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A főváros színházi életének megmagyarosodása (1843—1878)
1843. november 25-re a pesti nagy Német Színház, a Stadttheater,
jutalomjátékot hirdetett. Drámai rendezője, Anton Berg javára került
előadásra a ,,Des Schauspielers letzte Rolle", Kaiser zenés színműve
három felvonásban. — Berg érdemes ember volt; még azok közé a régi
fajtájú magyarországi német színészek közé tartozott, akik egész életü
ket egy-egy nagyobb hazai városunkban töltötték, itt kezdték pályájukat,
i t t működtek a változó igazgatók hosszú során keresztül, és miután gyer
mekeiket a helybeli középiskolába járatták, itt öregedtek és itt haltak
is meg. 1 A nézőtér bizonyára illendően megtelt, színház és rendező elége
detten zárták le ezt a novemberi napot. Holott ezen az estén kezdődött
a pesti német színjátszás bukása, amit több mint ötven évvel ezelőtt
az éles eszű Unwerth gróf előre látott, amit Kunoss Endre már 1831-ben
biztosnak tartott, és amit az egy-két évvel később bekövetkezett tűzkatasztrófa csak lezárt. 2 Ugyanezen a november 25-én volt ugyanis
Szigligeti Szökött katoná-jának a bemutatója, s vele az 1843—44-es
sorsdöntő színházi évad első nagy magyar sikere. 3
A végzet természetesen már hosszabb ideje, mondhatnánk, a Pesti
Magyar Színház megnyitásának napja óta ott leselkedett a német társu
l a t körül. De a Szökött katona nem remélt, eddig még meg nem élt, elké
pesztően nagy hatása m u t a t t a meg a közönségnek, hogy a két színház
közül melyiket illeti meg a vezető szerep, s evvel meg is pecsételte a másik
sorsát.
A Német Színház élén ekkor ügyes üzletember állt. Erre volt szük
ség olyan intézménynél, amelyet az épülettulajdonos város haszon fejé
ben adott ki a többet ígérőnek. A legfejlettebb üzleti szellem sem vált
azonban be avval a vetélytárssal szemben, ahol az igazgató egy nem
kevésbé találékony, hozzáértő, de a német Forstnál sokkal lelkesebb és
képzettebb polgár volt: Bartay Endre, az operát Erkel Ferenc irányította,
és mint titkár, színháztörténetünk egyik legértékesebb személyisége,
Szigligeti Ede működött.
A ,,pestvárosi színház", a Színház (ma Vörösmarty) téren emelkedő
hatalmas palota már korántsem volt az, aminek harminc évvel azelőtt
ünnepelték: a német nyelvterület legnagyobb, legfényesebb színháza. 4
A berlini Königliches Theater felszerelésének gazdagságával, a Burg445

theater kiforrott művészi irányával régen homályba borította, noha a
monarchia vidéki színházai között még mindig az elsők közé számított.
A pesti tanács azonban, végső soron Aman, Hild és Pollák empire remeké
nek gazdája, nem volt alkalmas arra, hogy élenjáró kultúrintézményt
irányítson. 5 A néhány évente lejáró bérletet a többet ígérő kapta meg,
s ha a bérlő elég német színpadi csillagot biztosított az összbirodalom
peremvárosának szerepét játszó Pest számára, feladatát, úgy látszott,
közmegelégedésre betöltötte. Emil Devrient vendégszereplésekor a zene
kar helyére is székeket állítottak, Bissler Fanny tízezer forint tiszta
hasznot táncolt össze az igazgatónak. A páholyokat megtöltötték a magyar
arisztokraták, az olcsóbb helyeket a derék, császárhű polgárok, s így
minden rendben volt. 6
Valójában azonban a Német Színház körül semmi sem volt rendben.
Aki éles szemmel figyelt, láthatta, hogy a magyar színjátszás győztes
marad a vetélkedésben. Anyagi és erkölcsi okok egész sora támogatta.
A negyvenes évek országgyűlései mellett a vármegyei élet is állandó pezs
gésben volt. Egymást követték a népes megyegyűlések. Résztvevőik
a magyar játékszínt látogatták. 1840 óta az államsegély is meghatáro
zott anyagi alapot biztosított a Nemzeti Színháznak. A Fiatal Magyar
ország színháza, hála kiváló vezetőinek, 1843-ban nemcsak szebb dísz
letei és Schodelné hangja révén t a r t h a t o t t számot az elsőségre. Olyan
vonzóerővel rendelkezett, amit Forst már csak azért sem ellensúlyozha
tott, mert nem is volt veszedelme tudatában, s ez: haladó szelleme.
Ellentmondásnak látszik, hogy olyan korban, amely világszerte
a polgárosodás felé hajlik, és bevallott célja a francia forradalom eszméi
nek megvalósítása, a polgári városi színházzal szemben a nemesi megyékre,
a rendi országgyűlésre támaszkodó intézet álljon diadalmas vetélytárs
ként. Ezt azonban a különleges magyar viszonyok teszik érthetővé. Ma
gyar nyelvű városi polgárság hiányában ugyanis már a felvilágosodás
korában a polgárosuló köznemesség vette á t a vezető osztály szerepét.
A reformkor országgyűlésein további lépéssel haladt előre, és a negyve
nes években lényegesen fejlettebb politikai gondolkodásról t e t t t a n ú 
bizonyságot, mint a pesti céhes polgárok.
A hazai német polgárság az ez idő tájt reakciós német kultúrához
kapcsolódott, és zömében Habsburg-párti volt. A pest-budai tanácsurak
ekkor már nem a kezdő kapitalizmus fürge észjárású vállalkozói, mint
pl. Wiedemann volt fél évszázaddal korábban, még kevésbé szabadság
eszméktől hevített rajongók, mint Eanderer, a nyomdász, Kazinczy ék
fogolytársa. Híres kizsákmányolók — gondoljunk csak a De Valero
selyemgyár gyermekmunkásaira ! —, művészi világnézetükben a Fiatal
Németország íróiról tudomást is alig vevő konzervatívok. — Az egyre
jobban bal felé tolódó kis- és középnemesség azonban, a soraiból kikerült
vagy plebejusi értelmiséggel együtt francia hatás alatt állott. Olyan érzé
keny reagensek, mint Bartay, az igazgató, vagy Szigligeti és írótársai,
a színházi műsort is szabadelvű irányba tolták el, és a németeknél sokkal
újszerűbb, haladóbb szellemű darabokat m u t a t t a k be. 7
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A fővárosi magyar színjátszás győzelmének esztendeje egyúttal
az 1843—44-i ugyancsak mozgalmas országgyűlés éve is. E z az eredmé
nyeiben nem gazdag, de annál több izgalmat ébresztő diétánk irodalmi
hatásában szinte a szabadságharcot is megközelíti. Kemény első nagy
történelmi regényeiben ennek eseményeire reagál, 8 a népével szorosan
összeforrott színpad pedig lépésről lépésre követi a tanácskozásokat.
A vitákban előkelő szerepet foglalt el a közteherviselés, illetőleg az örök
váltság kérdésének megoldása és a polgári fejlődés biztosítása. A fiatal
írók, akár hivatalból mint országgyűlési követek jurátusai, akár csupán
a mindnyájukat fűtő lelkesedéstől indíttatva, percről percre figyelték
az eseményeket. A Nemzeti Színházban 1843 őszén előadták a Szökött
katoná-t és 1844. aug. 10-én Obernyik Károly Örökség c. színművét,
majd ismét Szigligeti szólalt meg A két pisztoly, az Egy szekrény rejtelme
és a Csikós bemutatóival.
Régen elmúlt már az az idő, amikor a lelkiismeretes filológus nyu
gati drámák hosszú sorát böngészte végig, és azon töprengett, hogy egyegy magyar színmű valamelyik szereplője, esetleg drámai csattanója
vagy néhány verssora milyen „eredetre" vezethető vissza. Nem szorul
magyarázatra, hogy hasonló társadalmi fejlődés hasonló irodalmi tükrö
zést eredményez. Fölösleges bizonygatni, hogy Szigligeti népszínmüveit
nem a hatásvadászat sugalmazta, hanem a kor egymást hullámtorlaszként
követő eseményei, és mint ahogy semmit sem számít, hogy Katona
Tiborc nevét egy ócska magyarított drámából kölcsönözte, amit vélet
lenül elolvasott, mondanivalói egy töredékét pedig valami német tucat
regényből, ha mindezt úgy és ott t u d t a felhasználni, ahogyan és ahol
annak a legnagyobb művészi és szociális súlya volt, hasonlóképpen közöm
bös az is, hogy Szigligeti egyes motívumokat honnan merített. Hivatásá
nál fogva sok darabot ismert, s ezek elemeit megfelelően csoportosította
a nemzet uralkodó eszméinek szolgálatában. „Népszínműveit" a negyve
nes években az országgyűlések problémaköréhez kapcsolta, a jobbágy
kérdést vitatva meg a Szökött katoná-ban és a Csikósban, a polgársággal
foglalkozva az Egy szekrény rejtelmé-ben. 9
A népszínmű a negyvenes években a haladó szellemű köznemesség
reformtörekvéseinek a hatására született meg, s a közönség lelkesedésé
től kísérve, őt hangolta újabb szociális lépések tételére. Ez a politikai
társadalmi funkció kölcsönzött jelentőséget magának a műfajnak. Amikor
színpadi hatása nem alakulhatott többé át társadalomformáló erővé,
sikere felszínes csillogássá, a műfaj pedig sekélyessé vált.
A fővárosi polgári közönséget szükségképpen érdekelte a polgáro
sodás, a polgári szorgalom, a polgári becsület színpadi megjelenítése.
Szigligeti mellett, akivel irodalomtörténetírásunk, ha nem is eleget, de
aránylag többet foglalkozott, mint kortársaival, i t t jutott szerephez az
előkelő nemesi társaságban forgó, viszonylagos jómódban élő plebejus
író, Obernyik Károly. Róla csaknem teljesen hallgat a magyar tudomány,
holott drámái közül kettő foglalkozik a kor vezéreszméjével: a nem
nemesek helyzetével a hazai társadalomban. Nagy tragédiája, a Főúr és
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pór, nem kerülhet említésre, mert fővárosi színpadon, sajnos, sohasem
adták; egyetlen előadását Kolozsvárott érte meg 1848. május 2-án. 10
Annál inkább érinti Pest színi életét az Örökség.
Vannak egyéniségek, akik irtóznak a nyilvánosságtól és testi-lelki
inkognitójukat halálukig őrzik. Ezek közé tartozik Obernyik is. Sohasem
engedte magát lerajzoltatni, lefestetni. Néhány száraz életrajzi adaton
kívül csak annyit tudunk róla, ami helyenként szubjektívan csendül
meg drámáiban vagy novelláiban. Nem tárulkozott ki fiatalabb írótársai
előtt, így a végtelenül indiszkrét Jókai sem t u d t a kompromittálni.
A történelem is segítségére sietett, hogy megmaradhasson örök néma
ságában: az 1944—45-ös hadműveletek során az Akadémián őrzött
hagyatéka, néhány oldal kivételével elpusztult. A Széchényi Könyvtár
nem őrzi finom betűit. írását, alig lehet megkülönböztetni Kölcseyétől,
akinek fizetett alkalmazottja, tanítványa, barátja, ápolója, családjának
ügyvédje és belső világának kétségtelenül egyik legjobb ismerője volt.
Mindenesetre alkalmas famulus volt arra, hogy mestere titkait a sajátjai
val együtt megőrizze . . .
1844-ben, első színpadi sikere idején Obernyik már túljutott élete
nagy élményén és fájdalmán: a Kölcseyvei való benső barátságon és
Kölcsey halálán. Utóbbit úgy látszik, egészen sohasem t u d t a kiheverni.
Kölcsey Kálmán nevelőjeként és a család ügyvédjeként azonban a főváros
ban élt, és élénk figyelemmel kísérte a politikai eseményeket.
Mint rendkívül művelt ignobilist főként a polgári egyenjogúság kér
dése ragadta meg. A Főúr és pór-ban tragikai kifejlést adott gondolatai
nak, az Örökség, a negyvenes évek egyik legnagyobb színpadi sikere,
műfajilag is polgári: középfajú dráma. 1 1
Obernyik műve volt az első a magyar színpadon, amely a hazai
német polgárság érdemeit, szorgalmát méltányolta, kiemelte a nemesi
életfelfogás terméketlenségét. Ez a nézőpont számára magától értetődő
volt; plebejus származása mellett véleményét az is elősegítette, hogy
a nemzetiségekről keveset tudva, nem nézett aggállyal a társadalmi át
alakulás elé. Az idegen anyanyelvű hazai lakosságból elsősorban a pest
budai polgárt ismerte. Alakját az Örökség Schmidjében valószínűleg
közvetlen tapasztalat után mintázta. A kor Schmidjeiben valóban meg
volt az anyaországhoz simulas vágya. Ezért érezte a pesti közönség
annyira a magáénak darabját.
A színház — amelyről már egy kortárs író megmondta, hogy nem
csak tükörképe, hanem függvénye is a társadalomnak 1 2 — nemesi és
polgári látogatóit egyaránt izgalomba hozta evvel az előadásával. Hogy
is ne? Schmid, az Örökség egyik központi alakja, szemébe vágja a nevelt
leánya kezét kérő előkelő úrnak: ,,. . . én ismerem a magyar nemességet.
Önök büszkék; s én nem akarom, hogy szeretett leányom önök gőgös
szüleitől és rokonaitól lenézessék. Önök fényűzéshez, munkátlansághoz
vannak szokva; s nem engedhetem, hogy ezek miatt Mathild valaha
szegénységre jusson." (I. fv., 8. jelenet.)
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Az egykorú közönség kétféleképpen reagált Schmid eszméire. A pol
gárosodás hívei, bizonyára nagy számban voltak közöttük nemesek is,
estéről estére megtöltötték a színházat és tapsoltak. 1 3 Erdélyi helyeslően
állapította meg, hogy „A mese . . . egyszerű polgári körben forog. Ügyesen
von be mindent, mint az örvény, magába; s így e drámának hiszek egy-e,
a nálunk még nem igen méltányolt, bár eléggé ajánlott, középrend
érdeke." 14 Azonnal megszólalt azonban egy másik hang is: plágiummal
vádolta Obernyiket, avval, hogy darabja meséjét egy francia vaudevilleből ( !), Armand Durantin-nak 1/Oncle à succession c. színművéből vette.
,,. . . ezen magyar eredeti dráma talán nem is eredeti}" kérdi. Mivel azon
ban még ennek a rosszhiszemű bírálónak is eszébe jutott, hogy amiről
április 9-én számol be egy párizsi újság, annak mása aligha kerülhet
augusztus io-én Pesten bemutatásra, egy második francia vígjátékot is
felhozott, amelyből Obernyik meríthetett . . . 15
Obernyik sietett cáfolni a plagizálás vádját. Elmondta, hogy művét
Csekén és Hajdúnánáson — Kölcseyék és édesanyja házában — írta,
ahol francia napilapok nem kerülhettek a kezébe, s a bemutató időpontja
csak azért csúszott el, mert betegeskedett. „Miután azonban a dolog így
történt: fájlalom, hogy magyar lap és magyar író olly kárörvendő gúny
nyal pattan ki, midőn véli, hogy egy hazai író művét kitörölheti a külön
ben olly szegény irodalom eredeti művei közül." 1 6 Hogy az igazság Ober
nyik oldalán állt, afelől semmi kétség sem lehet, de a támadás mögött
talán egyéb is volt, mint írói kenyéririgység: a megbántódott nemesi
önérzet hangja. 17
Az Obernyikot népszerű színpadi íróvá tevő, polgári szellemű darab
plágium-ügyének még egy érdekes korfestő vonatkozása van: noha a szín
mű kifejezetten a német polgárság é r é k e i t dicsőíti, a vádaskodónak
eszébe sem jutott, hogy német eredetit keressen számára. 1844-ben talán
remélhette egy vetélytárs, hogy elhiszik neki a sikeres mű talmi voltát,
de azt, hogy magyar szerző máshonnan merítsen, mint a francia irodalom
ból, semmiféle rágalmazó sem merte állítani.
Színházainkban ez a kor a francia romantika tökéletes diadalának
ideje. A fordulatos, dús cselekményű, nagy színpadismerettel rendelkező
Victor Hugo-i dráma, karöltve a shakespeare-i életművel minden más
irodalmi befolyást elsöpört. Ugyanúgy, mint a népszínművet, vagy a pol
gárosodást szorgalmazó színműveket, a francia romantikát is a magyar
társadalom fejlődése tette követelménnyé.
A francia romantika ugyanazokért az eszményekért küzdött, mint
a reformországgyűlések leghaladóbb szárnya, franciás műveltségű ifjú
íróink többsége. Shakespeare és a romantikusok nem azért lépnek előtérbe
a Nemzeti Színház műsorán, mert Egressy Párizsban járt, és jól megta
nulta a leckét, hanem az élénk szellemű fiatal színész azért ment éppen
Párizsba, hogy ott tanulja meg a kor igényeinek megfelelő stílust.
A magyar színház ezen a területen ismét előnyös helyzetben volt
német társával szemben. Közönségének eszményeit az új irány elégítette
ki, hagyományai pedig nem voltak. A németek ragaszkodtak megszokott
29 Tanulmányok Budapest múltjából
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tucatszerzőikhez, és ha igényesebb színművet akartak adni, saját anya
nyelvük klasszikusait vették elő. Ezek azonban 1843—-44-nek, talán
csak Schiller és Kleist kivételével, keveset mondtak. Olyan gárdától,
amelynek évtizedek óta betanult szerepei, bevett szokásai, a hivatalos
példaképként szereplő bécsi színpadokhoz igazodó fogásai voltak, nem
lehetett azt várni, hogy valamiféle nemzeti fellendülés hatása alatt más
fél év alatt átváltson Shakespeare és a francia nagy (és kis) romantiku
sok munkáira. Az igazat megvallva, nem is győzték volna energiával . . .
A hazai német játékszínek színháztörténetileg igen becses nevekkel
dicsekedhetnek. A nagy Német Színházban kezdte pályáját Josef Wagner,
egy kis helyi színpadon Adolf von Sonnenthal. Pár évtized múlva a Gyapjú
utcában Josef Kainz alakítja Kosinskyt és Adele Sandrock ugyanitt
debütál tizenötödrangú szerepében. Csakhogy ezek a német halhatatlanok
magyarországi szereplésük idején a színpadi tudás ábécéjénél tartottak
csupán, s amint egy kicsit elsajátították a mesterséget, továbbálltak.
Mit is kerestek volna egy nyelvsziget színházában? 18 A Pesti Magyar,
illetőleg a Nemzeti Színház azonban egy több milliós nép színészileg leg
kiválóbb sarjait fogta kötelékébe. Az eredeti, érdekes, mert hazai alakokat
felvonultató és a francia műsor, a jobb zene, a különb díszletek Bartay
igazgatásának idején eldöntötték a küzdelmet a magyar színház javára.
Mint az már általában történni szokott, ez a győzelem nem tudato
sult egyik érdekelt félben sem. A magyar színészek sorsa feletti sajnálko
zás még évtizedek múlva is szokásos volt. Ugyanígy az ötvenes évek
második felében, amikor — ma már tudjuk — minden elveszett a néme
tek számára, változatlanul hirdetik, hogy Pest-Buda német, és a közönség
nek fontos a német színjátszás. 19
A német színház híveinek megvolt az alapjuk, elsősorban a törté
nelmi alapjuk a derűlátásra. Igaz ugyan, hogy a fővárosi német polgárság
hajlott a magyarsághoz való alkalmazkodásra — a megmagyarosodási
folyamat a negyvenes években még nem igen lendült neki, és az az állítás,
hogy a pesti lakosság már ekkor németül beszélő magyarokból áll, túl
zás 2 0 —, de még inkább Bécs majmolására. Az egyetlen Nemzeti Színház
zal szemben négy németül játszó színház állt: a Színház téren emelkedő
reprezentatív épület mellett a városligeti pesti nyári színház, Budán
a Várszínház és a Krisztinában a Budai Aréna. S ha elsőrendű tagok nem
is igen szerződtek már az egyre inkább peremterületnek számító magyar
országi színházakhoz, fényes nevű vendégekben annál kevésbé volt
hiány. 21
1847. febr. 2-án azonban a nagy Német Színház leégett. A város,
a színház büszke — bár kissé fukar — tulajdonosa ekkor még nem nyugo
dott bele veszteségébe, és mielőbb hozzálátott, hogy ideiglenes tetőt emel
jen hontalanná vált színészei feje fölé. Maga a színésztársaság is mindent
megtett kenyere biztosítására: a Budára húzódó együttes 1847. febr.
20-án, tehát pár héttel a katasztrófa után, a Vigadó nagytermében hang
versenyt adott és Forst, a károsult igazgató egy 25 versszakos alkalmi köl
teményt szavalt el. A poéma — szerzője a hazai német irodalom egyik
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jól verselő, bár gondolatszegény képviselője, Lewitschnigg — ugyanazt
a derűlátást sugározza, mint az útikalauzok, s mint látni fogjuk, még
sokan mások is. Az utolsó versszak így hangzik:
,,0 tröstet euch, Ihr Thespiskinder alle,
Sie, die Ihr Mutter nennt und liebt und preist,
Die Kunst verlor nur eine Tempelhalle —
Ihr Haus zerfiel — lebendig blieb der Geist !"22
Hogy a szellem valóban olyan életképes volt-e, mint azt a költő
és tolmácsolója hitték, abban a történetíró Tamás lehet. A nehézségeknek
egyelőre mégis inkább anyagi oldala mutatkozott. Mint valamikor az első
magyar színtársulat, most a németek küzdöttek színházhiány gondjával.
Február 6-án átköltöztek a Várszínházba, és itt játszottak március 28-ig.
Ekkor a nagyhét félbeszakította a szezont. Április 6-án a budai nyári
színházban folytatták a játékot, egészen 18-ig. Ezután ismét hat napig
szüneteltek, és április 24-én kezdték újra a városligeti nyári színházban,
itt július 4-én játszottak utoljára, hogy júl. 10-én az új — ideiglenes —
új vásártéri (ma: Engels tér) faszínházban kezdjék meg működésüket,
a jobb jövő reményében. Ezt a színházat, amelyet a hatóság NothTheater néven tartott nyilván, csinos, kétoldalt kis tornyos homlokzatá
val, a közönség nem nagyon kedvelte. A tűzveszély réme most már ott
lebegett a német játékszín felett: ha egyetlen éjszaka porrá éghetett
a nagy kőszínház, a város büszkesége — ezer szerencse, hogy éjjel gyul
ladt ki és nem olyankor, amikor előadás folyt, mert a nézőtéri bejáratok
bizony elég ügyetlenül voltak elhelyezve —, mi érheti a fából épült pót
színházat? És a balszerencse hamarosan bebizonyította, hogy az aggályoskodóknak igazuk volt. A szabadságharc veszedelmei megkímélték
a Nemzeti Színház épületét, de Hentzi bombái szétzúzták még azokat
a romokat is, amik a Színház (ma: Vörösmarty) téren álló nagy színház
ból a tűzvész után üszkösen fennmaradtak; a hadműveletek miatt 1849.
máj. 4-én bezárt Noth-Theater pedig 13-án találatot kapott, tüzet fogott
és elhamvadt. 23
Ez a második szerencsétlenség azonban, mint a szabadságharc
következménye, nemcsak a németeket érte, sőt egyelőre valószínűnek
látszott, hogy a Kerepesi úti intézet vesztett többet.
1849 nyarán, jóllehet a főváros már osztrák kézen volt, a németek
újra a pesti nyári színházban kerestek menedéket, és itt játszottak jxürius
27—aug. 6-a között összesen tizenegyszer. A kor nem kedvezett valami
nagyon a színházbajárásnak . . . Aug. 9-én vették először igénybe a Nem
zeti Színház botcsinálta vendégszeretetét. 12-én újra a nyári színházban,
14-én és 17-én a Nemzetiben, 19-én a nyári színházban, 21-én és 24-én
a Nemzetiben, 26-án a nyári színházban, 28-án és 31-én a Nemzetiben
játszottak. Szeptember havában 3-án, 9-én, 10-én és 16-án ismét a Város
ligetben próbálkoztak, kilenc alkalommal azonban a Kerepesi úton
(5, 8,11,14,18, 21, 25, 28 és 30-án) volt német előadás. Októberben kilenc29*
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szer, novemberben négyszer lépett fel a német együttes a Nemzetiben
(okt. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30, nov. 3, 6, 9, 13.). Igazgatójuk már nem
Forst volt, hanem konzorcium működött, s csak a november 15-i új
otthonba költözés jelentett újabb igazgatót: az egyik tag, akinek volt
valami kis tőkéje, I,ouis Emil Kalis vette át az irányítást. 24
A német társulat már jó ideje, a nagy színház fennállásának korá
ban sem volt az, ami hajdan. A Nemzeti Színház mögött felsorakozó társa
dalmi erőkkel nem vehette fel a versenyt. Abban az utolsó évben, amikor
még avval kecsegtethették magukat, hogy semmi sem változott, és csak
a közönség múló szeszélye miatt került pillanatnyi hullámvölgybe az
Aman—Pollack—Hild-féle gyönyörű épület, igen egyszerű bepillantás
a magyar és német színházi zsebkönyvekbe meggyőzhet mindenkit arról,
hogy a magyaroknak szükségszerűen ,,emelkedniök kellett", a németek
nek pedig ,,alábbszállniok." 25
A politikai szigor 1849-ben egyértelműen a magyarok ellen fordult,
a németek ellenben a kormányzat jóindulatára támaszkodhattak. Csak
hogy azt a fejlődést, ami a negyvenes években megindult: a liberalizmus
térhódítását, a meginduló polgárosodást és a kapitalizálódás elmagyaro
sító hatását semmiféle szervezett erőszak nem állíthatta meg. Igaz, hogy
a Nemzeti Színháznak ezer nyomomsággal kellett megküzdenie, de a
németeknek ezereggyel, s az ezeregyedik az ellenük forduló köz
hangulat volt.
Az új német játékszín a lehető legkönnyebben járható utat válasz
totta, s a Vigadó úgy-ahogy helyreállított nagytermében nyílt meg.
A mennyezet, a proszcénium, a páholyok és az egész terem kifestésé
Zitterbarthnak, a színházterem újjáépítőjének tervei szerint készült,
a színházi gépeket Otto, a színház régi gépmestere, a világítóberendezése
ket H. Schlick készítette el. Az elsőrangú páholy ára 5 Ft, a másodrangúé
4 F t volt, a földszinti zártszék első sorai 60, a hátrábbiak 50 kr-ba kerül
tek, a karzati jegy mindössze 10 kr volt. Tudjuk, hogy a színház nem volt
éppen pompás, kivált a régi épülethez képest, de legalább a helyárai sem
voltak drágák. 26
Az egész, egyébként buzgón propagált színháznyitási ünnepen vala
mi fantáziátlan kicsinyesség nyomasztó árnyéka ült. Nem a klassziku
sok, hanem Birch-Pfeiffer asszony egyik műve szerepelt a színen, Berg
rendezésében: Der Pfarrherr. 27 A terem teljes kivilágítása mellett — ünne
pélyes alkalmakkor ezt bizony jelezni szokták még a magyar színpadon
is ! — Kalis igazgató elszavalta a derék Ritter von Lewitschnigg újabb
alkalmi költeményét. A német színészek, a jelek szerint, nem voltak
babonásak. Alig két éven belül ismét színházat avatni, ismét egy szegé
nyes, ideiglenes helyiségben, és ismét az édeskés hazai bárd múzsájának
szellemében — nem volt jó előjel. Annál kevésbé, mert a költő újból csak
a dolgok elevenére tapintott. Hagyján, hogy köszönetet mondott a I I I .
hadsereg-főparancsnokságnak, mint jótevőnek, akinek kegyessége sietve
biztosított fedelet az oly régen hontalan német művészet számára, de
optimizmusában azt is feltételezte, hogy a jövőben egyenlő jogokat fog
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élvezni mindkét nyelv irodalma, és senki sem kérdi majd, hogy egy ihle
t e t t költeményt hol írtak. 28
A valóságban mindennek pontosan az ellenkezője következett be.
Fél év sem telt el Kalis szép szavalata után, amikor már kérvénnyel for
dult a hatósághoz, segítse pénzzel, „um dieses Theater gegen die Rivalität
des Nationaltheaters zu schützen". Szerencsétlenségére ahhoz, hogy fel
ismerje a helyzetet, a Pest-Ofner Militär-District miniszteri biztosának,
Koller udvari tanácsosnak több idő kellett, mint a népszerűtlenséget
saját bőrén érző színháznak. 29 Csak 1851-ben, amikor a német sajtó
panasza is egyre hangosabb lett a színház mellőzése miatt, eszmélt fel
a hatóság, és próbált segíteni a helyzeten. 30
Ugyanekkor a magára hagyott, egy levert nemzet kultúráját kép
viselő magyar színház mind előkelőbb szerepet kezdett játszani a főváros
életében. Vadnay Károly így jellemzi az ötvenes évek elejének hangulatát:
,,. . . a színház volt az, melynek sokféle érdeke olykor igen élessé tette
vitáinkat . . . Milyen csatákat vívtunk azután lapban, nézőtéren, kávé
házi asztalnál . . ." 3 1 ,,A nemzeti színház . . . az ifjúság elkényeztetett
gyermeke volt; ez ellen véteni nem engedett", olvassuk egy másik
memoár-írónál. 32 Jókai, színháztörténeti forrásaink e leggazdagabbika
(és egyben a leggondosabb szűrést igénylő is !) majdnem minden regé
nyében utal a magyarok nehézségeire és diadalára.
A legdrámaibb képet azonban mégis egy német újságíró, Rosen
thal Sámuel festette az elnyomatás korának két fővárosi színházáról,
a magyarról és a németről. „Minél jobban hanyatlik a német színház,
annál észrevehetőbben és gyorsabban emelkedik a magyar; tekintélyes
országos segélyben részesül, s a szeparatista propaganda és a fanatikus
németgyűlölet egyaránt az ő oldalán áll. Még a közömbösök nagy serege
is kénytelen előbb-utóbb valamelyik színházat előnyben részesíteni, még
pedig azt, amelyik adott körülmények között nagyobb művészi élvezetet
nyújthat. Kivált az opera az a műfaj, amely a német hallgató számára is
élvezhető, és ami a magyaroknál sokkal jobb, mint az elnyomott német
színházban. A magyar színház ma fokozottan az, ami hajdan a német
volt: az egész társadalmi élet középpontja, a főnemesség, a művelt társa
ság, a külföldiek és a vidékről felrándulók találkozóhelye. Fokról-fokra
kiépítette karzati és vasárnapi közönségét, míg a német színház még
e tekintetben is teljesen elárvult." 1850 márciusában így állt a helyzet.
De a szenvedélyes Rosenthal sürgető szavai szeptemberben újra felhang
zottak: ,,Fél éve már — ostromolta újra Geringert —, hogy memoran
dumot adtam be, s ez alatt az idő alatt a német színház állapota egyre
romlott. — Amíg a magyar színház országos segélyben részesül, amíg
a lelkesedés és a forradalom az ő oldalán áll, amíg módja van rá, hogy min
denfaj ta cselszövéssel és ármánnyal a német színház ellen törjön; és végül,
ameddig valamennyi újság, sajnos, a jellem-és meggyőződésnélküli néme
tek is, a Múzsák magyar hajlékát az egekig magasztalja, a németet pedig
— a helyett, hogy belátóan mérlegelné körülményeit — csak gúnnyal és
megvetéssel illeti, addig az utóbbi nem indulhat virágzásnak . . ." 33
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A katonai közigazgatás láthatólag kevés érdeklődéssel viseltetett
a színházügyek iránt, szemben L,ewitschnigg állításával, amely szerint
kardjából hajtott ki a rózsa. Amikor Albrecht főherceg vette át a hely
tartói hatalmat, már több figyelem fordult a theátráliák felé: a kormányzó,
mint a legtöbb Habsburg, színházbarát volt. Csakhogy a német kultúrpropaganda ennek sem sok hasznát látta. 1850 után a Habsburgok már
régen elfelejtették I I . József humanitárius-filantróp-felvilágosult eszméit,
hogy a birodalom népei számára közös nyelvet akart teremteni, s e cél
érdekében a legkiműveltebbet, a németet erőszakolta országaira. Éppen
nem volt szándékában semmiféle államférfinak, hogy a soknyelvű állam
ban a nemzetiségek megértsék egymást. De messze volt még az Auslanddeutsch-gondolat kora is. Sem korábban Geringer, sem később Albrecht
nemigen t e t t különbséget a fellázadt Magyarország népei között, s a loj ális német polgárnak éppen úgy ki kellett vennie részét az adóterhekből,
mint a nemesi udvarházak tulajdonosainak. A kormányzó-főherceg maga
sűrűn látogatta a Nemzeti Színházat, mert ott jó zenét hallgathatott.
A német színházról az volt az általános vélemény, hogy ha a német nyelvű
polgárságnak színházra van szüksége, tartsa is el. Abban természetesen
igaza volt Rosenthalnak, hogy a kis teremben, alacsony helyárakkal,
a németek nem boldogulhattak. Kalis csekély tőkéje hamarosan elfo
gyott, jövedelmeiből nem t a r t h a t t a fenn a színházat. Még egy év sem
múlt el a vigadó-termi színház megnyitása után, s helyét Haimer opera
énekes vette át. H a Kalis népszerűtlen volt, és evvel tetézte anyagi bal
szerencséjét, az állítólag népszerű Haimer sem vitte többre. Bár, akár
csak Kalis, ő is kapott segélyt, június végén a színházat be kellett zárnia. 34
A városligeti nyári színház, mint a német kultúra egyedüli pesti
képviselője, szemben a Nemzetivel, még a közönyös német hivatalnok
réteget is elgondolkoztatta. Közben a „deutsche Theater-Freundinnen"
bizonyára Rosenthallal ismerős köre sem nyugodott: 1851. aug. 8-án
levélben fordultak Geringerhez, hogy engedje a vigadó-termi színházat
megnyitni. 35 A szűk, tűzveszélyes és kedélytelen helyiség tehát ismét ki
tárta kapuit, voltaképpen az utolsó nagy német igazgató, Theodor Witte
vezetése alatt. Witte erélyes ember volt, és volt irodalmi érzéke. Újra
arra a német kulturális bázisra helyezkedett, ami legtehetségesebb elődei,
Ráday és Schmid idején szolgált alapul: a német klasszikusokra különö
sen, a világirodalmiakra általában. Összetartotta a társulatát, és igye
kezett minél több jó vendéget biztosítani. Mivel pedig a meglevő helyi
ségben komoly színpadi tekintély nemigen volt hajlandó játszani, Prottmann rendőrfőnökkel és Rosenthallal a háta mögött megindította egy
új német színház építésének előkészületeit.
Arról, hogy államsegélyből építsék fel az új színházat, ahogyan
azt eredetileg Rosenthal tervezte, szó sem lehetett. A városnak sem volt
pénze: az adók és háborús terhek a német Pestet alaposan megviselték.
A színházalapításnál csak magánrészvénytársaság jöhetett számításba.
Az alapító közgyűlésen Albrecht főherceg is megjelent.Huszonnégy rész
vényes gyűlt egybe; nem érdektelen, hogy kik bíztak a pesti német szín454

játszás anyagi jövőjében. Gr. Lazansky es. kir. kamarás, helytartó
tanácsos — természetesen az Ofner Statthalterey hivatalnoka — elnökölt,
főrészvényesek pedig A. Mack kereskedő, pesti polgár, városi tanácsos,
A. Valero, nagykereskedő és a I,eszámítolóbank pesti fiókjának elnöke,
I. Appiano ez idő szerinti — kinevezett — pesti polgármester, Wieser
ácsmester és ingatlantulajdonos, Osswald kereskedő és ingatlantulajdo
nos, Rudolf von Bajzáth, a Casino elnöke és földbirtokos, Albert von
Wodianer, nagykereskedő és a Iyeszámitolóbank pesti fiókjának igazga
tója, Pscherer kereskedő és I^ackenbacher nagykereskedő voltak. Az új
színház helyét ismét az Új vásártéren jelölték ki, és Zitterbarth tervezé
sére bízták. 3 6
A „magyar" színház, a Nemzeti, lényegesen kevesebbet foglal
kozva német kollégájával, mint az ővele, maga is súlyos anyagi gondok
között élt. Botrányok és gázsi-nemfizetések nem fordultak ugyan elő,
mint a németeknél, mert a legvégső szükségben ,,a régi jó táblabírák",
élükön Simontsits János igazgatóval, a zsebükbe nyúltak és előlegezték
az összeget. Az egész költségvetés igen kis összegekkel dolgozott: a bevé
teleken kívül az évi 16 ooo F t volt a kizárólagos alap, természetes tehát,
hogy amikor 1850-ben az intézet vezetősége úgy-ahogy rendbe akarta
szedni a szénáját, le kellett szállítania a fizetéseket. 37 A művészi színvo
nalon ez keveset rontott. A kornak még nem voltak szcenikai igényei,
s ezen a téren a művészeti igazgató, Fáncsy, egyébként is mindent elkö
vetett, ami módjában állt. A műsor prózai része a népszínműveken és
hazai vígjátékon nyugodott, ,,kiállításos d a r a b " jobbára csak az operai
estéken fordult elő, s ha ezért a színház költségbe verte is magát, pénze
bőven megtérült a német polgárság elhódításával.
A színház erőssége 1849 után inkább, mint valaha, kitűnő vezető
sége és elsőrendű színészgárdája volt. Az irányítás munkája Szigligeti,
Erkel és Fáncsy vállán nyugodott, akárkit jelölt is meg a legfőbb tisztség
viselőjeként az évenként kiadásra kerülő színházi zsebkönyv.
Hármuk közül Szigligeti végezte a dramaturg munkáját, a prózai
műsor összeállítása is az ő feladata volt. Az abszolutizmus egyes korsza
kaiban, a hatvanas évek elején rendezett is. Munkája itt elsősorban a dísz
letek összeválogatásából, a kellékesnek adott utasításokból és a mellék
szereplők irányításából állott. Elsőrendű tagnak nem adott utasítást,
s a rendező akkori alárendelt beosztásánál fogva, nem is adhatott.
Annál nagyobb munkát végzett mint dramaturg. Ez a feladat
végigkísérte egész színészi pályafutásán, ebben volt a legnagyobb mester.
Bő tapasztalattal és hozzáértéssel húzta meg a zömben szószátyár hazai
szerzők szövegeit. Ha végignézzük a negyvenes évek elejétől a hatvanas
évek végéig fennmaradt kéziratos súgópéldányokat, tapasztalhatjuk,
hány henye sor esett ki, hány oda nem illő kifejezés nyert pótlást a szín
padi beszéd törvényeinek megfelelővel, hány jelenet alakult át törlései
és beszúrásai révén, s valamennyi megjegyzése a színszerűséget szolgálta.
Különösen jelentős volt ez a működése az elnyomatás 18 éve alatt,
amikor nemcsak a színház sikereiért kellett küzdenie, hanem a politikai
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nyomás ellensúlyozása is elsősorban az ő — az állandó, a mindig kéznél
levő, az ilyen vagy olyan minőségben mindig a Nemzeti Színházat kép
viselő Szigligeti — vállain nyugodott. 3 8
Fáncsy mint művészeti vezető beleszólt ugyan a színművek előadási
rendjébe, de érdeklődésének gyújtópontjában a színrehozatal állt. Gazdag
képzeletű rendező volt, nagyobb művésze a színpadnak, mint a játéknak,
amihez talán betegeskedése miatt is egyre kevesebb kedvet érzett.
Erkel uralma az opera világában csaknem korlátlan volt. 1838
óta a színház tagja, megteremtője annak a zenei színvonalnak, ami
a magyarok hegemóniáját elsősorban biztosította, olyan szervező, hogy
maga mellé t u d t a állítani a Német Színház valamennyi tehetséges muzsi
kusát a Doppler fivérektől kezdve Kirchlehner Ferencen át Szúk Dlpótig,
s mindezek megkoronázásaként a nemzeti opera megteremtője: még csak
eszébe sem jutott senkinek, hogy a dolgába kontárkodjék.
A színház elvesztette ugyan Egressyt mint színészt, de 1852 óta
megnyerte mint rendezőt. A türelmetlen, becsvágyó férfi számára bizo
nyára tantaluszi kínokat okozott ez a, kora felfogása szerint, másodrendű
foglalkozás, mivel azonban minden színházi vonatkozásban tökéletesen
megbízható volt, mellőztetésének évei alatt fejlődött nagy rendezővé.
A sorból hamarosan kidőlő Fáncsy és Lendvay kezéből egymaga vette át
éppen a szcenikailag legigényesebb prózai műfaj, a kosztümös dráma
színre alkalmazását.
Még akkor, amikor a nagy Német Színház abban élte ki magát,
hogy egyre-másra hozatta a burgtheateri csillagokat, a negyvenes évek
elején Egressy Párizsba utazott. Küzdelmes ú t volt, szegényes körül
mények között odáig, magányosan odakint. De látta Rachelt a Comédieben és Frederick Lemaître-t a boulevardon, látta a francia romantikát
virágzása tetőfokán, írt, jegyzetelt, és tudatába vésett mindenfélét,
aminek most jó hasznát vette. Megismerte a legkorszerűbb színpadi meg
oldásokat és a polgárosodó magyar közönség elé varázsolta őket. Az ő
kezéből került ki az első szabályos hazai rendezőpéldány: drámakézirat,
befűzött üres lapokkal. Rajtuk néha csak a színpad volt felvázolva, a Nem
zeti Színház kis, öt-kulisszapáros színpada, s ebbe belehelyezve a szereplő
személyek, máskor valóságos képet rajzolt, olyasfélét, mint a divatba
jövő történelmi festmények vásznain látható.
Ismerte a változási függönyt és élt a romantikus rendezés egy másik
fogásával is, a horizontálisan több síkra osztott színpaddal. Kisebb teret
kívánó jeleneteket a változási függöny előtt játszatott el, ezalatt a szín
pad nagyobb részét valami igényesebb kép számára készíttette elő. Volt
olyan megoldása, hogy a szereplőket négy síkban mozgatta. legmagasab
ban és leghátul a főszereplővel kapcsolatos esemény folyt le, erősen meg
világítva, mert a romantika már tudta, hogy a háttérnek erős fényt kell
kapnia. Néhány lépcsőfokkal lejjebb a többi prominens színész játszott,
ezeknél is valamivel alacsonyabban a statisztéria. Mintegy a főhős
ellenpontjaként pedig, ugyancsak hangsúlyos helyen, a rivaldánál egy
lázadó senyvedett láncaiban.
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Húsz évvel Meiningen előtt szerette a felvonulásokat. Gondosan
feljegyezte, hogy ki hogyan vesz benne részt, merre fordul. (Ezek a fel
vonulások természetesen a realizmusnak semmiféle igényével sem lép
tek fel, csak színszerűek és látványosak voltak.) A drámai szereplők mellé,
ha a szükség úgy kívánta, beosztotta ilyenkor a balettszemélyzetet is.
A színház szegény volt, de a kor szokása még gazdag színházaknál
sem követelte meg, hogy minden drámához külön díszlet, kellék, jelmez
készüljön. A Nemzeti Színház e tekintetben sohasem kényeztette el
közönségét. Azonban már tizenöt éve fennállt, s volt egy csomó olyan
vászna, amelyek hasonló tárgyú darabhoz változtatás nélkül, vagy kis
átfestéssel alkalmazhatók voltak. Kgressy összeválogatta a megfelelőket,
és így az ötvenes évek második felében lábra kapó történelmi drámadiva
t o t találékonyságával úgyszólván fillér nélkül is látványosan ki t u d t a elé
gíteni. A közönség szcenikai igénye akkor természetesen sokkal kisebb
volt, mint ma, de így is el kell ismernünk, hogy a színház raktárainak
ügyes variálása, amivel a korán meghalt Fáncsy és Kgressy, a romantika
két nagy rendezője egyformán dicsekedhetett, a sikeres színpadra alkal
mazásnak ez időben legalább olyan követelménye volt, mint a játékbeli
tudás és az energia.
Egressy az elsőrendű tagokat még nem rendezte. Működése a szín
pad berendezésének előírásán, a megfelelő kellékek előírásán kívül csak
a mellékszemélyekre és a statisztériára terjedt ki. Elsőrendű tagot nem
volt szokás irányítani, noha Egressytől inkább elfogadtak tanácsot,
mint bárki mástói. A többiek fölött úr volt, s ha ő rendezett, össze is fogta
az előadást: személye garancia volt arra, hogy semmiféle egyéni elkép
zelés vagy fegyelmezetlenség ezekben az alsóbb régiókban nem fordul elő.
Az abszolutizmus korának tizennyolc éve indította el valójában
a magyar színjátszást a rendezés útján. Ekkor tette az első lépéseket
az összjáték felé. Egressy még csak a négy-öt főszereplőn kívüli játékot
szervezte meg. Alig tíz esztendő múlva megindult a törekvés az együttes
kiépítése felé. 39
Állandó, tapasztalt vezetők, a Nemzeti Színházat pályájuk delelő
pontjának érző, tehetséges színészek, megszokott, de időnként megújí
t o t t színpad, díszletek, kellékek: mindez máris sokkal több volt, mint
amivel 1847 óta a fővárosi német színészet dicsekedhetett. Ehhez járult
még a magyaroknak a Német Színházétól elütő műsora is.
A francia romantika továbbra is uralkodott az ízlésen, de vonzóerő
szempontjából csaknem ugyanannyit jelentett a gyengécske hazai szín
műirodalom. Bármilyen különösen hangzik is, az az otthonos színezet,
ami Szigligeti, Dobsa, Szigeti és társaik vígjátékait jellemezte, nemcsak
a fővárosba szorult magyar értelmiséget és szegény kispolgárságot érde
kelte, hanem hovatovább a német polgárt is. Ebben az időben kezdte
magát valóban magyarnak érezni a fővárosi német vállalkozó, iparos,
vendéglős, a szatócs, a szabó . . . Végigszenvedte a Pest és Buda fölött
elvonuló háborút, ostromot, városlövetést. Elvesztette a pénzét azokon
a soha meg nem fizetett előfogatokon és árukészleteken, amelyeket egyik
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vagy másik hadsereg a várostól követelt. 1849 után pedig legfeljebb
személyi biztonságában élvezett előnyt a magyarokkal szemben, minden
más, a háborút követő általános elszegényedés, a katonai terhek, a fel
emelt adók éppen úgy sújtották, mint az ország többi lakóit. A sors
közösség pedig nagy egységformáló erő. Mit érdekelte a kis boltost, hogy
hogyan él a bécsi grájzler, aki ,,megnyerte a háborút"? Ő elvesztette.
És ámbár éppen olyan jól, sőt talán jobban beszélte a német nyelvet,
mint kollégája a Mariahilferstrassén, számára az vált érdekessé, amit
Balatonfüredről mutatnak neki — Balatonfüredről, ahova maga is
elmegy üdülni, ha jó volt az üzletmenet. 40
Virágkorában a pesti német színházat nemcsak a zömében németül
beszélő arisztokrácia látogatta, nemcsak a német ajkú fővárosi lakosság,
akinek a számára készült — végtére is, a város színháza volt, a napóleoni
háborúk kereskedelmi forgalmának polgári hasznából épült —, hanem
a művelődésre szomjas magyar értelmiség és a vidékről felránduló birto
kos nemes is. Az egyetlen réteg, amelynek a számára kezdettől fogva ellen
szenves volt, a fővárosban élő magyar kispolgár, a legszegényebb iparo
sok, mesterlegények, akik a német céhrendszer szűkkeblüségét korán
megtanulták gyűlölni. 41 Ez azonban számban nem nagy, jelentőségben
— így gondolták a színház igazgatói—teljesen mellőzhető elem volt. 42
1849 u t á n gyökeresen megváltozott a helyzet. A főnemesség éppen úgy
megsértve és mellőzve, mint minden más magyarországi lakos, néhány
teljesen germanizálódott, aulikus familiát kivéve, birtokán ült és duzzo
gott. Ha a fővárosba jött, semmi esetre sem ment el a nyomorúságos
német Noth-Theaterbe, ahol tere sem volt arra, hogy magát mutogassa,
hanem magyar operát hallgatott a főhercegi helytartóval egy fedél alatt.
A nemesség sorából sokan arra kényszerültek, hogy a fővárosban keres
senek maguknak megélhetést. Ezek minden baj ükért a „németet" okolták,
és ha rászánták magukat a kiadásra, csak a Nemzeti Színházat látogat
ták. A magyar értelmiség már 1837 óta nemigen tette be lábát a német
színházba, az írók éppen nem, az egyetemi ifjúság csak fütyülés, vagy
botrányrögtönzés céljából. A magyar iparosok hébe-korba inkább meg
fizették a Nemzeti Színház magasabb karzati helyárait, de nem mentek
10 krajcárért a Vigadó-terembe, hiszen azelőtt is mellőzték a német
produkciókat, A jó opera a művelt német polgárságot is a Nemzeti Szín
házba csalogatta. A polgárság ifjabb nemzedéke már beszélt magyarul,
s ide járt a népszínművek, balettek, vígjátékok, sőt a nem német klasszi
kusok estéin is. A kispolgárt a szabadságharc élményei és tapasztalatai
idegenítették el a bécsi possétól (bohózat) és a német lovagdrámától.
A becsvágyó Witte most a régi hagyományokat kísérelte meg fel
támasztani, azt az időt, amikor a német klasszikus dráma és az opera
egyaránt a német színházban találta meg méltó otthonát. Még a tűzveszé
lyes, kis, olcsó, ideiglenes színházhelyiségbe elhozatta Eudwig Löwét,
a Burgtheaternek ez idő tájt ünnepelt, és a magyarok számára is rokon
szenves tagját, s Deinhardstein könnyű szórakozást nyújtó Garrick-jától
a Judith und Holofernesen keresztül minden lehető parádés szerepben
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felléptette. Majd jómaga tanulta be a Wallenstein embertelenül nehéz
szerepét, és egy bajor vendégművésznővel, mint Terzky grófnővel elő
adta. Valószínűleg már a k k színházban tett hősies erőfeszítései megásták
sírját további igazgatásának. Kétségtelen ugyan, hogy jó és színvonalas
drámai előadásokat mutatott be, de a vendégek óriási fellépti díja mellett
mije maradhatott nyereségként? Időnként bizony ráfanyalodott a bohó
zatokra is, hogy legalább a német kispolgárság látogatását biztosítsa,
ha balul sikerült operaelőadásaira nemigen gyűlt össze az előkelő közön
ség. Közben pedig avval biztatta magát, hogy majd felépül a részvény
társaság újvásártéri színháza, és annak bevételével pótolhatja a vesztesé
geket. 43
Az 1852. március 3-án tartott első részvényesi közgyűlés valóban
eredményesen folytatta munkáját. 1853. május i-re készen állott az
új téri Német Színház. Elég tágas volt, de magán viselte az üzletszínház
minden jelét: a lehető legolcsóbban akarták kiállítani és a lehető leg
több hasznot húzni belőle. Csak az alapozásnál és a falak bizonyos magas
ságáig szolgált a kő építőeszközül, azon felül egy sor téglából állt. Fűteni
lehetett ugyan, de azon is elgondolkozhatott a látogató, hogy mi lesz,
ha kigyullad ? Csodálatosképpen azonban ez a hevenyében összeeszkábált
épület nem így ért véget; igaz, hogy tizenhat év alatt a falak megrepe
deztek, és az egésznek ugyancsak megviselt képe lett, de becsülettel meg
várta, amíg lebontották. 44
Witte a budai német színházat is kezében tartotta, így teljhatalmú
ura volt a pesti német műsornak. Mint annak idején az ideiglenes szín
házak vezetői, ő is nagy reklámot csapott az új színháznak, de nem
Birch-Pfeiferrel vezette be, hanem Schillerrel és mellőzte Lewitschnigg
költői együttérzését.
Az Orléansi Szűz-zel nyitott. Az új színház és a megbecsült igaz
gató átmenetileg fellendítették a veszendő pesti német színjátszást. 45
Annál is inkább, mert a Nemzeti Színháznak ez az évad nem tartozott
a szerencsésebb szezonjai közé: Lendvay halálos beteg lett, Egressy csak
rendezéssel foglalkozhatott, a színház később népszerű csillagai, ifj.
L,endvay és Szerdahelyi még nem voltak tagok, Szigeti és Tóth József,
akiken a játék terhe nyugodott, sohasem voltak, minden kiváló képes
ségük mellett sem, szuggesztív színészek; a női gárdában Bulyovszkyné
és Komlóssy Ida, meg a delelőponton levő Laborfalvi tettek, amit
tehettek, de megfelelő partner nélkül nehéz feladat hárult rájuk. Az opera
azonban uralkodó maradt a fővárosban: Erkellel és együttesével nem
lehetett felvenni a versenyt.
Ám Witte helyzete az idő múlásával egyre kevésbé vált irigylésre
méltóvá. Rendkívüli összegeket kellett estéről estére a részvénytársa
ságnak kifizetnie, ,,s [ez] reá nézve annál érezhetőbb volt, minthogy
a színpadnak a nemzeti színházban egy amazt minden tekintetben felül
múló vetélytársa volt. — Eltekintve ugyanis attól, hogy a politikai viszo
nyokban rejlő okoknál foga a színház látogató pesti lakosság túlnyomó
része a német színház iránt mi rokonszenvet sem tanúsított, s ugyan459

azért hathatósan pártolá a magyar nemzeti színházat: e k é t színház
anyagi viszonyai közt is tetemes volt a különbség. Mert míg a német szín
ház minden mellékjövedelmi forrástól megfosztva, sőt évenként 15—
16 000 forintnyi összeggel terhelve volt, az alatt a magyar nemzeti szín
ház (a mi magát a műigazgatást illeti) nemcsak minden tehertől ment volt,
de még 16000 ftnyi évi segélyben is részesült a színházi alapból; azonfölül
ápolgatva, s gyámolítva a közönség rokonszenve által. — Az ekkép 1852
végével létre jött német színház színigazgatójává Witte Tivadar tétetett
meg, s később Albrecht Főherczeg Ő Fensége által ezen minőségében
1853 évi Május 20.-án 5984/1752. korm. sz. a. meg is erősíttetett. Köteles
ségébe tétetett néki szerződésileg egy jó színmű-, vígjáték-, bohózat-,
dráma- és opera-társasággal ellátva lenni. — És tagadni nem lehet,
hogy nevezett Witte Tivadar ezen kötelességéhez híven a színház emelé
sére mindent elkövetett, s az első években dicséretesen működött. Azon
ban a fennforgó akadályok erejét túlhaladták."
A hivatalos akta tárgyilagosan méltatja — több évvel Witte távo
zása után — az igazgató érdemeit. Igazat szól. Witte, amíg anyagi lehe
tőségei engedték, valóban a legmagasabb fokát nyújtotta annak, amit
egy magyarországi német direktor még nyújthatott.
Színházába kb. 1200—1500 embert zsúfolhatott be a kor szokása
szerint; kérdés, hogy hányszor volt valóban telt háza. Helyárai alacso
nyak voltak. Viszont elég magas szcenikai igényt kellett kielégítenie.
Még tíz éve sem volt annak, hogy a nagy Német Színház, amit éppen lát
ványos előadásai tettek nevezetessé, elpusztult, a fővárosiak nagy része
emlékezett rá. Senki sem kívánta Szigligetiéktől, hogy szemkápráztató
pompával állítsanak ki darabokat, mert ez a Nemzeti Színházban sohasem
volt szokás. H a néha mégis előfordult, hosszú ideig emlegették. Wittével
szemben azonban, ill. az új Német színházzal, éppenséggel ez volt a köve
telmény. Az eszes és becsvágyó német igazgató minden erejéből iparkodott
is kielégíteni. A részvényesektől abban különbözött, hogy ő nemcsak a
haszonra, hanem a művészetre is gondolt, de ugyancsak nehéz helyzetben
volt. — Mindazt, amit pluszként, mint nem feltétlenül szükséges kellé
ket akart nyújtani, magának kellett fedeznie.
Fennmaradt leltára szerint megkísérelte a Német Színház régi fényét
biztosítani. Két előfüggön}^ csináltatott — avasfüggöny még ismeretlen!
—, az egyik fehér volt, a másik Pest-Buda látképét mutatja. Volt —hogy
csak egy-két darabot soroljunk fel — sziklás tája havassal, kerti szobája
három kulisszapárral, amit később egy Vezúvot ábrázoló díszletre fes
tetett át (a leltár bukása után készült és minden darabka vászonról elszá
moltatták), ónémet parasztszobája, zöld szobája ajtóval, „modern"
városa, holdfényes Prágája, holdfényes romja, egy másik várromja, góti
kus városa, vörös szobája stb., stb. Összesen hatvannégy színpadképet
tudott összeállítani, 242 kulisszája és tizenegy mennyezete volt zárt szoba
díszlet számára, s ami a legmeglepőbb a végeredményben mégiscsak vidéki
igazgatónál: volt egy albuma, benne hatvan vázlattal a színpadképek
ről !46
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Tágas és jól felszerelt színházába már akadály nélkül kapott ven
dégeket; még nem ment feledésbe, milyen aratást jelentett minden nyáron
a pesti vendégszereplés a német nyelvterület színházi nagyságai számára.
Operát adatott Ernstné Kaiser Josefa, Kreuzer kisasszony, bécsi udvari
operai énekesnő és a frankfurti Beck, 47 majd a bajor Hasselt-Barth és a
bécsi Wolf vendégszereplésével, 48 meghívta Jenny Iyindet, a ,,svéd csa
logányt", és Pepita de Olivát 49 , drámát hozott színre Hendrichs, a Devrientek és Dawison, bohózatot Nestroy vendégfelléptével. 50
Ez a magas színvonal azonban csak nagyon sok vendéggel, tehát
nagyon sok költséggel volt elérhető. Kétévi igazgatás után Witte kor
mánysegélyért folyamodott. A kért összeg 3000 forintra zsugorodott,
mire kezéhez jutott, és nem is segély, hanem kölcsön cím alatt szerepelt.
(Ezt a kölcsönt természetesen mint be nem hajthatót, később törölték.) —
1852-ben Witte öt évre kapta meg a fővárosi német színházakat. A Vár
színház azonban sohasem jövedelmezett; amellett, hogy az államhiva
talnokok kedvezményes jeggyel látogatták, nagyon kis hatóköre is volt.
A Vár deficitjét mindig a pesti színház jövedelméből szokták fedezni a
direktorok. Wittének azonban igazgatása harmadik évében már Pesten
sem volt többletbevétele. Elkedvetlenedett. Vagyonát elvesztette, saját,
gyenge együttesével semmiféle komoly produkciót kihozni nem tudott.
1857-ben nem kapta meg újra a bérletet, és ő, akihez a magyarországi német
színházi kultúra felvirágoztatásának reményét fűzték, aki gondos volt és
jó ízlésű, ugyanúgy bukással távozott, mint a könnyelmű Forst, vagy
népszerűtlen Kalis. 51
Witte bukása intő jel lehetett a német színház önzetlen barátai és
önző haszonélvezői számára. A pesti német színház hivatottságának gon
dolata azonban sokkal mélyebben gyökeredzett a köztudatban, hogysem
feladták volna a küzdelmet. Pedig most olyan nemzeti színházi évek
következtek, amelyek egy virágzóbb vetélytársat is könnyedén meg
fojthattak volna. 1855 óta ismét játszott Egressy, a tragédia tehát újra
teljes fényében ragyoghatott. Az ún. társadalmi dráma szerepei Feleki
Miklós, Szerdahelyi Kálmán, Munkácsy Flóra kezében újultak meg.
Szigeti és Tóth jellemalakításaikkal mind a komoly, mind a vidám mű
fajban egyaránt otthon voltak. Az ifj. Iyendvay és a kis Fáncsy Ilka sze
relmi regénye és házassága a pesti polgárok érdeklődésének középpont
jába került.
Mindevvel szemben a német együttes Dietrich Károly, Treichlinger
és Gundy György színtelen vezetésével — a két első megbukott, a harma
dik sietve megvált az intézménytől, amint tehette — csak a kudarcok és a
szürke érdektelenség képét tudta felmutatni. A bérlő-igazgatók állandó
segélykéréseikkel zaklatták a kormányzót. Albrecht ugyan csak egyegy fényesebb drámai napon jelent meg az Új vásártéren, de azért volt
benne annyi német öntudat, hogy a színház megmentésén komolyan gon
dolkozni kezdjen. Mint hajdan a kezdő magyar színészetet a német bér
lőnek fizetett óriási százalék, a németeket most a részvénytársaság nye
részkedési vágya fojtotta meg. És mint annakidején a Helytartótanács a
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magyaroknak, a kormányzóság most a németeknek igyekezett modus
vivendit találni. Erre a legalkalmasabbnak az a megoldás látszott, ha a
város kártalanítja a részvényeseket, és visszatérve a régi szokásjoghoz,
ismét maga veszi át a színházat.
A városnak, mint tudjuk, még a szabadságharc idején történt kiköl
tekezése miatt, nem volt pénze. 1856-ban azonban az országos alapból
50 000 F t - t kapott kölcsön. Ennek megfizetését most a helytartóság elen
gedte Pest városának, ezzel szemben a város köteles volt fokozatosan
magához váltani a részvényeket. Ez így elmondva nem látszik éppen
visszaélésnek, a valóság azonban az volt, hogy a város a pesti német
színház birtokába az országos adókból befutó összegek árán jutott.
Magyarán: a Bihar megyei jobbágy vagy a szegedi paprikamalmos fizette
meg a Gundyék könnyebb üzletmenetét. . . Ilyenre, sajnos, nem talá
lunk példát a megelőző hatvan év magyar színháztörténetében, már csak
azért sem, mert a Helytartótanács nem rendelkezhetett pl. az örökös tar
tományok pénze felett. 52
Az 1858. dec. 13-i pesti tanácsülés kötelezte magát, hogy a részvé
nyeseket 54 000 F t erejéig kártalanítja, a színházat a vele szerződött
igazgatónak minden százalékfizetési kötelezettség nélkül engedi át, s hogy
az épületen a szükséges helyreállítási, karbantartási munkálatokat szin
tén saját költségén végezteti. Az épületfenntartási költséget évi 3000
Ft-ban szabták meg.
A fővárosi német színházügy szempontjából kívánatos lett volna,
ha ez az intézkedés még Witte igazgatásának idejében történik, mert ő
talán képesnek bizonyult volna megállítani a züllésnek azt a rohamos
folyamatát, ami az ötvenes évek végén és kivált a hatvanas évek elején
megfigyelhető.
Ha Witte volt az utolsó nagy német igazgató, az utolsó régi típusú
igazgató viszont Alsdorf Károly, aki Gundy kezéből vette át a színházat.
i860 áprilisában lett a fővárosi színházak bérlője. Mint Berg, ő is pesti
honos volt, sőt túltéve az idős rendezőn, ő még magyar nemes is ráadásul.
Mint színész, nem sokat lendített az intézményen, de csinos ember volt,
szeretett magyar ruhában, csizmában járni, és amint ez illett is egy magyar
nemeshez, nem értett az üzletvitelhez. Jómódú embernek mondhatta ma
gát ; a városligeti Thália Színkör az ő tulaj dona volt, tehát a nyári előadáso
kért még bért sem kellett fizetnie — de könnyelmű volt és nem gondolkozott.
Witte után a német igazgatók már nem annyira a nemzeti klasszi
kusok ápolására törekedtek, mint inkább arra, hogy mindenáron győzzék
a Nemzeti Színházzal való versenyt. Ennek két módját látták: vendégeket
hívtak operai előadásokra, 53 és a könnyű műfajjal próbáltak közönséget
fogni. Ez a program azonban az ötvenes évek végén nem elégítette már ki
az igazi pesti polgárokat, azokat, akiknek az ősei 1774-ben, majd 1812ben létrehozták az állandó német színházat Pesten. Az ötvenes évek végén
helytálló a negyvenes évekre előlegezett állítás: a valódi pesti polgár csak
nyelvében volt német, érzésében a magyarsághoz tartozott. Nem tagadta
meg a hagyományokat. Schillert sokkal szívesebben hallgatta meg néme462

tül, mint gyenge magyar fordításban és a nagy Burg-színészek megdobog
t a t t á k a szívét. De Kotzebue-nál már jobban érdekelték Szigligeti vagy
Szigeti hazai aktualitású darabjai, és a bécsi bohózat sem volt nélkülöz
hetetlen számára. Mindezt a negyvenes évek végének erős nemzeti fel
buzdulása, majd Haynau és Bach uralmának szomorú tanulságai mun
kálták ki benne. A lassan kapitalizálódó pesti polgár ráeszmélt, hogy
számára szülővárosának nagyobb jelentősége van, felvirágzásához több
érdeke fűződik, mint Bécséhez — akár ott lakik a császár, akár nem.
A Dietrich-, Treichlinger-, Gundy-rezsim alatt azonban a könnyű
szórakozást ténylegesen még a németeknél kereste az, aki éppen erre
vágyott. Bécs-külvárosi színészek és színésznők mulattatták időnként,
főleg a nyári évadban, a szerényebb igényűeket. A Színház már régen a
Nemzeti volt, de a könnyű Múzsa másutt is rendelkezésre állt. É s most
Alsdorf, a pesti polgár, a magyar nemes elkövette azt az elővigyázatlanságot, hogy teret nyitott olyan együttes számára, amely a könnyű műfaj
ápolásával bebizonyította, hogy még ezen a téren sincs a németekre szük
ség. 1861. ápr. i-től. fele haszonra kiadta a budai színkört egy vidéki
igazgatónak, Molnár Györgynek. 54
A vállalkozás felsőbb helyen nem találkozott helyesléssel. Bach már
megbukott ugyan, és ebben az évben, az alkotmányosság látszatával
csillogó esztendőben, nem a gőgös Albrecht, hanem ismét a Helytartó
tanács, élén Majláth Györggyel, döntött a színházügyek fölött. Azonban a
rendőrség figyelmeztette Alsdorfot, hogy fölösleges vetélytársat szabadított
a már úgyis elég nehezen élő két színház nyakára. Holott ennél nagyobb
baj történt. Bebizonyosodott, hogy a politikai jogaitól megfosztott ma
gyarság a „német városokban", Pesten és Budán, megbír egy második
magyar színházat is. A sors különös iróniájaként ugyanis Molnár, aki nem
volt magyar nemes, hanem egy szegény nagyváradi kántortanítónak,
Müllernek számos gyermeke közül az egyik, megunva az Alsdorfnak fize
tendő esti több száz forintokat, Buda város tanácsának és a Helytartó
tanácsnak segítségével a Lánchíd budai hídfőjénél egy régi magtárat
színházzá alakíttatott át. Mire az épület elkészült, az időleges alkotmá
nyosai szép napjai lezárultak, de a színház 1861. szept. 14-én megnyílt, és
rövid útkeresés után áttért annak a könnyű Múzsának a szolgálatára, ami
a Witte utáni igazgatók legfőbb támasza volt. 55
A német színészetet üldöző balvégzet történetéhez tartozik, hogy
Alsdorfot a Molnártól kicsikart összegek sem mentették meg a bukástól. 56
Ha már Witten, aki valószínűleg felemelhette volna a német szín
házat, nem segített a kultúrpolitika iránt többé-kevésbé érzéketlen
bachi-albrechti abszolutizmus, érdemes lett volna Aldsorffal szemben
nagylelkűbbnek lenni. Ez volt az utolsó lehetőség arra, hogy egy viszony
lag népszerű német játékszínt fenntarthassanak. Alsdorf utóda, Winter,
előnytelenül különbözött a két előbbitől: birodalmi német származású
volt, minden magyar kapcsolat nélkül. Nem értette meg a pesti polgáro
kat, és azok sem érdeklődtek iránta. A színházból csak az üzleti részt
tartotta szem előtt, mivel pedig maga is mint táncos kezdte pályáját, a
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legeslegkönnyebb műfaj, az operett nálunk ekkor még szokatlanul léha
tolmácsolásával igyekezett telt házakat biztosítani. Winterrel ért véget
voltaképpen a ,,pesti német színház", nála már emlékeiben sem élt a
Színház téri, hajdan fényes Stadttheater: német színház Pesten még
Winter bukása után csaknem negyedszázaddal is működött, de ez már
nem a pesti polgárság, hanem a fővárosba a monarchia területéről
nemrég bevándorolt és magyarul még nem beszélő népelemek szín
háza volt. 57
Winter idejében a németek már nem a Nemzeti Színház vetélytársai
voltak. A magyar intézet elsősége húsz évvel korábban eldőlt ugyan, de,
amint láttuk, még az ötvenes évek elején Rosenthal Sámuel és 1852—57
között Witte ambíciói avval kecsegtették a német nyelvterület Pest iránt
érdeklődő lakosságát, hogy van remény a színvonalkülönbség kiegyenlí
tésére. 1861 után ez már szóba sem került. Ez az év — a voltaképpen jobb
sorsra érdemes Alsdorf bukásának éve (ezentúl a vezetés, az ő neve alatt,
már Winter munkája volt) — a tömeges névmagyarosítások éve is a fővá
rosban. A helytartótanácsi irattár hosszú indexlapokon sorolja fel a név
változtatások százait. Valószínű, hogy mindazok a fővárosi — pesti és
budai — orvosok és gyógyszerészek, kereskedők és vállalkozók, tanítók
és iparosok, akik az elmúlt évtized hatása alatt az első adandó alkal
mat megragadták, hogy nevükben magyarrá legyenek, házuk népével
még németül beszéltek. Az idősebbek talán alig pár szót tudtak magya
rul. De a tendencia a megmagyarosodás volt, és éppen a budai tanács,
tehát a németebb város elöljárósága segítette Molnárt a Német Színház
konkurrensévé lenni, a kisebb szellemi igényeket tápláló közönség
szórakoztatására tervezett színház felépítésében.
H a megkíséreljük összevetni a két színház, Winter pesti és Molnár
budai intézetének műsorát, meggyőződhetünk arról, hogy nagyjából egy
szinten mozogtak. Molnárék a bemutatókat a meghirdetett népszínműpályázat darabjainak előadásával kezdték, eleinte szép közönség előtt.
Okt. 22-én Az alföldi halász, nov. 2-án A vőlegény, nov. 9-én a Lidi, dec.
5-én a Falu bolondja, 12-én A puszták fia, febr. 8-án a Rontó Pál, 9-én a
Bolond Miska, ápr. 21-én A szerelmes kántor került színre. 58 A vígjátéki
műfajt szolgálta BernáthG.: Ki a vivát?, Toldy István: Jól megnézd, kit
szeretsz, Kempelen Gy.: Ész, pénz, születés, Tarnay Pál: Napám boldogít
(Gyenge „Mama" utánzat volt !), Udvardy Vince: Bukott kalandor,
Bérezik Árpád: Nincs mama, Tatay és Spannraft: A nők lovagja, Toldy:
Universalgenie, Bérezik: Amélie, Nro 14., Toldy: Házasság látatlanban,
Benkő: Kgy színész otthon, Batthyány (Apraxin) Júlia: Fogság és szere
lem, Kempelen Riza: Légyott, Bérezik: Ádám és Éva és végül Bényei és
Állaga: A zeneszerző c. műve. Eredeti drámai bemutató volt Dobsa:
István, első magyar király c. verses színműve, Molnár büszkesége és ren
dezői becsvágyának kielégülést nyújtó tárgya. Lefordított színművet
az első évben csak hetet m u t a t t a k be Molnárék.
A Német Színház története 1847 után nincs feldolgozva. Az anyag
is csak olyan értelemben hozzáférhető, hogy bizonyos országos és fő-
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városi levéltári állagok, illetőleg az Országos Széchényi Könyvtár
Színháztörténeti Osztályának zsebkönyv- és színlapgyűjteménye őrzik.
í g y nem áll módunkban olyan kielégítő felsorolást adni előadásairól,
mint Molnár György színháza esetében. Az első bemutató, amiről fenn
maradt színlap: Nikolaus Eberhart „posse''-ja, Müller zenéjével: Vers
teckt, oder Satan in l i v r é e ! Szept. 26-án Albin Swoboda, a bécsi Theater
an der Wien tagja lépett fel a Die Zauberdose, oder: Um zehn Jahre zu
spät c. romantikus mesejátékban, szöveg: Carl Elmar, zene: Suppé. Okt.
7-én régi barátunk, Anton Berg rendező tartotta jutalomjátékát és szí
nészi pályájának 25. évfordulóját Birch-Pfeifer asszony: Der Goldbauer
című színművében. (Ugyanakkor debütált leánya, Jenny.) — Nov. 15-én
Schiller Harang-jának dramatizált és tablókban színrehozott előadását
rendezte Winter, Lindpaintner kísérőzenéjével. Ugyanezen az estén: Suppé:
Das Pensionat c. egyfelvonásos vígoperája és bizonyos berlini L. nép
színműve: Das Fest der Handwerker (zene: W. Just. — Érdekes volna
tudni, hogyan viszonyult a „berlini népéletből v e t t " darab a híres angol
renaissance-drámához?) — is színre került. 1862. jan. 7-én Boildieu Fehér
nő-je szerepelt a műsoron külföldi vendéggel, 8-án Offenbach Orpheus-a,
Joseph Schlecht a karmester jutalomjátékaként. Jan. 21-én a Lonjumeau-i postakocsis (Adam; szöveg: Leuven és Brunswick), ismét külföldi
vendéggel, febr. 5-én a Sevillai borbély, a világhírű párizsi Désirée Artôt
felléptével, júliusban négy Burg-beli vendég többszörös vendégjátéka (a
meglevő színlap szerint Zauber der Circe, oder: Der kathegorische Impera
tiv, Bauernfeld vígjátéka már ötödik együttes fellépte volt Dr. Förster ren
dezőnek, Sonnenthalnak és a Gabiiion házaspárnak) szórakoztatta a
színház vendégeit. Szept. 3-án két kis francia színműben (Dornen und Lor
beer, oder: Das ungekannte Meisterwerk, C. Lafont után W. Friedrich, es
Am Clavier, Barrière és Lórin után A. Grandjean) egy berlini színész,
Louis von Ernest lépett fel, az előtte való estén azonban három bécsi
bohózat idézte a régi szép időket. (Blank—Müller: Wiener G'schichten, Das
Abenteuer in der Waldmühle, ugyanőtőlük; Der Fuchs in der Falle,
Julius Müller.)59
Még jobban felmérhető a Német Színház helye, ha tagjainak fize
tését vetjük össze a magyar társulatok színészeiével. A Budai Népszínház
fennállásának harmadik évében a németeknél a legmagasabb drámai fize
tés évi 2400 F t volt, ezt azonban egyetlen színész élvezte csak, Hirsch
Már a következő summa, Scherenberg évi fizetése, csak 1440 Ft, Hermann
Rottéé 1200, Bergé, több, mint huszonöt év után, évi 840 Ft. A legmaga
sabb női fizetés a drámában Berg leányáé, 960 Ft. Az operaénekesek
között találkozunk egy 3600 Ft-os, tehát nem nagyon magas, de reális
fizetéssel, a rangban következő énekes, Adami azonban már csak 1200
F t - t kap. Meglepő, hogy a német kultúrmissziót különösen a két bohózati
énekesnő töltötte be oly dicséretes módon, hogy évi 3600 Ft-ot érdemeltek
érte fejenként; még meglepőbb, hogy ez a két énekesnő éppen Alsdorf és
Winter felesége volt. A balett és a zenekar tagjai úgyszólván fillérekért
dolgoztak. Utóbbiaknál, akik zeneoktatással, templomi zenekarban, alkal30 Tanulmányok Budapest múltjából
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mi fellépésekkel mellékkeresethez juthattak, ez érthető. Pesten már a
Német Színház fénykorában sem fizették valami jól a muzsikusokat. Hogy
azonban a balettszemélyzet számára milyen mellékkereset volt elérhető,
azt ma ne kérdezzük; akkor t u d t a mindenki, és számoltak is vele az ille
tékesek. A Német Színháznak egyébként ez idő tájt elég nyomorúságos
táncszemélyzete volt: mindössze tizenkét fiatal nő. 6 0
1862—63-ban a Nemzeti Színházban hat vezető férfiszínészt talá
lunk: Egressy, Feleki, Szigeti és Szerdahelyi évi 2200, Tóth József és az
ifj. Lendvay pedig 2100 F t fizetést kaptak. A drámai színésznők közül
Jókainé és Felekiné Munkácsy Flóra 2730, Kövérné Komlóssy Ida 2100,
Szathmáryné és Prielle Kornélia 1900, a kis I^endvayné pedig 1610 Ft-t
keresett évente. Az operaénekesek fizetése ennél magasabb volt, az első
énekesnő általában megkapta az évi 5000 Ft-ot. 6 1
Elvben a Budai Népszínház fizetései kb. a Német Színházhoz iga
zodtak, a baj csak az volt, hogy ha Molnár nem tudott fizetni, akkor szá
mukra sehol sem volt remény. A németeket — rendszerint a direktor
bukása árán — még csak kárpótolta némi késedelemmel az elnyomatás
kori közigazgatás, de Molnár fizetésképtelensége 1864-ben a társulat bom
lását és a kis színház időleges bezáratását vonta maga után. Hogy félévvel
később a Német Színház ugyanúgy járt, az a fővárosi ambíciókat tápláló
magyar színészeket kevéssé vigasztalta; elhelyezkedhettek ugyan vidéken,
meg is tették, de volt, aki sohasem lépett többé pesti színpadra. 62
A politikai rokonszenv a magyar játékszín oldalán állt. Az anyagi
nehézségekkel a Nemzeti Színház jobban meg t u d o t t birkózni, mint a
kormányzattól csak gyengén támogatott német együttes. A magyar műsor,
Shakespeare és a francia romantika termékein kívül elsősorban eredetit
nyújtó tendenciájával volt vonzóbb, mint a hagyományos német játék
rend: német klasszikusok, közepes tehetségű német romantikusok művei
és a bécsi bohózat. Ezeket az anyagi erők hiánya miatt opera csak ritkán
váltotta fel, Mozart és még ritkábban egy-egy divatos francia zeneszerző
daljátékának bemutatásával.
Mindennek betetőzéséül a hatvanas évek elejétől a Nemzeti Szín
házban igénnyé kezdett válni az összjáték.
A színpadi összjáték, a játékban szereplő színészek olyan alkalmaz
kodása a műhöz és egymáshoz, hogy a legelső szerep betöltője se akarjon
állandóan a figyelem középpontjában állni, s az utolsó segédszínész beszéde,
mozgása se legyen kevésbé kidolgozott, mint a sztáré, csak szellemileg és
anyagilag fejlett színháznál lehet. A szellemi kultúra hasonlóképpen köve
telmény játékosok és nézők részéről egyaránt. Nagy önfegyelem kell hozzá,
hogy egy kiváló színész alárendelje magát a színmű mondanivalójának, és
művészi eszközei birtokában ne kísérelje meg, hogy megbontva az össz
hangot, különleges sikert biztosítson magának. De a közönségnek is
műveltnek kell lennie ahhoz, hogy ne kívánjon állandóan egy szép her
cegnőt vagy egy sötét cselszövőt a súgólyuk előtt ágálva látni; hogy meg
értsen halkan elmondott félmondatokat is, vagy esetleg értsen csak a
játékból. A XVIII. században pl. a szövegek tele vannak érzelemfestő
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mondókákkal: színészeink még nem t u d t á k játékukkal valószerűvé tenni
az érzést, közönségünk nem értette meg a differenciáltabb játékot.
Az összjátéknak azonban anyagi feltételei is vannak. Ahol kéthárom próba után bemutatnak egy darabot, ott nem lehet szó összjá
tékról. Olyan társulatnál tehát, ahol mindennap más mű kerül előadásra,
hiába keresünk effélét. Az összjátékhoz megfelelő számú próba kell, ahhoz
pedig, hogy elég próbát lehessen tartani, nagyvárosi közönség, amely foly
ton cserélődve, nem kíván minden este új meg új bemutatót látni. Szük
séges a nagy társulat is, hogy egyszerre több darabot tarthassanak az
érdeklődés homlokterében: egy most fut ötödször, hatodszor — a X I X .
századról beszélünk ! —, a másik holnap kerül bemutatóra, a harmadik a
jövő héten, közben van opera és balettest is, tehát a drámai tagoknak
játék és tanulás mellett pihenésre — és a szerepük átgondolására is van
idejük. Az ilyen nagyobb társulatnál négy-öt egyenlően komoly tehetség
is szokott lenni a női és férfi színészek között egyaránt. Van bizonyos spe
cializálódás, találunk első ifjú hőst, második ifjú hőst, de azért akad olyan
jellemszínész is, akit a harmadik, vagy negyedik produkcióba hasonló
minőségben be lehet állítani. lefordítva a Nemzeti Színház nyelvére,
1860—70 között: ha az ifj. Lendvay Hamletet próbálja, akkor Feleki azon
a héten bemutatkozhatik egy francia társadalmi színmű hőseként, Tóth
József felléphet mint I I I . Richárd és Szerdahelyi egy Szigligeti-vígjáték
főszerepét adhatja, a többi három estén opera megy. Mindegyikük csak
egy estén ad tehát főszerepet, egyszer, legfeljebb még kétszer lép fel ki
sebb szerepben, a többi napokon ráér próbálni a következő újdonságot.
Az új divatú francia társadalmi színműnél a rendezés már nem azt
jelenti, mint a romantikusok idején. Nincs annyi személy egy-egy pro
dukcióban, de minden szereplőnek megvan a maga pontos funkciója.
Összevágóan kell játszani. Nem lehet bízni abban, hogy az ügyetlen sta
tiszta vagy a kopott jelmez elvész a többi harmincöt jobb között, sem
abban, hogy idő lesz a szöveg emlékezetbe idézésére, mert amíg a nagy
virtuóz, megfelelő hatásszünetekkel, előadja a maga „számát", ráér infor
málódni a szegény segédszínész.
A francia színművek középpontjában rendszerint két ember állt,
Szerdahelyi Kálmán és Prielle Kornélia; jól t u d t á k a szerepüket, gyor
san pattogtak a végszavak, mert a két „nag}'" — házastársak lévén —
otthon is próbált. Ehhez a kicsiszolt maghoz kellett illeszkednie az egész
burkolatnak. A szalon nem lehetett szedett-vedett, s ha már nagyon sok
szor került elő abban a hónapban ugyanaz a berendezés, Szerdahelyi
áthozatta a saját bútorait, és azokkal elevenítette fel az unalomig ismert
színpadképet. Minden mozdulatot be kellett gyakorolni, s erre volt is idő.
A szövegekből kipusztult a „félre". Senkinek sem kellett kilépnie a szín
padi „kép"-ből, hogy alamuszi arccal megsúgja a közönségnek hátsó gon
dolatait. Mindezt a mozgás, a hangsúly, az arcjáték differenciálódása
pótolta.
Kötelezővé vált az elegancia. Olyan követelmény volt, ami nem
egy szerencsétlen fiatalembert kergetett legelső színpadi éveiben súlyos
30*
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adósságokba, bár nálunk a hatvanas-hetvenes években még nem dühön
gött teljes zordságában a kapitalizmus, s a kis szabó hitelezett, amíg a
művész úr, évek hosszú során át, ki t u d t a fizetni az első beruházásokat.
De ha a kezdőnek jó termete volt, egy-egy pályatársa is megkönyörült
rajta, és a mellékszereplő, akire úgyis kevesebb figyelem irányult, el-eljátszogatott Szerdahelyi, Náday kiszuperált ruhadarabjaiban.
A hatvanas években a rohamosan teret hódító társadalmi színmű
és szalonvígjáték Feleki, Szerdahelyi, majd a teljesen rendezésre átálló
Paulay irányítása mellett folyt. Az első kettő maga is többnyire játszott és
élt a regi rendezői módszerrel: menet közben irányította a partnereket.
Paulay azonban legtöbbször kívül volt a képen, pontosan fel tudott mérni
minden mozdulatot és minden színt. Feleki csaknem semmit, Szerdahelyi
keveset írt be rendezőpéldányaiba, meg sem közelítve a tizenöt—húsz év
előtti, Fáncsy vagy Egressy-féle alaposságot. Paulay vette át a rendezés
nek azt a módszerét, amit Egressynél láttunk, és ő fejlesztette tovább.
Az együttes kialakításánál ez a végletekig pontos munka éreztette hatását:
a rendező most már nemcsak a mellékszereplők és a statisztéria szükséges
irányítója volt, hanem a polgári színmű összhangjának felelős és tekin
télyes karmestere is. Beleszólt minden színész egyéni játékába, elhelyezte a
szalon egysíkú, kisebb terében a csendesen beszélgető párokat ugyanúgy, mint hajdan a történeti drámában Egressy a maga balett-táncosait.
Senki sem menekült meg az összhang érdekében vizsga pillantása
elől. A hatvanas évektől a Nemzeti Színház — s példáját követve a
nagyobb vidéki együttesek — előrehaladt az összjáték, a realista szín
játszás felé.
A francia színműirodalom egyébként megkönnyítette a rendező
dolgát, mert sok utasítást közölt a szövegben, s így a rendezőnek gyakran
csak az maradt hátra, hogy ezeknek érvényt szerezzen, megtalálja hozzá
juk a megfelelő személyeket és kellékeket; a teremtő fantáziának oly
fokára, mint egy hazai történelmi színmű színpadra állításánál, nem volt
szükség.
Munkája azonban így sem nevezhető könnyűnek. A színpadon meg
forduló nyolc-tíz személy közül nemegyszer egyiknek sem volt túlsúly
ban a szövege, és a színészek egyéniségének szuggesztivitásán múlt, hogy ki
kerül az érdeklődés középpontjába. Ezek között az egyenlően esélyesek
között a színpadi hatás szem előtt tartásával biztosítani az egyensúlyt,
nehéz feladatot jelentett. A Nemzeti Színház azonban a hatvanas évek
közepén már képes volt ennek a művészi harmóniának érvényt szerezni. 63
Ezen az úton a pesti német színészek meg sem próbálták követni a
Nemzeti Színházat. Képtelenek voltak az összjátékra. A Német Színház
nagy produkciói évtizedek óta egy-két vendég bevetésével folytak le.
A vendég egyik este lejött Drezdából, Münchenből, Berlinből, a leggyak
rabban persze Bécsből, másnap próbált a társulattal és a következő estén
játszottak. H a tízszer lépett is fel, legfeljebb egy ismétlés volt, vagyis a
rend ugyanígy folyt le: délelőtt próba az esti darabból, este játék. Az egész
színház csak egy személy kedvéért volt: a külfödi vendégért. Ez kitűnően
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t u d t a a szerepét, szépen, plasztikusan mozgott, remek ruhái voltak. De
hogy is ne? l e g a l á b b ötvenedszer játszotta a szóban forgó figurát, de az
sincs kizárva, hogy századszor, míg a mellette csetlő-botló pesti kolléga
t á n a nagy mester érkezése napján kapta először kézbe a mondókáját.
A yendég nélküli hétköznapok hősei és hősnői, Hirsch, vagy Jenny Berg,
most Ivaertest adták a drezdai Hamlet, vagy Mártát Seebach Gretchenje
mellett. . .
De ez nem látszott bajnak, hiszen Pesten ötven éve így ment, és
minden pesti kezdő úgyis azt remélte, hogy Josef Wagner pályafutása vár
rá. Nem ez volt a baj. A baj ott volt, hogy evvel a játékstílussal ,,elment
az idők hajója". A vendégekre alapított színházi élet beválhatott a har
mincas-negyvenes években, még az ötvenesek elején is, de a hatvanas
évek már a franciás játék stílusát hozták a francia színmű divatjához, s
ez a színmű sem a romantikusok alkotása többé. Az Angelo-t elő lehetett
adni négy prominens színésszel, a J ó falusiak-at, vagy a Benoitoncsalád-ot azonban nem; ezekhez együttes kellett.
Winter 1865 tavaszán megbukott. Utána, Röhringgel az élén, a
Német Színház újra kinyitott.
Azonban ő sem sokáig győzte. 1866 nyarán már ismét új igazgatót
találunk az Erzsébet téren. Érdekes, hogy öt jelentkező is akadt erre a
kétes értékű méltóságra, s a városnak módjában állt válogatni közöttük.
Egy cilli-i, egy innsbrucki, egy hamburgi és egy pozsonyi pályázó nem
felelt meg; a választás a berlini Adolf L,andvogtra esett, aki megfelelő
tapasztalatok mellett 30 000 F t tőkével is rendelkezett. 64 L,andvogt még
arra is kötelezte magát, hogy a leányárvaház javára jótékony célú elő
adást rendez. 65
A város megkísérelte, hogy színházát kellemesebbé tegye. Mivel
Winter 1865-i bukását avval indokolta, hogy a nézőtér kifűthetetlen
(amire ugyan sietve megjegyezték, hogy 1853 óta mindenkinek sikerült
meleg nézőteret biztosítani a közönség számára, aki fűtött) — megvizs
gálták a helyzetet. A jelentésből tudjuk, hogy ennek az un. Interimstheaternek nem volt zsinórpadlása. Egy sor deszkából összerótt álmenynyezete és a színpad feletti csupasz gerendázat a színpadteret valóban
hideggé tehette. Vasil városi építész és Hirsch ácsmester ezen most úgy
segítettek, hogy 466 F t 40 kr erejéig, mely összeg fele I^andvogtot terhelte,
náddal borították be a deszkamennyezetet. 66
Akár hideg volt azonban a nézőtéren, akár nem, a német színészet
rossz napokat élt a magyar fővárosban. 1867 áprilisában egy látványos
előadás, a Csodakút hívta fel magára a hatóságok figyelmét. Mivel a darab
ban valódi víz „játszott", a színpad tartógerendái beáztak, s a produkciót
betiltották. 6 7
1868 áprilisában Pest város tanácsa ismét egy lépést t e t t előre.
Már korábban felülvizsgáltatta a színházat egy mérnökével, s a jelentést
most a közgyűlés elé terjesztették. — E szerint az „Interimstheater"
— neve is mutatja — ideiglenes színháznak épült, és már tizenöt éve mű
ködött megállás nélkül, tehát nem csoda, ha gerendái korhadni kezdenek.
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Addig, míg a folyó bérlet ideje t a r t — ismét Gundy György volt a bérlő —,
tehát 1870 húsvétjáig, nyitva maradhat, feltéve, hogy közvetlen veszély
nem mutatkozik; ez esetben azonnal bezárják. A jövőre nézve pedig ,,a
közgyűlés határozatilag kijelenti, hogy a város hatósága mint erkölcsi
testület színház építésére még azon esetben sem tekinti magát hivatott
nak, ha ily intézet létrehozása az eddigihez hasonló pénzbeli áldozatokat
nem kívánna, és azért egy állandó színház építését magától elhárítván,
jövőben ily vállalatba avatkozni nem fog, hanem szabadon hagyja a tör
vény korlátai közt színház építését és kezelését — törvényes felügyeleti
jogának fenntartása mellett oly személyeknek vagy társulatoknak, kik
arra magukban kedvet és hivatást éreznek." 68
A főváros lakosságának elég nagy százaléka volt azonban még min
dig német anyanyelvű, nyilván képesnek sem érezte magát arra, hogy
valaha is megtanuljon magyarul. Nyomban alakult hát egy részvény
társaság avval a céllal, hogy a lebontásra szánt Német Színház helyére
újat emeljen. Amennyiben a régi telek nem állna rendelkezésükre, a vál
lalkozók a Duna-soron kértek hasonló, 8—900 D-öl nagyságú területet a
várostól, természetesen ingyen, de avval az engedménnyel, hogy 50 év
múlva az épület átmegy Pest város tulajdonába. Nem mulasztják el azt
sem, hogy figyelmeztessék a tanácsot, milyen veszélyt rejt magában a
jövendő német színház szellemi színvonalára, ha nem tartja tovább a
kezében irányítását: elsekélyesedő üzletszínház fogja a szükségszerűen
kozmopolita nagyváros német nyelvű közönségét szolgálni ! A rábeszélés
nem mulasztotta el a régi érv előráncigálását:,,. . . fővárosunknak állandó
és időszakonkénti lakossága nagy részének múlhatatlanul szüksége van
német színházra. . .", ,,ezen vállalattól minden nemzetellenes irányeszme
távol fog tartatni". De nyílt beszédtől sem riadt vissza az új részvény
társaság: ,,Kísértetek előtti félelem pedig, német színház emelésében
— hogy a gyermeket igazi nevén szóllítsuk — úgynevezett »germanisálást« sejteni." 6 9
A város azonban hajthatatlan maradt. Bizottságot ugyan küldött
ki az ügyben, a bizottság véleménye azonban nem volt előnyös a német
színjátszás hívei számára. Az Erzsébet tér területére mint közparkra van
szükség, mondották, a két, még üres Duna-sori telek pedig kicsi, együttesen
sem több 6oo -ölnél. Építési engedély kiadását, más telekre, a bizottság
nem ellenezte. í g y a tanács 30 évre díjmentesen megadta az engedélyt
egy új német színház felépítésére, de hangsúlyozta, hogy „pestváros
törvényhatósága . . . a czélba vett német színház építését tisztán magán
természetű vállalatnak tekinti". 7 0
Az Erzsébet téri színház napjai meg voltak számlálva. 1870 hús
vétja után be kellett zárnia kapuit, és ez alól akkor sem tettek kivételt,
amikor egy későbbi előadás célja a Pesti Első Bölcsőde felsegítése lett
volna. — Nyolcvan esztendővel korábban a pesti tanács avval utasította
el Kelemen Lászlóék folyamodványát, hogy a német bérlővel szerződése
van, s az jövedelme egy hányadát a városi árvaház javára szolgáltatja be.
Most a jótékony hölgyek azt a választ kapták, hogy tervezett előadá-
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suknak feltétlenül még Gundy György utolsó bérleti napjaiban, tehát a
nagy héten kell lefolynia. 71
A bontás 1870 nyarán ment végbe. Az anyag egy részét városi
raktárakba helyezték el, más részét a bontást vállaló Buzzi Félix mérnök
7000 Ft-ért megvette a tanácstól. 1871 decemberében már az alapjai is
eltűntek a Pestvárosi Német Színháznak, a Rondella és a Színház téri
díszes palota jogutódjának. 72
A részvénytársaság a maga színházát egy Gyapjú (ma: Báthory)
utcai telken végül is felépítette és 1889-ig üzemben tartotta. Bár ez a szín
ház sem volt rosszabb, mint közvetlen elődje, és a legnagyobb német színé
szek még most is le-lejártak Bécsből, sőt távolabbról is vendégszerepelni,
a Gyapjú utcai színház említése minden fővárosiban kellemetlen képzet
társítást idézett elő. De maguk a részvényesek sem láttak egy percig sem
üzletnél többet a Gyapjú utcai színházban. A várossal már csak jogi
képviselőjük, Kövesdi Mór pesti ügyvéd közvetítésével álltak össze
köttetésben. Kövesdinek egy alkalommal azért kellett felelnie, mert a
, ,Német-részvény-színház" magát, ,Varietés-részvény-színháznak" nevezte,
ami nem felelt meg alapszabályainak. Szellemére viszont annál jellem
zőbb volt. 7 3
Csak egy-egy olasz mester — Rossi, Salvini — vagy a híres meiningeni együttes fellépte alkalmával nyitotta még ki jól informált pesti ember
a Gyapjú utcai színház kapuját.
A Budai Népszínház lebontását követőleg egy nála sokkal jobban
dotált, második fővárosi magyar színház nyílt meg: a pesti Népszínház.
Feladata ugyanaz volt, mint budai névrokonáé: a szegényebb néposztá
lyok kulturális igényének kielégítése. Fennállásának első éveiben, Rákosi
Jenő igazgatása alatt az a törekvés jellemezte, hogy feltámassza a nép
színművet. Valódi sikert, éppen a teljesen megváltozott társadalmi viszo
nyok folytán, nem érhetett el, anyagit ellenben igen. Rákosi sógora, a
korán elhunyt Csepregi Ferenc segítségével, jól menő üzletszínházat
adott át néhány esztendő múlva utódjának. 7 4
A hatalmas apparátussal meginduló új, városi tulajdonban álló
magyar kőszínház mellett kisebb jelentőségű magyar vállalkozások is
akadtak. Még a Budai Népszínházban — Molnár bukása után —, majd a
Várszínházban próbált szerencsét Aradi Gerő vidéki színigazgató tár
sulata. 75 Miklóssy Gyula, ugyancsak vidéki igazgató, egy sikeres nyári
vendégszereplés után, még nagyobb feladatra vállalkozott. Az István
— mai Klauzál — téren akart fűthető színházépületet emelni. A várostól
1872. aug. 29-én meg is nyerte rá az engedélyt, a telekért 200 Ft-ot fize
tett. Október 30-án a kis színház megnyitotta kapuját.
Miklóssy, amikor a várossal megállapodott, nemcsak a telekért fize
tett, hanem vállalta a fővárosi színházakat hagyományszerűen terhelő évi
négy jótékony célú előadás terhét is. — A kicsinek, de csinosnak mondott
épület, élénkpiros nézőterével, egyébként nem is volt olyan kicsi: 957
ember fért el benne. Páholya csak 14 volt a színháznak, de 28 ,,földszinti
támlány", 27 „erkély-támlány", 28 földszinti oldalülés, 154 földszinti
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zártszék, 200 földszinti „bemenet", 50 erkély-zártszék, 174 karzati zárt
szék, 82 karzati ülőhely és 400 karzati „bemenet" volt összesen. A kevés
páholy és a hatalmas karzat arra vallott, hogy Miklóssy valóban a kis
pénzű külvárosi lakosságot akarta közönségül megnyerni. Helyárai sem
voltak magasak: a nagy páholy 8, a kicsi 6 Ft-ba került, a földszinti és az
„erkély-támlány" 1,50 Ft, a földszinti zártszék és oldalülés 1 Ft, az erkély
zártszék 80 kr, a földszinti bemenet 60 kr, a karzati zártszék 50 kr, a
számozatlan karzati ülőhely 30, az állóhely ugyanott 20 kr volt. — A kö
zönség keresztmetszetére jellemző, hogy a legnépszerűbb hely a földszinti
és karzati zártszék volt, az a hely, ahol a módosabb kispolgár el tudott
különülni a „tömegtől", de anyagilag nem kellett ezért sokat áldoznia. 76
Miklóssy műsora egyébként igénytelen volt, túlnyomórészt régi,
lejátszott, látványos színműből állott. Olyan író, aki a magyar főváros
külvárosi színházaira tervezte volna meg munkásságát, ez időben még nem
akadt. Színészei között azonban sok tehetség volt, pl. a Molnár György
től örökségképpen átvett Kassai Vidor, Vízvári Gyula. A színház nem élte
meg azt a kort, amire koncessziója feljogosította volna: a bécsi tőzsde
krach, egy szerencsétlen nyári vállalkozás, majd egy jelentéktelen, de
baljós tűzeset a színházi tűzvészek e klasszikus korában arra kényszerítette
Miklóssyt, hogy vidékre térjen vissza. Rövid fővárosi szereplése is bizto
san jelezte azonban a főváros színházi életének magyarrá válását. 7 7
Hatalmas támaszává lett a színházi élet megmagyarosodásának az
1865-ben megnyílt Színművészeti Tanoda. Az iskolák nacionalizáló hatása
közismert. 78 Ugyanígy hatott a színi tanoda is. A mai Színművészeti Főis
kola őse bűvösen vonzotta a főváros polgári elemeit, mind a régi pesti
családok, mind a frissen bevándorolt jövevények gyermekeit. A „tanoda"
oktatási nyelve természetesen a magyar volt, mégis tucatnyi anekdota
maradt fenn arról, hogy a hallgatók alig tudtak magyarul.
Az első évfolyamok túlnyomórészt régi színészcsaládok gyermekei
ből kerültek ugyan ki, de már a kiegyezés utáni években a német anya
nyelvűek hatalmas hulláma öntötte el a tantermeket.
Az iskola drámai és operai tanszakon képzett ki növendékeket.
Az utóbbi fakultáson majdnem kizárólag német ajkú hallgatók voltak.
Magyarország zeneileg műveltebb osztálya régtől fogva az idegen nyelvű
polgárság volt, elég ha csak a magyar színházzal szorosan kapcsolódó
neveket említjük, Szerelemhegyi-Liebensberger Andrástól kezdve Széppataky-Schenbach Rózán és Mátray-Rothkrepf Gáboron keresztül egé
szen Mosonyi-Brand Mihályig, vagy Hubay-Huber Jenőig. Érdekes, hogy
ez az alapos tudást nyújtó intézet főként a külföld számára nevelt éne
keseket; nemcsak legjobb növendékei mint szólóénekesek, hanem a
kevésbé tehetségesek mint kórustagok is zömben idegen nyelvterületen
találtak kenyeret. 79 Ezeknél hát a magyar nyelvismeret voltaképpen csak
arra szorítkozott, hogy szükség esetén magyarul is tudjanak énekelni.
Más volt a helyzet a drámai tanszakon. A X I X . század első felé
ben a magyarok még nagyon kényesek voltak a szép szövegmondásra.
Vörösmarty és Bajza alapos kritikai harcokban tisztázták a magyar
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színpadi beszéd követelményeit, és a negyvenes, ötvenes, hatvanas évek
ben nem is merült fel ellene semmi panasz. A beszéd idővel kissé gyorsult,
mert megfelelő begyakorlás lehetővé tette, hogy gondolkodás nélkül
bevágjanak végszóra, de gyorsult azért is, mert a modern színház játék
modorának ez felelt meg. A francia színműben Dumas fils-től egészen a
jelenkorig nem lehet olyan méltóságteljesen deklamálni, mint a klasszi
kusok, vagy akár még a romantikusok tragédiáiban is. A szapora beszéd,
aminek a technikájával a negyvenes években még csak az egy Iyászló volt
tisztában, egyre inkább követelménnyé vált. Ugyanígy követelmény volt
azonban a helyes tagolás és a tisztán ejtett magánhangzók használata is.
1867 után egyszerre egész sereg fiatal fiú és leány özönlötte el a
Színi Tanodát, akiknek előnyös külsejük és kellemes orgánumuk mellett
fogalmuk sem volt a helyes magyar beszédről. Míg eddig a legfőbb köve
telmény az volt, hogy ne ifjú fatuskók kerüljenek ki a tanári kar kezei
alól, akik sem mozogni, sem művelten társalogni nem tudnak, most egy
szerre kulturáltabb, de idegenebb elemmel találta magát szembe a testü
let. Az első év csodálkozása után hamarosan ráébredtek arra, hogy új
növendékeiket elsősorban a szép magyar beszédre kell megtanítaniuk.
És mivel a tanári karban Gyulai Pál, majd Szigligeti Kde, Tóth József
majd Szigeti ültek, a legfőbb mozgató pedig a nagyon művelt és kitűnő
pedagógiai érzékkel rendelkező Paulay Ede volt, törekvésüket siker koro
názta. A főiskola drámai tanszakára beiratkozó növendékek megtanul
tak szépen magyarul. 80
Az első időkben tizenegy elméleti és négy-öt gyakorlati tárgyat
tanítottak. Az első kategóriában ma is természetesnek érezzük a magyar
nyelvtant, a verstant, a költészettant és esztétikát. Már egy kicsit meg
lepő, hogy a ,,hazai és egyetemes történelem, tekintettel a különböző
korok jellemére, nevezetesebb színműveknek alapul szolgáló történelmi
eseményekre és egyéniségekre" miért nélkülözhetetlen egy tizenöt éves
kislány számára, aki azon a színpadon fog statisztálni, ahol Szathmáry
„mama" vezető tag? 8 1 A többi elméleti tárgy, a ,,népismei és régiségtani
tájékozás", vagy éppen a mitológia sem feltétlenül lehetett szükséges
olyan növendékek számára, akik között érettségit nem minden fiú tett,
leány pedig egy sem. Az illemtan, a tapasztalati lélektan és a dramaturgia
a maguk nemében hasznosak voltak, ugyanígy a gyakorlati tárgyak,
a szavalat, az „arcz- és tagjáték", szerepek és színművek elemzése,
a fiúknál a vívás, mindkét nemnél a tánc. — Természetes, hogy ez a tan
terv, amit kellő tapasztalat nélkül állítottak össze, nem volt a legmeg
felelőbb, s hogy az első évfolyam korántsem termett csupa kis Talmákat, vagy Ristorikat. 82 A Nemzeti Színház gyakorlatiasabb tagjai gondol
kozni kezdtek, hogy mi módon lehetne eredményesebbé tenni a főiskola
működését.
Szerdahelyi elgondolása egy ötéves tanulmányi időre elosztott,
túlnyomórészt gyakorlati tananyagról — sohasem t u d t a magát teljesen
kivonni francia tapasztalatainak hatása alól ! —, ahol az ötödévesek
következetesen rendeznék az alsóbb évfolyamok vizsgaelőadásait, nagyon
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is messze mutatott a jövőbe. Arról, hogy valaki, aki színésznek készül,
öt évig üljön az iskolapadban, a X I X . század harmadik harmadában
még szó sem lehetett. Ellenkezőleg ! Közszájon forgott Dawison kevés
pedagógiai érzéket eláruló kiszólása, hogy kétszer annyi időbe került
elfelejtenie az akadémián tanult anyagot, mint amennyi alatt a fejébe
verték — s csak azután kezdett valóban jól játszani. Eleven példák is
voltak rá, hogy a színiiskola nélkülözhető. Járt-e valaha akadémiára
Egressy? Szigeti? vagy éppen maga Szerdahelyi? hát a fiatal Kassainé,
Jászai Mari, járt-e? Miért éppen ők magoljanak és izzadjanak tanter
mekben, míg autodidakta társaik kint, a vidéki társulatoknál, húsz éves
fővel Shakespeare-t játszanak és „babéron hálnak" ? Miért legyen kötelező
a tánc? az ének? Ez a nagyigényű, jószerével csak napjainkban meg
valósult reformtervezet eleve mellőzésre volt ítélve. 83
Amikor azonban, mint említettük, egyre nagyobb számban jelent
keztek olyan hallgatók, akik nem t u d t a k jól magyarul beszélni, a tan
tervben kellett mégis bizonyos változtatásokat tenni, ha nem is a gya
korlati tárgyak, vagy éppen a rendezés javára. Az újabb tanterv szerint
tehát a növendékek tanultak magyar nyelvtant, verstant, költészettant és
esztétikát Gyulai Pál tankönyvéből, dramaturgiát Szigligeti könyvéből,
s evvel kapcsolatban a világirodalom legkiválóbb drámáit olvasták és
magyarázták, s végül tanultak illemtant is, Festetics Leó kézikönyve
szerint.
A gyakorlati tárgyak nem m u t a t t a k valami előnyös fejlődést.
Az első évben próza- és versszavalás — holott Szerdahelyi külön kiemelte,
hogy elsőévessel még nem kell verset mondatni, mert az rendkívül nehéz
művészi feladat ! —, a második és harmadik évben egyes szerepek és
egész darabok betanulása, a fiúknak heti két óra vívás, mindenkinek
heti két óra tánc. 84 Az elméleti tárgyak tanítása azonban eredményesebbé
vált. Ezen a téren mutatkozott meg ismét Szigligeti jelentősége. Rögtön
alkalmazkodott a főváros, a nemzet és a kor igényeihez. Amint bámulatos
együttérzéssel követte az ország életiítját az 1840-es években, most egy
kisebb területen, a színészképzés terén ugyancsak a lehető legtöbbet
nyújtotta. Nem az ő hibája volt, hogy nem nemzetformáló erők harcához
kellett már irodalmi illusztrációt készítenie, hanem egy megalkuvó kor
szak polgári berendezkedését építgetni. Dramaturgiája, amiből a Színi
Képezde növendékei tanultak, erélyesen szorgalmazta a helyes magyar
beszéd elsajátítását, mint követelményt ahhoz, hogy valaki egyáltalában
magyar színpadon felléphessen. 85
1843 őszén, amikor Szigligeti színpadi diadala az első lépést jelen
tette a magyar színpadi hegemónia felé, négy német színház állott szemben
az egyetlen Nemzetivel. Élete végén a Nemzeti Színház társulata ját
szott a Várszínházban, hogy a budaiak számára megkönnyítse a kezdet
leges közlekedési viszonyok miatt nehézkes színházbaj árast, a Budai
Színkörben csak időnként, stagione-szerűen szerepeltek németek, és
a pesti külvárosokban vállalkozó szellemű vidéki magyar társulatok ját
szottak kezdetleges színházakban. Mondhatjuk-e, hogy mindebben nem

474

volt jelentékeny szerepe? Színműveinek mindig éppen időszerű hang
vétele, nem egyszer ócsárolt színpadi nyelvének könnyen gördülő pár
beszédei nem tettek-e meg mindent a főváros megmagyarosítására ?
1874-ig ténylegesen (és már régóta !), 1874-től haláláig jog szerint is
vezetője, igazgatója volt a Nemzeti Színház drámai együttesének. Csak
nem megszorítás nélkül állíthatta össze a műsort és a társulatot. 1867
u t á n Okatootaia megnyitotta kapuit Nyugat felé, külföldi sajtó és szép
irodalom akadálytalanul jöhetett be az országba — csak válogatni
kellett tudni belőle. A kapitalizálódás útja az irodalmi kozmopolitizmus
felé hajlította el a nagyvárosok közönségének ízlését. A színházak műsora
nem csak azért volt hasonló Berlinben és Münchenben, Bécsben és Varsó
ban, Prágában és Budapesten, mert ezek a városok mind Párizs szellemi
függvényei voltak •— és akartak lenni ! —, hanem főként azért, mert
ez a városi publikum saját nemzeti irodalmán kívül mindenütt egy bizo
nyos polgári műfajt igényelt: a francia középfajú színművet, a francia
vígjátékot. Ezen a követelményen belül Szigligeti ismét meg t u d t a találni
a fővárosi közönségnek legmegfelelőbb változatokat. Sokat emlegetett
írói féltékenysége nem akadályozta meg abban, hogy fiatal magyar szer
zők modern témájú színműveit bemutassa. Toldy István az ő védőszárnyai
alatt lépett színműveivel a Nemzeti Színház színpadára. Saját maga is
megkísérelte, nem is egyszer, hogy legújabb típusú témákat vessen fel.86
Haladó szellemű volt minden olyan kérdésben, ami az új irodalmi irá
nyokat és a társulat felfrissítését érintette. Átfogó irodalmi ismeretei
és az a benső kapcsolat, amiben kora írótársadalmával állt, tették lehe
tővé számára, hogy ritkán tévedett. Amíg a Gyapjú utcai színház igaz
gatói megmaradtak néhány évtizeddel korábban működött elődeik
kiegyensúlyozatlan műsorpolitikája mellett, s a bécsi operett és bohózat
hétköznapjait szeszélyesen váltogatták egy-egy nagy vendég fellépésének
klasszikus tragédiákban pompázó sátoros ünnepeivel, Szigligeti harmoni
kusan állította össze a repertoárt. 8 7 Ragaszkodott ő is a színház hagyo
mányaihoz, és szívesebben adott tragédiát, mint középfajú színművet,
többre értékelte a történelmi neveket a korabeli francia íróknál. De a való
di irodalmat minden műfajban felismerte. Ennek bizonysága, hogy ő
adatta először elő magyar színpadon Gogol Revizor-át. (1874. dec. 23.)
A legbiztosabbnak azonban akkor bizonyult a keze, amikor a tár
sulat kiegészítésére volt szükség. Igazgatói kinevezése évében éppen
negyven éve állt a magyar színjátszás szolgálatában. Megyeri ideje óta
személyesen ismert minden magyar színészt, még a vidékiek közül is
számosan voltak átmenetileg a keze alatt. Jól ismerte Vörösmartyt, Baj
zát, F á y Andrást, az öreg Simontsitsot — Petőfit. . . Nemcsak az első,
hanem a második nagy nemzedék, a Tóth József, Szerdahelyi Kálmán
generációja is a szeme előtt bontotta ki tehetségét, növelte a színház
népszerűségét és látogató körét, sőt, sajnos, e nála jóval fiatalabb együt
tes lassú kidőlésének is kényszerű tanúja lehetett. Ő volt hivatva helyüket
betölteni. Nem volt dogmatikus. Semmiféle előítélet nem kötötte meg
kezét. Eszébe sem jutott, hogy a Nemzeti Színházi tagságot a színi
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képezde diplomájától tegye függővé. Csak a képességre volt tekintettel,
amikor a hetvenes évek két legnagyobb nyereségét, Jászait és Halmit
Kolozsvárról, majd Bercsényi Bélát Nagyváradról, a csaknem gyermek
Márkus Emíliát, a fiatal Helvey Laurát és Nagy Imrét pedig a Színi
Tanoda falai közül szerződtette. Minden színészét ismerte, szerette is
a maga módján; ha Egressyt, Szerdahelyit nem is pótolta a szemében
senki. Színház-szemléletének nagyvonalúsága, amellyel az akadémiai
ízlést, a történelmi tragédia kultuszát éppen úgy be t u d t a sorolni igaz
gatói feladatkörébe, mint a nagyvárosi közönség igényét kielégítő polgári
színműveket és vígjátékokat, sőt új klasszikusok felfedezésére is alkal
massá vált, a Nemzeti Színház legkiválóbb igazgatóinak egyikévé avatta.
A Nemzeti Színház már 1843 őszén elhódította a nagy Német
Színháztól az elsőséget. Vezető szerepét meg tudta tartani az abszolu
tizmus hivatalból németbarát éveiben is. 1861-től mindenki, aki mélyeb
ben pillantott a főváros társadalmi alakulásának felszíne alá, tisztában
lehetett avval, hogy a provizórium még kevésbé képes a német színház
nak segítséget nyújtani, mint ahogyan azt Albrecht főkormányzósága
tette. Buda és Pest 1847 óta gyakorlatilag alig törődtek a német színé
szettel, 1867 után pedig minden közösséget megtagadtak vele. Amint
a Gyapjú utcai épület már hivatalos utasítás alapján sem volt városi
intézmény, úgy fordult az immár egyesített főváros érdeklődése egyre
élénkebben a magyar nyelvű színjátszás felé. Molnár György Budai Nép
színháza Buda város tulajdona volt, 1875-ben a főváros kezében volt
a megnyíló pesti Népszínház.
A magyar játékszín diadala azonban nem csak avval magyarázható,
hogy a főváros lakossága megmagyarosodott. A budai kerületekben, de
még Pesten is, egészen a századfordulóig igen nagy volt a német anya
nyelvűek száma. A magyar színházak avval nyertek csatát, hogy időről
időre képesek voltak nemcsak műsoruk, hanem játékstílusuk és szerve
zetük módosítására is. Alkalmazkodni tudtak a fejlődéshez. Ezen a téren
volt iránymutató, hajlította nagy színházi tapasztalatait az újszerűhöz
és a közönség igényéhez Szigligeti. A Német Színház azonban 1843-tól
1889-i megszűntéig semmit sem fejlődött. Anyagi bajokkal küzdő bérlő
igazgatói mindvégig a gyengén fizetett társulat és a drága vendégek mód
szerével dolgoztak, s evvel egyszer s mindenkorra lehetetlenné tették a ko
moly művészi színvonal elérését. A fővárosi német színészet abban a pil
lanatban csatát vesztett, amikor az irodalmi aktualitás, a jó együttes
vagy éppen az összjáték követelménnyé vált. Hosszú, több évtizedes
haldoklása sem a hazai irodalom, sem a hazai színjátszás szempontjából
nem volt jelentős. 88
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Berg jutalomjátékáról: Theateralmanach 1844. — Kosa ]., Pest és Buda
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aus dem Stegreife. Ugyanezt a műfajt képviselte Tiebold és Ott: Christoph Wind
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oder Flegeljahrs Fatalitäten c. munkája. Kaiser: Ein Abend és Thern: Der Domino
címmel szabályos vígjátékot írtak, de a Bretislav oder Leben und Krone (ismeretlen
szerző), vagy Birch-Pfeiffer asszony Mutter und Sohn, oder Fluch und Busse c.
drámája biztosították a színház hagyományait. — A magyarok első bemutatója
Szigligeti: Gerő-je volt. A továbbiakban csak azokat a bemutatókat soroljuk fel,
amelyekből évtizedes siker lett, vagy klasszikusnak számítanak. Az első csoportba
tartozik Vahot Imre: Farsangi iskolá-ja, Szigligeti Két pisztoly-a és Zsidó-ja,
Obernyik Károly Örökség c. színműve, Jósika: Két Barcsay-ja, Eötvös: Éljen
egyenlőség c. vígjátéka, Czakó: Kalmár és tengerész-e és Dumanoir és D'Ennery:
Don Caesar de Bazan-ja. A klasszikus bemutatókat Vörösmarty két műve kép
viseli, A fátyol titkai és a Czillei és a Hunyadyak. — (A német bemutatókat Kádár
Jolán i. művéből, a magyarokat id. Lendvay Márton és László József szerep
katalógusából merítettem. Mindkettő vezető színész volt a maga nemében, és
egyikük vagy másikuk — ha nem mindketten — szerepelt a nagyobb produk
ciókban. Az első Dr. Zsoldos Ernő, a második Mályuszné Császár Edit összeállítása.
Színháztörténeti Füzetek 19., ill. 23. (1958, 1959). — A Don Caesar de Bazan elő
adásáról a német kritikus azt írja, hogy pompás szórakozást nyújt, s a közönség
kacagása miatt a játékot több ízben félbe kellett szakítani. Lendvay, aki ez alka
lommal jutalomjátékát tartotta, valóban kitűnően választott, de kapott is viharos
ünneplést, koszorút és szóróverset eleget ! Kedves volt Laborfalvi Róza Maritana
szerepében és mulatságos Szentpétery mint spanyol grand. A szörnyű idő ellenére
— december 16-a volt — a színház teljesen megtelt. [Der Spiegel (1844) II. köt.
dec. 22.]
8
Sőtér I., Kemény Zsigmond történelemszemlélete. A M. T. A. Nyelv- és
Irodalomtudományi Osztályának Közleményei (1961) 64.
9
Zolnai B., Szigligeti „Szökött katoná"-jának külföldi elemei. Bp. 1914.
KI. az Egyet. Phil. Közlöny 1914. évfolyamából. 1-54. — Pukánszhyné Kádár J., A
magyar népszínmű bécsi gyökerei, Irodalomtört. Füzetek (38) 1930. Solt A., A szín
szerűség uralma drámairodalmunkban. I T K (1939) 17. kk., 139 kk. - Ezen az ország
gyűlésen mondta Teleki László: „Nyolcszáz évig viselt minden terhet a nemtelen. . .
ugrás, rögtönzés-e valahára őket részeltetni a hivatalképességben?" „Esz, erény,
becsületesség nincs kötve osztályhoz; sőt e tulajdonok sokszor megfordított arány
ban állnak a nemesi kiváltsággal", folytatta Batthyány Lajos. A diéta befejezésekor
pedig így fogalmazta meg az elégedetlenség általános érzését Klauzál: „Nem viszünk
tehát haza eredményt; majd az lesz az eredmény, hogy növekedni fog a meggyőző
dés az adózó nép túlterheltetésének nagy igaztalansága ellen. . . . " (Horváth M.,
Huszonöt év Magyarország történelméből. Bp. II. köt. 1868, 442, 447.) íme, az
1843—44-i színi irodalom ideológiája !
10
Obernyik K., Főúr és pór. Először Kolozsvár, 1848. máj. 2. — Országos
Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Osztály (a továbbiakban: OSZK. SzO)
N. Sz. F . 60.
11
Obernyik Károly munkáit kiadta és életrajzi bevezetővel ellátta Ferenczy
József. (Obernyik Károly szépirodalmi összes munkái. Sajtó alá rendezte s élet
rajzzal kiegészítette Ferenczy József. Bp. 1878, I—IV. köt.). Az akkor huszon
három éves fiatal kutató érdeme, hogy Obernyikról valami összefogó képet egyál
talában kapunk. Munkája azonban természetesen nem fogta össze Obernyik teljes
irodalmi oeuvre-jét, amely igen sok, nemcsak folyóirat-, hanem hírlapi tárcát is
tartalmaz. De a kor, amelyben Ferenczy élt és méltatta Obernyikot, csakúgy,
mint később Faragó Mártoné a századfordulón, nem volt alkalmas arra, hogy
megértse a Fiatal Magyarország egy plebejus íróját. A politikai vonatkozásokról pl.
megjegyzi, hogy: „. . .mindez korszerűvé tette a művet (a Főúr és pór-ról van szó)
s szerzőjének népszerűséget szerzett, noha szépműtanilag mindez hibás alkalma
zásra mutat. A szépmű czélját önmagában bírja s mihelyt valamely gyakorlati
czél megvalósítására törekszik, megszűnik műremek lenni, röpirattá leszen. Külö
nösen a dráma, mint a költői műfajok legmagasztosabbja, nem sülyedhet oda,
hogy poKtikai eszmék hordozójává legyen, a valódi életet tünteti ugyan fel, de azt
eszményileg állítja elénk és csakis erkölcsi elvek hirdetőjévé lehet". (XXXII—
XXXIIII.) — Másik hiánya Ferenczy editori munkásságának, hogy nem volt
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tisztában a filológiai kiadás szabályaival — ami ismét egyformán összefügg élet
korával és a korral, amelyben élt —-, s a színműveket meghúzott alakjukban közölte,
tehát a színpadra alkalmazott szöveget, nem az eredeti kéziratot. L. az OSzK.
idézett helyen található eredeti kéziratos példányokat. Ferenczy alapvető tanul
mánya mellett 1. még: Faragó M., Obernyik Károly. Losonc. 1898. — Luxembur
ger I. Obernyik Károly, Pécs, 1930.
12
Életképek (1846) I. köt. 6. Silvester álnév alatt.
13
Másfél év alatt tizennégyszer került előadásra, ami akkor nagy szó volt,
ha nem is mérhető Szigligeti leghangosabb sikereihez. Obernyiknek ez volt a Brankovics mellett a legtöbbet adott darabja. Kolozsvárott ugyancsak 18 hónap alatt
négyszer került színre (Ferenczi Z., A kolozsvári színészet és színház története.
Kolozsvár, 1897. 362.), mégpedig a Pesti Divatlap szerint sikerrel. „Van színházi
közönségünknek egy töredéke, melly a jelenkorból vett eredeti színművek játszá
sakor elfordul s nem átallja kijelenteni az igazgatóságnak, hogy semmi kedve
a magyar drámaírók sületlenségeit hallgatni. No de azért színészeink nem lankad
nak, valamint a közönség nagyobb része sem, s újabb eredeti színműveink gyakran
fordulnak meg színpadunkon, sőt túlnyomólag, mi az igazgatóságnak csak dicsé
retére válik. Az örökség, Farsangi iskola nagy tetszéssel adattak. . ." 1845.1. köt.
38. — A kolozsvári igazgató ekkor Szerdahelyi József volt. (Egy falusi truppozó
társulatról is azt halljuk, hogy műsorát az Örökséggel kezdte. (Uo. 131.)
14
Irodalmi Őr. Melléklet az ,,Életképek"-hez. 1845. júl. 12. 1. x—y jel alatt.
"Életképek (1844) 16. 444 jelű kritikus. — NB. az idézett vaudeville-nek
a meséje teljesen más, mint Obernyik komoly hangú, politikai éllel írt művének.
16
Életképek (1844) 22> 7I5—l617
Maga Ferenczy sem osztja Obernyik nézeteit, holott több évtizeddel
1848—49 után dolgozott; vö. id. bevezetés X X X I I — X X X I I I , LXXV. — Az
Örökség szereposztása a Nemzeti Színházban elsőrendű volt: Schmid Christian
Szentpétery, Mathild Laborfalvi Róza, Judith Miskolczi Júlia, Pókfalvi Vincze
Egressy (ez az intrikusszerep), Csődházi ügyvéd Udvarhelyi, Nyáry Lajos az id.
Lendvay,
Ferenc, az inas Réthy Mihály volt.
18
Wagner Josefről: Kádár, A pesti. . . 30, 64—65, 85—86. — Sonnenthal
első fellépte egy, a mai Tanács körúti Orczy-házban működő kis színpadon történt.
(Staud Géza dr. szíves közlése nyomán.) Kainz fellépései: a hetvenes évek végén,
Müller igazgató alatt. Adele Sandrock 1888—89-ben volt a Gyapjú utcai színház
tagja. (Színlapok az OSzK SzO-án.)
19
Az elsőre tipikus példa Rákosi J., Emlékezések. II. köt. Bp., é. n. 40. kk.,
vagy a kilencvenes évek elejének izgalma egy újabb német színház felépítése,
illetőleg fel nem építése körül, parlamenti interpellációkkal, stb. A németek opti
mizmusára jellemző: Feldmann's Wegweiser durch Pest und Ofen. Pest, 1859,
153—154. — Fővárosi Levéltár, Pesti Tanácsi Iratok (a továbbiakban: Főv. Lt.
Tan. ir. ) V. 918/1869.
20
Kosa i. m. 59.
21
Kádár, A pesti. . . 64. kk.
22
A Nemzeti Színház jótékony célú előadást rendezett a leégett színház
kenyerüket vesztett tagjai javára, s ily módon fényesen cáfolta meg Katona József
több mint két évtized előtt leírt keserű sorait, hogy a magyar színész ugyan soha
sem sietne német kollégája segítségére. (Az előadás 1847. febr. 16-án volt. Színlapja
azOSzK.SzO-án.) — Katona J., Mi az oka. . . ? Tud. Gyűjtemény (1821) IV. köt.)
— A németek hangversenye: Theateralmanach (1848). Közölve Lewitschnigg
költeménye is. Lewitschniggről: Pukánszky B., A magyarországi német irodalom
története. Bp. 1926, 488.
23
Mindezekről 1.: Almanach des Deutschen Theaters in Pesth. 1850. — Az
újvásártéri faépület terve megvan az Országos Levéltárban (a továbbiakban: OL.)
K. K. Civil Commissär für Ungarn. Praes. 2000/1851. Tervezte: E. Pribék.
24
Almanach des Deutschen Theaters in Pesth (1850).
25
A nagy Német Színház 1847. évre szóló almanachja szerint — ami tehát
az 1845. dec. 1-1846. nov. 30 közötti állapotokat rögzíti — a drámában tíz női és 13
férfi szereplő működik, 1 súgó és 1 ügyelő tartozik hozzájuk. Az operában öt női
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— köztük Lina Mink — és 14 férfi énekest találunk, köztük Reinát, Wárayt és
Wangelt. A kar 16 nőből és 19 férfiból áll. A balettban 6 magántáncosnő és 3 férfi
táncos működik, a balettkar 13 tagú, ezekhez járul még Crombé balettmester
harminc növendéke. A zenekar 38 tagú; 82 bemutató vagy felújítás volt, köztük
Weber Oberon-ja, Forst új színpadra alkalmazásával. A rendezők: operában Carl
Matthias Rótt, drámában a már említett Anton Berg, a paródiában — ez mint
nemzeti műfaj, külön rendezőt igényelt ! — Rótt és Hopp, a nyári színházban,
ahol túlnyomórészt könnyű műfaj került színre, Hopp. Az elmúlt évhez képest
a zenekarból Huber (Hubay Jenő édesapja !) és Suck, a balettkarból a két Perron
hiányzik: átszerződtek a Nemzetihez. A karmesterek Friedrich Witt és Görgl.
— A Nemzeti Színházban operai rendező Fáncsy, drámai rendezők Egressy, Lendvay és Szentpétery. A színészek és énekesek száma — 10 nő és 21 férfi, illetőleg
6 nő és 5 férfi; a drámisták egy része énekelt is — nem különbözött a németekétől,
csak a kar nagyobb: 17 nő, 21 férfi, s a zenekar élén Erkel és Kaiser-Császár
György állnak. A túlterheltség kisebb, mint a németeknél. A legtöbbet foglalkoz
tatott férfi színész, Lendvay 24, László József 14 új szerepet játszott. A németekhez
két karénekes ment át, a két Morvay. (Nemzeti Színházi zsebkönyv. 1847, és
szerep-katalógusok.) A Német Színház tagjai azonban a német színjátszás vidéki
átlagából kerültek ki, a Nemzeti Színház pedig Lendvayné Hivatal Anikót, Labor
falvi Rózát, Komlóssy Idát, Kovácsnét, Lendvayt, Egressyt, Szentpéteryt,
Lászlót, Réthyt, Fáncsyt sorolta tagjai közé. A negyvenes évek közepéről írja
Degré Visszaemlékezései-ben, hogy kétszer járt a Német Színházban — ahova
csak a mágnások és a polgárok járnak már ez idő tájt —, egyszer egy verekedés
alkalmából, amikor a magyar Wenckheimet ( !) kellett kiszabadítani a tüntető
németek kezei közül, másodszor pedig, amikor Vieuxternps-t ment el kifütyülni,
aki ígérete ellenére a Német Színházban is fellépett. Ezen a kissé naiv megnyilat
kozáson kívül olvasunk azonban jellemzőbb sorokat is ugyanitt: „Vájjon Lendvay,
Egressy, Szentpétery, László, Fáncsy, Laborfalvi Róza, Lendvayné, Hubenayné
emelkedtek volna-e a művészet azon magaslatára, ahol máig sem bírta őket túl
szárnyalni senki, ha nem áll mögöttük egy forró vérű ifjúság, mely viharos tünteté
seivel lépésről-lépésre lelkesítette magasabbra törni" — vagyis: ha nem áll mögöttük
egy haladó szellemű társadalom. (Degré A., Visszaemlékezéseim. Az 1848—49-ik
év előtti, alatti és utáni időkből. I—II. köt. 1884, I. 68—69.
26
L. a hirdetést a Pesti Német Színház színlapjai között. 1849. nov. OSzK.
SzO-án.
27
Uo. — A megnyitó előadáson Kannet asszony a boroszlói, Decker a Burg,
Huthné a temesvári, Fischer k. a. a prágai Stand. Theater és Stephan a kölni
színház tagjai léptek fel mint vendégek.
28

„Doch eh wir kämpfen für das geist'ge Leben,
Sei Dank gebracht dem Gönner, dessen Gunst
Urplötzlich eine Heimath hat gegeben
Der lange obdachlosen deutschen Kunst.
Er trug sie her aus blut'gen Kriegsgetose,
An seinem Schwerte schoss empor die Rose.
Vorüber sind die Schalken Wortgefechte,
Prophet ist Jeder, welcher göttlich spricht;
Es kam die schöne Zeit der gleichen Rechte,
Man fragt nicht mehr ein herrliches Gedicht,
In welchem Lande es geboren werde,
Denn Poesie stammt nicht von dieser Erde."

29
OL. K. K. Civil-Commissär für Ungarn. Praes. 6003/g 1850. Theater
almanach (1850). — Koller válasza Geringerhez: a városban nincs német nyelvű
( !) versenytárs, Kalis kapott 4000 F t segélyt, a várostól ruhatárat és kellékeket,
a Verschönerungskommission 17 500 Ft-tal járult hozzá az építkezéshez, hát
akkor mi baj lehet? (Uo. ápr. 20. 7256/g, 1850.)
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30
Vö. uo.
31
Vadnay
32
Degré i.
33

1120/1851. GG.
K., Elmúlt idők. Bp. 1886, 103.
m. 68.
Memorandum die Theatergelengeheiten in Pesth betreffend. Eingereicht
dem hohen k. k. Ministerium des Innern in Wien. Im März 1850. Dann Sr. Excel
lenz dem k. k. Hrn. bevollmächtigten Commissär in Ungarn Carl Freiherr von
Geringer k. k. Geheimrat etc. etc. ehrfurhtsvoll (sie) unterbreitet. Sammt einem
Nachtrage im Sept. 1850. OL. Civil Commissär für Ungarn. Praes. 1120/1851. GG.
34
Az egész e korbeli német színházi segélyügy az OL. idézett helyén 2000/
1851. praes. gyűjtőszám alatt van. Ezen belül olvashatjuk Prottmann panaszát,
hogy Kalis kapzsiságból még az udvari páholyt is kiadta egy alkalommal, anélkül,
hogy legalább a felségjelvényeket eltávohtotta volna (601/1850 GG), viszályait
rosszul fizetett színészeivel (1050/1850 GG), Kahs anyagi nehézségeiről és a hiányzó
operáról (1143/1850 GG, 1290/1850 GG), s végül, hogy Haimer átvette Kalistól
a társulat vezetését (1592/1850 GG). Haimer azonnal élt a Rosenthal-féle egyenlő
elbánás elvének gondolatával és 16 000 F t segélyt kért, annyit, amennyi a magyar
Nemzeti Színház országos alapja volt. (542/1851 GG). Bach maga írt Geringernek
a színház ügyében és megjegyezte, hogy 16 000-t ugyan nem, de hatezret kaphat.
(927/1851 GG) A gázsihátrálékokat azonnal kifizették, de a bajok folytatódtak.
(1080/1851., 1126/1851., 1365/1851., 1459/1851. GG). — Vö. még Pukánszkyné
Kádár J. A pesti magyar és német színészet harca a Bach korszakban. Napkelet,
(1927) 705—709.
35
1 . h., 2268/1851. praes.
36
1 . h. 489/1852. praes. — A részvényesek teljes névsora a következő:
Josephinum Fiuárvaház, gr. Forgách Mór, Mitis Ferenc, Dornau L., Appiano I.,
Wodianer Albert, Lackenbacher Jakab, Fleischl Dávid, Breisach Hermann,
Mandl Joachim, Rosenfeld M. L-, Kraus Lipót, Löwy Hermann, Weisz F. G.,
Ferenczy Mária, Pollack Márkus, Hollitscher M. I. és fia, Boskowitz I. L. és
tsa, Berger Lajos, Mack Gusztáv, Kassovitz I. H., Pscherer Miklós, Medetz
József, Spitzer Gedeon és tsa, Wieser Ferenc, Lechner I. N., Strasser Salamon,
Pollák B., Kunig József, Tognio Lajos, Muraty Szilárd, Adler József, Rietl Lipót,
Popper Ferenc, Lüihardt Jakab, Oesterreicher David, Baumgarten A., Pollak
Josef, Unger Antal, Kassovitz Rudolf és fia, Zitterbarth A. I., Adler Ádám, Eng
länder H., Stipanitz I., Zadia Hermann, Schordán Zsigmond, Heckenast Gusztáv,
Sina Simon, Engländer M., Heisinger test v., Thurn József, Bremm Ferenc, Stocker
Ferenc, Kern Jakab és tsa, Schulhof Móric, Grundt Ágoston, Porszász Antal,
Neuschloss Károly, Fabriczius I. H , Schosberger I. W., Herzog M. L., Kolmer M.
és fia, Fleischl Dániel, Schulhof A., Rosenzweig testv., Werther Frigyes, Boscovitz
Manó, Khern Enoch fia, Ganz A., Baumgarten I. és fia, Baumgarten A. és fia,
Herz és Stern, Aebly Adolf, Adler és Neuschloss, Friedmann S. fia és Grün, Arnim
Henrik, Schlechter Ignác, Barczay József, Hochmeister Frigyes, Jalich és tsa,
Haibauer és Roszner, Hauer István báró, Fuchs Radó. (Főv. Lt. Tan. ir. V. 39-/859.)
37
Az egész korra vonatkozólag tájékoztat Pukánszkyné Kádár J., A száz
éves Nemzeti Színház c. müve (I. köt. Bp. 1940.) II. és III. fejezete. —• I t t kell
azonban egy Jókai-íéle állítás bővebb magyarázatára kitérnünk: Emlékeimből c.
kötetében (Hátrahagyott művei. IV. köt. Bp. 1912.) a 14. lapon a valóságnak
meg nem felelően beszéli el az 1850-i fizetéscsökkentést. Az igaz, hogy ezt Simontsitsnak kellett végrehajtania, de az már nem, hogy ellenséges és agresszív módon
történt volna •— miért is járt volna úgy el az az ember, aki a várszínházi társulat
ügyei óta gazdasági őrszelleme volt az egész fővárosi magyar színjátszásnak, és
minden színész gondját-baját csaknem két évtizede a szívén viselte ? — Még kevésbé
igazak azonban azok az összegek, amikről szó esik. Nemhogy 1850-ben lett volna
Laborfalvi Rózának évi 3100 vagy id. Lendvaynak 2400 Ft-ja, de még 1859—60ban is, amikor a Nemzeti ismét tekintélyes és jól menő intézmény, 2200 F t volt
a legmagasabb női fizetés. Az ötvenes évek első felében a legnagyobb férfi-gázsi
1500 Ft. (OL. Nemzeti Színházi Akták, 1859—60. Számozott akták, 8. 1(2)1859—
60. és uo. Számozott akták 1855/72. és 73. — Az iratok az 1944—45. évi hadműve
letek során megsemmisültek, szerző saját kijegyzései alapján idéz.)
31 Tanulmányok Budapest múltjából

481

38
Szigligeti javítása az Egressy átdolgozta Don Carlos kéziraton éppen
úgy felismerhető (Kelmenfy—Hazucha fordítása), mint az ötvenes évek Kövér,
Dobsa, Obernvik kéziratain, vagy Vajda János Ildikó-ján. L. a kéziratokat OSzK.
SzO.
39
Egressy rendezéseiről szépen kidolgozott kéziratok OSzK SzO.; pl.
Vahot / . , Mária királynő. (Bem. 1856. jún. 30.) Hegedűs L., Nagy Lajos és kora.
(Bem. 1856. szept. 22.) Dumanoir és D'Ennery, Don Caesar de Bazan. (Cenzúrán
1857. dec. 26.: fővárosi bemutatója 1844-ben volt.)
40
Vö. Török P., Pest-Buda 1850 ben. Statisztikai Közlemények. Szerk.
Illyefalvi Lajos. Klny : é. n. — Rakodczay-P., Válogatott írásai. Bp. 1961, 15. —
Balatonfüredi környezet: Dobsa : Világismeret. Bem. 1850. nov. 30.
^Horváth i. m. II. köt. 334—335.
42
Török szerint Pesten kisiparos, alkalmazott és gyárimunkás 1850-ben
kb. 12 000 lehetett, ezek közül 5700 német és csak 3200 magyar, a többi más
nemzetiségű. (I. m. 83.) Tormay 1855-ben a legszegényebbeket három kategóriába
osztja: zsellérek, kertészek, napszámosok 6661, segédek és segédmunkások 12 080,
cselédek 10 130-an vannak. Az önálló kisiparosokat a kereskedőkhöz számítja,
velük együtt 11 581 fő adózik. Ő azonban nemzetiségi megkülönböztetéssel nem él.
A 46 734 adózó családfőből így is nagy a 3 szegény kategória száma: 28 871.
(C. Tormay, Statistik der Bevölkerung. Pesth 185*5.)
43
Lőwe vendégszereplésének színlapját 1. OSzk. SzO 1852. Ml. A Wallen
stein: 1852. okt. 30. - Uo. a bohózati előadások színlapjai is: Der falsche Prophet,
a Nemzeti Színház híres Próféta (Meyerbeer operája) előadásainak kifigurázása
volt. List und Dummheit oder: Die Jagd nach einem Meyer !, Müller zenéjével
típusa volt a régmúlt idők német színházi bohózatainak. Utolsó előadása a Vigadó
teremben is bohózat volt: Die Jagd nach dem Strohhut címet viselte. (L. a szín
lapokat OSzk. SzO.)
44
A színház pontos leírása: Pőv. Lt. Tan. ir. V. 39/859. A részvénytársaság
150 részvény felett diszponált, darabonként 400 F t értékben. A színházépítéshez
tehát összesen 60 000 F t gyűlt össze. Ez azonban nem volt elég, még 12 400 F t
kölcsönt kellett a részvényeseknek felvenniük. A részvénytársaságot így a köl
csön törlesztése, azután a hat százalékos kamat fizetése, az épület fenntartási,
kezelési és biztosítási költségei terhelték. Ennek fejében 25 éven keresztül — a szín
ház fenn sem állt ennyi ideig ! — a részvénytársaságot illette meg minden téli,
vagyis főszezonbeli előadás bruttó bevételének 15, a nyári hónapokban pedig 10%-a.
Ez a jövedelem az első évben (1853—54) több, mint 16 000 F t volt, a további
években pedig kb. 15 000. (OL.—Htt. Ein. 1863. Fons IV. D. 6382/ ein.) A szín
házról Rákosi i. m. i. h.
45
A megnyitást hirdető nyomtatvány: „Pesth. Theater—Nachricht. Der
ergebenst Gefertigte gibt sich die Ehre dem P. T. Publikum die Anzeige zu machen,
daß das neuerbaute deutsche Theater auf dem neuen Marktplatze Morgen Sonntag d.
ersten Mai eröffnet wird, zur Aufführung kommt Die Jungfrau von Orleans.
Romantische Tragödie in 5 Aufzügen und einem Vorspiele von F. W. Schiller.
— Der Plan und die Ausführung des Theaterbaues von Hrn. August Pollack,
Baumeister. — Die Malerei des äußeren Schauplatzes von Hrn. Josef Kubier,
academischer Maler aus Wien. — Die beiden Vorder-Cortinen, der Prologsaal,
die Walddekoration des Vorspiels der Dom zu Rheims, vom k. k. HoftheaterDecorateur Hrn. Lehmann. — Die übrigen Dekorationen sind von Hrn. Joachimovich, Neefe und Deny. — Die Maschinerien eingerichtet von Hrn. Hock, Maschi
nist aus Wien. — Sämmtliche Tapeziererarbeit von Hrn. Wenzl Appiano." —
A helyárak egyébként az új, nagy színházban sem emelkedtek: páholyok 5, 4 és 3
forintos árban voltak válthatók, a zártszékek ára 50, 40, illetőleg 30 krajcár volt»
a legolcsóbb jegy a karzaton pedig 10 krajcár.
46
Helytartótanácsi jelentés a Német Színház abszolutizmuskori ügyeiről.
(OL. Htt., Ein., 1863. Fons IV. D. 6382/eln. — Főv. Lt. Tan. ir. V. 39/859.
47
1853. máj. 16-án, Donizetti Belizár-ját. L. a színlapot OSzk. SzO. — A sor&
iróniája, hogy Ernstné később a Nemzeti Színház tagjává lett, fia, a híres énekes*
Ernst Henrik pedig a pesti Színi Tanoda operai tanszakán végzett.
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48
185449
1854.
50

márc. io. a Varázsfuvolában. Színlap uo.
máj. 15. illetőleg 1853. aug. 28-i színlap. Uo.
1853. aug. 25., 1854. márc. 11, 1856. okt. 14, 1854. márc. 22, 1853. aug. 23,
26. stb. Színlapok uo.
51
OL. Htt., Ein. 1863. Fons IV. D. 6382/ ein.
52
Az egész terjedelmes aktasorozat összefogva Htt. Kin. 1863. Fons IV. D.
6382/eln.
53
1858. aug. 12-én A hugenották, 15-én a Zsidónő Theodor Formes porosz
kamaraénekessel, 1859. ápr. 14-én a Varázsfuvola három külföldi vendéggel, aug.
18-án a Zampa két vendéggel, i860, febr. 3-án a Montecchi és Capuletti a fiatal
Voggenhuber Vilmával stb. Meghívták a nagy siker reményében Ira Aldridge-t is,
ez a vállalkozás azonban szerencsétlenül sikerült: a régebben istenített néger
színészt a Német Színházban magyar ember nem nézte meg, a németek pedig már
szintén látták bőven a Nemzetiben.
54
Tanulmányok Budapest múltjából. X I I I . köt. Bp. 1959. A Budai Nép
színház. — A pesti német polgárok magyar érzéséről: Pukánszky B., Német polgár
ság magyar földön. Bp. é. n. 87 kk.
55
Uo.
56
,,Gundy szerződési ideje 1860 April hóban lejárván jövő színigazgatóvá
Pfisterer (Alsdorf) Károly hozatott a város által az 1859. évi Október 22-én tartott
gyűlésen javaslatba és a budai helytartósági osztály ezen indítványt, miután
a szerződés is — a volt főkormányzóság utasításához képest kijavíttatott, 1859. évi
December 16-án 6922/eln. sz. a. helyben is hagyta (8786 G/II. 859.) illetőleg Pfisterernek i860 húsvéttól 1863 húsvétig színigazgatását engedéllyel ellátta. —
A színigazgatásnak Pfisterer Károly általi elvállalása annál előnyösebbnek látszott,
minthogy ő jelentékeny vagyonnal bírt és a színigazgatóságot legjobb akarattól
lelkesítve átvenni, és a közönség várakozásának minden tekintetben megfelelni
törekedett, mi abból is kitűnik, hogy külömbféle szükséges újításokra és helyre
állításokra mindjárt 1860-ban csaknem 60.000 frt-t költött. — De a körülmények
ezen iparkodó s a színészetet éppen mint művészetet szerető egyénnek sem valának
kedvezők, melynek fő okát az akkori politicai viszonyokban kell keresnünk. —
Alsdorf költött jövedelmein felül, — a fizetéseket saját magán vagyonából teljesíté,
s végre is kénytelenítve érzé magát elődjei példájára az államhoz segélyért folya
modni, és pedig nagyobb mértékben, mint azok. — Az i860. Június hó közepén
benyújtá ebbeli folyamodványát Benedek táborszernagy úrhoz, melyben az állam
kincstárból 8000 Ftnyi kamatnélküli előlegért esedezett azon föltétel alatt, hogy
azt fél évi részletekben 1500 ft-jával visszafizetendi. — Fzen előleg, illetőleg
költsön Alsdorfnak a belügyministerium (ti. a bécsi Ministerium des Innern. Szerző.)
i860 évi Augustus 18-án 2822. sz. alatti jóváhagyása folytán a cs. k. magyarországi
helytartóság elnökségének i860 Augustus 22-én kelt 2812. sz. a. keit rendelete
szerint azon föltétel mellett adatott meg, hogy arra Alsdorf a kifizetés előtt kellő
biztosítékot mutasson ki. — A biztosíték tárgyában a pénzügyi ügyészség útján
történt hosszabb tárgyalások után annak September 8 án 13.817. sz. a. kelt abbeli
felterjesztésére, hogy a 8000 ftnyi kölcsön biztosítására kimutatott s Alsdorf
tulajdonához tartozó ingóságok lezálogoltattak — September 6 án 3681/eln. sz. a.
azon összeg a budai országos főpénztárból az országos alap 1851/52 évi maradvány
pénzeiből többször nevezett Alsdorf részére utalványoztatott, és ő erről egyúttal
értesíttetett. Ugyanezidő tájban legfelsőbb helyen is folyamodott Alsdorf segé
lyért, de annak a 7891/eln 860 sz. szerint hely nem adatott. Valamint a kir Hely
tartótanácsnál 1861-ben benyújtott hasontárgyú kérelmére is a 6619/Ht 861 sz.
szerint visszautasíttatott, nemcsak sőt a 8000 ftnyi előleg első félévi részletét
annak idejében be nem fizetvén, — 23.996/Ht 861 sz. szerint 14 nap alatti fizetésre
felszólíttatott; egyszersmind pedig a pénzügyi ügyészség 42.273/Ht 861 sz. szerint
a törvényes lépések megtételére utasíttatott. — Pfisterer Alsdorf Károly felfogván
helyzetének komolyságát a fizetési határidőnek elhalasztásáért esedezett, és ebbeli
két folyamodványa a m. kir. htt. által 1861 évi 59833 sz. a. pesti pénzügyi ügyész
ségnek vélemény és nyilatkozat végett átküldetett, különös tekintettel Alsdorf
azon nyilatkozatára, mely szerint tartozása biztosítására a Thalia Theater című
31*
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pesti nyári színházát biztosítékul felajánlotta. — Megjegyzendő ugyan is itten,
hogy midőn 1859 évben a műigazgatóság betöltése tekintetéből pályázat hirdet
tetett, Pfisterer Károly még egy nyári színház felépítésére is vállalkozott Pesten,
és arra néki 18 évre a város által engedély adatott úgy, hogy ha az igazgatóság
másra ruháztatnék át, Alsdorfnak joga legyen az említett idő alatt az összes bevé
telből 15% magának fentartani, de sem a telek, sem az általa arra vonatott épület
a várossal kötött szerződésnél fogva nem tulajdona. — Azonkívül már ekkor
ezen Thália-színháznak Alsdorf ot illető része egy harmadik javára bizonyos 12.000
ftnyi tartozása fejében elzálogosítva vala. — A pénzügyi ügyészség ezek szerint
a biztosítékot elegendőnek nem véleményezte, egyszersmind felemlítvén, hogy
Alsdorf köztudomás szerint hitelezők által nagyon szoríttatik s azon esetre ha
a pénzügyi ügyészség a 8000 ftnyi előlegezést bírói úton behajtani, s más fizetési
alap hiánya miatt az e czélra lezálogolt ruha s könyvtár ellen végrehajtási árverést
eszközölni fogna, Alsdorf csőd alá esnék, s a német színháznak egyelőre bezáratnia
kellenék. — A ruházatnak és a többi ingóságoknak különben is igen kétséges érté
kök lévén, azokból csak a követeléseknek kisebb része fogna kielégíthetni." (OL.
Htt. Kin. 1863. Fons IV. D. 6382/eln.)
57
Winterről 1. Tanulmányok Budapest múltjából. X I I I . köt. i. h. és OL.
előbb i. h.
58
Balogh István, Virág Gyula (?), Bérezik Árpád, Almási Balogh Tihamér,
Balázs Frigyes, Benkő Kálmán, Bényei és Állaga Géza munkái.
59
Az 1860—61. és 1861—62. évek német színházi zsebkönyve még
lappang. A felsorolt színműveket színlapokról idézzük. Valamennyi az OSzK.
i. helyén.
60
OL. Htt. Fin., 1864. Fons IV. D. 65/eln.
61
OL. Nemzeti Színházi Akták. 1862—63. Számozott akták, 109/1862—63.
62
Tanulmányok Budapest múltjából. X I I I . köt. id. tanulmány.
63
Brdekes rendezőpéldányok: Dumas fils—Feleki: Divathölgyek. (Bem.
1855. okt. 3.) A kéziratban három-négy rendező keze is felismerhető, Szigligetiétől
Fgressyén, Szerdahelyién keresztül egészen Paulayéig. Augier—Feleki: Az arcátla
nok. (Bem. 1863. szept. 28.) Szigligeti keze, elsősorban szövegkorrekciókkal. Sardou—
Fésűs és Bérezik: A fekete gyöngy. (Bem. 1862. okt. 24.) Szigligeti keze, de Egressy
is beleírt. Sardou—Bérezik és Fésűs: A csapodár. (Bem. 1862. szept. 16.) Ismét
több rendező keze, még vidékié is, a végleges és lényeges mondanivaló azonban
Paulayé. Sardou-Csepreghi: A Benoiton-család. Paulay még mint színész szerepel;
ceruzavázlatok mozgásokról. Augier—Halmi: Caverletné. (Bem. 1877 jan. 19.)
Szabályos rendezőpéldány, befűzött lapokkal, Paulay megjegyzéseivel. Dumas fils—
Paulay : Alfonz úr. (Bem. 1874. ápr. 1.) Ugyancsak Paulay rendezőpéldánya volt,
befűzött lapokkal, vázlatokkal.
64
Főv. Lt. Tan. ir. V. 390/865.
65
Uo. I X . 229/866.
66
Uo. V. 879/866.
67
Uo. V. 355/867.
68
Uo. V. 918/869.
69
Uo.; a részvényesek névsora: Adler L-, Dr. Adler Alajos, Alsdorf Károly,
Dr. Burkhart T., Dr. Bróde Lipót, Brüll Gusztáv, Beermann I., Beck Mór, Dr. Beck
Hugó, Bossert Tivadar, Bollender János, Dux Adolf, Fichleitner Antal, BUenberger
Henrík, Falk József, Franki Jakab, Frohner János, Dr. Gross Károly, Koltai
Jakab, Károlyi József, Kapstein I., Kramer Samu, Dr. Keleti Gyula, Gr. Lázár
Kálmán, Lechner M., Leitner M. L-, Mannaberg M., Mandello Károly, Műnk Mór,
Dr. Oesterreicher Fde, Gr. Oldofredi Jeromos, Pirnitzer Jakab, Strauss Károly,
Dr. Schnitzer, Strohmayer Ferenc, Singer A. C , Reinitz Zsigmond, Wellisch Lajos,
Dr. Weiser Károly, Wodianer Fülöp, Zeillinger János. — Az idézet kiemelései
eredetiek. — Duna-sor: a mai Akadémia utca.
70
Uo.
71
Uo. V. 529/870.
72
Uo. V 1118/1870.
73
Uo. Székesfővárosi Tanácsi Iratok, IX. 1985/873.
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74
A pesti Népszínház történetének feldolgozása nem kerülhet egy rövid
tanulmányba. Egyébként ügyes, csak levéltári forrásokkal kiegészítendő képet ad
Verő Gy., A Népszínház Budapest színi életében. 1875—1925. Bp. 1925. Uő.,
Blaha Lujza és a Népszínház Budapest színi életében. Bp. 1926. Vö. még: Berezeli
Károlyné, A Népszínház műsora. Bp. 1957. Színháztudományi és Filmtudományi
Intézet kiadása. Adattári Füzetek, 20. ; Galamb S., Népszínházak és a Népszínház.
Bp. 1925. 240. kk.
75
Színlapjait 1. OSzk. SzO.
76
Miklóssy színházának megalakulásáról és első idejéről összefogóan 1.
Főv. Lt. Tan. ir. V. 1323/1872.
77
Báthory—Románcsik
M., Magyar színészek és színésznők életrajzai.
I. füz. Kassa. 1883. — Kassai V., Emlékezései. Bp. 1942.
73
Fővárosi vonatkozásban 1. Kosa i. m. 131. kk.
79
Az első év drámai növendékei közül közismert nevet viseltek Egressy
Ákos és Árpád, Hübenay Ida, Láng Irma (Láng Ádám János, Kelemen László
társulatának hősszerelmese volt a nagyapja !), Tóth Jenő, Tóth József, Tóth Karo
lina, Udvarhelyi Lajos, Vachott Mari. (Jónevű színész lett Bogdanovics Kriszti
nából és a korán elhalt Dráguss Károlyból.) — Az operai tanszak 37 növendéke
közül azonban már kevés a magyar színháztörténeti név: Kaczvinszki Amália,
Magda Emília (Hubenayné Magda Lujza!), Rotter Anna, Szigligeti Aranka és
Szuck Eliza képviselik a haladó hagyományt. A 37 opera-tanszakos közül csak
17 idegen nevű, bár a magyarosítás a legtöbbjük nevén érződik. Ez a tendencia
később csökken: amikor nyilvánvalóvá válik, hogy főleg külföldön helyezkednek el,
már nem tartják lényegesnek, hogy magyar nevük legyen. 1867—68-ban 21 operai
tanszakos közül 14 idegen nevű van — köztük a világhírűvé vált Ernst Henrik,
Ernstné Kaiser Josef a fia, 1868—69-ben pedig 23 közül 15. (Paulay E,, Vissza
pillantás a Szülészeti Tanoda 10 évi működésére. Bp. 1874, 18—20.) 1890-ig bezá
rólag 86 növendék végzett mint operaénekes. Ezek közül 14 az Operaháznál, kettő
a Népszínháznál, 6 vidéken helyezkedett el. E huszonkettővel szemben 27 énekes
élt külföldön. A többi lelépett a pályáról, vag}' meghalt. (Varadi A., Huszonöt év.
Az Orsz. Zene- és Színművészeti Akadémia Színészeti Osztályának. . .keletkezése,
fennállása és fejlődése. Bp. 1890, 57—59.)
80
A tanári kart 1. Paulay i. m. 15.
81
Paulay i. m. 10. — Szathmárynéról azt beszélték, hogy nem tud olvasni.
82
A közhangulat csalódottságára utal Paulaynak ez a mondata: ,,A színi
tanodától csak nálunk kívánják azt, hogy tehetségeket teremtsen. . . . " (I. ni. 7,)
83
M. Császár E. i. m. 179- kk.
84
Paulay i. m. 40—41. Érdekes megfigyelnünk, hogy milyen eredeti és
fordított darabokat tanultattak be a növendékekkel. A hazai szerzők közül a
Bánk bán, Vörösmarty: Az áldozat, Hugó Károly: Báró és bankár, Czakó Zsig
mond: Kalmár és tengerész, Jókai: Szigetvári vértanúk, 1. felv., Szigeti József:
Falusiak, Balázs Sándor: Az égben, Dobsa Lajos: Egy nő, akinek elvei vannak,
ismét Szigeti: Becsületszó, Balázs Sándor: Miért nem házasodik a sógor? — A for
dított színművek közül mint modern drámákat tanulták be Augier: Paul Forestier,
Mélesville: Két özvegy, Sardou: Marcelle, Coppée: Két fájdalom, Seribe: Egy pohár
víz, megint Sardou: J ó barátok, Birch-Pfeiffer: Tücsök, Fredro: Egyetlen leány,
ismét Augier: Az utóirat, Xavier—Duvert—Lausanne: Egy úr és egy asszonyság,
Mellesville-Duveyrier: A szép molnárnő, Barriere: Tűz a zárdában, Meilhac:
Színésznő és Gozlan: Fürdőre kell mennie c. munkáját. Ezek mellett négy Shakes
peare, két Molière, egy Moreto, egy Racine, két Goethe (Clavigo, Testvérek) és
Schiller: Ármány és szerelem c. tragédiája szerepelt a tantervben. Áz egészet meglehetősen konzervatív szellem lengte át; túlsúlyban a hatvanas évek műsordarabjai
voltak, csak Coppée és Augier neve volt valamivel újabb a hazai színpadon.
85
,,Első feladatunk: a növendéket az irodalmi nyelv legtisztább s legszabatosabb kiejtésére megtanítani. Némely komikumot kivéve színpadon csak ez
jogosult; s csak ezáltal lesz a színpad a nyelv gyakorlati mi velő je és terjesztője.
Igaz, hogy a színész nem saját szavait mondja; de mások szavait sohasem fogja
tisztán, szabatosan, s a szavaknak minden egyes tagját a kellő időmértékben
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kiejteni, ha a nyelvtant tökéletesen nem érti". (Szigligeti E. A dráma és válfajai.
Bp. 1874, 539.)
86
Kedv és hivatás, A strike; sőt végső soron egyik legjobb történeti szín
műve, a Struensee is ide sorolható, mert a polgári fejlődésért küzdő hős az udvar
ármányainak következtében elbukik ugyan, de rokonszenvünk mindvégig az övé
és eszméié Z. Szálai Sándor rövid, jól összefogott tanulmányában Szigligeti utolsó
éveit nem ítéli meg méltányosan. (L. Utószavát: Szigligeti E. Színművek, i960, 483.
kk.) Az irodalmi tájékozottság színházi szakember megítélésénél nem elég, belülről,
a színház világa felől is fel kell mérni az értékeket. Miért ne érdekelte volna a het
venes években Szigligetit ,,a fiatalok nevelése és fölfedezése" ?(487.) Ő szerződ
tette az ifjú Jászait, ő biztatta Halmit — az egész „Paulay gárda" alatta került
a színházhoz. Az azonban, amit Z. Szálai Szigligeti nyelvéről mond, teljesen helyt
álló és a régebbi, hibás elbírálást kiigazítja (494.).
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Mind a Nemzeti Színház, mind a Gyapjú utcai színház színlapjait 1.
OSzk. SzO. — Színházi zsebkönyv a hetvenes évek közepe óta nem jelent meg.
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A Gyapjú utcai színház 1889. dec. 20-án, egy zsúfolt házzal kecsegtető
vendégjáték előtt — Adolf von Sonnenthal, a Burgtheater híres művésze lépett
volna fel — gyulladt ki. Az akkori igazgató, Lesser Szaniszló, Bécsben grata
persona volt, de még az ő kedvéért sem lehetett a fővárosi német színjátszást még
egyszer életre kelteni.
E.

Mályusz-Császár

DIE UNGARISCHE SPRACHE GEWINNT D I E OBERHAND IM THEATER
LEBEN D E R HAUPTSTADT (1843—1878)
Die angegebenen Jahreszahlen sind für die ungarische Literaturgeschichte
von Bedeutung und stehen in engem Zusammenhang mit dem Leben des hervorra
genden Regisseurs und Direktors, Ede Szigligeti, der vor allem der Bühnen
autor des Nationaltheaters war. Als erstes bedeutendes Datum kann sein erster
großer Bühnenerfolg, die Uraufführung des Schauspiels »Der Deserteur«, als letztes:
sein Tod gelten. In den dazwischenliegenden vierundvierzig Jahren errang im
damaligen Pest-Ofen der ungarische Spielplan die Hegemonie, nahm dem deutsch
sprachigen Theater seine Bedeutung, so daß dieses schließlich für wenige Zu
schauer zu einem Unterhaltungsort niedrigen Niveaus herabsank.
In den vierziger Jahren spielte das Nationaltheater —• neben den interessan
ten und bühnenwirksamen Stücken der französischen Romantik — immer mehr
ungarische Theaterstücke. Sie behandelten in ernster und lustiger Form spezifisch
ungarische Probleme und boten durch ihre Aktualität nicht nur dem ungarischen,
sondern auch dem deutschsprachigen Publikum mehr Anreiz als die vom deutschen
Sprachgebiet übernommenen Theaterstücke. Von den Schriftstellern, die sich mit
den aktuellen Fragen der Zeit beschäftigten, müssen wir an erster Stelle Szigligeti,
dann den ausgesprochen plebejisch eingestellten Károly Obernyik erwähnen.
Als gefährliche Rivalen des deutschen Theaters erschienen zur gleichen Zeit mit den
Prosastücken das von Erkel geleitete hervorragende Orchester des Nationaltheaters
und die von Erkel geschaffene nationale Oper (Báthori Mária 1840; Hunyadi
László 1844; Bánk Bán 1861 usw.).
Das im Jahre 1812 erbaute prächtige Gebäude des Pester Deutschen Thea
ters fiel im Jahre 1847 einer Feuersbrunst zum Opfer. I n der von glühendem Nationalgefühl beseelten Stadt berührte der Verlust des Theatergebäudes die deutsche
Truppe viel empfindlicher, als wenn sie dieses Unheil früher getroffen hätte.
Bis zum Jahre 1849 spielten sie in einem provisorischen, aus Holz erbauten Theater
auf dem Új tér (Neuer Platz) und als dieses durch die Bomben des österreichischen
Burgkommandanten, Hentzi zerstört wurde, im Sommertheater, dann nach der
Niederlage des Freiheitskampfes eine Zeitlang im Nationaltheater. Durch
die Folgen des Freiheitskrieges wurden die deutschen Schauspieler unbeliebt.
An den Bau eines deutschen Theaters konnte nicht mehr gedacht werden. Im No-
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vember des Jahres 1849 begannen sie ihre selbständige Tätigkeit auf der Bühne
eines Konzertsaales, in einem zum großen Theater von ehedem gehörenden und
erhalten gebliebenen Redoutegebäude, jedoch mit sehr wenigen Zuschauern. Da
aber die Hauptstadt zu jener Zeit auch viele deutschsprechende Bürger hatte, öffnete im Jahre 1853 am »Új tér« (Neuer Platz), an der Stelle des alten abgebrannten
Holztheaters, ein neues, aus Stein erbautes Deutsches Theater seine Pforten.
Der erste Direktor war Theodor Witte, der letzte große deutsche Direktor in
Ofen-Pest. Witte wurde jedoch durch die Pacht für die Baugesellschaft und durch
die Unbeliebtheit der Deutschen zugrundegerichtet. Von 1857 ab stand eine lange
Reihe unbedeutender Direktoren an der Spitze des Theaters am Új tér. Da sie
bei Dramen nur Erfolg hatten, wenn sie teure, ausländische Gäste einluden,
es bei der Oper aber mit der Erkelschen Oper nicht aufnehmen konnten, gingen
sie Ende der sechziger Jahre zu einer leichteren Kunstgattung über.
Demgegenüber war das Theater der besiegten Ungarn immer besuchter
und beliebter. Das Theater wurde nicht nur von den ungarischen Intellektuellen,
den Bürgern und ärmeren Handwerkern besucht, sondern auch die alten deutschen
Bürgerfamilien, die erst gefühlsmäßig und allmählich auch sprachlich zu Ungarn
geworden waren, gewöhnten sich an diese Stätte ungarischen Theaterwesens.
Szigligeti verstand es ausgezeichnet, sich dem Geschmack seiner Stadt anzupassen.
Seine Lustspiele und Volksschauspiele, so wie die auch weiterhin beliebten f ranzösichen Schauspiele, zogen ein großes Publikum an. Das Ensemble des Theaters
war ausgezeichnet. Für alle Schauspieler des ungarischen Sprachgebietes galt es
als Auszeichnung, Mitglied des Pester Nationaltheaters zu sein. Zur gleichen Zeit
war das Deutsche Theater nur ein für Deutsche geschaffenes, kleines Theater, für
die Mitglieder einer kleinen Sprachgemeinschaft bestimmt.
Obwohl die offiziellen Kreise der Unterdrückungsepoche das deutsche
Theaterwesen unterstützten, entstand im Jahre 1861 in der Hauptstadt ein zweites
ungarisches Theater, das Ofner Volkstheater. Dieses ging sehr bald zur Gattung der
Operette, zur Aufführung von Offenbachs Werken über und bedeutete somit auch
auf diesem Gebiete eine Konkurrenz für das Theater am »Új tér«.
In den sechziger Jahren bürgerte sich bei den Prosavorstellungen des Nationaltheaters durch französischen Einfluß das Zusammenspiel ein und entwickelte
sich zu immer größerer Vollständigkeit. Mit diesem ausgezeichneten Ensemble
konnte es die deutsche Truppe nicht aufnehmen, denn die eingeladenen berühmten
Gäste konnten sich nach ein-zwei Proben nicht völlig in das schwache Ensemble
einfügen. I m Jahre 1869 hätte das Theater am >>Új tér« bereits einer dringenden
Reparatur bedurft. Die Stadt Pest übernahm im Jahre 1858 auf höhere Weisung
das Theater von der Gesellschaft, war aber zu neuen Investitionen nicht bereit.
Das Theatergebäude wurde abgerissen und das Baumaterial verkauft. Damit
hatte das Deutsche Theater als Institution zu bestehen aufgehört. Das in der
»Gyapjú utca« (Woll-Gasse) eröffnete Deutsche Theater begann als Privatunternehmen und behielt diesen Charakter bis zum Brand des Theaters im Jahre
1889 bei.
Der Triumph des ungarischen Theaterwesens ist nicht allein daraus zu
erklären, daß die Bewohner der Hauptstadt zu Ungarn geworden waren. In den
Ofner Bezirken, aber auch noch in Pest war die Anzahl der deutschsprachigen
Bewohner bis zur Jahrhundertwende sehr groß. Die ungarischen Theater gewannen
die Schlacht, weil sie von Zeit zu Zeit nicht nur ihr Programm, sondern auch ihren
Stil und ihre Organisation änderten. Sie konnten sich der Entwicklung anpassen.
Auf diesem Gebiete war Szigligeti von wegweisender Bedeutung, er nahm elastisch
das Neue auf und trug dem Geschmack des Publikums Rechnung, das Deutsche
Theater aber hatte sich von 1843 bis zu seinem Aufhören nicht entwickelt. Die
Direktoren, die das Theater gepachtet hatten, kämpften mit großen materiellen
Schwierigkeiten und arbeiteten bis zum Schluß mit einer schlecht bezahlten Truppe
und teuren Gästen. Damit war das Erreichen eines ernsten künstlerischen Niveaus
ein für allemal unmöglich. Die hauptstädtische deutsche Schauspielkunst verlor
die Schlacht in dem Augenblick, als die literarische Aktualität, das gute Ensemble
und das gute Zusammenspiel zum Erfordernis wurden.

487

PEREHÁZY KÁROLY

Régi pesti képviselőház
Évekig folyó politikai harc tette lehetővé, hogy Pest legyen az
országgyűlés színhelye. Pest sz. kir. város több feliratban kérte a Hely
tartótanácstól az 1848. IV. te. alapján, hogy az országgyűlési tanács
kozások helye Pest városa legyen. Mindent el is követett annak érde
kében, hogy megfelelő helyiséget biztosítson az országgímlés számára,
mely végül is eredményhez vezetett.
Még az 1843. évi pozsonyi országgyűlésen megszavazták a követek,
hogy Pesten — mely ekkor már az ország központjává vált — állandó
országházat építsenek. Knnek a gondolatnak egyik legharcosabb zászló
vivője Széchenyi István volt. Az országház terveire 1845-ben pályázatot
írnak ki. 32 terv be is érkezik, az első díjat Feszi Frigyes románba oltott
mór díszítésű romantikus épületének pályázata nyeri, és az állandó
országházat az Újvásártérre, a későbbi ideiglenes német színház helyére
kívánják felépíteni. Vámos Ferenc szerint a terv Feszi egyik legérettebb
alkotása. Az országház felépítése azonban csak terv maradt, és az 1847-i
országg3'űlés ismét a pozsonyi kaszárnya alakú házban gyűlt össze.
1848-ban Pestre költözik ugyan az országgyűlés, de akkor is csak a
városi régi Redoute termeiben ülésezik.
A régi pesti képviselőház történetét kutatva, mindenekelőtt meg
kell vizsgálnunk az építést megelőző időszak politikai eseményeit.
Az 1848—49-es szabadságharc bukását hazánkban katonai kor
mányzat, Haynau rémuralma követi, majd azt hamarosan a polgári
katonai önkényuralom, a „Bach-korszak" váltja fel. K rendszer elnyomó
politikájával szemben a magyarság ellenáll. A külpolitikai helyzet és
a közhangulat nyomása 1860-ban bukásához vezet.
i860 októberében Ferenc József kibocsátja az ún. „októberi
diplomá"-t, mellyel bizonyos belső autonómiát biztosít az egyes tarto
mányoknak. Az októberi diplomával Magyarországon visszaállítja
a Kancelláriát és a Helytartótanácsot. A döntő fontosságú jogok, mint
pl. adómegszavazás, katonamegajánlás azonban nem az országgyűlés,
hanem a felette álló birodalmi tanács hatáskörébe tartozik.
Az októberi diplomával az uralkodó az országgyűlést 1861. április
2-ára Budára hívja egybe.
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