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,,A' játszók is kezdők, a' nézők is kez-
dők .. 
(Széchenyi István: Magyar játékszinrül, 1832) 

A szabadkai színjátszás* történetének kezdeti korszaka a ma-
gyar színészet két periódusával esik egybe: a vándorlások korával, 
valamint a pesti állandó színház létesítésével és fennállása első év-
tizedével. Sajátos, hogy a két színháztörténeti szakasz, amelyek kö-
zül az első nemcsak a vidéki színjátszás elterjedését, hanem a kö-
rülmények azonossága szerinti minőségi kiegyenlítődést és rétege-
ződést is jelentette, a második viszont ezzel szemben a vidéki 
színjátszás színvonalbeli másodlagosságát, hozta, szabadkai viszony-
latban szinte el sem különíthető, lényegében egységes maradt. 
Elsősorban, mert a vándorlás korának legnevesebb erőkből álló 
társulatai helyett inkább a második vonalba tartozók keresték fel 
a várost, s így a legjelesebb tagok Pestre tömörülésével Szabadka 
nem kényszerült beérni az előbbieknél gyengébb vagy lényegesen 
gyengébb színészekkel és együttesekkel. Szabadka nem tartozott a 
Kolozsvár, Debrecen, Miskolc, Kassa, Székesfehérvár típusú szín-
házi központok közé, s ezért nem érintette túl érzékenyen a pesti 
központ létrehozása. Ezenkívül a gazdasági élet változásai is elő-
nyösen befolyásolták a város („pályája még a jövendőben van"1) 
fejlődését, s ezzel párhuzamosan a színészet pártolását. Nemkülön-
ben lényeges a reformkor mindjobban kiteljesedő, segítő-pártoló 
korszelleme mellett egyrészt az a tény, hogy az országos viszony-
latban előtérbe kerülő mezőgazdasággal fokozódott Szabadka anyagi 
ereje, s ennek megfelelően növekedett a szabadkaiak — önigazoló 
— művelődési igénye (iskolák nyitása, különféle körök, kaszinók 
alapítása és természetesen a színészet felkarolása), másrészt vi-

* Részlet egy nagyobb, doktori értekezésként írt munkából. 1 Honművész (Honm.) 1841. 25. sz. 199. old. — A város fejlődésére, művelő-
dési életére vonatkozó kutatásokkal még adós a tudomány. 
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szont a város azért is szerencsésnek mondható, mert sem túl nagy-
számú, sem túl tehetős nemességgel nem rendelkezett, illetve nem 
volt olyan nagy vagyoni különbség polgárosuló réteg és nemesség 
között. Következésképp feltehetőleg a napóleoni háborúk anyagi és 
politikai hatására történt megrendülés nem érintette túl súlyosan 
és nem fordította el a közügyektől — köztük a színházpártolástól 
— a nemeseket. Ellenkezőleg, buzgalmukkal igyekeztek vezető po-
zíciójukat megőrizni, amihez hozzátartozott a kulturális élet irá-
nyítása, nem utolsósorban éppen a színjátszás támogatása. 

A műsor kialakításakor a színháznak egyszerre kellett megfe-
lelni „a nevelő és eredetiséget fejlesztő és szórakoztató igények-
nek"2, ami a Nemzeti Színházban sem, kivált pedig a vidéki szín-
társulatok esetében nem volt könnyű. A műsor függött a művek 
beszerezhetőségétől (Vörösmarty imigyen panaszkodott még 1837-ben 
is: „Nincs Learünk, nincs Rómeónk, nem láthatjuk a Velenczei 
Kalmárt, Hamletnek csak az árnyékát bírjuk, Wallenstein, Don Car-
los, Hernani stb. nincsenek".), a társulattól, a hozott és a helyben 
talált felszereléstől, s nem utolsó sorban a közönségtől. 

A szabadkai színjátszás reformkori műsora a magyar hivatásos 
színészet harmadik és negyedik műsorrétegét követte. Az előbbi, 
amelyet 1815-től 1840-ig jegyez a szakirodalom, egyfelől egyesítette 
és némileg átformálta az előző két műsorréteg színjátéktípusait (ér-
zékeny-, szomorú-, víg-, énekes- illetve vitézi játék), másfelől sa-
játos színjátéktípusok (történelmi daljáték és opera, zenés és tün-
dérbohózat, tabló, quodlibet, táncjáték) kialakulásával és térhódítá-
sával a romantika színházi forradalmát teljesítette ki. A negyedik 
műsorréteg, amely 1840-től a szabadságharcig terjedő néhány évre 
tehető, s amelyet a krónikás és társadalmi dráma — ezen belül a 
szomorújáték és a színmű —, a vígjáték (már a társadalmi vígjá-
ték is!), a nemzeti opera és táncjáték, valamint a század teljes hosz-
szában majd burjánzó népszínmű alkotott, azzal az ú j helyzetet te-
remtett és jelentett a magyar színjátszás történetében, hogy az 
alakuló és működő Nemzeti Színház a színészet egészére és külön 
a vándorszínészetre nézve meghatározó szerepet kapott. 

A több mint harminc évet felölelő első szabadkai periódus mű-
sora, amely a plakát szerint előadott Goethe Clavigójától és Metas-
tasio Themistocles vagy a haza szeretetétől az 1846. évi zsebkönyv 
alapján a városban vendégeskedő Havesi-Török-féle társulat Szig-
ligeti Ede Kinizsi című vígjátékát követően színrevitt Pénz, pénz 
pénz című vígjáték meg a Tévelygés és őrültség című dráma — 
mindkettő szerzője kideríthetetlen — közötti ívet alkotja, bizonyít-
hatóan mintegy 230—240 darabból áll. Jóval kevesebből, mint 
ahány mű ebben az időszakban Szabadkán közönség elé került. 
Hogy a műsornak mindössze elenyésző hányadáról tudunk, az ab-
ból is nyilvánvaló, hogy ekkoriját a társulatok estéről estére más 

2 Kerényi Ferenc: A régi magyar színpadon, 1790—1849. Magvető Könyvki-
adó, Budapest, 1981. 365. old. 
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darabbal léptek a még igencsak szűkkörű közönség elé, nemcsak a 
rövid vendégszereplések után, hanem a néhány hónapos évadon 
belül végtelenül ritkán került sor az egyes előadások ismétlésére. 
Bizonyítják ezt a hiányos szabadkai adatok is, melyek szerint há-
romszor ismételték meg kettő, négyszer négy és ötször egy dara-
bot, nem évadonként, hanem a harminc év alatt összesen. A rög-
tönzött statisztika semmiképpen sem felelhet meg a valóságnak, 
mivel a lethetséges anyagnak csak kis százalékán alapszik, ellen-
ben így csonkán is jelezheti a színjátszói forgalomban levő dara-
bok városkéntí egyszeri és többszöri színrevitelének arányát. 

Mivel csak szórványforrásokkal rendelkezünk, célszerűnek mu-
tatkozik keresni egy, a többinél szilárdabb pontot, s a köré szer-
vezni ismereteinket. Az első harminc év szabadkai műsorát illetően 
ez a központba állítható mozzanat a Honművész 1833. évfolyamá-
nak 67. számában megjelent színházi levél részlete és a hozzá fű-
zött szerkesztői megjegyzés. 

„Oct. 28-kán Valpurg éjszakáját adák — olvasható a Szabad-
kai Nemrut Szeraf aláírású tudósításban —, de vele a' legjobb 
játszás, 's a' költséges jól elrendelt díszletek (decoratio) mellett se 
nyerheték teljes elégülésünket. A' jószándék megvalva ('s most az 
egyszer nem panaszkodunk), csak az ízlés nem volt eltalálva. (Ki-
emelés G. L.) Valpurg éjszakáját, ha az előkornak azon szakában 
adatott volna, mellyben még a' bűbájos képzetet foglalák-el az élők 
elméjeket, legnagyobb öröm-tapsok fogadták volna azt, de a' 
mostani korszellem valóságot keres, (kiemelés G. L.) és kedvét 
csak olly darabokban lelheti, méllyékben erkölcse épül, 's elméje 
világosodik." (Kiemelés G. L.) Ehhez járult a csillaggal jegyzett 
szerkesztői jegyzet: „Ne legyünk egoisták. A' bírálóknak már több 
ízben említett hasonló jegyzeteikre a' színész-igazgató urak védel-
méül bátorkodunk figyelmeztetni az érdemes tudósítókat, hogy a' 
hasonló tartalmú darabokban is vannak kedvelőji, 's ollyanok most 
is játszatnak nem csak Pesten, hanem Bécsben is, 's a' külföldön 
mindenütt. Csak olly nagy városokban, hol több színház van egy-
nél, lehet azt kívánni, hogy egyik színházban csupán illyen, másik-
ban csupán amollyan darabok adassanak, és a' köznépet csiklando-
zó darabok egészen elhagyattassanak. A' melly színészi igazgató 
csupán szoros értelmű erkölcsi vagy remek darabot akarna szín-
padján adatni, bizonyosan nem sokára banquereute lenne. A' ta-
pasztalás bizonyítá ezt Bécsben, Párizsban, Londonban. Látjuk Pes-
ten is, hogy a' Lumpacivagabundus mindig egészen megtölti em-
berekkel a' színházat, 's ezen előadásnak egyetlen jövedelme töb-
zbet behoz a' szinház bérlőjének, mint hat Stuart Maria, Essex, Sapp_ 
ho 's a' t. A' csupa moralisták csak akkor tarthatnak-el magok 
ízlésök szerint egy theatrumot, ha annak legalább egy millió ftot 
adnak pótló segedelmül."3 

3 A Honm, szerkesztőjének megjegyzése máig jellemző reagálás azokkal 
szemben, akik igényességet hirdetnek. 
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A szerkesztő tájékoztató figyelmeztetője több alkalmi meg-
jegyzésnél, általános műsorpolitikai elv, ami mellől nem kell el-
felejteni az évszámot sem (1833). A vándorlás majd két évtizede 
már a magyar színészet mögött volt, a reformkori eszmék ter-
jedése mind általánosabb, a színházért folytatott harc elérkezett a 
pest-budai állandósítás utolsó nagy lendületéhez. Más szóval a szí-
nészet túl volt a legnehezebb megpróbáltatások évein, a körülmé-
nyek pedig egyre kedvezőbb alakulást mutattak. Annak ellenére, 
hogy a színház fokozatosan polgárjogot nyert, hogy az elfogadta-
tás kezdeti akadályait többnyire sikerült legyőznie, továbbra sem 
hanyagolhatta el saját népszerűsítésének ügyét, hogy minden ad-
diginál szélesebb közönségbázisra alapozhassa működését. De ezt 
már csak részben tette, saját létezését biztosító önfenntartó célzat-
tal, részben pedig — mindinkább — magára vállalva a reformkor 
eszméinek terjesztését. A Honművészből idézett helyi tudósító igé-
nye és a szerkesztő reagálása ennek a kettősségnek a meglétére 
figyelmeztet. Arra, hogy a műsor és a korszellem nem fedték egy-
mást, sőt nem is fedhették. A két vélemény már előlegezi a néhány 
évvel később kezdődő elméleti polémiát, amit a színi hatás vitá-
jaként tartunk számon. És amely Erdélyi János szerint „oly tüne-
mény, mely a drámai költészet eszméjén kívül esik, s támpontjait 
nem az eszméből, hanem ennek külső körülményeiből veszi". A 
játék eszközei túlzottaknak találtatnak — „a helyzeteket, lélekál-
lapotokat igen rikoltó színnel festi, a pirosat éppen vérrel, hogy 
annál igazabb legyen és borzasztóbb; túloz minden szenvedélyt, 
cselekményt" —, s ennek folytán „hiba és tévedés {...) színi ha-
tásnak keresztelni a drámai előadás sikerét, s még nagyobb hiba 
elvül állítani ezt fel". Mert „a jó művekre a színpad rendesen ne-
gatíve foly be, rosszakra pedig pozitíve". S ebből az ördögi kör-
ből, amely áttételekkel ma is létező, téveszmékre alapozva határoz-
ta meg és mérgesítette el színjátszás és irodalom kapcsolatát, a 
XIX. század harmincas éveiben olyképpen véltek kiutat találni, 
hogy mind ,,a mese szövetében", mind pedig „a színpadi eszközök 
használatában" az egyszerűséget jelölték meg követendő elvül.4 

Az egyszerűséget, amelyet — utalva a szabadkai levélrészletre — 
közelibbnek éreztek a valósághoz, ahhoz, amit a „korszellem" ke-
resett, számonkért, de amelyet a színházi s általában művészi gya-
korlat eszközei és az addig kannonizált ízlésnormák alapján való-
sághűnek mégsem nevezhető. A harmincas évek vitathatatlanul új 
ízlésforma kialakulásának évtizede. 

Ha évadonként, vagy legalábbis vendégjátékonként folyamato-
san nyomon követhetnénk a szabadkai műsort, akkor egyértelműb-
bé válhatna, amit róla a töredékekből, vagy amire a hasonló szín-
házi körülményű városok és a Szabadkán is megfordult társulatok 
másutt adott, fennmaradt játékrendjéből kiolvashatunk. 

4 Erdélyi János: A színi hatásról. 1840. In.: E. J. válogatott művei. 1961. 
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Feltételezhető, hogy a Láng Ádám János vezetése alatt állt 
színésztársaság Szabadkán is hasonló műsorral lépett közönség elé, 
mint néhány hónappal előbb Kecskeméten, lévén, hogy közben az 
együttes összetétele sem változott. Jóllehet ez és a hasonló párhu-
zamok, amelyek évről évre felállíthatók, csak esetlegesek és fölöt-
tébb bizonytalanok, valós eredmény nélküliek, mindössze arra hasz-
nálhatók, hogy alapvető tájékozódásunkat megkönnyítsék abban a 
bozótosban, amit a XIX. század első néhány évtizedének színházi 
műsora mutat címek, szerzők, fordítók, átdolgozok és műfajok tekin-
tetében. Kivált ha a korabeli megjelöléseket vesszük figyelembe, 
s nem a későbbi rendszerező munkákat, repertóriumokat. A pesti 
és budai német színészet történetét 1812 és 1847 között tárgyaló 
könyvében Kádár Jolán mintegy 40 előadás- és drámaformát jegyez. 
Nikola Batusic pedig, aki a német színház 1840 és 1860 közötti 
szerepét vizsgálta a horvát színházi életben, ennél is többet, mintegy 
60 különféle megjelenítés- és műváltozatot említ. De egyetlen 
évad műsorát tartalmazó zsebkönyvben is 10—15 variáns található. 
Ez a formagazdagság a dramaturgia és a színjátszás alakuló, változó 
jellegének lehet a bizonyítéka.5 Akárcsak a Honművészből idézett 
levelező tiltakozása Charlotte Birch-Pfeiffer divatjamúlt szomorú-
játéka miatt, amelyet azonban a Nemzeti Színház elődje, a Pesti 
Magyar Színház is műsorára tűzött és 1838-tól öt alkalommal ját-
szott. 

Az első évek fennmaradt két plakátjától a harmincas éveknek 
a Honművész lapjairól összeállítható szabadkai műsoráig csak az 
1825. és 1827. évi vendégszereplés játékrendje ismeretes. Előbb a 
székesfehérváriak, majd az erdélyiek tartottak hét, illetve huszon-
hat este előadást Szabadkán. A Horváth József igazgatása alatt állt 
társulat, melyhez az országos és szabadkai viszonylatban ismertté 
vált tagok közül Megyeri Károly, Kántorné, Komlóssyné Czégényi 
Erzsébet, Űjfalussyné Sáska Borbála, Űjfalussy Sándor, Abday Sán-
dor, Komlóssy Ferenc, Bárányi Péter, Vásárhelyi Károly tartozott, 
Veszprém és Zombor után, Baja és Balatonfüred előtt, az év dere-
kán — júniusban — járt a városban. Műsorán, amely hét estén 
nyolc előadott műből állt, szerepelt öt- és egyfelvonásos vígjáték 
(Benjámin Lengyelországból, Testvérek ellenkezése, Aurelius Com-
modus, Elégett ház), szomorújáték (Burgundiái gróf, Favorita), vitézi 
játék (Kronsteini viadal) és vitézi játékból lett, operának nevezett 
dal- vagy énekesjáték megjelölésű mű (Béla futása). Tehát szinte 
teljes műfaji skáláját kibontotta, megmutatta a jó erőkből álló 
együttes. A Szabadkára választott darabokat a székesfehérváriak má-
sutt is színre vitték, igaz, sohasem ebben a kombinációban. Ha össze-
vetjük az ugyanabban a szezonban tartott veszprémi, zombori vagy 

Kádár Jolán: A pesti és budai német színészet története, 1812—1847. Buda-
pest, 1923. — Nikola BatuSic: Uloga njemackog kazalista u Zagrebu u 
hrvatskom kulturnom zivotu od 1840 do 1860. Rad JAZU knjiga 353. Zag-
reb, 1968, 395—582. old. 
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füredi vendégszerepléssel, azt látjuk, hogy a szabadkai tartózkodás 
rövidebb volt, s itt magyar szerző művét nem játszották. A város-
ban történt időzés tartamát semmiképpen sem lehet az esetleg tar-
tózkodó fogadtatással magyarázni, hiszen épp ekkor kapnak ígéretet 
Horváthék, hogy alkalmas játszóhelyet építenek számukra, s a zseb-
könyv tanulsága szerint is „Melly szép Látomány!" volt „Számos 
tolongással sietni látni Hazánk kedves Leányait a' magyar színmű-
vészi mulatságra". Inkább a játszóhely alkalmatlanságára kell gon-
dolni, vagy arra, hogy talán elígérkeztek máshova. A magyar szerző 
pedig nyilván véletlenül maradt ki az egy hétnyi műsorból, amit az 
is bizonyít, hogy a következő évben, amikor a beígért játszóhely 
elkészült, ezt a társulathoz tartozó Komlóssy Ferenc alkalmi darab-
jával (Az öröm oltára6) és Kisfaludy Károly Kemény Simon című 
művével nyitották meg, amelyhez — ahogy erre az előző vendég-
játékkor tett ajánlást — a helyi regens chori, Arnold György („hogy 
minden haszonvétel Jutalom nélkül eredeti Muzsika Operák — kar-
énekek — Melodrámák szerzésével kívánnya az Intézetet elő segí-
teni")7 szerezte a zenét, az évtized divatját követve történelmi dal-
játékká módosítva ilyképpen a fokozatosan letűnőben levő vitézi 
játékot. 

Hogy a szabadkai karmester „megzenésítette" Kisfaludy-mű 
(1826) nem mindennapi élmény volt a Schultz-féle vendéglőben épí-
tett szín játszóhely közönsége számára, azt a szenzáció okán sem 
nehéz elképzelni. De hogy mit jelentett a műsor szerint ismert hét 
estből álló 1825. évi vendégszereplés, azt csak találgatni lehet. Mit 
kaphattak a szabadkaiak a pesti német színház megnyitására írt 
Béla futása című vitézi játéktól, melyet a cenzúra akkor „illoyalis 
célzatnak" látván csak három év múlva engedélyezett előadni. A 
„megbántott magyar nemes veszedelemben a trón megmentője 
lesz", ami a dinasztia menekülésére a napóleoni támadás idején 
nem látszott népszerű vagy akár elfogadható megoldásnak, de 
amelyről a katonakarmester Ruzitska József kísérőzenéje folytán 
az első magyar operaként nyilatkozott az utókor. S melyről alig 
egy évtizeddel később Vörösmarty „sok tekintetben gyarló mű"-ként 
irt, mely csak „magyar dalaival tartja fenn magát". A dalokért — 
írja — „örülni kell", de a „krajczáros" komédiázásért már kevés-
bé.8 Hogyan játszották a szabadkai játékszínben? Szintén bohóc-
kodva, mindenáron nevettetve, vagy a műfajhoz illően? S mit kap-
hatott a közönség a „lovagi dráma utóvédjéhez"9 tartozó osztrák 

6 A zsebkönyvek tanúsága szerint másutt is előadták ezt az alkalmi, ün-
nepi darabot. 

7 Hankiss Elemér — Berezeli A. Károlyné: A Magyarországon megjelent 
színházi zsebkönyvek bibliográfiája, XV1I1—XIX. század. Országos Széché-
nyi Könyvtár, Budapest, 1961. 

8 Kádár Jolán i. m. 7. old. — Vörösmarty Mihály összes művei. Kritikai 
kiadás, XIV. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1969. 506. old. — Kerényi, 
i. m. 215, old. 

9 Világirodalmi Lexikon 4. 1975. 
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Franz Ignaz Holbein vitézi játékától, a Kronsteini viadaltól, vagy a 
két szomorú-és négy vígjátéktól? A Favoritétól, melynek a szerzője 
— Gustav Hageman — még a többkötetes világirodalmi lexikonba se 
jutott be, vagy a nézőjátékként is jegyzett Burgundiái gróftól, me-
lyet az első magyar nyelvű színházi lap, a Nemzeti Játékszíni Tudó-
sítás „szépen Íratott Darab "-nak mond, alig nyolc évvel később 
pedig Vörösmarty enyhe iróniával („Az érzékeny lelkek örömére, 
s jámborok megnyugtatására itt minden szép renddel s békével 
megy véghez. Az emberek jók, nagylelkűek, a körülmények ked-
vezőek, ha a sors valami vihart készül is közbevetni, az az embe-
rek nemesszívűségén megtörik".), névtelen (Bajza? Toldy?) kriti-
kustársa pedig felháborodással utasított el („ezen nyomorúságot 
bízvást el lehetne zárni a színházi könyvtár valamellyik zugolyába, 
és semmi ok nincs, hogy onnan elővétessék...").10 Esetleg a sza-
badkaiakat kárpótolta Henrik és Elsbeth ébredező szerelmének 
érzékeny ábrándozása, melyeket a szerző, a darabíró-nagyüzem, 
Kotzebue szerint idilli színhelyen kellett játszani. „Erdősvidék a 
svájci hegység lábánál. A háttérben remetekunyhó, vele szemben 
egy nyitott kápolna, a kettő között kerti sövény. Az előtérben gyep-
pad egy almafa alatt."11 De ebből a színpadképből mi valósulhatott 
meg kávés Schultz uram szálájában? Vajon a kassai színházi lap 
szerint megjelölt erkölcsi vígjátékként élték-e át Heinrich Cuno 
Benjámin Lengyelországból vagy a nyolcgarasos atyafi „közönséges 
életből merített karakterjei"-t, a szegény hozzátartozót, kinek napi 
nyolc garasból kell tengetnie életét, őt különbözőképpen fogadó 
rokonokat, akik között van, ki „sajnálja (...), aki segíteni akar 
rajta", akik „lenézik, szívtelenül elutasítják", mígnem végül kide-
rül, hogy a szegény lényegében dúsgazdag, aki érdem szerint jutal-
maz és büntet? Hogyan és miért szórakoztak a Kotzebue-lelemény, 
a Testvérek ellenkezése és a két egyfelvonásos vígjáték humorán?12 

Mindezek az előadások aránylag újak voltak a székesfehérvári 
társulat műsorán, főleg az előző vagy ugyanabban az évben első 
ízben színre vitt Schaden-jelent, az Aurelius commodus és a Favo-
rita, illetve a Kronsteini harcjáték.13 Hasonlóképpen aránylag friss 
műsor volt az is, amellyel két évvel később a kolozsváriak érkez-
tek Szabadkára. 

Hogy Arnold György, a szabadkaiak karnagya nem kizárólag 
alkotói felbuzdulásból tett ajánlatot színpadi művek megzenésíté-
sére, jóllehet ambicionálta a színpadi zene szerzését, azt a húszas 
években a társulatok műsorán elszaporodó zenés darabok divatja 
jelezheti. A kor színjátszásának egyik jellegzetessége a zenés for-
mák elterjedése; szerepük többrétű volt. 

10 Vörösmarty, 146. old. és 509. old. 
11 Vörösmarty, 14. old. 
12 Vörösmarty, 454. old. 
13 Megtörténhet, hogy a műsor bizonyos darabjait Szabadkán játszották elő-

ször. 
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A nyári szünetben Kolozsvárról országos vándorútra indult 
társulat, melyet a szabadkaiak régi ismerőse, Kilényi Dávid veze-
tett — feltehetőleg az igazgató választotta állomáshelyül az általa 
előzőleg előnyösen megismert városokat, Szegedet, Pécset, Szabad-
kát, Zombort, Baját, Székesfehérvárt —, s két forrásunk egybe-
hangzó részletei szerint azzal a szándékkal vállalkozott a turnéra, 
hogy „nemzeti nyelven még eddig nem hallott, új, szorgalommal 
gyűjtött, többnyire énekes játékdarabjait" (kiemelés G. L.) előadva 
bizonyságot tegyen a nyelvnek ilyen jellegű alkalmatosságáról, 
ahogy a kolozsvári színészet történetét feldolgozó Ferenczi Zoltán 
irta. Illetve, ahogy a szabadkai színház felépítésének fél évszáza-
dos jubileumán megjelent helybeli újság, a Bácskái Hírlap egyik 
emlékező írásában áll: a társulat elhatározta „a nemzeti tsinosodást 
pallérozó törekvéseinek (kiemelés G. L.) és szorgalmatos igyekeze-
tének próbáját". A nyelv lehetőségei, teherbírása melletti bizonyí-
tással párhuzamosan a zenés műsor közönségvonzó, szórakoztató 
hatással is rendelkezett. A műfajon belül ezt a szerepet elsősorban 
nem az opera, hanem az énekesjáték vállalta. Ezenkívül pedig azzal, 
hogy bonyolultabb díszletet, gazdagabb, színesebb jelmeztárat és új 
színpadtechnikai effektusokat, vagyis a látványosság kellékeit kö-
vetelték meg a zenés darabok, a színházi előadások formai gazda-
godását is jelentős mértékben elősegítették. 

Érthető, hogy a zenés műsor népszerűvé válásával megválto-
zott a társulatok műsora, módosultak a repertoáron belüli arányok. 
Kialakultak a harmadik műsorréteg jellegzetes színjátéktípusai, a 
nemzeti nyelven megszólaló opera, a történeti daljáték és felfris-
sült, átalakult a második műsorrétegből már ismert zenés bohózat 
és énekes játék. 

A nyári portyára induló kolozsváriak csapata tulajdonképpen 
a magyar színjátszás történetének első határozott műsorprofillal 
rendelkező társulata. Bár „Erdély-országi nemzeti játszó-társaság"-
ként is jegyzik, pontosabb, tevékenységük lényegéből adódóbb az 
„Erdélyi dal- és színjátszó társaság" elnevezés, mivel műsorukon 
nagy százalékban zenés művek szerepeltek. Ilyképpen talán nem a 
legjellegzetesebb, csak a legszélsőségesebb példáját jelenthetik a 
húszas évek második felében bekövetkezett műsorbeli arányvál-
tásnak. 

A vendégjáték során legtovább, két hónapig, Szabadkán tartóz-
kodott a maga korában legjobb erőkből álló — többek között 
Déryné, Szerdahelyi József, Szilágyi Pál, Pály Elek, Udvarhelyi 
Miklós és felesége, Szentpétery Zsigmond, Heinisch József karmes-
ter —, tizenhárom tagú társulat. Július elejétől augusztus végéig 
huszonhat este léptek közönség elé (ugyanannyiszor, mint Szegeden 
és Pécsett együttvéve), s műsorukon 21 zenés és mindössze két 
prózai mű szerepelt. A három ismétlés is zenés előadás volt. (Sevillai 
borbély, Tündérkastély Magyarországon, Don Jüan). Annak ellené-
re, hogy a kolozsvári színház függetlenített énekes részlege kelt 
útra, s a vendégjáték egyik, talán legelső célja az opera „országos 
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bemutatása" volt,14 mégsem nevezhető egyértelműen operatársulat-
nak. A 21 zenés mű műfaji megoszlása széles skálájú. Legtöbb 
művet a repertóriumok operaként tartanak nyilván, de találkozunk 
az opera comique, a történelmi-, az énekes-, az érzelmes-, a víg-
daljáték, a jelzős megszólítás nélküli daljáték és a paródia dalok 
megjelöléssel is. A sokféleség a terminológiai bizonytalanság mel-
lett, illetve pontosan ezzel együtt, a műfaj változó jellegére utal. 

Első két este, nyilván nem függetlenül a bemutatkozás közön-
ségnyerő szándékától, operát játszottak, ezzel is jelezve a társulat 
elsődleges célját és jellegét. Előzőleg Szegeden a Szabadkán máso-
dik este műsorra került Rossini-művel, a Tolvaj szarkával kezdték 
a vendégszereplést, majd pedig ősszel Pesten, a Szabadkán is nyitó-
darabként választott másik Rossini-operával, a Sevillai borbéllyal 
mutatkoztak be. Az utóbbinak, Ferenczitől, a szereposztását is 
tudjuk: Déryné — Rosina (lírai koloratúr szoprán), Szerdahelyi 
József — Figaro (lírai bariton), Szilágyi Pál — dr. Bartolo (buffo 
basszus), Pály Elek — Almaviva gróf (lírai tenor). Alkalmasint 
ebben a felállásban hallotta közönségünk is a vándorévek siker-
darabját, amely a század első felének egyik leggyakoribb műsor-
darabja volt Szabadkán — ha hinni lehet a korszak töredékes 
repertóriumának, de felbukkan a Bach-korszakban épített állandó 
színházban, majd a nyolcvanas években újfent elővették és játszot-
ták —, s amelynek népszerűségét a „szellemes, könnyed, valójában 
játékoskedvű" és derűt árasztó zenében, játékra alkalmatosságát 
viszont a kislétszámú társulatban és zenekarban kell látni, vala-
mint abban, hogy színhelyül csak egy utcaképre és egy szobabelsőre 
volt szükség. A társulat Kolozsvárt 24 tagú zenekarral rendelkezett, 
amely az akkori körülmények között nem kísérhette el a színésze-
ket, következésképp a helyi lehetőségekhez kellett alkalmazkod-
niuk, akárcsak a játékszín esetében a kolozsvárinál lényegesen 
szegényesebb felszerelésű szabadkai „szálában". A körülmények 
okos számba vételére figyelmeztet a Se<villai borbéllyal történt 
nyitás. Hogy második estre szintén Rossini-művet választottak, 
az viszont a zeneszerző divatosságával is magyarázható. Ezenkívül 
pedig az „érzékeny daljáték", amelyek közül Boieldieu Párizsi 
Jánosa és Cherubini Vízhordó ja ugyancsak a társulat szabadkai mű-
során volt, dramaturgiája a prózai előképek (érzékenyjáték, rabló-
és lovagtematikájú vitézi játék) a megértést és a — zenével együtt 
— befogadást is megkönnyítette. Még két Rossini-mű került ezúttal 
a szabadkaiak elé. a „szomorú nagy Dall-játék"-ként jegyzett 
Othello, melyről a kassai színházi újság mint szép, de fáradtságos 
munkáról tett említést, s amely színpadra kerülését feltehetőleg a 
Desdemonát éneklő Dérynének köszönhette, valamint a záróestre 
választott Olaszné Algírban, amely a jelmezek látványát párosította 
a Rossini-muzsika mellé. Azt az elemet tehát, amely épp akkor és 

14 Kerényi, 326. old. 
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épp a zenés műfajok útján vált mindinkább meghatározó tényező-
jévé a színházi produkcióknak.15 

A Déryné kolozsvári évei, szerepei fölött szemlét tartó Enyedi 
Sándor említi a társulat abrudbányai vendégszereplésének epizód-
ját, amely a Weber-opera, a Bűvös (ahogy akkor nevezték: Bűbájos) 
vadász előadásához kapcsolódott. Megtudva, hogy Marosvásárhelyt 
előzőleg — jólehet felemelt helyárakkal — előadták a Bűvös va-
dászt, a helybeliek addig egyezkedtek a színészekkel, amíg célt 
értek. Az sem győzte meg őket, hogy zene nélkül nem adható az 
opera, megelégedtek gitárral és lanttal. Még kevésbé tudták elfo-
gadni érvként, „hogy sokba került a kiállítása", megfizették a fél-
árat, de látni akarták. Ha tudjuk, hogy a Weber-opera megjelení-
tése a színpadi technika egyik csodája volt, akkor érthető az abrud-
bányaiak állhatatossága. Nyilván nem a romantikus opera erdei 
hangulatot árasztó muzsikája keltette fel elsősorban érdeklődésüket, 
hanem a nem mindennapi látvány reménye. Az akkori nyelvhasz-
nálat szerint a varázslat, a csodatevésnek értelmezett bűbájosság 
színpadi megjelenítése vonzotta őket. Nem alaptalanul, mert „a 
korabeli színpadtechnika ( . . . ) Weber Bűvös vadászaban tobzódott 
igazán", ahogy a régi magyar színpadról írt könyvében Kerényi 
Ferenc megállapítja, majd a librettó alapján részletesen is foglal-
kozik a látványosságokkal. Külön kiemeli a második felvonásbeli 
„ördögárok"-jelenetet, melyben „a lelkét az ördögnek eladott 
vadászlegény, Gáspár bűvös golyókat önt, röpködő madarak, tüzet 
okádó vadkan, tüzes kocsi, felhőn ábrázolt vadász jelenet, szél-
vihar, hegyomlás, mennykőcsapás ámítja, rémíti a nézőket, miköz-
ben láthatatlan kórus szól és szaporán működő süllyesztőn megje-
lenik maga az ördög, Számielnek, a fekete vadásznak képében". 
Érthető, ha a városi nagypajtában lelállított abrudbányai „szín-
padot" nem találták alkalmasnak az opera megjelenítésére, Akkor 
sem, ha a magyar vidéki körülményeket jól ismerő fordító Pály 
Elek a kiadott librettóban a látványosságok felsorolása után meg-
jegyzi, „lehetnek ezek helyett más jelenések is, a helynek mivoltá-
hoz képest". Sajnos semmilyen forrásunk nincs sem a szabadkai 
játékszínről, sem a kolozsváriak előadásáról, amelyről a bűbájosság 
helyi változatára következtetni lehet. Ám ugyancsak Kerényi említi, 
hogy a gyarlóbb technikai felszereléssel rendelkező debreceni játék-
színben is gondosan megvalósították a librettó előírásait. Amiből 
esetleg arra is gondolhatunk, hogy a szabadkaiak sem voltak kény-
telenek a Bűbájos vadász látványosságát nélkülözni. Annál is inkább, 
mert igényes társulat tűzte műsorára Weber operáját, s mert ven-
dégjátékuk során vállalkoztak még néhány olyan mű előadására, 
amelyek esetében a látvány szintén megkívántatott. Gondolok itt 
elsősorban a Tündérkastély Magyarországon című énekes vígjá-
tékra vagy a dalokkal megtűzdelt paródiákra, mint a műfaj legis-

15 Szigligeti írja a Magyar színészek életrajzai c. munkájában. Budapest, 1907. 
156. old. 

10 



S Z A B A D K A I S Z Í N J Á T É K (1816—1849) 193 

mertebb terjesztőinek, az osztrák Kari Meislnek (1775—1853), aki-
től Európa elragadtatása s Három század és Adolf Báuerlenek 
(1786—1859), akitől pedig legismertebb darabja, az Ál-Cataláni 
szerepelt 1827-ben a szabadkai műsorban. Kérészéletű színpadi 
ügyeskedések voltak ezek, amelyekről ma már kizárólag drámatör-
téneti okból történik említés. A szórakoztató színház cégérét viselő 
paródiák, a tündér és a helyi bohózatokkal együtt, mint a zenés 
bohózat kategóriájába tartozó forma, a népszínmű megjelenését 
megelőző dramaturgiai és színpadtechnikai előmunkálatokat végez-
ték el, miközben közönséget toboroztak és mulattattak. Amint erre 
a Nemzeti Játékszíni Tudósítás néhány évvel későbbi kritikája utal: 
„általa a szép-mesterségekre nézve éppen semmit-sem nyertünk". 
Sajátos persze, hogy az Ál-Cataláni a kisvárosi élet szatírája is 
lehetett volna, de a „fukar, fiatal feleségre vágyódó, öntelt polgár-
mester (...), az ostoba oskolamester (...), a komikus értelmiségi 
variációi ( . . . ) , a gyáva, háryjánoskodó csendbiztos" bohózatává 
redukálódott. A zenés műfajhoz a darabba ékelt kívánsághangver-
seny-szerűen változó betétszámokkal kapcsolódott, a látványt pedig 
a paródiára vett beállításokban kell keresni: „A menet nyitó zászló-
tartó ,rongyos régi németben' feszített, a csendbiztos és 8 embere 
mind sánta, ,ezeknek háromszögletű kalapjok van, s a czopfjok 
hozzá varrva' — a menet (diadalkocsijával, zenészeivel, táncoló gye-
rekeivel) tablóvá merevedve rögzíti a néző emlékezetében talmi 
pompáját".16 így rendelkeztek a súgópéldányon található bejegyzé-
sek, annak tulajdonosa pedig — minden bizonnyal a darabban Sza-
bankán is fellépő Pály Elek — értett a hatásos színpadi be-
állítások, felvonásvégek, tablók szerkesztéséhez, de jól ismerte 
a vidék viszonyait, nemkülönben pedig igényét is, hogjr szintén 
részesüljön divatos színházi megoldásokban. Tartalmában talán még 
jelentéktelenebb volt a két Meisl-darab. Az Európa elragadtatását 
„egy Farsangi estének" eltöltésével tartotta egyenértékűnek a kas-
sai kritika. De nem volt különb véleménnyel az „idő-rajzolat"-nak 
nevezett másik összeállításról sem, amely három részében három 
század ábrázolására (parodizálására) vállalkozott. De sem a múlt 
(1730), sem a jövő (1930) rajza nem sikerült, bár mulattató lehetett 
a „sok szép és jó dekorátiók, repülő machinák", milyeneket itt 
(Kassán, de alkalmasint Szabadkán is!) még nem is kívánhattak. 
A jelenre vonatkozó középső rész pedig utaló elméskedést tartal-
mazott, s nem lényeges korbírálatot. Jellemző, hogy az 1827. évi mű-
sor három paródiájából csak egyet (Ál-Cataláni) játszottak a Nemzeti 
Színházban és elődjében, a Pesti Magyar Színházban, azt is csak 
egyszer. 

Annál többször került műsorra a Nemzeti Színházban is (76) 
és a vidéken is Johann Baptist Hirschfeld Tündérkastély Magyar-
10 Till Géza: Operakalauz, Budapest, 1967. — Kerényi, 221. old. — Enyedi 

Sándor: Déryné erdélyi színpadokon. Kriterion, Bukarest, 1975. 29. old. — 
Kerényi, 220. old. 
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országon címmel fordított (Láng Ádám János) vígjátéka, amely az 
egyik legkülönösebb sorsú mű a múlt századi magyar színpadon. 
Minden bizonnyal színháztörténetünk „egyik leghosszabb életű 
repertoárdarabja" volt. Előbb prózai vígjátékként került közönség 
elé még a tízes évek végén, majd Déryné (1815-ben) saját sikerét 
méginkább bizonyítandó, s a közönség elvárását ismerendő három 
dalt iktatott az előadás menetébe, amiből a zenés változatnak a 
prózai fölé emelkedett sikere következett. Később a kiváló jellem-
komikus Szentpétery Zsigmond átdolgozta, ebben a változatban 
is évtizedekig volt kedvelt műsordarab. Majd Egressy Béni és Szer-
dahelyi József operát írtak belőle (1840), Vachot Sándor pedig 
„eredeti népszínművé" formálta. Az egész XIX. században műsoron 
volt, sőt a XX. században is elő-elővették a hol Tündérkastély Ma-
gyarországon, hol Tündérlak Magyarországon hol pedig A rokkant 
huszár címmel játszott történetet, amelynek gyakori átalakítható-
ságát laza dramaturgiájában kell keresni. Könnyű volt betétdalok-
kal megtűzdelni, vagy tündérbohózati színhellyé módosítani a 
keret játék zárórészét. így kapott helyet előadásában a zene mellett 
a látványosság is. A fáradságtól és jóllakottságtól álomba merülő 
Gyuri huszárt és hűséges ápolóját, Marcsát, Vámházy tábornok — 
kinek az életét mentette meg egyszer — rendelkezésére a kertbe 
szerkesztett tündérországba „szállítják", majd amikor felébrednek, 
a csodás színhelynek megfelelően minden kívánságukat teljesítik. 
Végül kellemes egymásraismerés és hármas lakodalom hozza vissza 
a „valóságba" a szereplőket. Vörösmarty joggal nevezte „silány kis 
darab"-nak, a darabocska sikerét azonban valós értéke nem befo-
lyásolhatta. Tetszettek a dalok, az önfeledt színészi játék, amire 
minden hibája ellenére módot adott, s a technikai ügyeskedések, 
melyeket az alkalomhoz és a lehetőségekhez képest mindig új meg-
oldásokkal lehetett helyettesíteni.17 

Sajátos, hogy míg a zenés paródia csírája, vagy legalábbis előz-
ménye egy későbbi formának, nevezetesen a népszínműnek, addig 
a korszak zenés színházának soktagú családjába tartozó más szín-
padi forma, a történelmi daljáték mintegy lezárása egy drámai és 
egy színpadi műformának, a lovagdrámának, illetve az ebből — 
dramaturgiájára épülve — kialakult vitézi játéknak. A kolozsvá-
riak szabadkai műsorán három történelmi daljáték szerepelt: Béla 
futása, Mátyás király választása és Kemény Simon. Különös, de 
nyilván nem véletlen, hogy a három mű szinte a műforma átala-
kulásának keresztmetszetét is nyújtja. Nem véletlen, mert a tör-
ténelmi daljáték zenéjének szerzői egyaránt fordulnak témáért a 
szín játéktípus korai és késői korszakában keletkezett művekhez. A 
választás szinte egyetlen kritériuma volt számukra a nemzeti tör-
ténelem vitézi játéki feldolgozása, ahogy ezt a bontakozó, a törté-

17 Vörösmarty, 395—396. old. — Szabadkán 1871-ben, 1876-ban, 1879-ben, 1831-
-ben, 1883-ban, 1885-ben, 1887-ben, 1889-ben, 1892-ben, 1895-ben, 1898-ban, 
1902-ben és 1904-bcn játszották. — Vörösmarty, VII. kötet 71. old. 
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nelmi múltat felfedező romantikus szemlélet és életérzés is meg-
követelte. (Ennek fényében érthető, hogy 1838-ban nem sokkal a 
Pesti Magyar Színház megnyitása után — ez még mindig a roman-
tika kora — műsorra tűzték a Béla futását, igaz, Ruzitska zenéjét 
átdolgoztatták.) Így került sor a nem magyar szerző, Kotzebue, de 
magyar tárgyú műve (Béla futása) mellett Szentjóbi Szabó László 
XVIII. századvégi „nemzeti érzékeny játéká"-nak (Mátyás király 
választása) és Kisfaludy Károly vitézi drámájának (Kemény Simon) 
megzenésítésére. Esetünkben külön jelentőséggel bír, hogy a két 
utóbbihoz a szabadkaiak karmestere, Arnold György komponált 
zenét.18 

Szentjóbi Szabó, aki alkalomra, koronázásra írta művét, Má-
tyás király szerepeltetésével a korabeli jelenre vonatkoztatható tör-
ténelmi példabeszéd lehetőségét látta. Kotzebue, aki IV. Béláról és 
háttérben a határjárásról írt, a menekülő király s az egykor kegy-
vesztett nemes, Kálmán, szerepcseréjében a kincseket remélő hara-
miák és a közeledő tatárok részéről fenyegető veszedelemben egy 
izgalmas történet körvonalait láthatta, melyhez jól illett az író 
kedvelte érzelmes-szerencsés befejezés. Kisfaludy, aki ugyancsak a 
Hunyadiak korából merítette tárgyát, mint Szentjóbi, vitézség és 
önfeláldozás, szerelem és barátság, hazafiság és érzelem, köteles-
ség és boldogság párhuzamain futtatta pátoszát, érzékeny lírába 
oldva fel a kibontakozni gyenge drámaiságot. Egyik mű sem dráma 
a műfaj cselekvést, tettet jelentő értelmében. Péterfy Jenő „ké-
sőbbi történeti drámáink embryóját" ismeri fel Szentjóbi művé-
ben, melyben az író — Gyulai Pál szerint — „nem cselekvényre 
törekszik, csak helyzeteket keres, hogy személyei kifejezhessék 
érzelmeit és elszónokolják eszméit". Kotzebue-nál is inkább csak 
szavak vannak, mint tettek, csak elbeszélése az eseményeknek és 
nem drámai konfliktusokba rendezése is. Kisfaludy pedig drámái 
közül épp a Kemény Simonban „megy el legmesszebbre" a „Hazafi-
líraiság lendületében", ahogy Horváth János írja, s hiába tör cél-
irányosan a címszereplő beteljesülő nemes halálára kihegyezett tör-
ténet a pompás zárókép felé, ha a hősvers verete maga alá g"űri 
a drámaiságot.19 Ha Kemény Simon önfeláldozó ruhacseréje — 
Hunyadi vértjéhez hasonló páncélban megy csatába, s így félre-
vezeti a magyarok vezérének elpusztítására törekvő ellenséget — 
nem tragédiához, hanem csak felmagasztosuláshoz vezethet.20 Mind-
három műben nyilvánvalóan domináns alkotó és színező elem a 
pátosz, amely szinte automatikusan dicsőítő muzsikába vált át. 
Következésképp a „drámák" nemcsak eltűrik a zene emelkedett-
ségét, de — mivel önmagukba foglalják, ezt — egyenesen meg is 

is Kerényi, 214. old. 
19 Péterfy Jenő Összegyűjtött munkái. Budapest, 1903, III kötet, 392. old. — 

Gyulai Pál: Dramaturgiai dolgozatok, Budapest, 1908. II. kötet, 537. old. 
— Horváth János: Kisfaludy és íróbarátai. Budapest, 1955. 41. old. 

20 Solt Andor: Kisfaludy Károly. Budapest, 1930. 49. old. 
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kívánják. A szellős szerkezet erre alkalmas dramaturgiai pontjaira 
könnyű volt dalbetéteket illeszteni, illetve a mű jellegével össz-
hangban levő kísérőzenét intonálni. 

Kisfaludy szinte maga is felkínál műve megzenésítőjének né-
hány eleve muzsikát kívánó helyet. A második felvonás második 
jelenetében Ida, Kemény Simon hitvese, szobájában alvó kisfia tár-
saságában, gyertyák mellett hárfán játszik egy dalt a reményről, 
a szenvedők egyetlen vigaszáról, tehát szinte előérzi sorsát, fájdal-
mát. A lírai betétdal után csatát előlegező trombitaszót („harsog") 
tüntet fel utasításként az író, kinek elképzelése szerint a messziről 
hallatszó csatazajt a tiszteletadás és felmagasztosulás muzsikájának 
kellett felváltania: „Szomorú mars hangzik" — áll a zárójelenetet 
indító utasításban. Miközben Ida a dicsőség koszorúját a halott 
férje mellére teszi, s ezt követően Hunyadi a mű utolsó replikáját 
szavalja örök dicsőséget hirdetve annak, aki érte áldozta fel éle-
tét, és így hálálta meg az egykori életmentést, majd a vezér „ke-
mény zászlaját ragadja", miközben „diadalmars hallatik", amely-
nek hangjánál távozik katonái élén Hunyadi. A családtagok és a 
letérdelő „földnép" némaságában is zenei hatású tablójára gördül 
alá a „kárpit". A befejezés tipikus, operai finálé, már Kisfaludy 
ilyennek képzelte, csak zene kellett hozzá, hogy valóban azzá 
lehessen.21 

Gyulai említi, hogy a Mátyás király választásának írója „csak 
helyzeteket keres", melyekben szereplői megmutatkozhatnak. A 
dráma ismeretében ezt úgy kell értelmezni, hogy Szentjóbi nem a 
helyszínek váltakozásával, hanem felvonásonként egyetlen színhe-
lyen belül keres és nyújt lehetőséget a történet szereplőinek hatá-
sos drámai megnyilatkozásra. „A Rákos mezeje" a színhelye az első 
felvonásnak, amely a dráma két konfliktusos helyzete közül a Má-
tyás királlyá választását ellenzők és szorgalmazók szembenállását 
tájra elénk, szinte döntő szereppel bevonva a katonákat és a pol-
gárokat is. Erre utal mintegy jelképesen is a színpadkép egy rész-
lete; „köröskörül sátorok, zöld, fejér és veresre festve. A kilátás a 
budai várra és Pest városa kerítéseire szolgál". Prágában, a királyi 
palotában játszódik a második és harmadik felvonás. Előbb „Egy 
közönséges szobá"-ban, ahol a fogoly Mátyás lakik társával, s ahová 
a cseh király lánya, Katalin, surran be lírai betétet intonálva a 
drámai történetbe, majd a trónteremben, ahol egy újabb konfliktus 
kezd kibontakozni azzal, hogy a király inkább a lengyelek, mint a 
magyarok felé hajlik. A drámai helyzet kialakításának technikájára 
talán a harmadik felvonás a legjellemzőbb, érezhető céltudatosság-
gal irányítja az író a dráma cselekményét a tablószerűen elképzelt 
zárókép felé. Előbb Mátyás anyja, majd Mátyás iránti érzelmeiről 
nyilatkozó Katalin , járul a király elé, ki ezt követően Cancelláriu-
sával közli tervét. Ezután lép a trónterembe Mátyás, kit a jelenet 
végén Pogyebrád magyar királyként üdvözöl. Következik a magyar 

21 Kisfaludy Károly minden munkái. Budapest. 1893. III. kötet. 
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küldöttség, újból Katalin, s a kép teljessé tételéhez a cseh nemesek 
töltik ki a színt. Mindannyiukhoz szól az ú j király első szónoklata, 
Öt nemcsak a jelenlevők, hanem a — ki tudja, honnan színre ke-
rülő — nép is megélj enzi. 

A helyzetbehozás Kotzebue-ra és Kisfaludyra is érvényes. A 
kor színjátszásának, különös tekintettel a látványosság iránt meg-
növekedett közönségigényre, ezzel egyenes arányban, ugyancsak 
jellemző vonása a színpadi helyzetek, a kifejezetten hatásos hely-
zetek keresése. A Béla futása című Kotzebue-darab leghatásosabb 
jelenetei azok lehettek, melyekben a nézőkkei már közölt előtörté-
net után erdős-hegyes vidéken találkozik a tatárok elől menekülő 
IV. Béla és Kálmán, magyar nemes, aki úgy tudja, hogy fiát Béla 
király ölette meg. A sebesült királynak Kálmán megkegyelmez, 
sebét bekötteti. Üjabb kísértés az udvartól fia utáni bánatában 
távozott nemes számára, amikor megszabadítja a rengetegben elté-
vedt és a haramiák fogságába jutott királynét meg gyerekeit. Nyil-
ván nem volt hatástalan az a jelenet sem, amelyben a kincsekre 
leső haramiák körülveszik a menekülő királyi család védtelen tag-
jait, az éhező-síró gyerekeket és a végső kétségbeesés határán levő 
Mária királynőt, aki megpróbálja királyi tiszteletre bírni és a kis 
királyfi elé térdeltetni a rablókat. Sikertelenül. Ekkor talál rájuk 
Kálmán, akiben ismét felmerül a bosszú lehetősége. A menekülök 
egyik veszedelemből a másikba sodródnak. De szerencséjük van. 
Akárcsak Bélának, aki újbóli találkozásukkor már felismeri, ki a 
megmentője, s „oda vagyok" kétségbeesett kiáltással várja a bosszút. 
Ekkor már valóban nem tétovázhat Kálmán, vagy bosszút kell áll-
nia fia haláláért, vagy végleg megbocsátania a királynak, Mivel 
Béla elmondja, hogy Kálmán fiát nem ölte meg senki, hanem 
öngyilkos lett a börtönben, de ő erről kegyeletből hallgatott, Kál-
mánnak már nem marad más hátra, minthogy megbocsásson. Illet-
ve hogy kinyilatkoztassa királyhűségét. Erre — műve eszmei mon-
danivalójának befejezésére — Kotzebue a bevett dramaturgiai 
recept szerint a zárójelenetet választotta. Kálmán várában megje-
lenik a tatár követ, kéri a király kiadatását, Béla öngyilkos akar 
lenni, hogy ne kerüljön fogságba és ne hozzon bajt megmentőjére. 
Kálmán nem árulja el a királyt, de amikor a követ cselhez folya-
modik, állítván, hogy Mária és a gyerekek a foglyaik, akkor Kál-
mán elárulja Bélának, családja nála van, biztonságban. A király 
annyira meghatódik, hogy felajánlja gyermekeit mindanyiuk meg-
mentőjének, aki viszont lojalitásáról nyilatkozik. 

Kétségtelen, hogy tartalmaz a mű hatásosra szerkeszthető jele-
neteket. Nemkülönben Kisfaludy Kemény Simonja, melyben talán 
Hunyadi látogatása Kemény házában, amikor a címszereplő enge-
délyt kér a vezértől, hogy a másnapi ütközetben az övével azonos 
páncélban induljon csatába, feláldozni magát Hunyadiért, illetve 
Simon és apja, „az agg oroszlán", majd Simon és feleségének jele-
nete, melyben hősünk búcsúzik. A zárójelenetről pedig már szóltam. 
Sajátos, hogy a csatajelenetet csak elmesélik, nem a színen játszó-
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diik le. Erre a színpad lehetőségei utasíthatták az írót, akárcsak 
annak figyelembe vétele, hogy kevés helyszínen játszódjék a tör-
ténet. Kotzebue csak erdőt és várbelsőt használ, Kisfaludy sem sok-
kal többet. Az egész első felvonást egyetlen színpadképbe — 
„magyar tábor, elül Hunyadi sátora, hátul a népség tüzel" — kép-
zelte Kisfaludy. A második felvonásban két szobadíszletet — „öreg 
Kemény szobája" és „Ida szobája" —, valamint egy „szabad tá j" 
díszletet — „a nap éppen a kék hegyek közül felkel, jobbra egy 
domb, melyen parasztok állnak és a csatát szemlélik" — használ 
színhelyül az író. Az utóbbi a helyszíne a finálénak is. Mindebből 
— adatok híján is — kikövetkeztethető, hogy a három történelmi 
daljáték a szabadkai nagyvendéglő színpadán a kor vidéki színházi 
konvencióinak megfelelő formában, díszletmegoldásokkal került kö-
zönség elé az igényes kolozsváriak előadásában. Az is feltételez-
hető, hogy a társulat rendelkezett alkalmas jelmezekkel a magyar 
és tatár, illetve cseh vitézek beöltöztetésére. Annál is inkább, mert 
ahogy Ferenczi kolozsvári színháztörténetében áll, az igazgatóság 
a társulat missziójára való tekintettel jóváhagyta a színház ruha-
és könyvtárának igénybevételét. 

A társulat kolozsvári előadásait számbavevő vázlatos színház-
történeti áttekintésből tudjuk, hogy a zenés repertoár több darab-
ját Déryné ajánlatára vették fel a műsorba. Webertől a Bűvös va-
dászt és Preciosa, a szép cigányleányt, Boieldieu-tól a Párizsi Já-
nost, Rossinitől a Sevillai borbélyt,, a Tolvaj szarkát és az Olaszné 
Algirbant, Meisltől a Három századot, Chrubinitől a Párizsi víz-
hordót, Mozarttól a Don Jüant mutatták be így, a választást illetve 
az ajánlást a színésznő afféle szerepkívánságának kell elsősorban 
tekinteni. Ettől függetlenül azonban a zenei ízlés sokszínűségére, 
változó jellegére is figyelmeztet Déryné quodlibetje, és általában 
a zenés repertoár. Szabadkai véleménynyilvánítások híján — a 
húszas évek végének, harmincas évek legelejének zenei ízlését 
bizonyítandó — nem érdektelen idézni a kassai újság néhány ide-
vágó észrevételét. Megtudjuk, hogy Mozart zenéjét már „nem olly 
tüzes megelégedéssel fogadják-el, mint annakelőtte", hogy Weber 
műve „egy kellemes szép muzsikának óhajtására" indította a közön-
séget, a Párizsi János bár „régi franczia ízlésű (.. .) a' mostani szer-
zők' munkáitól magát egészen megkülömböző, mégis tetszetős". 
Értesülünk arról, hogy — a színésznő ajánlásai között szereplő 
Gyrovetz-mű, a Sor el Ágnes — „hidegen hagyta a néző' érzését", 
mert „semmi különös béhatást okozó Dallokat benne nem" találtak. 
De mindezeknél kifejezőbb példája a változó zenei ízlésnek a Hel-
véciái háznép (másképp Svájci család). A „pásztori énekes daljá-
ték "-ként jegyzett Weigl-muzsika 1820-ban Pozsonyban nagy sikert 
aratott, ennek Déryné is részese, nem véletlen, hogy két évvel ké-
sőbb a magyar színészet primadonnája ezt választotta bemutatkozó 
fellépéséül a pesti német színházban, majd a következő év végén 
az énekesjáték Emmelina szerepében lépett először a kolozsvári 
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közönség elé — „mint vendég kíván a nagyérdemű publikumnak 
tiszteletére lenni", közölte a színlap —, az országos vendégjáték 
műsoráról sem maradt ki, de Ferenczi szerint Pesten már nem 
adták elő, 1831-ben a kassai előadás után pedig így ír róla a Nem-
zeti Játékszíni Tudósítás: „az érzékenyeknek, és a ,német muzsika' 
kedvelőinek nagyon tetszetős; ellenben az olasz és franczia ízlésnek 
barátjai ezen munkát igen íztelennek és az előforduló érzékenysé-
geket unalmasnak fogják mondani".22 

A zeneinél kevésbé volt változó a prózai művek iránti igény. 
A szabadkai műsorban is szereplő két szomorújáték közül Schiller 
hol Haramiák, hol Tolvajok, hol Moór Károly címmel jelölt műve 
már az első magyar társulat (Kelemen-féle) játékrendjében is sze-
repelt, később, majd egy évszázadig műsoron volt, a másikat, Kot-
zebue-tól a Rolla halálát pedig a második pesti társulat játszotta 
magyarul először (1812), és 25 évvel később is repertoárdarab volt.23 

Sajátos persze, — és nyilván ez magyarázza a két mű helyét a 
kolozsvári énekes társulat műsorán —, hogy nemcsak a Rolla halá-
lát, hanem a Haramiákat is érzelmes történetként interpretálták. 

A Rolla halála a Nap szüzei című érzékenyjáték folytatása, 
benne Kotzebue „azt a rousseau-i gondolatot fejezi ki, hogy a civi-
lizált európaiakkal szemben a valódi erény a primitív népek között 
található fel".24 Az első drámában Rolla, az inka vezér lemond 
szerelméről, Coráról, Don Alonso de Molina a spanyol vitéz javá-
ra, majd a — Szabadkán is színre került25 — második részben 
fokozódik Rolla önfeláldozása. Az indiánokra törő spanyolok kezei 
közül megmenti Alonso és Cora gyerekét, közben súlyosan megse-
besül, annyi ereje azonban marad, hogy a záróképben — „súlyos 
sebektől borítva" — a nő lábai elé vonszolja magát és élete utolsó 
gesztusaként felnyújtja neki a kisgyereket. 

A Rolla halálában a tömény érzékenység adott, a Haramiákban 
pedig kikényszerített. Schiller a „haramiává kényszeritett becsüle-
tes ifjúnak és az apai örökséget elfoglaló becstelen öccsének össze-
ütközésé "-t írta meg, de a cenzúra — feltehetőleg nem kizárólag a 
harmincas években, amint erre Vörösmarty kritikájából következ-
tetni lehet — csak lényeges húzásokkal engedélyezte előadását, 
úgyhogy „a zsarnokellenes mű végül is — a zsarnokság és a sza-
badság szembeállítása helyett — érzelmesen moralizáló családi drá-
mává laposodott". A Schiller drámáinak magyar recepciói járói érte-
kező Bayer József könyvében található egyik lábjegyzet tanúsítja. 

22 Lakatos István: A kolozsvári magyar zenés színpad. Bukarest, 1977, 34. old. 
— Ferenczi Zoltán: A kolozsvári színészet és színház története. Kolozsvár, 
1897. 315. old. 

23 Bayer József: Schiller drámái a régi magyar színpadon és irodalomban. 
Budapest, 1912. — Benke József Színházelméleti írásai. Magyar Színházi 
Intézet, Budapest, 1976. 

24 Mályuszné Császár Edit: Adatok a magyar rendezés első évtizedéhez. 
Magyar Színhár.i Intézet, Budapest, 1962. 35. old. 

25 1837-ben a Nap szüzeivel együtt játszották. 
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hogy a cenzor jelentése szerint a drámában „hallatlan vétkek s mon-
struózus bűnök adatnak elő (. . .) az ilyen darabok előadása nem-
csak, hogy nem költi fel a hallgatókban a bűnöktől irtózás érzetét, 
hanem farizeikus közönyösséget eredményez. Tele van a darab 
istenkáromlással, a vallás és erkölcs ellen intézett, jámborság nél-
küli, valamint királyokra s államokra egyaránt veszélyes és ártal-
mas mondásokkal, sőt a franczia forradalomra kedvező kritikák-
kal is!". Természetesen nem a műtől függetlenül történhetett a 
Haramiák jellegének módosulása. A megrendítés szándéka a tra-
gédiában és az érzékeny játékban is nyilvánvaló, benne foglaltatik. 
Elegendő emlékeztetni a befejezésre, melyben a testvére ármány-
kodása áldozatául esett Károly, amikor rájön, esküje figyelmezteti, 
hogy nincs visszaút a haramiavilágból a társadalomba, akkor megöli 
hozzá mindvégig és minden körülmény között hű kedvesét, Amá-
liát, szétkergeti útonálló csapatát, s elindul, hogy feladja magát, „a 
fejére kitűzőt vérdíjat pedig egy szegényembernek juttassa". 

Mindkét mű, belső értékeitől függetlenül, bővelkedik hatásos 
szcénákban, váratlan fordulatokban, melyek olykor — például az 
idős Moór tetszhalottsága — dramaturgiailag megalapozatlanok. 
Mindkettő befejezése hamisíthatatlan operai finálé, amit a kor szín-
ház5 konvenciói szerint a kolozsvári társulat a magyar viszonyok 
között talán a legnagyobb hozzáértéssel és gyakorlattal tudott elját-
szani. És amihez alkalmas kellékei, díszletei is voltak. 

A Rolla halálának első felvonása színváltozás nélkül volt elő-
adható — „A ,Jádzó Szin mutatja a' Spanyol Táborba a' Pizarró 
(spanyol hódító) Sátorának belső részét" —, a többi felvonás azon-
ban gazdagabb kelléktárat tételezett fel. Hogy tábor- és sátordíszlet 
meg függönyök voltak, arra a teljes műsor ismeretében nem nehéz 
következtetni (pl. Kemény Simon). Hasonlóképpen nem jelenthetett 
gondot a második felvonásbeli perui tábor kiképzése, a hozzá kíván-
tató pálmafa és oltár sem, vagy a harmadik felvonásban az erdei 
tisztás és a spanyol tábor képe. De a későbbi „szabad vidék" vagy 
erdődíszlet is aránylag egyszerűen színrevihető volt. Megfelelő 
ruhákkal is rendelkezett az egzotikus művek előadására felkészült 
énekes társulat, ami viszont hiányzott — az indián öltözék, tollko-
rona, „párducz bőr sárga kásztorból", s a „surtzli"-k —, nem jelent-
hetett problémát a Kolozsvárról magukkal hozott állományból alkal-
milag átalakítani. Még kevésbé lehetett gond a kor színházi gya-
korlatában meghonosodott lovagdrámák helyszíneinek (várbelső, 
erdő) és ruháinak (vitézi öltözet, páncél, fehér női ruha) kiválasz-
tása.26 

Fontos mozzanata volt az előadásnak a két férfi főszerep meg-
felelő kiosztása. Rolla és Moór Károly előadást eldöntő „rolléját" 
minden bizonnyal Udvarhelyi Miklós kapta. „Csengő hangja, erő-
teljes, festői alakja — olvasható róla a Magyar Színművészeti Lexi-
konban —, melyre a lovagkori jelmezek oly jól illettek, sok szerep-

26 Mályuszné, 38—40. old. 
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ben meleg sikert hoztak neki". A női főszerepet (Cora, Amalia) pedig 
talán inkább Udvarhelyinére, mint a zenés feladatokkal jobban 
terhelt primadonnára, Dérynére osztották, jóllehet a Haramiák 
Amáliáját Déryné szerepei között találjuk. Mivel azonban a prózai 
színészek számára a társulat játékrendje nem kínált sok bizonyítási 
alkalmat, valószínű, hogy mind a Rolla halála, mind pedig a Hara-
miák ennek pótlása érdekében kapott helyet a műsorban. 

Az előadások lehetséges tárgyi mutatóinál is kevesebb az, amit 
a kor színészi játékstílusáról tudhatunk. Kerényi említi könyvében, 
hogy a „páratlan módon évtizedig együttjátszó gárda az együttes-
játék fokára is eljutott". Ezzel a kor, s talán a magyar színészet 
első igazi társulata volt a kolozsvári. Mai értelemben vett összjá-
tékot, stiláris egységet azonban merészség lenne még ekkor felté-
telezni. A kolozsvári társulaton belül — a több évi együttlét elle-
nére — sem műveltek egységes énekesjátéki stílust. Tény, hogy 
legtöbbjük sem kifejezetten prózai, sem csak énekes színész nem 
volt. Kevésbé voltak kiváló, képzett énekesek ahhoz, hogy ne szo-
rultak volna a játék, a mozgás hathatósabb segítségére. Illetve já-
tékkultúrájuk nem volt annyira kiművelt, hogy ne kellett volna 
annyira igénybe venniük az éneknek a színészi alakító készséget 
elleplező fogyatékosságait. Szigligeti írta róluk: „Egyik sem volt 
bravour énekes, sőt az egyiknek orr-, a másiknak inkább gége-, 
mint mellhangja volt, de előadásuk oly kifejező és jellemző vala, 
mintha nem is énekeltek, hanem csak drámailag játszottak volna. 
Ezt az illusiót nagyban elősegítette az, hogy egyik sem túlzott vagy 
komédiázott, mint az operában többnyire szokása azoknak, kik jel-
lemet nem tudván alkotni, magukból circusi bohóczokat csinálnak". 
Vagy ahogy napjaink színháztörténésze látja: „Játékstílusuk (. . .) 
középúton állott az olasz buffa és a magyarországi német énekesek 
kevesebb mozgást igénylő, a színészi alakítással alig vagy egyál-
talán nem törődő produkciói között".27 Kifejezetten merev színész 
a társulatban Pály volt, aki ezért is, nem kizáróan alkalmas ének-
hangja miatt, a kolozsváriak egyoldalúan énekes színésze volt. A 
későbbi merev operai stílus képviselője már ekkor, amikor a tel-
jében levő Kotzebue-kultusz olyan hagyományt teremtett, mely-
ben a színpadi mozgás is jelentősebb szerepet kapott. Az érzel-
mes, nemegyszer érzelgős Kotzebue-nak ugyanis szüksége volt tör-
téneteinek gesztusokkal való hitelesítésére. A Rolla halálának, ahogy 
erre a magyar rendezés kezdeti megnyilvánulásait vizsgáló Má-
lyuszné Császár Edit felhívja figyelmünket, szinte akciójelenet 
volt. Ekkor már kialakult bizonyos konvenciórendszer, amely az 
egyes érzelmi megnyilvánulások mozdulatokkal történő tolmácso-
lását, megértését segítette. 

Reálisan szemlélve igencsak kezdetleges volt ekkortájt a szí-
nészi játék. Az iskolai színjátszáshoz közel álló, kevés gesztusú, 
kevés mimikájú színjátszás már a múlté, felváltotta jobbhíján pre-
27 Kerényi, 218. old. 
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romantikusnak nevezett stílus, amelynek többnyire kialakult esz-
közrendszere volt. Bizonyos érzelmi állapotoknak bizonyos mozdu-
latok feleltek meg. Ezek a gesztusok inkább affektívek és nem 
természetesek voltak. Alig egy évtizeddel a kolozsváriak szabad-
kai vendégszereplése előtt Kölcsey azt panaszolta Döbrenteihez írt 
levelében, hogy a magyar teátrum „Pesten a német mellett nem 
egyéb nevetségesnél; itt, ezen kisebb városokon pedig, azon pusz-
títást teszi a publikumban, melyet az ostobául vezetett érzelgősség 
tenni képes". S az érzékenységet nem csak a darabokra, hanem 
ezek megjelenítésére is értette. Tizenhárom év alatt valószínűleg 
túl nagy változás nem történt. De annyi mindenesetre, hogy nem 
kellett a német mellett szégyenkeznie a magyar színháznak és a 
magyar színházért. (Kölcsey is éppen ebben az évben mondta be-
szédét a játékszínről a „tekintetes Rendek" előtt.)28 

Ekkor még a színészek nagy része a „síró-éneklő" iskola elveit 
követte, de — elsősorban a jelenre vonatkozó, a korból merített 
tematikájú vígjáték, valamint a tündérbohózatok esetében — a já-
tékbeli realista igények is fellelhetők, jóllehet eléggé naiv formá-
ban. Ritka a szerepelemzésre épülő alakítás, ahogy a szöveg nél-
küli játék sem általános gyakorlat. A Szabadkán vendégszerepelt 
kolozsvári együttesből Dérynére volt jellemző a folyamatos játék, 
az állandó színészi, részvevő jelenlét az előadásban. Szilágyi Pálra 
és Szentpétery Zsigmondra pedig a karakterizálás. Mivel azonban 
kevés vígjáték kapott helyet a vendégszereplés műsorában, alkal-
masint alakítóképességüknek sem adhatták bizonyítékát tehetsé-
gük arányában. 

Mivel 1827 és 1833 között a kolozsváriak vendégjátékától a 
Honművészbeli színházi levelek megjelenéséig mindössze néhány 
előadásról tudunk, képzelhetetlen megállapítani, mikor és hogyan 
változott a műsor összetétele és jellege. Így tényként kell kezelni 
ezt a módosulást, amelyet 1833-tól lehetetlen nem észrevenni. Né-
hány mű (Haramiák, Ál-Cataláni, Rolla halála, Tündérkastély Ma-
gyarországon, Béla futása, Kemény Simon) hat év múltán is még 
jelen volt, feltehetőleg a közbeeső esztendőkben szintén játszották 
ezeket; tovább fokozódott a műfaji tarkaság. Több a vígjáték és 
több a szomorújáték, noha tudni kell, hogy az utóbbiak jelentős 
hányada (A Notre Dame-i toronyőr, A Nesle-i torony a Dijoni 
örültek háza, Angelo, Borgia Lucrécia, Bársonycipő, Császár és 
árva, Griseldis, Hinko, a hóhérlegény és Markitta, a hóhérleány, 
Molnár és gyermeke, Szebeni erdő stb.) valójában melodráma, a 
fogalomnak abban az értelmében, hogy témáját „leginkább az érzé-
kenyjáték magánéleti konfliktusa, cselekményvezetését pedig a 
vitézi játékok rabló témájának izgalmassága előlegezte".29 A melo-
dráma azonban nem csak összegezte, egyesítette két meglevő szín-

28 Kölcsey Ferenc válogatott művei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 
1975. 944. old. és 326. old. 

2fl Kerényi, 263. old. 

10 



S Z A B A D K A I S Z Í N J Á T É K (1816—1849) 203 

játéktípus (érzékenyjáték és vitézi játék) egyes elemeit, hanem elő 
is készítette a romantika színjátszásának dramaturgiai és színházi 
ízlését. A romantika áradó érzelemvilágának és képzeletbeli szerte-
lenségének volt a szálláscsináló ja. 

Ha az egyes műformák számbeli fölénye alapján következtet-
hetünk a harmincas évek színházi ízlésére, akkor nem nehéz megál-
lapítani, hogy egyfelől az érzelmes, meglepetésekkel teli története-
ket, másfelől pedig a kacagtató-mulattató komédiákat kedvelték. 
Együtt érezni és nevetni akartak a színházban. Azt, ha érzelmes a 
történet, akkor legyen „szívrehatólag előadva", ha pedig víg, akkor 
„megelégedéssel teljes esti mulatságul" szolgáljon.30 Ekkor formá-
lódik az az ízlés, amely két évtizedig meghatározója a vidéki, töb-
bek között a szabadkai színházi kultúrának, közönségigénynek. „Az 
ide való közönség csak a bohózatokat, énekeket és a borzasztó ko-
moly darabokat szereti" — őrizte meg Szuper Károly naplója a 
negyvenes évek közepére már kialakult szabadkai színházi ízlésről 
a dokumentumértékűnek is tekinthető tapasztalaton alapuló véle-
ményt.31 

Ha azt vizsgáljuk, mi az, ami tovább élve a harmincas évek 
műsorának is alkotó eleme, illetve mi az, ami ú j művekként kapott 
helyet a szabadkai játékrendben, akkor megállapíthatjuk, hogy 
tovább tart a Kotzebue-kultusz, s vele együtt a német szerzők 
(Ziegler, Holbein, Töpfer, Cuno) fölénye, aminek folyamatosságát 
az újabb hullámmal érkezett melodrámák és ,,volkstück"-ök íróinak 
(elsősorban Birchpfeiffer, Raupach, Raimund) kellett volna bizto-
sítani. Ugyanakkor jelentősebbé vált a franciák (Hugó, Dumas, 
Seribe) műveinek aránya a repertoárban. A vidéki műsorban is 
megfigyelhető az a kétirányú orientáció, amely az évtized máso-
dik felében a pesti műsor kapcsán a kétféle dramaturgiai ízlés 
körüli vita kiváltója lesz. Azzal a különbséggel, hogy vidéken a 
német és a francia stílus néhány kivételtől — levelekben felbuk-
kanó észrevételektől — eltekintve szinte zavartalanul megfért a 
közönség ízlésképében. Ezen, majd másfél század távlatából szem-
lélve a kétféle drámaírói iskolát, lényegében sokkal kevésbé kell 
és lehet csodálkozni, mivel a különbségek jelentéktelenebbek, mint 
ahogy azt annak idején gondolták. Az eszközök, dramaturgiai sab-
lonok közötti különbség valójában elenyésző. Egyformán éltek a 
váratlan, a meglepő fordulatokkal, a borzalomkeltés közhelyeivel. 
A helyszínek is azonosak, vagy legalábbis hasonlóak. Az eltérés a 
francia érzelmesség és a német érzelgősség közötti árnyalati moz-
zanatokban rejlik. Természetesen mindkét literatúrából az értéke-
sebb művekre s nem a teljesen érdektelen csinálmányokra kell gon-
dolni. Például Friedrich Halm Griseldisére és Alexandre Dumas 
Korona és vérpadjára utalnék, nem csak azért, mert mindkettő egy 

30 Honm, 1836. 61. sz., 487. old. — Honm., 1835. 26. sz., 227. old. 
31 Szuper Károly Színészeti naplója 1830—1850. Magyar Színházi Intézet, Buda-

pest, 1975. 
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évadon belül volt műsoron Szabadkán (1837 végén), vagy mert 
mindkettőről kimerítő Vörösmarty-kritikával rendelkezünk, illetve 
mert Bajza József is írt mindkét műről, s így egy mérsékeltebb 
(Vörösmartyé) és egy hevesebb (Bajzáé) kortársi vélemény ismere-
tében vizsgálhatjuk őket, hanem mert a maguk változatán belül 
fontos alkotások, s mert egyik sem — megírás szerinti — jelenidejű 
témát dolgoz fel. Vörösmarty is, Bajza is, nemcsak pontosan látta, 
hanem központi problémának tartotta, hogy Griseldist, a szénégető 
szép, becsületes és tiszta leányt ártatlanul kínoznak, hűséget, kivé-
teles ragaszkodását bizonyítandók. De Vörösmarty az „alaphiba" 
ellenére is jelentős műnek vélte Halm szomorú játékát, mivel az író 
„ezen kényes tárggyal olly csínján bánt, azt olly jól fűzte és ren-
dezte el, s olly drámailag dolgozta ki, hogy a mondott alaphiba nél-
kül igen jeles drámának lehetne tartani". Noha azt ő sem mulasztja 
el leszögezni, hogy a Griseldis „Egy azon darabok közül, mellyek-
ben a hatás igen drágán, a szív marczonglásain vásároltatik meg". 
Vele szemben Bajza, aki Raupachnak Királylány mint koldusnő vagy 
Az élet iskolája című szomorú játéka kapcsán foglalkozott a Grisel-
disszel, annak ellenére, hogy némileg értékesebb vagy inkább sze-
rencsésebb darabnak tartotta mint Raupach „képtelenebb és nevet-
ségesebb" okító történetét, de mivel itt is, ott is egy szegény lányt 
gyötörnek ártatlanul („alaphiba"), mindkettőre értve megállapította: 
„képzelhetetlen rossz hatása van az illy műnek (...), a színház (...), 
ha eredeti munkáinak korszerűségét s mélyebb hatását fenntartani 
akarja, ne legyen organuma olly érzelmeknek, mellyek hamisak 
. . .".32 S ebben igaza is volt (és van is), ugyanakkor azonban meg-
feledkezett arról a fordulatról, amely a történet végén következik 
be. Griseldis, miután a legembertelenebb próbákat is kiállta, tudo-
mást szerez róla, hogy csak egy fogadás tárgya, mások kényeked-
vének kiszolgáltatottja volt, elhatározza, szakít főúri férjével, jómó-
dú életével és visszatér szénégető apjához az erdőbe. S ez a for-
dulat szinte olyan jelentős, mint a Korona és vérpad erősebb drá-
maisága, motiváltabbnak gondolt hősei. Azért csak gondolt, mert 
a helyzetek — VIII. Henrik — Howard Katalin — Elhelwood her-
ceg szerelmi háromszögének alakulása — Dumasnál fölöttébb szer-
kesztettek. Igaz, itt a gonoszság és a bosszúvágy munkál, ezek irá-
nyítói a válogatott helyzeteknek, ott, Griseldis esetében, a gonosz-
ság és önkény a mozgatója az ugyancsak kitalált, sőt inkább kita-
láltnak mutatkozó drámai helyzeteknek. Míg a Korona és vérpad 
olyan, mintha történelmi és emberi sorsszerűség összefonódása len-
ne, addig a Griseldis még olyan sem, hiányzik belőle az a bizonyosi 
általános dimenzió, s ezáltal hitelessége is kérdésessé válik, bár 
mondai alapanyagra épült, a puszta írói fikció körén belül marad. 
A Griseldis erejét a Korona és vérpad ellenében a költői sajátságok 
is megkérdőjelezik. A Dumas-mű irodalmi értékeit nem csak a kor-
társak érezték jelentősebbeknek, mint a Halm-drámáét, hanem az 

32 Vörösmarty, 9. old. 
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utókor is. A Világirodalmi Lexikon megállapítja ugyan, hogy Du-
mas „irodalomtörténeti emlék csupán (...), pszichológiája ma már 
gyermetegen naiv, stílusa melodrámai, elmés tirádái megfakultak",33 

de Halm írásmódjának, művészetének jellemzését még szóra sem 
érdemesíti. Ha az utókor nem is egyenlíti ki a két drámáírói pályát, 
mindenesetre közelebb hozza őket, mint ahogy Bajza látta. Közve-
tetten így is utalva arra, hogy a másfél századdal ezelőtti különbség 
akkor is, ma is mellőzhetetlen, de kisebb, mint egykor gondolták. 
S ha valami magyarázhatja, indokolhatja a közízlést, akkor első-
sorban a hasonló vagy azonos dramaturgiai fordulatok, közhelyek, 
melyek célja az érzelmi hatás kiváltása. 

Hogy pedig a szabadkai közönség nem érzékelte a német és a 
francia művek közötti azon különbségeket, melyekre egyik oldalon 
Bajza és Vörösmarty, a másikon pedig a velük szembenállók olyan 
érzékenyen reagáltak, azt nem csak a hozzáértés és felkészültségbeli 
eltérésekkel lehet magyarázni, hanem talán a vándortársulatok já-
tékstílusával is, amely kevésbé volt differenciált, mint a magyar 
színészet legjobb erőiből verbuvált pesti együttesé. A közönség 
elégedett volt, ha az előadás összjátéka úgy-ahogy elfogadható, ha 
a színészek legtöbbje tudta a szerepét, nem kellett állandóan a sú-
gót lesniük, és különösen szerencsésnek mondta magát, ha a társu-
latban volt néhány tehetségesebb és lelkiismeretesebb tag, akik 
már-már igazi színházi élményben részesítették őket. Az évtized 
sajtóanyagából emlékezetes mozzanatként áll előttünk az a vita, 
amely Abdayné körül zajlott. A „kritikus" szerint Abdayné 
A 16 évű királyné című kétfelvonásos drámában „háromszori pom-
pás öltözetben remekelve 's felülmúlhatatlanul adá" az egyszerű 
származású férfiba szerelmes svéd királynőt, „úgyhogy majd nyá-
jas, majd parancsoló 's elragadó méltóságos természeti tartása 
szinte magát Krisztina királynét varázslá" a szabadkaiak elé. Mi-
nek eredményeként „több szeri zajos tapsok után játék végén elő-
hivatásra érdemesítették". Ennek alapján született meg a valóban 
merész megállapítás: „megvalánk győződve, hogy színpadunkon 
eddigelé jobb színészné fel nem állott". Erre kötvetkezett néhány 
számmal később ugyancsak Szabadkáról (Szerény /!/ Adorján alá-
írással) a tiltakozás a „dicsdagállyal elözönlött" tudósítás ellen. 
Elismerve, hogy Abdayné „különben meglehetős iparral művész-
kedő" színésznő, de emlékezve arra, hogy előtte Szabadkán Kán-
tornét, Dérynét, Komlóssynét, Űjfalussynét, Kőrössynét, Ballánét, 
Parázsónét, Széppataky Johannát is láthatták.34 A sor impozáns, bár 
közel sem annyira meggyőző, ahogy az „igazítás" szerzője vélhette. 
A kritika mérséklő helyesbítésénél számunkra sokkal érdekesebb 
momentum, hogy a felsoroltak közül többen éppúgy — a fogalom 
jó értelmében — csak vidéki színésznők, mint a kifogásolt Abdayné, 

33 Világirodalmi Lexikon. II. kötet, 1972. 844. old. — Világirodalmi Lexikon. 
IV. kötet, 1979. 179. old. 

34 Honm., 1837. 3. sz., 23. old. — Honm, 1837. 12. sz., 95 old. 
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ami azt bizonyíthatja, hogy a törekvő, iparkodó primadonnák arány-
lag könnyen kedvencekké válhattak, nem utolsó sorban mert a 
többiekkel való összehasonlítás javukra szolgált. Visszatérve a vi-
déki játékstílus kérdéséhez, elfogadhatónak látszik az a feltételezés 
hogy az előadások sikere lényegében a vezető színésznőtől (és kisebb 
mértékben a vezető színésztől) függött. Ezek többnyire igyekvők, 
felelőségüket érzők, de a különféle stílusokra nem túl érzékenyek, 
voltak, akik szerepeiket jószerivel egyformán játszották, teljesen 
érthető, hogy Griseldist és Howard Katalint is inkább egymáshoz 
hasonló, mint egymástól lényegesen különböző szerepekként fogták 
fel és tolmácsolták. 

Ez azonban nemcsak a vidéki primadonnák adottságaival és 
lehetőségeivel magyarázható. Legalább ilyen jelentőségű szem-
pontként kell kezelni, hogy akkor, még a francia művek egy része 
is (akárcsak a spanyol meg az angol darabok) német közvetítéssel 
jutott el a magyar színészekhez. Nem kizárólag a Hamlet Schrőder 
általi átdolgozása volt sokáig forgalomban, hanem Victor Hugó A 
Notre Dame-i toronyőr című művét is Birchpfeiffer színpadra alkal-
mazásában játszották, Borgia Lucretiáját pedig Kolb átdolgozásá-
ban. Így járt a kor másik népszerű francia írója, id. Dumas is, aki-
nek egyik legismertebb drámája, a Korona és vérpad német átiga-
zításban szerepelt a magyar színházak műsorán. Talán épp a Jer-
mann-féle módosításra utal a cím utáni toldalék — vagy Álomital 
— is. A fennmaradt szabadkai játékrendben szereplő művek közül 
a hollandiai ácsmester ruháját magára öltő Péter orosz cárról 
szóló történetet — Két Péter (és a saardami polgármester) — sem 
a Mélesville—Boirie szerzőpár, hanem a német átdolgozó, Leb-
rün változatában vitték közönség elé. Krisztina svéd királynőről 
készült dráma (A 16 évű királyné) nem a szerző, Jean Francois Al-
fréd Bayard megofogalmazásában, hanem a Theodor Hell általi át-
dolgozásban került műsorra. De Calderon ma is jelentős művének, 
a való és az álom erkölcsi tanítású egymásba játszására épülő Az 
élet álomnak szintén német közvetítéssel készült szövege volt szín-
játszói forgalomban. Ahogy a Notre Dame-i történetből Charlote 
Birchpfeiffer hat képben csak a szerelmi bonyodalmat használta fel, 
s ennek megfelelően módosított a befejezésen, ehhez hasonlóan vál-
toztatta meg a német változat Az élet álom műfaját regényes szín-
műből szomorú játékká, s ezzel együtt (feltehetőleg) bizonyos át-
hangszerelésre is sor került. 

A műsor struktúrájában történt változások valóban elvitatha-
tatlanok, ám semmiképpen sem olyan mértékűek, mint a francia ne-
neveknek a „cédulákon" való előfordulása arányában gondolhat-
nánk. A harmincas években a pesti viszonyok között megindul az 
ízlés erőteljes megoszlása, ez mind a repertoár összetételében, mind 
játékstílus tekintetében evidens jelenség. Ezzel szemben azonban a 
vidéki színészet — nyilván nem kizárólag a vándortársulatok számá-
ra csak egy útbaeső állomást jelentő Szabankán, hanem a hozzá ha-
sonló rendű vagy színházi vonatkozásban nála jelentéktelenebb vá-
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rosokban is — még kifejezetten a németes ízlés nyomait viselte, 
repertoárban, stílusban egyaránt. 

Ebből következik, hogy lényeges különbség nem lehetett például 
Birchpfeiffer Szapáry Péter című „hősjátékának" — a mérsékelt Vö-
rösmarty szerint is „üres, felületes characterek" gyűjteménye, „pi-
tyergő és ordító nép űzi egymást a színpadon keresztül" — és Vic-
tor Hugó Angelo, Pádua zsarnoka című drámájának — Vörösmarty 
„nagy színi hatású" műként említi, s mint ilyen, a francia roman-
tikus dráma magyarországi térhódításának fontos állomása — meg-
jelenítése között. S nem azért, mert bizonyos eltérések ne lennének 
a két színpadi mű között, inkább csak mert a játékstílus volt vidéken 
árnyalatokban szegényebb, mert a színész a körülményekből kifolyó-
lag, meg talán saját adottságaiból is következően, kevésbé ügyel-
hetett és volt képes ügyelni a nűanszokra. 

Sajnos, a néhány évadnyi Honművészheli tudósítás sem tartal-
maz olyan előadás- és szerepleíró részleteket, amelyek alapján meg-
bízhatóan rekonstruálni lehetne az évtized előadásainak stílusát. A 
tudósítók közölték ugyan véleményüket egy-egy estről és külön-kü-
lön a színészi teljesítményekről, de ezek zömmel túl általánosak, ma 
már teljesen semmitmondók, esetleg a tetszés vagy nemtetszés okát 
mutathatják, de hiányzik mellőlük az argumentálás. Bizonyításkép-
pen csak egyetlen referádából jegyzem ide a „kritikusi" általánossá-
gokat: „megelégedést nyerve", „meglehetősen", „kielégítőleg", „igen 
helyesen", „jól", „helyesen", „tűrhetőleg" játszottak a Szabadkán 
időző Balla-féle társulat tagjai. Hasonló minősítésekként fordul elő, 
hogy többen a „várakozásnak megfeleltek", valaki „jól képezé" szé-
pét, „szorgalmatlanul", „művészileg", „mutatólag", „köztetszésre", 
„szerepe által éppen találva" lépet fel.35 A társulatok keltette általá-
nos benyomásra ennyiből is következtethetünk, de a stílus jellegét 
mutató részletekre ezek a dicsérő-elmarasztaló sztereotípiák nem de-
rítenek fényt. Mert vajon a „művészileg" történt ábrázolás eszközei 
agyanabból a színészi kelléktárból szánmaztak-e, ha Birchpfeiffer 
Amszterdami hóhérjában a Fridriket alakító Szaplontzay vagy ha 
Kisfaludy Csalódosokjdban „Szőke úr Mokányt, Nagy úr pedig Lom-
háit (...) ábrázolák így? De maradhatunk egyetlen műfajon be-
lül. Kisfaludy Kérők című vígjátékának 1833, évi szabadkai meg-
jelenítéséről közli a referens, hogy Szaplontzay Szélházy bárót „az 
elkorcsosodott hazafit jól játszotta", és ezért „különösen tettszett", 
vele szemben a másik, az író szándéka szerinti kevésbé komikus 
szerepet, Perföldy ügyvédét, ugyanebben az előadásban, Kilényi 
mivel „szavait egész szerénységgel ejtegetvén szerepeinek meg nem 
felelt", ezért ajánlja, hogy inkább adja át Perföldyt, „Nagy István 
köz kedvességű comicusunknak, ki a' tréfás és cselszövő szerepeket 
művészileg játszja".36 Komikus vonatkozásban tehát az erősebb, már-

35 Honm., 1835. 23. sz. 184. old. 
36 Honm., 1833. 51. sz.. 412. old. 
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már harsányabb színek alkalmazása jelentette a „művészileg" fi-
gyelemre méltóbb teljesítményt. Ha visszatérünk előző példánkhoz, 
vajon úgy kell-e értelmezni az Amsterdami hóhérban „művészileg"' 
adott Fridriket, hogy Szaplontzay ezt a drámai szerepet ugyancsak 
harsányan ábrázolta? 

Nem véletlenül támadt az a felismerés, hogy a „művészileg" ak-
kor, a múlt század harmincas éveiben a nyamotékositottabb ábrá-
zolást, játékot jelentette, ugyanis mind az érzelmes, mind pedig a 
víg tónusban ( a két uralkodó színpadi formában: a melodrámában 
és a vígjátékban) a tudósítások az intenzívebb színészi megnyilvá-
nulásokat dicsérték. A nagy világ divatja (pontosabban: A világ di-
vatja) című mulattató erkölcsi vígjáték „együgyűségével, túlbuzgó-
ságáról mindenféle galibát" okozó inas szerepében Kőrössy bár „bo-
hóskodásaival egész a túlságig ment; de a játék víg lévén, és ő ezt 
még tréfáival is fűszerezvén, igen kellemes estvét szerze". Miklós 
inas szerepében tehát elfogadott volt a privát rájátszást is meg-
engedő, felfokozott komikum — a Pesti Magyar Színházban Me-
gyeri játszotta és „csekély szerepével nagy mulatságra szolgált a 
közönségnek"37 —, akárcsak a végzetdrámákban és vitézi játékok-
ban az érzékenyjátéki hatások nyomatékosítása. A Szabadkáról 
Zentára átránduló Kilényi-féle társulat (1834-ben) műsorára tűzte 
Müllner klasszikusnak számító, majd két évtizede a vándortársula-
tok műsorrendjén szereplő végzetdrámáját, A vétek súlyát. Ennek 
Elvira szerepében Kőrössyné lépett közönség elé, a tudósító szerint 
„az ő előadásánál helyesebbet, szívre és lélekre hatóbbat" (kieme-
lés G. L.) kívánni sem lehet, s ezért „minden érző szívben örök 
oszlopot emelt magának". Ugyancsak Kőrössyné a Béla futásában 
Mária királynéként „lélekrázó" (kiemelés G. L.) lelkesedéssel idézte 
a trónustól megfosztott királynét és elkeseredő anyát"38 Hogy való-
jában milyen is volt a lélekrázó, a szívre és a lélekre ható játék 
intenzitás foka, pontos leírás híján, de az említett művek tartalmi 
vonatkozásai alapján csak sejteni lehet. Valamivel közelebb vihet 
bennünket a negatív példák említése. Amikor a referens hiány-
listát készít egy-egy szerep tolmácsolásáról. A Gróf Essex című szo-
morújátékban például azért rótták meg az Erzsébet királynéként 
fellépő Széppataky Johannát, mert „szerepe méltóságában tündö-
költ ugyan, de szerelmét forróban" kellett volna „kitüntetnie"; 
„bosszúja hideg 's lankadt volt, holott mértéket felülhaladónak kel-
lett volna lennie" (kiemelések G. L.) S következik az érvelés: „mert 
a' megvett szerelem gyűlöletet, a' gyűlölet pedig lángoló bosszút 
liheg." És ezt is, azt is csak hevesen lehet megmutatni. Hasonlóan 
a negatív példa tartalmazza a sikeres vígjátéki szerepformálás esz-
köz szerinti kívánalmait. Fáy András Régi pénzeknek, „legsikerül-
tebb figurája" Kardos — „a szívtelen uzsorás", ki „miután sötét 
üzelmeivel megszedte magát, nemességet szerzett, s most egy elő-

37 Honm, 1833. 67. sz., 540. old. — Vörösmarty, 85. old. 
38 Honm. 1834. 9. sz., 69. old. 
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kelő házasság útján akar magának társadalmi rangot szerezni" — 
szerepét Szőke „tetszésre adá ugyan (...), de az ábrázolt személy-
nek comicai caracterét utol nem érte".39 Azaz a színész kevésbé 
volt szívtelen, sötét, zsugori, haszonleső, számító mint a vígjátéki 
szerep. 

Alkalmasint így kell értelmezni az egykori színházi tudósítások 
művészileg minősítését, akárcsak azokat a helyeket, ahol a referens 
„ügyességgel" vagy „célirányosan" játszottnak ítélte az előadáso-
kat. Nem tévesztendő szem elől azonban két lényeges szempont, 
Egyfelől, hogy bizonyos túlzásokat nem csak megengedett a kor-
ízlés, hanem egyenesen megkövetelt, jogosnak tartott, de kizárólag 
az előírt szerepbeli és műfaji lehetőségeken belül, illetve másfelől, 
hogy — ugyancsak a kor színházi konvenciói szerint — a túlzásokat 
inkább természetesnek, semmint megengedhetetlen mértéktelenség-
nek tartották. 

Ha a királyi környezetben játszódó szomorújáték — Dugonics 
András: Bátori Mária — gátlástalanul nőgyilkossá váló szerepének 
— Árvái — alakítója „szerfelett mézes beszédjével és görbedezé-
seivel" kívánta nyomatékossá tenni a figura elvetemültségét, akkor 
a kritika megrótta, „mert egy udvarinál egészen oktalanabb 's 
alábbvaló sorsú hízelkedőt ábrázolt". A túlzásokat még elnézték, de 
a szerepből és a műfajból nem engedték kilépni a színészt. A Zen-
tán vendégeskedő szabadkaiakat azért marasztalta el a Honművész 
színházi rovatának levelezője, mert Kotzebue Formentérai remete 
című érzékenyjátékát „egészen kiforgatták sarkából". Kiss „nyo-
morú előadásával" Szaplontzay pedig „extemporisalásaival és bohóc-
kodásaival". Ezt tetézte Szakátsi „tréfája" — legérzékenyebb je-
lenéskor Pedrillónak adott fritskával" —, amire csak ráadás volt 
Szaplontzayné helyzettől, szereptől független szórakozása, nevetgé-
lése a színpadon. A feladatkörből és a műfajból történt kilépést 
privát jellegű játszadozásnak tekintették és kíméletlenül leckéztet-
ték miatta a magukról, a színészet becsületéről megfeledkezőket.40 

A jelzett másik lényeges szempont annak a bizonyos, mind 
gyakrabban és szívesebben hangoztatott természetességnek a kér-
dése. Kovácsot, a Balla-féle társulat tagját azért dicsérte a szabad-
kai levelező (1835-ben), mert a Göldingi vár című vitézi játékban 
szerepét „természetutánzó ecsettel festé". Ha tudjuk, hogy Kovács 
a „vad indulatú 's düh kínjaitól marczonglott, tétovázó, alattomos 
gonosztevő jobbágyot" ábrázolta „természetutánzó ecsettel", akkor 
szinte egyértelmű, hogy ez nem a realista elemekkel építkező játék 
dicsérete, hanem a túlzásokkal felfokozotté. Ugyanúgy kell érteni, 
hogy Kőszeghy a kor népszerű és még évtizedekig föl-fölbukkanó, 
jellegzetes vidéki kasszatöltő szomorú-bohósága a „nagy pantomimi-
kai vígsággal elegy színmű "-ben — Domi, az amerikai majom vagy 

39 Honm., 1833. 66. sz., 533. old. — Vörösmarty, 488. old. — Honm., 1833. 69. 
sz., 556. old. 

40 Honm., 1834. 12. sz. 91. old. — Honm., 1834. 13. sz., 102. old. 
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A néger bosszúja — ,,a' dühös szerelmű szerecsent (. . .) ön való-
jában képezi". A példák,41 amelyekből sohasem mellőzhetők a mű-
faj jellegzetes vonásai, már sejttethetik, hogy az önvalójában tör-
tént, a természetutánzó ábrázolás nem azonosítható a realizmus mai 
jelentése szerint. Inkább az erős lelki affektusok, a nagy szenve-
délyek gátlástalan áradását kell érteni a hitelességen. 

Stiláris szempontból azonban a kor színjátszása semmiképpen 
sem tekinthető egyarcúnak. Elég a műfaji tarkaságra utalni. Arra, 
hogy az első és a második műsorrétegből, illetve néhány évtizeddel 
előbb játszott darabok még fel-felbukantak (A fejedelem titkos uta-
zása, A nap szüze, Bátori Mária, Toldi Miklós, Mardosó lelkiismeret, 
Essex, Nyíri fi legelőször Pesten, Frigyesi Elek, Rolla halála, Au-
bigny Clementina stb), de melletük az ú j francia dramaturgia is 
fokozatosan teret kapott a műsorban, akárcsak a bontakozó magyar 
drámairodalom, Vörösmarty, Szigligeti, Munkácsy, Fáy alkotásai. 
Játszottak ebben az évtizedben Szabadkán vitézi és érzékenyjátékot, 
végzetdrámát és történelmi daljátékot, tüneményes vígjátékot és 
nézőjátékot, drámát és helyi érdekű bohózatot, paródiát és tragé-
diát, melodrámát és operát stb. A műfaji sokféleség különböző já-
tékstílusok egymásmellettiségét és egyidejűségét tételezte fel, a 
színjátszás tárgyi körülményei meg a szerényebb színészi adottsá-
gok azonban akadályai voltak a teljes, a szükséges kibontakozásnak. 
A követelmények és a lehetőségek szorításában formálódott a re-
formkori vidéki színjátszás. A pesti színészet állandósulásának első 
évtizedében (később sem ártott volna) Vörösmarty és Bajza, a kor 
két legjelentősebb kritikusa, elképzeltetetlenül sokat foglalkozott a 
színészek beszédtechnikájával és mozgáskultúrájával. Milyen lehe-
tett akkor vidéken a helyzet, ha a legjobb erőkből álló társulatot is 
szüntelenül alapvető szakmai mozzanatokra kellett figyelmeztetni? 
Lassan rendeződött a színészet Pesten, vidéken még lassabban. No-
ha a változás vitathatatlan volt. Legalábbis Szabadkán, amelynek 
szerencséje volt a városba látogató társulatokkal, Balla Károly és 
Abday Sándor igazgatók fordultak meg a harmincas években leg-
többször Szabadkán. Mindkettőjük társulata néhány jobb, és több 
megbízhatóan középszerű színészre épült. Igényes vidéki együttesek 
voltak. A játék stiláris tarkaságát azonban így sem kerülhették el. 

A Honművész néhány évfolyamának végtelenül értékes, de 
mégiscsak szűkszavú kritikusi közhelyekből álló színi referádáiból 
is kitetszik, hogy a társulatok tagjai között volt, aki még az „ének-
lő előadás mételyében szenved", másfeleit ekként keseregtek: 
„kár, hogy a régibb időkből kevés taghajlás maradt benne", gon-
dolva a kezdeti évtizedek merevebb előadásmódjára, amely még az 
iskolai színjátszás és a kezdeti bizonytalanság keverékének marad-
ványa a magyar színjátszói gyakorlatban. Ugyanakkor olykor még 
az alapos szavalásért is osztottak dicsérő szót. Példákon látjuk a 
természetesség sajátos értelmezését, amelynek a romantika szenve-
41 Honm., 1835. 21. sz., 168. old. — Honm., 1835. 38. sz., 303. old. 
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délygazdaságát kellett emelt hanggal, széles gesztusokkal — erre 
kényszerítették a színészeket a kor technikai, elsősorban világítási 
körülményei is — autentikussá tenni. De már felfigyeltek azokra a 
színészi megnyilatkozási formákra, amelyek „természeti könnyű-
séggel" történtek. És ami nagyon lényeges, az aránylag sűrű sze-
rep-nemtudással, készületlenséggel tönkretett előadások mellett, 
mind többször találunk utalást az együttes játék alakulására, meg-
honosodására. Ennek igényére mutatnak azok a kritikarészletek, 
amelyekben megrótták a színészeket, ha a „sebes közbe-szóllásban 
restek voltak", ha a „társalkodási ügyességben nem eléggé simultak 
egybe". Ellenpéldául a magyar társulat előtt Szabadkán időzött né-
meteket hozták fel, kik „alkalmasabb társalkodási finomsággal" ad-
ták ugyanazt a művet.42 

Jelentős évtized a harmincas évek a magyar színjátszás tör-
ténetében. Egyértelművé vált, hogy a vándorlások kora elérte cél-
ját. Nem csak túlélni segítették a magyar színészetet, hanem elfo-
gadását, meghonosodását is sikerült evidenssé tenni. A harmincas 
években biztos talajról (már több társulat, szétágazó működés, ál-
landósítás, hazai dramaturgia stb.) kezdődhetett el a művészi szint 
emelése és a szükséges korszerűsítési folyamat. 

Jelentős mozzanat az évtized műsorában, hogy ekkor játsszák 
az első Shakespeare-drámákat Szabadkán. A Lear királyt (1835. 
március 21-én) és a Hamletet (1837. december 9-én). Sajnos, a két 
előadásra vonatkozóan semmiféle utalás nem maradt fenn. Csupán 
azt tudjuk, hogy a Lear király „Shakespeare remeke Szilágyi ré-
szére hirdettetett" (március 7-én), de a közbejött országos gyász 
miatt elmaradt, csak két héttel később, ugyancsak „Szilágyi részére" 
adatott.43 Sajátos és jellemző, hogy színész választotta jutalomjáték-
ként játszottak először Shakespeare-drámát, ami jelzi a színészek-
ben formálódó igényt és felismerést, hogy tehetségük megmutatá-
sára jelentősebb művet keressenek. Hogy viszont még ekkor rendes, 
menetrendszerűen műsorba iktatott repertoárdarabbá nem vált sem 
a Lear király, sem a Hamlet, vagy bármelyik Shakespeare-mű, az a 
feladattal való reménytelen birkózás felismerésére is mutat. A kor 
— jelzett — színjátszói konvenciói szerint Lear szerepére valóban 
erőteljes színészegyéniségre volt szükség, nemkülönben Hamlet ala-
kítója sem lehetet bárki, csak kivételes adottságokkal rendelkező 
színész. Érthető, hogy kevesen mertek vállalkozni a két nagy sze-
rep tolmácsolására. A Nemzeti Színházban is évek múltán került 
sor egy-egy Lear- vagy Hamlet-előadásra. Bajza József például a 
„rosszul sikerültek sorába" tartozóként említi azt a 1841. évi nem-
zeti színházbeli Lear király-élőadást, amelyben pedig a címszerepét 
adottságok tekintetében a kor legalkalmasabb színésze, Bartha János 

42 Honm., 1834. 8. sz., 64. old. — Honm., 1835. 20. sz., 158. old. — Honm., 
1837. 11. sz., 85. old. — Honm., 1833. 52. sz., 419. — Honm.. 1835. 27. sz., 
216. old. — Honm., 1835. 29. sz. 230. 

43 Honm., 1835. 29. sz., 231. old. 
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játszotta. „Neki erős hangja van, ahhoz — írja Bajza —, hogy a 
szerep dübörgő helyeit a színpadon lemennydörögje, sok természet-
ről nyert tehetsége érzelem kifejezésére, ő leginkább fogná meg-
adhatni az aggság bélyegeit is e szerepnek, szóval ő, mint színpa-
dunk legtragikusabb alakja, leginkább volna Learré képezhető".44 

Ebből is látszik, milyen volt a kor tragikus színészideálja, ami ért-
hetővé teszi a szerep választásának akadályait is. Ugyancsak a Baj-
za-kritika tartalmazza azt a felfokozott általános igényt, ami a 
Shakespeare-művek játékrendbe iktatásának természetszerű fenn-
tartását jelenthette. „Shakespeare műveit nagyon ritkán kellene 
adni — olvasható a már idézett kritikában —, de nagyon jól, azaz: 
magyar színészektől kitelhetőleg, s adatásukat színpadi ünnepé ten-
ni, melyen a színészek tehetségeik exámenét tartják, a műbarát 
pedig a költészet legfényesebb diadalmainak élvezésére örömmel 
jelenhetnék meg". Shakespeare művei jelentették tehát azt a felső 
igényt, amelyet legtöbben megcélozni sem mertek. Épp ezért saj-
nálhatjuk, hogy sem a Lear király, sem a Hamlet első szabadkai 
szinreviteléről semmilyen tájékoztató jellegű adatunk vagy adat-
morzsánk nincs. Noha a Hamlet előadását jelző levél azzal zárul, 
hogy a tudósító — Sarki — észrevételeit ennek a szomorújátéknak 
előadásával fogja megkezdeni,45 erre nem került sor. Tudjuk ellen-
ben Abday Sándor társulatának műsorát, ugyanebben a levélben 
sorolja fel a referens, s ebből látható, hogy a régebbi és újabb mű-
vek vegyítése mellett is, a repertoár a kor vidéki lehetőségeihez és 
szokásaihoz képest lényegében igényes volt. A levél elküldéséig 
előadott „játék-daraboknak sora következő": Moór Károly, Vallo-
mások, Hinkó, a hóhérlegény és Markitta, a hóhérleány, A Nesle-i 
torony, Toldi Miklós, Angelo, Csalódások, Griseldis, Caesario, Don-
na Diana, Toni, Ligeti Kastély, Utolsó segédeszköz, Korona és vér-
pad, Fiatal keresztanya, A Notre Dame-i toronyőr, Nagyvilág s 
természet, Vérnász, Embergyűlölés és megbánás, Kis káplár, Tréfa 
és valóság, A Nap szüze, Rolla halála, Szapáry Péter. Hat híján 
mind olyan mű, amelyik a pont abban az évben nyílt Pesti Magyar 
Színház műsorán is aránylag rövid idő alatt helyet kapott. Ez a 
tény semmiképpen sem mellőzhető, amikor a harmincas évek sza-
badkai játékrendjének szintjét próbáljuk megállapítani. 

Az évtized során összeállt repertoárból, melynek — ismét hang-
súlyozni kell — csak egy részét, felénél kisebb töredékét tudjuk 
megbízhatóan, a sok alkalmilag divatos darab mellett időtálló érté-
kűnek is bizonyult néhány. A két Shakespeare-drámán kívül első-
sorban Schiller Ármány és szerelem című tragédiáját kell megemlí-
teni, azt a művet, amelyet a német ízléssel állhatatosan hadakozó 
Bajza, jóllehet elismerte, hogy „tele van genialitással", igencsak 
elmarasztalt, mert a „túlcsigázott érzés és indulat, mely ezen schil-
leri Ferdinándban dübörög és Luizában lobog, nem gyönyörköd-

44 Bajza József összegyűjtött munkái. Budapest, 1899, V. kötet, 209. old. 
45 Honm., 1837. 102. sz., 815. old. 
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tet.46 A kritikus elfogult véleményét helyesbítette az idő, a másik, 
ebben az évtizedben Szabadkán is műsoron levő Schiller-dráma, a 
Haramiák esetében szintén az idő korrigálta a színházi ízlést és 
gyakorlatot. Az egyik leghosszabb életű dráma volt ez, mely a 
múlt század teljes tartamában fel-felbukkant — többek között a 
szabadkai színpadon is, majd pedig fokozatosan avulttá, érdektelen-
né vált. (Napjainkban ismét felfedezték!) Minden bizonnyal a szín-
ház társadalmi funkciójának változásával és a színjátszás stílusbeli 
módosulásával hozható kapcsolatba a Haramiák fokozatos kiszoru-
lása a repertoárból. Vörösmarty még úgy találta, hogy Schiller mű-
ve beleilleszthető a „liberális nevelő programba", tőle „közvetett 
erkölcsi hatást és a bűn megútáltatását várva."47 Később, amikor 
a színház az erkölcsnevelő szereptől a szórakoztatás féle tolódott, 
elvesztette vonzó erejét a megtérésre okító történet. Ettől függet-
lenül még elő-előfordult a szabadkai műsorban is, vagy színészi juta-
lomjátékra választott darabként, vagy abból az igazgatói megfonto-
lásból, hogy a vidéki társulatnak is illik olykor klasszikus szerzők 
klasszikus művét közönség elé vinni. (A Haramiák megjelenítési 
módja a játékstílus változását követő későbbi évtizedekben alkal-
masint lényeges módosulásokat szenvedett. Ugyanakkor nem való-
színű, hogy a vidéki színészetben mindvégig jelen levő színfalhaso-
gató hajlam nem érvényesült továbbra is ezekben az előadásokban.) 

Sajátos kettősség figyelhető meg a harmincas évek szabadkai 
műsorának másik két időtálló értékű darabja esetében. Calderon 
Az élet álom című színművét a német átdolgozás „szomorújátéko-
sította", a bölcseletitől az érzelmi dimenzióba billentette. Moreto 
remek vígjátéka, a Donna Diana (másként: Közönyt közönnyel) vi-
szont — feltehetőleg — megmaradt friss, mindenkor játszható, kö-
zönséget vonzó és színészcsábító repertoárdarabnak. A vígjátékiro-
dalomban világirodalmi rangot kapott komédiát sem kell azonban 
a kor színjátszói sallangjaitól mentesnek gondolni. Vörösmarty, aki 
a műfaj egyik legjobb — „csaknem egyedül áll a' maga nemében" 
— darabjának tartotta Moreto vígjátékát, még az eleven pesti elő-
adás kapcsán is fontosnak látta a figyelmeztetést, hogy a játékos asz-
szonynevelő történetet könnyedséggel kell előadni. Solt Andor, a 
felvilágosodás és romantika tudós és nagy hozzáértésű színházi 
kutatója, aki a Vörösmarty-kötet kritikai kiadását rendezte sajtó 
alá, a játék vaskosságának magyarázataként — a könyv jegyzet-
anyagában — a Honművész egyik észrevételét idézi, mely szerint 
a fordító, Komlóssy Ferenc „leveleitől, virágaitól és illatától meg-
fosztva, soványan, fonnyadva 's mászó prózában változtatá át a' 
fellengző jambusokat", „A gyatra fordítás — fűzi tovább a gondo-
latot Solt Andor — nagy szerepet játszott abban, hogy színé-
szeink játékában a sziporkázóan szellemes párbeszéd helyett in-

46 Bajza, 334. old. 
47 Kerényi, 321. old. 
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kább a komikum külsőleges mozzanatai érvényesültek."48 És feltehe-
tőleg így volt ez nemcsak a Pesti Magyar Színházban, hanem a 
Szabadkán időző társulatok előadásában is. 

A kor jellemzői közé tartozott a magyar dramaturgia szélesebb 
körű terjedése. Mind több magyar mű kapott helyet a játékrendben, 
s ezzel együtt tartalmi jelenlétünk is fokozódott. 

Ahogy a repertoár egészének vonatkozásában nem beszélhe-
tünk egységes jellegről, ellenkezőleg, többrendű eklektikusságot ta-
pasztalunk, ennek megfelelően a harmincas években műsoron levő 
mintegy húsz magyar dráma összképe sem mutat mást. Dugonics 
András XVIII. század végi két szomorú története, a háromszakaszos 
Toldi Miklós és az ötszakaszos Bátori Mária éppúgy a romantika 
történelem- s érzelemkultuszának és felfokozott cselekményességi-
gényének köszönhette továbbélését, a műsorba iktatást, mint a má-
sodik pesti társulat működése idején keletkezett vitézi játékok, Ba-
log István Cserny György, Katona József Aubigny Clementina című 
alkotása. Talán Kisfaludy Sándor szomorújátékát, amely történelmi 
időben, Nagy Lajos korában, a XIV. században játszódik, s ugyanak-
kor rémesen megrázó — legalábbis ilyennek szánhatta az író —, le-
hetne mintájául említeni annak a drámatípusnak, amely a vitézi és 
érzékenyjáték vegyítéseként formálódott a múlt század húszas évei-
ben. Legalábbis ami a külsőségeket, a puszta eszközöket illeti. Ezeket 
egyesítve képezett hidat a XVIII. század vége, a XIX. század eleje 
és a már kifejezetten romantikus harmincas évek drámaformái kö-
zött. S mint általában az átmeneti jelenségek a művészetben, ez a mű 
is aránylag gyorsan feledésbe merült. Igaz, nem olyan gyorsan, 
ahogy Kisfaludy monográfusa — Fenyő István — írja, aki szerint 
„a reformkor első szakaszában többször is színre került (1825-ben 
Pozsonyban,, 1828-ban Pesten, 1833-ban Budán), de ,„ezentúl soha". 
Szabadkán például 1835-ben játszották. Ennél a puszta ténymegál-
lapításnál lényegesebb az, ami Az emberszívnek örvényei című 
mű valóban rövid színházi pályafutásának magyarázata lehet, s 
amit Fenyő István is említ: „a magyar színpadon már az igazi ro-
mantika diadalmaskodott", Kisfaludy Sándor darabja ezért tűnt el 
a műsorból. Ahol azonban erre nem került sor — kínálja fel a to-
vábbgondolás útját a monográfus —, ahol tovább játszották, ott még 
volt talaja a romantika kezdeti megnyilvánulási formáinak is. Az 
erre utaló ismertetőjegyekben ugyanis Kisfaludy Sándor szomorú-
játéka valóban gazdag tárháza egy sajátos drámatípusnak. „Középkor, 
lovagság, a nemzeti múlt dicsőítése, rejtelmes zárandok magas vár, 
gyilkos bosszú, patetikus kitörések, érzelmi összeütközések" — a 
kellékek, amelyekkel az író az erkölcstelen hazafias történetet el-
mondja. „Valóságos immoralitás védetik" ezzel a művel — írta Toldy 
Ferenc —, amely az olasz feleség és a magyar nő iránti szerelem 
szorítójában vergődő férfiról szól, aki minden keservének forrását 

'.6 Vörösmarty, 444. old. 
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az idegen, a remélt boldogságot pedig a magyar nőben látja. Ne-
hézkesen halad előre az a kevés drámai anyag, amiből Kisfaludy 
építkezik, mígnem eljut az ötödik felvonásig, amelyben azután a 
vadromantika nem egy közhelyét bezsúfolja: „Karácsony este, ki-
halt vár, vad vihar, rejtélyes zarándok és sötét gyilkosság. Kál-
mán hátramarad a zarándokkal, aki él az alkalommal és orvul le-
döfi. Ekkor tudjuk meg: Malforti ő, Milla egykori szerelme. Kál-
mán szerettei körében hal meg, kik emésztő fájdalommal borulnak 
tetemére. Ilka is utána hal Kálmánnak, haldokolva arra kéri a je-
lenlevőket, hogy Kálmán mellé temessék. A zarándokot is utoléri 
végzete."49 Csupán eszközeiben tobzódó látszat romantika ez, amely 
szellemében semmiképpen sem felel meg a szellemi irányzat^ világ-
szemlélet általános elveinek. Ellenkezőleg. Nem véletlen tehát, ha 
Az emberszívnek örvényei nem érhette meg a hasonló külsőségek 
szerint épített romantikus művek nagyobb színpadi életkorát. Hogy 
viszont Szabadkán még feltűnt a műsorban, annak talán mégsem 
kell különös jelentőséget tulajdonítani, mivel a játékrend kialaku-
lásának szempontjai ekkortájt még igencsak esetlegesek, nélkülö-
zik a nagyobb tudatosságot és nem egy, ma már teljesen elképzel-
hetetlen mellékkörülmény meghatározónak bizonyult az idő táv-
latában lényegesnek látszó momentumoknál. 

Az évtized szabadkai műsorának másik sajátos darabja volt 
Katona József Aubigny Clementinája. Ahogy Waldapfel József mo-
nográfiájából tudjuk, Katona nem követte híven az alapanyagul 
választott, drámává formált elbeszélést. Ö nem a hős asszony ellen-
állását, hanem a „megtévedésére eszmélő pártos vezér"-t, La Chatre-t 
állította műve középpontjába. Ily módon a történet a lélekrajzi áb-
rázolás irányába mozdult el, s ezzel együtt némileg áttevődtek a mű 
belső hangsúlyai, nem annyira azonban, hogy a várostrom és a vi-
tézi játékok egyéb kellékeit is mellőzte volna Katona, s még ke-
vésbé úgy, hogy a megidézett történelem mellől elvonná a befeje-
zés kötelezően érzékeny, lágyabb tónusait. Vitézi játék, kellő ér-
zelmi színezettel, de valahogy a belső motiváltság is nyomatékosabb, 
mint a műfajhoz tartozó alkotások nagy átlagában, emellett viszont 
a mű nagy vitájába, amit La Chatre és legkedvesebb embere, Séri-
cour, folytat, gazdag érvelési apparátusával egyházjogi és államhatal-
mi problémákat is felveteti. Mi több, a hivatalos tanításon túllépve, 
Katona „a lelkiismereti szabadság nagy vitájának a természeti vallás 
elméletén alapuló legszélsőbb következtetéseit is magáévá" tette. 
Nem csoda, ha a vitézi játék meg-megbotlott a cenzúrán. „Pesten 
— írja Waldepel — eredeti alakjában sohasem játszották" az 1813-
ban írt művet, s a „kassai cenzor még 1831-ben is szörnyülködve 
jegyezte meg, hogy istenről nagyon illetlenül szól'". A színházi em-
berek elsősorban színészek, számára a mű érdekesnek, vonzónak bi-
zonyult, ezért eszmeiségével nem sokat törődve igyekeztek műsorra 
tűzni. így született meg a magyarított változat, ebből a „harc vallási 

49 Fenyő István: Kisfaludy Sándor. Budapest, 1961. 321—4. old. 
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hátterét" elhagyták, s „Mátyásnak a magyar felvilágosodás király-
ideáljának a korába átmentve"50 — eredetileg francia környezetben 
játszódik a címének másik része szerint „a vallás miatt való zenebona 
Franciaországban IV. Henrik alatt" — értékesítették a korviszonyai 
szerint semmiképpen sem jelentéktelen drámát. Sajátos azonban, 
hogy míg a magyarosítások általában figyelemre méltó hazai több-
letet adtak az idegen mintához, addig a magyar szerző művének 
magyarítása szegényebb, üresebb változat az idegen földön játszódó 
alapszövegnél. Ez a Hédervári Cecíliára módosult változat került a 
harmincas évek végén Szabadkán is közönség elé. Katona első mű-
ve volt ez a szabadkai színpadon — nem valószínű, hogy a közön-
ség már ekkor megjegyezte a szerző nevét. 

Így mind Az emberszívnek örvényei, mind pedig a Hédervári 
Cecília belesimult abba a sorba, amelyben Dugonics András két 
„jeles története" mellett a színész-író, Balog István nézőjátékát, a 
Cserny Györgyöt — színrevitelét megelőzte a híre, többször betil-
tották, de mégis terjedt — kell említeni, valamint a történelmi szín-
játékként jegyzett Vörösmarty-művet, a Zsigmondot, és a Dienest, 
amit mintegy befejezésképpen a vitézi játék, a romantikus törté-
nelmi tragédia és a végzetdráma elemeiből kevert Szigligeti. Va-
gyis afféle keresztmetszetét láthatjuk a történelmi és érzelmes ele-
mekből szőtt szín játéktípusnak, amelynek változásai néhány évti-
zed dramaturgiai és színházi ízlésének alakulásgörbéjét is elénk 
rajzolják. 

A lovagdrámák átvétele, pontosabban módosított változatai, 
amelyeket a magyar színjátszás kialakított, az európai színjátszói 
rendszerbe, vérkeringésbe való bekapcsolódást jelentik. Azt tanulta 
meg a magyar dramaturgia német közvetítéssel és áttételekkel Eu-
rópától, aminek legjobban híján volt: „a színpadi műformát". Azo-
kat a sablonokat, amelyekkel a kor egyik fontosnak tartott szem-
pontja, a színi hatás érvényesülhetett. A század első harmadának 
színpadi műformáit áttekintő, elemző tanulmányában Solt Andor 
felsorolja a lovagdrámák indítékait: „1. titkos törvényszék, 2. bör-
tön, 3. eskü, 4. várostrom, 5. színfal mögött lepergő események 
megfigyelése, 6. útszéli csapszék, 7. gyermekek, 8. zivatar, 9. reme-
te, 10. ellenséges családok gyermekeinek szerelme, 11. két férfi 
küzdelme ugyanazért a hölgyért, 12. kedves életveszedelemben, 13. 
hamis barát, 14. költött halálhír, 15. nőrablás, 16. szénégető, 17. 
földalatti folyosó. 18. szellem, 19. búcsúzás, 20. megbecstelenítés, 21. 
istenítélet, 22. zarándok, 23, kényszerített házasság."51 A Szabadkán 
műsoron levő magyar drámák közül tipikus ritterdráma szinte egy 
sincs, mivel a magyar dramaturgia összefoglaló típusként a mintául 
szolgált néhány változatból kialakította a vitézi játéknak nevezett 
sajátos áltörténeti, szomorújátéki, de nem kifejezetten lovagi té-

60 Waldapfel Jószef: Katona József. Budapest, 1942. 41—47. old. 
51 Solt Andor: A magyar dramaturgia színpadi műformainak kialakulása a 

XIX. század első harmadában. Budapest, 1933. 
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mára redukált, inkább hősinek nevezhető drámaformát. A nem-
zeti történelem valós vagy kitalált epizódjait formálták színpadi 
művé, de a lovagdrámák sablonjai szerint, „indítékainak" alkalma-
zásával. 

Nem csak a dramaturgiának, hanem a játéknak is lényeges al-
kotó elemei voltak a felsorolt indítékok. A közönség érdeklődését 
ebben a kezdeti korszakban valószínűleg éppen ezek a helyek kel-
tették fel. Említettem, hogy Szigligeti Ede a Dienest három színjá-
téktípus — vitézi játék, történeti tragédia és végzetdráma — ele-
meinek vegyítésével alakította ki. Következésképpen hatáskeltő he-
lyek tekintetében is talán a kor egyik leggazdagabb műve. Né-
hány helyszín és a hozzájuk tartozó drámai cselekmény nem csak 
az író jelenetszerkesztési felkészültségét mutatják, hanem a meg-
jelenítés szcénáit is előlegezik, összeesküvés a kerti lakban, leleple-
zés a királyi ebédlőben, tömlöc az elítéltekkel — a történeten be-
lül kivétel nélkül olyan helyszínek és események drámai foglalatai, 
amelyek előadásbeli hatását feltétlenül ki kellett aknázni. Igen ám, 
de ha Dienest történetesen egy olyan társulat játszotta Szabadkán, 
mint Fekete Gáboré (1839-ben), amely — Szuper Károly feljegyzé-
sei szerint — sem teljes nem volt, sem felszereltnek nem mondható, 
akkor mivé lettek a hatásosra tervezett nagyjelenetek? 

Nem kizárólag Fekete társulata volt alkalmatlan, felkészület-
len bonyolultabb színpadi jelenetek elfogadható formában való pre-
zentálásra, a lelkiismeretesebb direktorok sem tudtak minden, né-
ha éppen a legfontosabb színpadi követelményeknek eleget tenni, 
megfelelni. Ilyenkor a szegényesebb, kevésbé hatásos megoldásokat 
választották, vagy a vándorszínészt kényszermegoldáshoz, az elő-
képekhez, a tablókhoz folyamodtak. Általában állami és vallási ün-
nepek idején tartott előadások alkalmával bevett és bevált gyakor-
lat volt a színpadi tablók szerkesztése. A közönség szerette is, mert 
vonzó témájuk mellett többnyire látványossak, s feltehetőleg inkább 
színszerűbbek — mondhatnánk rendezettebbek voltak, — mint az 
előadások. A tablók népszerűségére utal, hogy például amikor Ki-
lényiék 1833-ban búcsút vettek a szabadkaiaktól, akkor néma ábrá-
zolatokat iktattak az előadás menetébe és tablóval rekesztették be a 
Zsigmond király álma vagy a Siklósi leányok című Börnstein-szomo-
rú játékot. 

A Szabadkán ebben az évtizedben színre került magyar drámák 
sorában — a szomorú történetek között — külön figyeimet érdemel 
két mű. Vörösmarty Mihály Vérnásza és a Bártfay József Anejkája. 
Az előbbi írója és műfaja miatt, az utóbbi azért, mert — tudomá-
sunk szerint — az első színpadi alkotás, amely helyi szerző tollából 
került közönség elé. A Vérnász a francia nagyromantika eszközei-
nek felhaszálását jelentette a magyar drámairodalomban, azt, ami 
az addig sokat követett német minták ellenében jelentős változást 
hozott, szemléletváltást indított el. Ennek a végzetdrámának nem-
csak Vörösmarty életművében, hanem a magyar dramaturgián be-
lül is fontos helye van. 
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Bártfay József Anejka című művéről (1837. február 11-én mu-
tatták be) szinte semmit sem sikerült megtudni. Szinnyei életrajzi 
lexikona szerint a szerző ügyvéd volt, majd negyedszázadig id. báró 
Rudics József, a színház nagy támogatója, segítője — titkáraként 
működött, s az Anéjka előtt már próbálkozott drámaírással. Zaránd 
és Togul vagy az indulat és átok hatalma címmel négyfelvonásos drá-
mája jelent meg Pozsonyban. A Honművész52 levelezője szerint az 
Abday-féle társulat előadásában színre került Bártfay-aráma — bár 
a színészek „mind öltözetjeik kitüntetésével, mind szerepeik jól 
megtanulásával igyekeztek „emelni" — „nem egészen felelt-meg" 
a várakozásnak. Élesen fogalmazva „csekély tartalmú műnek minő-
sítette a kritika. Hogy miről szólt, feltételezni sem lehet, mivel 
azonban másutt — tudtommal — soha nem került színre, kényte-
lenek vagyunk elfogadni a helyi tudósító véleményét, hogy nem 
éppen jelentős próbálkozás eredménye Bártfay darabja. Előadása 
feltehetőleg inkább sajátos, másutt is, később is gyakorolt színészi 
gesztussal magyarázható. Bártfay a színészbarát Rudics báró mel-
lett feltehetőleg maga is segítette a Szabadkán időző színészeket, 
akik művének előadásával viszonozták a pártolást, nem szólva 
arról, hogy feltehetőleg kíváncsiságból következő közönségsikere is 
lehetett az Anejkának. 

A műsorban volt többi drámai formához képest a vígjáték né-
mileg rövidebb időtávolságot fogott át. A második pesti színtársulat 
működésének idején keletkezett vígjátékoktól indul a sor, Vida 
László Első hajósától és a színész Murányi Zsigmond egyfelvonáso-
sától, a Leány barátságtól két-három évtized jelentős és kevésbé 
jelentős komédia-íróinak nevére, műveire bukkanunk. Természe-
tesen Kisfaludy Károly jelentette a műfaj sikerét és hazai felső 
magaslatait. A Kérők mellett játékrendbe iktatott Csalódások az 
egyik legtöbbet játszott magyar vígjáték ekkor a szabadkai műsor-
ban is. De játszották Fáy András Régi pénzek című, 1824-ben írt 
vígjátékát feltehetőleg nem csak rövidítve a terjedelmes művet, 
hanem — mint másutt — a jelenkorhoz alkalmazva is. Kisfaludy 
mellett Fáyt fogadta még a helyi kritika egyértelmű elismeréssel, 
„nagy elménczséggel írtt remek darabnak" tartva, melynek „min-
den jeleneteit hő részvéttel" követték. Hogy miért tetszett Szabad-
kán a „polgári életmód kérdését" vizsgáló mű — melyben annak 
ellenére, hogy arisztokrata környezetben játszódó szerelmi történet, 
a „magyar polgárságnak számos előre tipizált" alakját is a szerep-
listán találjuk —, nem tudni. Talán éppen a darabbeli nemesi és 
polgári környezet vonzotta kettősséget közelinek érző közönséget? 
Vagy csak reformkori szempontok lelkesítették Polgárfit, a szabad-
kai színházi referenst, amikor eképpen lelkesedett Fáy András víg-
játékáért: ,/,... szíves hála 's hazafiúi hódolat neked, kedves 
Litterátorunk, 's koszorús munkatársaidnak! Ti hoztok homály-űző 
derűt hazánk borús egére! Ti adtok reményt, hogy el ne csügged-

52 Honm.., 1837. 24. sz. 192. old. 
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jünk, hogy a' hazának dicsősége, a' boldogabb utó-kor örök fényre 
derülend!"53 Általában a hazai dráma fontosságát példázza — a 
Régi pénzek lelkes fogadtatása mellett — az a tény is, hogy Abday 
társulata 1837 decemberében Kovács Pál Koldusleány (Szinnyeinél: 
A kódus leány) című négyfelvonásos erkölcsi rajzolatával kezdte 
meg szabadkai vendégszereplését. Hogy az együttes további sorsa 
szempontjából lényeges, bemutatkozó előadásul magyar író művét 
választották, abban nyilván ugyancsak a reformkor sugallatát kell 
látni, de ezenkívül a magyar dramaturgia erősödésének, a reperto-
árban kivívott helyének bizonyítékát is. Kovácsot, akit egykor 
„mint a víg novella egyik legjobb művelőjét Kisfaludyval és Fáy-
val együtt emlegették",54 s kinek 1837-re már több eredeti drámát 
tartalmazó kötete jelent meg, éppolyan gyorsan elfelejtették, mint 
a nálánál jelentéktelenebb Fogarasi Nagy Pált, akinek Mágnes 
álomjáró című érzékenyrajzét (Bayer József szerint: végzetdrámát55) 
adataink szerint 1835-ben és 1836-ban is előadtak Szabadkán. 

A harmincas évek magyar drámáinak — szabadkai — sorát 
Munkácsy János Garabonczás diákjával kell zárni, nem kizárólag a 
keletkezés ideje miatt, sokkal inkább azért, mert a tüneményes 
vígjátékként jegyzett tündérbohózat a kor egyik fontos drámai 
formája a magyar dramaturgiában, összekötő láncszem több dráma-
változat között, leglényegesebb azonban, hogy a mind jobban igé-
nyelt színpadi látványosságot segítette, s előkészítette a népszínmű 
megjelenését. Annak a sajátos magyar színjtéktípusnak volt a 
szálláscsinálója, amely a negyvenes évektől a század egész hosz-
szában meghatározó szerepet kapott elsősorban a vándortársulatok, 
a vidéki színházak műsorának kialakításában. Jellemző, hogy a víg-
játékok előadása kapcsán történt leggyakrabban, hogy kifogásolták 
a játék szaggatottságát, illetve hogy dicsérő szó esett a sebesebb 
tempóról. 

Az ú j évtized kezdetén a kor egyik legrendezettebb társulata, 
Komlóssy Ferencé látogatott Szegedről Szabadkára, előbb három, 
majd hét előadásra. A mintegy 40 tagú együttes operai és prózai 
előadásokra is alkalmas volt („dalszínész társaság"). Első ízben Sza-
badkán csak operát adtak (Norma, Bájital, Beatrice di Tenda), 
második vendégjátékuk alkalmával pedig négy operai (Zampa, 
Romeo és Júlia, Norma, Bájital) és három prózai előadásuk volt 
(Griseldis, Falusi egyszerűség, Miczbán családja). A válogatást lát-
hatóan a társulat jellege és összetétele határozta meg. Megfigyel-
hető azonban, hogy a műsor zenés részében immár változás történt 
a húszas évek operarepertoárjához képest. Ekkor már Rossini 
helyett Bellini, s mellette Donizetti a divatos, kedvelt zeneszerző. 
A romantikus opera térhódításának évtizede ez, melyben a szöve-

53 Honm., 1833. 69. sz., 556. old. — Kerényi, 286. old. 
34 Magyar Irodalmi Lexikon. Budapest, 1965. I. kötet, 687. old. 
'5 Bayer József: A magyar drámairodalom története. Budapest, 1917. I. kötet, 

399. old. 
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vényesebben bonyolított történeteket illő formában megzenésítő 
Bellini operái voltak különösen népszerűek. Mindenekelőtt a Nor-
mára kell ilyen vonatkozásban gondolni, bár a Romeo és Júlia is-
mert meséje sincs híján a romantikus történetbonyolításnak és 
drámai sablonoknak. Jellemző, hogy a három prózai mű — egy-
egy víg- és szomorújáték meg dráma — meséje hasonlóan szöve-
vényes, mint az operalibrettóké. És emellett a Griseldis — az 1827 
évi kolozsvári vendégjáték alkalmából már esett róla szó — s a 
Miczbán családja kellően érzelgős is. Érdekes, hogy Bajza szerint 
„szép psychologiai belseje van" Szigligeti drámájának, Bayer József 
szerint viszont az író „inkább ad hihetetlenül regényes cselek-
ményt, mint lélektanilag kifejtett bonyodalmat". És bár általában 
a kritikus Bajzát kell tartani biztosabb ítéletűnek a történetíró 
Bayernél, ez alkalommal mégis az utóbbi véleményét kell elfo-
gadni. Nyilván az erkölcsi példázat szándéka vezette Szigligetit, 
amikor a koldusnőt hármas ikrei miatt erkölcstelennek tartó, de 
később hetesikrekkel sújtott Miczbánné viszontagságait szerkesz-
tette drámába. Nem kevésbé szövevényes a Falusi egyszerűség 
című vígjáték sem, amelyet egy XVII. századi angol sztoriból bo-
nyolított németesre Kari Töpfer, az efféle átdolgozások ügyes ipa-
rosa. 

Rendhagyó módon a Honművész56 két alkalommal is foglalko-
zott a szegedi „dal- és színész-társaság" vendégszereplésével, még-
pedig a lap gyakorlatától eltérő szokatlan részletességgel. Mindkét 
tudósító — S—ch és Z. — kimerítőbben írt a „dalnok-részről", így 
is jelezve, hogy az együttes erősebb oldala az operaelőadás volt: 
„Különös és még is való, hogy az opera kizárólag meghaladja, egész 
összes erejét tekintve, a' színdarabot." Pesten ekkor dúl az opera-
háború, a vidék pedig erről mit sem tudva kitörő lelkesedéssel 
fogadja a szegedi „operisták" vendégjátékait. A prózai előadások 
központi színésze Komlóssy Ida, ki elsősorban Griseldisként és a 
Falusi egyszerűség Sárikájának szerepében tűnt ki. A két kritikus 
nem egyformán ítélt. Komlóssy Ida Sárikáját még mind a ketten 
dicsérték — „különösen a' levélírási jelenetben dicsérettel kell hal-
mozni"; „minden tekintetben kielégítőnek mondhatni" —, Grisel-
disként azonban, bár ugyanazt keresték a fiatal és tehetséges szí-
nésznő játékában, nem fedezték fel ugyanazokat az erényeket. A 
S—ch jelzésű kritikus szerint „játéka kimért, pontos; de nagyon 
eltanult, 's még nem bír szíveket rendítni. Érzeményei igazak, for-
rók, de nem olly roppanttak, minők Griseldisnek annyi szerelem-
től 's kínoktól széttépett kebléből áradnak-fel". Ezzel szemben a 
Z. szignójú bíráló nagyon hatásosnak látta Komlóssy kisasszony 
Griseldisét: „ . . . nem csak hölgyeink 's a' közönség érzékenyebb 
részének hanem férfiaknak és pedig ollyanoknak is, kik talán 
10—12 év óta nem sírtak, könnyek hullottak szemeikből". 

58 Honm., 1841. 22. sz., 174—175. old. — Honm., 1841. 25. sz., 197—199. old. 
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Mindketten a kor ízlésének, színjátszói ideáljának megfelelően a 
nézők érzelmi reakciót kiváltó, szívre ható játékot dicsérték, illetve 
hiányolták. A társulat másik tagját, Szilágyit azért rótta meg a 
kritika, mert „játéka, érzelemfestése rideg, fagyos, hatástalan". Havi 
Mihálynak — évekkel később több ízben is direktorként tér vissza 
a városba —, kiben a kritikus szerint a „magyar operának egy ked-
vencze nevekedik", „szép, egésséges, fiatal erejű" tenorhangja van, 
játéka „tűz, folytonos 's következetes", éneke meg „lélekből fakad". 
Az érzelemfestéshez — a kor ízlése szerint — a színpadi mozgás is 
szervesen hozzátartozó eleme volt a színészi játéknak ( . . . „eleget 
mozog", dicsérte a kritika Szilágyit).57 Ugyanakkor a túlzásokat, 
kivált a vígjátékokban, nem szívelték. Almásit a Falusi egyszerűség 
piperkőc Cézárának szerepében (Pesten Egressy játszotta) dicséret 
illette, mert „igen nevettetett", de óva is intették mert „más a' 
színész feladata mint csak nevettetni". Különös kettősség alakult 
ki: mintha a színésznek nemcsak elnézték volna, hanem egyenesen 
meg is követelték tőle, hogy a szomorú történetekben a felfokozott 
intenzitású játék eszközeit alkalmazza, ugyanakkor a komikus sze-
repekben nem méltányolták a szélsőségeket. 

1841 után megszűnt a Regélő és a társlapjaként nyolc éven át 
megjelent Honművész, következésképpen eltűntek a vidéki színészi 
élet eseményeit rögzítő, megőrző tudósítások, levelek, illetve több 
— új — lapra szétszóródva, rendezetlenebbül, többnyire csak rövid 
hírek formájában adtak hírt a vándorszínészetre vonatkozó esemé-
nyekről, és ezáltal áttekinthetetlenebbé vált egy-egy város színházi 
életének, múltjának követése is. Szerencsés körülménynek mond-
ható, hogy körülbelül ettől az időtől kezdve Szuper Károly napló-
emlékezések formájában megörökítette a vidéki színészi viszonyo-
kat. Köztük a szabadkaiakat is. Ugyanakkor Szuper Színészeti nap-
lója a műsort kevesebb rendszerességgel tartalmazza. Jelentkeznek 
viszont a zsebkönyvek, amelyekben a közönség segítségét, támoga-
tását kérő súgók vagy színészek napra pontosan közlik egy-egy 
városban játszott repertoárjukat. 

Két szabadkai zsebkönyvünk van ebből az évtizedből. Mind-
kettő a Hevesi—Török-féle társulat tagjaitól, az 1844 októberétől 
december végéig, illetve 1846 októberétől december közepéig tar-
tott előadásokat tartalmazzák, pontos dátummegjelöléssel.58 

A kétszer két és fél—három hónap játékrendjének legszembe-
tűnőbb jellemzője az ú j hazai drámairodalom minden addiginál 
jelentősebb mértékű honfoglalása, s ezen belül is a népszínmű 
jelentkezése. Ekkor már az előadások mintegy ötvén százaléka ma-
gyar dráma, és ezek között is óriásira nőtt a Szigligeti-fölény, öt— 
öt és fél hónapnyi játékidő alatt tíz színpadi művét játszották. A 

57 A kor operasztárjait azért dicsérték, mert mint Sehodelné testének minden 
porcikájával énekel és emellett énekének minden íze játszik is. Kerényi, 
459. old. 

08 L. Hankiss — Berezeli. 
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Szökött katonát és a Kinizsit három—három, a Két pisztolyt, a 
Czillei Fridriket és a Rabot két—két, a Dienest, a Zsidót, a Grittit, 
a Rózsát és a Gerőt egy—egy alkalommal. Szigligetül kívül Vahot 
Imre (Országgyűlési szállás, Farsangi iskola), Kisfaludy Károly 
(Csalódások), Fáy András (Régi pénzek), Nagy Ignác (Tisztújítás), 
Gaál József (Peleskei nótárius), Eötvös József (Éljen az egyenlőség) 
és Obernyik Károly (Nőtlen férj, Örökség) művei szerepeltek. A 
Szigligeti-szövegek műfajon belüli megoszlása: három népszínmű, 
két—két vígjáték, szomorújáték, dráma és egy tragédia. A többi 
magyar szerzőtől pedig Obernyik Örökség című drámáját — és a 
valószínűleg játszott Czakó-művet, a Végrendeletet — kivéve csak 
vígjáték kapott helyet két évad szabadkai műsorán. Sőt, aránylag 
sok az új, a harmincas—negyvenes években készült vígjáték. A 
műfaji átorientálódás a szomorú, érzelmes, vitézi történetek felől 
a vígjátékok felé, a műfaj mindinkább jelenidejűvé válásával ma-
gyarázható. Ez viszont a kor általános szellemi és társadalmi moz-
gás- és irányvonalaival van szoros kapcsolatban. 

Külön, lényeges és ezért megvizsgálandó sajátossága a magyar 
dramaturgiának a negyvenes évektől induló és néhány évtizedig 
tartó Szigligeti-szindróma. A kérdés komplexivitása folytán túlnő 
egyetlen város színjátszástörténetével foglalkozó dolgozat keretein, 
de még ilyen, redukált mértékben sem megkerülhető. 

Mit adott Szigligeti a magyar dramaturgiának és színjátszás-
nak? Koronként — s ez évtizedeket jelent — mást. A negyvenes 
években a kor szellemében hazai nyélven írt olyan drámaformákat, 
amelyek eleddig szinte kizárólag fordítások — elsősorban németből 
vagy német közvetítéssel készült fordítások — formájában árasz-
tották el a színpadot. Alkalmasint felismerték a színházbeliek is és 
a közögség is — az utóbbi inkább csak megérezite —, hogy Szigli-
geti pontosan azt nyújtja, amit addig az idegenből fordított, adap-
tált művek. Dramaturgiai szempontból művei egyenértékűek az 
addig ismert fordításirodalommal. Tematikájukban pedig sokkal 
közelebbiek ezeknél. Szigligeti teremtette meg azt a történelmi mi-
tológiát, ami a kor, a romantika eszménye szerint fölöttébb szüksé-
ges volt. Vörösmarty is próbálkozott ezzel, részeredményei irodalmi 
mércékkel mérve jelentősebbek, de színpadi sikerek tekintetében 
elmaradnak Szigligeti eredményeinél. A romantikus múltbafordu-
lásnak, pontosabban múltidézésnek drámai változata kerekedett ki 
Szigligeti serény tolla alól. És ami szintén nem mellékes, éppolyan 
regényesen, éppolyan dramaturgiával, mint amit a külföldi minták 
mutattak. Hazai és mégis képzeletet indító mozgalmas, titokzatos, 
idegeket borzoló történetek ezek. Dienese, a lázadó főúré, „kit a 
király ebéd alkalmával fogat el és megvakíttat". Grittié, a gyűlölt 
önkényeskedő, gátlástalanul gyilkoló főúré, aki a történet végén — 
miután belátta bűneit — önként indul a vesztőhelyre. A féltékeny-
ség tragédiáját a Gerőben, az Ármány, és szerelem kettőségének 
magyar történelmi keretbe illesztése a Czillei Fridrikben, a próbára 
tett szerelemé a Rózsában. Színpadi képeskönyvbe szerkesztett tör-
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ténelmi tragédiák, drámák, vígjátékok, melyek előképeire, mintáira 
a pedáns filológia rendre rámutatott, nemegyszer utólagos plágium 
gyanúját is keltve, de ezeknél az egyezéseknél, átvételeknél lénye-
gesebbek, hogy a színészíró Szigligeti a kor színházi konvenciórend-
szere szerint, ennek felhasználásával alkotta meg műveinek hosszú 
és népszerű sorát, s így igyekezett azt a lemaradást pótolni, ami 
addig a többnyire botladozó, bizonytalankodó magyar dramaturgiát 
az európaitól elválasztotta. Az átvételek, az idegen modellek ténye 
tagadhatatlan, de másodlagos Szigligeti munkássága esetében. Fel-
ismerhető, hogy a Czillei Fridriket Hugónak a Király mulat című 
műve, a Gerőt Shakespeare Othellója, a Grittit néhány Shakespea-
re-dráma „ihlette", a fíózsét viszont, ahogy már a bemutatókor 
megjegyezte a Honművész, Moreto vígjátéka, a Donna Diana és 
Holbein vitézi játéka, a Kronsteini viadal elemeinek felhasználásá-
val írta. Színház- és dramaturgiai jelentőségüket ez lényegében 
nem csökkenti, ellenkezőleg. Szigligeti nagyon gazdag, s ezért több 
esetben kiérleletlen, fogyatékos kidolgozású művekből álló opusán 
szinte pontosan kimutatható a magyar színházi és dramaturgiai ízlés 
változásának egy-egy fejezete a harmincas évek közepétől a század 
feléig (és később is). Előbb a német mintákat követte, majd foko-
zatosan átváltott a francia romantikába (Czillei Fridrik, Zách uno-
kái), közben kacérkodott a Shakespeare-dramaturgiával is, a negy-
venes évek végén pedig eljutott a romantikus hazafias drámáig 
(II. Rákóczi Ferenc fogsága). 

Hasonlóképpen dramaturgiai és színháztörténeti sort képeznek 
Szigligeti vígjátékai, s ezeknél is kifejezettebben — népszínművei, 

A negyvenes évekre már teljesen végbement az előző évtized-
ben idült repertoárbeli átstrukturálódás. Kotzebue már csak min-
dössze három művel szerepelt a két évad szabadkai műsorán. A 
német dramaturgiát szinte teljesen felváltotta a francia, nemcsak 
Dumas, Hugó, Seribe, hanem a ma már teljesen ismeretlen Bayard 
(négy darabbal!), Dinaux, Dennery vagy Desnoyer műveit játszot-
ták elsősorban. A francia romantika újhullámának vezető, jelentő-
sebb vonulata mellett, nem is másodlagos szereppel kaptak a mű-
sorban helyet a második és harmadik vonalba tartozó művek. Las-
san például a Lignerolles Lujzával a magánélet, a mindennapiság 
mint drámai tárgy is polgárjogot nyert a szabadkai játékrendben, 
amelynek szerkesztésében semmiféle törvényszerűség vagy tudatos 
műfajritmus fel nem fedezhető még ekkor. Az egyetlen repertoár-
szervező elvnek látszik az a törekvés, hogy az ú j művek, elsősor-
ban a hazaiak, a lehető legrövidebb időn belül közönség elé kerül-
jenek. Hevesi Imre, mikor bizonylatot kért a várostól társulata mo-
rális viseletéről és előadásaikról, akkor a tanács nem csak azt látta 
fontosnak megjegyezni, hogy „a közönség várakozását lehetőleg 
kielégíteni igyekeztek", hanem azt is, hogy Hevesiék ,„a közönség-
nek számos legújabb színdarabok (kiemelés G. L.) előadásával ked-
veskedtek". Amiből egyértelmű, hogy az ú j darabokat a közönség 
igencsak igényelte és színrevitelüket számontartotta. Sajnálható, 
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hogy arról nincsenek adataink, hogyan, milyen színpadtechnikai 
megoldásokkal kerültek közönség elé a fokozatosan tért hódító nép-
színművek. Például az 1844. évi műsorban elsőnek játszott két Szig-
ligeti-népszínmű, a Szökött katona és a Két pisztoly. Vajon Szabad-
kán is, mint a Nemzeti Színházban, a Szökött katona II. felvonásá-
nak „bálterem — siralomház — szoba változásait a színpad mély-
ségének módosításával" hajtották végre? Úgy, hogy a „báli függöny 
felhúzása után" a siralomház legyen látható, majd ismét, függöny 
leeresztésével, a színpad elülső felében rendezték be az úgynevezett 
„rövid szobát", ahol a következő jelenet játszódik? Milyen volt a 
pesti Zrinyi-kávéház? Vajon a helyhez alkalmasint volt képezve, 
akár néhány évvel előbb a Tivoli a Garabonczás diákban? Vagy: 
hogy oldották meg a Két pisztoly felvonásonkénti négy-négy hely-
színét, melyek között „Balatonpart és Bakonyerdő, vármegyei terem 
és börtön, borbélyműhely és bolthelyiség, meg kisvárosi szobabelső 
és bálterem, a báró házának szobája és terme" szerepel? 

Hevesiék elismerő támogatását feltehetőleg lényegesen segí-
tette az a tény, hogy ekkortájt Fekete Gábor és Gócs Ede rende-
zetlen társulatai szintén Szabadkára látogattak, róluk pedig a Szu-
per-napló tanúsága szerint nehéz volt dicsérőleg nyilatkozni. Emel-
lett Hevesiék esetében találkozunk először rendezővel a társulati 
névsorban. (Ruhatárnokuk is volt!) Azért lenne szükséges tudni, 
hogy milyen volt a munkamegosztás az igazgató (Hevesi Imre) és 
a rendező (Török Benjámin) között, mert a negyvenes évek köze-
pére az együttesjáték igénye már Pesten fontos követelménnyé 
vált, és elképzelhető, hogy a vidéki társulatoknál is ennek kiala-
kítása volt, lehetett a rendező feladata. Jóllehet vidéken az együt-
tesjáték kialakulásának két nagy akadálya is volt, a készületlenség, 
pontosabban a szerepnemtudás, amely a sebesebb játéktempót lénye-
gesen gátolta és az a játszási divat, amely nem tartotta szükséges-
nek az egész színpad bejátszását. (Szuper jegyezte meg naplójában 
1846. január 3-án: „A közönségnek végre is van ítélő esze, s ha 
pártolja a színészetet, kíván élvezetet is. Tegnap este a Harminc-
éves kártyást adtuk, s minket és Egedit kivéve, kik mindhárman 
csak kis szerepeket játszottunk, az egészet ki akarta fütyülni bot-
rányosan készületlen hanyagságért, mely társaságunkon a felszapo-
rodás óta általánosan elharapózott. E botrány igen zokon esett, s 
igen tanulságos volt mindannyiunknak, még talán a hibásoknak 
is, talán majd serkenteni fogja őket is, mert ma már csakugyan 
jobban ment a Két pisztoly előadása."59) Szereptudás és a teljes 
játéktér bejátszása nélkül viszont elképzelhetetlen az az együttes-
játék, amely kezd a kor követelményévé válni. Ennek kialakítása 
természetesen nem függetleníthető az újabb, főleg francia területről 
érkező színpadi művektől. Mind nagyobb gondot kellett fektetni a 

59 Szuper. In.: Gerold László: Színházi életünk I. Forum Könyvkiadó, Újvi-
dék, 1976. 47. old. 
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végszavazásra és a mozgásra. Nem szólva a látványosságról, amely 
továbbra is fontos követelménye maradt a színjátszásnak. 

Négy évtized alatt, éppen a legnehezebb években, az úgyneve-
zett vándorlások korában a színjátszás meghonosodott Szabadkán. 
Többnyire pártolták a társulatokat, látogatták az előadásokat. Kia-
lakultak a helyi igénymércék — Komlóssyékat azért dicsérte a kri-
tika, mert „egy provinciális városi közönség várakozásának megfe-
lelő" — és mind gyakrabban merült fel az alkalmas játszóhely 
adaptálásának, majd a színházépület felépítésének gondolata. A 
Komlóssyékat búcsúztató levelező — Z. — lelkesen tudatta a Hon-
művész útján, „hogy (.. .) volt magányos tulajdonú színtermünk e' 
napokban polgári casinónk birtokába jutván" — csinosíttatik. Majd 
nem mulasztotta el jelezni, hogy „nemsokára eljövendő" alkalom-
mal esetleg vendégfogadót épít a város, és ennek „egyik elkülönö-
zött szárnyában" színház is lesz.60 

Alig néhány év múlva összegyűlt a pénz, elkészült a tervrajz, 
többszöri sürgetésre megérkezett a jóváhagyás, lerakták az alapo-
kat — és megállt az építés. 

Közbeszólt 1848, majd 1849 is. 
Ekkor nemcsak a színház építése állt le, hanem feltehetőleg 

színészek sem jöttek Szabadkára. 
A kezdeti, mintegy három évtizednyi szabadkai színháztörté-

nethez hozzátartozik, hogy ekkor sarjad a színikritika is. Inkább 
csak színházi levelek, tudósítások láttak napvilágot a vidéki esemé-
nyek begyűjtését rendszerezni kívánó és ezt több-kevesebb sikerrel 
el is végző Honművész lapjain.61 

Nem tartották még egyformán fontosnak a színikritikát. Kato-
na József, amikor arra keresett feleletet, hogy Mi az oka, hogy Ma-
gyarországban a játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni, 
akkor röpiratában ötödik akadályként a recenzió nemlétét említette. 
(Az irodalmi kritika is ekkortájt, a húszas évektől, az Aurórától, 
nyert polgárjogot, a színikritika pedig még később.) A kassai Nem-
zeti Játékszíni Tudósítás az első színházi lap, amely csak kritikákat 
közölt, 1830 végétől jelent meg 1831 március végével bezárólag, 
mindössze 16 számban. Ennyire futotta a vállalkozás erejéből és az 
elvárásokból. A színészek sem igényelték a kritikát. A Szabadkán 
is többször megfordult Abday Sándor fél évszázaddal később ekép-
pen emlékezett ezekre az évtizedekre: „Mi régi úttörők nem adtunk 
a kritikusoknak szabad jegyeket, mivel sem ditsérő, sem gyalázó 
bírálatukra nem szorultunk, igyekezetünk után volt a jövedel-
münk . . . " 

60 Honm., 1841. 25. sz., 198. old. — Honm., 1841. 26. sz. 207. old. 
61 Szabadka mellett Zentárói, Újvidékről, Nagykikindáról, Becskerekről és 

Kanizsáról is közölt ekkor leveleket a Honművész. 
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A kritika nem is volt bírálat a szó későbbi értelmében. Inkább 
csak információ. A korhoz illően támogatta a színészetet, miközben 
önmaga lehetőségeit, funkcióját is kereste, elsődleges feladatának 
tekintette tájékoztatni és ezáltal megteremteni, nevelni a közvéle-
ményt. ízlést próbált formálni, s a kor színházi divatjának megfe-
lelő szempontok szerint segített megítélni, nézni az előadásokat. 
Inkább megállapított, s csak elvétve elemzett. Névtelenség jelle-
mezte a színikritika-írást. Ma már szinte kideríthetetlen, ki rejtő-
zött egy-egy álnév vagy szignó mögött. Vajon valaki a helybeliek 
közül, a közönségből, a postamester vagy a tanító? Esetleg a tár-
sulattól valaki? 

Rezime 

SUBOTIČKO GLUMIŠTE (1816—1849) 

Rad sistematizuje podatke koji se odnose na prvo razdoblje istorije pozo-
rišta na mađarskom jeziku na sceni u Subotici. Tri decenije o kojima se ras-
pravlja mogu se podeliti na dva dela: prva polovina se poklapa s razdobljem 
putujućih pozorišta kada se razvila pozorišna mreža u provincijskim manjim 
graovima, jer nije postojalo stalno pozorište u Pešti a druga polovina 
pak poklapa se s osnovanjem stalnog pozorišta u Pešti i s prvom decenij om 
njegovog rada. 

Za subotičke prilike to su tri bitne decenije: tada gostuju prve pozorišne 
družine, gradi se prva privremena pozornica, publika se prvi put susreće 
s pozorištem i stiče navike odlaska u pozorište, tada se javl jaju prve pozo-
rišne kritike, pred publikom će se naći na sceni i prvi lokalni pozorišni 
•comad. 

Pored scenskih okvira — pozornica, oprema, rekviziti, garderoba — rad se 
bavi družinama koja su gostovale u gradu, raspravlja o žanrovima koji su 
karakteristični za razdoblje — pozorišne komade sa vilama, opera, istorijski 
komadi s pevanjem, melodrama, tragedija, —, zatim o novim mađarskom 
pozorišnim komadima — uvek u vezi s konkretnom pojavom, pozorišnom 
predstavom —, i, na kraju, s prijemom pod publike i pozorišne kritike. 
Raspravlja se o prvim decenijama pozorišta na sceni u Subotici sa stano-
višta kompleksnog metoda moderne nauke o pozorištu. 

Resümee 

THEATERKUNST IN SZABADKA (1816—1819) 

Die vorliegende Arbeit ordnet die geschichtlichen Daten aus der ersten 
Periode der ungarischen Theaterkunst in Szabadka. Die besprochenen drei 
•Jahrzehnten können in zwei Teile geteilt werden: die erste Hälfte fällt in 
die Zeit des Wandertheaters, als mangels eines ständigen Theaters in Buda-
pest, die kleineren Städte ihr Theaternetz ausbauten, die zweite Hälfte 
behandelt die Zeit von der Errichtung eines ständigen Theaters in Budapest 
bis ans Ende des ersten Jahrzehnts seines Bestehens. 
Auf Szabadka bezogen sind das sehr bedeutende drei Jahrzehnte: da lud 
man die ersten Theatergruppen ein, dann baute man die erste Bühne, das 
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Publikum hatte zu ersten Mal ein Schauspiel erlebt und gelernt ins The-
taer zu gehen, dann erschienen die ersten Kritiken und das erste lokalge-
bundene Theaterstück. 
Die Arbeit Schilder die Begleitumstände — die Bühnen, ihre Ausrüstung, 
die Kleindung — und nebst diesen auch die Theatergruppen die zu Gast 
waren, das Repertoire, das für die betreffende Zeit charakteristisch war; 
man brachte Zauberposse, Oper, historische Singspiele, Sentimentalstücke, 
Trauerspiele, als neue ungarische Thetaterstücke. Die Schilderung erfolgt 
immer in Verbindung mit einer Aufführung, und behandelt die Eeaktion des 
Publikums und der Kritik. Die ersten Jahrzehnte in der Geschichte der 
Theaterkunst in Szabadka wurden in dieser Arbeit von jenen Aspekten 
her betrachtet, welche die moderne Theaterwissenschaft als komplexe 
Methode kennt. 
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