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vastag papíroson, aranynyomású keretben mégis megjelent a „Költői
üdvözlet" — „Császár és Császárné
Ő Cs. Kir. Felségeik Legmagasabb
boldogító ittlétének első napján", de
— névtelenül. Minthogy ez a szám
ma a legnagyobb ritkaságok közé
tartozik, a hosszú és terjengős „költeménynek" néhány jellemző sorát
ideiktatjuk:
Budapest fölött, titkos bűnjelül,
Egy gyönyörű b á r á n y f e l h ő repül:
Tavaszhajnalok fehér leánya,
A z elalvó csillagok szép á r n y a . . .
„ . . repül a n é p n e k á l d á s a
M i n t a s z e r e t e t b á r á n y f e l h ő j e...
S a budapesti nép hű érzéssel
Ezt énekli dalos ünnepléssel:
„Üdvözlégy szép Császárné, a
Birodalom angyala,
Reményink hajnalcsillaga,
Örömeink hajnala.
Üdvözlégy ifjú Császár, a
Birodalom atyja
Koronádat a boldogság
Napja ragyogtassa.
Mint fejedelmi talizmán,
Beföd, bármily vész jő,
Mint sérthetlen tündérpalást,
Ez a — b á r á n y f e l h ő .

A teljes szövegben ez a bárányfelhő hatszor kerül elő; úgy látszik
ezt sajtolta ki írójából az ihlet. Vajj o n csakugyan Lisznyai Kálmán
írta volna ezt a verset, amint Arany
tudja s Benkó is Aranyról írt könyvében, az kétséges. Lisznyai akkoriban betegen feküdt (Liszt Ferenc
is látogatásakor ágyban találta.)
Igaz, hogy anyagilag szűkös viszonyok közt sínylődött; de a vers
olyan kietlenül lapos, nyelvében és
formájában olyan tökéletlen, anynyira nem vall a Palóc Dalok és a
Madarak Pajtása írójának cifra és
sallangos, szertelenségekben dúskáló
modorára, hogy már e miatt is kételkednünk lehet az ő szerzőségében.
Az is alig gondolható el, hogy Lisznyai, kit a császári hadseregben tett
kénytelen szolgálata nem tört meg,
aki cifra szűrben dalolta végig az
országot, izzó hazaszeretetet hirdetve, most zsoldért üdvözölje azt,
aki nemzetét letiporta. Lehet, a hivatalos lap szerkesztőségében, Nádaskay Lajos műhelyében ütötték
össze szorultságukban, s aztán azt

a mendemondát terjesztették, hogy
Lisznyai a szerző. Talán kiderül
még ez is a bécsi titkos levéltár irataiból. Időközben Arany a fiókjában
tartotta a Walesi bárdokat (egyetlen
költeménye, melynek — bár csak látszólag—külföldi a tárgya), melyben
a bárd így köszönti a leigázott tartományt látogató Edvárd királyt:
„Neved ki dicscsel ejtené Nem él oly
welszi bárd!" — Mikor 1863-ban a
koszorúban közzétette, a cím alá ezt
írta: „Ó-ángol ballada", úgy hogy
bárki fordításnak is tarthatta. Áz
évvégi tartalomjegyzékben azonban
már a maga szerzőségét fejezi ki e
megjegyzés: „Ó-ángol modorban."
Ez volt a válasz Báró Hauer Istvánnak, a „jó úr"-nak csábító aranyaira.
Tolnai Vilmos
PARASZTSZÍNHÁZAK. A színjátszás-történet a mult század végén vonult be a német egyetemekre. Max Hermann, ma a berlini egyetem rendes tanára, volt az
első modern színház-történész, akit
a tudományos világ is elismert. Komoly részletkutatásai, alapos könyvei és tanítványainak nagy serege
bizonyítja, hogy új irányt tudott
szabni a modern színjátszástörténet
tudományának. A német egyetemek
azóta külön színháztörténeti tanszéket állítottak fel; az új tanárok külön előadásokat tartanak a színházról és Kölnben néhány év óta színháztörténeti doktorokat avatnak. A
színházat és irodalmat tehát már az
egyetemen is kettéválasztják és az
egyes professzorok csak a kettőnek
egymásra való hatását tárgyalják.
Mert színházról, még a szó legszorosabb értelmében vett színjátszásról
sem lehet beszélni dráma nélkül, viszont, ha bizonyos speciális kérdésekre szorítkozunk, tisztán áll előttünk a színháztörténet problémája.
A legelevenebb példa erre Kutscher Artúr tudományos munkássága, aki színháztörténetet ad elő
a müncheni egyetemen. Kutscher
nemcsak nemzeti, hanem általános
színháztörténettel is foglalkozik és
a stílus fejlődését kutatja. Hogyan
nyilatkozik meg az ember egyénisége, nemzeti sajátsága a színpadon,
mi az, ami kiragadja az egyént az
időnkint változó nemzetközi stílus
tengeréből? A játék, melyre a művészetek eredetét vezették vissza, az
ösztönös játék-kedv megtalálható-e
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ma is a primitiv embernél? Kutscher
elméleti előadások helyett a bajorosztrák parasztszínházakra
hívta
fel tanítványai figyelmét. Kiválasztott három falut, melyek három
különböző stílust képviselnek és
maga vitte el hallgatóit a parasztok
színházi előadására. Az élő példa
egy új világot nyitott meg és feleletet ad számtalan kérdésre, melyre
eddig hiábavártunkválasz.
A parasztszínházak igazi és eredeti jellegét a bajor-osztrák műkedvelők őrizték meg. Parasztszínházon gyakran falusi, azaz vidéki
színtársulatok előadásait értették. A
kis városokból elszakadt modoros,
rossz színészek jártak faluról falura
és otromba élcekkel mulattatták a
parasztokat. E három falu — Kiefersfelden, Vorder-Thiersee és Bayerischzell — színészei azonban műkedvelők; a parasztok megmaradtak
eredeti foglalkozásuk mellett és
nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy
l'art pour l'art dolgoznak. Minden
tavasszal új erővel látnak munkához s alig van falu Dél-Bajorországban, Tirolban vagy Salzburg környékén, melyben ne tartanának
minden évben rendszeres színházi
előadásokat. A kisszámú lakosságból telik ki színész és közönség is.
Állandó színpaduk van, gyakran a
helybeli
korcsma
nagytermében,
vagy az e célra épült nagy faházban. Díszletekkel és kosztümökben
játszanak. Flintsbach és az Inn melletti kis Kiefersfelden hatvannál
több szereplővel mutat be darabokat. Erl és Vorder-Thiersee több
száz színésszel adja a passziójátékokat, sőt Thiersee az idén még Tell
Vilmos előadására is vállalkozott.
Több százados hagyomány
folytatasa ez a bajor-osztrák parasztok
színjátszása. Kiefersfeldenben már
1611-ben tartottak előadásokat és
1836-ban építették a mai passio-színházukat óriás színpaddal és ötszáz
nézőnél többet befogadó nézőtérrel.
A X V I I I . század végén élte virágkorát a bajor-osztrák paraszt-színház; a kiefelsfeldeni színház könyvtára még az e-század-eleji darabokat
is megőrizte. Nyomtatott könyvre
azonban sohasem volt pénzük; a
parasztok maguk másolták a darabokat, ezzel űzték el a hosszú téli
esték unalmát. A darabok tárgya a
bibliához vezet vissza: Krisztus szü-

letése, szenvedése és feltámadása
elevenedik meg a színpadon. De igen
gyakoriak a lovag- és rabló-történetek is; az istenítélet pedig mindig
kedvenc tárgya volt e játékoknakc
Mikor Hieronymus, salzburgi érsek
a X V I I I . század végén felvette a
harcot az egészségtelen színházlázzal, kénytelen-kelletlen megvallotta,
hogy saját udvari színházában „a
közóhajnak engedve, ünnepnapokon
egy ó-német lovag- és
istenítéletszínjátékot adnak". A darabok szerzője csaknem mind ismeretlen, néhány nevet azonban említhetünk. A
legrégibb színpadi szerző Thomas
Strasser, akinek egyik darabján az
1769-es dátum áll, a legismertebb
azonban Josef Schmalz szénégető,
aki 1843-ban halt meg Brixleggben.
Schmalz a legtermékenyebb írója az
Innvölgyi
népszínházaknak,
régi
történetekből és népmesékből gyorsan összeütött egy színdarabot; s
legszívesebben megrendelésre, néhány forintnyi honoráriumért dolgozott. A maga idejében is már „Paraszt-Shakespeare"-nek hívták. A
legfiatalabb színpadi szerző Sylvester Greiderer, még ma is él. A prózai életben cipész, mellesleg a kufsteini városi kápolna zenemestere.
Greiderer maga is ír darabokat, de
leginkább a könyvtárban őrzött
anyagot dolgozza át és alkalmazza
színpadra. A kiefersfeldeni színházban legutoljára bemutatott darabhoz, melyet I. Mayerhofer írt, Greiderer szerzette ,,a zenét és éneket".
„Richard und Wulfhilde" a darab
címe, melyet az idén játszottak a
kiefersfeldeni Volkstheaterben. Nagy
lovagjáték az ököljog korából. Parasztok jönnek-mennek a színpadon,
nagykezű, nagylábú, de lovagruhás
parasztok. Szeretik a romantikust, a
drámait, ami náluk egyértelmű a
rettenetes,
hátborzongató
cselekménnyel. Az író széles ecsetvonásokkal veti oda a legtarkább színeket: Wulfhilde szereti Richardot,
aki viszont Berthába szerelmes. A
jó és rossz küzdelme ez az ideális
férfiért. Wulfhilde erélyes leány,
apja helyett ő parancsol a várban
és azonnal tettrekész. Kéri Richardot, hogy „legyen az övé". Richard
azonban hű marad Berthához,Wulfhilde pedig cselhez folyamodik. Elfogatja egyetlen szerelmét és börtön mélyére vetteti; kenyéren és vízen tartja és Richard szíve — cso-
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kerül színre. A salzburgi érsek is
dálatoskép — még mindig nem doeljött az előadásra. Csend, Fekete
bog a var úrnőjéért. Mitévő legyen
szalonkabátos úr jelenik meg a
a szegény Wulfhilde? Parancsot ad
színen (gömbölyűre vasalt nadrág, a
ki, mellyel éh-halálra ítéli a lovagot.
gallér éle a fülét horzsolja), a püsNégy óra hosszat tart ez a küzdepököt üdvözli. A süllyesztett zenelem, amint a lovagruhás kemény
kar rázendít, marsot játszik. A fúvóparasztleány halálra kínozza a szeés tányérhangszerek dominálnak, no
relmes lovagot. A közönség könnyemeg a „kunst-pauzák'; a laikus
zik és remegve várja az ígért kedminden percben azt hiszi, hogy már
vező megoldást. És valóban! Két
vége van. — Tell Vilmos közelebb áll
csirkefogó — mintha a „Sok hűhó
a parasztok egyéniségéhez. Ezúttal
semmiért" mulatságos figuráit látcsak Berta von Bonneck és Johannók magunk előtt — betör a vár pinnes Porteide hatnak groteszkül; de
céjébe, ahol Richard már félholtan
a parasztok szeretik a romantikát és
fekszik. Megkínálják étellel-itallal és
a szereplőknek nagy sikerük van.
megszöktetik. Következik a harc,
A többi színész önmagát adja; a
összeütközés a színpadon. Az intricímszerepet a multévi passziójátékus, aki Wulfhildét minderre rábeszélte, együtt pusztul a gonosz kok Krisztus-személyesitője játssza:
maga a megfontolás és nyugalom.
leánnyal. Richard elnyeri Bertha
Egyszerűségében van valami magákezét: s vége jó, minden jó.
val ragadó, alakításával többet fejez
A darab hullámzó kompoziciója
ki, mint sok hivatásos színész előShakespeare-modorú: a jelenetek
kelő színházak színpadán. A leghol Wulfhilde várában játszódnak,
tökéletesebb színpadi alakítást Gesshol Richard apjánál, aki már elsiratta
fiát. A színpadot is a darab beren- ler személyesítője adja; színei kissé
rikítóak, de biztosan mozog a színdezésének megfelelőleg formálták és
padon. Kész színész, akármelyik
színháztörténeti szempontból a színnagy színházban megállná a helyét.
padnak ez a megoldása a legérdekesebb. Itt gyakorlati alkalmazás- A papot hivatásos pap játssza; szívességből vállalta a szerepet. Hiányban látható a régi, beállított kuliszzik belőle a parasztok naivsága:
sza-színpad. A kulisszának mindkét
tagoltan, rosszul hangsúlyozva beoldalát használják, de az egyes olszél, ő a legunalmasabb. De — irodalon is változhat a kép; mint egy
dalmi nyelven szaval! Mert a töbkönyvben, úgy lehet lapozni a bebiek kiejtése — és ez a legkülönösebb
állított — tehát nem a zsinórpadlásaz egész előadásban — a lehető legról leeresztett — kulisszán. Zsinórvegyesebb. A versek összefolynak, a
padlása is van a színháznak, de csak
darab mankóval jár! Valóban érta hátképnél használják. A változáhető, hogy Schillernek, aki nem besok nyilt színen, de világos színpaszélt tiszta irodalmi németet, sohadon történnek.
sem volt igazi sikere, amikor maga
Nagyjában ugyanez a beosztása . olvasta fel darabjait.
van a vorderthierseei színháznak.
A harmadik színházi előadást a
Gyönyörű helyen fekszik, magasan
bayerischzelli parasztok tartották.
a hegy oldalán. Lent a tó látható, az
A falucskában nincs külön színház,
út mellett a kis fehérre meszelt tema korcsma nagytermében játszanak
plom; körben magas hegyek, a Bőse
— vígjátékot. Előadásuk a három
és Zahme Kaiser égbenyúló csúcsai.
közül a legérdekesebb, a legjellemCsak egy meredek út vezet a színzőbb. Bajor paraszt, falubéli, írta a
házhoz; a közönség mint hosszú fedarabot, amelynek hősei bajor pakete szalag húzódik felfelé: dirndlirasztok. Nemzeti tánc és ének tarruhás leányok, férfiak tiroli viseletkítja az előadást. Az asszonyok is
ben, asszonyok koszorúba font és
olyan szerephez jutnak, melyet könyfekete szalaggal átkötött hajjal, kis
nyebben tudnak megoldani; ezúttal
fekete zsirárdi kalap-féle a fejük
búbján; papok a környékből, né- sem kedvesek, nem is vonzók, de leghány nyaraló, a professzor és a fele- alább olyanok, mint az életben. A
darab helyzetkomikumra és intrisége szintén nemzeti viseletben.
kára van építve, s egészen mulatA vorderthierseei parasztok előságos. Főhőse egy hosszú, magas
adása premiere-számba megy: paszszió-színházukban évek óta először legény, valami erdőőr; ő intézi az
emberek ügyes-bajos dolgait. A vaadnak profán darabot: Tell Vilmos
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dász is az ő segítségét kéri, mert
szerelmes egy szép fiatal leányba,
akire a polgármester is szemet vetett. A leány a vadászt szereti, a
szülők az öreg polgármester udvarlását fogadják szívesen. Az erdőőr,
hogy a szerelmeseken segítsen, a
polgármesternek is megigéri, hogy
a kezére játssza a leányt, de „a szabály szerint udvariasan kell bánnia
az emberekkel". (Ezen aztán nemcsak a színpadon, de a nézőtéren is
nagyot nevetnek.) Kezdődik a csalafintaság, sokat isznak és hogy minden felvonásnak meglegyen a maga
csattanója, a polgármester következetesen berúg. — Végül a polgármester lezár minden ajtót, de az
ügyes erdőőr mégis összehozza a
szerelmeseket: egy nagy hordóban
csempészik be a vadászt. A polgármester rájön mindenre, de már csak
egy buta parasztlegényt talál a

hordó fenekén: a társulat komikusát. A szerelmesek megszöknek s
tánccal és házassággal végződik a
darab.
Jókedvűen és elég tempósan játszanak; néhány gesztust gyakran
ismételnek: egymás vállára teszik a
kezüket és ha valaki szomorú, akkor
is a vállára tett kézzel vigasztalják
a szegényt. — A férfiak általában
tehetségesebbek, mint az asszonyok.
Ambicióval játszanak, tehetségük jóval nagyobb az átlagosnál. Büszkék
szórakozásukra és komolyan veszik
„művészetüket". Nagy lelkesedés és
régi kultúra bizonyítéka a bajorosztrák
parasztok
színészkedése.
Schiller is tanult a néptől s a régi
német színházat, Hans Sachs mesterdalnok színházát, csak a mai parasztszínházak közvetítésével érthetjük meg igazán.
Siklóssy Pál.

HIBAIGAZÍTÁS. „Az oláh kérdés" című, mult havi
számunkban megjelent tanulmányban a 259. lap 28. sora helyett
ez olvasandó: Az első kérdést azért kell felvetni, mert hiszen
akkor, mikor még. — A 262. lap 27. sorában pedig a Duna
oláh neve van hibásan szedve. E név helyesen így írandó:
Dunárea.
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