
színháztörténet
ben. Óhatatlan, hogy teljesen tiszta nor-
matívák esetén is bizonyos értéklazulás
következik be. Ennek pedig éppen a
szakmát féltők és szeretők érdekében gátat
kell szabni. S amennyire érzékeny alkatú
az előadóművész - ha nem lenne az,
nyilván oda sem került volna - anynyira
lelkiismeretesen, tudatos előkészítéssel
lehet csak e szakmai önvizsgálatot
megtartani.

Szorosan ehhez kötődik az a társadalmi
igény, amely erősen megnövekedett az
irodalmi műsorok tekintetében. Az igény
persze lehet latens, olykor anyagi
kivitelezés szempontjából megtorpanó.
Azt viszont tények bizonyítják, hogy or-
szágszerte több ezer műsort rendeznek,
amelyek fontos szerepet játszanak a köz-
művelődésben, az irodalom népszerűsí-
tésében. Találkozunk színes irodalmi
mellékletek jelentkezésével, és örömmel
halljuk, hogyan terjed az ún. rend-hagyó
irodalmi órák gyakorlata. Talán
szükségtelen hangsúlyozni, hogy a jövő
nemzedékének alapműveltségét menynyire
befolyásolhatja irodalmi, művésze-ti
élményvilága. S e téren is számos a
tennivalónk. Felkapjuk fejünket, ami-kor
egy nagyszerű kezdeményezésről hírt
kapunk. S nem értjük: miért reked meg
számos sikeres produkció a terjesztésben.
Magyarán szólva a forgalmazás is
sürgetően kopogtat ajtónkon. Művelődési
házak ömlesztve kapják a különféle
propagandaanyagot. Megelégedhetünk-e a
bőséges kínálatdömpinggel? Úgy érzem,
sokszor áttekinthetetlenséghez vezet, és
egy kissé a prakszisban méltatlan
módszerekhez is.

Külön is szólni kell azokról a jelent-
kezőkről, akik mesterségük, hivatásuk
művelése mellett nélkülözik az üzleti
szellemet. Az értékrend-szilárdítást cé-
lozza az a javaslat, ami valamiféle be-
mutatkozási fórumot sürget, s ez az 1980-
81-es évadban meg is valósul Budapesten.
A Radnóti Színpad példa-mutatóan
ráérzett működési köréhez nem szorosan
tartozó, de az előadóművészet iránti
elkötelezettségéből fakadó funkciójára.
Sikerült előteremteni az anyagi hátteret,
így várható, hogy rangos szak-emberek
közreműködésével nagy lépést teszünk
előre. Nem új színház alakul, nem oldunk
meg egzisztenciális problémákat, talán
csepp lesz ez a tengerben. A jó szándékok
azonban nem keresztezik egy-mást. Újabb
arcok mutatkozhatnak be, csakúgy, mint a
következő Előadómű-vész Fesztivál
újjászülető válogató elő-adásán.

SZILÁGYI FERENC

A pesti
„nevendék papok"
előadásaitól a Nemzetiig

A British Museum könyvtárának
magyar anyagából

Mint ismeretes, a szomszédos államok
könyvtáraiban, levéltáraiban még sok
értékes anyag lappang a magyar szín-
háztörténetre vonatkozóan. De hogy
Bécsen túl is van mit keresnünk, azt a
British Museum Könyvtárának (a British
Librarynak) gazdag hungarika-
gyűjteménye, az ún. Waltherr-gyűjtemény
(Waltherr Collection) bizonyítja, amely a
múlt század végén egy lipcsei árverésen
került a híres „világkönyvtár" tulajdonába.

Waltherr László, a Kisfaludy Társaság
tagja, buzgó színházlátogató volt, s -
szerencsénkre! - a színlapokat is
megőrizte gondosan, amelyek közül a
kisebb méretűek - olykor selyemre nyo-
mottak - meghívóul s afféle emléklapul
szolgáltak. Szerencsénkre, mert majd
félszáz olyan színlap van hagyatékában,
amely közgyűjteményeinkben nincs meg,
még a Széchényi Könyvtár
Színháztörténeti Tárából is hiányzik.
Helyszíni kutatásaim alapján Geoffrey
Arnold osztályvezető lekötelező szíves-
ségéből most ezeknek az itthon hiányzó
színlapoknak másolatai megérkeztek.

Kezdődik a sorozat az 1814. évvel, a
második magyar színjátszó társulat, a
„Nemzeti Játszó Társaság" előadásaival, s
zárul a pesti magyar színház - a Nemzeti --
megnyitása körül: 1837-ben. Természe-
tesen nem egyszerűen annyiról van szó,
hogy most már csaknem ötven játék
előadásának eddig hiányzó színlapjait
pontos hasonmásokban besorolhatjuk a
megfelelő helyre, s hogy dátumaikat,
szereposztásukat s egyéb adataikat be-
írhatjuk a hazai színjátszás „esemény-
történetébe", napi krónikájába: a szín-
lapok sok egyéb fontos színházi: „szí-
nésztörténeti", színpadtechnikai, zenei,
koreográfiai stb. információt tartalmaz-
nak.

Mindjárt az 1814. szeptember 19-i
bérletszüneti előadás színlapjáról sok
fontos tudnivaló olvasható le: a hazai
tárgyú A' szebeni erdő (Wald bey Her-
mannstadt) szerzője írónő volt: „Szerzette
Weiszenthurm Johanna Asszonyság, Bécsi
Udvari Színjátszó". Az elő-adás maga
„Thellerné Színjáttzó' külö

nös Javára" történt, azaz jutalomjáték
volt. A második magyar színjátszó tár-
saság érdemes tagja (aki a darabban egy
parasztfeleséget alakított) a színlapon ezt
a figyelemre méltó nyilatkozatot tette
közzé, amely nemcsak az erősödő nemzeti
önérzetnek, hanem az ébredező női ön-
tudatnak is érdekes korai megnyilvánu-
lása: hiszen egyelőre egyedül a színészet
volt az, ahol a nők elismert, egyenrangú
társként működhettek egy értelmiségi
pályán: „Kettős emlékezet indított ezen
játék választására, az egygyik, hogy a'
Játékszínnek nagy érdemű Kedvelőiben
felelevenítsem a' Hazánkban végbement
régi nagy történeteknek már tsaknem el-
törűltetett képét, mellyek sok Uri Fami-
liáknak díszét megújíthatnák, ha a' The-
átromon előtűnnének; a másik, hogy az
Aszszonyi Nemnek ditsőségét az által is
neveljen, hogy nagy érdemű pártfogóimat
egy Színjátszó Aszszonynak munkájával
gyönyörködtethetem. - Bizonyos-nak
tartom ugyan, hogy sokkal nagyobb
részvétellel fogadnák, ha Hazánk nagy
lelkű Leányainak egyike által készült
munkával kedveskedném: de azt talán
jobb lessz a' jövendőtől várnunk, mint-
sem valamelly éretlen gyümöltsöt idő-nek
előtte fitogtassunk. Nagy okok vagyon a'

Magyar Asszonyoknak, hogy
Nemzetekben büszkélkedjenek. Azért
bizodalommal reménylem, hogy vala-
mint egyéb nemzeti Intézetekhez, úgy a'
Theátromhoz is naponként nagyobb in-
dúlattal fognak viseltetni: Én erre tsak
kérni bátorkodom, és nagy lelkűségekben
bizakodván szerentsémet az ő nemes
szívekben letészen. Hazánk nagy lelkű
Leányinak, és minden Tit. Tit. Párt-
fogónak kegyelmekbe magamat tisztelet-
tel ajánlva

Özvegy Thellerné
született Ludvig Borbála."

Nem kevésbé jelentős mozzanat az is
hogy megtudjuk a színlapról: a jutalom-
játék zenés, táncos előadás volt, amelyen
román nemzeti táncokat adtak elő: „Egy
nevezetes, nagy Néző Játék oláh tánttzal",
mondja a műfaji megjelölés, s a színlap
szerint „A' tántzosok közt, a' Nemzeti
Theátrom' Balet-Mesterének, Ehrenstein
Urnak Fia különösen fogja magát
producálni." Az is figyelmet érdemel,
hogy a felvonásközökben Esterházy
herceg zenekara muzsikált (s föltehetően
az játszott a táncokhoz is): „A'

Felvonások között pedig a' T. Herczeg
Eszterházy Bandája fog muzsikál-ni."



Ismeretes, hogy a második pesti magyar
színjátszó társulat a Kolozsvárt 1792-ben
id. Wesselényi Miklós támogatásával
megalakult erdélyi színjátszó társulatból
szakadt ki: 1815. április 14-én a Codrus
című „egészen új Gögör Vitézi Játékot
mutatták be 5 Felvonásban", amelyet maga
a lelkes színpártoló hazafi fordított le
Metastasio bécsi olasz udvari költőtől:
„Metastasio' munkáiból Magyarrá tette
Néhai L. Báró Hadadi Wesselényi Miklós
Ur, N. Közép-Szolnok Vármegye Fő-
Ispánnya, és ezen Magyar Theátrom első
Fő Kormányzója." Murányi Zsigmond és
Nagy János „színjátszók", akiknek javára
az elő-adás történt, ezt a függeléket
csatolták a színlaphoz: „Sok nemes
cselekedetekkel megbizonyította, a'

halhatatlan emlékezetű nagylelkű Hazafi,
Néhai Hadadi Báró Wesselényi Miklós Ur,
Hazájához és Nemzeti nyelvéhez vonszó
buzgó szeretetét és pártfogását. Vala-mint
minden munkáival, úgy a' mai Játékkal is,
mellyet különös szép Magyarsággal
fordított, arra czélozott, hogy a'

Hazafiakat, a' Haza' és annak jó Királya
eránt tartozó kedves kötelességre buzdítsa.
Mi szerentsések vagyunk, hogy az illyen
nemes szándékokban eszközül
szolgálhatunk, és boldogok hogyha
igyekezetünk kel, a' Tit. Közönségnek, a'
mai napon egy megelégedett estvét
szerezhetünk - ajánlván magunkat nagy-
lelkű Hazánk fiainak tapasztalt kegyes-
ségekbe és pártfogásokba.

alázatos tisztelői
Murányi ' Sigmond

Színjátszó és a' Theátrom
Felvigyázója.
Nagy János"

Ez szintén zenés játék volt (Metastasio
többnyire operalibrettókat írt); a színlap
szerint: „Az Orchestrumban a' 'Fitt.
Herczeg Eszterházy Regement Kar-
Musikussai fognak musikálni."

Az 1819 év anyagából mind Pestről,
mind Budáról, gazdag színlapgyűjtemény
érkezett Londonból. Ekkor azonban már a
„Székes-Fejérvári Nemzeti Játszó
Társaság" tartotta előadásait a fővárosban,
mégpedig a pesti német színházban, ahová
Brunswick Ferenc gróf, a teátrum bérlője
hívta meg - rész-ben hazafias érzésből,
részben jó üzleti érzékből - a nagy hírt
szerzett társaságot.

Megvan az a Prologus is, amely haza-
fiúi tűzzel nyitotta meg az oly jelentős
fehérvári társulat pesti és budai vendég-
szereplését 1819 májusában:

„Prologus
melly Majus' 10-dikén

a'

Székes-Fejérvári Színjátszó magyar
Társaságtól mondatott

Bár még gyönge erővel, de teljes bi-
zodalommal lépünk ismét fel ezen mű-
vészi helyre, és azon Nemes Gyülekezet
elé, melly a' tiszta igyekezetet, bár ezt a'

Sors fényes valóra érlelnünk nem engedé,
méltánylani tudja, 's nagylelkűségét már
néhány évek előtt vélünk olly mélyen
érezteté.

Virágos pálya ez a' boldognak, ki nem-
zete' szívéhez símulva, annak hevétől
lelkesítve bátran fellenghet a' képzelet'

országában 's mint egy előidézve a'
múltkornak dicső Hőseit édes Hazai
nyelvén szóllhat a' bugzó maradékhoz. A'
sírok felett lengő súgárban Tükrözi magát
a' Nemes Unoka, és dagadó keble fentebb
érzetekre gyúlva ég a' kedves Hazáért, a'

szeretett Királyért.
llly szerencse készül ma nékünk - de

miként a' zsenge virág, csak a' nemes
kertész szorgalma által tenyészhet, 's bájos
illatot nyújtva hálálja meg szíves
gondviselését; így állunk mi-is a' süly-
lyedő parton, karjainkat felétek terjesztve,
hogy szülő földünkön mi-is elgyöke-
rezhessünk.

Szép Erkölcs ápolni a' Kezdöt - érdem
díjja ön keblében épül. A' jelen-korban
nyugszik a' jövendőség gyümölcse- nemes
Védőit fénykoszorú vár-ja. Ti e'

jelenkornak lelkes rajzati, így ragyogjon
nevetek a' Haza' oltárán, a' mi fő
jutalmunk legyen megelégedéstek. Pesten
nyomtattatott, Füskúti Landerer Lajos
betűivel és költségével."

Az első előadás 1819. május 3-án,
hétfőn volt, „ezen Szab. Kir. Város Játék
Színében", amikor is A

'
Tatárok. Magyar

Országban című „Egésszen ujj Eredeti
Szomorú Játék" került elő-adásra, többek
között Kántorné Ifj. Asszony
szereplésével. Azt csak a későbbi
előadások színlapjairól olvashatta le a
közönség, hogy Kisfaludy Károly volt a
játék szerzője, s a nagy sikerre való
tekintettel később már azt is tudtul adták a
színlapok, hogy „Ezen Játék Darab
Nyomtatásba találtatik minden Könyv
Árosoknál be kötve". (Persze az országos
hírű fehérvári ősbemutató után mindenki
tudta, ki a szerző.)

A zajos sikerre a bécsi udvar is föl-
figyelt: ez már nem a színlapon, hanem az
egykori kémjelentésben olvasható: „Mivel
ez a nép a magyar nemesség jó-kora
részével együtt még kevéssé fogé

kony az illem, erkölcs és finom modor
iránt, s inkább alkalmatos az alföldi le-
gelőre, mint egy művelt színházba, azért
nem is tudott helyesen viselkedni. Mi-
helyt egyik, vagy másik színész száját
kinyitá, és néhány szót szólt, azonnal
döngették a padlót, tapsoltak, éljeneztek
és szörnyűséges bravo (vivat) ki-
áltásokkal halmozták el. Ugyanebben a
darabban ezek a szavak fordulnak elő:
éljen a szabadság. Ezt a tetszetős nemzeti
kifejezést a közönség egyszerre fel-fogta
.. .

Június t-én A bűn című szomorújáték
került előadásra a Bánk bán írójának
fordításában: „Szerzette Müller,
Fordította Katona József Úr." A né-hány
nap múlva, június 4-én előadott
Themistocles vak), A' Haza Szeretete című
drámát pedig „Tek. Kazinczy Ferentz Úr"

fordította Metastasióból. (Az a Kazinczy
Ferenc, aki a kegyelmesen uralkodó I.
Ferenc császár jóvoltából 2387 napig
raboskodott a szabadságeszmékért.)

A Pesten vendégszereplő Fejér-Vári
Nemzeti Játszó Társaság vitte diadalra
Kisfaludy többi színjátékát is, így a négy
nap alatt megírt Ilkát, amelynek június
16-i utolsó pesti előadása „A' játszó
tagoknak köz hasznokra" történt, ami-ért
is ezt a felhívást intézték a „nagy érdemű
Publikum"-hoz, s a „kegyes Pártfogók"-
hoz: „A' Játék Színi Ts. Fő Igazgatás ezen
Játék Jövedelmével kívánván meg
jutalmazni szíves igyekezetünket,
esedezünk minden Renden lévő
pártfogóink előtt kegyes meg jelenése-
kért, Háládatos tisztelettel maradván

a' Feö Méltóságoknak, és a nagy ér-
demű Publikumnak alázatos

Szolgái és Szolgálói
a' Társaság Tagjai közönségesen."

A „Nandor Fehér vár' be vétele" alcímű
"Eredeti Hazai Dramma" bővelkedett
látványos jelenetekben; a színlap szerint:
„A' Darabban elő forduló Lovasságot a'

Gautier Úr Familiája, a' Gyalogságot
pedig Táncz Mester Venden-Bergh Úr
fogja igazgatni."

Itt volt a Stibor Vaida „Egy egészszen
ujj, Eredeti Hazai Dráma" ősbemutató-ja
is 1819. szeptember 7-én, amint az egy-
korú színlap igazolja.

A pesti előadásokkal párhuzamosan
folytak a fehérvári játszó Társaság elő-
adásai Budán is „ezen Sz. Kir. Város
Játék Színében" (ti. a budai német szín-
házban).

Az 1819. évből igen nevezetes színlap
az, amely már a fehérváriak pesti fellépé-



se előtt arról tájékoztat, hogy „Febru-
ariusnak 21-kén" A z utol ért ravasz címmel
egy vígjáték fog előadatni három fel-
vonásban „A' Pesti Nevendék Papok által"
mégpedig „A' Seminariumban", azaz a mai
Központi Hittudományi Akadémia
épületében, az egykori pálos kolostorban.
A hazafias érzésű kispapok előadásában
női szerep nem volt, minden szerepet ők
maguk játszottak, így pl. „T(isztelendő)
Hajós Jó'sef Úr", „T(iszteletes) Makra Imre
Úr" stb. Az előadás délután öt órakor
kezdődött, ellentétben a hivatásos
színjátszók hétórai kezdésével.

1822-ben ismét a Nemzeti Színjátszó
Társaság (a második magyar színjátszó
társaság) szerepelt Pesten, ezúttal a mai
Tanács körúton (a régi Országúton) állt
„Hakker Szálá"-ban, amely oly jelentős
szerepet töltött be színjátszásunk törté-
netében. Ebből az alkalomból a társulat
„Játék-Színi Jelentés"-t is bocsátott ki,
amely szintén a londoni gyűjteményben
található :

„Játék-Színi Jelentés.
Midőn édes Hazánk több nevezetes
Várossaiban gyakoroltatnak Honni Nyel-
ven a'Játékszíni elő adások, éppen ezen Fő
Város szűkölködik már több Esztendők
ólta illyen Nemzeti köz gyönyörködtetés
nélkül .. .

E' végre itt Pesten az U. N. Ország-
Uttyán fekvő előbb Hakker most T. Jakabfi
űr Házában levő Szálát (mely hajdan is
szolgált már ezen tzélra) alkalmaztattuk
Játék-Színnek, a' hol is a' folyó Augustus
18-dikán azaz Vasárnap kezdjük Játék-Színi
előadásainkat.

Biztat a' reménység, hogy ezen Nemzeti
igyekezetünket a' Nemes-Lelkű Hazafiak
kegyesen elő-segélleni, és Játékjainkat
jelenlétekkel meg-tisztelni méltóztatnak.
Ha nem ketsegtethetjük magunkat azon
szerentsével, hogy egy íly mívelt izlésű
Publicum várakozásának, egészen
megfelelhessünk, reméllyük mind
azonáltal, hogy szorgalmatos igye-
kezetünk kegyes Bírálást fog érdemleni. -
A' bővebb tudósítást a' Játék tzédula fogja
jelenteni."

Megvan az augusztus 18-i első elő-adás
színlapja is, amikor „A' Kötelesség vagy:
A ' szoros igazságú férjfiú

" című „Nemzeti
Dráma" került színre Báthori Zsigmond
erdélyi fejedelem idejéből, s a darabban
Bocskai István fővezér is megjelent a
színpadon. Lakodalmi jelenet tette
mozgalmasabbá, vonzóbbá az előadást.

A nemzeti tárgyú darabok jelzik a re-
formkor élénkülő hazafias szellemét:

szeptember 7-én az Attila halála című
„Honni szomorú Játék"-ot adták elő, s
utána A' Mohátsi Veszedelem című „Néma
Ábrázolat"-ot 3 szakaszban, melly mutatta:
,, 1-ör A' Magyaroknak az Ütközetre való
elszánásokat, 2-or Az Ütközetet. 3-or A'

szerentsétlen II-ik Lajos Királynak a'

Lováról lett esését, és halálát." Ezek a
látványos „Néma Ábrázolat"-ok („tabló"-
k, „élőkép"-ek) gyakran szerepelnek a
műsoron, akár-csak a vegyes műsorú
„quodlibet"-ek, egyvelegek. Igy
szeptember 8-án, vasár-nap „Egy
Declamatoriumi, Mimicalisi és Musicalisi
Estvéli időtöltés" került színre több
szakaszban. Az 1. szám „Szent István
Jövendőlése" Ujfalussy Úr által, „a' mely
alatt Magyar Ország-nak ezen királyi meg
jelennek: Sz. László, Lajos, András és
Mátyás". Az egyik élőkép Szent István
koronázását mutatta be, egy másik pedig a
bibliai József történetét, amit politikai
allegóriának is fölfoghatott a közönség.
Keszy és Magyar úr Csokonaiból
deklamált (sajnos, a színlap nem tünteti
föl, hogy mely verseket). A zeneszámokat
illetően: előadatott „Egy Musicalis
Quodlibet a' Flótán egy idevaló T. Mu-
sicalis Hazafi Úr által", Id. Láng Úr egy
áriát énekelt, Szilágyi Úr pedig
„mesterséges füttyöléssel" magyar nótákat
adott elő gitárt pengetve.

Szeptember 29-én egy hasonló műsor-
egyveleg került bemutatásra: a Pikkó
Hertzeg, vagy Ypszylon Vára ostroma című
„Énekes Tréfa Játékból", a Hamletből s a
Moor Károlyból stb. adtak elő részleteket,
ismét szavaltak Csokonaiból, s voltak
karénekszámok, duettek stb.

1824-ben a székesfehérvári Nemzeti
Színjátszó Társaság vendégszerepelt ismét
Pesten: május 21-én Kisfaludy Károly
„eredeti Hazai Drámá"-ját, a Kemény
Simont adták elő, s ugyanezen estén a bécsi
Schikanederből fordított A z elégett ház
című egyfelvonásos víg-játékot is
bemutatták.

1828-tól a mai Rákóczi út és Puskin
utca sarkán volt ún. Beleznay-kertben, a
Podmaniczky kastélyban játszott a
„Nemzeti Színművész Társaság" nevet
viselő nemzeti színjátszó társaság: „Báró
Podmaniczky, úgy nevezett Beleznay
Kertbe, a' Palotába állított Játékszínbe.

Ma Vasárnap October' 5-dikén 1828.
A' Nemzeti Színművész Társaság elé ád
Egy Jelesen összvekötött, jádzi mulat-

tató

Bokrétát.
3. Szakaszban, néhány Dallokkal - ezen

név alatt :
A' veres szakálú haramiák."

Ez volt különben a tizenkét előadásra ter-
vezett bérleti sorozat első darabja: „E mai
Elő-adással kezdődik az October Hó-
napra 12 Játékra való Elő fizetés. Baléte-
ket lehet váltani egész nap a' Theát-
romnál, vagy estve a' Kasszánál, fele áron
- az az Első Helyre 5 Ft Második Hellyre
3 Ft. váltóban.

Helyekára. Első 50xr. - Második 30 xr.
- Harmadik 18xr.

Kezdődik pontba 7edfél Vége 9 Óra-
kor."

Három év múlva ugyanitt díszelőadással
ünnepelték meg az újonnan fel-épült
„Körszín"-t: Körner Zrínyijét adták elő
Kazinczy és Kölcsey barátjának, Szemere
Pálnak fordításában: „Ma Csütörtökön
Pünkösd hava 12-dik Napján 1831.

A' Nemzeti Színművészi Nagy Tár-
saság, A' Hatvani Utszai Kapun kívül az
úgy nevezett Gróf Beleznai kertben
újonnan felépíttetett Körszint ezen hadi
pompával elő adandó Játékkal nyitja meg:

Zrínyi,
vagy:

Sziget vára' ostromlása,
és bevétele.

Körner után fordította T. Szemere Pál Úr."

A látványosságokra külön szöveg hívta
föl a figyelmet:

„A' Puskaporos Toronynak felvettetése,
Görög tűz által fog képeztetni, és
Zrínyinek vitéz halála Sziget leomlásával
mesterséges elrendelés által elő-adatni. A'
muzsikát az ágyúzó 5-dik Számú Ezered'

Bandája harsogtatja. A' Lovas Katonaság
csínos elrendölését, a' Fővezér eszközli.
Az Ujj Festések, jele-sül a' kétfelé nyíló
Kapu, a' Társaság Festőjének, Kiss Úrnak
munkái. - A' Kaszsza megnyilik 4 Órakor,
mellyet 4 Agyú lövések fognak jelenteni."

Az esetleges esős időre is gondoltak (a
„Körszín" igen kezdetleges nyári színház
volt): „Ha kellemetlen essős idő találna
lenni, melly miatt a' Körszínben fenn
jelentett Játékot elő adni nem lehetne,
azon esetre a' belső kis Játék-színen ezen
mulatságos Játék adatik elő.

DONNA DIANNA 3 Felvonásban.
Nyomt. Beimel Jósefnél, lakik az Uni-
versitás Templomának által ellenében."

1833 és 1837 közt Budán már sorra ott
találjuk a második nagy színész-



nemzedék képviselőit a Nemzeti Játék-
szín szereposztásaiban: Kántorné, Szent-
pétery, Egressy, Megyeri, Telepy, Ud-
varhelyi, Laborfalvy Róza stb.

Es természetesen: Déryné.
1835. május 23-án a forradalmár St.

Just Párisi János című „Mulatságos
daljáték"-át adták elő, amelyben a Na-
varrai hercegnő szerepét Déryné aszszony
alakította. Az első magyar primadonna
nevét a színlap kiemelve hozta, s ezt a
bejelentést fűzte fellépéséhez: „Déríné
asszony, mint a' tekint: Pest vármegyei
igazgatóság által ide meghívott, 's így a'
budai magyar színész tár-saságnak új
tagja, a' fenn kijelelt szerepben, ajánlja
magát a' nagyérdemű közönségnek."

Az 1835. június 23-án bemutatott Kollin
és Róza a színlap szerint „Mulatságos
falusi néma jelenetek" sora volt, de még-
sem lehetett egészen néma: táncjelenetek
tarkították, s a darabot - az idegen nevek
ellenére - „Kaczér Ferenc balletmester"

szerzette s tanította be. A lengyel tárgyú
történetben „Négyes orosz paraszt mazúr"-
t s „Négyes lengyel uhlán mazúr"-t is
jártak.

A színház nemcsak várta a segítséget a
társadalomtól, hanem ekkor már maga is
segítette a társadalmat, anyagilag is:
másnap, június 24-én „a' szab. kir. Buda
fővárosi Asszonyi-kórház' javára" adta elő
első ízben a Foster testvérek című drámát,
amelyet németből „Joannovics Demeter,
Buda fővárosa' levél-tárnoka" fordított
magyarra.

A nemzeti tárgy s a zenés feldolgozás
egyaránt vonzotta a nézőket. Az 1836.
január 17-én Budán előadott Béla

' futását

(IV. Béla királyról van szó) ugyan a német
Kotzebue írta, de muzsikáját a magyar
Ruzitska György szerzette. A parádés
szereposztásban ott találjuk Kántorné,
Laborfalvy Róza, Lendvay, Szigligeti
nevét, sőt egy kisebb szerep-ben Erkel
Ferenc is föllépett (aki külön-ben
karmester volt a társulatnál).

1836 már a Pesti Magyar Színház (a
Nemzeti Színház) megnyitásának elő-
estéje. Mint ismeretes, a színház 1837.
augusztus 22-én nyitotta meg kapuit. Ezt
megelőzően a színház igazgatósága
felszólítást bocsátott ki üdvözlő versek
írására, s ebben igen figyelemreméltó,
hogy a hazában divatozó valamennyi
nemzetiség nyelvét felsorolja a megírandó
versekről szólva:

„Felszóllítások.
A' pesti magyar színház megnyitására
készítendő üdvözlések iránt.

1. Mindnyájan kik nemzetiségünket érez-
zük, örvendve szemléljük a' tartós békes-
ség szárnya alatt keletkező olly hasznos
intézeteinknek 's honi művészetünknek
derületét és megalapítását, millyeket elő-
deinknek nem lehetett szerencséjek lát-ni,
annál kevésbé használni. - Ezeknek
egyike a' Pesten jelenleg emelkedő díszes
játékszín, melly a' köz jót, ipart és
miveltséget buzgón előmozdító tek. ns
Pest vármegyének Rendei által alapítatott,
miután arra herczeg Grassalkovich Antal
mint fő adakozó, a' kerepesi széles útszán
egy térséges telket ajándékozott. - Ugyan
e' magyar intézetre Keglevich Miklós és
Andrássy György grófok több ezerbe telt és
öntött vasból készített szerekkel nemzeti
érzelmektül ösztönöztetve áldoztak,
kiknek példás buzgalmuk folyvásti
segedelmekre buzdítja, vallás és nyelv
külömbsége nélkül, nemcsak helybeli
hanem ország szerte lakó minden karbeli
hazánkfijait is. Az építés kormánya egy
állandó küldöttségre van ugyan bízva,
mellynek fáradozását hálásan tiszteljük,
de, valamint a' világ történetéből
bizonyos, hogy a' nagy tettek nem annyira
többek tanácsának, mind [!] inkább egy
nagy elmének 's lelki erőnek szüleményei:
úgy itt is e' nemzeti épületnek, a' magyar
buzgalom valódi disz-emlékének
elkészülését leginkább t. n. Pest vgye
ügyes és lelkes másod-alispánjának, tek.
Földváry Gábor úrnak köszönhetjük. -
Rómának dicső népe innepélyes
vigalommal áldozott, hogy századokig
tartó háborúk után Jánus templomának
nyilvánállottkapuit, elkoptatott küszöbeit
bezárhatta: mi ellenben vigadjunk azért,
hogy honi létünk XI . századában már
valahára egy díszes magyar játékszínt
felemelvén, ennek kapuit is kinyitottuk. -
Felgerjedett örömünket nem
nyilatkoztathatjuk képe-sebben, mintha
ezt honfitársainkkal nyilvánosan közöljük,
mellyre legczélirányosabbnak tartván a'

nevezett innepies alkalomra készítendő 's
ugyan akkor a' közönségnek ingyen
kiosztandó dalokat, vagy egyéb nemű
verseket, és prózai üdvözleteket,
felszóllítjuk a' nemzeti Thaliának
pártfogójit mind közönségesen,
hazafiságos indulattal máltóztassanak a'
pesti magyar színház felnyitásának
öröminnepére dalokat, verseket és prózai
üdvözleteket a' hazában divatozó magyar
vagy latin, német, tót, horvát, örmény, orosz,
görög, szerb, oláh és zsidó nyelven
készíteni, hogy azoknak jeles példányai-
ból szerkezendő gyűjtemény, mint a'

honunknak mindannyi színes virágaiból

készült hímes koszorú által azon örvendetes
nemzeti innepünk dicsőítése a' késő
maradékok számára is örökítessék.
Kinyomtatásuk már erre ajánlkozott
lelkes pártfogó által ingyen eszközölte-
tik. Szerzőknek buzgósága nemcsak ön
érdemöknek nemes érzése, hanem a' tőlek
kívánt számban elküldendő példányok
által is fog jutalmaztatni. - A' tisztelt írók
méltóztassanak munkájokat vagy külön
alkalom által vagy bérmentes levelekben
a' Regélő-Honművész hivatalába
legfeljebb július 31-ig be-küldeni, honnan
azok rendeltetési helyükre utasítatnak."

Az ünnepélyes alkalomra emlékpén-
zeket - érmeket - is szándékoztak ki-
bocsátani:

„A' pesti magyar színház felnyitására
czélzandó emlékpénzek iránt.

2. Europai laktunknak XI-ik századában
nemzetünknek művészeti hajnalát
leginkább deríti a' nevezett díszes és saját
magyar játékszínünk felépítése 's nem
sokára megnyitandása. Hogy illy szívre
ható nemzeti örömet, mellyben elődeink
nem részesülhettek, illően éldeljük, sőt
vígságunkat azon mérték-ben
örökíthessük is, minden mívelt
nemzetnek példája szerint szükségesnek
látta azt egy hazafi; ohajtván, hogy felső
engedelem mellett a

'
pesti magyar

színházfelnyitására czélzó emlékpénz veret-
tessék, mellynek költsége köz adakozá-
sokból szedettessen összve. - Azon
említett hazafi maga részéről e' czélra 5o
váltó ftot fizetvén-le megbízta a' Regélő-
Honművész intézetét, hogy ezen
meghatározott szándékot kihirdetné, és t.
olvasóit megkérné, hogy ők nemcsak ama
készítendő emlékpénznek jelei, fel-iratai,
szóval, lényeges alakja iránt adandó
véleményöket külön alkalom vagy bér-
mentes levelek által folyó esztendő július
24-kéig a' Regélő-Honművész hivatalába
beküldenék, hanem egyszersmind ugyan
azon hivatalban veendő nyugtatvány
mellett a' czélnak minél előbbi elérésére
saját buzgóságuk mértékében
adakoznának. - Az emlék-pénzek
nagysága kétféle lesz, t. i. kettős tallér, és
húszas nagyságú. Nyomatni fognak
ezüstben és rézben: de az említett
nagyságok mintája készen lévén, lehet
azokat aranyban is verettetni, minden
adakozónak kívánsága és ajánlása szerint.
- Minden ajánlónak egy darab ingyen fog
kiszolgáltatni: azonban kiki
megrendelheti adakozásához mérve,
mennyi és millyen darabot kíván. -- Az
egész pénzbeli jövedelem és költség



togattak. Ezek is szép számmal találhatók
Waltherr László gyűjteményében.

Lendvayné Hivatal Anikót így ünnepelte
1836. december z-án egy B ... . nevű
hódolója:

Föltűnél az égből, Angyal,
Szép honunknak csillagúl;
Áldva szeret az egész hon, 'S
nyújt babért háladíjúl.

Vedd tehát a' fő helyet most, Minden
honniak felett, 'S laurusz ékesítse
fejed',
Mellyet ád a' tisztelet.
B....
Schodelnét pedig így biztatta az intrikák
idején névtelen rajongója: Schodelnéhoz

Pest, Januárius 1z-én 1839.

Le mérite en repos s' endort dans la
paresse.
Boileau.
Az énekesnő másnak zeng gyönyört, Es
önmagának búra énekel,
Művész világában sejtetlenűl:
A' dal minő szivekhez hangzik el. -

Zengj mint honod' népének senki még; Ha
pór gyaláz büszkén felejtsed azt. Ragadja
szellemed' magas tudat:
Te egy hazának szültél daltavaszt.

Van a szórólapok közt Liszt Ferenc pesti
fölléptét ünneplő alkalmi költe-
mény is, ahogy a pest-budai zenei élet
kibontakozásáról is találhatók értékes
műsorok a British Museum hungarika-
gyűjteményében. Ezek bemutatása azonban
már nem erre az ismertetésünkre tartozik.

E számunk szerzői:

BAJOMI LÁZÁR ENDRE író
BALOGH TIBOR a Színházművészeti

Szövetség munkatársa
BUDAI KATALIN újságíró
CSALA KAROLY újságíró,

a Filmvilág munkatársa
ÉBERT TIBOR író
GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének
tudományos ösztöndíjasa KOLTAI TAMÁS

újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

KOTT, JAN színházesztéta
MÉHES GYÖRGY romániai magyar író
NÁNAY ISTVÁN újságíró,

a SZÍNHÁZ munkatársa
SÁRMÁNDI PÁL

a Művelődési Minisztérium munkatársa
SZÁNTÓ PÉTER újságíró,
a Népszava munkatársa
SZILÁGYI FERENC irodalomtörténész

MÉHES GYÖRGY

A kegyetlen Caragiale

Valentin Silvestru egyedülálló jelensége a
román színházi életnek. Kihegyezett tollú
kritikus; szenvedélyesen támad, és
ugyanolyan szenvedéllyel védelmez,
magasfeszültségű minden megfogalma-
zása, és tegyük hozzá nyomban, ítéletei
lebilincselően logikusak és pontosak.

Ugyanakkor fáradhatatlan szervező is.
Mint a Színházművészeti Szövetség egyik
irányítója oroszlánrészt vállalt a
Romániában dívó színházi fesztivál-
rendszer szervezési munkájából. S ez nem
lebecsülhető feladat. Évente -
hozzávetőlegesen - tucatnyi színházi
fesztivált és kollokviumot tartanak. Or-
szágos seregszemlék ezek, átlagban tíz-
tizenkét kiemelkedő előadást mutatnak be
és vitatnak meg, nyilván a színházi élet
egészének hasznára. Silvestru nem-csak
valamennyin jelen van, hanem fá-
radhatatlanul irányít, vitázik, harcos
diplomatája ő a színháznak; egy komputer
pontosságával számon tart minden
előadást, majd minden valamirevaló
színészi alakítást. Ismeri a nemzetiségi
színházak munkáját is, a hat magyar, két
német és a jiddis társulatot. Rend-kívüli
tájékozottsága, nagy elméleti tudása és az
európai színházi mozgalmak gyakorlati
ismerete jellemzik bírálói tevékenységét.

Ugyanakkor elismert színháztörténész
is. Szakterülete elsősorban Caragiale, a
román vígjáték világszerte elismert, máig
is utol nem ért mestere. Silvestru számára ő
az alfa és ómega, ő a kiindulási pont.

Szakmunkáiban valósággal önálló disz-
ciplinává fejlesztette Caragiale elemzését,
kapcsolatainak, világirodalmi vonat-
kozásainak és hazai kötődéseinek felderí-
tését, társadalmi és lélektani szempontú
vizsgálatát. Ezt összegezi most meg-jelent
szerény, de öntudatos címet viselő
munkája, A caragialeológia elemei.

Silvestru a rá jellemző szenvedéllyel és
éleslátással vitázik, bizonyít, harcol azok
ellen, akik azt állítják, hogy Caragiale
szelíd hülyéket, a patriarkalizmus és
provincializmus ártalmatlan fajankóit
állítja színpadára, nevetséges szószá-
tyárokat, akiket hevít a vágy, hogy fe-

iránt, valamint a' veretett és kiosztott
emlékpénzek mennyisége felől a' Regélő-
Honművész intézete fog t. n. Pest
vármegye fenn álló küldöttségének tö-
kélyes előadást és számadást benyujtani.
Pesten, Jul. 5 . 18 3 7 .

"

A következő évben már az a hír terjedt
el, hogy az új színházban tűz ütött ki. A
színház igazgatósága azonban egy
„játékszíni hirdetmény"-nyel (amely-nek
eredetije szintén a British Museumban
található) igyekezett megnyugtatni a
közönséget:

„Játékszíni hirdetmény.
A' mennyiben netalán a' hír elterje-

dett a' két városban, hogy a' magyar
színházban ma délelőtt tűz ütött volna

ki; a tisztelt közönség' megnyugtatá-
sára ezennel köz hírré tétetik, hogy az

egy dolgozó legénynek nem annyira
vigyázatlanságából mint gyávaságából
esett, ki a' második emeleten gyertyá-

val járt. Egyéb iránt egy pár percz alatt
minden rendbe hozatott ' s Megyerynek

mára hirdetett jutalom-játéka estvére
elő fog adatni. Pesten, márt. 10. 1838.

A' magy. szính. igazgatósága."
A Waltherr-gyűjtemény színház-

történeti anyaga itt nagyjából be is fe-
jeződik. Természetesen akadnak benne
még egyéb érdekes ritkaságok: kézírásos
színlap a Doctor Snildisadififex című
háromfelvonásos mulatságos vígjáték
orosházi előadásáról, színlap „Szigligeti
Eduárd, pesti honi színész" Vadul című
szomorújátékának a „Honi Színész
Társaság" által történt debreceni be-
mutatójáról 1838. május 1z-én. Van egy
névjegyzék a budai színtársulatot támo-
gató honleányok névsorával: „Név Jegy-
zete azon t. cz. Asszonyságoknak, kik
Nemzeti nyelvünkhöz, kiművelteté-
sünkhöz vonzódásokból a' Budai Magyar
színész társaság felsegéllésére ajánlásokat
tettek.

Név ft
1. Abaffy Terézia özvegy Pukiné ... 5

144. Vay Johanna Borbélyné 1 2 , 3 0

stb."
(Abaffy Terézia a jakobinizmussal gya-
núsított Abaffy Ferenc rokona volt,
Borbélyné Vay Johanna pedig Vay József
sárospataki kollégiumi főgondnok leánya,
akinek házasságára írta Csokonai A
szépség ereje a bajnoki szíven című versét.)
S a hölgyeket ünneplő versekről szólva
említsük még meg a kor színházi
csillagaihoz írt ünneplő verseket, amelye-


