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A színi kritika keletkezése szoros
összefüggésben van a színészet irodalmi
jelentőségének kérdésével. Mindaddig,
míg a színészet nem egyéb a
szórakoztatás egyik közönségesebb
fajtájánál; míg a színész a mindennapi
kenyérért csakis közönsége ízlésének hí-
zeleg, és az előadott színdarab csak esz-
köze a mesterség gyakorlatának, haszta-
lan keressük a színi kritikát. A színi kritikus
legfeljebb mint erkölcsbíró, általános
szempontokból veszi bírálat alá az egész
színészetet. Csakis az erény s nem a mű-
vészet törvényei ellen elkövetett vétkek
ostorozására szorítkozik.

Midőn a színészet magasabb czélokat
kezd maga elé tűzni, állandósága által
módot nyer a tökélyesülésre, de feloldja
egyúttal a méltányos elnézés alól hallga-
tóit az által, hogy mint a művészet egyik
apostola, irodalmi komoly figyelembevé-
telt követel magának: létrejön a színi kri-
tika is, mint folyománya e természetes
fejlődésnek. A színi kritika föltételezi a
színészet egy magasabb fejlődési fokoza-
tát. Létrejötte a színészet irodalmi jelentő-
ségének fölavatását jelenti.

(...) A fejlődés e fokán megjelenik a
színikritikus is, hogy mint a művészet
érdekeinek képviselője, egyfelől a szí-
nészt az irodalmi mérték szerint bírálja
meg, másfelől pedig a közönség ízlésének
legyen irányadója. A magyar színészet-
nek is először keresztül kellett menni a
természetszerű fejlődés minden fokán,
míg odáig érhetett, hogy az irodalom
komoly figyelmére kezdhette méltatni.

Az 1790-96-ig tartó korszak, mely alig
nevezhető egyébnek a színészi dilettantiz-
mus koránál, nem volt alkalmas arra,
hogy a komoly színházi kritika magasabb
követelményekkel álljon elő. Irodalmi
életünk alig volt, az a néhány író, ki a
színészet ügyét támogatta, nem a bíró
kérlelhetetlen mértéke szerint bírálta az
előadás és előadott színdarab becsét, ha-
nem az aggályoskodó apa elnéző jóindu-
latával. Kazinczy Ferenc Reháknéról mint
színművésznőről beszél emlékirataiban, s
már 1792-ben a „Sehyekről" és „Varsá

nyiakról" mint olyanokról emlékezik meg,
kik az Ozmondok diadalát biztosítani fog-
ják! A pólyáiban levő magyar színészet-
nek úgyszólván előlegezték azt a dicsére-
tet, melyre csak a képzett, gyakorlott,
ügyes színészet tarthatott számot.

Ily viszonyok között nem lehetett szó
színi kritikáról. Vagy tán más szempont-
ból véve a dolgot, irodalmi viszonyaink
nem sokkal állottak magasabb niveaun
ama dilettantizmusnál, melyet a magyar
színészet képviselt e korban. A színészet
beillett e korba, midőn a magyar irodalom
is újjáébredésének korát élte.

Hogy színi kritika nem maradt reánk e
korból, azt sok oknál fogva nem lehet
csodálni. A Magyar Hírmondónak adatai-
ban bár becses, de egyébként csak
általánosságok körül forgó tudósításait a
legjobb akarat mellett sem lehet a
magyar színikritika kezdeteinek tekinteni.

A pesti színészet 2-ik korszakában
(1807-1815) ugyan kedvezőbbek voltak az
irodalmi viszonyok, és Kulcsár lapja, a
Hazai és Külföldi Tudósítások gyakrabban
foglalkozik az akkori színészet ügyeivel;
czikkeit azonban szintén nem lehet színi
kritikáknak tekinteni. Egyszerű tudósítá-
sok azok, melyekben a hazafiság szem-
pontja uralkodik. Telvék hazafias
áradozásokkal, melyekből a színész
lelkesedést igen, de tanulságot nem
meríthetett. Midőn később 1819-től kezdve
a székesfejérvári színtársulat többször el-
ellátogatott Pestre és példátlan
lelkesültség mellett hozta színre Kisfaludy
hazafias drámáit és ügyes vígjátékait, ez
előadásokról sokkal kimerítőbb és
alaposabb bírálatokat közölt a Wiener
Zeitschrift für Kunst, Literatur und
Theater, mint a hazai hírlapok, melyek
magasztaló megjegyzésekre szo-
rítkoztak.

Oly korszak volt ez, midőn örülni kellett
minden igaz hazafinak, hogy van magyar
színészet. Tán nemzeti bűnnek tekintették
volna a szigorú megjegyzést oly
szövetkezettel szemben, mely sanyarú
vándorlásai közepette sem vesztette el
ragaszkodását nemes hivatásához. (...)
A nemzeti játékszín története, Budapest, 1887

1. Én vagyok a te urad, publikumod;
idegen kupléid ne legyenek én elő-
ttem, rögtönzéseket ne csinálj magad-
nak, hogy karzatod imádjon.

2. A művészet nevét hiába ne vegyed
ajkaidra.

3. Megemlékezzél róla, hogy szerepet
tanulj.

4. Orgánumodat kíméld, hogy hosszú
életű lehess a színpadokon, melyet
nem korcsmákban állítottak fel neked.

5. Ne játssz mindig a súgólyuk előtt.
6. Ne intrikálj.
7. Ne túlozz.
8. Hamis szöveget ne kövess el ten

szerződ ellen.
9. Felebarátodnak feleségét bűnre ne kí-

vánjad.
10. Ne kívánd se szerepkörét, se

szerepét, se festékét, se tapsát, se
toilettjét, se kritikáját, se egyébnemű
jószágát.
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