
KELEMEN ISTVÁN

KATOLIKUS ISKOLAI SZfNJÁTSZÁS

es POSPöKI UDVARI OPERA

Fejezetek a nagyváradi színjátszás történetéből

A váradi színjátszás előtörténetéről keveset tudunk. Az analógiás módszer ren
delkezésünkre áll ugyan, s így feltételezhetjük, hogy nemcsak Mátyás udvará
ban léptek fel igricek, nemcsak II. Lajos esküvőjének fényét emelték bohócok
és mutatványosok, nemcsak Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona, lakodalmán mutattak
be esküvői színjátékot, és nemcsak Csíksomlyón rendeztek misztériumjátéko
kat. A váradi püspökök fényes udvart tartottak a középkorban, Zsigmond követ
fogadásait kísérhették udvari mulattatók, a székesegyházban (vagy előtte!) tart
hattak misztériumjátékokat.

Színikultúránk kialakulására bizon yára hatott a közösségi, folklorisztikus ha
gyomány is. Minden nép kultúrtörténetéből kimutathatók ahalottkultusszal, ős

kultusszal, különböző varázslatokkal kapcsolatos dramatikus rítusok. Ezek 
gyakran alig felismerhető formában - ma is élnek. A környező népeknél a folk
lorisztikus hagyomány erőteljesebb, mint nálunk.

A magyarságnak sikerült ugyan beilleszkednie a feudális Európa közösségébe,
de ősköltészete megsemmisült. Az ősi rítusok mindjobban háttérbe szorultak,
majd egyes elemeik összekeveredtek a keresztény liturgikus' szokásokkal, alkal
mazkodtak azok hagyományaihoz, az új -' karácsonyi, nagypénteki, úrnapi 
ünnepekhez. A nagyobb központokban kialakuló misztériumjátékok mellett létre
jöttek a kis falusi közösségekre jellemző, mindmáig élő formák: alakoskodások,
betlehemes játékok, nagypénteki és úrnapi misztériumok. A Várad környéki
[siteri, csatári) betlehemes játékok ősi nyelvi formákat őriztek meg, és sajátos
bizonyítékai a népi észjáráshoz igazított, keresztény és pogány elemeket ötvöző

Iolklor isztikus, dramatikus játékoknak. Ezek az ősi formák bizonyára hatottak az
iskolai színjátszásra, sőt a hivatásos színészet első képviselőire is.

A váradi magyar nyelvű hivatásos színjátszás igazi előzményeként azonban
nem a bizonyítékokkal alig igazolható ősi dramatikus formákat tartjuk számon,
hanem az iskolai színjátszást, a latin nyelvű udvari operát, valamint a német
nyelvű vándorszínészetet.

l. Az iskolai szinjátszás

Az iskolai színjátszás műkedvelők teremrette-elöedástípus. Sajátossága a didak
tikus jelleg: nem a művészi élményszerzés a főcélja, hanem a növendékekre
gyakorolt erkölcsi hatás, illetve a diákok szónoki készségének, nagyobb közön
ség előtti szereplési képességének kifejlesztése.

Irodalmunkban a 16. század közepe táján jelentek meg a magyar nyelvű pro
testáns iskoladrámák. A rnűfajt a reformáció propagandaeszközként használta fel
tanainak terjesztésére. Egyik terméke az antitrinitárius elveket hirdető Nagy
váradi komédia 157:l-ból. Ebböl a drámatípusból nem sarjadzott erőteljes dráma
irodalom és szinjátszás. A magyar református egyház elitélte a komédiázást. Ev
tizedeknek kellett eltelnie, amig bebizonyosodott, hogy a reformáció értékes fegy-

617



verről mond le, ha nem nyújt teret az anyanyelven művelt, protestáns szellemisé
get tükröző jskoledrámának, Ezt sem a svájci tipusú reformáció ismerte fel, ha
nem az erdélyi puritanizmus.

Várad -akkor az erdélyi puritanizmus egyik központja volt. Papjai, orvosai,
tanárai, könyvnyomtatói Hollandiában és Angliában tanultak, onnan hozták be
a kor haladó világnézetét: a polgári átalakulásért is küzdő puritanizmust és a
belőle sarjadzó, demokratikus egyházkormányzatot sürgető presbiterianizmust.
Érthető, ha messze terjedt Várad szellemi sugárzása, hiszen a puritanizmus egész
sor képviselője élt itt.

A törökök 1660-ban Várad várát is elfoglalták. A honvédők soraiban harcol
tak a protestáns főiskola diákjai is. Az 'életben maradottak - a vár átadásának
feltételeként - szabad elvonulást kaptak. Mártonfalvi Tóth György vezetésével
Debrecenbe menekültek a diákok, s az ottani első fokozatú iskola ekkor kapta a
főiskolai rangot.

A török dúlás utáni újjáépités lassan haladt. 1714-ben még mindössze 162 ház
állt Nagyváradon. Egységes városról már nem is beszélhetünk, mert a házak el
szórtan épültek, a romoktól szabadabb területeken. A visszafoglalás első évétől

a katolikusok voltak a város szellemiségének meghatározói. Néhány évtized
alatt elérték, hogy az egykori protestáns központ a katolikus egyház felleg várává
változzék. Benkovics 1692-ben kis templomot és szerény püspöki hajlékot emelt,
majd megszerezteL Lipóttól il földesúri jogokat, Csáky Imre biboros papnevelő

intézetet alapított, felépíttette a megyeházát és a Szent László-templomot, Csáky
Miklós meg a régi püspöki palotát, amely a mai városháza helyén állott. Gyön
gyösi István kanonok Váradra telepitette az Irgalmasrendet, Szenczy István ka
nonok az Orsol ya apácákat. Az lnO-as évektől sorra épültek fel a jezsuiták, pá
losok, ferencesek, premontreiek és kapucinusokszékházai. A katolicizmus előre

törését megyeszerte mind több plébénia jelezte.
A kései ellenreformáció motorjai a mozgékony, sokoldalúan képzett jezsuiták.

Benkovics 1699-ben hatezer forintos alapítványt tett a rend javára azzal a kikö
téssel, hogy legalább két jezsuita állandóan Váradon tartózkodjék és nevelje az
ifjúságot. Földesúri és Iőispáni hatalmánál fogva visszaadta egykori telküket,
Bihar és Békés megye vállalta, hogy újraépíti Szent Egyed templomát, a rend
házat és az iskolát. Ez 1703-ban megtörtént. A jezsuiták tartották fenn a város
gyógyszertárát is. Fő feladatuknak azonban az oktatást tekintették. 1722 novem
berében elemí iskoláj ukat négyosztályos gimnáziummá alakitották. 1735-ben
Okolicsányi János püspök háromezer forintos adománya lehetővé tette a költé
szeti és a szónoklati osztályok felállítását, így a jezsuita gimnázium teljes, hat
osztályos középiskolává alakult. A diákok száma háromszáz körül állandósult.

A jezsuita drámának kétszáz éves rnúltja volt már akkor Európában. Az okta
tási szabályzat mellett a szinjátszést is alapszabályokba foglaló Ratio a/que l ns
titutio S/udiarum (1586), majd az ebből sarjadzó és két évszázadig érvényben
levő Ratio S/udiorum (1599) több évtizedes gyakorlatot rögzített, és lehetővé

tette, hogy mind több jezsuita gimnáziumban adjanak elő színdarabokat a növen
dékek okulására, szoktassák őket a nyilvános szereplésre. A darabok egyik
rendházból a másikba vándoroltak, s az európai gimnáziumokban bemutatott
iskolai előadások csak néhány helyi téma feldolgozásában, a kiállításban és
- ritkán - az előadások nyelvében különböztek egymástól. A jezsuita dráma
propagandisztikus célokat is szolgált: az atyák oktatás í elveik helyességét pro
bálták vele bizonyítani. Szigorúan morális és vallásos alapról indultak, ám d dol
gok természeténél fogva, beszüremlett előadásaikba a világias hang és felfog,ás
is. A merev didakticizmus nem elégítette kí a 18. századi közönséget. "Ezek ...
csak a rnerő trófákat lesik, áhítják ... - mondta Benyák Bernát -, melyek ha
szüntelen elő nem kerülnek, csak ítélettel vagynak az egész játék felől; mivel
akár szomorú, akár nagy érdemű érdemes dolgot ábrázoljon is, csak a kacagás ra
készültek." l

'A magyar irodalom története 1600-1772-ig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1964. 584.
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A Jesuitae Varadiensis I729-től közöl adatokat az iskoladrámáról. A feljegy
zések gyakran szűkszavúak, hézagosak, több év "szinházi" eseményeiről nem
maradt fenn egy sor sem, Máskor beszámolnak az előadásokról, a résztvevőkről.

a megjutalmazottakról, a sikerről. Fennmaradt néhány színlapszerűprogram is. A
napló és a programok alapján mintegy negyven előadást igazolhatunk.

A bemutatott darabok többsége történelmi tárgyú, de akadt köztükantik dráma
átdolgozása. moralizáló tandráma és néhány eredeti színmű. Szerzőikről k~veset

tudunk. A szövegek nagy része elveszett, igy szerzőik nevét sem ismerjük. A
fennmaradt szövegekből kikövetkeztethetjük, hogy nem irodalmi mű létrehozása
volt a szándék: az iró-átdolgozó oktatni akart, szabatos, szép beszédre óhajtotta
diákjait megtanítani. Ezért elnagyolt a drámák konfliktusa, kezdetleges jellem
ábrázolásuk. Az ismertek közt nincs nagy író, ha elvetve mégis akad (Metas
tasio). műve - a rend ideológiájanak és célkitűzéseinek megfelelően - mindig
átdolgozott formában került bemutatásra. A Szent László-drámát száz évvel ko
rábban Szeghy Ferenc írta, a nagyszombati főiskola ékesszólás professzora, az
Attilius Regulus Metastasio-átdolgozás, az Oresztész-dráma valószínűleg Szo
phoklész-Euripidész kompiláció, az Eladott. József Le Jay műve, Oa Menasses
Giovanni Granelli nyomán készült, a 'Zrínyi Miklós Andreas Friz osztrák jezsuita
darabja, a Cyrust Keresztényi Adám dolgozta át latin nyelvre Andreas Friz egyik
műve után."

Az előadásokat ebéd után két vagy három órakor kezdték és délután öt-hat. óra
között fejezték be. Kezdetben egy előadást tartottak, a tanév vége felé, majd
- mivel a közönség és a tanulóifjúság egyaránt kedvét lelte a színjátszásban 
három, négy, öt előadást is tartottak egy iskolai évben. A női szerepeket fiúk
alakították. Az előadások nyelve - néhány kivétellel - a latin. Latinul folyt az
oktatás, ez volt a hivatalos és' társalgási nyelv. Minden látogató kis nyomtatott
füzetet kapott. Altalában feltüntették benne az előadás védnökét, aki a jutalma
kat is osztotta, a szereposztást, az egész darab vagy a felvonások rövid tartal
mát. A programokat ajánlésszerű "argumentum" fejezte be, amely mintegy ösz
szefoglalta a játék célját. Az előadott darabot többnyire prológus előzte meg és
epilógus zárta. A felvonásközöket ének és tánc töltötte ki, sőt: komoly dráma fel
vonásai között rövid bohózatokat, vígjátékokat is játszottak. Az előadást házi
ünnepség zárta: dobszó és trombitaharsogás közt olvasták fel az eminens diákok
és jobb "actorok" névsorát, akiket a jelenlevő egyházi vagy világi elöljáró köny
vekkel vagy kisebb pénzösszegekkel jutalmazott.

A Theatrum színpada bizonyára nagy volt. A Szent László-dráma nyomtatott
programja ötvenhárom szereplőt sorol fel név szerint. Ennyi embert kicsiny szín"
padon nem lehetett mozgatni.A jezsuiták mindig nagy figyelmet fordítottak
ünnepeik külsőségeire, így az iskolai előadások díszletezése is igényes lehetett.
Fennmaradt a soproni jezsuiták díszletkönyve, amelynek alapján fogalmunk le
het a korabeli díszletezésről.3 A váradi előadások sem .maradhattak el a sopro
niak mögött. A rendház ugyanis állandóan gazdagodott; a rend feloszlatásakor a
váradi jezsuiták évi jövedelmét 6422 aranyforintra becsülték, alapítványaik tő

kéje 133 OOO forintra rúgott. 4

A Jézus Térsaségót az európai fejedelmek követelésére 1713. augusztus 17-én
oszlatta fel XIV. Kelemen pápa .Dominus ac Redemptor" kezdetűbrévéjével.

A váradi rendház vagyonát december 13-án vette át a kírályi kincstár. Patachích
Ádám püspök nagyvonalúan járt el; nem vezette bosszúvágy a renddel szemben,
sőt húsz képzett jezsuitát udvarában tartott. Ezek egy részét vi~gi pappá szen
telte, más részüknek egyengette utját az egyházi és világi érvényesülés felé.
Pray György híres történész es kutató lett, Wagner Károly egyetemi tanár, Pal
ma Károly Ferenc és Katona István püspök, Klobusiczky Péter kalocsai érsek.

2UO. 583-584.
30ömötör Tekla: Az új kori színjátszás kialakulása Kelet-Európában. Színháztörténeti Könyv
tár. Budapest, 1963. 46.
"Bunyítey: I. m. 3n.
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Az atyák egy része még évekig tanitott a jezsuita gimnázium helyett meg
nyitott püspöki gimnáziumban. A jezsuiták nevelési elveit alkalmazó püspöki
gimnázium diákjai még évekig játszottak a szemináriumhoz tartozó Theatrum
ban. Ezt igazolja a Caracalla színlapszerű programja is:

Testvérgyilkos; tragédia, melyet a Színi Játékok alkalmával adott elő Nagy
váradon a Királyi Fejedelmi és Püspöki Nagyváradi Gimnáziumban a felső és
.középső grammatikai osztály (II-Ill.?) 1776. szeptember 5-én.

A Ieltűnően kis szereposztású darabot 1767-ben már játszották latinul. Az 1776.
szeptember 5-i előadást magyar nyelven tartották. A szereposztésban feltűnik

az a tény, hogy a Júliát alakító Hámor Alajos neve után nem írták ki: melyik
osztályba jár. Valószínűleg a női szerepet egy fiatal tanár alakithatta.

1782. február 7-én egy franciából fordított mesejátékot mutattak be - német
nyelven. A Magyar Hírmondó beszámolója" dicséri a diákok odaadását, méltatja
a sikert.

Bizonyos, hogy első szinészeink sokat tanultak az iskolai szinjátszás gyakor
latából: megismerkedtek a rendezés, a diszletezés, a színészi játék egyes kérdé-
seivel - megszerették a szinházat. .

2. A latin nyelvü udvari opera

A váradi színészet másik jelentős előzménye a latin nyelvű udvari opera. Az
előadóművészet két évszázaddal ezelőtt európai szintre emelkedett: oratóriumok
és operák ősbernutatói zajlottak a Sebes-Kötös partján.

A 18. században a katolikus püspökség nagyszabású újjáépitést kezdeménye
zett: az iskolák, templomok, rendházak sora után Forgách Pál püspök megindí
totta a barokk épülethármas (székesegyház, püspöki palota, kanonoksor) terve
zését és kivitelezését. A székesegyház építéséhez 1752-ben kezdtek Giambatista .
Ricca tervei alapján. 1759. augusztus 29-én Mária Terézia Patachich Adám bárót
nevezte ki Várad püspökének. Patachich 1760 elejétől a Iőispání tisztet is át
vette.

Várad új püspöke mindössze negyvenkét esztendős, művészetet és pompát ked
velő főúr volt. Világias felfogása a reneszánsz mecénásaira emlékeztetett. Sokat
forgolódott Bécsben és utazásai során megismerte a nyugat-európai főúri és fő

papi udvarok életét. Szívélyes, diplomatikus magatartásával kezdettől fogva sok
hivet szerzett székvárosában. Rendet tererntett a püspökségben és életet akart
maga körül. Igényeinek nem felelt meg a földszintes, zsíndelyes pűspöki palota.
Még tartott a székesegyház építése, s ő már új püspökí palota tervezését sürgette.
Váradra hivta Franz Anton Híllebrandot, a bécsí barokk egyik 'jelentős meste
rét, s az ő tervei alapján kezdték meg 1762-ben Erdély legszebb barokk műernle

kének kivitelezését. Hillebrand a székesegyház terveit is átdolgozta. Előbb ő,

majd Johann Micháel Neumann vezette a püspökség építkezéseít. Patachich
míndössze egyetlen éjszakát töltött 1776-ban felavatott új palotájában, de a régi
palota.életét alaposan megváltoztatta. Nagy könyvtárát megnyitotta a közönség
nek, lovaglóískolát tartott fenn, s a Mediciekhez hasonlóan, sokoldalú fiatalem
berekkel vette körül magát - világiakkal és egyháziakkaL vegyesen. Gáláns
ember volt, szeretett adakozni, pénzügyekkel nem bíbelődött. Latin verseket írt
és forditott, kifinomult ízlése nagy műveltségszeretetteltársult. Elhatározta, hogy
a salzburgi és olmütziérseki udvarok mintájára zenekart szervez. Vá{adon volt
már előzménye az udvari. zenekarnak: Csáky Imre bíboros a húszas és a harmin
cas években magyar (népi) és német (szimfonikus) zenekart tartott fenn. Ezek
többfelé koncerteztek. s a bíboros váradi és magyarbéli kastélyában énekesek
is felléptek.

5Náményi Lajos: A váradi színészet története. Nagyvárad, 1898. 10.
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Hans Jancik feltételezi, hogy Michael Haydn - Joseph Haydn legidősebb

öccse - 1757-től Váradon élt és itt szerezte Cyrill és Metod című míséjét." Mi
chael Haydn 1760. március 19-én jött először Váradra egy gordonkás, klarinétos
és kürtös társaságában. 7 A fiatal muzsikust szerződés kötelezte zenekar szerve
zésére és alkotó munkára. A zenekar legalább húsz tagból állott. Mivel Haydn
pontosan datálta müveit, biztosan tudjuk, hogy Váradon írta a Te Deumot, az
Iste Confessort, az Esz-dúr partitát és aB-dúr hegedűversenyt.Haydn nem érezte
jól magát a háborúk nyomait még mindig viselő falusias környezetben, melynek
jövőjére is csak az emelkedő falak és az építőtelepek jellegzetes feldúltsága
utalt. 1762.-ben Salzburgba szerződött karigazgatónak.

Patachich két év múltán talált megfelelő embert a helyébe. 1764 legelején Po
zsonyba látogatott,' ahol - bihari főispáni minőségében - részt vett az ország
gyűlésen. Innen átrándult Bécsbe és egy udvari estélyen meghallgatta Karl Dit
ters hegedűjátékát. (Ditters 1773-ban nemesi oklevelet kapott, ezután Ditters von
Dittersdorf néven lett ismert alakja a zenetörténetnek.) Az energikus muzsikus
megtetszett a püspöknek, s meghívta udvarába. Ditters ezerkétszáz forint évi
fizetést kapott Patachichtól, ezenkívül ingyen lakást, teljes ellátást, inastartást
és azt a jogot, hogy állandóan a püspöki asztal vendége legyen. .

Ditters első feladata: megerősíteni a zenekart. A püspök udvarmesterével
együtt Prágában és Bécsben toborozta a zenészeket és énekeseket, majd 1765-ben
az új tagokkal együtt érkezett Váradra. A zenekar ekkor harmincnégy főből ál
lott. Ezek közül tizenkettő hivatásos művész volt, hét kanonoki muzsíkus, vala
mint kilenc libériás inas, egy komornyik és egy cukrász, akik jól játszottak va
lamilyen hangszeren. Az énekesek a zenekarban is játszottak, a zenészek egy ré
sze énekelt is. Az utolsó évben (1769) valóságos társulatta fejlesztette Ditters a
csoportot. A Neukleingold ezredből több tiszt és a tisztek rokona vett részt az
udvari opera működésében,mint Strasoldo gróf (tenor), Wreden hadbíró (basszus),
Josepha grófnő (szoprán).

Ditters mindössze nyolc napot kapott püspökétől első váradi koncertjének elő

készítésére. "Ezalatt hosszú kottaállványokat és padokat csináltattam, mert a
bécsi módszert vezettem be, azt, hogy ülve játsszanak és eközben úgy rendeztem
el a zenekart, hogy mindegyik játékos szembefordul a hallgatósággal. Minden va
sárnap és kedden akadémia (hangverseny) volt. Valamennyi kanonok és császári
tiszt, valamint Nagyvárad egész nemessége bejöhetett meghallgatni a zenét és
utána részt vehelett a püspök vendégségén.':"

"Az akadémiák" műsorát nem ismerjük. Bizonyára az egyházi zene alkotta a
műsor gerincét, de a Dittérs-napló tanúsága szerint szimfóniákat és oratór íumo
kat is előadtak. Ditters csak a legfontosabb eseményeket említi a barokk udvari
opera életéből és elsőserban a bemutatókról, a nagyobb horderejű eseményekről

tájékoztat. A kor főúri színházaiban általában a mecénás vagy neje születés-, il
Ietve névnapjára időzítették az új művek bemutatását. Ez történt Váradon is.
Ádám napján (december 24.) a zenekar mindig meglepte valamivel a püspököt.

A bemutatók sikere után támadt Díttersnek az a gondolata, hogy kis színházat
kell létesíteni a püspöki palotában. A tervrajzoLés költségvetést Neumann épí
tész készítette el. majd felállították a színpadot az egyik szalonban, és ezután
minda nagyobb jelentőségűbemutatókat, mind az akadémiákat ebben a teremben
tartották." Számos oratóri'umot, így a Metastasio szövegére komponált Isaccót
több alkalommal meg kellett ismételni. 1769-ben megjelent az oratórium magyar

"Hans Jancik: Michael Haydn. Ein vergessener Meister. Zürich-Leipzig-Wien, 1952.
27-36.
'Karl Ditters von Díttersdorf Lebensbeschreibung. Seinem Sohne in die Feder diktiert. Re
gensburg, 1940. A magyar vonatkozású részeket Staud Géza közli Magyar kastélyszinházak
cimű művében. II. rész, Budapest. 1963. 35-90.
"Staud Géza: Magyar kastélyszínházak. II. rész. Színháztudományi Intézet. Budapest, 1963.
57. .
"Staud Géza: r. m. 61-62.
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nyelvű programja is. Ebből arra következtethetnénk, hogy az oratóriumot ma
gyarul is megszólaltatták, viszont az énekesek nem tudtak magyarul ...

1166. február 18-án - a püspök születésnapján - egy kompilációt mutattak
be két német darab összevonásával. Ditters zenéjével.!'' Az előadást farsang ide
jén megismételték. Farsang első napjára Ditters még "össZetallózott" a valaha
látott vígjátékokból és bohózatokból egy burleszket. Ezt dalok kíséretében adták
elő. Főszerepeit Nicolini kisasszony alakította, Andreas Renner mostohalánya,
Ditters későbbi felesége, valamínt egy Sícca nevű püspöki szakács, egykori ván
dorszínész. Kár, hogy több darabról nem számol be Ditters. Az Onéletrajz csupán
utal rájuk: "Nicolini kisasszony olyan kitűnőerr játszotta szerepét és Sicca sza
kács is annyira jó volt, hogya legfanyalgóbb képűeknek is nevetniük kellett. A
vidám darab annyira megnyerte g hallgatóság tetszését, hogy vasárnaponként,
amikor is minden alkalommal színhézi előadást tartottunk. vágyakozva gondol-
tak erre." II .

A farsangi bálok után Ditterst Becsbe küldte a püspök. Jókor érkezett, mert
éppen egy olasz vígopera-társulat játszott a császárvárosban. Egyik műsordarab

juk (Metastasio: Amore in musicaj-kűlönösen megtetszett a karmesternek. Meg
vásárolta a nyomtatott szöveget, majd visszatért Váradra. Beletemetkezett a mun
kába és két operát komponált az ősz folyamán. 1166. december 23-án mutatták be
a Cer/amen Deorum in ornando Amyrunrc pastore cirnű operát, amelynek szö
vege megjelent Váradon, s egyik példányát ma is őrzi a megyei könyvtár. Szö
vegét egy helybeli jezsuita írta "ékes latin nyelven" .l~

Patachich színháza mindfobbanelvilágiasodott. A folyamatot elősegítette a
Neukleingold-ezred parancsnoka, egy Hohenlohe-Schillingfürst herceg, maga is
nagy zenebarát és a püspöki udvar állandó vendége. A herceg, amellett, hogy
felajánlotta Dittersnek: vonjá be együttesébe az ezrednél szolgáló jó hangú tisz
teket, mindig valami mulatságon törte a fejét: jelmezes bált rendezett, felvonu
lásokkal lepte meg a püspököt. Patachich meg török bevonulást szervezett a vá-
ros Iőterén.':' .

A mulatozások szemet szúrtak és az egyik kanonok - egy udvarhölgy bevo
násával - jelentette Mária Teréziának, hogy Patachich állandó színházat tart
fenn, tilalmi időben komédiákat rendez, álarcos felvonulásokat enged meg. Ez
pedig "a legnagyobb botrányokba keveri az egész papságot";'!

Patachich hamarosan levelet kapott Pichel bárótól. Mária Terézia titkárától. A
báró bizalmasan figyelmeztette, hogy az udvar komolyan vette a feljelentést,
külön bizottság kiküldését latol~éitja. Ennek csak akkor veheti elejét Patechich.
ha megszüntetí a botrány okait,' o A püspök megijedt és azonnal válaszolt. Kö
zölte Pichellel, hogy megteszi. amit kívánnak, feloszlatja a zenekart. Ditters elha
markodottnak ítélte püspöke lépését, és visszautesitotte azt a javaslatot, hogy
maradjon továbbra is a palotában, mint Patachich vendége és barátja az eddigi
javadalmazással. A püspök végkielégítéssel bocsátotta el zenekarának tagjait, s
még szakácsot is küldött velük egészen Pestig.

Ditters a breslauí hercegérsek udvarába szerződött. Pichel a bécsi operához
ment, Vitus Ungericht Eszterházára, Peter Fuchs és Wenzel Himmelbauer a bécsi
udvari zenekarhoz.

Patachich és Ditters a kor egyik legérdekesebb színházát hívta életre Váradon.
Udvari, zárt jellegű színház volt ez, amely eleve feltételezte a bőkezű mecénást.
Ez a típusú színház megbukott, amikor kialakultak a demokratikusabb, polgáro
suló színjátszás feltételei.

"Preu Sybilla trink kein Weín és Dás Reích der Toten.
"Staud Géza: I. m. 65.
12Pressburger Zeitung, 1161. I. 1. Magyarul: Legány Dezső: A magyar zene krónikája círnű

munkájában. Budapest, 1962. Kovács János fordítása.
13Staud Géza: I. m. 13.
14UO. 74.
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