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Bartha Katalin Ágnes

hősszerepek 
ÉS ANYAGI KRÍZIS 

Egy 19. századi színészimázs elhallgatott vonatkozásairól

A magyar szinhJzi historiogrJiJban E. KovJcs GyulJnak (1739–1899) j{l meghatJrozott, 
k‾rｲlhatJrolt helye van, ami els｢sorban jJtszott szerepeinek rZvZn r‾gzｲlt a kortJrs Zs a 

kZsei emlZkez｢k irJsaiban. Kiemelked｢ drJmai Zs tragikai jellemszinZszkZnt sajJt maga is ilyen 
imidzset forgalmazott magáról, amellyel aztán azonosították, s ez ismertségének mintegy védje-
gyZvZ vJlt. A korabeli szinhJzi kultｯra hierarchikus szerepk‾ri tagoz{dJsban mｶk‾d｢ rendszerZ-
ben a tragikai jellemszínész a legrangosabb és legértékesebb színész, bérezése is ennek meg-
felel｢en a legmagasabb, tJrsadalmi presztizs szempontjJb{l szintZn a ranglZtra legmagasabb 
fokán áll, a komikus vagy intrikus mindenkor alatta áll.

SzinmｶvZszetZvel foglalkoz{ szinhJzt‾rtZneti munkJk az eur{pai Zs magyar nagy klasszikus 
szerepek kZpvisel｢jZnek Zs artisztikus mｶvel｢jZnek tartjJk. Publikuma igy minden bizonnyal a 
szinZsz visszaemlZkezZseinek, tanulmJnyainak Zs k‾lt｢i ZletmｶvZnek performanciJiban szintZn 
olyan tipusｯ el｢adJst Zs irJsos vallomJst vJrt el t｢le, amely ehhez a fennk‾lten megalkotott 
arculathoz Jllt k‾zel. Janovics Jen｢ szerint „E. KovJcs Gyula mJr ZletZben szobor volt a transzil-
vJniai k‾z‾nsZg szemZben. F‾llZpZse a szinpadon f｢papi istentisztelet. Kｲls｢sZgei hatJsosak 
Zs tiszteletkelt｢k.”1 KortJrs visszaemlZkez｢k is ezt a jellemz｢ kZpet viszik tovJbb Zs formJljJk, 
magJnZleti Zs csalJdi k‾rｲlmZnyeir｢l azonban hallgatnak. 

A szelektiv narrativizJlJsnak egyik oka az Zletrajzi jellegｶ narrJci{, valamint a visszaemlZkezZs 
kortJrs mｶfaji megk‾t‾ttsZge Zs gyakorlata, a mJsik oka minden bizonnyal a fennebb jel‾lt: a 
forgalmazott imidzshez val{ er｢s ragaszkodJs, amibe aligha fZrhet bele jelent｢s hangsｯllyal a 
mindennapi élet gazdasági kilátástalansága.

Az alJbbiakban levZltJri forrJsok alapjJn kivJnok betekintZst engedni az Zlet- Zs a karriert‾r-
tZnet bizonyos id｢szakaszainak gazdasJgi vonatkozJsJba. SzinhJzi mｶk‾dZsZnek tJrsadalmi-
gazdasági feltételeit és mindennapi gyakorlatát vizsgálva több szempontból is árnyalhatjuk a 19. 
szJzadi hirneves szinZszr｢l val{ ismereteinket.

Ha valaki azzal a szJndZkkal veszi kZzbe a halJla el｢tt hJrom Zvvel k‾zreadott Emlékek és 
élmények2 cimｶ visszaemlZkezZseit, hogy abb{l valami ZrtZkelhet｢ informJci{t szerezzen a mJr 
beZrkezett szinmｶvZsz mindennapjair{l – annak csal{dnia kell. Ehelyett egy sor anekdotJt, vagy 
anekdotaszerｶ novellisztikus fｲzZrt kap, ahol a debreceni kollZgiumi Zvek, a pJlyavJlasztJs szｲl｢i 

1 Janovics Jen｢: Akiket nem tudott Budapest elh{ditani (Ecsedi KovJcs Gyula Zs Szentgy‾rgyi IstvJn), Pász-
tortｵz. 1937, XXIII. Zvf., 4. sz. A tanulmJnyban szerepl｢ idZzeteket az eredeti formJban Zs helyesirJs szerint 
közlöm.

2 E. Kovács Gyula: Emlékek, élmények. Ajtai K. Albert ny., Kolozsvár, 1896.
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ellenzZse, neve E. betｶjZnek magyarJzata, a szinZsszZ vJlJs korabeli megitZlZsZnek pZldJi, s 
egyik els｢ szini idZnyZnek ZlmZnyeit olvashatjuk. Egyetlen sz{ sincs kolozsvJri szinZszZletZr｢l, 
s csak egyetlen bekezdZs arr{l, ahogy 1878-ban Pestr｢l hazaZrkezik a papi lakba a szinZsszZ 
lett iｯ:

„DerZk ember a tiszteletes urunk iaﾆ – A biz aﾆ Csak azt csudJlom, hogy olyan nagy testｲ-
lettel, hogy bír a kötélen olyan könnyen mászkálni, járni, tánczolni, a mint már azt a mesterség 
hozza magával. – Be bolond kend komám! Nem hallja kend, hogy Pesten lakik, hogy onnan 
jött haza? Nem jár a már, nem tánczol a már, nem dolgozik a már maga, hanem leginyt tart. Így 
tanakodtak felettem a templom k‾rｲl Nagy-Ecseden 1878-ban.”3 TermZszetesen az sem derｲl 
ki visszaemlZkezZseib｢l, hogy a kardalos- Zs segZdszinZsz szinlaposzt{-requisitJriuskZnt pJ-
lyJt kezd｢ KovJcs a hatvanas Zvekre kiemelked｢ drJmai-jellemszinZsszZ kZpezi magJt, amelyre 
tehetsZge mellett kedvez｢ izikai adottsJga is determinJlja: magas termet, beszZdes szemek, 
kifejez｢ arcjJtZk, zeng｢ orgJnum; Zs az sem, hogy KovJcsot f｢kZnt a nagy tragikus szerepek 
vonzzJk. Ugyanakkor sokoldalｯ szinZsz volt, intrikusnak, tragikusnak is kivJl{, nZpszinmｶben 
és vígjátékban is magával ragadta a közönségét (mindez a szerepkörök hierarchiájának normáin 
való túllépés személyes igényét is modellálja).4 Nem ír arról sem, hogy 1878 nyaráig már több íz-
ben is volt mind a kolozsvári, mind a pesti Nemzeti Színház tagja.5 1878 áprilisától azonban ismét 
a pesti Nemzeti tagja, s igy ilyen min｢sZgben lJtogat haza, s ezt az id｢szakot jelzi az idZzett irJsa. 
Megtudjuk azt, hogy „leginyt tart”, (minden bizonnyal Pesten is tartottak házi cselédet, akárcsak 
KolozsvJron), csalJdi JllapotJnak vJltozJsJra viszont nem utal. Noha a sz‾vegbeli papiｯ ekko-
riban már 39 éves, házas ember és két leánygyermek apja.6 1866. Jprilis 22-Zn KolozsvJron k‾t 
hJzassJgot Pataki R{za szinZszn｢vel. Ilonka lJnyuk 1872-ben, Etelka 1874-ben szｲletik meg 
Kolozsváron.

LJthatjuk, hogy 1878 JprilisJt megel｢z｢en mJr kZt izben is a pesti Nemzeti SzinhJzhoz szer-
z｢d‾tt, tehJt presztizs szempontjJb{l jobb tJrsulattal cserZlte fel a kolozsvJrit. Viszont emlZke-
zZsei vJlasztott hangvZtelZbe aligha fZrhetett bele 1878-as, s egyben utols{ pesti Nemzeti Szin-
hJzhoz val{ szerz｢dZse anyagi hJtterZnek az ecsetelZse (az, hogy csalJdjJnak komoly anyagi 
problZmJi indokoltJk elszerz｢dZsZt, a pesti nagyobb j‾vedelem remZnye.) 

Nem csak a kolozsvári társulat nyári állomásra, Nagyváradra való kimozdulásának általános 
anyagi terhelZse okozta, hogy 1877 nyarJn, kora ｢szZn az E. KovJcs csalJd komoly anyagi 
gondokkal kｲzd‾tt. A hJzaspJr 1874-es ad{s-peres ｲgyeinek aktJi t‾bb rendbeli izetZs lefogla-

3 U｢.: Miért is kellett nekem színésszé lennem c. fejezete, 83.
4 Szerepkatal{gusJt l. SJrkJny Jen｢, Ecsedi Kovács Gyula színházi és irodalmi törekvései c. diplomadolgo-

zatJban (KolozsvJr, Babeｪ−Bolyai TudomJnyegyetem, Szakmai irJnyit{: Jancs{ ElemZr), 1968. Shakes-
peare-szerepeinek recepci{jJr{l, valamint Shakespeare-szerepekben val{ erdZlyi fellZpZseinek adattJrJt l. 
Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare Erdûlyben, (XIX. szëzadi magyar nyelvｵ recepciz). Argumentum, 2010. 
193–287, 306–379.

5 1862-ben segZdszinZszkZnt szerz｢dteti el｢sz‾r a pesti Nemzeti, 1865 okt{berZt｢l egy fZlZvig a kolozsvJri 
Nemzeti SzinhJz tagja, 1866 JprilisJt{l a NagyvJrad−Arad-szintJrsulat tagja 1868 JprilisJig, amikor egy 
Zvre ismZt KolozsvJrra szerz｢dik. 1869 JprilisJt{l egy Zvet ismZt Pesten jJtszik. 1870 JprilisJt{l (ekkor 
FehZrvJry Anta vJllalkoz{ igazgat{ mJr rendez｢nek is szerz｢dteti) huzamosabb ideig marad KolozsvJron, 
egZszen 1878 JprilisJig a Korbuly BogdJn-fZle intendatｯra vZgZig. Korbuly BogdJn 1874. mJjus 1–1878. 
május 1. között volt a színház intendánsa. Mint a kolozsvári hitelbank és zálogkölcsön társulatigazgatója, 
ErdZly egyik leggazdagabb emberekZnt sajJt vagyonJt nem sajnJlva Jllt a szinhJz ZlZn. Mｶvezet｢kZnt az 
els｢ Zvben FehZrvJry Antalt Zs MJtray-Betegh BZlJt majd E. KovJcs GyulJt szerz｢dtette. Korbuly 1878–
1885-ig a kolozsvJri szinhJz ZlZn Jll{ hJrmas intendatｯra egyik tagja marad, anyagi kockJzatvJllalJs nZlkｲl. 
A korszak szinhJzJnak intZzmZnyi mｶk‾dZsZr｢l l. Bartha Katalin Ágnes: SzinhJzi professzi{ Zs presztizs 
Kolozsváron a 19. század utolsó harmadában, Erdélyi Múzeum. 2015/3, 46–78.

6 SzｲletZsi Zvｲket l. a HJzsongJrdi temet｢ben lZv｢ grJnitobeliszk (E. KovJcs GyulJt JbrJzol{ fehZr mJr-
vJnyba faragott portrZ, Kl｢sz J{zsef alkotJsa) sirfeliratJn: E. KovJcs Gyula szinmｶvZsz 1839−1899, Neje: 
T{th Pataki R{za szinmｶvZszn｢ 1842−1903, gyerm. Ilonka 1872−1904, Etelka 1874−1935, P{tor Dezs｢ 
KolozsvJr vJros Ad{ Hiv F｢n‾ke 1877–1940. 
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lásáról informálnak. A színház levéltárában fennmaradó törvényszéki határozatok átiratai, melyek 
a szinhJzi pZnztJrhoz bizonyos szemZlyek izetZsZnek visszatartJsa ｲgyZben Zrkeztek be T{th 
J{zsef f｢pZnztJroshoz 1873–1882 k‾z‾tt, a KolozsvJri Nemzeti SzinhJz t‾bb szerz｢d‾tt szinZ-
szZnek ad{sｲgyeibe enged betekintZst. 7 (Hangsúlyozandó, hogy nem csak E. Kovácsnak és ne-
jZnek voltak ilyen ｲgyei – t‾bb jeles szinZsszel szemben is foganatositottak ebben az id｢szakban 
is izetZs-visszatartJst a hitel-t‾rlesztZsek elmaradJsa miatt.8) 

1874 sorJn kilenc darab kｲl‾nb‾z｢ tZtelｶ ‾sszegr｢l Zrkeztek vJlt{- Zs t｢kepZnz-k‾vetelZsek 
a nevｲkre, amit a kamat, perk‾ltsZg Zs jJrulZkok terhe is nyomott. Legnagyobb ‾sszeget gr. 
Eszterházy Géza9 hitelezett nekik: 3200 forintot 1874 márciusában.10 MJsik jelent｢s ad{ssJguk 
2760 forint volt, az utJna jJr{ kamatok Zs k‾ltsZgek nZlkｲl, amivel mZg 1872 {ta Bartha Lajos-
nak tartoztak.11 A t‾bbi rendelvZny 50, 120, 50, 55, 90, 45, 95, 320 Zs 194 forint ‾sszegekr｢l 
s az ezekhez tartozó járulékokról szólt, ami összesen meghaladta az 1210 forintot.12 Kolozsvári 
hitelez｢ik k‾z‾tt az emlitetteken kivｲl ifj. Csiky SJndor, Steicz Lajos, Kirschen Jakab, Korbuly 
BogdJn, GJmJn Zsigmond, MJndoky BZla, Leikauf Karolina, K｢vJry MihJly, Somody IstvJn neve 
szerepel. Összeadva, mindez 7000 forintot is meghalad{ tartozJst eredmZnyez. A KolozsvJr 
városi királyi törvényszék négy alkalommal csak E. Kovács Gyuláné elleni pert említ, a többi 
„E. KovJcs Gyula Zs neje” formJban nevezi meg az alperes ad{sokat. Érthet｢, hogy ilyen k‾rｲl-
mZnyek k‾z‾tt szinte teljesen visszatartjJk mindkettejｲk szinhJzi izetZsZt. 

Hogy hogyan mｶk‾dik a szinhJzi berkekben az ad{ssJghalmozJs, az a szinZszkollZga, MJtray -
Betegh BZla visszaemlZkezZseiben a k‾vetkez｢kZppen hangzik:„...A dijak arJnya rendesen 
»kulcs« arra, hogy mennyi adósságot kell csinálni. Minél szebb valamely színész honoráriuma, 
annál szebb az adóssága is. Míg az ún. gyenge gage13 mellett a hitel is rendesen fagyponton áll. 
(...) Ebb｢l aztJn k‾vetkezik, hogy a k‾z‾nsZg kedvenczei orszJgszerte j{l el vannak ad{sodva; 
valamint k‾vetkezik az is, hogy j{magam az ｲdvnek 1877-ik ZvZben – miutJn nZmelyek JllitJsa 
szerént a kolozsvári közönségnek szintén kedvencze valék – kilenczszáz kilencvenkilenc forint 
ad{ssJg terhZt czepelZm. (...) Minden habozJs nZlkｲl bevallom, hogy e szZp kerek ‾sszeg, utol-
s{ illZrig a hiｯsJgnak szolgJlt tJplJlZkul. – Nincs szinZsz, ki emanczipJlni tudnJ magJt a k‾nnyｶ 
költekezés elsodró áramlata alól, s minthogy minden háznál más a szokás: a vándor színész 
szｲksZgesnek tartja mindenｲtt alkalmazkodni az „JllomJs” Zs szinhJz k‾z‾tti viszonyb{l fejl｢d‾tt 
szokásokhoz. (...) Így p o14 van rá eset, hogy a kedveltség egyik föltétele, legalább sokak véle-
mZnye szerint – hogy a szinZsz Don Juan legyen; egy-kZt kalandjJr{l »beszZljenek a vJrosban«; 
kifogJstalan kabJtja utczJn Zs szinpadon egyarJnt megZrjen hatvanat – mZg ki nem izetetett – 
forintot, s pantallonjJnak als{ balszegZlyZn legyen legalJbb egy ｯjnyi szZlessZgｶ selyem hajtJs, 
ha azt nem akarja, hogy (nem ugyan a közönség, de) a p. t. kollégák egy tekintélyes része által 
szJn{ mosollyal »ki ne nZzessZk az ‾lt‾zdZb｢l« mid｢n szerepZhez kZszｲl｢dni akar. (...) S ha a 
szab{ Zs fodrJsz pontosan izlZssel vZgzik mｶtZtｲket: »mｶvZszｲnk« szJmJra mJr fｶzve van a 
nefelejcs bokrZta, az ibolya koszorｯ; − de egyszersmind a meglehet｢s borsos szab{ Zs divatJrus 

7 E. KovJcs Gyula 1874-es ad{s-peres ｲgyeinek aktJit l. Törvényszéki határozatok átiratai a színházi pénztár-
hoz bizonyos szemûlyek izetûsûnek visszatartësa ｱgyûben 1873−1882. Román Országos Levéltár Kolozs 
Megyei Fiókja, F 313, Act. 81.

8 Ebben az id｢szakban t‾bb izben fordul el｢ Szacsvay Imre, BoZr Emma, Betzk{y J{zsef, Szigligeti J{zsef 
Zs PJlmay Ilka neve ezek k‾z‾tt az ad{s-peres iratok k‾z‾tt, azonban nem olyan magas ‾sszegekkel, mint 
az E. Kovács család.

9 1860-t{l a SzinhJzi VJlasztmJny tagja, 1875 mJjusJt{l a VJlasztmJny aleln‾ke, 1883-t{l eln‾ke, 1878–
1882 között a három intendáns egyike. 

10 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 8. f. 41.
11 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 8. f. 28.
12 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 8. f. 23, 24, 25, 26, 28, 27, 30, 33, 39, 41.
13 A francia gage-b｢l j‾n, a szinZszi honorJrium gyｶjt｢fogalma. Az egy el｢adJsZrt jJr{ fellZpti dij is a gJzsi 

egyik formája.
14 Példának okáért.
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szJmlJk is ki vannak Jllitva, melyek izetZseit pontosan ha nem teljesiti: beｲt a krach, gage fogla-
lJs, hitelforrJsok bedugulJsa, uj el｢legek sikertelen hajszolJsa; sz{val: kilenczszJz kilenczvenki-
lencz forintnJl is tetemesebb ad{ssJg miatti bep‾rlZs. – SzinZsznZl ha rendes el｢legZn kivｲl mZg 
szJz forint ad{ssJga van, a j{lZt, fｲggetlensZg, szabad önállóság lehet｢sZge mJr embrioikban 
el vannak fojtva, de természetesen csak akkor: ha komoly szándéka tartozását kiegyenlíteni.”15 

Ha ezzel a k‾nnyed stilusban el｢adott ad{shelyzettel pr{bJlnJnk azonositani az E. KovJcs-
ZkZt, minden bizonnyal tZvednZnk. Viszont kiindulhatunk a MJtray-fZle maximJb{l: a izetZs mZr-
tZke az ad{ssJgcsinJlJs kulcsa. MJtraynak az 1876-os nyJri Zvadban 90 forint havi izetZse 
volt (a tZli Zvadban 5−10 forinttal t‾bb), ｢ maga j{ jellemszinZsz, gyakran intrikusokat jJtszott.16 
Például E. Kovács Othellója és Mátray Jágója remek párost alkotott a kolozsvári színpadon.17

A sz{rvJnyosan fennmaradt izetZsi listJkb{l tudhatjuk, hogy az 1872/1873-as Zvadban a 
tJrsulatban a legmagasabb izetZst E. KovJcs Gyula kapta, 250 Ft havi izetZse volt (e listJn nem 
szerepel felesZge illetmZnye); az 1873/1874-es nyJri Zvadban E. KovJcsnak szintZn 250 Ft, fe-
leségének 80 Ft havi díja volt.18 Az 1877/1878-as szini Zvadban E. KovJcs Gyula Zs neje egyｲtt 
nyJron havi 225 Ft-ot, tZlen havi 300 Ft-ot kerestek.19 TehJt ez ut{bbi Zvadban egyZvi izetZsｲk 
3150 Ft volt. Amikor a fZrj-felesZg havi gJzsijJt el｢ny‾sebben, kｲl‾n szJmoljJk (1873/1874-es 

15 MJtray-Betegh BZla: Az ûlet szhnfalai tarka vëzlatokban. Stein János Bizománya, Kolozsvár, 1880, 2–3.
16 MJtray-Betegh BZla levele Korbuly BogdJn intendJnshoz, 1876. jan. 6., RomJn OrszJgos LevZltJr Kolozs 

Megyei Fiókja, F. 313, Act. 86, f 53.
17 Az 1880-as Zvek Othello-recepci{jJr{l l. Bartha Katalin Ágnes, I. m., 234–273.
18 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F. 313, Act. 93.
19 Uo.

E. Kovëcs Gyula Bënk bën jelmezes fotzja 
(Forrás: KÁMSZ Dokumentációs Tára)

Törvényszéki határozat átirata a színház pénztárához 
(Forrás: Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja)
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Zvad), akkor Zvi 3960 Ft-ot is elk‾nyvelhetnek. BevZteleiket emellett a fZrj Zvi kZt jutalomjJ-
tékának díja (amely akár havi díjának a kikeresésével kecsegtetett),20 vidéki vendégjátékainak 
j‾vedelmei, rendez｢i s egyZb szinhJzi dijai n‾veltZk. (Mivel nem maradt fenn E. KovJcs GyulJnZ 
szerz｢dZse, nem tudjuk, hogy volt-e jutalomjJtZki bevZtele a szinZszn｢nek.)

Az id｢szakra vonatkoz{ szinhJzi zsebk‾nyvek tJrsulati adatai azt mutatjJk, hogy 1859-t｢l 
1864 áprilisáig Pataki Róza a Havi Mihály, majd Follinusz János igazgatása alatt a társulat tagja. 
E. KovJccsal val{ hJzassJgk‾tZsZnek Zve utJn (1866) ｯgy tｶnik, visszalZp a szinZszett｢l, s 
legközelebb 1874 és 1878 között szerepel a neve a Korbuly Bogdán intendatúrája alatti társulati 
nZvsorban (ezutJn sem jJtszik). Szerz｢dtetZsZt minden bizonnyal a fZrj szinZszi rangja Zs mｶve-
zet｢sZgi beosztJsa (1875 mJjusJt{l), tehJt intZzmZnyen belｲli hatalma is segiti. 

A KolozsvJrra vendZgszerepelni kZszｲl｢ Prielle KornZlia a szintZn szinZszn｢ n｢vZrZnek, 
Rónainé Prielle Lillának írott levelében pontosan erre a hatalommal való visszaélésre utal: „Kovács 
Gyula – mint mindenhat{ mｶvezet｢ – nejZt rJ er｢szakolta a k‾z‾nsZgre mint tJrsalgJsi szinZsz-
n｢t elZg tapintatosan arra nZzve, hogy visszatetszZst ne szｲlj‾n, miutJn sok segZd, de sok f｢-
szerepet is játszhatik, s ennek okáért oda most nem jutna be más valaki”21 Prielle a Pataky Róza 
kevZsbZ el｢ny‾s szinZszi kvalitJsaira utal a „rJ er｢szakolta” kifejezZssel – hasonl{ megitZlZs 
olvashat{ Korbuly egyik 1877-es levelZben is.22

A hJzaspJr kb. 4000 Ft-ot elZr｢ Zvi bevZtele kevZsnek bizonyult k‾ltsZgeik fedezZsZre. Mint-
hogy nem ismerjｲk kiadJsaikat: a szJllJs (kolozsvJri G‾r‾g templom u. 1. sz. alatti bZrlemZnyｲk 
után), étkezés, a professzióval járó gondos öltözködés költségeit, a gyerekekre és cselédre for-
dított összeget, s más egyéb nem ismert költségeiket, csak konstatálhatjuk eladósodásukat. 
LZnyeges viszont megemliteni, hogy a szinZszn｢k szinpadi ruhatJrJt nem biztositotta a szinhJz, 
s ezt maguk kellett el｢JllitsJk, ami t‾bbnyire nem kevZs tehertZtelnek bizonyult.

E. KovJcs GyulJnZ segZlykZr｢ levelei, amelyeken a kZtsZgbeesZs Zs tehetetlensZg Zrz｢dik, 
korJntsem a MJtray-Betegh BZla k‾nnyed stilusJban ir{dtak.

1877 augusztusJban Pataki R{za igen zaklatott, olykor ‾sszefｲggZstelen mondatokban fo-
galmaz{ levelet ir NagyvJradr{l Korbuly intendJnshoz. El｢sz‾r is lesz‾gezi, hogy vZgszｲksZgben 
ir, Zs fZrje tudta nZlkｲl. Panaszkodik, hogy ma mZg csak nem is ebZdeltek, Zs kZr 100 vagy 200 
Ft kölcsönt. Idegenek között vannak, nincs kihez fordulniuk. Skandalumnak tartja, hogy havi 20 
forintb{l kell megZlniｲk a szJmtalan izetZslefoglalJs miatt. KolozsvJrra is kell izessen, Zs 30 Ft 
elmegy az itteni szállásra is. Amire berendezkedett Váradon, a havi gagé el is ment. Három sze-
mély pedig 26, 7, ill. 11 Ft kölcsönpénz meg nem adása miatt be is perelte.23 

1877. augusztus 23-Jn Korbuly BogdJn intendJns a k‾vetkez｢ket k‾zli T{th J{zseffel: 
„E. KovJcs GyulJZkt{l azt hivZm ment leszek amid｢n innen elutaztak... azt az igZretet tettZk, 
hogy t‾bbet nem zavarnak. (…)VZgezzZk be VJradon az utat, s keressenek mJs bolondot, mert 
mJr igen sokszor vettZk igZnybe tｲrelmemet.”24 Ennek ellenZre kｲld kZt levelet Zs egy 200, meg 
egy 300 Ft-os vJlt{t is.

20 A korszak szinhJzi rendszerZben a szintJrsulatok vezet｢i a tagokkal k‾t‾tt szerz｢dZsｲkben kik‾thettZk, 
hogy egy Zvadban az illet｢ tag egy vagy kZt jutalomjJtZkot adhat az Jltala vJlasztott el｢adJsban, melynek 
fele bevétele a tagot illette meg. L. Szentgyörgyi István jutalomjátékainak bevételeit. Bartha Katalin Ágnes: 
SzinhJzi izetZs mint a karrier mutat{ja: Szentgy‾rgyi IstvJn j‾vedelmei. Erdélyi Múzeum. 2010/1−2. 121–
123. Szentgyörgyi István esete jó ellenpéldája lehet E. Kovácsénak: a színházi világban jóval kevesebb 
izetZssel, mint ami a h｢sszinZszeknek jJrt, gondos beosztJssal mZg hJzat is lehetett vJsJrolni.

21 OSZK Ktt. Bp., 1876. jan. 15.
22 Korbuly Bogdán levele Tóth Józsefhez 1877 szeptemberében jelzi, hogy a lapok verik E. Kovács Gyulánét, 

csodálkozik Gyulán, hogy miért szerepelteti olyan darabokban, ami nem fog beválni. Román Országos 
Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 108, f 150.

23 V‾. RomJn OrszJgos LevZltJr Kolozs Megyei Fi{kja, F 313, Act. 108, 274−276.
24 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 108, 277.
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1877. szept. 18-Jn KolozsvJrr{l E. KovJcs GyulJnZ ｯjabb k‾ny‾rg｢ levelet meneszt, ezｯttal 
Tóth Józsefhez, a színházi pénztárnokhoz (nagyváradi tartózkodása idején ideiglenes igazga-
t{ volt). Legkevesebb 300 Ft-ra van szｲksZgｲk, hogy kimozduljanak VJradr{l, Zs kZri, hogy a 
k‾vetkez｢ tZlre legalJbb havi 100 forint megZlhetZsi pZnzt biztositsanak nekik.25 Ugyanaznap, 
1877. szept. 18-i levelZben Korbuly intendJns k‾zli T{thtal, hogy KovJcst{l egy rakJs k‾ltsZgr｢l 
beszJmol{ levelet kapott, KovJcsZknak mindenｲket lefoglaltJk, s ｯjabb 250 Ft-ot kZr a szinZsz. 
Mivel E. KovJcs jutalomjJtZkJra kZszｲl, el｢legkZnt kZrnZ ezt az ‾sszeget, de Korbuly nem akar 
engedni a zsarolásnak.26 Szeptember 19-i levelZben Korbuly mZg k‾zli T{thtal, hogy E. KovJcs 
GyulJnZ is megy NagyvJradra, nem tudott szabadulni t｢le, Zs adott neki ｯjabb 30 Ft-ot.27 

EzZrt sem lep｢dｲnk meg a mJr egyre kezelhetetlenebbZ vJl{ helyzeten, amit az 1878. jｯnius 
18-i vJlasztmJnyi ｲlZsen terjeszt el｢ T{th J{zsef pZnztJrnok: „a szinhJzi tagok nagy rZsze ellen 
szJmos izetZsletiltJsok Zrkeznek be, s pedig dacJra annak, hogy az ｯjabb t‾rvZny csak 600 
Ft-on felｲl rZszt engedZlyez bir{ilag lefoglaltatni, ennZl sokkal t‾bb vitetik el, miJltal szJmtalan 
baj az intZzet Zrdekeire visszahat{lag keletkezik. EzZrt cZlszerｶ volna folyamodni, hogy az ｯjabb 
törvény az itteni nemzeti színház tagjaival szemben is alkalmaztassék”28 

K. Papp Mikl{s (ir{, szinikritikus, t‾rtZnZsz, lapalapit{, szerkeszt｢) hagyatZkJban fennmaradt 
E. KovJcs GyulJnZ levelei szintZn a kZtsZgbeejt｢ anyagi helyzetｲkr｢l vallanak, ill. az ｯjabb pesti 
szerz｢dZs tervZr｢l, amir｢l le szeretnZ beszZlni fZrjZt: „… ez el｢tt hat Zvvel Zppen igy makacs-
kodott fZrjem, Pestre mentｲnk, felmenve volt 400 ad{sJgunk – visszatZrve lett négyezer és ez 
nevekedett mint a gomba, nem balsJg, nem hiｯsJg vitt engem szinpadra – nem ok nZlkｲl nyel-
tem Zs nyelem Zn Jtvirrasztott Zjjeim utJn csak keserｶ labdacsot – tennem kellett, tennem kell, 
mert négy gyermekem van,29 semmim sincs, és ha férjem beteg lesz az éhség ellen sem lesznek 
gyermekeim biztositva. (…) Mai nap 3000 ft ad{ssJgunk van. MJtray mondta, hogy el akarjJk 
hitetni a k‾z‾nsZggel, hogy E. KovJcs Gyula nZlkｲl nincs intZzet. Ez is bosszant, gy｢zze meg, 
hogy ne akarjon Pestre menni.”30 Egy másik, szintén ekkoriban íródott levél a 3000 Ft adósságot 
emliti, Zs 15 forintot kZr ad{illetZkre, hogy bｯtoraikat ne vigyZk el. A keltezZs nZlkｲli levelek kb. 
1876 k‾rｲl ir{dhattak, amikor E. KovJcs GyulJnZ ismZtelten a kolozsvJri tJrsulat szinZszn｢je, s 
ｯgy Zrzi, ezt meg is kell indokolja K. Papp Mikl{snak (akinek felesZge Szab{ Pepi kollZgan｢je): 
nem hiúság, hanem anyagi kényszer miatt játszik.

E. KovJcs Gyula szJmJra a pesti Nemzeti SzinhJzhoz val{ szerz｢dZs tｶnik megoldJsnak, 
azonban nem kivJn a kolozsvJri Nemzeti SzinhJzt{l ad{ssJgai t‾rlesztZse nZlkｲl megvJlni:

„T‾rlesztend｢ ‾sszegek, becsｲletsz{ – kｲl‾nfZle pZnzbeli dolgaim, mellyeket a kitett id｢ el｢tt 
rendbe nem hozhatok lehetetlennZ teszik tJvozJsomat mZg a legkecsegtet｢bb kilJtJsok dacJra 
is. Erre becsｲletszavamat adom ‾nnek.”31

Az 1877/1878-as szini idZny vZgZn tJvoz{ E. KovJcs GyulJt gr. EszterhJzy KJlmJn aleln‾k 
javaslatJra a vJlasztmJny 400 Ft anyagi elismerZsben rZszesitette a rendkivｲlien el｢irJnyzott 

25 RomJn OrszJgos LevZltJr Kolozs Megyei Fi{kja, F 313, Act. 108, 248−250.
26 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act 108, 375.
27 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, Act 108, 384.
28 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Reg. 8, f. 397.
29 Eddigi kutatJsaim alapjJn arra a k‾vetkeztetZsre jutottam, hogy Pataki R{zJnak fZrjhez menetele el｢tt mJr 

volt kZt gyermeke, akik korJbbi kapcsolatJb{l szJrmaztak. Minden val{szinｶsZg szerint gr. EszterhJzy 
Géza volt az apjuk és anyjuk családnevét viselték. Vö. Rónainé Prielle Lilla levele Prielle Kornéliához, Nagy-
várad, 1864. máj. 12. OSZK Ktt.

30 MOL, P 2269. K. Papp Miklós hagyatékának maradéka. 31. tétel.
31 E. Kovács Gyula levele Tóth Józsefhez, 1877. júl. 19. Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 

313, Act. 108.
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‾sszegb｢l.32 1878 JprilisJt{l a pesti Nemzetihez szerz｢dik Zs 1881-es kZnyszerｶ elj‾vetelZig 
játszik Pesten.

K｢r‾si LJszl{ E. KovJcs GyulJr{l mZg annak ZletZben megjelent mｶvZben, az Ifjｮsëga, Meg-
hasonlësa, K}ltûszete, Mｵvûszete, Hazaisëga c. fejezetekben Zrtekezik ZletmｶvZr｢l, egyetlen 
utalást tesz is anyagi megszorultságára: 

„Budapest nem válhatott Kovács Gyulának állandó lakhelyévé. Meghalt Szigligeti [1878 janu-
JrjJban], s benne KovJcs Gyula legjobb pJrtfog{jJt vesztette el. A nemzeti szinhJz intZz｢ k‾rei 
sohasem voltak j{akar{i Zs sohasem tudtJk mZltJnyolni ez ambiczi{zus mｶvZsz tehetsZgZt. 
BecsvJgyJval is visszaZltek sokszor, mely inkJbb Jldozik mｶvZszi hivatJsJnak szｶk‾s viszonyok 
k‾z‾tt, semhogy alacsonyabb czZlok eszk‾ze legyen j{ izetZs mellett. 1869-ben is, mikor a 
nemzeti szinhJzhoz szerz｢dtettZk, els｢ rendｶ szerepeket jJtszott harmad rangｯ izetZssel. Ily k‾-
rｲlmZnyek k‾z‾tt, s a pusztJn eszmZnyeknek Zl｢ idealizmusa mellett, mely nem engedte, hogy 
jó gazdává legyen: anyagi zavarokba jutott. Mindez okok arra bírták, hogy elhagyja a nemzeti 
szinhJzat s 1881-ben KolozsvJrra ment. S ez id｢ {ta KolozsvJrt van, hol ｢ val{sJgos nemzeti Zs 
mｶvZszi misszi{t teljesit, mely egZsz ErdZlybe kiterjed.”33 

1881-es tJvozJsJnak nyom{sabb oka volt, amit ha K‾r‾si LJszl{ ismert is, nem osztott meg 
olvas{ival, hisz a „pusztJn eszmZnyeknek Zl｢ idealizmusa” kZpbe nem illeszkedett egy becsｲlet-
sZrt｢ ｲgy, amelyet felesZge vJlt{hamisitJsa okozott.

A korabeli lapok irtak az ｲgyr｢l, az intZzmZnyen belｲli k‾vetkezmZnyekr｢l Prielle KornZlia 
levelZnek k‾sz‾nhet｢en szerezhetｲnk tudomJst: „… olyan darabokra kZszｲlnek, melyben nem 
játszom, legfeljebb egy kis rész próba Proletárokból, mivelhogy a Kovács Gyula szerepeit Feleky 
fogja játszani. Igen, Kovács Gyula eljátszotta sorsát a nemzeti színpadon, jól mondta vagy írta a F. 
lapok hogy »fZri sorsa az asszony«, az a boldogtalan asszony odJig jutott, hogy hamisitott, mire 
aztJn a fZrjZnek helyzete a n. szinhJznJl r‾gt‾n felfｲggesztetett, Zs egy 8 szemZlyb｢l ‾ssze ｲlt 
jury ugy itZlt felette, hogy: csak akkor foglalhatja vissza JllJsJt, ha nejZt｢l t‾rvZnyesen elvJlt. MJr 
megkezdte vJl{p‾rZt, addig is KolozsvJron vendZgszerepel. Kｲl‾nben ez mJr kZthetes dolog, 
csak nem érkeztem írni róla.”34

A F｡vërosi Lapok 1881. nov. 29-Zn a k‾vetkez｢ hirt k‾z‾lte, amelyre Prielle is utalt: „FZri sor-
sa az asszony. E. Kovács Gyula, a nemzeti színház tagja, a lapok nyílt terében nyilatkozatot adott 
ki, melyben felhívja mindazokat, kik felesége aláírásával ellátott adóssági okiratok alapján ellene 
vagy felesZge ellen k‾vetelZssel birnak, hogy dr. Szohner Lajos ｲgyvZdnZl (nagykorona-utca 14. 
sz.) az eredeti ad{ssJgi okiratokkal nov. 29-t｢l dec. 7-ig d. u. 5−7 {ra k‾z‾tt sajJt Zrdekｲkben 
Zs annJl bizonyosabban jelentkezzenek, mert ｢ a felesZge ellen, k‾nnyelmｶ ad{ssJgcsinJlJsai 
miatt, a válópört már megindította és igy az összes viszonyok teljes ismeretével kell bírnia, hogy 
a további intézkedéseket megtehesse.”

Mind a pesti, mind a kolozsvJri szinhJzi t‾rvZnyek szigorｯan rendelkeztek a szinhJz szerz｢-
d‾tt tagjait, s ezzel az intZzetet is Zrint｢ becsｲletbeli kZrdZseket illet｢en. A szinhJzi t‾rvZnyk‾ny-
vek megszabták a színházi alkalmazottakkal szemben támasztott elvárásokat mind a színházon 
belｲl, mind pedig a k‾z‾nsZggel val{ kapcsolatukat illet｢en. A t‾rvZnyk‾nyv kｲl‾n fejezetben 
tárgyalta a törvénykiszolgálásra (színházi törvények elleni vétségek kivizsgálása) vonatkozó sza-
bályokat. Ezen etikai kód szerint illett viselkedni és öltözködni, mind a színházban, mind pedig 
a városban. Például a kolozsvári Nemzeti Színház 28. paragrafusában ez áll. „Oly tagot, ki az 
intZzet becsｲletZt sZrt｢ vZtket k‾vet el, vagy kit polgJri hat{sJg fenyit｢ kereset alJ vesz, az 

32 Szhnhëzi vëlasztmënyi jegyz｡k}nyv VI: 1868–1879. 1878. Jpr. 25-i bejegyzZse, RomJn OrszJgos LevZltJr 
Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Reg. 8, f. 395. 

33 K｢r‾si LJszl{ dr. (szerk.): Korrajzok: E. Kovács Gyuláról. Kortörténeti Könyvtár, 1896. Patria Részvénytár-
saság nyomdája, Budapest, 1896. 116–117.

34 Prielle Kornélia levele Rónayné Prielle Lillához, 1881. dec. 4. OSZK Ktt.
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igazgat{sJg kJrp{tlJs nZlkｲl elbocsJthat: s ilyennel a t‾bbi tag sem tartozik szinpadra lZpni.”35 A 
t‾rvZnykezZs, amint lJthatjuk, a hJzassJgban Zl｢ felek cselekedeteire is kiterjedt.

A házaspár eddigi ismereteink szerint nem vált el, E. Kovács inkább a pesti Nemzeti elhagyá-
sa mellett döntött. 

Visszaj‾vetelekor, dec. 10-Zn az Othellóban lépett fel mint vendég. A Kelet c. újság Nemzeti 
SzinhJz cimｶ rovata dicshimnuszokat zeng az el｢adJs kapcsJn: „E. KovJcs Gyula ｯr visszatZrte, 
annyit jelent, hogy szinpadunkra egy darab szJlla alJ a mｶvZszet igazi egZb｢l, ennek legmaga-
sabb rZgi{ib{l. Ily dｯs phisikumnak hazJnk mｶvZszei k‾zt alig talJlhat{ tJrsa, legkevZsbZ minJ-
lunk, a tragikai szerepk‾rben munkJs Zrtelmet s kritikai er｢t pedig mi nZlkｲl‾ztｲnk mindeddig 
legsajnosabban”.36 Az el｢adJsr{l nem sz{l b｢vebben, inkJbb a szinZsz els｢ vendZgf‾llZptZnek 
‾rｲl, hogy Budapest utJn KolozsvJrra is elhozta Othell{jJt. VendZgel｢ad{kZnt jJtszik 1881. de-
cemberZt｢l, majd 1882 JprilisJt{l immJr vZglegesen a kolozsvJri szinhJz k‾telZkZbe lZp. Fenn-
marad{ 1883/1884-es szerz｢dZse szerint „E. KovJcs Gyula f｢rendez｢ Zs h｢s, szerelmes, drJ-
mai szinZsz, az intZzet els｢rendｶ tagja” havi 286, 66 Ft, Zvi 3440 Ft-ot kapott, amihez egy nyJri 
s egy téli jutalomjáték bevétele is járult.37

KortJrsai ZrtZkeltZk sokrZtｶ szinhJzi Zs szinZszi t‾rekvZseit, s t‾bbnyire idealizmusJval ma-
gyarJztJk, ill. elnZz｢leg kezelhettZk az anyagiakkal val{ ｲgyetlen gazdJlkodJsJt. (Amint lJthattuk, 
minden bizonnyal felesZge sem volt alkalmasabb a pZnz gondos beosztJsJra.) Janovics Jen｢ 
szerint „Igazi apostola volt a magyar szinpadnak. 9tt‾r｢. Azoknak egyike, akik a sors-harag-
gal, ｲld‾zZssel, gｯny ZlZvel diadalmas szivvel kｲzd‾ttek meg, a nyomorｯsJggal h｢sbｲszkZn 
szállottak szembe, a régi gárda óriásainak, akiknek nevére fellángol az oltár és feldobog min-
den magyar sziv. Tiszta lelkZr｢l a lZtZrt val{ keserｶ tusakodJs sem tudta let‾r‾lni a k‾ltZszet 
hímporát.”38 Kassai Vidor kevZssZ patetikus, igen emberi visszaemlZkezZst ad a szinZszr｢l: 
„E. KovJcs Gyula klasszikus t‾rekvZsｶ, szorgalmas mｶvZsz volt, t‾bb ZrzZkkel Zs igyekezettel, 
mintsem kiviteli er｢vel; gJtoltJk kissZ hajlZkonytalan hangja Zs szervezete. Kｲl‾nben lantos k‾lt｢ 
Zs k‾nnyelmｶen j{szivｶ ember is volt – a k‾rｲlmZnyekhez kZpest. (…) Mint ember s mint szinZsz: 
rokonszenves. BJr folyton pZnzzavarokkal kｲzk‾d‾tt, mZgis megelZgedett Zs j{kedvｶ cimbora 
tudott maradni. Sok tekintetben ma is talJny el｢ttem. HiJnyai mellett is elismerZssel kell E. KovJcs 
Gyulának adóznom, mert Egressy Gábor óta (ki rokona és példaképe volt), meg Tóth József 
{ta szinZszetｲnk leger｢sebb fZritragikai JbrJzol{jJnak tartom (MolnJr Gy‾rgy nem hevｲlt, Nagy 
Imre nem tanult).”39

J{maga ironikusan Pest Zs KolozsvJr k‾z‾tti gyakori elszerz｢dZseir｢l ezeket jegyezte fel egy 
húszéves kolozsvári tartózkodását kimutató lapocskára:

„E. KovJcs Gyula KolozsvJron: KolozsvJrra j‾ttem Pestr｢l el｢sz‾r 1865. oct. 27. Elmentem 
NvJrad Aradra 1866. Apr − ½ Zv. Visszaj‾ttem KolozsvJrra – 1868. Apr. Elmentem Pestre vissza 
– 1869. Apr. – 1 év. Visszajöttem Kolozsvárra – 1870. Apr. Visszamentem Pestre – 1878. Apr. 
– 8 Zv. (VendZgszerepeltem 1881. dec. 10-t｢l 1882 febr. 10.) Visszaj‾ttem KolozsvJrra – 1882. 
apr. Itt vagyok az{ta folyton. – 1893 – 11 Zv. T‾lt‾ttem tehJt ‾sszesen KolozsvJrt mJig 20 Zs ½ 
évet. Lehetetlen észre nem venni, hogy egész életemben: Áprilist jártam! Szerencsétlenségem 
megfejtése: íme! Kolozsvár. 1893. január 13.”40 

35 KolozsvJri Nemzeti SzinhJz t‾rvZnyk‾nyve 1873. mJjus 1-t｢l kezdve. KolozsvJr. Ny. K. Papp Mikl{s 1873, 
7.

36 Kelet. 1881. dec. 13., 282. sz.
37 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 145, f. 9.
38 Janovics Jen｢, I.m., 106.
39 Kassai Vidor: Emlékezéseim (Kozocsa Sándor szerk.). A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 

1940. 272–273.
40 Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Fiókja, F 313, Act. 20, f 7.
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KÖZEL ÉS TÁVOL

ÉletrajzJnak nZhJny dokumentummozaikjJb{l lJthattuk, hogy E. KovJcs Gyula kiemelked｢ 
szinhJzalkot{i mｶk‾dZse a jelzett id｢szakban komoly egzisztenciJlis problZmJk k‾zepette zaj-
lott. Eddigi szinhJzi recepci{jJb{l Zrthet｢en kreativitJsa, rendez｢i, szceniroz{i, fordit{i munkJs-
sJga, s f｢kZnt szinZszi mｶk‾dZsZre tev｢d‾tt jelent｢sebb hangsｯly. A levZltJri dokumentumok-
nak k‾sz‾nhet｢en az Zletm{djJnak gazdasJgi viszonylataiba val{ betekintZs rZvZn egy olyan 
magJnZleti E. KovJcs Gyula-i Zn is lJthat{, amelyet t‾bbnyire elfedtek szinpadi szerepei, egyZb 
nyilvános szereplései, publikált visszaemlékezése és a róla szóló kortárs leírások. 

A mindennapos anyagi gondok itt a szinZszi elhivatottsJg, elk‾telez｢dZs Zs munka er｢teljes 
megnyilvJnulJsJt kZpesek el｢hivni. S itt nem csak a kivZteles tehetsZg Zs elhivatottsJg (amely 
kZpes felｲlemelkedni a napi gondokon) lZnyeges csupJn, hanem a szinhJz intZzmZnyZnek sze-
repe Zs hatJsa is. A megk‾t‾tt szerz｢dZsek rZvZn E. KovJcs Gyula kZnyszerｶ-kiszolgJltatott 
helyzetZt a KolozsvJri Nemzeti SzinhJz Zs pJrtol{i k‾zege kiemelked｢ mｶvZszi t｢kZvZ tudta 
fordítani. 


