
XIX. századeleji pápai színlapok 

A magyar színészet történetének első összefogla
lását Vali Béla adta „A magyar színészet története" 
című, 1887-ben megjelent munkájában. Utána jelent 
meg a sokkal részletesebb, pontosabb és a vidéki 
színészetre is részletesen kiterjedő színháztörténeti 
munka, Bayer József: „A nemzeti játékszín törté
nete" című munkája. Mellettük és utánuk többen 
kísérleteztek a helyi színjátszás történetének ösz-
szeállításával, több-kevesebb sikerrel, illetve hozzá
értéssel. Legtöbbször ugyanis a városi színügyi bi
zottság valamelyik illusztris tagja próbálkozott 
színháztörténet írással, s ezek az ügyvédek, orvo
sok, városi tisztviselők hallomásból, emlékezetből, 
szubjektív benyomások alapián rajzolták meg a vá
rcsuk színészetének történetét, többnyire mellőzve 
a legfontosabbat: a színházi műsor közlését. Ehhez 
természetesen könyvtári, levéltári, múzeumi kuta
tásra lett volna szükség, ez viszont szakembert kí
vánt. A kevés tiszteletreméltó kivétel mellett álta
lában ez volt a gyakorlat a vidéki színészet törté
netének feldolgozásánál. 

Bayer József munkájában már a felkutatott mű
sorra támaszkodik, ismerteti a társulatok névsorát 
és értékelést is ad a műsor színvonala és a társu
lati tagok művészi képességei alapján. A magyar 
színháztörténet írás jelentős állomásai Pukánszkyné 
Kádár Jolán munkái: „A pesti és budai német szí
nészet története", valamint „A Nemzeti Színház 
százéves története." — A Nemzeti Színház, 125 éves 
műsorát teljes egészében először a Színháztudomá
nyi Intézet állította össze, s jelenleg kiadás alatt 
van. Az említett színháztörténeti munkák alapját a 
műsor képezi, hiszen a műsor alakulása és a szín
ház fejlődése kölcsönhatásban vannak. A Színház
történeti Múzeum és a Színháztudományi Intézet 
az utóbbi 10 év alatt több színháztörténeti jellegű 
munkát bocsátott közre, s ezek között igen sok ki
zárólag színházi műsor összeállítás volt (Adattári 
Füzetek), amelyek alapját képezik a majdani mo
nografikus feldolgozásnak. 

A dunántúli színjátszással kapcsolatban az utóbbi 
években mind a veszprémi, mind pedig a székes
fehérvári színészet jubileuma alkalmából felmerült 

a város színészettörténetén kívül a megye színé
szete vizsgálatának szükségessége is, s ekkor derült 
ki, hogy Veszprém egyáltalán nincs, Fejér megye 
és Székesfehérvár pedig csak a múlt század végéig 
van — a bevezetőben említett — műkedvelő módon 
— feldolgozva. Az újabb színháztörténeti munkák, 
mint pl. a kecskeméti színészet, a békéscsabai szí
nészet stb. története már az újabb kutatási mód
szer alapján összeállított műsorból indul ki és a 
színjátszás helyének politikai, társadalmi és gazda
sági vizsgálatának komplex módszere alapján vonja 
le a tanulságokat a színészetre vonatkozóan. 

A veszprémi Bakonyi Múzeum gyűjteményében 
található és jelen tanulmányban első ízben közlésre 
kerülő színlapok sem hely, sem időtartam szerint 
nem ölelnek fel nagy távlatokat: jóformán csak 
Pápára vonatkoznak és mindössze 10 évre terjed
nek, 1817-től 1827-ig. Közlésük azonban azért jelen
tős, mert a pápai színjátszásnak erről a 10 év;ől 
eddig semmiféle közvetlen adatuk nem volt, mind
össze a különböző egykorú színészfeljegyzések 
utalnak a pápai színjátszásra. E tekintetben a leg
nevezetesebb Balog István falu járó színigazgató 
naplója, amely azonban csak 1826-ban kezdődik. 

A kézzel írott, vagy nyomtatott, de kézírással át
írt színlapok három csoportba oszthatók, a szereplő 
színtársulatok szerint: 

1. 1817 május 5-től december 26-ig: 5 db színlap, 
Balog István színtársulatának műsorával (4 pápai, 
1 tóvárosd). 

2. 1818 november 4-től 1825 június 26-ig: 23 db 
színlap, Kilényi Dávid színtársulatának műsorával 
(1 győri, 1 szombathelyi, 21 pápai). 

3. 1827 július 10, 14 és 15-ről Horváth József szé
kesfehérvári színtársulatának 3 színlapja Pápáról. 

Vizsgáljuk meg az egyes csoportokba tartozó szín
lapokat tüzetesen. 

Balog társulatának erről az idejéről Vali Béla 
így ír: „(Balog) 1816 eleién Komáromban próbált 
szerencsét éspedig oly jó sikerrel, hogy a megyei 
rendek és a városi közönség elhatározták, hogy egy 
játékszín építtessék a társulat számára, hol az ma
gát biztosítva érezze és állandóan megtelepedjék. 
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Az igazgató lelkendezve tette meg a lépéseket az 
ígéretek megvalósításához, azonban társasága egy
más között meghasonlott és a terv kivihetetlen ma
radt, amiért is 1817-ben Tatára és még ugyanazon 
évben 4 hóra Győrbe ment társulatának egy ré
szével . . . ." 

Hasonlóképpen ír Balognak erről a korszakáról 
Koltai Virgil, aki valószínűleg műve megírásánál 
Valit vette alapul: „Balog Tatáról jött Győrbe 1817-
ben, megelőzőleg pedig Komáromban volt 1816-ban. 
De a társulatban viszályok keletkeztek, s Balog ne
jével . . . s néhány társával Tatába, s innen Győrbe 
jött. Már 1817 május 28-án folyamodott a győri 
színházért. Balog október elején kezdte meg elő
adásait s január 30-án távozott Győrből Pécsre. 
Győrött társasága annyira felszaporodott, hogy an
nak egy részét Pápára küldhette. Balog társulata 
volt az első magyar társulat, mely huzamosabb időn 
át tartózkodott Győrben, s pedig úgylátszik, meg
lehetős sikerrel, mert a biztosítékul letett 200 frt-ot 
is akkor vette fel, midőn január végén Győrből 
távozott." 

Ezzel szemben Lám Frigyes közzé teszi könyvé
ben Balog 1817 decemberében Győr város tanácsá
hoz írott folyamodványát, amelyből kitűnik, hogy 
korántsem volt oly rózsás a helyzet, amint azt Koltai 
írta. A folyamodvány és Lám hozzáfűzött vélemé
nye így hangzik: 

„Én alól írt alázatossan folyamodok abbéli Ke
gyességekhez, hogy a Szabad Királyi Városi Játék 
Szín Ki bérlésében le tett 200 ft. cautiot, minek 
utánna szándékom van el botsáttatásomat kérni a 
Nes Tanácstól, nekem további utam folytatására 
Ki adni méltóztatnának. 

De mindazonáltal előbb Ezen Nes Város Lámpá
sak Insituma hasznára Két játék jövedehnete mind
járt egymás után elő adni a Játszó Társaságommal 
ígérek, sőtt azokat is vissza hozom ezen előadá
sokra, a kiket kéntelen voltam, nyomatatván a 
Szükségtől, magamtól el botsátani. 

Már a múlt hónapban fogyatkozást vettem észre, 
jól lehet még vetettem igyekezetemet, néha hétköz 
napra a Játékra tett költséget alig adták meg jö
vedelmeink, félvén tehát ,nehogy nagyobb veszélybe 
ejtsem magamat s Társaimat a Nes Publicumnak 
is terhére ne legyek, másfelé keresném boldogulá
somat. Ugy tartom, nékünk tovább két, három hol
napnál nem lesz tanátsos meg maradni. És így 
Januárius végével mennénk el. A Városi Játék Szín 
tehát csak két holnapig maradna üresen. 

Még egyszer alázatossan esedezem Nes Város 
Nagy Érdemű Elöljáróihoz, méltóztassanak ezen 
Szükségemben rajtam könyörülni, amelybéli Nes 
Szívűségért vagyok 

A Ttes Nes Tanácsnak 
9-ik Decemb 1817 háládatos szolgája 

Balog István 
Játék Szin igazgató" 

„A helyi viszonyokból következik, hogy Balog 
István nem tudott boldogulni. Koltai Virgil nyilván 
nem ismerte Balog fent közölt folyamodását, kü
lönben nem írhatta volna, hogy »meglehetős siker
rel-« működött. Koltai azt is írja, hogy Balog tár
sulata Győrött annyira felszaporodott, hogy egy 
részét Pápára küldte. Szegény Balog nem tudta 
színészeit fizetni, ezért bocsátotta el nagy részüket, 
mint ezt idézett levelében meg is mondotta, össze
sen 46 előadást tartott 1817 november 4-től — 1817 
(sic!) — helyesen: 1818 — január végéig." 

Mindkét szerző adatait Könyves Máté: Játékszíni 
Koszorú 1834 с művéből merítette. Könyves viszont 
Balog győri igazgatását 1817 május 28-tól 1818 jú
nius 30-ig tartónak írja. A június 30 lehet a január 
30 elírása is. Balog idézett folyamodványa szerint 
ugyanis a januári távozás kétségtelen. Az említett 
szerzőkhöz hasonlóan ír Bayer József is Balog szín
társulatának erről az időszakáról (1. kép). 

Nézzük meg most már a rendelkezésünkre álló 
színlapokat. Г 

Az első az 1817 május 5-én tartandó előadást hirdeti 
(2. kép). A Magyar Színművészeti Lexikon a pápai 
színjátszás kezdetét 1826-ra teszi. Ugyanis Balog 
említett napló-feljegyzése szerint 1826 novemberé
ben Pápán játszottak. Tekintve, hogy a napló csal? 
1820-szal kezdődik, a lexikon szerkesztője, ill. cikk
írója nem ismerhette Balog korábbi működésének 
adatait. A pápai magyar színészet kezdetét ez idő 
szerint tehát 9 évvel korábbra, 1817-re tehetjük. 
1817 május 5-ik napján, a „Felsőbbek Engedelmé
vel" a „Magyar Szín Játszó Társaság" előadott 
„Edgy Nagy Nemzeti Érzékeny Játékot 4 felvoná
sokban, ezen nevezet alatt: Kővári Sándor." A da
rabot Iffland írta, s Molnár János fordította, ill. 
magyarosította. Teljes címe: Kőváry Sándor, vagy 
a mardosó lelkiismeret. Már 1807 december 15-én 
a Rondellában bemutatták, s ezután is állandó mű
sordarabja maradt a színtársulatoknak. 

A társaság a Griffhez címzett fogadó nagytermében 
tartotta előadásait (3. kép). Ugyanitt játszottak még 
évtizedek múltán is a városban tartózkodó társula-

84 



l. kép. Balog István színigazgató 
(1790—1873) az első, aki Pápán 

színtársulatával magyar nyelven játszott 
Abb. 1. István Balog, Theaterdirektor 

(1780—1873) der als erster in Papi 
mit seinen Truppe in 

ungarischer Sprache spielte 

tok, s itt tartották a bálokat és nagy társasági ösz-
szejöveteleiket, amint arról egy 1842-ből fennmaradt 
báli meghívó is tanúskodik. A színlap valószínűleg 
Balog István kézírása, legalább is erre vall, hogy 
a férfi szereplők neve után az akkor szokásos úr 
megjelölést használja, kivéve Balog neve után. 

A következő színlap „Az Ember gyűlölés és meg 
Bánás" című „nézőjátékot" hirdeti, 1817 május 
20-án. A darabot August Kotzebue írta és Koré 
Zsigmond fordította, ill. magyarosította. Első elő
adása 1792 május 31-én volt a budai Reischl-féle 
fabódé színházban; Kelemen László első magyar 
színjátszó társasága mutatta be. Ez a színlap, csak
úgy, mint a következő, szintén az előző kéz írása, 
s a Balogra vonatkozó következtetések itt is fenn-
állanak. 

A harmadik színlap az 1817 június 8-án műsorra 
kerülő Quodlibet előadást hirdeti. A quodlibet az 
akkor közkedvelt „egyveleg" műsor volt. Egyszer 
énekes vagy prózai darabak, másszor a kétféle 
együttesen szerepelt a műsorban. Az Egyveleg első 
száma, részlet a Peleskei nótáriusból. Ez még nem 
a színpadjainkról jól ismert Gaál József féle bohó
zat, mert azt csak 1838 október 8-án mutatták be 
a Pesti Magyar Színházban (Nemzeti Színház). Gva-
dányi József Falusi nótáriusából Görög István írt 
zenés bohózatot, s ennek egy részlete volt a műsor 
első száma. Görög István 1810-től a pesti magyar 
színésztársaság súgója volt. 

Az Oroszlány с operát Ballá és Döme fordították 
magyarra. Az Űjholdvasárnapi Gyermek igen ked
velt darabja volt a XIX. század elejei színtársula
toknak. A darabra egy későbbi előadás kapcsán 
még visszatérünlk. 

A Bosszú kívánásból lett haramia Hensler drá
mája, fordította Mérey Sándor. A prágai Két néni
kék eredetileg már a Kelemen-társulat műsorán 
szerepelt: „A Pestre vándorlott szabólegény vagy a 
Komáromi nénikék" címen. Hensler után írta Peri-
net, fordította Ernyi Mihály. Bemutatója 1794 ja
nuár 29-én volt. Üj címén (A prágai nénikék) 1808 
február 17-én a pesti Hacker Szálában mutatták be. 

A „Latosak" nevű opera íráshiba, helyesen „Lan
tosok". Teljes címe: A lantosok vagy a víg nyomo
rúság. Irta Schikaneder, fordította Szerelemhegyi, 
és a Kelemen-társulat mutatta be 1793 december 
18-án. 

A színlapról megtudjuk még, hogy a társulat 1817 
június 10-én, kedden a Templáriusok с darabot 
adta elő. Az 5 felvonásos játékot Kalchberg írta és 
Benke József fordította magyarra. A híradás szerint 
a bevétel a színtársulat tagjai között osztatott fel. 

Mielőtt tovább vizsgálnánk a színlapokat, egy fel
merült érdekes adat kapcsán nézzük meg Balog 
színtársulatának tagjait: B a l o g I s t v á n mellett 
szépségéről híres felesége, B a l o g n é T e n g l e r 
L i z i játszotta a női főszerepeket. (Balog nevét 
gyakran Balogh alakban is használta, míg felesége 
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nevét Tenkler-nek is írták.) B á t h o r i J á n o s 
1848-ban Szatmáratt Játékszíni Emlény címen az ot
tani társaság működéséről írt könyvet. B e n e ú r 
valószínűleg csak alkalmilag csatlakozott Balog tár
sulatához. Balog ugyanis naplójegyzeteiben említi, 
hogy több ízben játszott műkedvelőkkel. Hetényi 
azonos H e t é n y i J ó z s e f későbbi vidéki szín
igazgatóval, a nagyszámú színészt adó Hetényi csa
ládból. Horváth Naplóiában többször említett H o r 
v á t h G u s z t i . K i r á l y J á n o s 1818—21-ben a 
székesfehérvári színtársulatnál is működött. K o s á r 
ú r eltűnt a feledés homályában, róla semmi adatot 
nem találunk. L a d á n y i Z s i g m o n d nevét fel
jegyzi Benkő. A N a g y - ok közül színeszünk a M i-
h á 1 y, akiről Balog, Benkő, Koltai és Vali is meg
emlékeznek névjegyzékeikben, és szerepel a lexi-
konban is. A másik Nagy, aiki megkülönböztetésül 
neve előtt az ifj. jelzőt viseli, előbbi testvéröccse, 
igen kedvelt komikus színész volt, polgári néven 
N a g y I s t v á n , de a színivilágban mindenki csak 
Nagy Pisti néven ismerte. Nántsi gyermekszereplő 
Balogné unokahuga, T e n g l e r A n n a . S i k o j a 
(Sikolya) S á n d o r színészről Balog gyakran meg
emlékezik naplójában, sőt egy hosszabb történetet 
is elmesél vele kapcsolatban. Szálai alighanem 
S z a l a y F e r e n c lesz, akit Benkő és Vali is em
lítenek. Koltai nem ír róla, de ez érthető, m?rt 
nem játszott Győrben, csak a székesfehérvári tár
sulathoz csatlakozott. S z é t s i (Széchy, Szácsi) J á-
n о s r ó I a színháztörténészek tesznek említést, ha
sonlóképpen U j f a l u s i (Ujfalussy) S á n d o r r ó l , 
akiről még Déryné is ír. Z о 1 n a i (Zolnay, Zsolnai, 
Zsolnay A n d r á s neve olvasható a Balog-hagya
tékban talált Csokonai: Karnyóné с vígjátékának 
Csurgón, 1821-ben készült másolatán. (Színháztör
téneti Múzeum 57.1687 lelt. sz.) 

Utoljára hagytuk a felsorolásban M e d v e I s t 
v á n t , ö róla Balog, „Egy aggszinész feljegyzései
ben" először 1813 körül tesz említést, majd midőn 
Nagykárolyból Tokajiba ment 1815-ben, Nagykálló-
ban Balog bemutatta társulatának tagjait, Kállay 
Miklósnak, ezek között szerepelt Medve is. Későb
biek folyamán Medvét izmos embernek írja, s em
líti, hogy Medve és Fankas vetélkedtek a közönség 
előtt a legnépszerűbb színész címéért. Nevét sem
miféle színháztörténeti munka nem őrizte meg, 
holott a fentírtak alapján feltehető, hogy nemcsak 
jókiállású férfi, hanem jó színész is lehetett. Sze
mélyével azért foglalkozunk bővebben, mert a Ba
konyi Múzeum színlapjai között egy levelet is talál
tunk, amelyet Medve István írt Pápa város főügyé

szihez, aki a színpártoló társaság elnöke lehetett. 
A vonal alatti megjegyzést a címzett vezette rá ol
dalt a levélre. A levél borítékban érkezhetett, mert 
a kor szokásától eltérőleg nem a levél külzetén állt 
a címzés. 

„Tekintetes Űr 
Nagyon sajnálom, hogy a bennem vetett bizodal-

mának meg nem felelhettem. Az egész történetben 
én tartatom hibásnak, egészen hiba nélkül nem is 
vagyok, mert cselekedetembe a Nagy Érdemű Pub
licum megbotránkozott és Nemzetemet láttattam 
meggyalázni. De kérem méltóztasson hidegvérrel 
megfontolni az egész környűállást, kiváltképen azt, 
hogy Balog úr magát még a Tekintetes Úrnál is 
határnélküli való uralkodónak nevezte azon Nem
zeti Játszó Társaságon; avagy cselekedhettem-é ke
vesebbet? Vajha oly szerencsés lehetnék, hogy al
kalmatosság adódna arra, Ь.оду megmutathatnám, 
hogy nem vagyok oly rossz indulatú, mint ami
lyenbe Nagy Érdemű Pártfogóimat hagytam. Érzet
tem, s érzem is, mennyivel tartozom a Pápai Nemes 
Szívű Magyar Pártfogóknak, de kiváltképen a Te
kintetes Űrnak, de mégis ezen eseten való szégye
nem és bánatom arra bírtak, hogy köszönet és bú
csúvétel nélkül jöjjek ki azon helyről, mely emlé
kezetembe letörölhetetlen betűkkel vagyon felírva. 
Esedezem tehát az engedelemért és a jó visszaváló 
emlékezetért, melyet ha megnyerendek, úgy leve
lem elérte tökéletes célját. 

Csókolom a Tekintetes Asszonynak kezeit és a 
Tekintetes Űrnak kegyes emlékezetééit ismét ese
dezvén vagyok 

A Tekintetes Fő Fiscális Űrnak 
alázatos szolgája 
Medve István 

Ezen színjátszói elpártolás történt 1817 június 
13-án. Ezen levelet kaptam Komáromból azon év 
június 25-én." 

Ma már aligha deríthető ki, mi volt a Balog és 
Medve közötti összetűzés oka, s mivel botránkoz
tatta meg Medve a pápai nagyérdemű publikumot. 
Kétségtelen, hogy szinte kivétel nélkül mindegyik 
színháztörténeti munka említi, hogy Balog társula
tában viszályok keletkeztek. Bár ha Medve a maga 
szemszögéből ítélte meg a helyzetet, igazmondásá
ban nincs okunk kételkedni, hiszen magatartásának 
magyarázatánál éppen címzett tanúságtételére is 
hivatkozik. 
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2. kep. A Balog-társulat első pápai előadásának 
színlap ja, 1817 május 5 

Abb. 2. Theaterzettel der ersten 
Vorstellung der Balogischen Schauspier-

truppe in Pápa, am 5. Mai 1817. 

A következő színlap nyomtatott, de a keltezési 
részt üresen hagyták. Ide kézírással jegyezték be a 
keltezést: 1817 július 17. A társulat ezúttal Tóvá-
rosban játszik, s mivel Balog nincs a színészek kö
zött, Medve is visszatér Komáromból a társulathoz 
erre az alkalomra. Az előadás címe: A megfogha
tatlan férfiú. A darabot Ziegler írta és Vass István 
fordította magyarra. Bemutató előadása 1810 június 
25^én volt. A színlapon feltüntetett Lambrecht talán 
az egyik német változat átdolgozója volt. 

Balog társaságának utolsó színlapja 1817 decem
ber 26-án Pápán kelt. Ebben az időben már Győr
ben működött a társulat, sőt Balog előbb közölt 
folyamodványa szerint már készülődött is el 
Győrből. 

A pápai vendégjáték alkalmával az El szöktetés 
с darabot adták. Szerzője Jüneer, fordította Vida 
László. A darab szerepelt a fehérvári társulat 1819. 
évi műsorán is, de már 1807-től állandó műsorda
rab volt. 

Balog ezután már csak 1826 novemberében láto
gat el Pápára, s ott 5 előadást tart. 

Pápa nagyon régi városi település és a Dunántúl 
egyik kulturális központja volt a XVII—XVIII. szá
zadban. Országos hírű református kollégiumát 1531-
ben alapították; a pápai nyomda 1577-től műkö
dött. A földesúr az Eszterházy család volt, a XVIII. 
század második felében pompás barokk kastélyt 
építtetett Pápán. 1778-ban Fellner Jakab tervei sze
rint épült a katolikus nagytemplom, a hazai barokk 
építészet kiemelkedő alkotása. A XIX. század ele
jén alapították a pápai keménycserépgyárat és hí
resek voltak kékfestő üzemei. 

Fényes Elek Geográfiai Szótár című művében így 
emlékezik meg a századeleji Pápáról: „Utcái tága
sak és nagyobbrészt kövezettek; csinos, rendben 
épült házai közül több szép magánépületet lát
hatni . . . " 

Ugyanakkor a városnak hét országos vásárja van. 
Lakosságának száma meghaladja a tizenhárom ez
ret, s a városban 481 kézművesiparos és 83 keres
kedő él. Művelődés terén is jelentős a város, mert 
ebben az időben a már említett református kollé

giumon kívül katolikus algimnázium is működik, 
a városnak saját postahivatala van, s található itt 
ispotály (kórház) ér. szegényház is. Az egyházi szol
gálatot három, szerzetes kolostor látja el. A város 
igazgatásilag három önálló részre tagolódott, ame
lyek közül természetesen a belváros volt a legfon
tosabb, a legikulturáltabb és egyben a központ. Itt 
áll — jelenleg is a régi helyén — a Griff fogadó, 
a főtér sarkán, a fő utca torkolatában, szinte szem
ben a nagytemplommal. Ennek a fogadónak a nagy
termében tartották előadásaikat a színészek. 

A város kulturális képe és lakosságának foglal
kozása, a város rendezettsége és vásárainak száma 
előnyösen befolyásolta a színjátszást. A kövezett 
utcájú városban szívesebben mennek az emberek 
színházba, mert nem kell sártengeren átgázolniuk, 
amíg az előadás színhelyére érnek; az országos vá
sárok a színészek szempontjából fontosak: nagyobb 

87 



közönség várható az előadásokra, és esetleg távo
labbi vidékekről érkező' kereskedők is megismer
hetik a színészek játékát, ami a vándorlás útjának 
további alakulását, illetve módosulását eredmé
nyezheti. 

Befolyásolják a színjátszást a városi kulturális 
intézményei is: a kollégisták vagy a tanuló ifjúság 
nagyobb száma. Részükre a történelmi drámákat, 
vitézi játékokat tűzik műsorra; az iparosok és ke
reskedők inkább a végjátékokat látogatják; a 
hölgylátogatók igen kedvelik a tablókat, ahogyan 
akkor az élőképeket nevezték; a városban működő 
kolostorok viszont kizárják, vagy legalábbis erő
sen befolyásolják az esetleg sikamlósabb témájú 
darabok előadását, vagy az előadás közben haszná
latos kifejezéseket kell színészeinknek enyhíteniük. 
A kolostorok lakói a színházi előadásokat is láto
gatják, és a színielőadásokról a városban napokig 
beszélnek, s ha rosszat beszélnek, a befolyásos 
atyák sikeresen működnének közre a játékengedély 
megvonásában. 

S miután a színház létéhez a közönség elenged
hetetlen, ott, ahol jómódú iparosok és kereskedők, 
vásárosok és polgárok alkotják a város lakosságát, 
a színjátszók számíthatnak a közönségre. 

Balog István társulatának műsorát szinte teljes 
egészében ismerjük. Ismeretes az a buzgalom is, 
amely a színi kultúra terjesztéséért annyi áldo
zatot hozó Balog Istvánt vezette. Pápai 1817-es 
műsora is arra enged következtetni, hogy előadá
saival eleget kíván tenni mind a nemzeti érzés 
követelményeinek, mind pedig a szórakoztatásnak, 
ami a pápai színházlátogatók előb bismertetett, fel
tehető összetételéből következett. 

A következő társaság, amelyik Pápán szerepelt: 
a Nemzeti Színjátszó Társaság, Kilényi Dávid igaz
gatása alatt. 1818 november 4-től 1825 június 26-ig 
Pápán 23 előadásáról maradt feljegyzésünk erről 
a társaságról. 

Kilényi 1818 elején Szabadkán játszott társula
tával, majd onnan eltávozva Pécsett tartották elő
adásaikat, s bejárták Baranya, Zala és Vas várme
gyéket. Ezen vándorlásuk közben értek 1818 no
vember 4-én Pápára, ahol Tanárkai Pál „eredeti 
honni játékát" adták elő: Hunyadi János a Szend-
rői Várba. A kéziratos színlapon ugyan nincs év
szám, de november 4-e csak 1818-ban és 1829-ben 
esett szerdai napra. Tekintettel azonban arra, hogy 
ebben a darabban Kántorné is szerepelt, az 1829-
es évet el kell vetnünk, mert Kántorné már 1828-
ban Kassára szerződött. 
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A darabot 1809 május 5-én a pesti Hacker-sza-
lában játszó színtársulat mutatta be. A pápai elő
adáson Alexandra szerepét Széppataki Johanna, 
Déryné testvérhúga játszotta. Ez egyébként Déry
né szerepe volt. Szilágyi Erzsébetet Kántorné ala
kította. A magyar színészet hőskora legnagyobb 
drámai színésznőjének nevével még gyakran fo
gunk találkozni a pápai előadások során. 
. 1819-ből való a következő színlap, Metastasio: 
Themistocles с drámájának előadását hirdeti, Ka
zinczy Ferenc fordításában. 

A nyomtatott színlap eredetileg Theresiopolisban 
(Vingán, Ternes m.) dátum nélkül hirdeti az elő
adást. Ez takarékosságból történt így, mert ugyan
annak a darabnak más-más előadására csak a dá
tum helyét kellett kitölteni, a szereplők ugyanazok 
maradtak. A theresiopolisi színlapnak Pápán való 
felhasználásakor azonban sokat kellett a nyomta
tott szövegen is változtatni, mert a címszerepet ala
kító Szentpétery Zsigmondon kívül az összes többi 
szereplő megváltozott. S miután a társaság már 
többször játszotta a darabot, a „Legelőbbször"' 
megjelölést is át kellett húzni. A Roxane szerepét 
játszó „Josefa" Étsedi Josefa színésznő, Kilényi 
társaságának primadonnája. Az előadás pontos ide
jét nem lehetett meghatározni, mert az évszámon 
kívül a színlapon semmiféle közelebbi keltezés 
nem található. 

Ugyancsak 1819-ből való nyomtatott színlap hir
deti Pápán, szeptember 30-án „Az ujholdvasárnapi 
gyermek" víg énekes játék előadását. A közkedvelt 
énekes darabot Joachim Perinet írta, Venzel Mül
ler szerezte a zenéjét, s Kocsi Horváth József for
dította magyarra. Ezen az előadáson Henriette sze
repét Déryné if. asszony játszotta. A színlap meg
jegyzése szerint: „Dériné If. Assz. és Vásárhelyi 
Ur mint Vendégek Utoljára kívánják a N. Érd. 
Publicum előtt tiszteletüket megtenni." Ebből kö
vetkezik, hogy Déryné már korábban és többször 
szerepelt Pápán. Megdől tehát Bayer azon állítása, 
hogy Déryné 1820-ban találkozott először Kilényi-
vel Sátoraljaújhelyt. A helyben nem tévedett, mert 
azt maga Déryné is leírja Naplójában, csak az évet 
vétette el. Ezt egyébként Dérynéről írt életrajzá
ban hallgatólagosan beismeri, mert ott azt írja, 
hogy Déryné 1819 őszére Kilényihez szerződik, s 
szeptember 20-án Szombathelyen szerepel. Amint az 
a most felkutatott színlapokból is látható, Kilényi 
többször fordult meg pápai vagy győri szereplései 
során Szombathelyen is. 

Ezután hosszabb ideig nem játszik Pápán. 1819 



kép. Fápa főtere az egykori Griff fogadóval 
(a kép jobboldalán), ahol a kezdeti időkben 

színielőadást tartottak 

Abb. 3. Hauptplatz von Pápa mit der ehemaligen Griff-
Gastwirtschaft (rechte am Bilde), wo zur. ersten Zeit die 

Vorstellungen abgehalten wurden 

október 21-től Komáromban, 1920 márciusától Po
zsonyban, novembertől Győrben s 1821-ben Nyitrán 
játszik Kilényi Dávid színtársulata. 1821 virágva
sárnaptól Mihály napig (szeptember 29) szerződési
leg neki engedik át a győri színházat. 

1822 április 16-án újból Pápán találjuk a szín
társulatot. Az Alföldi Nemzeti Játszó Társaság, 
amely a Komáromi Szin Játszó Társaság nevet 
vette fel, Pápán ismét Nemzeti Színjátszó Társa
ság néven működik. Ez alkalommal Láng Ádám 
János fordításában G. Soden: Auróra vagy a Po
kol Csudája című „tüneményes játékát" adják. A 
társulat primadonnája ezidőtájt Ujfalussy Sándor-
né Sáska Borbála volt, miután 1820-ban Déryné 
végleg megvált a társulattól, s úgy látszik húga, 
Széppataki Johanna még nem mozgott oly ügyesen 
a színpadon. Húgának a színpadtól való kezdeti 
vonakodásáról maga Déryné számol be Naplójá
ban. Etsedi Josefa Szombathelyen megbetegedett, 
s bár Vali azt írja, hogy Etsedi Josefa mellett ma
radt el a társulattól Dellné is, vagy ez az elmara

dás csak időleges lehetett, vagy Vali tévedett, mert 
1822 áprilisától 1824 decemberéig Dellnét ismét Ki
lényi Társulatánál találjuk. 

A tüneményes játék szereplői között fellépett a 
fordító, Láng Ádám János, valamint fia és menye 
is, de szerepelt Kilényi, Dellné (Deliné), Balog Já
nos és Császár János is, aki 1820-ban a Nemzeti 
Szin Játszó Társaság működéséről kiadta Magyar 
Théatromi Almanah-ját. 

Ez a színlap, habár nem a veszprémi múzeum 
színlapjai között található, hanem az Orsz. Szín
háztörténeti Múzeum tulajdona, mint kiegészítő 
láncszem, a pápai színjátszásra vonatkozó színla
pok közé kívánkozik. 

Kilényi társasága 1822 augusztus elején már Pes
ten játszik, a Hacker-szálában. Bayer szerint nincs 
biztos nyoma annak, hogy a Kilényi társulat mi
kor távozott el Pestről. 

A következő színlap arról tanúskodik, hogy 
ugyanezen év decemben 14-én a társaság már ismét 
Pápán tart előadást. Ez alkalommal Houwald Ernő 



Kristóf új szomorú játéka, „A kép" kerül bemuta
tásra, főszerepben Kantoméval. A darab csak
ugyan új volt, mert szerzője mindössze három éve 
írta (1819) s Gaál Mihály fordításában a fenti elő
adás az elsők közül való. 

A színlapon hiányzó évszám megállapításánál 
alapul vettük azt a tényt, hogy Kán törné 1818— 
1825 között működött a Dunántúlon s ezen évek 
között december 14-e csak 1822-ben esett szombati 
napra. 1823-ból mindössze egyetlen előadás szín
lapja maradt fenn Pápáról: a szeptember 25-én 
előadott Keleptze vagy a Vén Szerelmesek. Mind 
Benkő, mind Bayer idézett műveikben a két címet 
két külön darabként tüntetik fel. Benkő a Kelep-
tzéhez nem ír szerzőt, a Vén Szerelmesek szerző
jeként Chalupka Jánost tünteti fel. Bayer egyik
hez sem ír szerzőt, de kimutatja, hogy az elsőt 
1807 szeptember 25-én, a második 1814 február 
20-án játszották Pest-Budán először. Bár Kilényi 
színlapjai — amelyekről a Balogéhoz hasonló kö
vetkeztetés alapján Kilényi kezeírása megállapít
ható — nem mentesek minden tévedéstől, a fen
tiek alapján fel kell tételeznünk, hogy a kétcímű 
darab egy, vagy a hatás kedvéért ragasztották a 
Keleptzét a Vén Szerelmesekhez. Négy év múlva 
a székesfehérvári társulat ismét előadja a Vén 
Szerelmeseket, s a szerepnevek megegyeznek en
nek az előadásnak a szerepeivel. Ebben a darab
ban Kilényi nem szerepelt, a női főszerepet viszont 
Kántorné játszotta. 

A Kilényi Társulat pápai szereplésének zöme 
1824-re esik. Erről az évről 15 pápai, 2 szombathe
lyi és 1 győri előadás színlapja maradt fenn; több
ször olyan formában, hogy a különböző helyen 
tartott azonos előadásokhoz ugyanazt a színlapot 
használták. A színlapok Kantomé kilenc pápai, egy 
szombathelyi és egy győri szereplésének emlékét 
őrizték meg erről az évről. Tavasszal 3 vagy 4 elő
adást tartottak. 

A Kotzebue-Láng: „Gróf Benyovszky és Rontó 
Pál" című históriai dráma előadásának színlapja 
eredetileg 1824 március 28. vasárnapra szólt. Hogy 
aznap megtartották-e az előadást, nem tudjuk. A 
színlap keltezését átjavították: a vasárnapot áthúz
ták és a 28 helyébe 29-et írtak. Miután alig való
színű, hogy két egymást követő napon ugyanazt a 
darabot adták, feltehető, hogy a vasárnapra hir
detett előadást valami oknál fogva hétfőn tartot
ták meg. Afanázia szerepe, amelyet ezen az elő
adáson Széppataki Johanna játszott, a pozsonyi 
1820-as előadáson nővére, Déryné szerepe volt. 
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Az „ordinántz" szerepét játszó Sebesíts műked
velő lehetett, mert csak a három tavaszi előadás 
színlapján szerepel, s nevét (a következő előadáson 
szereplő Odoréhoz hasonlóan) nem jegyezték fel a 
színházi almanachok. 

A harmadik tavaszi előadás színlapjának hiányzó 
keltezésére éppen Sebesíts szereplése révén követ
keztettünk. A műkedvelő színész néhány előadásra 
szerződhetett (lehet, hogy a társaság ebben az idő
ben Pápán nem is tartott több előadást), tehát min
den valószínűség szerint vagy március 29 és ápri
lis 19 közé esik A Szerelem féltés előadása, vagy 
közvetlenül április 19 után. Ezután ugyanis eltá
vozik Kilényi Pápáról, a Dunántúl városait és na
gyobb községeit látogatja, s az október 12-i és 14-i 
szombathelyi szereplés után október 21-én kezdi 
meg ismét Pápán sorozatos előadásait. 

Gróf Benyovszky Móric és Rontó Pál történelmi 
históriáját Kotzebue dolgozta át színpadra és Láng 
Ádám fordította magyarra. 

Goldoni: Két úrnak egy szolgája című klasszi
kus vígjátékát a Schröder féle átdolgozásból for
dította Sági Ferenc, míg „A szerelem féltésnek gyá
szos következései" című szomorújáték szerzőjét 
sem Benkő, sem Bayer nem említik idézett mun
káikban. 

Két nyomtatott színlap tudósít arról, hogy az őszi 
idényben Szombathelyen szerepeltek. Október 12-
én, kedden „A Kintses láda, vagy a Szívnek Aty-
tya" с „ujj Erköltsi vigságos játék került" színre, 
Kántorné főszereplésével. Kilényi ebben a darab
ban nem lépett fel. 

A színlapról megtudjuk, hogy a szála, vagyis az 
előadóterem „Viaszk gyertyával lesz világítva." Ez 
a mécses és a faggyúgyerya általános használatá
nak idején úgylátszik külön vonzóerőt kölcsönzött 
az előadásnak, hiszen az igényesebb városi közön
ség bizonyára nem élvezte a több órán át tartó 
előadás alatt a faggyúgyertya kellemetlen illatát. 

A színlap hírt ad a másnapi, október 13-i elő
adásról: Kántorné és Vásárhelyi közös jutalomjá
téka lesz, amikor is Houwald leghíresebb drámája, 
A Kép kerül előadásra. Ennek az előadásnak pá
pai színlapja nem maradt fenn. Harmadnap, ok
tóber 14-én ugyancsak Szombathelyen „A Gyöke
res, vagy a szerelemféltő orvoslása" című vígjáté
kot adták. A színlap szerint ez a darab Kotze
bue munkája, Benkő és Bayer megegyeznek, hogy 
Weissenthurm-Franul Johanna az írója és Déry 
István a fordítója a darabnak. 

Egy hét múlva, október 21-én már Pápán talál-



4. kép. Kilényi Dávid társulatának, előadása: 
Shakespeare: Sok hűhó semmiért 

c. vígjátékának változata, s a változat 
legrégibb magyar színlapja, 1824 október 31. 

Abb. 4. Aufführung des Ensemble 
von Dávid Kilényi; Viel Lärm um Nichts — 

Shakespeare — Variation des 
Lustspieles von und dessen erster 

ungarischer Theaterzettel 31. X. 18.24. 

juk a társulatot s itt november 2-ig szinte naponta 
játszanak. 

Október 21-én Kotzébue-Fikker János: „A Kor-
zikaiak Magyarországán" с erkölcsi játékát adják. 
A társulat büszkesége Kantomé, aki a hősnői sze
repeket alakítja. A drámai szende Széppataki Jo
hanna. Október 23-án Ziegler—Ernyi: A Jó Barátok 
c. katonai játék van műsoron. Kantomé ebben is 
játszik. Október 24-én megismétlik „A Gyökeres" 
szombathelyi előadását. Ugyanazt a színlapot is 
használják, csak a hely és az idő megjelölését írják 
kézzel az áthúzott nyomtatott szöveg fölé. 

Október 26-án ismeretlen szerzőtől „A Generális 
és a közikatona" с énekes vígjátékot adják. Az elő
adást Taibló (élőkép) követi. Az élőkép kedvelt mű
faja volt a vándortársulatoknak. Balog Istvánnak 
például tekintélyes műsora volt élőképekből. 

Október 28-án két egyfelvonásos van műsoron: 
Kotzebue—Márton József: „A két Feledékeny" c, 
már a Rondella színházban is játszott vígjátéka, 
valamint ismeretlen szerzőtől: „Száz aranyért egy 
csók." Ez utóbbiban Kantomé is fellépett. 

Az áthúzott és javított keltezésű színlap bizo
nyítja, hogy október 30-án, valamint november 
2-án Metastask>—Kazinczy Ferenc: Titusnak sze
lídsége c. új római vitézi játéka került színre. A 
színlap ugyan szerzőként tünteti fel T. T. Kazin
czy Ferenc urat, de ő megelégedett a fordító sze
rény babéralval is. A november 2-i előadás Szől-
lősy Lajos, a híres táncos és színész jutalomjátéka 
volt. A meglepő az, hogy a jutalmazott — a szoká
soktól eltérően — jutalom játékában nem lépett 
fel. Kantomé ezen az előadáson Vitellia római csá
szárlányt alakította. Október 31-én Az egymást bosz-
szantók с vígjáték volt műsoron (4. kép). A darab 
Shakespeare: „Sok hűhó semmiért" с vígjátékából 
készült. Heinrich Beck német színész és író átdol
gozását Benke József fordította magyarra. A víg
játék ebben a formájában és ezzel a címmel Pes

ten. 1807 augusztus 12-én került először előadásra. 
Bayer Jószef Shakespeare drámái hazánkban cí
mű munkája II. kötetében a darab fellelhető leg
régibb színlapjait ismerteti 1830-ból (Várad-MDla-
szi), majd két budai előadásáét 1834-ből. Kilényi 
Dávid színtársulatának 1824 október 31-én kelt 
színlapja tehát 6 évvel előzi meg a Bayer által is
mert legrégibb „Egymást bosszantók" színlapját, s 
így a pápai előadás színlapja tekinthető az átdol
gozott Shakespeare vígjáték legrégibb magyar szín-
lapjának. Kantomé ebben is fellépett s művésze
tének széles skáláját bizonyítja, hogy a tragédiá
tól a komédiáig mindenben kiválót alkotott. Bár 
tragikus szerepekre volt hivatva, Déryné is említi 

, Naplójában, hogy a könnyezésig mr;g tudta kacag
tatni vígjátéki szerepeivel közönségét. November 
1-én a szombathelyi Kiratses láda előadást ismétlik, 
a nyomtatott színlap megfelelő áthúzásával és átírá
sával, s ezen a színlapon jelentik be Szöllősy novem
ber 2-i juatolmjátékát, a Titusnak szelídséget. 
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Az őszi színházi idényre Kilényi Győrbe teszi át 
székhelyét s a pápai színlapok között fennmaradt 
a november 30-i győri játék műsora. Ez alkalom
mal „Ruzitska Muzsika Kar Igazgató Magyarban 
első eredeti operája: IV. Béla, vagy a Tatár Futás 
Magyar Országon" kerül bemutatásra. A győri elő
adás számára nyomtatott színlapot használták fel, 
megfelelő javítással a december 12-i pápai elő
adásra is. 

Ügy látszik, Kilényi t igen megkedvelték Pápán, 
mert a győri tartózkodást megszakítva, december 
elején három előadást tart Pápán: 7-én Kisfaludy 
Károly Kérők с vígjátékát, 8-án Az ördögűző Fá
bián c. vígjátékot és 12-én Ruzitska operáját, a IV. 
Bélát mutatta be a pápai közönségnek. Mindhárom 
előadás megérdemli, hogy behatóbban foglalkoz
zunk velük. 

Kisfaludy Károly nevét mindössze öt éve ismer
te a színházlátogató közönség. 1819-ben mutatta be 
a Székesfehérvári Nemzeti Színjátszó Társaság a 
Tatárok Magyarországban с történelmi drámáját 
ugyanebben az évben, pesti vendégszereplésük al
kalmával is ezzel a darabbal kezdték vendégjáté
kukat. Kisfaludy nevét hamar szárnyra kapta a 
hír: Ilka és Stibor vájd с darabjai köztetszést 
arattak Pest-Budán is. 1819 szeptember 24-én mu
tatják be a Kérőket Pesten a nyomorúságos anyagi 
helyzetben sínylődő Kisfaludy Károly javára. 

A Kérők tehát 5 év múlva Pápára is eljut s ér
dekessége az előadásnak, hogy a darabban erede
tileg feltüntetett ezredes szerepét női szerepre írták 
át, s Hősváriné, Jó Rendű Asszonyt (nemes szár
mazású) tünteti fel a színlap. Az átalakításra a tár
sulat fő női erőssége: Kántorné miatt volt szükség, 
ö t a darabból kihagyni nem lehetett, a közönség 
az б kedvéért járt színházba, s Baltafi Margit ko
mikus szerepe nyilván nem elégítette ki Kántorné 
becsvágyát. 

Másnap, december 8-án „Az ördögűző Fábián" 
került műsorra (5. kap). Ez a vígjáték tulajdonkép
pen A makrancos hölgy с Shakespeare darabnak 
egyik magyarított változata. Bayer József Shakes
peare drámái hazánkban című munkájának I. kö
tetében részletesen ismerteti A makrancos hölgy 
fordításait és magyarításait. Ezek között ötödik for
dítás, illetve átdolgozásként említi Az ördögűző 
Fábiánt. Sem szerző, sem a fordító vagy az átdol
gozó neve nincs feltüntetve a Bayer említette szín
lapok egyikén sem, s hasonlóképpen a szerző vagy 
a fordító nélkül készült Kilényi társaságának szín
lapja is. Bayer ismerteti Az ördögűző Fábián hat 
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színlap ját, ezeket összehasonlítja, s azt a következ
tetést vonja le, hogy valószínűleg a Kóréh Zsig
mond féle első átdolgozás alapján készültek. A mi 
színlapunknak még egy nevezetességet ad az elő
adás dátuma: 1824. Bayer ugyanis az első magyar 
előadást ezen a címen 1830-ra teszi. (Sáros-Nagy-
Patak.) így ez az előadás 6 évvel előzi a Bayer Jó
zsef által felkutatott első ördögűző Fábián elő
adást. Színlapunk szerepei megegyeznek a többi 
hat ismertetett ördögűző Fábián színlap szerepei
vel, s így az azonosság nem kétséges. Ügy látszik, 
hogy Kilényi társaságáé Az ördögűző Fábián leg
első magyar előadásának érdeme, s ezzel egy ki
csiny, de érdekes adalékkal járulhatunk a hazai 
Shakespeare előadások történetéhez, csakúgy, mint 
,.Az egymást bosszantók" első ismert színlapjának 
bemutatásával. 

December 12-én Pápán Kilényi társasága megis
métli a november 30-i győri előadást, s színre hozza 
Ruzitska operáját, a IV. Bélát, két évvel a Pest-
Budai bemutató előtt, s mindössze 3 évvel a ko
lozsvári ősbemutató után. Az előadás érdekessége, 
hogy Kántorné opera szerepben lép fel. Ez a leg
ritkábban fordult elő, mert míg például Déryné, 
akinek szép és kulturált énekhangja volt, egyaránt 
megállta helyét operai és prózai darabokban, ad
dig Kantoménak csak prózai alakításáról marad
tak az utókor számára híradások. 

A szereplők, három jelentéktelenebb kivételével, 
azonosak a győri előadás szereplőivel. 

Az opera szövegkönyvét Kotzebue „Béla futása" 
с drámája nyomán Csery Péter írta. Emlékezésül 
a hőskorra, a Nemzeti Színház 100 éves jubileumán 
felújították. A szövegkönyv szerzőjéül sokáig Kocsi 
Patkó János, Udvarhelyi Miklóst, sőt Kisfaludy 
Sándort is tartották. 

A színlapon levő szöveg utal az opera addigi si
kereire: „. . . megmutatta Muzsikamester Rusitska 
azt, amit személlyek lehetetlennek tartottak, hogy 
Nemzetünk Geniusa szerint is lehet Énekes Játékot 
készíteni, mely Kolozsváron és másutt már több 
ízben megkülönböztetet kedvességgel fogadhatott." 

A sikeres szereplés után a társaság visszatért 
Győrbe, csak Kantomét tartotta vissza Pápán egy 
szomorú esemény. 1824 december 25-én Pápán, ron
csoló toroklob következtében meghalt Kántorné 
négy és féléves kisfia, Kántor Alajos. Az erről 
szóló orvosi bizonyítvány az Országos Színháztör
téneti Múzeum tulajdonában van (6. kép). 

Ezzel a szomorú epizóddal zárul Kilényi társasa-



S. kép. Shakespeare: A makrancos hölgy с. vígjátékárak 
egyik változata, s e változat legrégibb 

isimert színlapja. 1824 december R. 
Abb. 5. Eine Abänderung des Lustspieles von Shakespeare: 

Der Widerspänstigen Zähmung, und deren ältester 
bekannter Theaterzettel 8. XII. 1824. 

gának pápai szereplése, mert ezután már csak át
utazó társulatként találkozunk itt velük. 

Az 1824—25-ös téli szezont Győrben töltötte a 
társulat. Kilényi egyébként is jobban kedvelte a 
várost, mint a falut, amint azt annak idején Déry
nével való első találkozásakor ki is jelentette. Kü
lönösen télen volt kényelmesebb a város, de amint 
kitavaszodott, a társulat ismét vándorútra indult. 
Utazásuk során nem mulasztották el, hogy Pápát 
meg ne látogassák. 

1825 május 29-én szabadtéri előadást hirdet a 
színlap: Möller—Láng Ádám: Gróf Valtron, vagy 
a szubordinátió című tábori játékát. Ez a darab 
már Kelemenek műsorán is szerepelt, s ahol csak 
lehetett, szabad ég alatt adták elő, a darabban elő
forduló látványos felvonulások miatt. így 1819-ben 
a mohai savanyúvizeknél, amely előadásról az O. 
Sz. M. kéziratos színlapja is tanúskodik. 

Hogy a május 29-re hirdetett előadást megtartot
ták-e, ma már nem tudjuk. Kétségeink azért van
nak, mert ugyanezt a május 29-i színlapot átjaví
tották június 28-ra. Feltételezhető, hogy az eset
leges rossz idő miatt — amelynek lehetőségére a 
színlap is utal —, a Szálában (Griff-fogadó) tartot
ták meg az énekes-táncos vígjáték előadást, s kö
zel egy hónap múlva, újra erre járva, tartották meg 
a beharangzott látványos szabadtéri előadást. 

Kilényi, pontosabban: Kilényi és Vásárhelyi tár
sulatának (1825-ben már így szerepelnek) utolsó 
pápai előadása jótékony célú volt: a leégett Noszlop 
község tűzikárosultjai javára rendezték előadásu
kat. Ez alkalommal színre került Kotzebue: A z 
E r k ö l c s p r ó b á j a a S z e r e n c s é t l e n s é g 
című érzékeny játék, Ernyi Mihály átdolgozásában 
(7. kép): 1807 május 8-án az Erdélyből jött második 
pesti magyar színjátszó társaság ezzel a darabbal 
kezdi meg pesti szereplését a Hacker Szálában. Címe 
akkor: „Virtus próbaköve a szerencsétlenség" volt. 
Jellemző nyelvünk fejlődésére és a latint felváltó 
irodalmi magyarosodásra, hogy a „virtus"-ból más
fél évtized múlva már „erkölcs" lesz. 

A jótékony célt kiemeli a színlap megjegyzése: 
„Boldog, ki a szerencsétleneken segíthet. Bemene
tel kegyességre bizatik." Azt is megtudjuk a szín
lapról, hogy a darabban előfordul két ének, s bár 
nem ismerjük a darabot, feltételezhető, hogy leg
alább az egyiket Luize kisasszony, vagyis Széppa
taki Johanna adta elő. 

Kilényi pápai műsorán Ziegler és Kotzebue mel
le Shakespeare átdolgozásokat, Metastasiot és Gol-
donit találunk, s ő adja elő —• kutatásunk szerint 
elsőként — Az ördögűző Fábiánt, A makrancos 
hölgy egyik változatát. Eredeti magyar darabok: 
Hunyadi János, A Kérők, sőt az első magyar ope
ra, a IV. Béla is ott szerepel műsorán. Nincs tehát 
igaza Vállnak, amikor azt állítja, hogy: „ . . . éppen 
nem mondhatjuk, hogy Kilényi társulata megtudta 
volna magát őrizni a vándorszínészeknél általános 
hibától: a hatásvadászattól, sőt vissza is éltek, 
mint bármely kóbor társulat a közönség áldozat
készségével, midőn ahelyett, hogy igyekeztek volna 
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sikerültebb hazai és külföldi színművek előadása 
által a vidéki közönséget is a német burleszk da
rabok által meghonosított ízléstelenségtől elszok
tatni, inkább. . . fércműveket vittek a közönség 
elé." 

Ha olykor Kilényi rá is szolgált a keményebb 
kritikára, éppen pápai szereplései tanúskodnak 
műízlésről, s a társulat tagjainak művészi hírneve 
biztosította a színvonalas előadást is. 

Kilényi társulatának ezidőtájt tagjai: B a l o g 
J á n o s , B a r t z a K á r o l y , B ö ő s i A n n a , 
D e l l n é L u d v i g B o r b á l a , vendége D é r y-
n. é, primadonnája a kalandoséletű P á l y E l e k n é 
E t s e d i J o s e f a , akiről Déryné is sokat ír Nap
lójában. Itt játszik F a r - k a s s J ó z s e f , a híres 
táncos-színész, H o l l ó s i F e r e n c , H u b a i 
E m á n u e l , H u b e n a y F e r e n c , К a t z P á l , 
К á n t о r n é, korának legnagyobb drámai színész
nője, K ö n y v e s M á t é n é K i s s J ú l i a , Lá
z á r J á n o s , a Magyar Theatrumi Almanah 
(Szombathely), 1820 szerzője, B a r t h a M a g y a r 
J á n o s , a Nemzeti Színház későbbi nagyhírű drá
mai színésze, M o l n á r I s t v á n , N a g y I s t 
v á n , a jeles kozmikus, N é m e t h F e r e n c , 

7. kép. Az eredeti színlap hátulján 
jegyezve: „Kilényi s Vásárhelyi urnák 

társasága, Pápán, június 23, 1825.'' 

Abb. 7. Vermerk an der Rückseite desi Ortginal-
Theaterzettels: Gesellschaft der Herren Kilényi unci 

Vásárhelyi, Pápia, 23. Juni 1825. 

6. kép. Kántor Alajos, 
Kantomé kisfiának haláláról kiadott 
orvosi bizonyítvány, Pápa, 1824 dec. 25. 

Abb. 6. Aerztliche Betätigung 
vom Tode Alajos Kántors, Schon der Frau 
Kántor Pápa, am 25. Dez. 1824. 

P o s g a i J á n o s , vendégként S z e n t p é t e r y 
Z s i g m o n d , S z é p p a t a k i J o h a n n a (később 
Kilényi felesége), V á s á r h e l y i K á r o l y , V é g 
h e l y i J ó z s e f , nem is említve a teljesen jelen
tékteleneket. Kilényi tehát nagy és erős társulat
tal járta a vidéket s ő volt az első színigazgató, aki 
bevételtől függetlenül havi fizetést biztosított tár
sulata állandó tagjainak. 



8. kép. Színlap Horváth József színtársaságának 
előadásáról, 1827 júl. 15. 

Abb. H. Theaterzettel von der Aufführung der 
Schauspielergesellschaft des József Horváth, 

am 15. Juli 1827. 

Kilényi Dávid társulatának 1825 június 26-án 
megtartott előadása után közel egy évig nincs hí
rünk a pápai színjátszásról. 

A veszprémi kéziratos színlapok között található 
1826-ból két német színlap, amelyeken Trescher 
Lőrinc német opera- és színjátszó társasága hirdeti 
pápai előadásait. Ez a társaság Győriben játszott és 
onnan rándult ki Pápára, két előadásra, május 
15-én és május 30-án. Első alkalommal Karl Fried
rich Hensler szövegével és Wenzel Müller zenéjé
vel: Der Teufelstein in Mödlingen, oder die gol
dene Zauberrose című romantikus-komikus énekes 
népmesét mutatták be. A második előadáson két 
egyfelvonásos és egy ballada szerepelt műsoron: A 
Meghívó Kártya, Kotzebue vígjátéka, utána Schi-
kaneder daljátéka: Hans, der lustige Kesselflicker, 
végül Adeligunde, ballada 4 képben. Az előadást 
görögtűzzel fejezték be. 

1826 novemberében, Balog Naplójának tanúsága 
szerint társulata Pápán is játszott, dunántúli ván-
dorútja során. November 12-én, 14-én, 15-én, 16-án 
és 18-án. Keszthelyről jöttek és Győrbe távoztak az 
egyhetes pápai tartózkodás után. 1827 nyarán egy
másután három alkalommal játszik Pápán a híres 
Székes Fejérvármegyei Nemzeti Színjátszó Társa
ság, Horváth József igazgatása alatt. 

Az országnak azidőtájt ezen egyik legnevezete
sebb társulata 1818 októberében alakult Kolozsvá-
Tf Pál székesfehérvári főszolgabíró vezetése alatt. 
Sok dicsőséget szerzett ez a társulat a magyar szí
nészetnek, de az 1825-i pozsonyi országgyűlés ideje 
alatt olyan érdektelenség mutatkozott előadásai 
iránt, hogy a fájdalmas bukás után a társaság tag
jainaik egy része kivált, s az egykori nagyhírű — 
a fővárosban is többször nagy sikerrel szerepelt 
színtársulatból vándortársulat lett, Horváth József 
igazgatása és Komlóssy Ferenc művezetése alatt. 

1826 február 11-én érkeztek Győrbe. Ott akkor 
Elisabeth Hold német színigazgató működött, aki
nek rossz idénye volt, mert „nagy kárt szenvedett 
a magyar színészek látogatása által." Győrben leg
inkább a tanuló ifjúság lelkesült a hazafias érzü
letű magyar színészeit iránt. Ez a társulat bejárta 

Temesvárt, Aradot, Baját, Pestet, Sümeget, Győ
rött, Szombathelyt, Esztergomot, s végre 1827-ben 
Komáromban telepedett meg. 

Indokoltnak látszik tehát a feltevésünk, hogy 
Székesfejérvári Társaság 1827-ben Sümegről érke
zett Pápára, ahol július 10-én, 14-én és 15-én tartot
tak előadást. Komlóssy ekkor már lemondott a mű
vezetésről s csak mint vezető tag szerepelt a társu
latban. 

Első nap, július 10-én Kotzebue—Komlóssy Fe
renc: A burgundiai gróf című „erkölcsi vígsággal 
vegyes nagy nézőjátékot" adták elő, második alka
lommal Chalupka János: A Vén szerelmesek с víg
játék volt műsoron s befejezésül Cuno—Komlóssy: 
Benjamin Lengyelországból vágy a nyolcgarasos 
atyafi című vígjátékkal búcsúztak a pápai közön
ségtől (8. kép). 

Mindhárom alkalommal vígjátékot adtak, s ezek 
közül kettő Komlóssy Ferenc vezértag fordításában 
jutott a közönség elé. 
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A Vén szerelmeseket már Kilényi társasága is 
játszotta Pápán 1823 szeptember 21-én. A Benja
min továbbra is műsoron maradt, s 1833Jban Budán 
ebben a darabban lépett először színpadra Labor
falvi Róza. 

Ezen utolsó három színlap közül csak a július 
14-i, Vén szerelmesek színlapja kézírás, a másik 
kettő nyomtatott. 

Pápáról a Székes Fejérvármegyei Nemzeti Szín
játszó Társaság Győrbe távozott és ott játszott szep
tember 19-ig. Lám ugyan a győri játékok kezdetéül 
július közepét írja, de a pápai színlapok tanúsága 
szerint július közepén a társaság még Pápán ját
szott. 

A pozsonyi bukás után a társaság jelentősebb 
tagjai kiváltak. Az egykor országoshírű Székesfe
jérvári Nemzeti Színjátszó Társaság Pápán szere
pelt tagjai a következők: B a r a n y a i P é t e r , 
F a r k a s J ó z s e f táncos színész, aki Pápán már 
Kilényi társaságával is szerepelt, felesége F a r k a s 

. J ó z s e f n é , F ü l ö p (Fülep) J á n o s és felesége, 
H o r v á t h J ó z s e f igazgató és felesége H e-
t e y E s z t e r , K á r p e n s z k y (Kárpentszky) 
J á n o s , K o m l ó s s y F e r e n c és felesége С z é -
g é n y i E r z s é b e t (különösen az énekes szere
pekben voltak kitűnőek; Komlóssy „művezetője", 
társigazgatója is volt egy ideig a társaságnak), 
N a g y , N a g y n é és i f j . N a g y valószínűleg 
azonosak a Balog és Kilényi társulatában is sze
repelt N a g y M i h á l y , N a g y M i h á l y n é és 
N a g y I s t v á n (Pista) színészekkel. Tóth színész 
vette át a társulat vezetését Horváth komáromi 
csődje után. A Zsófia néven szereplő színésznő 
R a i e s Z s ó f i á v a l azonos. V é g h e l y i J ó 
z s e f szerepelt már Kilényinél is a pápai színját
szók között. 

Déryné, Kántorné, Szentpétery már régen nincse
nek a társulatnál, de a megmaradt jó közepes erők 
még mindig nívós előadásokat biztosítanak a vidéki 
közönség számára. 

A székesfehérváriak három pápai előadása kevés 
ahhoz, hogy a társulat ezidobeli műsoralakulásáról 
szélesebb következtetéseket vonhassunk le. (1818 és 
1819. évi teljes műsorukat közli Bayer József.) 

A Székesfejérvári Nemzeti Színjátszó Társaság 
érdemei vitathatatlanok. Színvonalas műsorukkal 
színi kultúrát terjesztettek nemcsak Székesfehér
várott, Fejér megyében, hanem szinte az egész Du

nántúlon, ő k voltak, akik a Rondellából eltávo
zott pesti magyar színészek után először játszottak 
ismét magyar nyelven a Pest-budai színházakban, 
ők mutatták be. szűkebb hazájukban és Pesten is 
Kisfaludy Károly drámáit, sőt már 1818-ban állan
dósítani igyekeztek a székesfehérvári színjátszást 
az előadások alkalmából használt fogadó nagyter
mének színházteremmé való átalakításával. 

A magyar vándor színtársulatok, a németektől 
való megkülönböztetésül nevükben és címükben 
többnyire a „nemzeti" jelzőt használták, és nem 
minden alap nélkül. Hatalmas, valóban úttörő 
munkát végeztek a színi kultúra terjesztésében, s 
ha nem is álltak mindenkor hivatásuk magaslatán, 
olyan társulatok, amelyek Dérynét, Kantomét, 
Szentpéteryt, Bartha-Magyar Jánost, vagy Lend-
vayt, Hivatal Anikót, Fáncsyit, Megyerit, László 
Józsefet, később Egressi Gábort sorolhatták tagjaik 
közé, felvették a versenyt a gyakran — és különö
sen a városokban — nagyobb pártfogást élvező né
met színtársulatokkal. 

Győz a „honi" eszme: magyart a magyarnak. A 
színpadon gúny tárgya lesz a külföldieskedés, az 
idegenmajmolás és így a színpad a reformeszmék 
egyik hathatós propaganda eszköze is lett. 

A nemzeti büszkeség mellett azonban a szegény 
színészeknek élniük is kellett, s a vitézi játékokon 
kívül bizony gyakran adtak közönségcsábító érzé
keny darabokat vagy vérfagyasztó rémdrámákat is. 
Shakespeare, Metastasio, Coldoni és Kisfaludy 
mellett békésen megfér a nemzeti játszó társasá
gok műsorán Kotzebue és Ziegler is. Érdemeiket 
ma már bizonyítani nem kell, azt a történelem 
mérte le és értékelte. 

A veszprémi Bakonyi Múzeum színlapjaínak 
közzétételével elsősorban Pápa város színházi kul
túrájának egy szakaszára kívántunk fényt deríteni, 
de találtunk közben olyan láncszemeket is, ame
lyek az eddig töredékesen ismert színtársulatok 
történetét egészítik ki. Néhány műsoradat ismerte
tésével sikerült néhány évvel előbbre helyezni a 
pápai magyar színikultúra kezdetét, kiegészíteni 
Balog István Naplóját, sőt újabb adatokat szolgál
tathattunk a hazai Shakespeare kutatáshoz is. 

Hisszük, hogy tanulmányunkkal közelebb hoztuk 
a megvalósításhoz a vidéki magyar színjátszás mo
nografikus feldolgozásának színháztörténetileg 
rendkívül fontos feladatát. 

CENNER MIHÁLY 
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Haraszty Árpádné: Balog István hagyatéka a Színháztör
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Jósa János: Magyar Theatrumi Zsebkönyvecske, 1820 évre. 
Székesfehérvár. 

A közölt színlapok lelőhelye: Veszprém Bakonyi Mú
zeum, 1148. Kit. szám. Egy kötetben Magyar Játékszíni Cé
dulák 1837/38. évre. Ez tartalmazza a Pesti Magyar (Nem
zeti) Színház nyolcadrét alakú színlapjait a nyitóelőadástól 
(1837. augusztusi 22.) 1838. december 31-ig; továbbá: 21 da
rab kéziratos színlap, 7 darab részint nyomtatott, részint 
kézírásos színlap 1817—1827. évekből, néhány nyomtatott 
német színlap 1826. és 1835. évekből, egy kézírásos levél 
(Medve Istvántól), meghívók és végül 15 darab nyomtatott 
színlap Balatonfüredről, 1870-ből. 

A gyűjteményt 1905-ben özv. Perczell Györgyné aján
dékozta a múzeumnak. Feltehetően annak a — névszerim 
nem ismert — pápai főügyésznek a családban megőrzött 
hagyatékáról van szó, akihez Medve is intézte idézett leve
lét. A színlapok hátoldalán rövid, az előadásra vonatkozó 
megjegyzések mellett az előadások sorszáma jelzi helyen
ként, hogy egy-egy előadás-sorozat több színielőadást is 
magába foglalt, mint a fennmaradt színlapok tanúsítanák. 



Műsor 

B a l o g I s t v á n t á r s u l a t a : 

Pápa 
1817 május 5. Kővári Sándor (nemzeti érzékeny 

játék) 
május 20. Az embergyűlölés és megbánás 
június 8. Quodlibet: Peleskei nótáriusból 

Oroszlány operából 
Űjholdvasárnapi gyermekből 
Bosszú kivánásból lett har. 
Prágai két nénikékből 
Lantosok с operából 

Tóváros 
1817 július 17. A megfoghatatlan férfiú 

(vitézi nézőj.) 

Pápa 
december 26. Az elszöktetés 

K i l é n y i D á v i d t á r s u l a t a : 

Pápa 
1818. november 4. Hunyadi János a szendrői 

várba 
1819. ? Themistocles v. A haza szeretete 
1819. szeptember 30. A félénk vagy az Űjhold

vasárnapi gyermek 
1822. április 16. Auróra, vagy a pokol csudája 

(Láng) 
1822. december 4. A kép (Houwald), Kantoméval 
1823. szeptember 21. A keleptze, v. A vén szerel

mesek 
1824. március 29. Gróf Benyovszky és Rontó Pál 
1824. április 19. Két úrnak egy szolgája (Goldoni) 
1824. ? A szerelemféltésnek gyászos következései 

Szombathely 
1824. október 12.A kincsesláda 

1824. október 13. A kép (Kántorné és Szöllősi 
jut.) 

1824. október 14. A gyökeres, v. A szerelemféltő 
orvoslása 

Pápa 
1824. október 21. A korzikaiak Magyarországon 
1824. október 23. A jó barátok 
1824. október 24. A gyökeres, v. A szerelemféltő 

orvoslása 
1824. október 16. A generális és a közkatona 

Hét sváb egy nyúl ellen (tabló) 
1824. október 28. A két feledékeny 

Száz aranyért egy csók 
1824. október 30. Ti tusnak szelídsége 
1824. október 31. Az egymást bosszantók 
1824. november 1. A kincses láda, vagy a szívek

nek attya 
1824. november 2. A kincses láda, vagy A szívek

nek attya 
Győr 

1824. november 30. Ruzitska: IV. Béla vagy 
A tatárfutás Magyarországon 

Pápa 
1824. december 7. Kisfaludy Károly: A kérők 
1824. december 8. Az ördögűző Fábián 
1824. december 12. Ruzistska: IV. Béla v. 

A tatárfutás Magyarországon 
1825. május 29. Gróf Walton, szabadtéren 
1825. június 26. Gróf Walton 
1823. június 23.'Az erkölcs próbája a szerencsét

lenség 

S z é k e s f e h é r v á r i a k : 
1827. július 10. A burgundiai gróf 
1827. július 14. A vén szerelmesek 
1827. július 15. Benjamin Lengyelországban 
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Theaterzettel a u s de r Reformzeit im Museum zu Veszprém 

Die Werke aus früherer Zeit, welche sich auf das 
Theaterspiel der ungarischen Prowinzstädte bezie
hen, enstanden meist nur auf Grund persönlichen 
Erinnerungen, Traditionen und subjectiver Eindrü
cken. Aus diesen Werken fehlten meistens die An
gaben des Repertoire, obzwar diese den Grund der 
Theatergeschichte bilden. Es fehlte auch die Be
sprechung der wirtschaftlichen, politischen und ge
sellschaftlichen Umstände des Zeitalters und des 
Ortes, wo doch diese Factoren das Spiel des Thea
ters entscheidend bestimmen. ^ 

Die Theaterzettel aus der Reformzeit im Veszp-
rémer Museum werden jetzt zum erstenmal publi
ziert und obzwar sie sich blos auf 10 Jahren er
strecken, und sozusagen blos auf das Theaterspiel 
der Stadt Pápa in den Jahren 1817—1827 sich be
ziehen, sind sie doch bemerkenwert, denn bisher 
fehlten die Angaben des Theaterspiels dieser Zeit 
und dieser Stadt. 

Die im Museum befindlichen handgeschriebenen, 
oder gedruckten, doch mit der Hand überschriebe-
nen Zettel sind chronologisch und der debütieren
den Truppen gemäss in drei Gruppen zu ordnen: 

1. Vom 5. Mai 1817 bis 25 Dezember d. J. 5 Zettel 
aus dem Repertoire der Truppe des István 
Balog; 

2. Vom 4. November 1818 bis zum 26. Juni 1825, 
23 Zettel aus dem Repertoire der Truppe des 
Dávid Kilényi; 

3. Drei Zettel vom 10., 14. und 15. Juli 1827., der 
Truppe des József Horváth. 

Der Artikel detaillirt und gibt das Repertoire der 
drei Truppen bekannt und auf Grund der aufge
führten Stücke und der debütierenden Schauspie
ler bewertet er die Wirksamkeit der Truppen. 

Die erste Vorstellung in Pápa der Truppe des 
István Balog kann um 9 Jahre früher datiert wer
den, als die bisher bekannten Angaben und das 
theatergeschichtlich wichtige und interessante Ta
gebuch des István Balog ergänzt es aus mit mehre
ren Angaben. 

Mit den Vorstellungen der Truppe des Dávid Ki
lényi ergänzt sich die Geschichte der Shakespeare 
Vorstellungen in Ungarn mit zwei interessanten An
gaben: aus „Viel Lärm um Nichts" tituliertem Lust
spiel enstand „Die sich einander ärgern" als Titel, 
desgleichen aus „Der Widerspäntigen Zähmung" 
tituliertem Lustspiel enstand „Der Exorzierende 
Fábián" bisher bekannten ersten ungarischen Auf
führung vom Datum 1830 auf 6 Jahre früher auf 
1824 annehmbar ist. 

Mit der Veröffentlichung der Theaterzettel aus 
der Reformzeit im Veszprémer Museum wollten 
wir in erster Reihe einer Phase Theaterkultur der 
Stadt Pápa beleuchten, doch fanden wir in zwischen 
Glieder der Kette, welche die bisher fragmentarisch 
bekannte Geschichte der Spieltruppen ergänzte und 
neuere Angaben zur ungarischen Shakespeare-For
schung geboten hat. 

Wir hoffen dasis wir mit diesem Artikel die wich
tige theatergeschichtliche Arbeit der monographi-
Bearbeitung des ungarischen Theaterspieles näher 
brachten. 

M i h á l y C e n n e r 
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