

47 Biró Lajos Pál: A Nemzeti Színház története. Budapest, 1931. Ld. a Függelékben 
Péchy Gyula műsoröeszeállítását, 82., 83., 86. sat. 1. —  A korszellemről: Farkas Gy. i. m. 
109., 142., 257. skk. 1.

48 Farkas Gy. i. m. 273. 1. —  Bajza „Nemzetiség és nyelv“  c. cikkében még a német 
nyelv tanulása ellen is kikel; aki németül beszél, németül is gondolkozik. Minden hazaszerető 
nemzetnek törvénnyel kellene tiltania a szomszédos nép nyelvének tanulását. (Ossz. 
Munk. IV. k.)

49 Shakespeare és a protestáns szellem: Winds, Adolf: Hamlet auf der deutschen 
Bühne bis zur Gegenwart. Berlin, 1909. 3. 1. Laube i. m. 155. 1.: „ . . . d e r  protestantische 
Geist kommt der Shakespeareschen Gedankenwelt vorbereitet entgegen, denn Shakespeares 
Gedankenwelt entsprang ja der protestantischen Freiheit im Denken.“

60 A negyvenes évek elején Bajza még nem találja elég érettnek a magyar közönséget 
Hamlethoz; húsz évvel később egy divatlap érdemesnek tartja közölni Gervinus Hamlet-ta-
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meo és Julia; a hős romantikus alakját szinte rászabták Lendvayra. Szép
sége, lényének finomsága és melegsége predesztinálták erre a szerepre, 
„a testben-lélekben előkelő nemes lángoló szenvedélyének“ ábrázolására.51 
Romeo és Julia után második helyen Hamlet következik.52

Nincs olyan magyar színész, aki meg ne próbálkozott volna, akár 
csak egy kis falu kocsmájában, Hamlet szerepével, de minden más nem
zet színészei is gondolkoztak ezen a feladaton, minden európai ország 
színpadán játszották és éppen ezért különösen alkalmas annak vizsgála
tára, hogy a faji sajátságok mennyire folynak be az alakítás művésze
tére. A franciák örök időkre idegenül fognak szembenállani evvel az 
északi tragédiával. Sem drámairodalmi hagyományaik (Voltaire!), sem 
kedélyviláguk nem egyezik annak hangulatával. Talma és Taine haszta
lan iparkodtak népükkel megkedveltetni, Hamlet abszolút franciátlan 
lélek. Francia színész csak divatból játssza a dán királyfit.53 Annál in
kább a magáénak vallja Hamletet Németország. Fichte és Gervinus, sőt 
még a kilencvenes évek generációja is az örök germánt, a németet látják 
benne.54 A német színészek, Schröder bölcs, kissé öreges tudósa, Pius 
Alexander Wolff húsz éven keresztül érő, fájdalmas, de mesterkélt ki
rályfi-alakítása és Seydelmann talpig férfi Hamletje óta szellemük leg
javát nyújtották ebben a szerepben a bennük önmagát kereső nemzet
nek.55 A „junges Deutschland“ híres színésze, a gyöngéd Emil Devrient 
is el-eljátszotta. S ha P. A. Wolff végigszavalta és Seydelmann végiggon- 
dolkozta, E. Devrient mint valami ajándékot nyújtotta át a lelkesülő kö
zönségnek Hamlet bölcselkedő szavait.58

A magyar színészet aranykorának két színészi vezéregyénisége van, 
Lendvay és Egressy, két híres Hamlet-alakítónk is van tehát. Kettőjük 
közül Egressy termett rá jobban erre a szerepre. Gondolkozó színész,

nulmányát. (Bajza Ossz. Munk. V. k. „Shakespeare, francia színművek s az Athenaeum.“ — 
Hölgyfutár, 1862. Hamlet. Gervinus után F. A .; több folytatásban.)

61 Bab jellemzése Rómeóról. (Der Mensch auf der Bühne. I.— III. k. Berlin, 1910. 
II. k. 64. 1.) —  Schlegel ie Rómeót tartotta a legromantikusabb férfijellemnek (Kosch, 
Wilhelm: Das deutsche Theater. Leipzig, é. n. 28. 1.)

52 1926-ig a Romeo és Júliát 182-szer, a Hamletet 177-szer adták. Shakes peare- 
ciklus. Nemzeti Színház —  1926. március.

53 Mounet-Sullyröl: Winds i. m. 77., 211. 1.
64 Fichte: u. ott, 3. 1. Gervinus: „Magunkat látjuk és érezzük benne s ez nem csak 

szellemdús szójáték vagy zavaros képzelődés“ . (Hölgyfutár, 1862. I. 198. 1.) Ugyanígy gon
dolkozik 1908-ban A. von Weilen: Hamlet auf der deutschen Bühne bis zur Gegenwart. Ber
lin, 1908. 178. 1.

65 Winds i. m. 82. skk. 1.
66 Minor, Jakob: Aus dem alten und neuen Burgtheater. Zürich— Leipzig—Wien. é. 

n. 249. 1. —  Bab, J.: Die Devrients. Berlin, 1932. 191. skk. 1. —  Winds, A. i. m. 102. skk. 1.
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megfontolt és művelt, húszas éveinek lírikus érzelgősségét hamar levet- 
kezte. Külseje nem elragadó, de szépen mozog és jól ki tudja használni az 
adottságait. Az ő Hamletje nem a szentimentális és bánatosan szép her
ceg, hanem művelt és tapasztalt, trónraérett ember: nem nervózus, ke- 
gyetlenkedő vagy szende ifjú, hanem férfi, akinek igaza van. A büszke
ség, dac és öntudatosság adták meg ennek az abszolút értékű alakításnak 
a magyaros karaktert, szemben a germán fajú alakítók nyugodtabb szí
nezetű dán királyfijával.57

Lendvay nem volt Hamlet alakítására való. Teljesen hiányzott be
lőle a bölcselkedési hajlam, testtel-lélekkel hősszerelmes volt, s ha nem 
is lehet jó Hamlet az, aki csak jellemszínész, a legjobb amorozó sem lesz 
jú Hamlet csak azért, mert hősszerelmes. Lendvay önmagából nem alakít
hatta ki a dán királyfi alakját és így csakhamar oda fordult, ahol az ő 
képzeletéhez és képességeihez legközelebb álló Hamletet találta: E. 
Devrienthez. Ezt a szép pózokból, lágy hangmodulációkból összeállított 
műremeket sokkal könnyebb volt utánozni, mint a Seydelmann vagy Eg- 
ressy-féle, mélyről feltörő egyéniséget.58

A magyar színészeknél gyakran előfordult, hogy alakításukban ide
gen példát követtek, kikeresvén azt a művészt, aki saját alkotószellemük
kel a legrokonabb volt. A magyar színésztársak mellett leggyakrabban 
németeket láttak s így felfogásban és technikában ezeknél találták a leg
nagyobb változatosságot. A német színészet sok híressége, a Devrientek, 
Löwe, Wagner, fordult meg a pesti német színházban,59 60 ambiciózusabb 
színész azonban nem érte be ezzel, a tanulmányútak napirenden voltak 
és céljuk nem kizárólag a német nyelvterület volt. Egressy pl. megfordult 
Párizsban és látta fénykorában Lemaitret. Párizsi útjának eredménye 
volt az a szabadabb mozgástechnika, mely a nagy francia romantikus 
színészt jellemezte s amelyet Bajza sohasem tudott neki megbocsátani.69 
Nem nyerte meg azonban a német iskolához szokott nagyközönség tetszé
sét sem.61 Ennek a magyarázata — még a francia-rajongás e korszakában 
is — egyszerű: a franciás műveltség még megalapozatlan nálunk, hiszen 
csak a „fiatal Magyarország“ generációjával kezdődik. Azonban, ha szín

57 Egressy Hamletje: Honderű, 1844. II. 244— 5. 1. —  Bayer: Shakespeare drámái 
hazánkban. Budapest, 1909. I— II. k. I. k. 175., 216. 1.

58 Hamlet, a hősszerelmes: Weilen, A. von: Laube. 124. 1. —  Lendvayról: Molnár Gy.: 
Világostól Világosig 121., 164. 1., Bayer J.: Shakespeare hazánkban. I. k. 182., 204— 5. 1.

59 Kádár J.: A pesti és budai német szinészet. 66. skk. 1.
60 Ld. Ossz. Munk. V. k. Magyar Játékszini Chronica alatt „Lázár, a pásztoriról

Írottakat. '
61 V. ö. Petőfi: „Vakon mért tartja a sors korodat, —  Hogy meg ne értsen? —  nem

zetem művésze!“
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művészetünk nem színeződött is még át franciássá, jelentősebb német be
folyásról sem lehet ekkor már szó.

A század közepének magyar színjátszása elsőrendű volt, de a rende
zés még gyermekcipőben járt. Ez a kor Németországban az abszolúte ren- 
dezhetetlen virtuózok kora, s ha nálunk ilyen bajok nincsenek is, rende
zés alatt itt sem értettek többet annál, minthogy a színész le ne késsék a 
jelenéséről. A régi, jó  burgtbeateri rendszer dívott nálunk is, amely sze
rint a rangidős színészek rendeznek. A negyvenes években Egressy, Fán- 
csy, Lendvay és Szentpétery a rendezők, valamennyi kiváló színész, de 
mai értelemben vett rendezésről nem is beszélhetünk velük kapcsolatban. 
Ök vezették a próbákat, és mint Németországban, az olvasópróbát itt is 
csakhamar emlékezeti próba követte, ezeket pedig a főpróba. A díszlete
ket már az emlékezeti próbákon feltették.02 Egyszerű, a mi fogalmaink 
szerint igénytelen színpadi képek szerepeltek, s a világítási effektusok 
sem terjedtek túl egy-egy naplemente, holdfény vagy görögtüzes „égő“ 
épület megkockáztatásán.62 63 A negyvenes évek két legnagyobb színpadi 
sikerének, a Szökött katonának és Két pisztolynak a díszletei teljesen 
reálisak. Kis proscénium mögött háromfalas interieurré kiképzett szín
padot (Szökött katona, siralomházi jelenet; Két pisztoly, börtönjelenet) 
látunk, amelyet csak néhány egyszerű bútor, ill. egy lépcső tesz plaszti- 
kusabbá. A színpadkép megoldása rokon a bécsi biedermeier bohózat stí
lusával, Platzer modorában.64 A falu (Szökött katona, toborzási jelenet) 
hosszú, tornácos parasztházával, a háttérben néhány fával s jobbról hátul 
a kissé domboldalban fekvő templommal szintén tipikus kulisszaszínpad, 
minimális plasztikus berendezéssel.65 A rendezőnek ebbe a háttérbe kellett 
beleillesztenie a játszókat. A rendezés hangsúlya teljesen az egyesen van, 
a hősön — a virtuózon. Ez úgy helyezkedik el, hogy mozdulatai jól 
érvényesüljenek, tehát lehetőleg a színpad közepén, színésztársai tőle va
lamivel távolabb állnak, hogy el ne takarják. Ha több színész volt egy
szerre a színpadon, félköralakban állították fel őket, hogy mindegyik jól 
látható legyen. A hősnek ebből a félkörből nem volt szabad kimozdulnia, 
mert csak így érhető az el, hogy minden egyes színen lévő érdeklődést 
ébresszen. Ha a hős kilép a félkörből, — mondja Iffland, a nagy színész- 
pedagógus —, a közönség tekintete követi s szerényebb társai játékára

62 Bíró i. m. 39. skk. 1., Laube i. m. 139— 40. 1.
03 Moormann, Maria: Die Bühnentechnik Heinrich Laubes. Leipzig, 1917. 20. skk. 1.
64 Egykorú lithografiák a Nemzeti Színház Múzeumában. —  Platzerről: Gregor, J .: 

Wiener szenische Kunst. I. k. Wien, 1924. 109. skk. 1.
65 Egykorú lithografia u. o. —  A festők —  Neefe 1844-ben elhagyta a színházat — 

Engerth József és Oláh József voltak, de Telepi is készített terveket. (Nemzeti Színház 
Zsebkönyve, 1844. és 1845., és Molnár Gy.: Világostól Világosig. 172. 1.)
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senki sem ügyel többé.66 67 68 Ezt a szabályt nálunk is követték. A Szökött ka
tona siralomházi jelenetében az elhelyezkedés magától adódik: az elítél
tek a szoba közepén álló asztal mellett ülnek. Ennél bonyolultabb, de egé
szen szabályszerű a Két pisztoly börtön jelenetének beállítása: baloldalt 
elől ül a hős, Bájkerti (Lendvay), az imént jöttek hátul középen, a lépcső
nél csoportosulnak, míg Piros Pista jobboldalt elől állva üdvözli a belé
pőket. A Szökött katona toborzási jelenetében szintén megvan a szabá
lyosság: baloldalt elől áll Lajos a szabó és az édesanyja, középen Gergely 
a katonafogdosókkal, felé szalad jobbról Julcsa. Tömegeket ilyen primitív 
rendezői művészet természetesen nem tudott mozgatni. A „nép“ a legtöbb 
esetben ide-oda ténfergő statisztákból állott.67 Összjátékról sem igen lehet 
beszélni, elég volt, ha a fontosabb szereplők játékában nem volt stílus
törés. A közönség nem is kereste az összjátékot, a figyelem a főhős és a 
hősnő játékára irányult és mindenki beérte azzal, ha a mellékszereplők 
nem tanúsítottak különösebb ügyetlenséget vagy tanulatlanságot. A drá
mák sem kívánták meg feltétlenül az összevágó játékot — ennek szüksé
gessége a francia polgári színművel vonult be.68 Ha Hamlet és Ofélia, 
Bánk és a királynő, Brutus és Lukrécia illúziót keltettek, akkor az est 
sikere nem bukott meg Laertesen, Simon bánon vagy Lukrécia atyján. 
Ahol pedig érezhetőleg sok múlt a mellékszereplő egyéniségén is, ott első
rendű erőkkel játszattak harmadrendű szerepet, mint pl. a Két pisztoly
ban, amelyben egy estén Hubenayné, Lendvay, Szentpétery, Fáncsy vagy 
Egressy, László, Füredi, Bartha és Réti léptek fel.69 70 Ezek azután alkottak 
a saját tehetségükből. A rendezői utasítások nem nyújtottak alapot va
lami következetesen keresztülvitt jellem megalkothatására és a színész 
családtagjaival, barátaival beszélte meg szerepét a rendező helyett.'“ 
Amennyiben az e korbeli rendező többet nyújtott a mai ügyelőnél, a szín
padkép megalkotásánál mindig inkább az egyén szoborszerűségére vigyá
zott az egész képszerűségének a rovására. Jellemző, hogy ebben a korban

66 Duncker, Carl: Iffland in seinen Schriften als Künstler, Lehrer und Direktor der 
Berliner Bühne. Berlin, 1859. 40. 1.

67 Még Laube sem tudott tömegeket mozgatni (Moormann, M. i. m. 29. 1.), Rötscher 
is panaszkodik a berlini királyi színház nyomorúságos „tömegei“  miatt. (Günther, J.: 
Rötscher. 141— 42. 1.)

68 Az első, aki összjátékot próbál teremteni, a franciás Laube (Horch, Dr. Franz: 
Das Burgtheater unter H. Laube und A. Wilbrandt. Wien, 1925. 55. skk. 1.), nálunk teóriá
ban Egreesy (L m. 20. 1.), gyakorlatban az ugyancsak franciás Molnár.

69 Szigligeti E.: Két pisztoly. Eredeti színmű három szakaszban, népdalokkal, tánc
cal. Pesten, 1844. (A személyek mellett a szereplők neveivel.)

70 Seydelmann a feleségével (Egreesy i. m. 184. 1.), a fiatal Molnárnak Pergő Celesz- 
tin ad utasításokat. (Molnár Gy.: Világostól Világosig. 121. 1.)
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a színházi hagyományok sokkal tovább éltek, mint ma, amikor a rendező 
feladatát alkotómunkának érzi.71

A magyar színészettörténetet a X IX . század derekán, a negyvenes 
és az ötvenes években összefoglalóan tárgyaltuk. A  politikai történet ha
talmas törést ismer a két évtized között: a „fiatal Magyarország“ korát 
a szabadságharc választja el az abszolutizmustól. Kulturális tekintetben 
azonban ez a törés sokkal jelentéktelenebb. A magyar művelődés — külö
nösképen a magyar színművészet — hordozói 1849 után majdnem ugyan
azok, mint 48 előtt voltak, főként pedig ugyanaz a szellem hatja át őket.72 
A pesti magyar színház ez alatt a húsz esztendő alatt teremtett közönsé
get magának. Az operának csak kezdetben volt szerepe az idegennyelvű 
publikum megnyerésében. A magyar színészek, az Egressyek, Lendvayak, 
Páncsyak színészi ihletettsége nyerte meg a csatát; ugyanaz a magyar 
szellem, amely ellenállhatatlan erővel hódította meg a német intelligen
ciát a politikai és nemzetiségi kérdések terén, győzött a színházban is. A 
magyar színész a nemzetnek játszott, neki kívánt szolgálni a színpadon, 
hivatását szentnek érezte és magát apostolnak. Fajában magyar, te
hát alakítása mindig más jellegű lesz, mint német társáé. A német szí
nészek ebben a korban már csak kenyeret keresnek az idegen földön és 
mindinkább süllyedni érzik maguk alatt a talajt az összetartó magyar
ság és a szervezetlen németség közepette. A magyar színészet mindezek 
miatt jobb ;73 * 75 a kis provinciális színtársulat a nemzet színházává fejlő
dött. A hatvanas évek elejére a Pesti Magyar Színház betöltötte hivatá
sát, a főváros intelligenciája jórészt már magyar. De egyre sürgetőbben 
hangzik fel az a kívánság, hogy szükség van egy olyan színházra is, 
amely az alacsonyabb néposztályokat műveli és magyarosítja: 1861-ben 
megnyílik a főváros második magyar színháza, a Budai Népszínház.

M. Császár Edit.

71 Pl. a negyvenes években a Shakespeare-drámák rendezése ugyanolyan, mint húsz 
esztendővel azelőtt. (Magyar Szépirodalmi Szemle, 1847. II. 191., 272. 1. — Winds i. m. 
210. skk. 1.)

72 A Nemzeti Színháznak az ötvenes években is: „egyetlen támasza tagjainak kitartó, 
lankadni nem tudó buzgalma s kitartása, mellyel a mindenfelől jövő csapások ellen védte
magát.“  „Színész és író ez elhagyottságban inkább érezék, mint valaha, hogy testvérek.“
(Szilágyi Sándor: Rajzok a forradalom utáni időkből. Budapest, 1856. 46., ill. 8— 9. 1.)

75 Nemcsak a fővárosra, hanem a vidéki társulatokra is áll ez. Ugyanakkor, mikor 
a magyar társulat Kassán Lendvayt és Szerdahelyit vendégszerepelteti, a német színpadon 
három törpe mutogatja magát. (Országos Levéltár, Civil-Section des k. k. Milit. und Civil- 
Gouv. für Ungarn. 5779/1570. II. 1857).
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