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A NEMZETI SZÍNHÁZ ÉS KÖZÖNSÉGE (1845-1848) 

A szervezeti élet új forrásai 

Legértékesebb színházi forrásgyűjteményeink egyike, a Nemzeti Színház levéltára 1945-ben nagy
részt elpusztult. Csak azokat az ismertetéseket és közléseket ismerjük, amelyek anyagáról ennél 
korábban jelentek meg; közülük a legfontosabb Pukánszkyné Kádár Jolán kötetes iratkiadása.1 Az 
évek során azonban kiderült, hogy a források egy része - különböző' okokból - fó'városi köz-
gyííjtemények állományába került, és így fennmaradt. A szabadságharcot közvetlen megeló'ző évekből 
megvan az igazgatósági ülési jegyzőkönyvek, a pénztári főkönyvek és a pénzszedői naplók sorozata.2 

E komplex forrásokat most abból a szempontból hasznosítjuk, hogy három évad alatt, az akkori 
szezonkezdés szerint 1845. április 1. és 1848. március 31. között felvázoljuk a Nemzeti Színház 
közönségtörténetét. E dolgozattal folytatni kívánjuk azt a munkát, amellyel a régi magyar színház 
kozönségtörténetének egyes szakaszait tártuk fel.3 

A sok sikert, eredményt elért bérlő-igazgató, Bartay Endre anyagi csődje után az új igazgatóság 
évad közben, 1845. január 24-én tartotta első ülését, amelyet azután 1848. december 12-ig további 
140 követett. Ráday Gedeon, „az országgyűlés kinevezte országos főigazgató" az 1844. november 11-i 
törvényjavaslat értelmében már Bartaynak fölöttese volt, mostantól az igazgatói jogkör teljességét 
gyakorolta, de - „minden tekintélyesb színházak példája szerint", azaz a szakosodott színházi üzem 
követelményének megfelelően - munkájában az igazgatósági ülésekre meghívottak testülete támogatta 
mint tanácsadó szerv. Ennek tagjai voltak a rendezők (Egressy Gábor, Lendvay Márton, Fáncsy Lajos, 
Szentpétery Zsigmond), a karmester (Erkel Ferenc), az irodafőnök (László József) és a színház titkára 
(Szigligeti Ede); utóbbi egyben az ülések jegyzője. A testületben 1847-ig nem történt változás, ekkor 
azonban - a Nemzeti Színház belszerkezetét támadó vita hatására - részleges átszervezés történt, 
amely Bajza József aligazgatói megbízásával (1847. október 1.), illetve az általa végrehajtott rendel
kezésekkel fejeződött be.4 

'Az ismertető cikkeket felsorolja KOKAY György: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 
1772-1849, Bp. 1975. 235. PUKÁNSZKYNÉ munkája ,4 Nemzeti Színház százéves története II. 
köteteként jelent meg: Iratok a Nemzeti Színház történetéhez, Bp. 1938. Feldolgozandó forrásaink 
közül az igazgatósági jegyzőkönyvek egy tételét közölte itt, a rendezői ügykör-jegyzéket 1847. február 
25-ről: II. 195-197. 

2 Az OSZK Színháztörténeti Tárában vannak az igazgatósági ülések jegyzőkönyvei (1845-1847). A 
pénzszedői napló 1848. évi kötete a Magyar Színházi Intézet kézirattárában található: 55. 2364. 
1/VI. d. A Nemzeti Színház összesítő főkönyvei (1845-1848) a Szabó Ervin Könyvtár központjának 
Budapest-gyűjteményében lelhetők fel: Bf 0910/292/1-3. k. 

*Az ehő magyar hivatásos színtársulat társadalmi kancsolatairól, Száz. 1974. 423-435.; A budai 
Várszínház bérletes közönsége (1834-1835), ItK 1977. 362-369.; A radikális szinnazprogram és a 
köfömég a Pesti Magyar Színházban (1838-1840), I t 1976/1. 165-181. Az utóbbi tanulmány egy 
tollhibáját itt javítjuk: az összesítő táblázatokban közölt „üíőhelyfajták" helyett „helyfajták" értendő, 
tehát az állóhelyek is. 

41847. január 5. (67. ülés) óta volt igazgatósági tag Wolf Károly tenorista. Bajza intézkedéseként 
Fáncsy elvesztette előbb igazgatósági ügyvivői szerepkörét, utóbb operarendezői feladatkörét is át 
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A Nemzeti Színház igazgatása ezidőtájt a liberális reformellenzék kezében volt. A színház baráti 
köréből nőtt ki a Nemzeti Kör, ennek kettéválása után a Pesti Kör elnöke éppen Ráday lett, és 
mindkét egylet választmányában találkozunk a színház vezető művészeivel, hogy azután a teljes 
igazgatóság jelen legyen 1847-ben az egységes Ellenzéki Körben.* Indokolt tehát, hogy a Nemzeti 
Színház 1845 és 1848 közötti közönség-viszonyait, mint a überaus színházpolitika gyakorlati meg
valósítását elemezzük, amelynek céljait már az XLI/1836. te. megfogalmazta: a játékszín eszköz „a 
nemzeti kifejlődésre, a nyelv pallérozásának előmozdítására és az erkölcsiség ez által is bővebb 
kimíve lésére." 

A színház befogadóképessége 

Megállapításához - a fentebb említetteken kívül is - több forrással rendelkezünk: 
- Montini L. F. alább datálandó metszetével („Nemzeti Színház Pest, A', nézőhely tér-rajza"), 
- Rohn Alajos rajzával a nézőtérről, amely a Pesti Divatlap 1846. július 4-i számának volt a 

műmellékléte,6 

- a korabeli sajtó adataival; a divatlapok ugyanis rendszeresen hírt adtak a színházban történt 
átépítésekről. Bár forrásaink olykor más elnevezésekkel vagy számozással élnek, alapos vizsgálattal 
látszólagos ellentmondásaik feloldhatók. 

A régi Nemzeti Színház nézőtere - Báthory Istvánnak az épület bontásakor közölt adatai szerint7 

- 19,90 m széles, 21,56 m hosszú és 14 m magas volt. A földszinten zártszékek helyezkedtek el, 
mögöttük padok és állóhelyek voltak. A földszintet páholysor övezte, az I. emeleten kizárólag ezek 
voltak, a II. emeleten a páholysort középen zártszékek, padok és állóhelyek szakították meg, míg a III. 
emelet adott helyet a karzatnak. E tagolás megtartásával Ráday folytatta Bartay törekvését, hogy a 
színházat kényelmesebbé és szebbé tegye. A munkálatok zömére általában az új évad kezdete 
(április 1.) táján vagy a nagyhét szünnapjai alatt került sor. A vizsgált három évadban Ráday az alábbi 
átalakításokat végeztette el: 

- 1845. április l-re felújíttatta a földszinti zártszékeket és „hogy a földszinti állóhelyen többen 
férjenek el, egy a padok közül elvétetik s egy padból zártszékeket csinálnak . . . " (Pesti Divatlap 1845. 
március 16.) A földszinti zártszékek száma Montini alaprajzán 291, mögöttük két pad látható, 
amelyen további 10-10 néző ülhetett. 

- 1845 /tífijusában a Pesti Divatlap arról tudósított, hogy a földszinten a két nézőtéri bejárat 
között lévő, „a casinopáholy alatt gubbaszkodó azon néhány zártszéket, mellynek közönségünk 
eddigien igen kevés hasznát vévé, páholylyá fogják átalakítani." (június 26.) A pénztárkönyvekben A, 

kellett adnia Szerdahelyi Józsefnek, aki az 1847. október 21-i, 91. ülésen olvasható először a rendezők 
sorában, de már október 14-15-én, a 90. ülésen résztvett, mint meghívott. Az utóbbi időponttól új 
név Csepregi Lajos ügyelőé. Fáncsy - némi duzzogás után — mint igazgatósági tag 1847. december 
9-től (97. ülés) ismét résztvett a tanácskozásokon. Itt jegyezzük meg, hogy Bajza hivatalba lépéséig 
Ráday csaknem valamennyi ülésen (számszerint 80-on) résztvett, így nem látszik megalapozottnak 
Pukánszkyné véleménye Ráday „félvállról vett igazgatásáról." (A Nemzeti Színház százéves története, 
Bp. 1940.1. 75.) 

SDEZSÉNYI Béla: A Nemzeti Kör a negyvenes évek irodalmi és hírlapi mozgalmaiban, ItK 1953. 
163-204. 

6 Montini rajzát reprodukálva 1. & Budapest Enciklopédiában, Bp. 1970.204.- mérete miatt azonban 
részletei alig kivehetők. Eredetije a Budapesti Történeti Múzeum metszettárában. A nyújtott segít
ségért ezúton mondok köszönetet dr. Tőkei Ferencnének és Bakos Ágnesnek, a BTM munkatársainak. 
Rohn Alajos metszete utoljára: A Nemzeti Színház, szerk. SZÉKELY György, Bp. 1965. 32. 

'Báthory István könyvéből (A Nemzeti Színház építésének és lebontásának története, Bp. 1914.) 
persze, csak óvatosan lehet visszakövetkeztetni; két bontási felvétele, a 28. és 29. ábra azonban 
valamelyes képet ad a nézőtér építészeti megoldásáról. 
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B, C, D betűjellel feltüntetett páholyok július 1-től fogadtak nézőket, Montini alaprajzán 9-12. 
számmal jelölve találjuk'meg őket. 

- 1846 áprilisára „a mostani szűk zártszékek helyett egészen ujak, szélesbek, s igen jól párnázottak 
fognak lerakatni a nagyhét alatt, s a hátulsó páholyok elé kényelmes támlás karszékek fognak 
helyeztetni." (Pesti Divatlap 1846. március 12.) Minthogy Montini alaprajzán a négy földszinti páholy 
mór igen, a 12 támlásszék azonban még nem szerepel, a metszet az 1845. július 1. és 1846. április 1. 
közötti állapotot mutatja, míg Rohn rajza (a támlásszékek jól kivehető jelölésével) az 1846 tavaszi
nyári helyzetet ábrázolja. Ugyancsak 1846 tavaszán újíttatta fel Ráday a II. emelet valamennyi 
helyosztályát, tetemes ráfordítással. Montini alaprajzán 66 II. emeleti zártszéket látunk és mögöttük 2 
padot 5-5 néző számára. , 

- 1847 áprilisiban „a második emelet két igen kényelmes páholylyal szaporittatott, s ugyszinte a 
második emeleti ujitott zártszékek és állóhelyek most már ugy rendezvék, hogy még a leghátul ülő, s 
álló is kényelmesen láthat a színpadra, mig eddig az ellenkező sok panaszra adott alkalmat." (Pesti 
Divatlap 1847. április 11.) 1846, 1847 és 1848 tavaszán a színház udvarán parkosítás folyt, 1846-ban 
pedig a színpadot is felújították. 
A befogadóképességet csökkentő szépészeti tendenciáról a számszerű adatokra térve, ezeket a követ
kező összehasonlító táblázatba rendezhetjük: 

A páholyok befogadóképessége a következőképpen alakult. Szegner György kárpitos 1837-ben az új 
színházépületre így adott számlát: „Bőr székek száma, a páholyokat mind 3 sorban visgálván egyen
ként, 160 száz hatvanra megyén . . ." Ez a minimális adatunk a páholyülések számáról. Egy 1840 
januári páholybérlői kimutatásból megtudjuk, hogy a földszinten 16, az I. emeleten 19 páholy volt 
bérelhető (ezek voltak az ún. elsoranguak), míg a II. emeleti, ún. másodrangú páholyok száma 12 volt 
- összesen: 47.8 Mindez egybevág Vahot Imre cikkével a Regélő Pesti Divatlap 1842. augusztus 7-i 
számában, ahol így füstölgött: „Száz ember Nemzeti Színházunkban, melly több mint 2000 látogató 
számára építtetett!" Ugyanitt a páholyok számát 74-re tette, de ez kétségkívül sajtóhiba, 47 helyett. A 
páholyokat négyszemélyesnek számolva, befogadóképességük 1845-ig 188 fő lehetett, ami a színház 
teljes nézőterét 2334 személyesre növeli. Ráday alatt - mint láttuk - 1845-ben 4,1847-ben pedig 2 
páhollyal szaporodott a színház, ami a bérletszünetben kiadott jegyek számához hozzáadva, 1848-ban 
2055 főt ad. (összehasonlításul: az 1812-ben megnyitott és 1847-ben leégett Pesti Német Színház 
3200 nézőt fogadhatott be.) Ezenkívül volt egy nádori páholy (az I. emeleti jobb proszcénium), amely 
azonban csaknem mindig üresen maradt. 

"Pest megye Levéltára, IV. 3-c/V. 54. Számvevői tudósítások 1833-1845. és Pest vármegye 
színészeti választmányának iratai, 1. doboz. 
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Pénzszedői napló 1844, 
bérletszünetre kiadott 

maximum 

Adatok Montini rajzán 
1845-46 

Pénzszedői napló 1848, 
bérletszünetre kiadott 

maximum 

Földszint 900 _ 700 
Fsz. zártszék 200 291 155 
II. emelet 250 - 150 
Katonai 20 - 60 
II. em. zártszék 76 66 66 
Karzat 700 - 700 
Támlásszék - - 12 

2146 «y lenne: 2227 1843 



Ezt az állapotot tükrözi 1845-46-ban (földszint - 20,1. emelet - 19 + nádori, II. emelet - 12 
páholy) Montini metszete - azzal a különbséggel, hogy a páholyok egy részét nagyobb befogadó
képességűnek ábrázolja, és ezeket két számmal jelöli. A rajzon ilyen az I. emeleti jobb proszcéni-
umpáholy (a nádori), míg az I. emeleti bal proszcéniumpáholyban válaszfalat jelöl. Rohn Alajos rajzával 
egybevetve, Montini elrajzolása javítható, és az írásos adatokkal egybevágóan a páholyok száma 
szintenként a fentebb megadott módon alakul, s csak az üresnek rajzolt nádori páholy, valamint a 
Casinóé tűnik kettősnek. A nádori páholyt szintén kettősnek mutatja egy, a nézőtérről 1855-ben 
készült kép; a fölötte lévő, II. emeleti jobb proszcénium azonban (ugyancsak Montini rajzával 
ellentétben) osztott.9 

A befogadóképességet is módosító építkezések már jól mutatják a színházvezetés alapvető dilem
máját, egyensúly-tartási törekvéseit a minél nagyobb bevétel gyakorlati és a liberális színházpolitika 
elvi céljai között. Ráday megnövelte a páholyok számát, amelyeknek bérletdíjai a színházi költségvetés 
biztos támaszát adták. Kényelmesebbé tette a közepes árú helyeket, számuk csökkentése árán is; nem 
változtatta viszont a legolcsóbb, és nem bérletezhető karzat befogadóképességét, amelynek részaránya 
így a nézőtéren megnőtt. Ugyanezt tapasztaljuk, ha a helyárak alakulását vizsgáljuk. 

Helyárak és közönség 

A Regélő Pesti Divatlap - 1843. március 30-i számában - elégedetten állapíthatta meg bérletezésre 
buzdítva, hogy a Nemzeti Színház ugyanannyi bérletes előadást nyújt nézőinek, mint a Pesti Német 
Színház, de csaknem fele áron. Ráday igazgatása azonban gazdasági szempontból igen kedvezőtlen 
időszakra esett, amikor a sorozatos rossz termés éhínséghez is vezetett. A gazdasági kényszerítés hatása 
alól a színház sem vonhatta ki magát, az igazgatóság azonban igyekezett az árakat taktikusan növelni. 
1845 áprilisában, amikor első teljes évadját kezdte, megerősítette Bartaynak szezon közben, 1844 
októberében hozott áremelését a páholyokban; leszögezte továbbá, hogy azokat „évnegyedre s 
hónapra bérleni nem lehet", és megszigorította a bérletfizetés rendjét. Csak az éves páholybérlőktől 
fogadott el fizetést két részletben - azt is előre - , az összes többi bérletezhető helyosztályon azonnali 
készpénzfizetést kívánt. A bérletekből származó bevételek jobb tervezhetőségét célozta az is, hogy 
1846. április 1-től valamennyi helyosztályon megszűnt a havi bérlet váltása. A lecsökkent számú II. 
emeleti helyeket szintén kivonták a bérletezés alól. 

1846. április 1-től a napi bemenet árai emelkedtek három helyosztályon, progresszíven. A 
páholyokban 25%-os, a földszinti zártszékeken és a nem bérletezhető karzaton 11%-os volt az emelés, 
így megnőtt a legdrágább és a legolcsóbb hely közötti szorzószám: 33,3-ről 37,5-re. 1847-ben azután 
Ráday már február 20-án közzétette az Életképekben, a színház közlönyében az új árakat, amelyek 
bérletben és napi vásárlásban is emelkedtek. Indokolásul a színházépületen végzett javításokat-fejleszté-
seket, a társulat létszámának gyarapodását és a szcenikára fordított összegek növekedését említette. A 
napi jegyvétel során ezúttal a legdrágább (páholyok, támlásszékek) és a legolcsóbb helyosztályok 
(karzat) nem változtak, míg a többié, amelyek előző évben kimaradtak, egységesen 25%-kal emel
kedett. A bérletárak ugyanakkor minden helyosztályon nőttek, 11-43%-kal.10 A helyárak ezzel a 

9 Az 1855-ös helyzetet ábrázoló rajz RÉDEY Tivadarnál: A Nemzeti Színház története, Bp. 1937. a 
256. utáni képmellékleten. A jobboldali páholysorokat ábrázoló metszet egyébként pontosan meg
egyezik Rohn rajzával és - az egyetlen vitatott pontot kivéve - Montiniéval is. 

1 ° A helyárak alakulását a következőkben összegezzük. A költségeket és bevételeket az 1845-46-os 
évadban váltóforintban, a továbbiakban pengőforintban számolták; mi váltóforintra egységesítettük. 
Egy pengőforint =2,5 váltóforint. 

Földszint és I. emeleti páholy évre: 1000 vft (1844/45), 1250 vft (1845-1848); félévre 550 ft 
(1844. szeptember 30-ig), 750 Ft (1844. október 1.-1848), „évnegyedre s hónapra bérleni nem lehet" 
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színház fennállása óta csúcsot értek el, amihez nyilván hozzájárult, hogy 1847 februárjában leégett a 
Német Színház, amelynek versenye ezzel megszűnt: Rádayék monopolhelyzetbe kerültek, és új közön
ségre is számíthattak. Noha az 1846 áprilisi napi áremelés valóban megemelte a bérletváltási kedvet, 
sem ez, sem az 1847. évi teljes áremelés nem szüntethette meg a színház anyagi nehézségeit. Ráday évi 
16 000 pengó'forint (=40 000 váltóforint) országos támogatást kapott - Bartay 12 000 forintjával 
szemben - , de ez is kevésnek bizonyult. Azokban a hónapokban, amikor éves, féléves vagy év
negyedes bérletösszegek nem érkeztek, a színház általában veszteséges volt, és a pénztármaradványból 
fedezték a kiadásokat. Ilyen volt 1846 júliusa, augusztusa, szeptembere, novembere, decembere, 1847 
márciusa, májusa, júniusa és júliusa. 

A Nemzeti Színház esetében tehát önellátásról (akár a színház más korszakaiban) nem beszélhetünk, 
de a viszonylagos önellátásra való tendencia kétségtelen. Több sikert könyvelhetett el a színházvezetés 
a liberális elvek közönségpolitikában történő' megvalósítása terén. 

A színház törzsközönsége: szabadjegyesek és bérletesek 

Néhány nappal Bartay bukása előtt, 1845. január 7-i számában a Honderű - miközben leszögezte, 
hogy a Nemzeti Színházba járás „mármár" divattá kezd válni" - akaratlanul is megvonta a bérlő
igazgató mérlegét: a német színészet hanyatlásával javuló igazgatás, eredeti műsor és színészi ügy
buzgalom állt szemben, amihez a két város általános magyarosodása adott hátteret. 1846 végén már 
arról cikkezett Vas Andor (= Hazucha Ferenc) az Életképekben, hogy át kellene venni a helyszűke 
miatt Pest város nagy német színházát: Helyet kérünk a magyar színészetnek!, 1846. november 21., 
december 5. és 19. 1846-ban a sajtóban, elsősorban a színház közlönyévé előlépett Életképekben, 
valóban megszaporodtak a zsúfoltságról panaszkodó híradások. Ennek látszólag ellene szól Fáy András 
véleménye: „ . . . habár jobban kezdenek is menni dolgaink, ritkán töltjük meg olly igen a színházat, 
hogy többen ne férnénk el benne." A paradoxon a pénzszedői naplók ismeretében oldható fel. 
Egyetlen előadást nem ismerünk, amikor a zsúfoltság a nézőtér egészére érvényes. Egy-egy vagy akár 
több helyosztályon azonban gyakorta kifogyott az összes kiadott jegy. Ugyanezt mutatja a szabad
jegyesekkel való ismételt és kényszerű foglalkozás: 19 alkalommal tértek vissza erre az igazgatósági 
üléseken. 

II. emeleti páholy évre: 900 ft (1845-1847), 1000 ft (1847-48); félévre 500 ft (1845-1847)t 600 
ft (1847-1848). 1847. április 1-től a páholytulajdonosok a berletszünetes előadásokra megváltást 
fizethettek előre: a földszinti és I. emeleti páholyokra 500 ft-ot (évre) vagy 300 ft-ot (félévre); a 
második emeletiekre 400 ft-ot (évre) vagy 250 Ft-ot (félévre). 

Földszinti zártszék évre: 140 ft (1844-1847), 200 ft (1847-48); félévre 75 ft (1844-1847), 120 
ft (1847-48); negyedévre 45 ft (1844-1847), 75 ft (1847-48); hónapra 17 ft 30 kr. (1844-1846) 

II. emeleti zártszék évre: 8 ft, félévre 48 ft, negyedévre 28 ft, hónapra 12 ft 30 kr. (1844-1846) 
Földszint évre: 84 ft (1844-1847), 100 ft (1847-48); félévre 48 ft (1844-1847), 60 ft 

(1847-48); negyedévre 28 ft (1844-1847), 37 ft 30 kr. (1847-48); hónapra 12 ft 30 kr. (1844-1846) 
II. emelet évre 60 ft, félévre 35 ft, negyedévre 20 ft, hónapra 8 ft (1844-1846) 
Támlás karszék évre 400 ft (1845-48); félévre 200 ft (1846. okt. 1-1847), 240 ft (1847-48); 

negyedévre 125 ft (1846. július 1.-1847), 150 vft (1847-48) 
A napi helyárak alakulása, szintén váltóforintban: 
Földszinti és I. emeleti páholy 10 ft (1844-1846), 12 ft 30 kr. (1846-1848), 
II. emeleti páholy 8 ft (1844-1846), 10 ft (1846-1848) 
Támlás karszék 3 ft 20 kr. (1846-1848) 
Földszinti zártszék 1 ft 30 kr. (1844-1846), lft 40 kr. (1846-1847), 2 ft 5 kr. (1847-48) 
Földszint és II. emeleti zártszék: 1 ft (1844-1847), 1 ft 15 kr. (1847-48) 
II. emelet: 40 kr. (1844-1847), 50 kr. (1847-48) 
Karzat: 18 kr. (1844-1846), 20 kr. (1846-1848) 
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1845. március 28-án, a 12. igazgatósági ülésen szabályozták az állandó szabadjegyek kérdését. 
Nyolc pesti-budai magyar és németnyelvű újság szerkesztője kapott ilyen kedvezményt: Budapesti 
Híradó, Der Ungar, Pesti Hírlap, Jelenkor, Pesti Divatlap, Honderű, Életképek, Nemzeti Üjság 
(közülük az utóbbi később lemondta földszinti zártszéket). 

Vonatkozóan új Petőfi-adatunk is van. Úgy tűnik, az előző, 1844-45-ös évadban, amikor a költő 
Vahot Pesti Divatlapjának segédszerkesztője volt, a kedvezmény szélesebb körben létezett; Pálffy 
Albert A szerkesztősegéd c. tárcájában (Életképek 1844. szeptember 8.) még ezt írta: „ . . . mind
nyájan rendes és szabadjegyes színházi referensek." A Pesti Divatlap most az igazgatóságtól előbb egy 
földszinti zártszéket és egy földszinti helyet, utóbb (április 5-től) két földszinti zártszéket kapott. 
Petőfi utóda a lapnál, Kolmár József szintén folyamodott szabadjegyért (18. ülés, 229. napirendi pont, 
1845. május 24.): ,JKolmár a pesti divatlap segédszerkesztője, állítása szerint mint Petőfi utódja s 
hébehóba kritikus szabad bemenetért esedezik. Megadatik." Az adat két szempontból érdekes. Egy
részt visszamenőleges hatállyal igazolja Pálffy jellemzését is, idevonva Egressy Ákos emlékezését és 
Fekete Sándor következtetéseit: Petőfi segédszerkesztőként több színházi apróhír, jegyzet szerzője 
lehetett a lapnál.1' Másrészt utal Rádayék szigorúbb szabadjegyes gyakorlatára. Az igazgatóság elvi 
álláspontját akkor fogalmazták meg, amikor Szabó Károly, az ideiglenesen távollévő Kolmár helyettese 
földszinti jegyet kért és elutasították: „A segédszerkesztőknek általában jegy nem adatik." (21. ülés, 
253. napirendi pont, 1845. július 2.) A hazatért Kolmár viszont - megint csak egyedi elbírálás alapján 
- november 29-én visszakapta szabadjegyét. 

Az állandó szabadjegyesek között találjuk még a színház orvosait, nyelvtanárát, színész-rokonokat, 
Pest vármegye és Pest város képviselőit. Összesen 31 földszinti zártszéket, 28 földszinti helyet és 2II. 
emeleti zártszéket adtak ki nekik - azzal a megkötéssel, hogy amíg „a szerkesztőké, orvosoké, és 
színházhoz tartozó személyeké bérletszünéskor is, a többiek csupán bérfolyamban; de csupán az illető 
által használhatók..." A kérelmek újabb állandó szabadjegyek iránt folyvást érkeztek, és az 
1845-46-os évadban további két földszinti zártszéket, öt földszinti helyet, egy II. emeleti helyet adtak 
ki. A kérelmezők közül a legérdekesebb személy Kari Katzianer volt, a pesti születésű és pályáját itt 
kezdett német színész, a hannoveri színház nyugdíjasa, aki a magyar színészek egyik példaképe volt a 
korábbi évtizedekben. Ez összesen 69 férőhely, amihez még egy tétel járul; a szegényebb sorsú 
drámaíróké, akik tanulás céljából első bemutatkozásuk, „darabjaik adatása után egy évre, földszinti 
szabad bemenetet fognak kapni." (40. ülés, 389. napirendi pont, 1846. január 8.) Nem lehettek sokan, 
hiszen a fiatal és színpadra törekvő írók a szerkesztői szabadjegyekkel, kedvezményezett tisztviselőként, 
páholyvendégként és más módon is színházba juthattak. 

A vezető színésznők három másodrangú páholyt kaptak (36. 46. 47. sz.), a kevésbé nevesek három 
földszinti zártszéket; „a színészek és magánénekesek földszintre járnak; azonban az előbbkelők, ha üres 
második emeleti páholy lesz, használhatják. - A karszemélyzet tagjai a más. emeletre járnak." Az 
intézkedés demokratikus volt, nem tett kivételt az igazgatósági testület művészrésztvevőivel sem. 
Jelenlétük az egyes előadások nézői között természetesen mindig színpadi elfoglaltságuktól függött. 

A visszaélések miatt 1845. április 5-én (13. ülés, 189. napirendi pont) a napi szabadjegyek 
használatát is szabályozták. Átutazó vagy ideiglenesen tartózkodó művészeknek vagy színészeknek járt, 
továbbá a tagok vidéki rokonainak (legfeljebb három egymásutáni napon) és a vezető színészek 
cselédeinek, munkaadóik játékestéin. Ez utóbbiak a karzatra mehettek, a színpadi tánciskola növen
dékei pedig a II. emeletre, ahová szüleik és rokonaik is ingyen léphettek, ha a gyermek színpadon 
szerepelt. A rendelkezést - az általános helyár-emelés tapasztalatainak birtokában - 1847. október 
28-án változatlan szöveggel megismételték (92. ülés, 902. pont), egyúttal 24-ben maximálták a napi 
szabadjegyek számát. Fél órát tartózkodhattak a nézőtéren, a tanulói jelenlét ellenőrzése céljából, az 

11 EGRESSY Ákos: Petőfi Sándor életéből, Bp. 1909. 13. és FEKETE Sándor: Petőfi, a 
segédszerkesztő, Bp. 1958. 21., 44, 
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iskolai gondnokok; ők is igyekeztek feladatukat szabadjegyes szórakozássá fejleszteni, amiért is Jedlik 
Ányos bölcsész-dékánnak ment átirat: 98. ülés, 922. pont, 1847. december 31. 

A 92. ülésen tértek vissza a színészi szabadjegyek kérdésére is, miután egy évvel korábban - 1846 
novemberében - az Életképek már visszautasította a Budapesti Híradó vádját, hogy ó'k okozzák a 
helyszűkét a színházban. A vezetó' színésznők változatlanul 3 páholyt (36. 43. 47. sz.) használhattak, a 
földszinten pedig 6 zártszéket. Ugyancsak megmaradt, hogy a férfiak a földszintre mehettek, ki
egészülve a zenekar szólamvezetőivel és a technikai személyzet elöljáróival; „II. emeletre: Az ének
zene- és tanczkar tagjai, súgók, írnok, segédügyelő. A szolgálati személyzet tagjai a karzatra 
bocsáttatnak be." 

összegezve: sikeres előadáson az állandó és a napi szabadjegyesek száma 100 fő körül mozoghatott, 
körük kiegészült a produkcióban részt nem vevő, változó számú színházi taggal. 

A publikum legfontosabb, mert biztos bevételt jelentő rétegét a bérletesek alkották. Már Bartay 
helyreállította a bérletváltási kedvben is megnyilvánuló bizalmat a színház iránt. Ráday vezetését 
dicséri viszont, hogy igazgatósága idején bizonyos helyfajtákra már a bérletezés teltházat biztosított: 
1846. április 18-án jelentette először az Életképek, hogy az új évadra minden páholy foglalt, és két 
évig hasonló maradt a helyzet. A bérletezhető drágább helyek számát a színház sajátos módon növelte, 
felező bérlettel a páholyokban és a földszinti zártszéken, amikor páros és páratlan napokon más-más 
néző látogathatta a színházat. A gyakran változó műsor és a divatos színjátéktípusok egyenlőtlen 
elosztása miatt sok vita volt e gyakorlat körül, amelyet nem is tudtak orvosolni.12 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest-gyűjteményében fennmaradt főkönyvek megőrizték a 
bérletesek neveit is (az OSZK pénztárnaplóinak névsora ennél jóval hiányosabb). így lehetőségünk van 
arra, hogy a bérletesek számához a kívánt esetben hozzáadjuk a pénzszedői naplóban jegyzett napi 
jegyeladások nézőszámát. Eredményként 1845 és 1848 között a Nemzeti Színház valamennyi elő
adásának közönségadatát megkaphatjuk. Minthogy hozzávetőlegesen ismerjük a szabadjegyesek 
számát, az adatok pontosságán csupán a napi szabadjegyes színészek jelenléte és az ronthat, hogy 
esetleg nem minden bérletes ment el az előadásra. 

A bérletesek havi száma a három színházi évadban 265 és 521 fő között változott. (A páholyokat 
négyszemélyesnek számoltuk.)13 A legalacsonyabb 1845 júliusában, a legmagasabb a teljes áremelés 
előtt, 1847 márciusában volt. A jegyzetünkben felsorolt havi adatokat vizsgálva kiderül, hogy erős a 
szezonális ingadozás: a július és szeptember közötti alacsony bérlezetést a decemberig tartó őszi-téli 
felfutás követte. Jelentősen csökkentette a bérletesek számát az 1847 áprilisi áremelés. Egy hónap 
alatt 521 főről 332-re olvadt le számuk, s a korábbit a forradalomig nem is sikerült újra elérni, 
összehasonlításul megemlítjük, hogy a budai Várszínházban egy évtizeddel korábban, az 1834-35-ös 

1 'Honderű 1845. október 28.: az egyenlő elosztás kérése - de a 102. ülés 937. napirendi pont 
jegyzőkönyvi bejegyzése is (1848. január 27-én) egymás közötti megegyezésre buzdítja az operára éhes 
felező bérletek tulajdonosait. 

1 3 Míg a színház bevétele szempontjából természetesen két felező-bérletes befizetése számított egy 
teljes bérletdíjnak, a törzsközönség abszolút számát vizsgálva, a felező bérletek tulajdonosai is rend
szeres színházlátogatóknak veendők, a páholyok esetében családtagjaikkal vagy barátaikkal együtt. Az 
így kapott szám azonban nem alkalmas - egybevetve a befogadóképességei - látogatottsági arány 
számítására és az egyes előadások látogatottságának megállapítására sem. Ezekben az esetekben olyan 
számítási kulcsot kell használnunk, amelyben a felező-bérleteknek csak esedékes hányada szerepei. A 
bérletesek havi száma így alakult: 
1845. ápr. - 368, máj. - 342, jún. - 334, júl. - 265, aug. - 271, szept. - 283, okt. -489,nov. -

513, dec. - 5 1 5 , 
1846. jan. - 481, febr. - 509, márc. - 477, ápr. - 368, máj. - 364, jún. - 367, júl. - 330, aug. -

329, szept. - 334, okt. -513,nov. - 5 1 7 , dec. - 5 1 8 , 
1847. jan. - 512, febr. - 513, márc. - 521, ápr. - 332, máj. - 331, jún. - 331, júl. - 300, aug. -

298, szept. - 298, okt. - 444, nov. - 440, dec. - 439, 
1848. jan. - 445, febr. - 449, márc. - 449. 
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évadban 215 és 274 között ingadozott a bérletesek havi száma. Mindez a színházi törzsközönség 
megszilárdulását, a színházlátogatás társadalmi bevettségét mutatja. 

A bérletes jövedelmek zömét a páholyok biztosították, bérleteseik száma (a testületeket egynek 
véve, a felező bérletek tulajdonosait viszont külön számolva) 55 és 73 között ingadozott.14 A 
páholyfelező bérlet szokása leginkább 1846-ban dívott, előtte és utána kevésbé. A páholybérlet 
azonban nemcsak a pénztár, hanem a színházlátogatási szokások szempontjából is az állandóságot 
jelentette. 19 páholyt mindvégig, három évadon át megőrzött tulajdonosa, közöttük Csernovics Péter 
(1.), Ilkey Sándor (6.), Ürményi Ferenc (15.), Lónyay Gábor (23.), Teleki László (27.), Széchenyi 
István (29.), Orczy György (30.), Batthyány Kázmér (32.). Igaz, az 1830-as évek óta fokozatosan 
megszűnt a páholyközönség ízlés- és közvélemény-diktáló szerepe, de a helyosztály mindvégig meg
őrizte arisztokratikus jellegét. Mint a névsorból is kitűnik, zömmel született arisztokraták és a 
kormányszervi hivatalok vezető tisztségviselői foglalták el őket, politikai állásfoglalásra való tekintet 
nélkül. Majláth György országbíró vagy Luka Sándor, Hont vármegye adminisztrátora a nézőtéren 
találkozhatott az ellenzék főrangú tagjai közül pl. Batthyány Lajossal (1845 októbere és 1848 
márciusa között bérelte a 28. páholyt, részben Károlyi Györggyel közösen) vagy Eötvös Józseffel 
(1846 október és 1847 márciusa' között, 38. páholy). Az arisztokrácia páholyéletében a színházi 
előadás csupán alkalom volt a társadalmi élet bonyolításához. Jó példa erre Kemény Zsigmond néhány 
feljegyzése, aki 1846 nyarán rendszeresen ellátogatott barátai páholyába.1 s Felkereste a 16. páholyt is 
augusztus 11-én, amikor Hollósy Kornélia énekelte Donizetti Linda di Chamounix c. operájának 
címszerepét: „Én róla keveset mondhatok, mert Horváth Lázi páholyába mentem, hol Jósika, 
Karácsony Guido és egy barna úr volt, kinek felesége udvarlója - mint mondják - az ifjú Gorove. 
Ezek s velők én igen figyelmetlenül viseltük magunkat..." A Petrichevich Horváth Lázár bérelte, 
lefüggönyözhető és zajos „arszlánpáholy" máskor is kiváltott tiltakozást, és ezért 1846. október 1-től 
Ráday igazgatósági páholyként vette igénybe. A döntés - Jósika közvetítésével - kompromisszum 
eredménye volt, Petrichevich Horváth továbbra is fizetett csökkentett páholy bérletet.16 

Két sajátos páholyt kell még említenünk. Az egyik a Nemzeti Casinoé, amely évente 1800 
pengőforint (=4500 váltóforint) bérletdíjat hozott, változatlan összeggel 1845 és 1848 között. Ez 
még az 1847-ben emeltárú elsőrangú páholy évi díjának is háromszorosa, s mint ilyen a társadalmi 
pártolás egyik formájának tekintendő. A páholy használata azonban eléggé bonyolult volt, mint arra a 
691. jegyzőkönyvi bejegyzés utalt (68. ülés, 1847. jan. 27.): „ . . . a jótékony czélu és jutalomjátékul 
adandó bérletszünetes előadások alkalmával minden ezen páholyba menendő casinoi tag egyegy 
földszinti zártszék díjt fizessen, miután eddig az igazgatóság illy előadásoknál az érdekeket kiegyenlí
tendő, legtöbbször többet kényteleníttetett az illetőnek kárpótlásul fizetni, mint az egész bérletdíjból 
azon napokra számítani lehetett volna." A másik említendő a „tudóspáholynak" nevezett magyar 
tudós társasági hely, amelyet íróink látogattak elsősorban; Kemény például 1846. augusztus 10-én 
Vörösmartyt, Bajzát, Gaal. Józsefet és Erdélyi Jánost találta ott. 

Értelmiségi vagy polgári páholybérlőre kevés adatunk van. ök rendszerint az olcsóbb II. emeleti 
páholyokat foglalták le, rövidebb ideig béreltek és gyakrabban váltogatták helyüket. A pesti izraelita 
kereskedőtestület például 1845 áprilisa és szeptembere között a 41. számú páholyt bérelte, ekkortól 
azonban (tehát még az áremelés előtt) megelégedett földszinti zártszékek biztosításával tagjai részére. 
Ágoston József és Gamperl Alajos ügyvéd, Nemeshegyi Zsigmondné nagykereskedő, Glosz Ferenc 
kávés vagy éppen Ullmann Móric rövidebb-hosszabb ideig tartó jelenléte a páholysoron azonban így is 
az új, polgári nyilvánosság térnyerése. 

141845. ápr. - szept. -55 , okt. - dec. - 69, 
1846. jan. - márc. - 68, ápr. - szept. - 65, okt. - dec. - 72, 
1847. jan. - márc. - 73, ápr. - jún. - 64JÚ1. - szept. - 63, okt. - 1848. márc. - 68. 

1SKEMÉNY Zsigmond Naplói*, Bp. 1974. 139,140,142-143, 145,148,152. 
l «pr» 1846. szept. 12. 19. és Hond. okt. 5. 
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Jóval nagyobb mobilitást mutatott (társadalmi, anyagi helyzetben és létszámban is) a földszinti 
hely és a földszinti zártszékek osztálya. Az előbbin 30 és 151, az utóbbin 9 és 119 között ingadozott a 
bérló'k havi száma. Fáy András — maga is zártszék-bérló' - a következőkben látta ennek okát: „A mi 
közönségünk más, különösen a zártszékek és földszin közönsége. Ez nálunk nem olly folytonos és 
állandó, mint amott (ti. a németeknél - K. F.); s ez nálunk nem pestbudai lakosokból, hanem csak 
benne tartózkodókból, nem vagyonos polgárokból, hanem legtöbbnyire szűk erszényű ifjúságból 
áll."17 Ugyanitt fejtette ki, hogy a jurátusok tömege évente négyszer, a törvénykezési szünetek 
alkalmával falura rajzik ki Pestró'l: húsvét táján, aratás és szüret idején, valamint karácsonykor. A 
nagytapasztalatú Fáy megállapítása persze nemcsak a törvény gyakornokaira, hanem a Pesten élő, 
hivatalt vállaló, de földbirtokán gazdálkodó nemességre és a két város mezőgazdasági tevékenységgel is 
foglalkozó polgáraira szintén érvényes. A bérletesek számának ingadozása valóban szezonális, és főleg e 
két helyosztály erős változásai alakítják a törzsközönség létszámát. 

A két helyosztálynak egyéb közös tulajdonságai is voltak. Mindkettőre érvényes a kormányszervi 
tisztviselők számára nyújtott, háromötödös árat jelentő bérletkedvezmény, amely fogalmazótól ala
csonyabb beosztásuaknak járt. Ez a budai Várszínház éveiben még 50%-os volt - azóta a kedvezmény 
mértéke csökkent,18 a benne részesedők köre viszont nőtt. Mindkét helyosztályon elvben lehetséges 
volt a felező bérletek váltása, erre azonban ritkán került sor: a földszinti zártszéken Fáy András bérelt 
így helyet (1845. április - 1846. március), míg a földszinten két példánk van 1846 tavaszáról, a napi 
helyárak emelésének időszakából - három helytartótanácsi és kamarai tisztviselő mellett Pálffy Albert 
volt a negyedik felestárs. 

A földszinti zártszékek bérletesei között a három évadban egy testület (az izraelita kereskedőké) és 
118 magánszemély neve található.1 9 Sok a női bérlő: 36 fő (30%) - közülük hárman férjükkel váltva 
biztosították helyüket. Terjedőben volt a családi színházlátogatás szokása, 29 személynél találunk két 
vagy három főre érvényes bérletváltást. Ami a nevek azonosítását illeti, először ezen a helyfajtán 
találkozunk a problémával, hogy a közönség széleskörűvé válása, a színházlátogatás bevett szokása 
olyan neveket is megörökített, amelyeket a kor dokumentumai20 nem rögzítettek; a gyakoribb 
neveknél pedig a családnak olykor több, más-más életformát követő ága is volt. A földszinti zártszékek 
közönsége mindazonáltal három nagyobb rétegből tevődött össze. Az értelmiségiek csoportjában az 
ügyvédek és családtagiaik jártak az élen a bérletváltásban, 17-en voltak. Magas arányuk nem meglepő, 
hiszen tudjuk, hogy az 1830-as évektől a pesti joghallgatók és jurátusok alkották a törzsközönség 
jelentős hányadát. Természetes tehát, hogy tanulmányaik után is - a kormányszervek, a vármegye 
vagy a város szolgálatában, netán ügyvédként praktizálva, vagy literátus foglalkozást űzve - meg
őrizték rendszeres kapcsolatukat a színházzal. Az értelmiségiek közül említsük meg az orvosokat 
(Schöpf Ágostot és Bugát Pált is), de akadt földmérő, mérnök, zenetanár. A tisztviselők köréből 
névszerint is kiemeljük Nagy Ignácot (kedvezményben részesült, mint kamarai ingrosszista) és 
Palugyay Imrét, a helytartótanács tollvivőjét, akinek cenzori engedélyével és aláírásával többször 

1 ' Apró figyelmeztetések nemzeti színházunk körül, PD11846. ápr. 16. 
1 • Valószínűleg erre céloz Fáy, amikor a német színházak nagyobb kedvezményeiről ír, i. h. 
19A földszinti zártszékek havi megoszlása a következő (zárójelben ebből a háromötödös, 

kedvezményezett árat fizetők száma): 
1845. ápr. - 16 (6), máj. - 15 (2), jún. - 11 (2), júl. - 9 (2), aug. - 11 (2), szept. - 15 (2), okt. - 83 

(3), nov. - 86 (3), dec. - 95 (3), 
1846. jan - 98 (3), febr. - 101 (3), márc. - 95 (3), ápr. - 59 (0), máj. - 58 (0),jún. - 59 (0), júl. -

32 (0), aug. - 32 (0), szept. - 32 (0), okt. - 117 (7), nov. - 119 (7), dec. - 118 (7), 
1847. jan. - 102 (9), febr. - 102 (9), márc. - 102 (9), ápr. - 19 (0), máj. - 19 (0), jún. - 19 (0), júl. 

- 16 (0), aug. - 16 (0), szept. - 16 (0), okt. - 59 (3), nov. - 59 (3), dec. - 59 (3), 
1848. jan. - 74 (3), febr. - 74 (3), márc. - 74 (3). 

3 ° A nevek azonosítását a bejegyzett polgárok esetében ILYEFALVI Lajos Buda és Pest polgárjogot 
nyert lakosai c. kéziratban lévő összeállításából végeztük, a többiekhez sematizmusokat, a 
kalendáriumok mellékleteként közölt címtárakat, a hírlapok kinevezési rovatait használtuk. 
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találkozunk a színházi könyvtár példányain. A polgári foglalkozások skálája igen széles: különféle 
cikkekkel foglalkozó kereskedők mellett mészáros, ács, fésűs, szabó (a színházi kapcsolatairól ismert 
Kostyál Ádám) akadt köztük. A bérletesek között voltak olyanok is, akikről csak nevüket és 
táblabírói címüket jegyezték fel. A földszinti zártszék valóban „nyitott", olykor a páholyok közön
ségével is érintkezett: Bay György, a királyi tábla vicehelytartója, egy gróf, egy báró és Nyáry Pál, Pest 
vármegye alispánja is megtalálható névsorukban. 

A földszint közönsége három csoportból tevődött össze: a teljes árat fizetők mellett itt is 
háromötödös árkedvezményben részesültek a kormányszervek tisztviselői, és náluk is jobban pártolták 
a katonák bérletváltását, akik a földszinti helyért mindössze havi 4 forintot fizettek. 1845 és 1848 
között a helyosztályon 334 személy neve fordul elő, közülük 93-an részesültek rövidebb-hosszabb 
ideig a háromötödös kedvezményben. (Minthogy ez családjukra is kiterjedt, összesen 97 főről van szó.) 
Katonák közül ötvenen éltek a lehetőséggel. A földszint bérleteseinek száma a havi 151 fős csúcsot 
1845 novemberében érte el, a mélypont (30 fő) 1847 augusztusában és szeptemberében volt.21 A 
földszint - elsősorban kényelmetlensége és zsúfoltsága miatt - férfihelynek számított, mindössze négy 
női bérletesről tudunk. Gyakoribb volt viszont, hogy ugyanazon család nőtagja zártszéket bérelt, míg 
férje mögötte, a padokon vagy az állóhelyen foglalt helyet. 

A kedvezményezettek a 334, névről ismert bérlő 42,8%-át adták. A többi, teljes bérletárat fizető 
között a földszinti zártszékhez hasonló megoszlást találunk: magasabb rangú tisztviselőket, értelmiségi 
közönséget - ügyvédeket, egyetemi tanárokat, orvosokat - , valamint a polgári foglalkozások egész 
sorát, kereskedőket, az iparosok között pedig csizmadiákat, szabókat, szűcsöket, gombkötőket, 
fazekast, üvegest, útkövező mestert. Az előbbi csoportból említsük meg névszerint is Császár Ferencet, 
Horváth Árpádot (Szendrey Júlia majdani férje ekkor helyettes professzor) és az 1847-ben ügyvédi 
vizsgát tett fiatal Xantus Jánost, a polgárok közül pedig Kozma Vazul nyomdatulajdonost és az első 
Petőfi-kötet, a Versek kiadása kapcsán művelődéstörténeti hírnévre szert tett szabómestert, Tóth 
Gáspárt. 

A többi bérletezhető helyosztály iránt alig mutatkozott kereslet.2 2 Az összesített névsorban a három 
évad alatt (leszámítva a több helyfajtán előfordult nevek átfedéseit) végül is 501 magánszemély és 3 
testület szerepelt: ők alkották a színház törzsközönségét. Közülük azonosítható 272 (54,6%), az 
utónév híján vagy a gyakori utónév miatt több feloldása lehet 54 névnek (10,8%) - 174 nevet nem 
tudtunk feloldani. 

• 

A színház napi jegy váltó közönsége 

A közönség másik nagy csoportja napi váltással biztosította a helyét a színházban. (A helyosztályok 
közül a karzatra kizárólag így lehetett jegyet vásárolni.) Itt a nézők nevét csak kivételes esetekben 
ismerjük, a napi jegyváltások mennyiségét és megoszlását helyosztályonként viszont folyamatosan 

2 ' Havi bontásban a földszinti helybérlők száma a következő (zárójelben előbb a háromötödös 
kedvezményezettek, majd a bérletváltó katonák száma). 
1845. ápr. - 130 (76 - 5), máj. - 107 (70 - 5), jún. - 103 (65 - 4), júl. - 36 (22 - 0), aug. - 39 

(22 - 0), szept. - 46 (24 - 0), okt. - 128 (41 - 8), nov. - 151 (50 - 10), dec. - 144 (36 - 11), 
1846. jan. - 109 (30 - 15), febr. - 133 (32 - 20), márc. - 110 (33 - 8), ápr. - 49 (22 - 4), máj. -

46 (22 - 1), jún. - 48 (22 - 3), júl. - 38 (17 - 3), aug. - 37 (17 - 2), szept. - 42 (17 - 5), okt. 
- 107 (27 - 5), nov. - 109 (27 - 7), dec. - 111 (27 - 9), 

1847. jan. - 117 (22 - 12), febr. - 118 (27 - 18), márc. - 126 (17 - 26), ápr. - 57 (17 - 21), máj. 
- 56 (17 - 20), jún. - 56 (17 - 20), júl. - 32 (10 - 11), aug. - 30 (10 - 9), szept. - 30 (10 -
9), okt. - 113 (45 - 12), nov. - 109 (45 - 8), dec. - 108 (45 - 7), 

1848. jan. - 99 (36 - 7), febr. - 103 (36 - 11), márc. - 103 (36 - 11). 
22II. emelet: 1845. ápr. és aug. - 1, 1845. szept., okt. és 1846. jan. - 2,1846. febr. - 3 fő; al l . 

emeleti zártszéken: 1845. ápr., 1846. okt, nov., dec, 1847. jan., febr., márc. - 1 bérlő. 
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rögzítették a pénzszedó'i naplók. Rovataik a bérletszünetes eló'adásokon abszolút számot adnak, míg a 
bérletes előadások nézőszáma a (13) jegyzetben közölt bérlőtáblázat hozzáadásával számítható ki. 

A napi jegyváltás gyakorlatát az 1847. április 5-i igazgatósági ülés jegyzőkönyvéből (75. ülés, 771. 
napirendi pont) ismerjük; a színház közlönye, az Életképek ugyanezt április 34 számában közölte. Esze
rint jegyváltás a tárgynapra volt, délelőtt 9-12, délután 3 -5 óra között. Gyermekjegy 10 éves korig adha
tó ki. Kiadott jegy készpénzért csak műsorváltozáskor adható vissza, egyébként ráfizetéssel drágábbra cse
rélhető. A páholy- és zártszékbérlők reggel 10 óráig rendelkezhettek helyeikről; ha nem vitették el a 
pénztártól, az egy nappal előre felvett rendelések sorrendjében jegyeket adtak ki ezekre is a 10 órakor 
megjelenő előrerendelőknek. Változatlanul szokásban volt a színlap-előfizetés is: a házhoz szállított 
színlapról állapíthatta meg a bérletes vagy a tehetősebb alkalmi néző, elmegy-e aznap este a színházba. 

Az igazgatóság többféle eszközzel igyekezett növelni a kiadható jegyek számát. Erről tanúskodnak 
a pénzszedői naplók, amelyek estéről estére rögzítették az eladásra felkínált jegyek számát is. Sok 
alkalommal növelték pl. a földszint befogadóképességét, hogy katonai és gyermekjegyet nem adtak ki; 
ott pedig, ahol állóhelyek is voltak (a földszinten és a II. emeleten), az ülőhelyek számának növekedése 
ellenére sem csökkentették a kiadott jegyek számát, vállalva inkább a zsúfoltság veszélyét. Neves 
külföldi vendégművészek (énekesek, táncosok) felléptekor dívott az emelt helyár, sőt a vendégjáték 
idejére olykor külön bérletet bocsátottak ki, emelt árakkal. 

A műsorszerkezet alapelveit, melyet azután az igazgatósági üléseken igyekeztek realizálni, az 
1842-es színházi törvénykönyv 60. pontja több szempont figyelembevételével rögzítette: a műfaj 
szerinti változatosság mellett pihentetni kellett a sikeres darabokat is, előírtak tartalékokat és java
solták, hogy egy színész hetente 3 főszerepnél többet ne játsszon. A műsorrend eredetileg havonta 
készült előre, a gyakorlat azonban mást mutatott. Az új, sikeres színjátéktípusok (eredeti opera, 
népszínmű) sorozatban történő vagy legalább is gyakori játszása mellett is figyelembe kellett venni a 
felező bérletek zömmel arisztokrata tulajdonosainak igényeit. Ahogyan a Nemzeti Színház - Franz 
Holding bécsi ügynökségén keresztül - egyre inkább kapcsolatba került az európai színházi élettel, úgy 
nőtt a vendégszereplők száma, ami a bérletszünetes előadások szaporodását eredményezte. A három 
évad vendégművészeinek zöme zenész volt (énekes, hangszervirtuóz, zeneszerző) vagy balett-táncos. 
Névsoruk - a teljesség igénye nélkül is - rendkívül impozáns: Hector Berlioz és Otto Nicolai 
zeneszerzők, Liszt Ferenc, Sigismund Thalberg és Alexandre Dreyschock zongoraművészek, Marietta 
Alboni alténekesnő, Pasquale Borri, Augusta Maywood, Fanny Cerrito, Antonio Guerra táncművészek 
a legismertebb nevek. De helyet adott a színház a külföldet járó magyar együttesek és szólisták 
fellépteinek is. Mindez együtt a heti - repertoár készítéséhez vezetett, s a műsorváltozás még ehhez ké
pest is gyakori volt. Egressy Gábor ügyeletes rendezői naplóját 1846 júniusából és szeptemberéből ismer
jük.23 Az előbbi hónapban 27 előadásból 18 alkalommal tértek el a heti kitűzött repertoártól, 
szeptemberben pedig 29 előadásból 19-szer, és csupán arra vigyáztak, hogy a műsorszerkezet ne 
változzék. Az 1848. április 1-től érvényes színházi törvénykönyvben azután el is maradt a szempontok 
felsorolása, és - a gyakorlatnak megfelelően - a repertoár heti tervezését rögzítették szabályként. 

Noha mindez nem került a közönség elé, Fáy András többször idézett cikkében felhívta a figyelmet 
arra, hogy a gyakori műsorváltozásnak a bérletesek látják kárát. Ugyanakkor elismerte, és adataink is 
bizonyítják, hogy a színház a minimálisan vállalt bérleti előadás-számot (havi 22) mindig teljesítette, ki
véve persze a normaidőszakkal vagy rendkívüli eseményekkel terhelt hónapokat. (1847 januárjában pl. 
a nádor halála miatt egy hétig zárva volt a színház.) A vállalt bérleti előadások nagy száma mellett nem 
került minden bemutatóra bérletszünetben a sor. így nem részesült e kedvezményben az eredeti művek 
szerzői közül alkalmanként Degré Alajos, Obernyik Károly, Hugó Károly, sőt egy ízben még Szigligeti 
Ede sem. A legismertebb eset Petőfié: ez a Tigris és hiéna kéziratának visszavonásához vezetett.24 

33Egressy Gábor válogatott cikkei (1838-1848), Bp. 1980.88-109. 
a4Vö. PETŐFI Sándor: Legyen az ember drámaíró! PD1 1845. ápr. 9. (a hátsó borítón): 

„ ...." méltánytalanság drámámat bérletfolyamban adni (mint azt akarták), miután az eredeti, sőt 
fordított színműveket is először rendesen, bérletszünetben adják." 
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A közönség jelenlétét befolyásoló tényezőkről 

A színházlátogatás polgárosodását mutatta, hogy jelentékenyen csökkent a külső tényezők hatása a 
látogatottságra. Mindössze két esetben írta be Gerenday József számvivő a pénztárnaplóba az időjárást: 
1845. május 17-én a „rósz idő" Donizetti Az ezred lánya c. vígoperájának nézőszámát mérsékelte, 
1845. szeptember 8-án pedig orkán vonult el a város fölött, de ekkor - Kisboldogasszony lévén -
egyébként is normanap volt. Megkülönböztetett szerep jutott - a überaus színházpolitikai elvek 
alapján - a vasárnapi előadásoknak, hiszen a kétkezi munkavégzők zöme ekkor juthatott el a 
színházba. Számukra korábban általában zenés bohózatot játszottak, hogy szórakoztatva kössék őket 
az intézményhez. Most azt tapasztaljuk, hogy mindinkább szélesedik a vasárnapi darabok köre, a 
németből átformált zenés bohózatokat egyre inkább a népszínművek váltották fel, Szigligeti Ede, 
Szigeti József és Vahot Imre darabjai. Az eredeti vígjátékok közül vasárnapi műsorra került Nagy Ignác 
Tisztújítása, Vahot Imrétől pedig a Vén csapodár meg a Farsangi iskola. Az eredeti zenés bohózatokból 
a heti pihenőnapon játszották Balog István Ludas Matyijét és átdolgozott Mátyás diákját, valamint 
Gaal Józseftől A peleskei nótáriust. Még mindig kísértettek német szerzők magyar történelmi témájú 
darabjai (Korner: Zrínyi, Birchpfeiffer: Szapáry), de egy-egy vasárnapi előfordulásuk kiszorulásukat 
mutatja. Helyettük francia, főleg pedig eredeti magyar drámák kerültek színre, mint Jósika Miklóstól a 
KétBarcsay, Hugó Károlytól a Világ színjátéka, egy ízben - 1847. július 25-én - a Bánk bán is. 

A külső tényezők közül kiemelkedett a vásár közönségvonzó hatása, évente négyszer: március 19. 
József-nap, június 8. Medárd-nap, augusztus 29. János-nap és november 15. Lipót-nap alkalmával. 
Közönségtoborzásuk már az előző, szombati előadásokon is meglátszott. Kezdetben a vásári napra 
vagy a megelőző pihenőnapra kitűzött produkció bérletes előadás volt, a kiemelkedő nézőszám 
hatására azonban 1847 őszétől ezeket bérletszünetben adták. A műsorban szintén a népszínmű 
vezetett, de játszottak francia drámát, 1846. november 15-én pedig a Bánk bán is így került 
előadásra.25 líj cím a. Hunyadi László c. Erkel-opera, 1846. március 14-én. 

A további külső tényezők közül szünnapot jelentett jó néhány egyházi ünnep és szentidő: 
hamvazószerda, nagyhét, űrnapja, pünkösdvasárnap, Nagyboldogasszony és Szent István ünnepe, 
Kisboldogasszony, halottak napja, december 24. és nagykarácsony. Rendkívüli alkalomnak számított 
1847. augusztus 31-én István főherceg, az új nádor látogatása a színházban. Erre a bérletszünetes 
estére 1711-en váltottak jegyet, így a szabadjegyesekkel együtt kb. 1800 fő lehetett jelen. Mint az 
várható, a földszint zsúfolásig megtelt (643 fizető néző), de sokan voltak a páholyokban, a II. 
emeleten és a zártszékeken is: az arisztokrácia, a tisztviselői kar, az értelmiség és a polgárság minél 
nagyobb számban igyekezett köszönteni a palatínust. Noha a karzaton 132 jegy eladatlan maradt, a 
rangjabéli közönség az évad második legnagyobb bevételét eredményezte. A politika egyéb eseményei 
- némileg várakozásunktól eltérően - sem közönségvonzó, sem a publikumot elvonó szerepet nem 
játszottak. Gerenday (valószínűleg 1849 után kivakart) bejegyzése emeli ki 1847. október 18-át a 
szürke bérletes előadások sorából: „Követ választás: Éljen Szentkirályi, Kossuth!!" Aznap Verdi 
Ernani című operáját játszották nyolcadik alkalommal; közönsége és bevétele egyaránt közepes volt. 

A forradalmat megelőző években tehát a Nemzeti Színház közönségviszonyait már - szakosodott, 
kapitalizálódott intézmény módjára - a játszott műsor szabályozta elsősorban. Nem a kifejezésnek 
irodalom- vagy zeneesztétikai értelmében, hanem színházi produkció jelentésében. A publikumra a 
darab értékei mellett a szereposztás, a színészi játék, a szcenika hatott vonzóan - ezeket tekinthetjük a 

1 5 Nemzeti drámánk látogatottsági adatait, melyek számszerűen igazolták növekvő népszerűségét, 
teljességükben közöljük. Az adatokat a következő sorrendben adjuk: földszint, II. emelet, karzat, 
katonai és gyermekjegy, földszinti zártszék, II. emeleti zártszék, páholyok (ezek négyszemélyesnek 
számolva). Az utolsó helyosztály, a földszinti támlás karszék 1846. ápr. 13-tól. Végösszegünk a 
nézőszámról nem tartalmazza a becsülhető szabadjegyeseket, így a fizető nézők számával azonos. 
Bérletes előadásokon a nézőszám végösszegét bontjuk bérletesekre és napi jegyváltókra, ezekben az 
esetekben a helyfajták szerinti részletezés csak a napi jegyváltásra vonatkozik. 
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közönségtörténetet alakító belső, vagyis színházi tényezőknek. Adataink szerint az igazgatás e három 
évadban állandó harcot folytatott a műsor „karbantartásáért": a rossz anyagi viszonyok miatt részleges 
felújításokkal és új szereposztásokkal igyekezett növelni a bérletes, de mégis ünnepi esték számát.2 * 

Közönségviszonyokat formáló, igen fontos belső tényező volt a vezető színészek szerződésben 
rögzített jutalomjátékainak rendszere. A három évad alatt — vendégművészek javára és a jótékony célra 
adott előadásokat nem számítva - 23 színházi tag (színészek, énekesek, karmester, táncmester) és két 
testület (a karszemélyzet és a rendezőség) javára összesen 67 jutalomjátékot tartottak, s közülük csak 
Réthy Mihály karakterszínész és Kolosánszky János táncmester kapott jutalmat bérletes előadásra. A 
67 alkalommal - s ezt nehéz lenne túlbecsülni - 34 bemutatót tartottak és ebből 17 eredeti műé volt, 

1845. 
nov. 1. 644 152 628 - 161 74 41 0 1823 
nov. 4. 411 93 488 — 161 74 33 0 5131 

875 ' 

1329 

nov. 8. 270 33 345 24 116 67 5 0 
5131 
875 ' 1388 

nov. 10. 330 85 471 - 160 74 23 0 1208 
nov. 29. 295 42 338 8 161 65 22 0 987 
1846 4811 

1264/ jan. 1. 259 161 655 - 104 73 3 0 
4811 
1264/ 1745 
4811 
676 Í jan. 29. 228 30 267 — 103 28 5 0 
4811 
676 Í 1157 

márc. 18 . 233 18 231 — 115 18 9 0 368 \ 
411 / 

631 
ápr. 19. 110 28 194 - 57 11 2 3 

368 \ 
411 / 779 
367 1 
791 » jún. 8. 218 57 274 27 109 74 5 12 
367 1 
791 » 1158 
329 1 
812/ aug. 19. 213 52 307 - 127 74 7 11 
329 1 
812/ 1141 
517 1 
1382 / nov. 15. 495 141 573 - 72 73 4 12 
517 1 
1382 / 1899 

1847. 5131 
373 Í febr. 1. 114 19 174 - 44 14 1 4 
5131 
373 Í 886 
332 1 
303 1 ápr. 17. 64 15 185 - 23 12 1 -
332 1 
303 1 635 
300 1 
549 / júl. 25. 85 41 349 - 37 33 1 -
300 1 
549 / 849 
444 1 
462 f okt. 1. 102 20 251 - 42 27 4 4 
444 1 
462 f 906 
439 1 
387 1 dec, 1, 90 15 220 - 33 20 - 9 
439 1 
387 1 826 

Az előadások közül az 1845. november 1-i felújítás Lendvay Márton javára, a november 4-i előadás 
Egressy Gábor javára, a november 29-i Katona József családja részére, az 1846. márc. 18-i pedig Bartha 
János javára történt. Ismerjük az 1848. márc. 15-i rendkívüli előadás napi jegyvásárlását (452 fő), 
érvényes volt ekkor 449 bérlet, de a színházba özönlő és az előadást félbe is szakító tömeg miatt a 
számítás természetesen irreális. A fentiek alapján 1845 és 1848 között a drámát 19 547 fizető néző 
látta; persze nyilván többen voltak, akik ismételten megtekintették, amit a címszerep hármas kiosztása 
is feltételez. 

a * A három évad alatt felújításra került Jakab István Falusi lakodalom c. vígjátéka, Rossinitól a 
Sevillai borbély, Erkel Báthory Máriája, és Hunyadi Lászlója, Sheridan A rágalom iskolája c. vígjátéka, 
valamint Kisfaludy Kemény Simonja (vö. A Nemzeti Színház, szerk. SZÉKELY György, Bp, 1965. 
165-178, STAUD Géza adattára). Több darab kapott ezenkívül részleges jelmezfelújítást. 
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amikor a színész nevét és népszerűségét a hazai szerző javára fordította.2 7 Tevékenységük (ha az 
adatot megfordítjuk) még jelentősebb: a három évad 46 ősbemutatójának 37%-a került jutalomjátékon 
a közönség elé. A világirodalom remekei közül így lett műsordarab a Tartuffe (Képmutató címen, 
1847. szeptember 13., Lendvayné választása) és Slowacki Mazeppája. (világpremierje 1847. december 
13-án, Egressy javára). Az operák közül két Donizetti-premier (Don Pasquale, 1846. január 10-én 
Erkelnek; Lammermoori Lucia, 1847. augusztus 4-én Füredi javára), továbbá Verdi első három 
magyarországi bemutatója emelkedett ki: aNabucco, 1847. január 2-án Erkel; az Ernani, 1847. február 
8-án Wolf; a. Macbeth 1848. február 26-án Schodelné jutalmára. Feltűnő viszont, hogy - az 1840-es 
évek elejének gyakorlatával szemben - mindössze Egressy és egyszer választott Shakespeare-drámát, a 
nagy kritikai vihart kiváltott ///. Richárdot 1847. február 13-án. A színészi jutalomjáték sikeréhez 
egyébként három dolog kellett: a színjátéktípus iránti közönségigény, a darab jó megválasztása és a 
jutalmazott népszerűsége. A klasszikus találkozás 1845. november 1-én történt meg, a Bánk bán 
felújításán, Lendvay javára. A romantika sztárkultusza férfi-központú; Lendvay, Szentpétery és 
Egressy jutalomjátékait látogatták a legtöbben, és még László József is vonzott annyi nézőt, mint 
Lendvayné vagy Laborfalvy Róza. Az operában is, ahol pedig az énekesnők klasszissal jobb képes
ségűek voltak férfitársaiknál, Schodelné vagy Hollósy Kornélia nem tett nagyobb hatást Udvarhelyinél, 
Füredynél, Wolfnál. A színészi vonzerőt a színház több esetben is jól felhasználta: külön hirdették a 
korábbi sikeres vendégszereplő szerződtetés utáni első fellépését, a vendégszereplésre induló vagy 
onnan visszaérkezett tagok fellépteit stb. 

Mindazonáltal a Nemzeti Színház repertoár-színház volt, és nemzeti jellegének erősödését 
bizonyítja, hogy a közönség ebben a három évadban valóban azokat a színjátéktípusokat, s közülük is 
azokat a darabokat tekintette (az egyes helyosztályok kiegyensúlyozott látogatásával) átfogó érdekű
nek, amelyeket a liberális színházprogram és a nemzeti romantika eredetiségigénye reprezentatívnak 
tekintett. A Bánk bán két említett előadása, az 1845. november 1-i felújítás és az 1846. november 15-i 
vásári vasárnapi vezeti a látogatottsági listát 1823, illetve 1899 fizető nézővel. A harmadik helyen a 
nemzeti opera, a Hunyadi László vásári vasárnapi előadása állt, 1845. november 9-én, 1798 fizető 
nézővel. A polgári színház jeles napjai tehát már megelőzték a feudális nyilvánosság ünnepét, a nádor 
első, említett látogatását a színházban: 1711 fizető néző.28 Ugyanezt a sorrendet kapjuk, ha az 
említettek közül a három berletszüneti előadásra (1845. november 1., november 9., 1847. augusztus 
31.) kiadott jegyek eladását %-osan vizsgáljuk: Bánk bán 89,6%, Hunyadi László 88,4%, a nádori 
díszelőadás 85,7%. 

2 7 A jutalomiátékként tartott eredeti bemutatók a következők voltak: 
Szigligeti Ede: Vándorszínészek, 1845. aug. 16. (Egressy); 
Czakó Zsigmond: Végrendelet, 1845. aug. 21. (Szentpétery); 
Degré Alajos: Félreismert lángész, 1846. febr. 16. (Szigeti); 
Vahot Imre:Zách-nemzetség, 1846. ápr. 28. (Laborfalvy); 
Hugó Károly:Egy magyar király, 1846. jún. 2. (Egressy); 
Degré Alajos: Férj és jegyes, 1846. jún. 5. (Lendvayné); 
Czakó Zsigmond: Leona, 1846. aug. 17. (Lendvay); 
Ábrányi Emil: Omodé Pál, 1846. szept. 14. (Szentpétery); 
Vahot Imre: Költő és király, 1846. szept. 28. (Komlóssy Ida); 
Szigeti József: Jegygyűrű, 1846. nov. 30. (Lendvayné); 
Szigligeti Ede: Csikós, 1847. jan. 23. (Szentpétery); 
Czakó Zsigmond: Könnyelműek, 1847. febr. 25. (Laborfalvy); 
Szigligeti Ede: Mátyás fia, 1847- máj. 15. (Komlóssy Ida); 
Szigligeti Ede: Egy színésznő, 1847. szept. 4. (Laborfalvy); 
Hugó Károly: Világ színjátéka, 1847. nov. 20. (Lendvay); 
Szigligeti Ede -.Párbaj mint istenítélet, 1848. márc. 4. (Szentpétery); 
Czakó Zsigmond: János lovag, 1848. márc. 13. (rendezőség). 

2 8 Az említett előadások közül a Bánk bán adatait a (25) jegyzetben közöltük, a másik két előadás 
közönségmegoszlása a következő: 
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Eltekintve a leglátogatottabb előadásoktól, az egyes helyfajták különbségei színjátéktípusonként 
markánsak. A liberális nép-fogalmat tükröző, városi és falusi jeleneteket ekkor még egyaránt fel
vonultató, szórakoztató, izgalmas népszínmű főleg a 700 fős karzatra vonzott tömegeket. A legtöbbet, 
684 fizető nézőt 1847. december 26-án, Szigligeti Csikósának előadására. Ha a leglátogatottabb karzati 
estéket tekintjük (75%-os látogatottság, azaz 525 fizető néző fölött), akkor a három évad alatt 47 
adatot találunk. Feltűnő viszont, hogy évadról évadra csökken közöttük a népszínmű- és zenés 
bohózat-előadások részaránya: 74-66-53%. A többször említett Bánk bánon és Hunyadi Lászlón 
kívül ilyen nagy karzati közönséget vonzott Czakó Zsigmond Végrendelet című társadalmi drámája, 
Jósikától a Két Barcsay, Birchpfeiffertől a Szapáry, Hugótól az Egy magyar király és a Világ színjátéka,, 
Czakótól a posthumus János lovag, továbbá a francia Pyat Párisi rongyszedője, Doppler Benyovszky-
operája és Liszt Ferenc koncertje. A karzat ízlésfejlődését azonban nem szabad túlbecsülnünk. A 
publikuma által leginkább negligált darabok között (10%-os látogatottság alatt) akadtak valódi 
értékek, mint Schiller Messinai hölgye, Donizetti Szerelmi bájital és Rossini Sevillai borbély című 
vígoperája, továbbá kortárs eredeti munkák, mint pl. Obernyik Öröksége, Hugó Bankár és bárója,, 
Vahot Országgyűlési szállása. A francia tucat-vígjátékok szintén csekély érdeklődést keltettek - itt 
találjuk meg közönségtörténeti alapját annak a kritikai támadásnak, amelyet 1847-ben Erdélyi János 
lapja, a Magyar Szépirodalmi Szemle indított a francia műsor túlsúlya ellen. 

A földszinten a látogatottság egyenletesebb volt, ami azt is jelentette, hogy kevesebb a kiemelkedő 
nézőszám: az 1845-46-os évadban három, 1846-47-ben négy, 1847-48-ban pedig két előadás akadt, 
ahol a fizető nézők száma felülhaladta a 75% látogatottságot jelentő 525 főt. A legkedveltebb 
produkciók között (a Bánk bán és a Hunyadi László mellett) itt is megtaláljuk Czakó Végrendeletét, 
Hugó Egy magyar királyát, Szigligeti Csikósát, valamint Bellini nagyoperáját, aMontecchi és Capuletti-
pártot. A nézőcsúcsot a Bánk bán 1845. november 1-i felújítása és Doppler Benyovszky c. operája 
tartotta, utóbbi 1847. nov. 1-én, egyaránt 644 fizető nézővel. A földszint látogatóiból került ki a 
bemutatók, a vendégszereplések és a jutalomjátékok közönségének zöme. Míg a karzat népe egy-egy új 
darab sikeréről vagy kudarcáról rendszerint csak hallomásból értesült, és ezért a második, harmadik 
előadáson rendszerint többen voltak, mint a bemutatón - addig a földszinti nézők a sajtóból, az 
előfizetett színlapokból, valamint magasabb műveltségi szintjük révén más forrásokból is jobban 
tájékozódtak a várható produkciókról. Kialakultabb ízlésüket mutatja, hogy a karzathoz hasonló, 
látványos ízlésváltozásra adatokat nem találunk. A földszint közönségét általában jobban vonzotta az 
opera, viszont - némileg meglepő módon - kevésbé érdeklődtek az eredeti magyar prózaműsor iránt: 
ezek harmadik-negyedik előadására jobban megfogyatkozott a földszint közönsége, mint a karzaton. A 
földszinten a mélypont 1847. július 27. volt, Obernyik Örökségének nyári, 15. előadása, amikor a 32 
bérletes mellett mindössze 21 napi jegyváltót rögzítettek, tehát legfeljebb 53 fizető néző tekintette 
meg a produkciót. 

Ami a többi helyosztályt illeti: a páholysorokon egyértelmű az opera és a vendégművészek iránti 
igény - a földszinti zártszékek a földszinttel, a II. emeletet látogatók pedig inkább a karzattal 
mutattak hasonlóságot színházlátogatási szokásaikban. 

1845. nov. 9. Hunyadi 593 167 634 - 160 74 40 0 
1847.aug.31. nádor 643 114 568 5 150 64 39 11 
Mindkét előadás bérletszünetes volt; a helyfajták sorrendjét 1. a (25) jegyzetben. A tiszta bevételek 
viszont — a drágább helyek eloszlása miatt - fordítottan arányosak: 
1845. nov. 1. Bánk bán 632 pengőft 18 kr. 

nov. 9. Hunyadi 611 pengőft 22 kr. 
1846. nov. 15. Bánk bán 403 pengőft 46 kr. 
1847. aug. 31. nádor 737 pengőft 44 kr. 
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A rendelkezésre álló gazdag forrásanyagot még sokféle szempontból lehetne tanulságosan vizsgálni. 
Terjedelmünk korlátozott volta miatt most csak néhány konkrét problémára keressük a választ, 
olyanokra, amelyekről szólva jelenlegi tapasztalataink nem igazolják a színháztörténet korábbi, meg
megismételt állításait. Aligha becsülhetjük túl azt a tényt, hogy Nemzeti Színházunk fennállása első 
évtizedében 11 Shakespeare- és 6 Schiller-művet vett fel műsorára. Mindez sokban a szervezett 
formákat öltött irodalmi-kritikai élet és a színészi vállalkozókedv érdeme. Az 1845-46-os évadban 7 
Shakespeare-dráma 14 előadáson, 2 Schiller-dráma 2 alkalommal, 1846-47-ben 6 Shakespeare-dráma 
8 előadáson, 5 Schiller-dráma (köztük az ekkor bemutatott Stuart Mária) 10 estén, 1847-48-ban 
pedig 9 Shakespeare-dráma 12-szer, 3 Schiller-dráma pedig 6 előadáson hangzott el. A három évadban 
összesen tehát 9 Shakespeare-dráma 34, Schiller 6 műve pedig 18 alkalommal került színpadra. MinctüZ 
a színházvezetés részéről tudatos és szervezett kultuszukra utal. Az igazsághoz tartozik viszont, hogy a 
két szerző előadásai közepes látogatottság mellett zajlottak. Shakespeare-dráma bemutatójára a három 
évadban nem került sor (csupán a ///. Richárd kapott 1847 februárjában részleges felújítást), az 
előadások lefutóban voltak, és ezért a kritikai visszhang nagyobb, mint a nézőszám. A /Z7. Richárd 
1847. február 13-i, nagy kritikai vihart kiváltott előadása Egressyvel a címszerepben, 801 fizető nézőt 
vonzott bérletszünetben, ám a következő, április 28-i bérletes előadásra, a sajtópolémia ellenére, 
legfeljebb 631 fizető néző volt kíváncsi. A Shakespeare-előadások közönsége a három évadban 561 és 
1058 fizető néző között változott, előbbi az 1845. június 27-i Lear-, utóbbi az 1845. november 4-i 
Hamlet-előadáson. A közönség rétegezodésérol a Regélő Pesti Divatlap már 1842. január 29-i számában 
szóvátette, hogy a Coriolanus előadásán a zártszékek és a páholyok többnyire üresek; másfél év múlva 
(1843. augusztus 27.) a Macbeth-xől írhatta le, hogy a földszinten a szokottnál többen, míg a 
páholyokban kevesebben voltak. 1845. október 18-i számában, a Romeo és Júlia 13-i előadásáról 
szólva, az Életképek is úgy összegezett, hogy Shakespeare-t inkább a karzat kedveli, mint a páholyok 
és a zártszékek közönsége. Ez utóbbi, bérletes előadásra 925 fizető néző váltott jegyet vagy bérletet; a 
földszinten a bérletesek és a napi jegyvásárlók együttes száma 252, a karzaton 290. Az újság kissé 
sommás megállapítása a lényegre tapintott, hiszen a Shakespeare-előadásokon a karzat látogatottsága 
valóban felülmúlta a földszintet, míg a zártszék- és páholy-tulajdonosok távollétükkel tűntek ki. 

Schillernek e három évadra 2 bemutatója is esett: a Don Carlos 1846. május 19-én és a Stuart Mária 
július 1-én. Egyik sem vonzott nagy közönséget. Az előbbit bérletes előadáson tűzték műsorra (976 
fizető néző),29 az utóbbit Szathmáryné jutalmára bérletszünetben (589 fizető néző). Schiller nem 
tudott igazán teret nyerni, s ezt, mint kritikai fogadtatása is mutatja, romantikus ízlés-problémák is 
motiválták. 

A magyar drámaírói hagyományból egyetlen életművet tartottak megőrzendőnek, Kisfaludy 
Karolyet. A közönsegadatok azonban Petőfi véleményét látszanak igazolni: „Kisfaludy Károlyt túl
buzgó barátai, a szó legszorosabb értelmében, rá tukmálták a nemzetre. Neki megvan a maga érdeme, ő 
élvezhető olvasmányokat nyújtott kortársainak, és kortársai méltányolták, olvasták őt; kívánhat-e 
többet? . . ."30 Az igazgatóság valóban sokat tett Kisfaludy népszerűsítéséért: évente megrendezték 
februárban a drámaíró születésnapjának emlékünnepét, amikor is a bérletszünetes előadás jövedelmét a 
Kisfaludy Társaságnak ajánlották föl. Ilyen alkalomból mutatták be a Mikor pattant, nem hittem volna 
c. egyfelvonásost (1846), szirénét (1847) és a Kemény Simont (1848). Az egyfelvonásos vígjátékokat 
reprezentatív alkalmakkor használták, mint a Mikor pattant... címűt Liszt 1846-os vendég
szereplésekor, a Három egyszerrét és a János kulacsát pedig különböző vendégtáncosok fellépte 
alkalmával. A Hűség próbája szerepelt a nádor többször említett látogatásakor, előzőleg pedig - 1846. 
április 25-én - a Teleki László szervezte Budapesti Műkedvelő Társaság is előadta. Azokon az estéken 

29 Nem tudhatni, milyen forrás alapján állította Pukánszkyné, hogy ,J)on Carlosnak 1846-i 
bemutatója alkalmával nagy közönsége van." (i. m. I. 147). 

30 Úti levelek Kerényi Frigyeshez VIII., Hazánk 1847. szept. 23. (Petőfi Sándor összes művei, Bp. 
1956. V. 58.) 
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viszont, amikor ünnepi alkalom vagy jótékony cél nem támogatta a darabokat, általában kevesen 
voltak: a Stibor vajda 1845. július 4-i előadásán például adataink szerint legfeljebb 422 fizető néző 
vehetett részt. 

Az eredeti magyar műsor fogadtatásáról most érintőlegesen, egy-egy közönségtörténeti jelenség 
kapcsán szóltunk. Maga a tárgy azonban önálló tanulmányt érdemel, szembesítve a drámatörténet 
értékrendjét a színházi közönség reagálásával, új szempontokat kínálva ezáltal a „színi hatás" kérdés
köréhez. 

A reformkor utolsó éveiben a Nemzeti Színház közönsége ritkán hallatott magáról. Utoljára a 
Honderű és az Athenaeum között 1843-ban folyt vita a karzat és a földszint viselkedéséről. Ezután 
már csak elvétve találkozunk olyan híradásokkal, amelyek a színházlátogatás polgári normáitól eltérő 
viselkedést rögzítették.31 1848. március 15-én, a darabváltozás igényének bejelentésével, a Bánk bán 
műsorra tűzetésével már ez az érett, politizáló közönség lépett ki a nézőtér homályából. 

Ferenc Kerényi 

LE THÉÁTRE NATIONAL ET SON PUBLIC (1845-1848) 

Les anciennes archives de Théátre National se sönt anéanties. C'est á la base des sources subsistant 
dans les collections communes diverses (procés-verbaux des séances de la direction, livres de compte de 
la caisse, journaux d'encaisseur) que l'étude essaie de reconstruire l'histoire du public du Théátre 
National durant les trois derniéres saisons précédant la révolution, quand la direction du téátre était 
äux mains de l'opposition réformiste liberale. C'est maintenant pour la premiere fois qu'á la base des 
écrits économiques et des recherches iconographiques, on a réussi á établir la capacité du théátre, la 
Proportion des places, la composition sociale du public ayant un abonnement ou achetant son billet 
jour par jour, les coutumes de la frequentation du théátre. Dans ces années, la frequentation du théátre 
est devenue un couturne bourgeois adopté, et par suite de cetté maniére de voir, le public permanent 
s'est stabilisé, l'influence des facteurs extérieurs s'est diminuée, et ces facteurs ont été substituées de 
plus en plus par des motifs intérieurs artistiques, comme par exemple par le Systeme des representa
tions á bénéfice des acteurs et son influence aux premieres originales ou par l'entrée en scéne des 
artistes-hötes etrangers renommes etc. Le résultat le plus important et documentable de la direction du 
théátre était, dans la période en question, le fait qu'au milieu d'une Situation économique défavorable, 
cherchant á établir son autonomie, eile a réussi á réaliser la conception d'un "théátre éducateur" 
liberal, A l'aide de la méthode adoptée par l'étude on peut établier approximativement le nombre des 
spectateurs de tous les representations des trois saisons en question, on peut mesurer la frequentation 
de tel ou tel type de représentation et des drames plus illustres (p. ex. Bánk bán). Ainsi, les données 
publiées et la méthode peuvent fournir dans Favenir une clef pour la recherche des problémes de 
l'histoire du théátre et du drame, de mérne que pour l'histoire du goüt aussi. 

3 ' Fáy András említett cikkében (PD11846. ápr. 16.) klakkot emlegetett a karzaton; az érthetetlen 
színpadi beszéd miatti szóváltást örökített meg a földszintről az Élkép 1846. júl. 11-i száma z Stuart 
Mária előadásán; a PD11847. aug. 1-i száma pedig a „balróli földszinti második páholy" lármáját kifo
gásolta. 
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