
Szabó „érzékeny" játéknak jellemzett ál-
történelmi Mátyás király-darabja igen
kezdetleges kísérlet az akkor világszerte
divatban lévő szentimentalizmus és a fel-
világosodás eszméinek vegyítésére. (A
nagyon rokonszenves költő-szerzőnek
nem volt alkalma jelentékeny íróvá fejlőd-
nie; a Martinovics-per elítéltjeként fiatalon
halt meg a börtönben.)

Kelemenék tehát megindultak a hazai
színjátszás útján, de a hazai dráma fejlő-
désére nem voltak hatással. Csokonai ko-
médiáit sem mutatták be, holott néhányat
a költő egyenest nekik szánt, és el is
küldött címükre. Végül ezek is csak iskolai
színpadon - Csurgón - szólalhattak meg
először. A megvalósuló színház tehát nem
formált varázsütésre színházi izlést. A kor
vezető irodalmi egyéniségének, Kazinczy
Ferencnek nagyon is kialakult ízlése volt-
hatást is gyakorolt a kortársi irodalomra: a
weimari klasszicizmusnak és a német
ihletésű szentimentalizmusnak volt kö-
vetkezetes képviselője -, a lassanként ki-
formálódó nagyközönségre azonban
semmilyen módon nem hatott. A színházi
életben is tetten érhető új közízlés csak a
romantika divatjával mutatható ki (ugyanez
mondható el az irodalom vonatkozásában
is); ez az irányzat azonban csak a
tizenkilencedik század második évtize-
dében csírázik ki nálunk. Ez a vándorszíné-
szet legklasszikusabb korszaka; drámai
eszménye és modellje pedig a borzalmak-
kal teljes német „lovag"-dráma. Első olyan
írónk, aki kifejezetten népszerű színpadi
szerző lett: Kisfaludy Károly. Személy
szerint is ő a szervezője a hazai irodalmi
romantikának. Bár alkatilag igazán nem
diktátori lélek, mégis néhány évig ő diktálja
az írók, az olvasók és a nézők ízlését.

Bár a kétszáz év előtti történelmi pilla-
natban, a műveltebb elmékben az ízlést a
felvilágosodás, a szentimentalizmus és a
weimari klasszicizmus együttes hatása
formálta - ezek a hatások nálunk még nem
alakítottak ki színházi közízlést. Ehhez
erőteljes - még drasztikusnak is mondható
- hatásra volt szükség, s ez következett
be, amikor a francia forradalom egyszerre
lelkesítő és elrémítő híre megteremtette
művészetben és élet-szemléletben a
romantikát. Ennek első-sorban és
leghamarabb a külsőségei formálták az
ízlést. Az indulatok szélsőségei, a rikító
színek, a színpadi gyakorlatban az
üvöltöző és hörgő módi, az ökölrázás és
szájtépés jellemzi a drámák előadásmód-
ját. Ezt várják el Shakespeare esetében is.

Az ilyen előadásokban az Othello legfon-
tosabb mozzanata, hogy egy nagy darab
néger megfojt egy fehér nőt.

Ugyanakkor még nem várták el a társa-
dalmi bonyodalmak és az igazi szenvedé-
lyek olyan erőteljes ábrázolását, amilyen-
hez a romantika csak Byronnal és Victor
Hugóval érkezett el. A tízes években, Kis-
faludy első sikereinek idején egy pályáza-
ton sikeres helyezést érhetett el egy olyan
szabvány-romantikus mű, mint Gombos
Imre sokáig népszerű műsordarabja, Az
esküvés vagy a kitűnő matematikus, Bo-
lyai Farkas okosan felépített, nehézkes
tragédiája, a II. Mohamed, de észre sem
vették az ugyanott pályázó Bánk bánt.

Csaknem fél évszázaddal a kezdetek
után zajlott az 1838-ban megnyíló Pesti
Színház - a Nemzeti - első éveiben a
romantika kapcsán olyan művészi vita,
amely már valóban színházi ízlést formált.
A romantika két alaptípusa feszült egy-
más ellen harcos indulattal. A romantika
tudatosan a jellemek és események szél-
sőségeivel jellemzi a valóságot, de ezen
belül a német típusú romantika úgy túloz,
hogy kilép a ráció, az ésszerűség keretei
közül. Kísérletek, megvalósuló jóslatok,
megfoganó átkok, örökölt családi végze-
tek jellemzőek az irányzat drámáira. A
francia borzalmak másfélék: ott vesztő-
helyekkel, kínzókamrákkal, őrültek
rémtetteivel, ártatlanok megalázásával
találkozunk. A francia romantika
szélsőséges volt, de megmaradt az
ésszerűség keretein belül, és a liberális-
demokratikus halladás szóvívőjeként
lépett fel, míg a német romantika a
valóság egészéről fordította el a
figyelmet. A nagy vitát Victor Hugo Borgia
Lukrécia című drámája váltotta ki. A
német romantika hívei - Henszlmann Imre,
a kitűnő művészettörténész és Garay
János, a jó romantikus költő - Hugót
erkölcsöt sértő ízléstelenséggel vádolták.
A másik oldal - Vörösmarty és Bajza,
tehát a kor legnagyobb költője és
legképzettebb kritikusa - korlátolt, álsze-
mérmes maradiaknak bélyegezte azokat,
akiknek Hugo nem kell. A vita hevében
mindkét fél az indulat és a gúny végle-
teibe tévedt, másfelől azonban szinte rá-
kényszerítették a közönséget, hogy ki-ki
tisztázza maga előtt saját ízlését.

Ahogy Kelemenék fellépésétől
számíthatjuk az állandó magyar
színjátszás történetét, úgy kell fél
évszázaddal később-ről, a Victor Hugo
körül kirobbant vitától keltezni a tudatos
magyar színházi ízlést.

REGULÁK
e m szabad magát semmi tagnak

akármely személy játszásától
(akár fontos, akár néma legyen
az) mentegetni, ha azt a
felsőségtől helybenhagyott

direkció osztotta ki; úgy nem szabad más
társaság tagja ellen is, mely valamely
darabban játszik, ellenvetéseket csinálni,
hanem ha nyomós és számbavehető okai
volnának. Ily esetben huszonnégy óra alatt
be kell küldeni a személyt az
igazgatósághoz, okát adván egyszersmind
a vonagatásnak, melyet ha az igazgatás
nem elég nyomósnak talál, semmi további
mentségnek nem lesz helye.

Senki se jelenjen meg a közönség előtt,
hanem ha a reá bízott személyt
tökéletesen megtanulta, azért is tartozik ki-
ki a próbán a maga személyét könyv
nélkül felmondani. Aki a magáét oly
rosszul tud-ja, hogy az igazgatás azon
darab helyett mást adni kénytelen, a hónapi
fizetésének felében büntetődik meg, ha
pedig a dara-bot mégiscsak játsszák, és a
készületlenség játék közben kitetszik, a
hónapi fizetésének negyedrészét veszti el
a hibázó.

Senki ne merészeljen a kirendelt próbá-
ról elmaradni, vagy későn jönni. Akinek
késedelme miatt a próba folyvást nem
mehet, hónapi fizetésének tizenhatod ré-
szét veszti el.

Minden lármázás, veszekedés, helyte-
lenség, gorombaság, rossz nevelést bizo-
nyító magaviselet szóval vagy cselekedet-
tel a hónapi fizetés nyolcadrésze elvesz-
tése alatt keményen megtiltatik. Ha pedig
valaki a más becsületét nyilvánosan meg-
sértené, vagy talán egymás között erősza-
koskodnának, mind egyik, mind másik
vagy egész hónapi fizetését veszti el és
elbocsáttatik a társaságtól, vagy pedig az
igazgatás ítélete szerint nyomban más
felsőség nek adattatik által.

A személyeket (szerepeket), ruházatokat
és más egyéb eszközöket minden haszon
nélkül vissza kell adni a vigyázónak. Aki
gondatlanságból vagy készakarva kárt ejt
benne, tartozik ezt a maga fizetéséből
kipótolni.

A büntetésből bejövő pénzt lehúzzák a
kasszánál, mely is az utazó játszók szüksé-
ges megsegélyezésére fog fordíttatni.
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