
ELSŐKÉTSZÁZ ÉVÜNK

A magyar nyelvű színjátszás kezdetének
kétszázadik évfordulóját ünnepeljük eb-
ben a hónapban. 1790. október 25-én
adta elő színtársulatával Kelemen László
Simai Kristóf Igazházi című darabátdol-
gozását. A bemutatót nem követte folya-
matos játék; a német színházak bérlőjé-
nek ellenkezése erősebbnek bizonyult.
Magyar nyelvű színtársulat csak 1792-től
működhetett viszonylag folyamatosan.

Az úttörő kezdeményezés, a fogcsikor-
gató küzdelem mégis a nevezetes első
dátumhoz kapcsolja az ünnepet.

Mivel emlékezhetünk meg legméltób-
ban e dicső évfordulóról s az utána kővet-
kező kétszáz év viszontagságairól? Úgy
véljük, semmiképpen ünnepi beszéddel
vagy - Kisfaludyval szólva - „sok haza-
puffogatással„. Leginkább színháztörté-
neti múltunk dokumentumaival, szólja-

nak bár e két évszázad bármely jelentős
eseményéről, piros betűs ünnepeiről, szí-
vet melengető győzelmeiről, vagy akár
mulasztásainkról, a borúsabb napokról, a
homályba takart kudarcokról. Ez is, az is
mi vagyunk. Színházi történelmünk
könyvébe lapozva, remélhetően, ma-
gunkra ismerhetünk.

S tanulságaiból okulván a következő
kétszáz év talán könnyebb lesz.

PATAKI JÓZSEF

A PEST-BUDAI ÚTTÖRŐK
budai nemet színház színpadán egy

kifestett arcú embercsapat lázas iz-
galommal várja az előadás megkez-
dését... Lázas a hangulat a nézőté-
ren is... Mintha ott is valami rendkí-

vülit várnának. Végre itt a perc! Odakint a
Boldogasszony templomának tornyán
hatot üt az óra!... Megszólal a színpadi
csengő, a függöny felgördül... és... -
csodák csodája! - szép magyar beszéd
csendül meg a színpadon!... Kelemen
Lászlóék játszanak, ma először!

Történt pedig ez a budai Várban 1790.
október 25-én esti hat órakor a mai Vár-
színház színpadán.

Szinte hihetetlen: a német Pest-Budán
magyar színészek magyar játékot játsza-
nak, bizonyos „Igazházi" nevezetű játékot,
melyet Simai Kristóf „kegyes atya" ültetett
át magyarra! És méghozzá két nap múlva
Pesten is megismétlik ezt az elő-adást a
Rondella-színházban. (A mai Petőfi tér
táján, a Régiposta utca Duna felőli végén
állott ez a bástyaköröndből átalakított
színház.) Persze német színház volt ez is,
mint ahogy német volt még akkor az
egész Pest-Buda; jóformán csak a Várme-
gyeháza képviselte benne a magyarságot.
De hát akkor mit akarnak itt ezek a merész
újítók a magyarságukkal? És hogy enged-
hette meg a német magisztrátus, hogy a
két városi játékszínben magyar aktorok
magyar előadásokat tarthassanak?

Az úgynevezett spektákulum-ügyet, be-
leértve a bálok, kötéltáncos-mutatványok,
heccek és egyéb komédiák mellett a szín-
házakat is, a városi hatóság bérleti rend-
szerben kezelte. Ebben az időben (1785-
1795-ig) az összes pest-budai látványos-
ságok bérlője Tuschl Sebestyén volt, aki a
színházakat (a pestit s a budait) albérlet-

Kelemen László

ben Unwerth Emánuelnek adta ki. A ma-
gyar előadások engedélyét ettől a gróf
Unwerthtől kellett hát megszerezni, aki
főleg báró Orczy Lőrincz és gróf Zichy
Károly hosszas közbenjárása után, nagy
kegyesen hat magyar előadásra adott en-
gedélyt, olyan feltétellel, hogy a budai
német színházban a hétfői, a pesti
Rondellában pedig a szerdai napokon
játszhat-nak (vagyis a legrosszabb
napokon), de a bérelt helyek jövedelme
minden egyes előadás után őt (gróf
Unwerthet) illeti.

Ilyen hosszadalmas előzmények után
és ilyen nehéz feltételek mellett juthatott
szóhoz Pest-Budán az első magyar szín-

társulat. No, de legalább mégis betelt a
szívük vágya!

Az akkor Budán ülésező országgyűlés
tagjai szép számmal jelentek meg az úttö-
rők előadásain. A hangulat lelkes, a siker
váratlanul nagy volt. Azonban ne
tévesszen meg senkit a szó; ez a siker
egyáltalában nem lehetett művészi
jellegű. Kész művészek nem teremnek
csak úgy máról holnapra. Ez csak
bizonyos fejlődési folyamat eredménye
lehet. A mi első színészeink bizony csak
afféle úri műkedvelők voltak, akik éppen
hogy belekóstoltak a mesterségükbe. Ám
ez a kezdetleges elő-adás is nagyon
tetszett a rendeknek, mert magyar volt.
Már csak merő hazafiasságból is tapssal
és vivát-kiáltásokkal honorálta hát a
színészek munkáját a lelkes közönség.
Sajnos, ez a hazafias lelkesedés csak
szalmaláng volt. Unwerth azonban ettől a
kis tűztől is megijedt, elannyira, hogy
több magyar előadásra nem adott
engedélyt. Valószínű, hogy a meg-
engedett hat előadást sem tarthatták meg
Kelemen Lászlóék, mert csak egy budai és

egy pesti előadásról emlékezik meg az
egykorú Endrődi János is a Magyar Játék-
szín történetei című munkájában.

A magyar nyelvmívelésnek első szó-
bajnokait hamar némaságra kárhoztatták
tehát a mi szomorú viszonyaink. Alighogy
bekukkant ez a nagy csapat lelkes Bolond
Istók a pest-budai színpadokra, máris ki-
tessékelték őket!

Keveset tudunk az úttörőkről. Kelemen
László, a társaság vezéralakja, egy régi
nemes család sarjaként 1760-ban szüle-
tett Bihar megyében. Atyja: Kelemen Mi-
hály, a Ferenc-rendiek pesti templomának
lett a kántora. Jómódú ember lévén, jó
nevelésben részesítette gyermekeit. A fia-
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A pesti Rondella

taI Kelemen László, amint elvégezte ügy-
védi tanulmányait, Grassalkovich herceg
gödöllői uradalmának ügyésze lett, s e
szép állás jövedelméből némi kis vagyont
is takarított magának. Volt már
menyasszonya is, akivel igen szerették
egymást. Szóval szépen, nagyon szépen
indult Kelemen László élete... De ekkor
közbejött valami, és egyszerre
megváltozott min-den.

József császárnak a magyar nyelv ellen
való intézkedései nagy felbuzdulásokat
váltottak ki a magyar lelkekből. A császári
törekvéssel szemben elsőrendű érdekké
vált a magyar nyelv mívelése. Voltak, akik
a színészetet vélték e célra legalkalma-
sabb eszköznek. Különösen Kazinczy Fe-
renc és Révai Miklós buzgólkodtak a ma-
gyar játékszín érdekében. De felszólalt ez
ügyben Ráth Mátyás is Magyar Hírmondó
című lapjának hasábjain. Majd pedig Pé-
czeli József hívja fel a nemzet figyelmét a
színpad jelentőségére, nemzeti érdeknek
tartván a játékszín megállapítását, s e
célra messzemenő áldozatot kér és vár a
főuraktól. A mi főuraink azonban nem
nagyon siettek az áldozattal. Törődtek is
ők a magyar színészettel. Saját udvari
színháza ugyan volt nem egy mágnásunk-
nak, hanem oda csak német vagy olasz
színészeket eresztettek be. Szívesen vet-
ték a magyar főurak azt is, ha a bécsi
udvari színház intendánsai lehettek. Itt
aztán ezreket áldoztak „művészi célokra".
Egyike-másika majd hogy tönkre nem
ment a nagy áldozatok mián (mint például
1761-ben gróf Eszterházy Miklós), de ide-
haza legfeljebb ha a mellényzsebükből

vetettek oda valamit Thália papjainak.
Ezeknek hát firkálhatott a jó Péczely ma-
gyar színészetről, pesti magyar
teátrumról. Legfeljebb a címét olvasták
el talán.
Ám annál nagyobb hatással voltak ezek a
lelkes hangú felhívások a fiatal Kelemen
László fogékony lelkére. A fiatal ügyész
már ekkor a külföldet is beutazta, s ez a

tanulmányút egészen más irányt adott az
életének. Elszomorodott szívvel tapasz-
talta odakint, hogy mennyire elmarad-
tunk az európai országok mögött... és
kipattant benne az elhatározás, hogy
ide-haza megveti a magyar színészet
alapját.
Amit lelke tüzében kiformált, meg is
valósította. Lemondott szép állásáról és

Az első bemutató színlapja



felcsapott színésznek. De le kellett mon-
dania a menyasszonyáról is. A leány apja:
Balogh János királyi tanácsos hallani sem
akart ilyen „komédiás" frigyről... És Kele-
men László mégsem tántorodott el; szívé-
ben nagy fájdalommal, de határozott lé-
pésekkel megindult az önmaga kijelölte
úton. Nem tántorította vissza arról édes-
apja haragja sem... Pedig talán maga is
érezte, hogy nagyon tövises út lesz az,
amelyiken megindult...

Az úttörő színészcsapatnak érdekes
alakja a marosvásárhelyi születésű Soós
Márton is, aki orvosnövendék volt ekkor
Pesten, és már Kelement megelőzőleg
elhatározta, hogy megszervezi az első
magyar színtársulatot. Össze is verbuvált
néhány lelkes fiatalembert (Pethő Ádám,
Horváth János és Pozsonyi Balázs nevűe-
ket), de egyetlen előadást sem tarthattak,
mert a német színigazgatóval sehogy sem
tudtak megegyezni.

A Kelemen László-féle színtársulat fő-
igazgatója gróf Ráday Pál volt, aki Kazin-
czy Ferencet vette maga mellé társul. De
ez a két kiváló ember inkább csak a nevét
adta oda az ügynek. Kazinczynak a saját
bevallása szerint „semmi tapasztalásai
nem valának e téren", gróf Ráday szerep-
lése pedig inkább reprezentatív jelleggel
bírt, bárha ő értett is a színházi dolgokhoz.
A társulat tagjai voltak: Kelemen László
(igazgató), Soós Márton, Horváth János,
Baranyi Balázs, Ráth Pál, Ungváry János,
Rózsa Márton, Popovics András, Nemes
András, Szomor Máté, Fülöp István, Moór
Anna, Termetzky Franciska, Nagy Erzsé-
bet és Nagy Mária... Mindegyikük művelt,
nemes lélek!... Egy magas cél, egy szent
hevület forgataga sodorta őket erre a
furcsa pályára, a budai német színház
színpadára.

Valamikor templom volt e színház, a
Carmeliták temploma; most is az lett: a
magyar nyelv temploma, hacsak egy napra
is. Ha valaha sejtette volna József császár,
talán nem is csináltatott volna belőle
színházat! Milyen csodás véletlen, hogy
éppen arról a színpadról hangzott el az
első magyar szó, melyet József császár
emelt az 1786. évi rendeletével egy oltár
helyén a német múzsa számára. Mintha
csak a magyarok Istene intézte volna ezt
így. És a kegyeletet nem ismerő magyar
ököl később ezt az épületet is szét akarta
rombolni durván...

Pataki József a Nemzeti Színház tagja volt. A magyar színészet
története (1790-1890) című könyvét a Táltos jelentette meg
1922-ben Budapesten

Az alábbiakban egy
színigazgató – dar
kéziratából idézzük
magyar színészet
eseménytörténetét. Ba
ben szüle-tett, abban
amikor az első előadás
alig másfél hón
Hagyatékában fen
harminckét lapra terje
magyar színháztörténe
alkalomból kezdte ír
Nemzeti Színház közv
számító Pesti Magyar
tása táján. Színházi zs
írását, vagy egy soha
kötet első fejezetének -

A színészettörténeti k
tekre vonatkozó passz
olvashatóság végett
közöljük. A nyilvánvaló
lyeket Balog forrásaibó
de ezekre a szöveghez
tekben utalunk.

1.§

Magyar- és Erdélyors
előtt szabályos magya
gok nem léteztek. Ho
Pest városok voltak el
magyar színművészet k
ni, s habár az virító
juthatott is első kezdet
városok adtak neki mi
egyhuzomban leghoss
táplálmányt. Ne érint
miért tett a történetek
dicső magyar nemzet n
éspedig az újabb bék
keveset nyelvünk míve
egyik hathatósb eszkö
színművészetnek
megalapítására; holott
gyengébb, szegényebb
tudott régtől fogva n
tartani. (...)

2.§

1790-ben Pethő Ádá
Baranyi Balázs és Hor
elsők, kik Pesten egy m
saság egybeszerkeszté
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vándorszínész –

abíró - fordító
föl a hivatásos

kezdeteinek
log István 1790-
az esztendőben,

lezajlott, és annál
appal később.
nmaradt egy
dő, töredékes kis
t. Kéziratát ünnepi
ni, 1837-ben, a
etlen jogelődjének
Színház megnyi-

ebkönyvbe szánta
meg nem valósult
nem tudjuk.

ivonatnak a kezde-
usait a könnyebb
mai helyesírással

tollhibákat, ame-
l vett át, javítottuk,
fűzött rövid jegyze-

zágban 1790-ik év
r színész-társasá-
nunkban Buda és
sők, melyekben a
ezde gyökeret ver-
tenyészetre nem

ében, de mégis e
nden honiak közül
zabb ideig éltető
sük okait annak,
ben oly híres és
yolc század alatt,

és időkben is oly
lésére, e mívelés
zének, a magyar

fővárosunkban
nálunk százszorta
ország és nemzet
emzeti színházat

m, Soós Márton,
váth János voltak
agyar színész-tár-
sére egyesültek.

Balog István

Későbben hozzájok szövetkezett Kelemen
László, Ráth Pál, Ungváry János, ismét
későbben (a nevezett évi szeptember 21-
én) Rózsa Márton, Popovics András, Szo-
mor Máté, Nemes András, Fülöp István,
Moór Anna, Termetzky Franciska, Nagy
Erzsébet, Nagy Mária. Pártfogóik közül
gróf Ráday Pál a színészek kérelmére fel-
vállalá az igazgatóságot, Kazinczy Ferenc
pedig törekvék nekik engedelmet szerezni
a budapesti német színpadokon magyarul
előadandható mutatványokra. Azonban
fáradozása sikeretlen maradván, s így
színhely nem lévén, a magyar mutatvá-
nyok előadhatására, mindketten vissza-
vonák magukat.-

A színész-egyesület már most Buda vá-
rosától kérte az akkorában Budán a Duna
partján állott nyári játékszínnek számukra
átengedését. Ez azonban egy magános
polgárnak tulajdona lévén, e kérelem is
sikeretlen volt.

Pest megyének november 13-i közgyű-
léséhez folyamodék tehát a színész-egye-
sület, s a megye ajánlván pártfogását, a
kérelmet a nagyméltóságú Magyar Királyi
Helytartótanács eleibe terjeszté. Hosszú
várakozás után itt sem nyert teljesülést a
kecsegtető remény, az egyesület tehát
gróf Unwerthet; a két városi színházak


