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ott, Kelemen helyett igazgatónak válasz-
ottak, miután új szabályokat is készítének.

végzést aláírták: Sehy Ferenc, Pesti
ászló, Pap Gábor, Rózsa Márton, Balog
ntal, Pataky Benedek s Láng Ádám Já-
os.
A visszaérkezett Kelemen az új szerző-
ést nemcsak megerősíteni vonakodott,
anem mint megegyezése s tudta nélkülit,
egsemmisíté. Innen civódás és gyűlölség

övetkezék, mely naponként neve-kedvén,
közönségnek tudtára is jutván, a pártfogó

ublikumot mindinkább elidegeníté a
ársaságtól.
Az ország nagyjai azonban ismét Budára

árattak országgyűlés végett, s így a
zínészek ismét egyezkedni törekvének.
osszas súrlódás után ápril 26-án Nagy-
ónyai Lónyay Menyhárt úrnál jöttek össze
tagok, s magukat Protasevitz igazgatása

lá két hónapra kötelezték le. Kelemen
ászló pedig számot adván pénzbeli
yűjteményéről, kisült, hogy az 1791. nov.
-től 1792. jún. 1-ig beszedett pénzek csak
52 forintra s 50 krajcárra terjedtek.
Két hónap múlva Protasevitz, kinek ez

dei fáradságáért a társaság 60 aranyat
izete, lemondván hivataláról, igazgató-nak
smét Kelemen választatott. Július 9-én
edig Ráday Pál gróf vette által a
őkormányt.

3.§

Tudjuk a fennírt sorokból, hogy e társa-
ágnak első mutatványa Budapesten né-
etből fordított színmű volt, fordítmányok

alának nagy részint egyéb előadásaik is,
zonban eredeti magyar munkák is kerültek
zínpadra. 1790-95 között a magyar
zínészet repertóriuma mintegy 250
arabra nevekedék, mintegy 100 darab
yomtatva is megjelent...
1794-95-ben a színész-személyzet tagjai

oltak: Busch Eugen kormányzó - Várady
ihály első aligazgató - Kelemen László
ásodik aligazgató - Nyéki Pál súgó -
agolyi Antal, Ernyi Mihály, Láng Ádám
ános, Pesti László, Pataky Benedek, Pap
ábor, Rózsa Márton, Sehy Ferenc,
arsányi Ferenc, Ernyi Franciska,
elemen Borbála, Liptai Mária, Láng Er-
sébet, Rehák Anna, Várady Magdolna,
agolyi leányasszony segítő személy, Fe-
ete Márton és János (gyermekszerepek-
e), Szerelemhegyi András, énekesjátékok
úgója (mert néhány kisebb daljátékok is
dattak). A bérletben adott mutatványok
záma hónaponként 12-13-ra terjedt...

A színházi ízlés egy-egy koron belül
ugyanúgy nem egységes, mint az irodalmi,
zenei, képzőművészeti és életvitelbeli
stílusok. A romantika korábban a
klasszicizmusnak volt kor- és
versenytársa, később a realizmusnak.
Nem az alkotómű-vész esztétikai-etikai
nagysága dönti el, ki kihez vonzódik
inkább. Utólag, ezer évek távlatából az
ízlés határozza meg, kinek ad több
gyönyörűséget egy Botticelli-kép, mint egy
Picasso-festmény (vagy fordítva). Az
ókortól örököltük az érvényes igazságot,
amely szerint „De gustibus non est
disputaadum". Történelmi-társadalmi,
lélektani, talán biológiai okok befolyásol-
ják, hogy az egyenlő nagyságrendűek kő-
zött ki vonzódik jobban Arany Jánoshoz és
ki Ady Endréhez. Vagy színházi nyelvre
lefordítva: ki nézi meg inkább hetedszer
vagy nyolcadszor a Hamletet, esetleg Az

ember Tragédiájá t, az Antigonét vagy a

Tel/ Vilmost, mint hogy elszánja magát
egy Lloyd Webber-alkotta musicalhoz.

A színházi ízlés tehát koronként nem
egyértelmű, de az egymás mellett érvé-
nyesülő színházi ízlésvilágok ismerete
nélkül nem érthetjük a különböző korok
színháztörténetét, s ez vonatkozik nemzeti
színjátszásunk múltjának és jelenének vi-

Moór Anna

Már most a nemzeti színészetnek a két
testvérvárosban megalapítására minden
módot elkövettek... így tengődtek egy-pár
esztendeig, míg végre látván, hogy nem
boldogulhatnak, többnyire búcsút vettek a
játékszíntől, mások Erdélybe mentek, hol
az ottani színészekkel egye-sültek. így lőn
vége 1795-ben a budapesti első magyar
színésztársaságnak.

Jegyzetek a szöveghez:
1. Pest és Buda szórakozási alkalmait 1785 és 1795 között

Sebastian Tuschl kávés bérelte a városoktól, a színházakat
pedig albérletbe adta, 1790 és 1793 között az említett
grófnak. Az alakulóban lévő magyar színészetnek egy létező
színházi struktúrába kellett betagolódnia

2. A kéziratban tévesen október 28. áll; hibás átvétel a
forrásból
3. A mai Várkert-kioszk helyén állott, 1800 táján bontották le
4. Éves bérleti díj
5. Ez nemcsak díszletet' jelent, hanem az alsó színpad

gépezetét, az oldalkulisszák léckereteit is
6. A kéziratban tévesen 1792 áll; ismét a forrás kritikátlan

átvétele
7. Túlzás: egyszeri ajándékról volt szó

szonyára is. Fokozott erővel szembesü-
lünk ezzel a kérdéssel éppen most, amikor
kétszázadik évfordulóját üljük állandó
színházi életünk kezdetének. Hiszen, ha
volt is szórványos színjátszóigény nálunk
is már a középkor, és még inkább a rene-
szánsz óta, az olykori vallásos játékok, a
népi mulatságok, az iskolai diákműkedve-
lések nem alakíthattak ki olyan közízlést,
amely színházbajárásra késztette volna a
lakosság számottevő részét. Abban a ti-
zenhetedik században, amely az athéni
fénykor óta a drámairodalom és a színját-
szás legklasszikusabb kora volt, amikor
egymástól függetlenül, de egymás mellett
virágzott ki Shakespeare angol rene-
szánsza, Lope de Vega és Calderon spa-
nyol barokkja és Corneille, Racine, Moli-
ére francia klasszicizmusa, amikor tehát
megalapozódott a máig is érvényes
európai színjáték - akkor Magyarország
törökök és császári zsoldosok
hadszíntere, majd kurucok és labancok
öngyilkos egy-más-gyilkolásának terepe
volt; a városok, ha voltak, idegen nyelven
beszéltek, a királyi udvar külföldön élt,
idegen, sőt ellenséges volt.

Itt tehát semmi lehetőség nem adatott
színházi kultúra vagy éppen színházi ízlés

HEGEDŰS GÉZA

SZÍNHÁZI ÍZLÉSÜNK
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Kótsi Patkó János, ahogy Láng Ádám, a szí-
nészkolléga látta

kialakulására. Ezért van az, hogy amikor a
tizennyolcadik század végső harmadában
már kezd erősödni a színházi igény, majd
1790 óta megindul az azóta szakadatlan
színházi élet, nem volt olyan hazai drámai
múlt, amely hagyományos műsort nyújt-
hatott volna a színjátszóknak. És ebbe a
vákuumba áradt be szinte azonnal saját
klasszikusunkként - és igen szerencsésen
- Shakespeare és Moliére. Ehhez persze
szükség volt arra, hogy a színházi élet
megindulásakor kifejlődjék egy olyan
színházi ízlés, amelynek - a sokkal silá-
nyabbak mellett és között - megfelelt
Shakespeare tragikai és Moliére komikai
színvonala.

De természetesen a meginduló színházi
életben a színházi ízlésnek különböző ár-
nyalatai voltak. Vaskos kötetet tehetne ki a
Kelemen Lászlóék fellépésétől a Pesti Ma-
gyar Színház megalapitásáig terjedő hős-
kor tüzetes áttekintése, de megpróbálhat-
juk egész vázlatosan néhány oldalon is
érzékeltetni, hogyan kezdődött és hogyan
módosult egyfelől a stílus, másfelől a
nézői igény - tehát az ízlés! - e néhány
évtized alatt. Történelmileg ez az időszak
a magyar felvilágosodás korától a reform-
kor derekáig terjed, közben volta Martino-
vics-tragédia, majd a napóleoni háborúk
kora: kivégzések, börtönök, reformtervek,
romantika egyaránt és egyszerre jellem-
zik a múló éveket. Ez időben alakult ki a
magyar társadalmon belül a magyar szín-
házi nézőközönség is.

Amíg egy-egy szín játékelőadás alkalmi

esemény volt, minta korábbi évszázadok-
ban, aligha lehetett a nézőknek olyan ki-
alakult ízlése, amely akár irodalmi, akár
játékbeli stílust igényelt volna. A hajdani
„hitvitázó drámák" szerzőinek is, közön-
ségének is az egymásnak feszülő érvek és
ellenérvek voltak érdekesek, és nem az,
hogy a helyzetek és jellemek kifejeznek-e
valamit - és ha igen, hogyan - az emberi
viszonylatokból. Ezeknek a műveknek és
nyilvános tolmácsolásuknak kizárólag
népnevelő célzatuk volt. Valamivel ké-
sőbb a diákokhoz és rokonaikhoz szóló
„iskolai színjátszásnak" ennél is szűkebb
értelemben vett pedagógiai ismeretter-
jesztő feladata volt, nemritkán dramatizált
tananyagról beszélhetünk. És ha nagy
néha mulattatás okából komédiát adtak
elő, ez alig emelkedett felül a vásári bo-
londozások színvonalán.

Az ugrópont itt az a bizonyos kétszáz év
előtti pillanat, amikor Kelemen László és
lelkesen elszánt köre Pesten az állandó
színjátszás igényével elkezdi a maga
munkáját. Két évvel később Kolozsvárott
Kótsi Patkó János és társasága már na-
gyobb felkészültséggel teszi meg a máso-
dik lépést. És habár teméntelen politikai,
bürokratikus, szervezésbeli nehézség aka-
dályozza, gyakran meg is szakítja munká-
jukat - ettől kezdve a lassan mégis szapo-
rodó állandó színházépületekben vagy a
vándortársulatok rögtönzött játékhelyén
mindig zajlik bizonyos színjátszó tevé-
kenység, és nőttön nő a színjátékot
igénylő közönség. Tehát van állandó
igény a színházra, és arra is, hogy milyen
legyen ez a színház. A kérdés ettől kezdve
a „milyen?", s ezt a kérdést válaszolja
meg az ízlés, amely abban fejeződik ki,
hogy a közönség milyen műhöz és melyik
társulat előadására megy el olyan nagy
tömegben, hogy már eltarthasson egy
működő színtársulatot.

A színházon belül a dramaturgiai, szín-
házon kívül a kritikai tevékenység köl-
csönhatásban van a közönség fejlődésé-
vel: dramaturg és kritikus formálni igyek-
szik a közönség ízlését, a közönség ízlését
pedig tudomásul kell vennie a dramaturg-
nak és a kritikusnak. Így azután egy-egy
kor sikeresebb szerzőinek műveiből és a
kritikusok vitáiból fel lehet idézni a szín-
házi életre ható közízlés hullámzásait.

Persze az állandó színház első kezdemé-
nyei egy csapásra még nem alakíthatták ki
az ízlést. Kelemen Lászlóék műsorpoliti-
kájából még az ő ízlésükre is alig kövekez-
tethetünk. Hiszen tudjuk, hogy szerették
volna eljátszani a Hamletet. Kazinczy Fe

renc az ő számukra fordította le (elég
szabadon, prózában) Shakespeare re-
mekművét - de az induló társulatnak
annyi tagja sem volt, amennyire
okvetlenül szükség lett volna hozzá. Két
évvel később a jobb anyagi körülmények
közt induló Kótsi Patkóék Kolozsvárott
játszották először magyarul a tragédiát;
Kelemenék pedig egy jelentéktelen,
németből magyarított, afféle
erkölcsnemesítő iskolai színdarabbal
indultak. Nem egészen öt évig tartó
szakadozott kísérleteik során főleg a
német színpadokon kedveltszenti-
mentális színdarabokat mutattak be, és ha
műsorukba olykor becsúszott egy-egy
Schiller- vagy Moliére-mű - ezeknek sem
volt nagyobb sikerük.

Eredeti magyar színjátékot összesen
kettőt játszottak el: Bessenyei Filozófusát
és Szentjóbi Szabó László Mátyás királyát.
Bessenyei vígjátéka irodalmilag igényes
mű, de az oly nagy hatású író-gondolkodó
a drámaírás terén csak kísérletező ma-
radt. A Filozófus, mint irodalomtörténeti
emlék nemzeti klasszikus mű, olvasmány-
nak kort idéző dokumentum, de elő-
adásként legföljebb szakértő ínyencek
tudják élvezni, noha kétszáz év óta újra
meg újra kísérletezünk felújításával (öt-
venöt évvel ezelőtt, 1935-ben egy elszánt
fiatal színjátszókör is bemutatta a Zene-
akadémia Kistermében Halmos (Csillag)
Ilona rendezésében, Gellért Endrével és
Gáti Józseffel a főszerepekben, én voltam
az együttes dramaturgja, huszonévesek
voltunk, minden újság lelkesen írt rólunk...
de három előadásnál többre nem futotta
az érdeklődésből). Szentjóbi

Kazinczy Ferenc



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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