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Gerold László Dráma és színjátszás Szabadkán a XIX. szá-
zadban című munkájában összesen 389 oldalon (ebből 5 oldal bel-
vezető és 40 oldal jegyzetanyag) vizsgálja az értekezés tárgykö-
réül megjelölt tudományos problémát. A jelölt a disszertáció szö-
vegét négy fejezetre osztotta. A bevezető részben a munka mód-
szertani szempontjait jelöli meg és időhatárait indokolja. A második 
fejezetben a választott időszak társadalmi, politikai és kulturális 
jellemzőit tekinti át Szabadkán, rámutatva a város fejlődésére, lap 
kosságának társadalmi összetételére és ebből következően a színhá-
zi közönség rétegeire is. Ugyanebben a fejezetben tekinti át a vi-
déki színház és színészet általánosabb kérdéseit, különös tekintettel 
a „színház szerepköreire", ezek „összefonódásaira" és a „helyi kö-
rülmények" meghatározó jellegére. A Színház a városban című har-
madik fejezetben több szempontból vizsgálja és értelmezi a szabad-
kai színjátszás egy évszázadának legfontosabb aspektusait, külön 
figyelmet szentelve a színház és a közigazgatási viszonyok kérdé-
sének, az állandósítási törekvésének és a színházi játszóhelyek, né-
zőterek, stb. leírásának. Az értekezés legterjedelmesebb fejezete, a 
Szabadkai színjáték című a vidéki színjátszás múltszázadi szabad-
kai központjának a színházfilológia eszközeivel megírt ezideig leg-
teljesebb, példamutató áttekintése, amely egyaránt figyelembe veszi 
mind a színház társadalmi és kulturális helyzetét, valamint funk-
cióját, mind a játékot, összes résztvevőjének szem előtt tartásával, 
mind pedig a színház kritikai fogadtatását és természetesen közön-
ségsikerét is. 
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Gerold László munkája a szabadkai színjátszás egy évszázadát 
vizsgálja, 1816-tól 1918-ig. 1816 azért kezdőpontja a vizsgált idő-
szaknak, mert ebből az évből származik a szabadkai színjátszás 
ezideig ismert első dokumentuma, egy vándortársulat kérvénye 
színházi előadás megtartására a városban. 1918-ban fejeződik be az 
innen számított időszak, amelyet Gerold László „a szabadkai hi-
vatásos szintű színjátszás folyamatos történetének" tekint. Ezt az 
egy évszázadnyi folyamatos színháztörténetet három korszakra oszt-
ja, az első 1816-tól 1849-ig tart, a második 1849-től 1871-ig, a har-
madik pedig 1871-től a vizsgált időszak végéig. Sok meggyőző ar-
gumentum szól e periodizáció mellett. Megkülönböztető jegyekkel 
megbízhatóan sajátosítható periódusai ezek a szabadkai színjátszás 
egy évszázadának, ám nem kerülhető meg az a körülmény sem, 
hogy a három időszak egy összefüggő folyamatot alkot, amelynek 
— Gerold szerint — egységesítő, összefogó eleme a szabadkai szín-
ház „kiemelt helyzete" az egész évszázadban. „Szabadkán a város 
első számú művelődési intézménye és szórakozási helye kerek egy 
évszázadon át a színház volt" — mondja a jelölt és bizonyítja ezt 
egész dolgozatával. 

Érdemes odafigyelni ezen egységes korszak három periódusá-
nak néhány megkülönböztető jegyére. Az 1849-ig tartó első perió-
dus egyértelműen a romantika, a romantikus színház és — játék 
kora Szabadkán. A vándortársulatok ezidőben legfeljebb egy év-
adot töltenek a városban; műsorukon leggyakrabban németből for-
dított darabok szerepelnek, ám sűrűn tartanak operaelőadásokat is. 
Csak a periódus végén kerülnek majd a társulatok műsorára ma-
gyar szerzők művei. Sajátos játékstílus is jellemzi a periódust, te-
kintet nélkül arra, hogy a vándortársulatok nem rendelkeznek 
gyakran még az alapvetően szükséges színházi kelléktárral sem, és 
hogy előadásaikat rendre alkalmi színpadokon mutatják be. A pe-
riódus végén születik majd meg az első állandó színház építéséről 
szóló határozat. De egyelőre csak határozat marad, realizálására a 
két évtizedet felölelő második periódusban kerül sor. Az első szín-
házépületet Szabadkán 1854 december 16-án nyitják meg. De edt-
digre a színjátszás korábbi stílusa is megváltozik és lényegesen át-
alakul a színház műsora; jóval kevesebb németből fordított dara-
bot játszanak, sűrűbben fordulnak elő francia szerzők a műsoron, 
előadásra kerülnek Shakespeare művei is, s ami különösen jeleni-
tős — sok magyar szerző darabja van a vándortársulatok műsorán. 
A stílus- és repertoár-váltással párhuzamosan változik meg a szín-
ház funkciója is. Továbbra is kiemelt helyzete van a színháznak, 
de a romantikus periódus lezárása után ez a helyzet is átformáló-
dik. E két évtized első éveiben a színház és a színházba járás a 
forradalmat követő önkény elleni néma, de jól kivehető lázadás, ám 
a két évtized utolsó éveiben újabb átalakulás következik be. Ekkor 
állandósul a polgári színház több évtizedes periódusa, amelyben a 
vidéki színjátszás, így a szabadkai is, a szórakozás és a szórakoiz-
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tatás kimondottan haszonelvű szempontjait követi. A múltszázadi 
szabadkai színjátszás harmadik, egészen 1918-ig tartó periódusát 
egészében ez a szórakoztató szándék és cél jellemzi. Persze, ezzel 
együtt ismét egy ú j játékstílus alakul ki, a közönség ú j igénye is 
megszületik, a színészi státus is a korábbiaktól eltérő jegyeket vesz 
fel és a műsoron szinte kizárólagossági joggal kerül előtérbe a ze-
nés, táncos, énekes darabok egynéhány változata, leginkább és leg-
nagyobb számban természetesen a népszínmű. 

E három periódus megkülönböztető jegyeit Gerold László meg-
győzően és alaposan elemzi. Óriási levéltári és hírlapi anyagot moz-
gatott meg, hogy pontos adatokhoz juthasson a Szabadkán vendég-
szereplő társulatok összetételére, igazgatóik és színészeik kilétére 
nézve, de úgyszintén a műsoron levő darabokra vonatkozóan. A 
választott rekonstrukciós feladat megoldása nem lenne teljes, ha a 
jelölt nem foglalkozna olyan behatóan mind a színház társadalmi 
(és társasági) szerepével és helyével, mind pedig a színházi közön-
ség egy évszázad múltán is felismerhető elvárásaival, igényeivel és 
összetételével. Gerold László fontos megfigyeléseinek és kutatási 
eredményeinek sorába tartozik annak megállapítása például, hogy 
a Szabadkán játszó társulatok az időszak első periódusában sem vol-
tak egyszerű ad hoc jellegű felállások; konstituálódásuk egyaránt 
függött a társulat igazgatójának anyagi helyzetétől, a műsorukon 
szereplő daraboktól és a felkínált repertoártól, de nem utolsó sor-
ban a játszási engedélyt kiadó városi megbízottak és előjáróságok 
igényeitől. Végül a nem túlságosan nagy számú, de Gerold meg-
figyelései szerint igen igényes szabadkai közönség is befolyásolta 
mind a játszási engedély kiadását, mind pedig a vendégszereplő 
társulat felállását. Annál is inkább, mert a szabadkai közönség a 
múlt században rendszeresen járt színházba és a páholyjog itt stá-
tusszimbólumot jelentett. Minthogy nem túlságosan nagy számú 
közönség töltötte meg a nézőteret, igen kevés a repríz előadás; 
egy-egy évadban szinte játszási estéről játszási estére ú j darabok 
kerülnek bemutatásra. Éppen a bemutatók nagy száma miatt oly 
nehéz, de egyben vonzó kutatási feladat is egy-egy, a városban fel-
lépő társulat teljes műsorának az elérhető dokumentumok alapján 
történő rekonstrukciója. Gerold László azonban a lehető legtelje-
sebb mértékben közelítette meg ezt a rekonstrukciós feladatot, még-
pedig nagy mennyiségű releváns levéltári adat, színházi jegyzék, 
kérvény, felhívás stb. átnézésével, a korabeli sajtóvisszhang értel-
mezésével és nem utolsó sorban az akkori színház aktőrjeinek, igaz-
gatóknak, színészeknek fennmaradt feljegyzéseit, naplóit lapoz-
gatva 

Érdemes itt egy pillanatra elidőzni, hiszen az egész dolgozat 
módszertanának, mondjuk így a színházfilológiának Gerold által 
érvényesített gyakorlatára és eljárására lehet rámutatni. Megint 
egyszer bizonnyossá vált, hogy a múltkutatásnak egyik valóban 
hasznosnak és eredményesnek mondható szempontja az ún. „fontos 
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apróságok" rendszerbe állítása. Ezek a korabeli dokumentumokban 
rejlő fontos apróságok csak következetes és szigorú szövegkritika 
útján tárhatók fel és jelentőségüket nem önmagukba zárva, hanem 
mindig rendszerbe állítva mutatják fel. Gerold dolgozatának ez a 
módszertani gondolatmenete: a szövegkritika útján feltárt művelő-
déstörténeti, színház- és részben irodalomtörténeti, művelődésszo-
ciológiai fontos filológiai apróságok ú j összefüggésrendszerbe állítva 
nyújtanak pontos képet egy korszak színházáról és színházkultúrá-
járól is egyben. Ez az ú j összefüggésrendszer arra is alkalmasnak 
bizonyult, hogy az esetleg homályban maradt, elveszett, vagy hoz-
záférhetetlen tények, adatok hiánya ellenére is a kibontakozó szín-
háztörténeti szintézis megbízhatóan teljes, áttekinthető és tudomá-
nyosan indokolt legyen. 

Száz esztendő monografikus feldolgozása még egyetlen város 
színháztörténetére szűkítve is óriási feladat. De különösen nagy 
erőfeszítést igényel és nagy munkát követel, ha egyidejűleg a szerző 
egy új, komplex színháztörténeti módszert is érvényesít. Ez a mód-
szer ugyanis nem elégszik meg a színházi viszonyok „belterjes" 
vizsgálatával, hanem széles történeti-gazdasági, társadalomtudomá-
nyi bázisra kíván építeni, anélkül, hogy valamiféle dogmatizmus 
rabjává essék. Ezt pedig úgy tudja elkerülni, ha a művészetet övező 
jelenségvilágot a lehető legteljesebben igyekszik feltárni és a színi 
életet sem csak a végeredmény, az előadás regisztrálásával rögzíti, 
hanem a sokoldalú leírás útját választja. Ennek a feladatnak, hogy 
tudniillik egy művészeti jelenséget egy évszázadon keresztül annak 
teljes történelmi-társadalmi kontextusával ragadjon meg, ez a dok-
tori értekezés éppen a fontos apróságokat feltáró színházfilológiai 
módszerének és a szövegkritika útján feltárt ú j összefüggésrendszer 
felállításának köszönve, véleményünk szerint, teljes egészében ele-
get tesz. 

Gerold László dolgozatának külön kiemelhető értéke, hogy rend-
kívül érdekes és mozgalmas összképet fest a város és a színjátszás 
változékony, sokszor szeszélyes kapcsolatáról, például amikor a szín-
ügyi bizottságok alakulásáról, működéséről beszél, vagy amikor 
bőséges adatokkal alátámasztott fejtegetésekben számol be a szín-
ház állandósítására való törekvésekről és e törekvések rendszeres 
kudarcáról, vagy amikor szinte felidéző erejűen rajzolja meg az 
egyes társulatokat, azoknak belső — mind anyagi, mind személyes 
— kapcsolatait és viszonylatait. Rendkívül tanulságos módon vizs-
gálja Gerold László a város nyújtotta segélyformákat és ebből kö-
vetkezően azokat a szinte „beépített" bizonytalansági tényezőket is, 
amelyek sokszor feszültté, némelykor kérdésessé tették a vidéki 
városokba látogató társulatok létét, a valóban művészinek tekint-
hető színvonal elérésének nehézségeiről nem is szólva. 

Érdemes, akár csak jelzések formájában, felsorolni, hogy mi-
lyen, a színházat és a színjátszást meghatározó, igen gyakran vál-
tozó tényezőket kellett Gerold Lászlónak türelmes kutatómunkávál 
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feltárnia, hogy egy évszázad szabadkai színjátszástörténetének sok-
oldalú leírását nyújthassa. Szabadka színháztörténetére az ún. „vi-
déki színjátszás" nyomta rá a bélyegét. De mit jelent ebben a 
kontextusban a „vidéki" jelző? Nem jelent eleve provincializmust, 
bár nem is mentes a vidékiesség néhány jegyétől. Ezt Gerold meg-
győzően bizonyítja. A „vidéki" tehát inkább helymegjelölő és nem 
minősítő jelző. Annál is inkább, mert miként Gerold megállapítja, 
a vidéki színházak nem követték ugyan mindenben a fővárosi szín-
házakban bekövetkezett változásokat, se — mondjuk a harmincas 
években — „az ízlés erőteljes differenciációját", de a közönség 
elvárásszintje szinte mindig megegyezett a fővárosi igényekkel; ez 
derült ki mind a játszási engedélyeket kiadó hatóságok, mind az 
igényeket támasztó színügy-egyletek, bizottságok, társulások után 
megőrzött iratokból, feljegyzésekből. Ám abból is, hogy — külö-
nösen a reformkorban — Szabadkán is tért hódít például Vörös-
marty megjegyzése, miszerint a „színház az ízlés és a nyelv valódi 
iskolája". Ezzel van összhangban a színház kiemelt helye, helyzete 
Szabadka művelődésének egy évszázados történetében. Ami azt 
jelenti, hogy a „vidéki színjátszás" szóösszetétel inkább megkülön-
böztetésre alkalmas deskripció és nem értékelő kategória. A vidéki 
színjátszásnak ebben a sok belső ellentmondást tartalmazó össze-
függésében elemzi Gerold, behatóan és körültekintően, mind a 
város társadalmi szerkezetét, ezen belül a színházba járó közönség 
rétegzettségét, évtizedről évtizedre változó, alakuló összetételét, 
mind pedig a társulatokat, beleértve a műsoron lévő daraboktól 
kezdve, a társulatok lélekszámán, anyagi ellátottságán, kellékekkel 
és kosztümökkel való felszereltségén át egészen az alkalmi vagy 
viszonylag állandó játszóhelyek, dobogók méreteinek és lehetősé-
geinek feltárásáig. Ezeknek a kérdéseknek a taglalása különleges 
nehézséget jelenthetett az első színház felépítéséig terjedő időszak-
ban, de Gerold ezeken a nehézségeken is sikerrel küzdötte át ma-
gát. Gerold körültekintő és alapos kutatásainak köszönve talán még 
soha nem volt ennyire konkrét ezeknek a „játékszini viszonyok-
nak" az ábrázolása, ennyire plasztikus a kép egy város színházá-
nak az életéről, egy évszázados történetéről, mint amilyet — tör-
téneti folyamatában szemlélve — az értekezés szerzőjének sikerült 
megvalósítania. 

A színjátszásnak ezeket az ún. „külső" tényezőit feltárva és 
elrendezve juthatott el Gerold dolgozatának fő fejezetéhez, a befe-
jező negyedikhez, amikor a színjátékot, a színházat, a társulatokat 
„belüről" vizsgálhatja mintegy a társulatok szemszögéből, az ő fel, 
szereltségüket, vagy felszereletlenségüket elemezve, a társulatszer-
kezetek csepfolyós állapotát „kímélet nélkül" ismertetve érkezik el 
a régi típusú színháztörténetek „klasszikus" tematikájához, a mű-
sor ismertetéséhez. 

A műsor ismertetése azonban Gerold számára nem a színház 
három periódusában színre került darabok felsorolásának egyszerű 
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feladata, hanem sokkal inkább a színre került darabok elemzése. 
Nem kis erőfeszítéssel elemezhette Gerold azokat a darabokat, szín-
játékokat, amelyek a Szabadkán vendégszereplő társulatok műso-
rán voltak, de csak így juthatott el olyan alapvető felismerésekig, 
hogy mikor történt meg és mi indokolta az egyik műsorrétegről 
való átállást valamely másik műsorrétegre, vagy hogy mikor kerül-
tek először nagyobb számban színre magyar szerzők művei a sza-
badkai színpadon, s mikor és milyen felállásban, milyen körülmé-
nyek között játszottak először Shakespeare-t Szabadkán. A színház-
történetet ezekkel a darabelemzésekkel és a műsorrétegek feltárá-
sával Gerold László az irodalomtörténet felé teljesítette ki. Külö-
nösen jelentős megfigyeléseket tartalmaz ilyen értelemben a dolgo-
zat negyedik fejezete, amelyben a népszínmű kérdése merül fel, a 
népszínmű gyors térhódítása Szabadkán, maradandó sikere és gyor-
san bekövetkező kiégése, ami — jellemzően a századvégi szabadkai 
viszonylatokra — egyáltalán nem akadályozza meg a kései nép-
színmű hosszú szabadkai utóéletét. Jogosan tekinti Gerold a nép-
színműnek ezt a kiégett és mégis felszínen maradó változatát a „ma-
gyar operett" funkcióját betöltő műsorrétegnek, amely egyaránt 
megakadályozza az eredeti operett Szabadkán való megjelenését és 
a nem népszínműveket, vagy népszínműveket csak mellékesen író 
szerzők Szabadkán való megjelenését. 

Gerold dolgozatának ezen irodalomtörténeti irányultsága azon-
ban nem lép át a darab- vagy műsorréteg-történetek vidékére, hi-
szen nézőpontja nem drámatörténeti, hanem mindvégig színháztör-
téneti marad, ezért akkor is, amikor a bemutatott darabokat vagy 
az egyes műsorrétegeket elemzi, érdeklődését elsősorban a játék, a 
játékstílus felé fordítja, ami azt jelenti, hogy őt mint színháztör-
ténészt elsősorban a bemutatott, a lejátszott darab érdekli, nem a 
darab szövege. Ezért nem emlegeti a drámaírókat, inkább figyel a 
színészekre, nem egyszer nagynevű és művészileg jelentős színmű-
vészek meggyőző, plasztikus portréit rajzolva meg. Ily módon a 
dolgozat szerzője meggyőző formában és sikerrel rekonstruálja 
mind a múlt században Szabadkán játszó színészek játékstílusát és 
előadásmódját, mind pedig egészében a szabadkai színjátszás egy 
évszázadon át állandóan változó, alakuló, ú j és ú j jegyeket felvevő 
rendszerét. Gerold elérte azt, amit hasonló színháztörténeti mun-
kák csak ritkán érnek el, felidézte a szabadkai színjátszást, a sza-
badkai színpadokat, szinte életnagyságban állította elénk a Szabad-
kán megjelenő, vendégszereplő színészeket, primadonnákat,, társu-
lat* és színházigazgatókat. 

A fentiek értelmében Gerold László magas színvonalú tudo-
mányos munkát hozott létre, mert választott témája messze túlmu-
tat a helyi érdeken, mert impozáns forrásanyagot tárt fel és mert 
sikerrel alkalmazta a korszerű komplex színjátékkutatás módszerét 
és bizonyító erejű eredményeket ért el. Ezen belül részeredményei 
is fontosak és hasznosak, például a lehetséges közönségrétegek kor-
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szakonkénti változásának feltárása és meghatározása, továbbá a 
múlt század magyar vidéki színházi szervezete „működésének" 
elemzése, a városi-polgári élet kibontakozásához kapcsolódó sorsá-
nak felmutatása, az együttesek szervezeti életének megelevenítése, 
alkotó körülményeik és feltételeik pontos kifejtése, az országos mű-
sorrétegek helyi, szabadkai megjelenésének elemzése, a korabeli 
drámairodalomtól való eltérések, lemondások okainak és feltéte-
leinek kimutatása, a színházak és társulatok közötti kapcsolatok 
feltárása és így tovább. 
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