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Mint az amerikai—magyar irodalommal kap-

csolatos Pannon Tükör-ben megjelent tanulmá-

nyomban már korábban kifejtettem, a századfor-

duló idején közel két millió magyar állampolgár, s

azon belül mintegy hatszázötvenezer magyar hagy-

ta ott hazáját, hogy szerencsét próbáljon az Újvi-

lágban.
3

A kivándorlás elsõdleges oka az általános

hazai nyomor és reménytelenség volt, valamint az

a viszonylag reális alapokon nyugvó elvárás, hogy

a nagy iramban iparosodó Amerikában elõbb-

utóbb õk is megtalálják a meggazdagodás lehetõsé-

geit. Meggazdagodni persze kevésnek sikerült. Idõ-

vel azonban majdnem mindegyik megtalálta a he-

lyét az amerikai munkástömegek alsóbb rétegei-

ben.
4

E magukratalálás folyamatában igen jelentõs

szerepet játszottak a kivándorlók által alapított

egyházközségek, fraternális egyesületek, újságok,

és különbözö kulturális egyesületek, melyek nagy-

részt pótolták az otthon hagyott falusi társadalom

által nyújtott védelmet, biztonságérzetet, és szóra-

kozási lehetõségeket. Az utóbbiak között igen je-

lentõs szerepet játszottak az emigránsok által élet-

rehívott mûkedvelõ színházi csoportok, melyek —

a korabeli amerikai—magyar irodalommal karölt-

ve — egy-egy röpke pillanatra kiemelték az igen

nehéz körülmények között dolgozó kivándorlókat a

mindennapi élet keserveibõl, s ezáltal élhetõbbé

tették a különben sok megpróbáltatással telített

életüket.

A pionír amerikai—magyar irodalomhoz ha-

sonlóan, a századforduló amerikai—magyar szín-

játszása is a kivándorolt magyar tömegek szerény

szellemi igényét tükrözi vissza. Igaz, hogy ez az

igény évtizedek folyamán lassan emelkedett.

Azonban még a huszadik század közepén sem ju-

tott el odáig, hogy tömegesebb igény jelentkezett

volna a komolyabb drámák iránt — legalább is

nem magyar nyelven. Az angol nyelvû amerikai

színházhoz történt átpártolás viszont — mely el-

sõsorban az amerikai társadalomba sikeresen be-

épült szellemi egyének esetében jelentkezett —

nemcsak szellemi igényemelkedésnek, de az ame-

rikai—magyar élet fokozatos fölszámolásának és

az azzal járó beolvadási folyamatnak is a megnyil-

vánulása volt.

Persze ugyanakkor ez a folyamat magyar sikere-

ket is hozott. Amikor a huszas évek folyamán Mol-

nár Ferenc, Lehár Ferenc, Herczeg Ferenc, Kál-

mán Imre és más magyar szerzõk írásai elárasztot-

ták az amerikai színpadokat, ezt a jelenséget min-

den amerikai—magyar a magyar szellemiség, illet-

ve a magyar mûvelõdés sikereként könyvelte el.
5

E

siker következtében „sok-sok ezer amerikai—ma-

gyar lelke fürdött meg magyar szerzõ darabjainak

... felemelõ érzésében”.
6

Az elõadások közben pe-

dig ugyancsak sokezer magyar szeretett volna föl-

kiáltani: „Én is magyar vagyok..., mint a darab író-

ja, aki nektek annyi gyönyörûséget szerez, akinek

ötletessége megnevettet, mély filozófiája gondol-

kodásra késztet, és aki most, ezen az estén meghó-

dított, fogva tart titeket”.
7

Persze, itt azt is kényte-

lenek vagyunk megjegyezni, hogy ezek a magyarság

hírnevét népszerûsítõ szerzõk nem amerikai, ha-

nem hazai magyarok voltak, akik nem jelenlétük-

kel, csupán szellemi termékeikkel gazdagították az

Újvilágot.
8

Az amerikai—magyar színjátszás tehát mind

tartalomban, mind nívóban sok kívánnivalót ha-

gyott maga után. De a reá nehezedõ feladatok is

súlyosabbak és sokrétûbbek voltak. A hazai ma-

gyar színjátszás ugyanis a tömegszórakoztatás

mellett csupán kultúraemeléssel foglalkozott. Az

amerikai—magyar színjátszás azonban a magyar

nyelv, a magyar mûvelõdés, és a magyar nemzettu-

dat megóvásának és terjesztésének is letéteménye-

se és eszköze lett. Mint Kende Géza írja fönt emlí-

tett mûvének kiadatlan harmadik kötetében: „Ame-

rikában nem volt tilos a magyar sóhajtás, a magyar

szó, mégis összehasonlíthatatlanul nagyobb hiva-

tás várt a »nemzet napszámosaira«, akik a szó

tényleges értelmében napszámosok, bérmunkások

voltak, és csak este, amikor már lemosták arcukról

a füstös gyárak szénporát, változtak át színészek-

Várdy Béla1

Az amerikai—magyar színházi élet megszületése és kifejlõdése2

1. rész



ké, vagy ahogy õk mondták magukról, az egymás

között való beszélgetésben: mûvészekké”.
9

Az elsõ világháborút megelõzõ mintegy félévszá-

zadot magában foglaló amerikai—magyar múlt

hõskorában — de bizonyos fokig még a két világ-

háború között is — az Újvilágba került magyar

színészek helyzete és szerepe inkább a reformkor

elõtti, valamint a Bach-korszak hazai magyar szí-

nészeinek helyzetéhez és szerepéhez hasonlított.

Az egykor oly nagy népszerûségnek örvendõ Vas

Gereben (1823—1868) által „nemzet napszámo-

sai”-nak nevezett vándorszínészek ugyanis azok-

ban a sötét korokban épp úgy városról városra és

faluról falura járva „élesztették a magyar érzést,

szították a hazaszeretetet, terjesztették a magyar

nyelv szépségeit”
10

, mint néhány évtizeddel késõbb

az amerikai—magyar vándorszínészek is Amerika

magyarlakta központjaiban, kisvárosaiban, és oly-

kor még az isten háta mögötti bányatelepek nyo-

mortanyáin is.

Igen lassan és sok csetlés-botlás közepette, az

amerikai—magyar színjátszás mégiscsak megin-

dult, s a huszadik század elejére a maga módján

kivirágzott. Ez a kivirágzás persze sohasem érte el

az önfenntartáshoz szükséges szellemi és anyagi

nívót, de valahogy azért mûködött. Az amerikai—

magyar színpad megszületése és mûködése viszont

— hasonlóan az egyházközségek, testvérsegítõ

egyesületek, magyar nyelvû újságok, valamint kü-

lönbözõ magyar egyesületek mûködéséhez — szin-

tén hozzájárult az újvilági magyar kulturális és tár-

sadalmi élet kiteljesedéséhez.

A második világháború kitörésekor az ameri-

kai—magyar színjátszás már hét évtizedes múltat

tudhatott maga mögött. Gyökerei 1869-ig nyúltak

vissza, mikor New York városában egy mûkedvelõ

csoport színre vitte Szigligeti Ede „Szökött kato-

na” címû népszínmûvét. Ezzel indult meg az ame-

rikai-magyar színjátszás kifejlõdése, mely a követ-

kezõ hét évtized folyamán három stádiumon ment

át, s ennek következtében három alfejezetre oszt-

ható: a mûkedvelõ színjátszást felölelõ úttörõkor-

szakra (1869—1905), a mûkedvelõket követõ hi-

vatásos színészek korára (1905—1921), valamint

a második világháború kitöréséig tartó hazai ven-

dégszereplések korára (1921—1939).

A „Szökött katoná”-tól a „János vitéz”-ig 

(1869—1905)

Az amerikai-magyar színjátszás elsõ és leg-

hosszabb korszakának fõbb jellemzõi az egyszerû

gazdasági kivándorlók szerény kultúrigénye, a saj-

tó és a nagyközönség legmesszebb menõ jóindula-

ta, a „szûzközönség” könnyû kielégíthetõsége, va-

lamint a mûkedvelõ színjátszás elterjedése egész

Magyar-Amerikában.

Mint sok más vonalon, a színjátszás területén is

New York városa volt az úttörõ. Legtöbb kivándor-

ló ott lépett elöször Amerika földjére, s azok jelen-

tõs része nem is igen ment tovább, ha csak nem

várta õket valamely rokon vagy jóbarát a nyuga-

tabbra fekvõ iparvárosok és bányavidékek egyikén.

New York-ban alakult meg 1865-ben az elsõ mara-

dandó magyar egyesület, a „New Yorki Magyar

Egylet” is, mely elsõként szervezte meg az ameri-

kai—magyar mûkedvelõ színpadot, amikor 1869-

ben elõadta Szigligeti Ede (1814—1878) igen

népszerû „Szökött katona” címû darabját. Ezt

1877-ben Szigeti József (1822—1902) „A vén

bakancsos és fia, a huszár” címû darabja követte,

majd 1885-ben Csepreghy Ferenc (1842—1880)

„A kitûnõ vendég” címû egyfelvonásos vígjátéka.
11

Az utóbbiról különben már Magyarországon is

megemlékeztek a Budapest címû lap 1885. decem-

ber 17-ei számában, ahol még az amatõr szereplõk

neveit is fölsorolták, akik természetesen mind

„igen jól játszottak, s élvezetes estét szereztek a

közönségnek”.
12

Az ilyen névfölsorolás különben

szerves részévé lett az amerikai—magyar újság-

írásnak, amely minden megmozdulás vagy esemény

leírását az ott megjelentek vagy szereplõk lehetõ

legtrészletesebb megnevezésével fûszerezte. Az

ilyen nyilvános elismerés ugyanis egyik legfonto-

sabb föltétele volt az olvasóközönség megtartásá-

nak, illetve az újságok életképességének és fönn-

maradásának.
13

Az 1887-es év egy újabb mérföldkövet jelentett

az amerikai-magyar színpad történetében. Az egy

évvel korábban érkezett Miskolczy Henrik (1860-

1918) színész, újságíró és színmûíró ugyanís az év

január 16-án megalakította a „New Yorki Magyar

Mûkedvelõ Társaság”-ot, amely aztán a mükedvelõ

elõadások egész sorát indította meg. Már 1887 fo-
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lyamán oly közismert népszínmûvek kerültek szín-

re, mint Rákosi Jenõ (1842—1929) „Leánykérõ”

és „Tótleány”, Csiky Gergely (1842—1891) „Cif-

ra nyomorúság”, Csepreghy Ferenc „A sárga csi-

kó”, valamint Miskolczy Henrik „Kicsike”, „Nótás

Kata”, és „Falurossza” címû szerzeményei. Köz-

ben Miskolczyhoz csatlakozott az újonnan érkezett

Feleky Károly (1863—1930) zenész, karmester és

színházszervezõ, aki késõbb az angol nyelvû ma-

gyar hungárikák gyûjtõjeként, valamint a

gyûjteményébõl alapított New York-i „Feleky

Könyvtár” szellemi atyjaként szerzett hírnevet

magának.
14

A Miskolczy-vezette „New Yorki Mûkedvelõ

Társaság” azonban nem sokáig maradt egyedül a

porondon. Még azon év végén versenytársai akad-

tak a hirtelen megalapított „Elsõ Magyar Társalgó

és Betegsegélyzõ Egylet”, valamint a „Teleky Drá-

mai Egylet”-ben, mely egyletek „A cárnõ foglya”

és a „Cigány” címû darabokkal léptek színre. Ez-

zel aztán meg is indult a személyi indulatoktól

sem mentes versengés a különbözõ színházegyesü-

letek között, mely verseny ezt követõen állandó

jellegzetessége lett az amerikai-magyar színház-

kultúrának.

Egyletek jöttek és egyletek mentek. Ha egy ma-

gyar településen egy színházegylet alakult, akkor

néhány hónapon belül biztosan megalakult a ver-

senytársa is, annak ellenére, hogy legtöbb telepü-

lés még egy állandó színházat sem volt képes eltar-

tani. De hát, mint Kende írja, „Magyar-Amerika

társadalmi és egyleti életében mindig úgy volt,

hogy ha már sikeresen mûködött valamely kultúrin-

tézmény, menten ellenegyesületet alakítottak azok,

akiknek fájt a másik megérdemelt sikere”.
15

Így

volt ez New Yorkban, így volt Clevelandben, így

volt Chicagóban, s így volt szinte minden ameri-

kai—magyar telepen. S vonatkozott ez nemcsak a

színházegyesületekre, de az újságokra, testvérsegí-

tõ egyletekre, politikai csopottosulásokra, sõt még

az egyházközségekre is. Az egyleti és egyházi

vezetõk személyi ellentétei ugyanis legtöbb esetben

nem békés kompromisszumokhoz, hanem indula-

toktól kísért szétszakadásokhoz, valamint ellen-

egyesületek, ellenegyülekezetek, sõt ellenegyházak

alapításához vezetett.

A századvég és századelõ Magyar-Amerikájában

tucatjával alakult rivális és legtöbb esetben élet-

képtelen színházegyesületeket nem érdemes felso-

rolni. 

A már említett New York-i egyesületeken kívül

soraikat az 1889-ben alakult chicagói „Elsõ Ma-

gyar Társalgó és Mûkedvelõ Egylet”, valamint az

1891-ben alapított Cleveland-i „Elsõ Magyar Mû-

kedvelõ Társaság” nyitotta meg. Clevelandben

azonban már a Mûkedvelõ Társaság megalakulása

elõtt, 1888-ban voltak színielõadások, elsõsorban

a mindig új utakat keresõ Miskolczy Henrik jóvol-

tából, aki ugyanazon év szeptemberében a „Leány-

kérõ” és a „Tótleány” címû darabokat hozta 

színre.

Az amerikai—magyar színjátszás harmadik

mérföldköve az 1889-es év volt. Akkor adták elõ

ugyanis az elsõ Amerikában szerezett, amerikai-

magyar tárgyú színmûvet, az ismeretlen szerzõ tol-

lából származó „Shop leány” (Mûhely leány) címû

darabot. Igen gyönge munka lehetett, hisz csupán

egyszer került színpadra, és akkor is kevés siker-

rel. Még a mûkedvelõ elõadásokkal igen kesztyûs

kézzel bánó Amerikai Nemzetõr kritikusa is „férc-

mû”-nek jellemezte, habár kiméletességbõl a szer-

zõ nevét elhallgatta. Bírálatát a következõ sokat-

mondó Petõfi idézettel fejezte be:

Nagyságos úr! Kecskeméten 

Az ön atyja csizmadia.

Jobb lett volna önnek is e

Mesterségnél maradnia.
16

Ez a „suszter, maradj a kaptafánál” jelentésû

idézet azonban ahelyett, hogy megijesztette volna,

inkább fölbátorította az amerikai—magyar rímko-

vácsokat. Két év múlva, 1891-ben ugyanis további

három hasonló jellegû darab került föltálalásra.

Ezek között szerepelt a késõbb nagy hírnévre szert

tett Kohányi Tihamér „A greenhornok” (A zöldfü-

lûek) címû bohózata, Maróth Ince néven író Mor-

genstein Ignácz „Senki fia” címû népszínmûve, va-

lamint Orbán Gyula „A becsületes ember” címû ha-

sonló jellegû darabja. Kohányi és Orbán mûvei

Cleveland-ben, Maróth darabja pedig New York-

ban került elõadásra. A korabeli kritikák alapján

nyilvánvaló, hogy egyik sem volt nagy irodalmi mû,



s hogy a három közül csak az utóbbinak volt vala-

mi irodalmi értéke. Az Amerikai Nemzetõr kritiku-

sa ugyanis ezekkel a szavakkal fejezte be a „Senki

fia” elõadásának ismertetését: „Válogatott közön-

séggel zsúfolásig megtelt ház; egy sima menetû, jó

összjátékkal kísért elõadás; lelkes éljenezésekkel

távozó hallgatóság... Maróth Ince eme elsõ kísérle-

te sokkal jobban kiállta a tûzpróbát, mint azt hit-

tük”.
17

Sajnos Maróth/Morgenstein nem sokáig élvez-

hette színmûírói sikereit, ugyanis ez a verseket is

írogató szerény kis New York-i magyar, aki önmaga

szerencsétlen életét írta bele a „Senki fia” címû

mûvébe, mindössze hat héttel élte túl „nagy” szín-

házi sikerét. Huszonnyolc éves korában halt meg,

anélkül, hogy igazi kilétét fölfedt,e és igazi tehetsé-

gét kibontakoztatta volna.

A másik két szerzõ közül Kohányi Tihamér oko-

san visszavonult a színmûírástól, és még ugyan-

azon évben megalapította a késõbb nagy hírnévnek

és befolyásnak örvendõ Cleveland-i Szabadság cí-

mû heti-, majd napilapot. Orbán még kísérletezett

egy „Felsült grófné” címû második darabbal is, de

azzal csak õ maga sült fel. Azt követõen tehát õ is

szögre akasztotta írói kalapját, és eltûnt a nagy

amerikai ismeretlenségben.

A század utolsó évtizedét a föntiekhez hasonló

színmûvek és színházi egyesületek gyors elterjedé-

se jellemezte. Tucatjával alakultak további kultúr-

és színházegyesületek, nemcsak a már említett há-

rom nagy központban és az 1893-ban hozzájuk

csatlakozó Pittsburghben, de sok egyéb magyarlak-

ta kisvárosban is. Így például a New York hatáskö-

rébe tartozó, de már New Jersey és Connecticut ál-

lamok területén fekvõ Newark, Trenton, Bridge-

port, és South Norwalk városokban, Cleveland ha-

tósugarába tartozó Akron, Youngstown és Lorain

magyar telepein, valamint Pittsburgh környékén

fekvõ McKeesport, Homestead és Braddock ipar-

városkákban.

A darabok jellege is változatlan. A már említett

népszínmûvek és bohózatok mellett csupán azok-

hoz hasonló mûvek kerültek föltálalásra. Így példá-

ul a korabeli Magyarországon is tömegnépszerû-

ségnek örvendõ „Liliomfi”, „Ingyenélõk”, „A ké-

rõk”, „Dobó Katica”, „A hat ökrös gazda”, „A pró-

baházasság”, „Suhanc”, „Sárga csikó”, „Rudolf

szerelme”, „Királyfogás”, „Csikós”, „Huszárszere-

lem”, „A háromszékí lányok”, „A legény bolond-

ja”, „A három Kázmér”, „Péntek este”, „Viola, az

alföldi haramia”, „Az egyetlen lány”, „A veresha-

jú”, „Az eladó leány”, „Proletárok”, „A bor”, „Gyi-

mesi vadvirág”, „Tartalékos férj”, „Amit az erdõ

mesél” és még sok ezekhez hasonló darab, mind

oly ismert szerzõ tollából, mint a fönt említett

Csepreghy Ferenc, Csiky Gergely, Rákosi Jenõ,

Szigligeti Ede és Szigeti József, vagy a már akkor

is klasszikusnak számító Kisfaludy Károly

(1788—1830), illetve a nagy népszerûségnek ör-

vendõ Tóth Kálmán (1831—1881 ), Abonyi Lajos

(1833—1898), Gerõ Károly ( 1856—1904),

Konti József (1852—1905), Szomory Dezsõ

(1869—1944) és Guthy Soma (1866—1930).

Ezekkel az elöadásokkal járó nagy munkát mind

mûkedvelõk végezték. Mûkedvelõk voltak a színé-

szek, mûkedvelõk az igazgatók és a rendezõk, mû-

kedvelõ volt a kisegítõ személyzet, mûkedvelõ

(újonc) a közönség nagyrésze, és mûkedvelõ még

az színielõadások kritikusainak jelentõs része is.

Talán éppen ezért is ment minden viszonylag zök-

kenõmentesen. A mûvészi kívánalmak szerények

voltak, minden résztvevõ tele volt lelkesedéssel,

egyszerû elismerésen kívül más elvárásaik nem vol-

tak, és akkor még egy szereplõ vagy rendezõ sem

igyekezett a színészetbõl megélni. Tehát az elkerül-

hetetlen személyi csatározásoknak sohasem volt

kenyérharc jellege.

A sajátos amerikai—magyar világból kinõtt

amatõr színjátszás megmozgatta az amerikai ma-

gyarság jelentõs részét. Ambíciózus fiataloknak

mozgásteret adott, megismertette velük és tovább-

adta nekik a magyar nyelvû kultúrát, bizonyos fo-

kon mûvelte õket, s ugyanakkor közösségi szelle-

met, összetartozási érzést is kifejlesztett bennük.

Mindez hatalmas szellemi és lelki erõt képviselt,

amely erõ azonban nem volt képes túlélni a hivatá-

sos színészek megjelenését. Megjelenésüket köve-

tõen a három évtizedes múltat bíró amerikai—ma-

gyar mûkedvelõ színjátszás részben elsorvad, rész-

ben háttérbe szorult, és csupán idõnként tört

megint a felszínre.

(folytatjuk)
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