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Színészek, zenészek, festők a Moldva és a Duna között 
Cseh művészek Magyarországon a XVIII-XIX. század fordulóján 

1526 után Csehország éppúgy elvesztette tényleges politikai önállóságát, mint 
Magyarország, hiszen a Habsburgok uralma alá került. Míg Magyarországon a 
török elleni harc okozott pusztulást, addig Cseh- és Morvaország elsősorban a 
harmincéves háború miatt szenvedett. Ez a két ország: a cseh királyság és a 
morva őrgrófság a XVII. század közepétől azonban újra fellendült, és nemcsak 
Európa gazdasági életébe kapcsolódott be, hanem az európai barokk kultúra 
egyik központja lett. Prágában gazdag paloták és templomok épültek olasz min-
tára, mint a Szent Miklós-templom vagy a kincstáráról is híres Loreto, vidéken 
kastélyokat építettek a főurak, amelyeket hatalmas parkokkal öveztek. Ezeket 
elsőrangú szobrokkal díszítették, mint például Sporck gróf az észak-csehországi 
Kuks kastélyát, ahol a parkot és a környező erdőt Mátyás Braun szinte michel-
angelói ihletésű szobrai tették egyedülállóvá. A kastélyokban és kolostorokban 
képtárak és könyvtárak létesültek. A cseh és morva rezidenciákban színházak 
működtek, élénk zenei élet folyt, és az itteni muzsikusok Európa számos feje-
delmi udvarával megismertették a cseh zenei kultúrát. Talán a leghíresebb ilyen 
zenei központ Mannheimben alakult ki, többek között Jan Václav Stamic cseh 
zeneszerző aktív közreműködésével. A cseh művészek részesei voltak egy álta-
lános európai barokk-klasszicista udvari kultúrának. A XVIII. század vége felé, 
П. József uralkodása idején azonban egy másik jellegzetes tendenciát figyelhe-
tünk meg. 

A Habsburg-birodalom kis népeinek nemzeti kultúrájában a színházi és zenei 
élet területén mutatkozott meg a leginkább, hogy milyen összetett az újkori 
nemzeti kultúrák fejlődése, és mennyi ellentétet hordoznak az egyes művészeti 
irányzatok. Az úgynevezett nemzeti újjászületés korában, vagyis a XVIII. század 
nyolcvanas éveitől egészen 1848-ig, amikor a birodalmi felfogással szemben a 
nemzeti törekvések megerősödtek, a monarchia egyes nemzeti területein egy 
sajátos út rajzolódott ki. Ez az út, amely az olasz operától a francia komédiától 
és balettől a német nyelvű színházon át a nemzet i nyelvű színjátszásig vezetett, 
az itteni kultúrák polgárosodásit és demokratizálódását tükrözi. Magyarorszá-
gon is világosan nyomon követhető az a folyamat, melynek során a színházi 
és zenei élet eddigi központjai, az arisztokrata kastélyok helyett a városi színház, 
a német zenei intézmények, majd - a nemzeti törekvések teljes érvényre jutása 
után - a hazai nemzeti színjátszás lesz meghatározó tényező. 
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Mind a barokk korban, mind a felvilágosodás korában igen jelentős a cseh 
művészek részvétele ebben a magyarországi folyamatban. 

Mária Terézia korában a magyarországi kultúrában még a késői barokk és a 
kialakuló klasszicizmus szupranacionális és univerzális elképzelései uralkodtak. 
Miként a magyarországi városokban, úgy az Erdődy, Grassalkovich, Patachich, 
Esterházy és más arisztokrata családok kastélyszínházainak zenekaraiban is 
gyakran találkozunk német és cseh zenészekkel. A főúri kultúrára jellemzők 
voltak a kastélyszínházak, amelyek közül a legnagyobb hírnévre az Esterházyak 
kismartoni (Eisenstadt) és eszterházi színháza, az „eszterházi vígasságok" szín-
helyei tettek szert. Ennek a vezető személyisége Joseph Haydn volt. H a y d n 
itteni köréhez tartoztak azok a cseh művészek, zenészek, operaénekesek, akik 
a zenekart alkották és szólistákként működtek. Joseph H a y d n és zenész kollégái 
között nemcsak hivatalos, hanem baráti, sokszor családi kapcsolatok is kiala-
kultak. így például Antonín Kraft gyermekeinek keresztapja „Haydn Papa" volt. 
Nemcsak Eszterháza, hanem más főúri rezidenciák is dicsekedhettek ismert cseh 
művészekkel. Pavel Vranicky (Nová Rise 1756 - Bécs 1808), 1785-től a bécsi 
udvari operaház zenekara karmesterének, Esterházy János grófnak a „musika-
direktora" volt Galántán 1790-1800 között. Ekkor írta magyar vonatkozású kom-
pozícióit. Legnépszerűbb alkotása a magyar korona Budára való visszahozatala 
alkalmával született A' Magyar Nemzet Öröme. Egy nagy Szimfónia M rom darabból 
álland..." (Offenbach, 1790) címmel. Szimfóniákat komponált József n á d o r és 
Alexandra Pavlovna főhercegnő menyegzőjére, valamint Esterházy János és De 
Roisin márkinő esküvőjére (1788, illetve 1800). A budai nádori udvar számára 
írta Die Fürstenfeier (Buda, 1797) című kantátáját. A magyaros nemzeti ízlés és 
a bécsi klasszikus stílus érdekes és jellemző keveréke volt verbunkos balettje, 
Das Waldmädchen, 1796-ból. 

Batthyány Fülöp herceg hainburgi kastélyszínházának cseh származású kar-
mestere, Frantisek Tost egyik kantátája 1796-ban keletkezett, ennek szövegét Ser-
kentés a nemes magyarokhoz címmel Csokonai Vitéz Mihály fordította magyarra. 

1784-ben került Pozsonyba Grassalkovich Antal herceg udvari muzsikusaként 
a cseh zeneszerző Jirí Dru2ecky (Jemníky 1745 - Buda 1819). Eredetileg dobos 
volt, de termékeny zeneszerzővé vált. (Kedvenc hangszerét még komponistaként 
is „szóhoz juttatta", mert írt egy partitát 6 üstdobra!) 1784-ben Grassalkovich 
Antal herceg udvari muzsikusaként Pozsonyba került. II. Lipót 1790-es pozsonyi 
koronázása számos lehetőséget adott új zeneművek megírására. Erre az alka-
lomra készült Druzecky 21 különféle hangszerre írt műve , melyet Esterházy 
Antal és Grassalkovich Antal hercegek egyesjtett fúvószenekara adott elő az 
ünnepi szertartáson. 1792-től Bécs, majd ismét Pozsony következett. 1796-ban 
Pestre költözött, és József nádor kamaraegyüttesének direktoraként halt meg 
Budán 1819-ben. Zeneműveinek még ma is nagyrészt kiadatlan kéziratait az 
Országos Széchényi Könyvtár zeneműtára őrzi. Műveiben szívesen használt fel 
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verbunkosokat, sőt, a Rákóczi-nótát is feldolgozta, azonban ennek - érthetetlen 
módon - a Zrini Ungaria címet adta. Érdekes Druzecky kapcsolata Kisfaludy 
Sándorral. A napóleoni háborúk idején, az utolsó nemesi felkelés alkalmával, 
1809 márciusában Kisfaludy Budán tartózkodott József nádor adjutánsaként. A 
nádor komponistája, Druzecky, ekkor hangszerelte azt a katonaindulót, amely-
nek dallamát maga a poéta költötte, és amely aztán a felkelt nemesség egyik 
kedvelt nótája lett. Kisfaludy verseit egyébként szívesen zenésítették meg cseh 
komponisták. Ennek bizonyítéka Jakub Plachy gyűjteménye: Dalok Kisfaludy és 
Berzsenyi urak munkáiból, amelyet valamivel később, 1820-ban állított össze. 

Meg kell említenünk az európai h í rű cseh előadóművészeket is. A legérdeke-
sebb pályát Jan Václav Stich cseh kürtvirtuóz (1746-1803) futotta be, aki olaszo-
sított nevet vett fel, s Giovanni Puntónak nevezte magát (ez a cseh stich szó for-
dítása, és szúrást jelent). Nem pusz tán művészi ambíciók vezették a névváltoz-
tatásban, hanem megfontolt észokok is: szökött jobbágyként került Prágába, majd 
onnan továbbindult európai koncertkörútjaira. Beethoven annyira el volt ragad-
tatva a cseh kürtös képességeitől, hogy neki komponálta az op. 17-es kürt-zongora 
szonátát, amelyet 1800. május 7-én együtt adtak elő a budai Várszínházban. 

A XVIII-XIX. század fordulóján jelentkező új magyar zenei stílus, a verbunkos 
muzsika kibontakozásában szintén szerepet vállaltak a cseh zenészek. Az úgy-
nevezett verbunkos triász: Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal közül 
a harmadik cseh származású volt; 1796-ban különféle magyar városokban élt, 
a halál Veszprémben érte 1822-ben. Csermák zenei jelentősége elsősorban az, 
hogy a verbunkos muzsikát ültette át a kor bécsi klasszicizmusának kamarazenei 
nyelvére. Igen érdekes és kevéssé ismert Csermák művészetének későbbi cseh-
országi visszhangja. Jan Neruda, a XIX. század egyik legnagyobb cseh költője, 
1859-ben, a Máj (Május) című almanachban, Divoky zvuk (Vad hang) címmel 
elbeszélő költeményt tett közzé, amelyben regényes módon, a cigányromantika 
kötelező toposzaival elevenítette m e g Csermák életét. A költeményhez életrajzi 
lábjegyzetet fűzött, amely azonban szintén nem nélkülözte a korabeli túlzó, 
romantikus hangvételt. Érdemes szó szerint idéznünk Neruda szövegét: 

„A Lumír című folyóirat 1856-ban közölte Antonín Cermák »magyarországi 
muzsikus« rövid életrajzát. Már akkor meghatott engem ennek a zenei óriásnak 
a különös sorsa. Antonín Cermák állítólag Illésházy István grófnak, Trencsén 
vármegye örökös főispánjának és egy előkelő származású cseh hölgynek volt a 
fia. í e r m á k először 1798-ban Bécsben tűnt fel fényes üstökösként. Bécsből Ma-
gyarországra jött, ahol először hallott cigányzenét; a könnye is kicsordult a híres 
cigány, Bihari hegedűjének hangjára. Egészen a magyar nemzeti zenének szen-
telte magát, és ebben oly tökélyt ért el, hogy a magyarok méltán nevezik saját 
Beethovenjüknek." 

A verbunkos stílus hatott a kor szinte valamennyi zeneszerzőjére. Sokan csak 
közvetve, Bécs útján ismerték meg, de voltak olyan cseh komponisták is, akik 
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magyarországi működésük idején kerültek szorosabb kapcsolatba ezzel az irány-
zattal. Ezért találunk magyaros motívumokat az Erdődyek szolgálatában állott 
Jan Kftitel Vaúhal vagy a Simontornyát és Pécset is megjárt Frantisek Vincenc 
Krommer - Kramáf darabjaiban. 

Előadásom további részében főként a cseh színházi művészekre szeretném 
irányítani figyelmüket. Már a főúri színházakban is találkozunk velük, mint 
például Erdődy János gróf pozsonyi magán-operatársulatában az 1785 és 1788 
között szerződtetett énekessel és színésszel, Frantisek Xaver Jiríkkel. A cseh 
színészek szereplése Magyarországon a XVIII-XIX. század fordulóján a cseh-
magyar kulturális kapcsolatok egyik legérdekesebb fejezete, és egyben része egy 
szélesebb közép-európai kultúrtörténetnek is. Első pillantásra teljesen logikusnak 
és helyesnek tűnik az a nézet, amely szerint a Monarchia kisebb közép-európai 
nemzeteinek újkori színházi élete főként a kezdetekkor, a XVIII-XIX. század 
fordulóján nem más, mint a birodalom fővárosa, Bécs színházi életének vissza-
tükröződése. A színházak repertóriumában és dramaturgiájában a bécsi színpad 
befolyása valóban döntő fontosságú. A közelebbi elemzés során azonban meg 
fogjuk látni, hogy az egész problémakör ennél egy kicsit bonyolultabb. 

Bécs, ami az akkori színházi életét illeti, nem büszkélkedik különösebb ere-
detiséggel. A francia udvar rokokó világa összekapcsolódik a francia klassziciz-
mus szellemével és az olasz udvari kultúrával. Ennek a mondhatn i francia-
olasz-német szupranacionális kultúrának a világa hatott nemcsak a magyar 
arisztokrácia gáláns ünnepségeire, hanem a polgári körökben is szívesen utá-
nozták azt, és saját szükségleteikhez idomították. A bécsi népi színjátszás fejlő-
désére elsősorban a commedia dell 'arte hatott. A Harlekiniádokból fejlődött a 
Hanswurst (Paprika Jancsi) jellegzetes figurája és durva tréfái, valamint a Kas-
perle bohózatok. Innen már csak egy lépés hiányzott a jellegzetes bécsi színda-
rabok kialakulásához (úgynevezett Alt Wiener Sittenstück, Lokalstück). A klasz-
szicizmus effajta népi adaptálásán kívül a bécsi színpadon nagyon fontos sze-
repet játszott a barokk öröksége is, amely különféle mesejátékokban és 
daljátékokban található meg. (Gondoljunk csak Mozart Varázsfuvolá)áva\) A hu-
manizmus antik öröksége pedig klasszicista-barokk travesztiában is eljutott a . 
polgári színpadra. 

Ebben a szellemi atmoszférában jelennek meg Közép-Európában a XVIII-XIX. 
század fordulóján az első kísérletek a nemzeti jellegű és hazai nyelvű színjátszás 
kialakulására. Ezt azonban nem tudjuk pontosan értelmezni az akkori Monar- I 
chia-beli német színjátszás vizsgálata nélkül. 

Nemcsak azért összpontosítok a pest-budai német színészet példájára, mert 
ott szerepelt a legtöbb cseh színész és zenész, hanem azért is, mer t a XVIII. 
század második felére Pest-Buda a Habsburg Monarchia egyik legjelentősebb 
színházi központjává vált. 1774-ben a pesti Rondellát, a hajdani erődrendszer 
egyik körbástyáját alakították át színházi célokra. Az addig különféle helyeken 
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fellépő vándor színtársulatok itt lehetőséget kaptak az állandó játékra. Utóbb 
megépült a német színház, amely a magyar irodalomtörténetet tanulmányozók 
előtt elsősorban mint a magyar nyelvű színjátszás vetélytársa ismert. Nem sza-
bad azonban elfelejteni, hogy ez a színház is hozzátartozott a magyarországi 
kultúrához. 

A cseh színigazgatók, színészek, karmesterek és más színházi szakemberek 
egész légiója fordult meg hosszabb-rövidebb időre a Duna-parti testvérvárosban. 
Közülük most csak a legjelentősebbeket sorolom fel. 

A pesti színigazgatók közé tartozott Frantisek Jindïich Bulla is, aki 1785-ben 
először tartott cseh nyelvű előadást a prágai Stávovské Divadlóban, vagyis a 
Rendek Színházában. Bulla fő érdeme, hogy mind Prágában, mind később Pest-
Budán a másodrangú szerzők helyett Goethe, Lessing, Schiller és Shakespeare 
darabjait vette fel a repertoárba. Mindez közrejátszott abban, hogy a magyar 
írók is érdeklődéssel fordultak a drámairodalom nagyjaihoz; megemlítjük Ka-
zinczy Ferenc Hamlet-fordítását, amely körülbelül ebből az időből való. Bulla 
nevéhez nemcsak klasszikus cseh zeneszerzők műveinek színpadra állítása, ha-
nem az első pesti Mozart-bemutató is fűződik. 1788-ban játszották a Szöktetés a 
szerájból című operát. 

A Mozart-operák további népszerűsítésében is egy cseh karmester, majd szín-
igazgató, Matous Alojz Cibulka járt élen. Még mint dirigens vitte színre a Don 
Giovannit és a Cosi fan tut tét 1797-ben. Cibulka (akit Déryné is gyakran említ 
naplójában) maga is írt operát: Kotzebue Negersklaven című darabját költötte át, 
amelyben az amerikai néger rabszolgák sorsának ürügyén nemcsak egzotikus 
témát dolgozott fel, hanem egyben kifejezést adott az emberi egyenlőség rous-
seau-i megfogalmazásának is. A Cibulka-korszakban új művészeti irányzat jelent 
meg: a preromantikusok és romantikusok: Cherubini az opera, Schüler a dráma 
terén. 

A romantikus stílusjegyek eleinte nemcsak a nemzeti zenében jelentkeztek, 
hanem a színpad világában is. 1802-ben került karmesterként a pesti színházhoz 
Frantisek Vincenc Tuíek, aki Prágából jött, és felváltva működöt t a pesti és a 
bécsi leopoldstadti színház között. Tucek operáinak és daljátékainak népies és 
mesés világa összekötő kapcsot jelent a népi barokk kultúra és a romantika 
között. Legjelentősebb műve a Lanassa című opera volt. Az egyik korabeli tu-
dósító a darabot méltatva megjegyezte, hogy fenséges zenéje van, de az a baja, 
hogy Pesten készült, mert ha Párizsban írták volna, már egész Európában híres 
lenne. Témája ugyancsak egzotikus, a messzi Indiában játszódik. A színdarab 
II. József idején a vallási tolerancia jegyében ítélte el a fanatizmust, és a távoli 
India ürügyén ítéletet mondott a vakbuzgóság hazai képviselői felett. Amikor 
Tucek a darabot operává dolgozta át, már a napóleoni háborúk dúltak: ekkor 
más jelentése is volt a színre vitt történetnek. Emlékeztetni akarta az európaiakat 
saját pusztító háborúikra. Még a pesti bemutató dátuma is szinte szimbolikus: 
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1805. december 13. - tizenegy nappal az austerlitzi ütközet után. A Lanassát 
még 1793-ban Kazinczy Ferenc fordította magyarra azzal a nyilvánvaló törek-
véssel, hogy egy üjabb gondolattársítással a bécsi udvart jelképezze, amely min-
denáron fel akarja áldozni a magyar nemesség nemzeti mozgalmát. 

A polgári színjátszás előrehaladását jól mutatja a már korábban említett Fran-
tisek Xaver Jirík példája. Ő kezdetben még a főúri kastélyszínházakban játszott. 
Az Erdődyeknél vállalt háromévi szereplés után már fontosabbnak látta a városi, 
polgári színjátszást. 1789-től Budán lépett fel a német színházban, Pesten pedig 
énekesként, rendezőként, majd ügyelőként működött 1813-ig. Ezenkívül olasz 
librettók német fordításával hívta fel magára a figyelmet. A két legjelentősebb 
olasz szövegkönyv ismét csak Mozart műveihez kapcsolódik, hiszen a Don Gio-
vanni és a Titus kegyelme című operákról van szó. Jirík drámaíróként is működött: 
Szent István királyról írt egy német nyelvű drámát (Stephan, der erste König von 
Ungarn, 1792), amelyet a szerző „a nemes magyar nemzetnek" ajánlott. Jirík 
német színdarabja abban az időben keletkezett, amikor már működött a Kelemen 
László-féle magyar színtársulat is. Ez konkurenciát jelentett a német színháznak, 
amely hazafias tárgyú, de német nyelvű darabokkal igyekezett a pest-budai 
publikumot visszacsalogatni magához. Hogy ez a hazafias hangvétel mennyire 
népszerű volt, bizonyítja többek között Katona József István, a magyarok első 
királya című színműve, amely nagymértékben merített Jirík művéből. 

Természetesen a művészetek más ágait sem hagyhatnánk említés nélkül. A 
XVIII-XIX. század fordulóján Magyarországon a képzőművészek között is ta-
lálunk cseheket és csehországi németeket. Példaként említjük a Prága melletti 
Gbelből származó Erasmus Schrött nevét, aki az elsők között irányította a ma-
gyar festők figyelmét a hazai táj szépségére, és elsőként fedezte fel a tátrai táj 
festőiségét a képzőművészet számára. Rajzaiban ő örökítette meg először a tátrai 
tájat, melyet később Csontváry ábrázolt a legkifejezőbben A Nagy-Tarpatak völgye 
a Tátrában című festményén. A neves cseh zenészcsalád sarja, a mérnök és geo-
déta Frantisek Vrabec - aki életének nagyobb részét Magyarországon töltötte - , 
magyar nemesek szolgálatában szerzett érdemeket magyarországi és erdélyi kas-
télyok belső díszítésével. Emellett festőként is kitűnt. Olajfestményét Árpád 
egyik vezéréről, Szabolcsról a Szabolcs megyei Nagykálló városháza számára 
festette 1783-ban. Vrabec után a szintén morvaországi Tomás Klimes jött Ma-
gyarországra, és Kazinczy meghívására egy ideig a híres felvilágosult mecénás-
nál, Ráday Gedeonnál működött , akinek portréját 1788-ban festette meg. 

A cseh-magyar kulturális kapcsolatok történetének itt felvázolt fejezete nem 
hivatalosan szerveződött, nem kultűregyezmények kereteiben jött létre, hanem 
szerves és spontán jelenségként működött. Ebben a korszakban senki sem cso-
dálkozott azon, hogy a cseh születésű Antonín t e r m á k magx/ar verbunkos mu-
zsikáját német cím alatt adja ki. Erinek a hajdani közép-európai együttműködés-
nek a szelleme ma is tanulságos számunkra. 
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