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Egressy Béni (1814-1851) kassai pálya-
kezdése és rövid kolozsvári vendégsze-
replése után, 1835 tavaszán szerződött le a
mai Várszínházhoz, és első színlapos
szereplése a „Szabad királyi nemes Buda
fővárosa színházában a Nemzeti Játék-
színben" május z3-án, szombaton volt, St.
Just-Boildeu kétfelvonásos daljátékában, a
Páris i Jánosban, és az év végéig összesen
huszonhárom új darabban, huszonhárom
új alakítással lépett közönség elé. Nem
nagy szerepek ezek, de valamennyi egy-
egy kerék a gépezetben, hogy
folyamatosan, zavartalanul működhessen.
Daljáték és próza, vígjáték és dráma, sőt a
Kollin és Róza című mulatságos balettben
mint táncos - egy kassai táncjelenete után -
másodszor mutathatta meg, hogy ezen a
területen is használható.

A Félbeszakadt hangverseny című vígjá-
tékkal elérkezik 25. jubiláris várszínházi
szerepeinek alakításához, de hol van ez
még a reá váró többitől. Abban az időben
ugyanis a színházak nem voltak olyan
szerencsés helyzetben - mint napjainkban -
, hogy néhány új bemutatóval és az előző
évek néhány siker-darabjával
megoldhatták műsorgondjai-hat. Még
nagyon alacsony volt a szín-házi közönség
létszáma, a kövezetlen és meredek lejtésű
utak pedig, melyek a színházhoz vezettek,
esőben, sárban, téli fagyban, síkos időben
még a budaiak számára is nehezen voltak
megközelíthetők, nem beszélve a pesti
polgárságról, akiknek még a Duna is
keresztezte útjukat, és viharos, zajlási
időszakban élet-veszélyes volt a ladikkal
való átkelés.

Jól szemlélteti a helyzetet az 1836-os
év, amikor kettőszázharminckét új dara-
bot mutat be a Várszínház, melyből hat-
vanhat új darabban jut szerep Egressy Bé-
nire. Ebben a gazdag repertoárban bősé-
gesen adódik lehetőség bizonyításra, és ő
bizonyít is. Az Arany király című darabban
két személyt, a Három század és a Lumpáci
Vagabundusban három-három személyt
alakít, és ebben az esztendőben már
beindul vele egy olyan patinás darab is,
melynek egyik személyét élete végéig az ő
nevével tüntetik fel a színlapok. Az pedig
Weber: Bűvös vadász című dal-játéka,
amelyben Ottokár csehországi herceget
alakítja. Ám ebben az évben mutatkozik
be élete legnagyobb szerepé-ben is,
amikor Rossini: Sevillai borbélyában
háromszor alakítja Figarót, és mind-három
alkalommal kiemelten jelenik meg neve a
színlapokon. Ugyancsak ebben az évben
újabb megtiszteltetés éri. Egressy

Béni, a huszonkét éves fiatalember, a
Déryné részére rendezett jutalomjáték
műsorának első részében Hérold: Marie
című daljátékából az ünnepelt Dérynével
párdalt énekel, majd a második részben
Hérold: Zampa című daljátéka 3. felvo-
násának fináléját énekelheti ugyancsak
Dérynével.

Á naptár lapjai azonban peregnek to-
vább, átlépünk az 1837-es évbe, és már-
cius 19-én a József főherceg névnapjára
rendezett Esti mulatság című ünnepi
műsorban a .Sevillai borbélyból Figaró ma-
gándalát énekli, majd Mehul: József és
testvérei című darabjából Udvarhelyivel és
Szathmáry Karolinával a hármasdalt adják
elő.

Ebben az évben még újabb tizenhét
darab bővíti szereprepertoárját, a Celina
című drámával századik szerepét ünnepli,
majd Gaál József: A király Ludason című
vígjátékában, százhatodik szerepével
pontot tesz várszínházi működésére, mert
közben elkészül az új színház a pesti
oldalon, és elkezdődnek a próbák a
közelgő augusztus 22-i kapunyitás-hoz.

KELÉNYI ISTVÁN

Színháztörténet
a cethal hátán

Az elsüllyedt világok mindig érdeklik a
történelem búvárlóit: felszínre lehet-e
hozni maradványukat, s ezekből
rekonstruálható-e a hajdani (az elmerült
Cet hátán) teremtett-virágzott - jelen
esetben színházi - élet! A régi magyar dráma
föl-támasztására is született már több
kísérlet, címhasználatunk is az egyiket,
Hubay Színház a cethal hátán asszociációját
érzékíti tovább, vagyis azt a törekvést,
hogy a régi magyar drámatermésből egy-
egy műnek feltámasztása lehetséges, de
mellette még inkább szükséges a régen
játszott színjátékok előadásmódjának, ho-
gyanjának életre keltése! Ennek a buzgó
szándéknak sikeres (és főként alapvető)
eredménye Kerényi Ferenc színháztörté-
nész kandidátus munkája., A régi magyar
színpadon (1790-1849)

A színháztörténész mikrofilológiai bú-
várkodással színjátéktipológiai alapról
indul, mely jelzi a dráma és színjáték (az
irodalom és a játszott színház) kettőssé-
géből a megkülönböztetés szándékát, a
disztinkcióteremtés hangsúlyozását.
Vagyis szemben a drámatörténeti gyakor-
lattal (kritikusok, esztéták, történészek
gyakran), irodalmár-szemlélettel írnak a
színházról), Kerényi az élő színházra ügyel,
még akkor is, ha ez az „élő" a régmúltban
élt a magyar színpadon. Nem a meg-jelent
(csekély számú) irodalmi műveket
vizsgálja, hanem a megmaradt „játszott"
művek alapján következtet, rekonstruálja
a régi magyar színpadot. Székely György
munkája nyomán (A színjátéktípusok, ku-
tatásának módszeréről, Bp., 1961) - mely a
játszás helyének, alkalmának és befogadó
rétegének, a közönségnek vizsgálatával -
komplexitásra törekszik. S a szín-
játéktípusok hatásmechanizmusára is fi-
gyel, sőt a visszahatás tényezőire is. Mert
nemcsak az érdekes, mit, hanem hogyan és
kinek, mikor játszottak hajdanán!? Az
irodalmár megközelítés mindig leszűkít,
az írói művet misztifikálja, holott a
színház esetében a többi összetevő is
ízlésmutató, esztétikum-magyarázat.
Ugyanis a mindenkori közönség érdek-
lődése határozta meg mindig is a színház
létét, s akár a közönség „szórakozás"-
igényének kiszolgálása (lásd Shakes-



peare!) is teremthet remekműveket, vagy-
is fontos: mikor, mire megy be a tisztelt
nagyérdemű ! Kerényi ügyelvén az ará-
nyokra, a közönség műsoralakító szerepét
is belekomponálja művének gondo-
latmenetébe, ahol lehet, ott adatokkal is
alátámasztja következtetéseit. (Izgalmas
konklúzió, hogy pl. az eladott jegyek,
földszint-karzat-zártszék-páholy stb.
megoszlásából kimutatható, hogy 1848.
febr. z6-án a Nemzetiben Verdi Macbeth c.
operájának sikerét a páholyok és a
földszinti zártszék közönsége vívta ki! Vö.
402. old.) Igaz, akkoriban még volt ilyen,
hogy közönség emelt fel vagy buktatott
meg darabokat!

Kerényi módszerének lényege érzékel-
hető a fent említett ok-okozat összefüggés
megkereséséből, ez történészi aspektusa.
Igaz, ez az aprólékos kutatása nem
népszerű a szakemberek körében sem, de
megbízható, egzakt. Természetesen ez
sem nélkülözheti az intuíciót. Az adatokra
támaszkodó precíz filológusságot a
fantázia segíti. A gondos és lelkes tu-
dósnak beszédes lehet egy-egy pénztári
adat, rendezői vagy súgópéldány bejegy-
zése, vagy éppígy a korabeli kritika uta-
lása, melyből megszólal a kor színháza. A
pillanat teremtette színházi légkör
természetrajzát vázolja tehát Kerényi
könyve, a nagyközönség ízlésfejlődését is
megmutatva. Az 1848-as politikai
belehallások esztétikai értelemben is ala-
kító tényezők a mű hatáskutatásában,
kortörténeti érvényességűek. Á könyv
tehát közönségcentrikus lényeglátásával
tér el az eddigi színháztörténetektől, s
mintegy előlegezi Kerényi Ferenc további
elmélyülésének irányát, feladatát. Az
eltűnt magyar színjátszásból következtet
az eltűnt magyar színjátéktípusokra is, s
az eltűnt magyar közönséget is elénk
varázsolja Prospero-pálcájával. Az
elsüllyedt cethal ismét a felszínre bukkan
segítségével - hátán ott a szín-ház, a
színész és a néző is.

Kerényi fiatal színháztörténész létére
(vagy tán éppen ezért, mert fiatal, bátor)
ambiciózus lendülettel szegődik az „öreg"
nagyok nyomába, összegez, s egyúttal új
utakat is kezd. Személyében is
hangsúlyozza, hogy felnőtt egy fiatal
színháztörténész-nemzedék, aki majd
folytatja méltóképp Pukánszkyné Kádár
Jolán, Staud Géza, Mályuszné Császár
Edit és mások jelentős életművét. S egy-
úttal példázza, a színháztörténet is nagy-
korúsodott immár, s ideje az irodalmár
szűklátókörűségből a játszott művekre
koncentrálni. Amelyekből a régi színházi

élet valós világképe megszólaltatható.
Ideje volt tehát tudomásul venni, hogy a
színháztudomány nem az irodalomtör-
téneten belül létező - s főként nem csak
annak eszközeit és módszereit használó
tudományág. (Ezért jött létre éppen a
közelmúltban az akadémiai szakbizottság
is!) Kerényi a jelzettekből következ-
tethetően - a Hont Ferenc bevezette
„színjáték-típus" fogalmával él és alkotja
meg tipológiai rendszerét, hasznosítva az
említett Székely György módszertanát.
Világosan megfogalmazza, hogy a
színjátéktípus nem azonos az irodalmi „mű-
fajfogalommal", sem az érzékenyjáték, az
énekesjáték, quodlibet, krónikásdráma, de
még a vígjáték vagy opera esetében sem.
A színjátéktípus a játszott művet jelen-t i ,
minden összetevőjével együtt. A játszott
műsorok rétegződésének és egysé-
gesülésének folyamatát járja be kíváncsi
reflektorfényeivel, hogy világosságot
teremtsen a jelzett kor színháztörténeté-
ben, a felvilágosodástól kezdődően a vi-
lágosi sötétségig. Igényében a nagy szor-
galmú Bayer József kései tanítványa, meg-
bízható és teljességre törekvő vizsgálódó.
Adatsora ennek ellenére nem lexikális
adathalmaz-láncolat, hanem olyan Ari-
adne-fonál, melynek segítségével minden
idők fölfedező kedvű kutatója, érdeklődője
újra elindulhat a régi színházvilág
kulisszái mögé, a titkok labirintusába. Sok
új részletszépséggel és sok új adattal
találkozhatunk útközben. Mikrofilológiai
kutatómódszere, bár kiterjed a források
körének bővítésére, de a régi át.

vételeknek is utánajár, pontosít, ellen-őriz,
adatol. A könyv terjedelmi lehetőségei
közt ezeket összefüggést teremtően a
szövegbe építi és nem jegyzetként adja.
Ezzel munkájának folyamatossága érvé-
nyesül, a szöveg olvashatósága is meg-
növekszik. Színházi (díszlet) bútorkönyv
vagy színi-könyvtár gyarapodási jegyzéke,
vagy akár a műsorrend rétegződése a színi
hatás korabeli megjelenítését idézi, segíti.
Értékes meglátásai vannak a
színháztervezés (a vezetés és a
pártolóréteg) kezdeteiről és a korai
színházi gyakorlat és a színjátéktípusok
kölcsön-hatását fölvillantva említi a
színész-írók (Szigligeti Ede, Szigeti
József) írói és fordítói tevékenységének
színjátéktípus-alakító lehetőségét.

Egyúttal az ezzel összefüggő rögtönzés
és vele kapcsolatban a rögtönzés
rendszabályát szolgáló rendelkezések ki-
alakulására is rámutat. A színi hatás té-
nyezői közt tehát a színész személyiségé-nek
vizsgálata is fontos szerepet kap nála,

miként a közönségre tett hatásának elem-
zése is. Mert a színház Kerényi koncep-
ciójában is a színész általi „korfoglalat".
Ám a színész alkotás-pillanatainak meg-
idézése a legnehezebb vállalkozás. Hisz a
régmúltból felidézni akár csak a leg-
nagyobbak alakításait is szinte remény-
telennek tűnik. Miként játszhatott Kótsi
Patkó János, Déryné, Egressy; Schodelné -
a száraz följegyzések és személyes
naplóvallomásokból kerekül egésszé az
értő kutató tolla nyomán. A naplófel-
jegyzések, a szerzői, ügyelői, rendezői,
súgópéldányok alapos áttanulmányozá-
sával és nem a drámai hatás katarzis-
elemzéseivel éri el, hogy a kor megszólal:
színészei előttünk ágálnak, „játszó
személyei" előttünk alakítanak. Á szín-házi
szokások, a közönség vagy a színpad
konvenciórendszere is kedvelt vizsgálódási
területe a szerzőnek. A nagyobb
összefüggés megmutatásával válik a
közönségtörténeti vonala könyve gerincévé.
A színház nézőtere az egyetlen de-
mokratikus fórum - ekkor is -, ahol együtt
lehetnek a nemzetté egységesülő
reformkori Magyarország különböző
osztályai és rétegei; a színházban ro-
mantikus életszínjátékként mintegy a szó-
rakozás és politizálás alkalmát keresve.
Ennek a demokratizálódási folyamat-nak s
a magyar színházkultúra kezdetének
bemutatása ez a kötet. Á dialektikusság
jellemzi, a süllyedő régi és a felbukkanó új
cethal képében: a kedvelt és együtt élő
színjátéktípusok szinkron- és külön-külön
megvizsgált jelenségében, magya-
rázataiban. Az „országos műsorréteg" fo-
galom bevezetésével jól körvonalazza a
tipológiai eredőket és útmutatóként érvé-
nyesíti tanulmányírói terminológiájában.
Kerényi Ferenc nemcsak sokoldalúsággal
összegez, hanem akként is, hogy szcenikai
(építészeti) és egyéb interdiszciplináris
területek egybekapcsolásával mutatja meg
a színház-világ összetevőit.

Kritikai éllel jegyezzük meg ugyanitt a
kötetnek azt a hibáját, melyről legkevésbé
a szerző tehet, sokkal inkább a rossz kiadói
gyakorlat, hogy nincs név-, tárgy-, szerző-
műcím-mutatója ! Gyakran kapnak
középszerű ismeretterjesztő művek ilyen
függeléket, sokkal inkább el-várható egy
tudományos kézikönyvként alapozó
szakmunkánál. Erénye viszont, hogy bár
tudományos publikáció, nem-csak a
szakemberek érdeklődésére számíthat!

(Kerényi Ferenc: A régi magyar szín-
padon 1790-1849 - Magvető, Elvek és utak
sorozat, 1981., 565. O.)


