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AZ ELSŐ FAUST-DRÁMA A MAGYAR SZÍNPADON. 

A német színpad Goethe Faust-ja helyett előbb Klingemann 
Faustjával ismertette meg színházlátogató közönségét és állítólag az 
a bosszantó megjegyzés, hogy Klingemann a saját Faustjának nem 
akar konkurrenciát csinálni, ez vitte volna rá magát Klingemannt, hogy 
1829-ben a Goethe Faustját először ő hozza színre Braunschweigban. 
(H. Laube. Das Norddeutsche Theater. Leipzig, 1872. S. 80—81.) 
A magyar színpad is előbb ismerte meg Klingemann drámáját, 
mielőtt a Goetheének színrehozatalára csak gondolhatott is volna. 
Ennek kettős magyarázata van. Az egyik, hogy a magyar színpad 
már vándor éveiben szerette a spektakulumos darabokat és a másik 
az, hogy Goethe Faustjának első magyar fordítása (az I. rész) Nagy 
Istvántól csak 1860-ban jelent meg nyomtatásban. 

A fennálló cenzúrai szabályok révén a magyarországi színpado-
kon csak olyan drámákat volt szabad előadni, melyek Bécs vala-
melyik színpadán legalább két előadást értek meg. Ez főleg a német 
színpadokra volt irányadó, de a magyar színpadok is követték, bár 
az ellenőrzés kijátszása a legnagyobb könnyűséggel ment, mert a 
magyar hatóságok csak nagyon feltűnő esetekben alkalmazták a fenn-
álló szabályt s legfeljebb a Helytartó Tanács külön leiratára voltak 
kellő tekintettel. Egy tekintetben a magyar színpadok azonban 
mindig külön figyelemre méltatták Bécs színpadjait, midőn t. i. ott 
valamely hatásos új drámát adtak és az könyvalakjában is hozzá-
férhetővé vált. így történt, hogy Bécs után indulva, előbb Klinge-
mann drámáját hozták színre, mielőtt Goethe Faustjának előadására 
még csak gondolni is mertek volna magyar színészeink. 

J. Schreyvogel ezeket írta naplójába 1814 november 7-én. «Nach 
und unterm Essen las ich Klingemanns Faust, ein wildes Product, 
das aber die Kasse füllen kann». (J. Schreyvogels Tagebücher 
Herausg. von Karl Glossy. П. Theil. Berlin, 1903. S. 79.) A gyakor-
lati észjárású Schreyvogel helyesen ítélt, midőn Klingemann Faust-
jában nem művészi értékű, hanem csakis hatásosnak ígérkező «Kassa-
Stücköt» látott. 
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Előadásáig azonban még a bécsi cenzúra tisztító tüzén kellett 
átesnie. Az, amit Zettler censor a darab átdolgozásáról ír, mulat-
ságos adalék nemcsak általában a cenzúra, hanem különösen a bécsi 
cenzúra történetéhez, mert mint Glossy írja az Anmerkungjaiban : 
«das Stück musste für Wien gänzlich umgearbeitet werden.» Megelé-
gedve írja Zettler az átdolgozásról : «Nun ist es ein blosses Schau-
stück geworden (I), in welchem der Gang der Handlung schwach 
motivirt (!) daher (!) auch ganz unanstössig ist. Das bekannte Mär-
chen vom Paust ist als ein Beispiel menschlicher Yerirrung auf-
gestellt (!) und soll nach der Bearbeitung mehr errathen als verstan-
den werden (!'!).» 

Nem kevésbbé mulatságos az is, amit Zettler a darab alkalmivá 
és erkölcsjavítóvá tételéről í r : «Dem Vernehmen nach hat die 
Direktion dieses Stück für die Fasten- oder Adventzeit bestimmt ; 
bekanntlich war in früheren Zeiten Faust ein Volksstück für Ascher-
mittwoch und dgl. gewesen. Es ist auch wirklich die Tendenz ganz 
vom Laster abzuschrecken und nicht dahin zu führen». (L. idézett 
kiadásban Anmerkungen, S. 44 1—2.) 

Klingemann drámája ebben a bécsi, hivatalos szabályok szerint 
körülnyírt, szépen megfésült és a hallgató közönség szellemi korlá-
tozottságához idomított formában aztán színre is került a Theater an 
der Wien deszkáin 1816 március 14-én. 

Magyarországi története 10 évvel későbben kezdődik. Előadásá-
nak első biztos dátuma 1827 XII. 5, Pesten, midőn az erdélyi 
magyar színjátszó társulat második secessiós útjában ismét a fővá-
rosba kerül. A darab fordítója Komlóssy Ferenc színigazgató. Hogy 
miként fordította Klingemann drámáját : hű ragaszkodással-e az 
eredetihez, vagy pedig alkalmazkodva a bécsi átalakításokhoz, nem 
tudjuk megmondani, mert a fordítás nyomtatásban nem jelent meg, 
súgókönyvét pedig nem tudtuk eddig fölkutatni. Abból a körülmény-
ből, hogy ezzel a darabbal vidékről jött színészeink elő mertek állni 
a fővárosi magyar közönség elé, két dolgot lehet joggal következtetni : 
1. hogy ez a darab kipróbált hatású, jól összetanult darab lehetett 
és ennek következtében már 1827 előtt is adniok kellett vidéken ; 
2. a fordítás, illetőleg átdolgozás oly jó lehetett, hogy nem kellett 
szégyenkezniük miatta még a főváros magyar íróvilága előtt sem. 

Hogy minő hatással adták Pesten, erről nem maradt ránk semmi 
följegyzés és csak 7 évvel későbben jelennek meg róla az első nyom-
tatott kritikák, midőn a budai magyar színtársulat 1833-ban ide köl-
tözve 1837 húsvétjáig együtt maradt, hogy aztán tagjainak nagy több-
ségével első gárdája legyen az 1837 aug. 22-én megnyílt első állandó 
magyar színháznak Pesten. 
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A darabnak első és egyetlen budai előadása 1834 február 15-én 
volt s a kritikus szerint «elég borzasztólag ugyan, de művészi tekin-
tetben felette kevés érdekkel adatott.» Ennek fő oka abban rejlett, 
hogy Faust ábrázolója készületlenül lépett föl s azonfelül játékára 
nem fordított kellő szorgalmat. Szerepeiket csakis Helena ábrázolója 
Kántorné asszony és Faust Dither ábrázolója Nagy «vitték helyesen» 
s bizonyos tekintetben Pályné érdemlett dicséretet Katalin szerepé-
ben, bár ő is oly helytelenül deklamált, mint Bartha. Ez a gyönge 
előadás végleg eldöntötte a darab sorsát. 

A vidéki előadások közül a szatmári, (1834 febr. 23-án) egész 
jellegében azt mutatja, hogy a vidéki színészet csakis spektakulumos, 
vasárnapi közönség elé való darabot látott benne. Már a «nagy készü-
lettel» jelzett darab címe is ezt mutatja, mely így szól: «Doctor Faust, 
a moguntziai híres bűbájos ; vagy a négy halálos vétkek elkövetése. 
Nevezetes, borzasztó, tüneményes szomorújáték.» A kritikus Eranoszt, 
Faust ábrázolóját, (ki szerepét még aránylag a legjobban adta), meg-
rótta azért, hogy — sarkantyús csizmában játszotta szerepét, meg-
jegyezve, hogy sarkantyút «azon korban kizárólag a harc fiai vise-
lőnek.» Az előadásban nem kisebb furcsaság volt az is, hogy Me-
phistopheles ábrázolójának, a személyzet kicsinysége miatt két szere-
pet kellett adni, de ő azt a másik szerepet is — Mephisto kosztüm-
jében adta ! 

Megróván a színészeket, a következő jellemző tanácsokat adta a 
társulatnak: «Az ily nemű mutatványok általyában nem a szatmári 
s más ilyszerű kis színre valók ; ilyen forma társaságtól, az ahoz 
szükséges eszközöknek hijányossága miatt annak helyes előadása ki 
nem telhetik, ha tagjai arra alkalmasok volnának is. Azért, ha nem 
akarják színészeink, hogy méltatlanok legyünk irántuk kívánataink-
ban, ilynemű színdarabokat színre ne hozzanak. . . . Intésül szolgál-
jon egyszersmind, hogy a nagy eséseket, rugdalást, öklözést közön-
ségünk szépnek nem tartja, s abban nem gyönyörködik : mint azt 
Faustnak, Mephistophelesnek végküzdése alkalmakor, annak ettől 
méltó idegenkedése eléggé bizonyítja». 

Látható a tudósításból, hogy Klingemann Faustját a szatmári 
színtársulat, előadásával mélyen valódi értéke alá sülyesztette. 

Eranosznak Faust egyik főszerepe lehetett, mert 1834 szeptember 
30-án Kolozsvárott mint vendég lépett föl benne, de csak egyes 
jelenetei sikerültek, a főjellembe azonban nem tudott lelket önteni. 
A tudósító kiemelte «kemény, férfias, basszus hangját»,, szavaló ügyes-
ségét, taghordozását, mely sokszor nagyon helyes, néha azonban «túl-
menő», valamint mimikáját, mely «studiumot sejtet!» A természettől 
kapott nyers anyag jó, «de nem elég ügyes azokat ,egy egésszé' al-
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kotni». De ami a pszichológiai felfogását illeti s a szerep művészi kiala-
kítását »ott ő még gyenge polgár». (I) Csak az első jelenésben volt 
ügyes, valamint a mérgezési jelenetben. 

Az összes ábrázolók közül csupán Déryné (Katalin) fogta föl 
«tökéllyel nagy érdekű szerepét». 

Különös véletlene a sorsnak, hogy Klingemann Faustja többé 
Kolozsvárott se került színre. De viszont figyelmet érdemlő körül-
mény az, hogy e vidéki balsikerek dacára bevonult 1839 aug. 19-én 
a pesti Nemzeti Színházba. 

Előadására itt a legnagyobb gondot fordították. A táncokat és 
csoportozatokat külön betanították, a színházi festő új díszleteket fes-
tett, a szükséges «gépelyeket» a színházi gépmester csinálta és ezenfölül 
a színlap még Seyfried Ignác zenéjét is Ígérte. A közönség a nyári 
meleg dacára szép számmal jelent meg, hogy megnézze ezt a «legen-
dás drámának» nevezett spektákulumot—de se előadás, se díszletek, 
se a bőven pazarlott görögtűz nem tudták megmenteni a darabot, 
melyről az egyik kritikus ezeket írta : «E darab, melynek előadásakor 
nem tudtuk elhatározni : a szerzőt, színészeket vagy a közönséget 
sajnáljuk-e inkább, Faustnak minden erőlködése mellett is megbukott 
és ha felkel is, idétlen szülemény leend. » A díszítmények egy részét 
meglepőnek mondotta a kritikus, de hozzátette, «hogy a görögtűz 
örökös lángoltatásától a jövőben megkímélhetnék a közönség tüdejét». 

Erre a kíméletre nem volt szükség, mert a darabot többször nem 
adták s így Klingemann Faustja nemcsak a vidéki városokban, ha-
nem itt Pesten a Nemzeti Színházban is csak egyetlen egy előadást 
ért meg. Magyarázatát ennek abban találjuk, hogy a fővárosi közönség 
előkelőbb része annyira ismerte Goethe Faustját , hogy a Faust-
mesének ilyen nyárspolgárias feldolgozása semmi különös vonzóerőt 
nem gyakorolhatott rá. Klingemann Faustját a 30-as évek végén 
már a gépmester ügyeskedése se tudta a színen megtartani. 

Öt évre rá fordul első ízben a pesti magyar színészet figyelme 
Goethe Faustja felé. A «Honderű» 1844-ben «a dráma mezején leg-
nevezetesebb meglepetésnek» jelezte, hogy Lendvay Márton jutalom-
játékul Faustot választotta. «A mű, derék Szigligetink fordítása sze-
rint — a színen még nem látott fény- és tökéllyel fog kiállíttatni s 
előadása fölülmuland minden eddig ott látottat». 

Ez első jelentés után néhány hétre azt közölte e lap, hogy 
Lendvay nejének betegsége miatt az előadást elhalasztották, «mert e 
művésznő működése abban mellőzhetetlen.» 

E betegség tartós és veszélyes volta, majd Lendvayné elválása 
férjétől, elhatározó befolyással voltak Goethe Faustjának színre hoza-
talára. Ez a szép terv tervnek maradt és sajnos, ebben a formában 
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soha nem valósult meg. Még így is a régi magyar színészet nagy am-
bícióját mutatja, mert elhatározására épen nem volt befolyással az a 
körülmény 1844-ben, hogy Goethe Faustja a Deinhardstein-féle át-
dolgozásban 11 előadás után (1839-től 1841-ig) lekerült a bécsi Hof-
burgtheater színpadjáról. Emitt ugyan 1850-től egy újabb átdolgozás 
alapján állandó gyökeret tudott verni már az ötvenes évektől kezdve 
napjainkig, nálunk azonban az ambiciózus Lendvayak kora ekkor már 
letűnt ós így hazánkban az első Faust-dráma előadásának emléke 
nem Goethe, hanem Klingemann nevéhez fűződik. 
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