
Vándorszínészek és színjátszás Szolnok megyében

A megye színpadi életének kutatásával úgy érzem, adósságot törlesztünk a
múlttal szemben, ha felidézzük az elődöket, a múlt század dicsőséges színi küzdel-
meit, azokat a „vándorkomédiásokat", akik fáradságot, nélkülözést, sokszor gúnyo-
lódást semmibevéve hivatásszeretetből, a nemzeti kultúra felemelése érdekében
vívták harcukat.

Az első magyar színtársulatot Kelemen László jogász szervezte Budán 1790-ben.
Színtársulatának tagjait lelkes fiatalokból toborozta, kik addig csupán iskolai szín-
játszást láthattak és legfeljebb hazai német színpadok játékait csodálták. Érezték a
nemzeti felszabadulás idején, hogy tenniök kell valamit a magyar nyelv és nemzeti
érzés ápolása érdekében. Az első magyar nyelvű „színészektől" előadott játékban
1790. október 25-én gyönyörködhettek Pest-Buda színpártoló lakói. 1792-ben országos
gyűjtést indítanak a színjátszók érdekében. A vármegyék nagy búzgósággal állnak
melléjük. A Jász-Kun Kerület ebben az esztendőben 102 forintot küldött a színészek
támogatására.

A felsorolt társulat tagjai csoportokba verődve és megszaporodva „vidékre"
mentek, Debrecenben, Nagyváradon, Erdélyben játszottak.

A vidéki színpadokon játszik a pesti színház megnyitása (1837.) után is Kántorné
és 1839—1852-ig a Jászberényben született Déryné^ A magyar színműirodalom és szín-
ház fejlődésével párhuzamosan alakul ki Szolnokon, illetve a megye mostani terü-
letén a színjátszás. Mint érdekességet megemlítjük, hogy Szolnok város szülötte,
Verseghy Ferenc ott van a magyar színház bölcsőjénél, idegen, főleg görög drámákat
fordít magyarra már az első pesti színtársulat részére, sőt 1798-ban az első debreceni
színlap tanúsága szerint Kotzebue egyik drámáját (A szerelem gyermeke) Verseghy-
fordításban adták elő.

Megyénkben is, mint sok helyen a vándorszínészek, csak a melegebb hónapok-
ban kerestek szállást.

Az első adatunk 1819. októberéből maradt ránk. E szerint Szilágyi _Pál színtár-
sulata (1857-ben a Pesti Magyar Színház tagja lett) ekkor adta elő a Tündérlak
Magyarhonban c. művet oly nagy sikerrel, hogy az előadást új jegyváltással azonnal
megismételték a darab első eljátszása után és utána a szolnokiak a színészeket meg-
vendégelték. Szilágyi Pál már 16 éves korában működött a pesti társulatnál
(sz. 1793), résztvett a lipcsei csatában és utána mint vándorszínész társulatainak
egyik leghasznosabb tagja volt. Később a pesti színházban, mint komikus tűnt ki.
Emlékiratit leánya, BulsQvszkyné _Szilágyi Lilla „Egy nagyapa regél" címen jelen-
tette meg a Nefelejcs 1859-60. évfolyamában.

1827-ben már Jászberényben is játszottak színészek, a „községházán" állították
fel színpadjukat. Talán ennek a csapatnak a hatására alakult a műkedvelő gárda,
mely Kisfaludy Károly Ilkáját adta elő nagy sikerrel.

. - 181 —



i834"ben Balog ístván színtársulata Gyöngyösön szerepelt és onnan rándult át
Jászberénybe. Balog Istvánról kissé részletesebben illik beszélnünk. A korai magyar
színészet egyik legnagyobb szervezője (sz. Lucs, Baranya m. 1790, meghalt Buda-
pesten 1837-ben). Pesten jogászoskodott és 1810-ben színésznek állt be. Katona
Józseffel együtt is szerepelt, akinek Mi az oka, hogy Magyarországon a játékszíni
költőmesterség lábra nem tud kapni (1821) c. értekezése oly hiteles képet nyújt a
századeleji színjátszás nehézségeiről. Balog vidám, jókedélyű ember volt, nyugha-
tatlanul vándorolt mint színész évtizedekig, és szinte minden magyar színészt ismert,
mint ahogyan őt is ismerték kollegái. Már említettük, hogy az ő igazgatásával indult
meg Székesfehérvárott a színjátszás. Kunszentmiklóson, Pakson, Kalocsán, Veszprém-
ben, Vácott, Losoncon, Nyitrán, Galántán, Zircen, Füreden stb. tapsolták meg jóízű
humorát. Inkább kisvárosokat, falukat látogatott társulatával és a nép művelésérc
hivatást érzett. Szépirodalommal is foglalkozott, bohózatokat is írt, s ezek inspirálták
Gaál Józsefet és Szigligeti Edét vígjátékok írására. Vígjátékai közül megemlítjük
legnagyobb sikerű darabjait: Angyal Bandi, Csernay György, Zsák megtalálja folt-
ját stb. A műsorgondokkal küzdő első színtársulatoknak eredeti magyar darabokat
adott. A Ludas Matyit is először ő dolgozta fel színpadra (Kiadta Bayer József,
Régi Magyar Könyvtár, 1898). A Hölgyfutár, Magyarország és Nagyvilág c. folyó-
iratokban humoros elbeszélései jelentek meg. Színháztörténeti szempontból nagyon
értékes ránk maradt naplója, melyet Barna János adott ki (Balog István naplója,
Makó, 1928).

Naplója hű tükre a vándorszínészek nyomorúságos életének. 1820-ban kezdte
írni Kunszentmiklóson és 1838-ig vezette. Szűkszavú feljegyzéseiből megtudjuk, hogy
Gyöngyösön 1834-ben 70 előadást tartott, 1836-ban Jászberényben, Szolnokon, Abony-
ban, Cegléden játszott. Jászberényben ekkor 44 előadása volt. Kisebb helyekről,
vagy ahol nemigen volt érdeklődés, egy-két előadás után továbbálltak. Legtöbbször
kocsmában, vendéglőben, földesúri kastélyban, sőt sokszor a szabad ég alatt is ját-
szottak. A közönség érdeklődését fokozták azzal is, hogy gyakran a nagyobb művek
előtt egyfelvonásosokat játszottak. A közönség nagyon szerette az ún. quodlibetet,
az egyveleg műsorokat. Egy estén például három különböző mű egy-egy hatásos
felvonását adták elő és gyakran voltak műsoron tablók, hazafias tartalmú néma-
képek. Az előadásokat tánccal, énekkel, zenével fűszerezték, és nagy gondjuk volt
az akkori kezdetleges technikai felszerelések között is a kivilágításra, görögtűzre,
tűzesőre stb. A szépirodalmunk is tükrözi a vándorszínészek küzdelmes múltját,
gondoljunk csak Petőfi színészverseire, Arany Bolond Istókja II. énekére, Vas
Gereben, Jókai regényeire stb. Az előadott darabok címe fényt vet a lelkesedésre
és a közönség ízlésére is. A műsorban népdalok is szerepeltek műdalokkal együtt.
Estve jött a parancsolat, Kalapom szememre vágom, Ne menj rózsám a tarlóra kez-
detű dalokat ő népszerűsíti az országban.

Naplójában szorgalmasan feljegyzi a napi forint-bevételeket, olykor a kiadá-
sokat is. A vendéglői helyiség bére egy estére 2-3 Ft, a zene bére 2-3 Ft volt átla-
gosan. Balognak nagy érdemei vannak színészeink foglalkoztatása terén is.

Egy 1835-i naplófeljegyzésében ruháinak, személyes használati tárgyainak leltá-
rát is megörökítette: „1 új kalap, 1 fekete új nadrág, 1 trikó ócska, 1 nyári ócska
nadrág, 1 fekete strimfli, 2 ing, 2 gatya, fehér kesztyű, előing 2-3 gombbal, nyári
rossz kaput, 2 vánkos ciha, 3 vánkos, 1 derékalj paplan, ágyterítő, ócska köpenyeg,
2 fehér derék, fehér ujjatlan ruha, zöld kendő nyakra, 1 másli, 1 fodros kendő."

Ilyen szegény volt akkoriban egy vándorszínész-direktor ruhatára. Balognak
családi élete sem volt boldog. Mily sivár életkörülmények rajzolódnak elénk a
következő megjegyzéseiből: egy lélek sem jött be (az előadásra), azért megszöktek
Gál Guszti és Magos. Tizenöt forintommal megcsaltak". . . „Senki sem jött, pedig
10 óráig vártunk". Műsorrepertoárjuk nagyon bő volt. Szinte minden nap más-más
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darabbal kellett fellépniük, mert különben nem lett volna közönségük. Ilyen körül-
mények között a színészek közül nagyon kevesen tudták megtanulni szerepüket, pró-
bákról alig lehetett szó, a színészek nagyrészt a súgóra támaszkodtak, megrövidí-
tették, leegyszerűsítették a szöveget. Sok színésznő még olvasni sem tudott, úgy kel-
lett beszéddel megtanítani a szerepére. Volt rá eset, hogy elegendő színész sem volt
a darab szereplőihez, hiszen 7-8 tagra csökkent társulatok is működtek. Az igazgatóé
volt a felszerelés, a színpadi kellékek, a kocsi, ló. A vándorló színészek (a kocsin
olykor csak a nők fértek el a díszletek tetején) a kíváncsi szemeknek derűt hoztak,
de gyakran gúnykacajt is váltottak ki. Mily nehéz volt a színészek elszállásolása!
Még jó, ha akadtak jótét lelkek, kik befogadták őket éjszakai szállásra, ahol nem
volt vendéglő. Hány tiszteletjegyet kellett kiosztaniuk valamilyen szolgáltatásért,
színpadi rekvizitumért, padokért, székekért. Rendező, ügyelő, díszletmester stb.
külön nem volt, a színészeknek kellett mindenről gondoskodniuk, s még jó, ha olyan
tehetség volt köztük, mint Arany János, ki vándorszínész korában díszleteket fes-
tett, a mennydörgést, ágyúlövést utánozta, s éjjel a díszletkoporsóban a halotti
gyertya fényénél Shakespeare-t olvasott eredetiben. Petőfi kopott ruhájában halhatat-
lanságról álmodozott és vándorlásai közben gyűjtötte élettapasztalatait.

Balog Naplójában az 1834-i jászberényi szereplésüknek pontos adatait olvas-
hatjuk:
Szept. 13. Szombathelyi tolvajok. Trencséni vérmennyiegző. 10,— Ft.

(A pénzösszegek a bevételt jelzik.)
„ 14. Ludas Matyi. 30,— Ft.
„ 16. Sírásó. Szabó legény. 20,— Ft.
„ 17. Zűrzavar. 25,— Ft.
„ 18. Háladatosság ünnepe. Sz. M. Bemete. 25,— Ft.
„ 20. Bátbori Mária (feleségemé) — (jutalomjáték!) 30,— Ft.
„ 21. Falusi borbély. Bakács Elek. 49,— Ft.

Szünet miatt öt napot pauzáltunk.
„ 27. Béla futása. Pesti gyilkos. Jánosi Máriáé. 28,— Ft.
„ 28. Háziorvosság 25,— Ft.

30. Kedd. Hajótörés. 13,— Ft.
Okt. 1. Szerda. Bánom, hogy megházasodtam. 12,— Ft.
„ 2. Csütörtök. Hunyadi László halála. 20,— Ft.

4. Tündér Ilona. 60,— Ft.
„ 5. Cserni. 50,— Ft.

6. Kartigám. 40,— Ft.
„ 7. Andalgó. Levél lopó. Báránybőrbe bújtatott farkas. Vaskorona.
„ 9. Lumpaci. Balog einamja. 60,— Ft.
„ 11. Csörgő sapka. Hevesié. 40,— Ft.
„ 12. Jupiter Theatruma. Dámák diadala. Országútfélen lévő ház. Párkák. 50,— Ft.

Balog 1836. májusában Szolnokra vándorol társulatával. Szolnoki feljegyzéseit
így kezdi: Száló (terembér) 2,- Ft. Muzsika 2 Ft 30 krajcár, . . ., majd naplószerű
bejegyzéseit így folytatja:
Május 18. Siketnéma. Rómeó és Júlia. 20,— Ft.

„ 19. Henrich Vilhelmina. 25,— Ft.
„ 21. Botcsinálta doktor. Egri tánca. 25,— Ft.
„ 22. Pünkösd vasárnap. Bohó Misi. 50,— Ft.
„ 23. Pajzán ifjú. 30,— Ft.
,, 24. Lumpacii vagabundus. Kis Balogné einamja. 70,— Ft.
„ 26. Elevenholt házaspár. Báránybőrbe bújtatott farkas. Egri tót tánca. 20,— Ft.
„ 28. Garabonciás diák. Az én beneficiumom. 30,— Ft.
„ 29. Csörgő sapka. 30,— Ft.
„ 31. Halottrabló. Nagynéé ••>.',. 38,— Ft.

Június 2. Űrnapján. Doktor Pipitér. 30.— Ft.
„ 4. Frigyes! Elek. Ménesi, Ménesiné einamja. 20,— Ft.
„ 5 Vasárnap. Üjhold vasárnapi gyermek. 30,— Ft.
„ 7. Tigris Róbert. Rozi és Magyaré. 20,— Ft.
„ 9. Ludas Matyi. 20,— Ft.
„ 11. Tündér Ilona. Földi és Szőnyi einamja. 20. Ft.
„ 12. Cserni. Szabadban, az udvarban. 80,— Ft.

Az előbbiekből kitűnik, hogy Balog 1836-i jászberényi és szolnoki vendégszerep-
lése idején társulata már nagyobb létszámú lehetett, mint 1834-i jászberényi tartóz-
kodása idején. Akkor csak 4 színész (felesége, Jánosi Mária, Hevesi, Bakács Elek),
1836-ban pedig 16 színész (Mesteri, Földi György, Breznai, Rozi, Fáyné, Magyary,
Lizi, Pepi, Béla, Tar, Mari, Egri. Ki', Balogné, Nagyné, Ménesi, Ménesiné'és Szőnyi)
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nevét emlegeti jutalomjátékuk alkalmával. 1834-ben 8-10, 1836-ban pedig 20-22 tagból
állhatott társulata.

A színre hozott művek közül a legtöbb a feledésbe ment. A szűkszavú feljegy-
zésekből, a szerző nélküli címekből nem sok hámozható ki, de a bevétel feltünteté-
séből következtethetünk, hogy a közönség körében leginkább a komikus előadások
arathattak sikert és láthatjuk azt is, melyik színészt szerették legjobban, kinek a
jutalomjátékán volt a legtöbb a bevétel. Sok a romantikus, szentimentális, hatás-
vadászó darab. Ezek a művek nagyobb városok színpadjain is elhangzottak, öröm-
mel fedezzük fel a címekből Shakespeare, Moliere, Calderon, Schiller, Kisfaludy
Károly stb. klasszikus műveit. Az utókor tiszteletét vívta ki nagy merészségével és
igyekezetével, hogy a világirodalom nagyjait elvitte a nép közé.

A szabadságharc előtti évek Szolnok megyei színjátszásáról egyelőre kevés
adat áll rendelkezésünkre. Nem hagyhatjuk el Abday J5ándjHnak_{i8oo-i882) a nevét,
aki már 20 éves korában vándortársulatot szervezett. Eleinte 7 férfi- és 3 nőtagja
volt a csoportjának, 2 lova és kocsija. Az 1820-as évek végén az Alföldön bolyon-
gott társulatával. 1827-ben már 44 tagja volt, 43 városban ill. községben ismertette
meg a magyar színészetet. Barta, Megyeri, Szerdahelyi tőle keltek szárnyra. Petőfi
is működött nála, mint vándorkomédiás. 1829-ben Karcagon szerepelt társulatával.
Petőfi barátja, Pákh Albert, a kiváló humorú író vele kapcsolatban írt egy tréfás
verset Garay Kont c. balladáját parodizálva:

„Három színész Létára tart,
Éhenualásra kész,
Három komédiás élén
Csont, a kóbor színész.
Mind lumpok ők, mind rongyosak,
Mind ebes hazafi,
Mint naplopókat Karcagon
Elverte Abday... _ ___

Mezőtúron is gyakran fordulnak meg vándorszínészek. 1834. márciusában Tóth__
Jfános_társulata karcagi szereplésük után itt vert tanyát. Társulatában a következő
színészek játszottak: Tóthné, Lőrinczi, Lőrincziné, Ivány, Horváth, Czakó, Moldvai.
A Dobogó vendéglő udvara fogadta be őket. (Ugyanez a Tóth János 1860-ban is
felkereste Mezőtúrt.) Mint kuriózumot megemlíthetjük, hogy az említett Czakó
1884-ben Jászberényben tartotta színészi jubileumát.

A magyar színészet fejlődésében súlyos visszaesést, sőt a vándorszínészetben
néhány évig tartó szünetet hozott a szabadságharc és az utána következő önkény-
uralom. Az 1840-es években 300-nál több színész volt az országban. A férfiak hon-
védnak álltak be, sokan elestek, sokat bebörtönöztek, sokan pedig kibujdostak az
országból. A cenzúra még keményebben bánt a színpadi művekkel. Csak lassan
toborzódnak össze megint a társulatok. Meglepően sok búfelejtö, tréfás darabot ját-
szanak.

Szolnokon 1853. júniusában találkozunk ismét színészekkel. Ekkor fordult meg
társulatával a városban Kétszery József, akinél Petőfi is működött. 45 évig volt
direktor, mindig magyaros ruhában járt.

Szolnokon még nincs állandó jellegű épület a színi előadások céljaira. 18̂ 8.
augusztusában Szathmáryné (a legnagyobb „Mama") szerepel egy társulattal Szol-
nokon. 1860-ban Futó József 28 tagú társulatával játszik Heged_űs_János Magyar
utcai házában lévő színkörben. Futó ismert színész volt, igen művelt ember, írásai
is jelentek meg, különösen arcjátékával tűnt ki. Társulatának tagjai között találjuk
a következő színészeket: Krasznay, Váradi, Demjén Mihály, Demjén Károly,
Homokai, Ajtai, Lányi, Futóné, Balogh Róza, Miksai Ida, Szabó Krisztina, Pola-
kovicsné.

Hazánkban az 1860-as években ke-d megerősödni a színészet. 1864-ben Pesten
Színészeti Tanodát teremtenek. Az addigi ösztönös játék helyett most már színé-
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szeitik tudatos nevelésére is törekednek. 1865-ben Csaby Imre társulata játszik
Szolnokon.

1866-ban Lángh Boldizsár volt honvédtiszt jön színészeivel Szolnokra. Jól kép-
zett igazgatór~nüF7849"-To1 "gyakorlata v a n a z igazgatásban. A hatvanas években
azonban Szolnokon hanyatlás áll be a színjátszás terén.

Szolnoknak még hosszú ideig nincs színháza. Balogh „György 1870. nyarán a
„fürdőkertben lévő arénában" játszik társulatával, melyet megerősített tíz estén
Egressy Ákos, az egyik legnagyobb magyar színész, E. Gábor fiának vendégszerep-
lésével. Balogh György jó komikus és díszletfestő hírében állott.

1871. májusában Noyák_Sáridor.. a kispapból, orvosnövendékből lett színész,
kiváló zenész tartózkodik Szolnokon társulatával. 1871. júliusában a Szolnok megyei
Cj>é£án_ született Aradi Gerő jön a városba, mint ismerős helyre, hiszen iskoláit itt
végezte. Aradit már 1864-től mint a legkiválóbb vidéki igazgatót emlegetik. Július 5-
szeptember 27-ig játszott 24 tagú társulatával. Neki már kellékese, díszletmestere,
zenészei is voltak. 54 darabot adtak elő Szolnokon, említsünk meg ezek közül néhá-
nyat: Froufrou, Miért nem házasodik sógor? Haramiák, Matrózok, Notre-Damei
toronyőr, Pajkos diákok, Vén bakancsos, Két pisztoly, Mátyás deák, Monté Christo,
Makrancos hölgy, Delila, Cigány stb. Nagy igényesség mutatkozik már a címek-
ben is.

1873. júliusában, augusztusában és szeptemberében Szathmáry Károly 16 tagú
társulata működik Szolnokon (sz. 1835). 17 csatában vett rész,t a szabadságharc ide-
jén, 1849-ben állt be színésznek Kecskeméten, 1859-ben társulatot szervezett. Régi
szép idők címmel írta meg könyvében emlékeit. Az 1874. júniusát is városunkban
töltötte. Előadásai közül figyelemreméltók voltak: Fenn az ernyő, Ármány és sze-
relem, Mama, Don Jüan, Csalódások, Lelenc, Petőfi, Schneider Fáni stb. 1873. júliusa
-decembere között Szolnokon kívül Fegyverneken, Törökszentmiklóson és Mező-
túron is játszott. Említsük meg, milyen belépődíjakat szedett akkor a színtársulat:

Szolnokon (júl. 16—okt. 4-ig) páholy 3,00 Ft
körszék —,80 krajcár
zártszék —,60 krajcár
földszint —,40 krajcár
karzat —,20 krajcár

Fegyverneken (október 6—30-ig) 80 krajcártól 20 krajcárig
Törökszentmiklóson (november 1—20-ig) 80 krajcártól 20 krajcárig
Mezőtúron (november 24—26-ig 60 krajcártól 20 krajcárig

1875-ben ismét Csaby Imre társulata játszik Szolnokon 9 férfiből és 4 nőből álló
társulatával. Ugyanebben az esztendőben kerül Szolnokra Hubay Gusztáv is 23 tagú
társulatával. 1875-ben találjuk Sánta Brabecz Józsefet (Almay Olivér) Szolnokon
társulatával.

1879. októberében Szolnokon a színjátszás meggyökereztetése céljából Ŝírjos__
Qrjbáft alispán színügyi bizottságot szervez és megalapítja a színügy-gyámolító egy-
letet. Ennek következménye az 1880-as évek szolnoki színpadi pezsgése.

1880-ban Jakab Lajos színtársulata szerepel a városban. Romyáry Lajop súgó
Színházi búcsú^mténnyel (Hay Fülöp, nyomdája, Szolnok 1880) köszön eí.̂ a." város
színpártoló közönségétől. Ebből megtudjuk, hogy Jakab társulatának 22 férfi, 17 nő
és 2 gyermek tagja volt, de rendelkezett egy ruhatárossal, egy jegyszedővel és egy
színházi szolgával is. A társulat tagjai közül említsük meg néhány színésznek nevét:
Havassy Ferenc, Kövessy Albert, Szepessy Gusztáv, Zöldi Márton, Veszprémi Gyula,
Benkő Jolán, Czakóné Irma, Jurisics Teréz, Zöldiné Ilon stb. A kis füzetben
Romvárynak két verse is van.

1882. április 29-én Miklóssy_Gyjjla__a Fény árnyai c. darabbal kezdi meg a szín-
házi idényt Szolnokon. MíEIossy Pesten járta iskoláit, 1863-tól működött, mint igaz-
gató, ő indítványozta az első színes/kongresszus ös? -.hívását. Sok cikke jelent meg
a Színészeti Közlönyben és a S'ínlapban.
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1885. június 9-én kezdődött Aradi _Gerő 2 hónapos működése, 1884. májusában
Szegedi Mihály, augusztusban pedig Pesti Ihász Lajos látogatott el Szolnokra. Pesti
Ihász[szT 1849.) Aradi Gerő budai várszínházi társulatában játszott egykor és a budai
Horváth-kerti színkörben. 1885. tavaszán kezdte színigazgatói működését. Kecskemét
volt a központja. Vendégszereplőként léptek fel nála a kor legnagyobb művészei:
Priellc Kornélia, Blaha Lujza, Küry Klára, Pethes Imre stb.

i88TT~májusában egy 3 tagú vezetésével (Erszényes István, Hevesi József, Jani
János) működő együttes elégíti ki a város közönségét. 1886. júliusában ismét Aradi
Gerő társulata üt tanyát.

1886. augusztus 7-én Kecskemét, Szolnok, Nagykőrös, Kiskunhalas, Cegléd, Kis-
kunfélegyháza város megbízottai színikerületet terveznek. 1886. őszén Pesti Ihász
Lajos hozzáfogott a terv megvalósításához. Főként operetteket, zenés darabokat
tűzött műsorra, műsortervében 32 mű szerepelt, és a meglátogatandó helységek közé
Abonyt is bevette.

1894. április 25-én Qsóka László újabb helyen, a Sefcsikkertbcn lévő „vigadóban"
nyitja meg a színiévadot. A megnyitó műsora:

1. Prológ (írta és szavalta Janovics Jenő)
2. Szigetvári vértanúk
3. Szerelmi varázsital.

1898. január 27-én Szolnok, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nagykőrös, Cegléd
polgármesterei közös színtársulat alakításáról tárgyalnak. Ebben az időben magyar-
országi városok színi szövetségek létrehozásával akarják a színvonalat emelni. Ekkor
alakul Debrecen-Kolozsvár-Nagyvárad színi szövetsége és Temesvár, Pozsony, Bu-
dapest között is fennállott egy szerződés. Az ország színi kerületei rendeződnek.

1899-ben Micsei F. György, volt székesfehérvári, akkor kecskeméti igazgató tár-
sulata játszik Szolnokon, 1898-ban Kövessy Albert kecskeméti igazgató, a Goldstein
Számi írója vendégeskedik. 1901-ben Földesi Sándor erdélyi színtársulatával jön
Szolnokra, 1902-ben ismét itt találjuk, miként Pesti Ihász Lajost is. 1907-ben Szalkay
Lajos, majd Könyves Jenő társulata játszik Szolnokon.

1909. januárjában Baróthy Dezső, májusban Szabó Ferenc, szeptemberben
D r . Farkas Ferenc társulata vendégszerepel a Nemzeti Szállodában. D r .Farkas
Ferenc 1910. áprilisában és szeptemberében is ellátogat Szolnokra. Tagjai közül
kitűntek: Aradi Aranka, Szalontai Ferike, Nagy Imre, B. Szabó József.

1910. október 30-án gróf Andrássy Imre elnökletével újabb színpártoló egylet
alakul Szolnokon. Elhatározták az ál landó jellegű színház felépítését. 1911. áprili-
sában meg is kezdik az építkezést a város legszebb helyén, a Tisza-parton. Ugyan-
ebben a hónapban Mariházy Miklós kecskeméti társulata megkezdi a Muzsikus lány
c. operett előadását, ~meg nagy sikert arattak a Velencei kalmárral. Shylock szerepet
mint vendég Ivánfi Jenő alakította. Mariházy irányításával 1920-ig eleven élet volt a
szolnoki színpadon. Mariházy Miklós Tiszaföldváron született 1870-ben a Kövér
családból (1930-ban halt~még). Eleinti gazdálkodott majd 1901-től Pesten és Aradon
színészkedett. 1908-ban lett a kecskeméti színház igazgatója. Felesége Turchányi Olga
volt, a Víg Özvegy híres alakítója. 1920-ig volt Kecskemét színházának igazgatója.
Mint kecskeméti igazgató a szolnoki közönség megértő támogatásával megteremtette
a kecskeméti és szolnoki színházi élet erős kapcsolatát. 1912. április 20-án a 800
személy befogadására alkalmas színház készen állt. Nagy ünnepséggel nyitották meg
az új színházat, mely 1819. óta váratott magára.

Jászberénynek van Szolnok mellett a legrégibb színpadi múltja. 1871-ben Hubay
_Gusztáv és Sztupa Andor társulata másfél hónapig vendégszerepelt a városban.

1873-ban Beleznay Ignác 27 tagú társulatával 32 darabot mutatott be 20-80 kr.
belepő díjakkaíTT^eveieteseF^" r'."r.d.i?;-i!:: r i ; r v ; -i vértanúk, Mátyás deák, Szerel-
mes pap, Loovodi árva, Vclcnc-i kalmár, Tamás b. tya kunyhója, Otel ló, Petőfi,
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Ármány és szerelem. Ugyanebben az évben működött még a városban Kőszeghy
Endre 12 tagú társulatával. 1882-ben Völgyi György (sz. 1828.), aki a szabadságharc
idején toborzóhuszár volt és 1864-től színigazgató, (1872-től kecskeméti igazgató) ját-
szott a városban. Az I. világháborúig Báródy Károly, Komlóssy József, Pesti Ihász
Lajos, Halmay Imre, Szabadhegyi Alaáar,~MIRlóssy" Gábor kaptak engedélyt jász-
berényi színjátszásra. A Bathó-kertben épült színkör szolgált előadások céljaira. A
városban 1886-ban alakult színügygyámolító egylet, és elevenen őrizte a város híres
szülöttének, Dérynének emlékét (emléktábláját 1929-ben leplezték le szülőházán.)

Karcagon a már említett Lángh_Jioldizsár társulata játszott először a szabad-
ságharc után 1853. júliusában. Az együttes erősségei Nyíri, Beké, Harmath Ida és
Lánghné voltak. Karcagon nehéz volt színészeink helyzete. 1870. október 3-án itt
mondott le társulata igazgatásáról a szeptemberi játékuk után Várnai Fábián.
1871-ben Gál művezetésével Pályiné társulata szerepelt Karcagon. Ugyanebben az»
évben itt bomlott szét Kabócza Károly 15 tagú társulata. V. László, Korona és vér-
pad, Huszárcsíny, Marcsav^az"ezred lánya c. előadásaik tűntek ki a bemutatott
17 darab közül. 1871. októberében Atadj_G_erő_ is meglátogatja a várost 24 tagú
csoportjával. 29 darabot mutattak be, ezek között" a Varázshegedű, Rotschild ház
titka, Hasznos gyógyszer anyóspk ellen, Spanyol- inquisitip, Szép juhász, Kísértet c.
drámákat. Bizonyára ezeken az előadásokon szerezte első színházi élményeit a Kar-
cagon 1859-ben született Karczag .Vilmos hírlapíró, drámaíró, később színigazgató,
i9Oiben a bécsi Theater an der Wien tulajdonosa, kitől Lehár, Kálmán, O. Strauss,
Fali Leo indultak világsikerre. 1861-ben született Karcagon a régebben ismert színész,
Karczag Gyula is. 1884-ben Völgyi György, 1885-ben Pesti Ihász Lajos, 1886-ban
Zoltán Gyula társulata működött a városban. >(

Mezőtúrral kapcsolatban már említettük Tóth Jánost, aki a szabadságharc után
1860-ban játszott társulatával. Egri Kálmán 1871. áprilisában működött is. Csóka
Sándor 1871. augusztusában látogatott el a városba 19 tagú társulatával. Előadásai
között említésre-' méltó: Szökött katona, Házassági három parancs, Zsidó apáca,
Plébános szakácsnéja, Nagyidai cigányok, Szamárfej. Szathmáry Károly 1873-i szerep-
léséről már esett szó. Itt említjük meg, hogy 1874-ben Mezőtúron született Túri
(Turgonyi) Elemér, akit virágkorában „a legszebb magyar színész"-nek emlegettek.
Ö alapította a pesti Madách Színházat és a Magyar Nyugdíjas Színészek Egyesületét.'
Mezőtúron később megfordult igazgatók közül említsük meg Miklóssy Gyula (1884.
aug.), Komlóssy József (1885. júl.), Pesti Ihász Lajos (1885. szept.), Polgár Gyula
(1886.), Deák Péter 1901-02), Halász Alfréd (1911.), Fehér Vilmos (1912.), Krémet
Sándor (1914.) nevét. A város közönsége a könnyebb műfajokat kedvelte, az ipar-
testület nagyterme szolgált előadások céljaira.

1871-ben L^almaiArtúr társulata meglátogatta Túrkevét, Kisújszállást, Kunhe-
gyest, Tiszafüredet7~Iaszarokszállást (ápr.-nov.). Dalmai Artúr (1842-1873) családi
neve Kubinszky. Antal volt, Fegyverneken született, Szolnok megyében. 14 tagú tár-
sulatával 37 művet mutatott be, mint pl.: Egy jó madár, Csizmadia, mint kísértet,
Cigány, Csikós, Fény árnyai, Peleskei nótárius, Bem apó, Ulrich Borbála, Botcsinálta
doktor, Szép Molnárné, Fehér Otelló, Tiszaháti libácska, Egy nő, ki az ablakon
kiugrik, Egy nő vétke stb.

Jászárokszálláson született _Pethes_Imre (1864-1924). Jászberényben járt iskolába,
majd jogot és bölcsészetet tanult, de addigi tanulmányait abbahagyva beiratkozott
a Színiakadémiára. Szigeti József fedezte fel tehetségét. Vidéki szereplések után
Pesten telepedett meg és századunk első negyedében ő volt a Nemzeti Színház leg-
nagyobb tehetsége, a művészi igazság és lélekábrázolás legkiválóbb tolmácsolója. Sze-
repei közül talán a Cyrano, Tiborc, Shakespeare, Ib*en szerepekben volt a legkiválóbb.
Jászárokszálláson emlékoszlopa, Já^berénybcn s-obra < an.

1871. augusztusában Kősrcgi Endre Kimsi'cntmártonban 21 tagú társulatával 32
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darabot adott elő (A király házasodik, Mária Terézia, Miatyánlc, Kinizsi Pál, Don
Caesar, Arany paraszt stb.).

1873-ban Jászberényből Jászapátiba, Jászkisérrc, Jászárokszállásra látogatott el
Kőszegi Endre. 1885-ben Jászapátiban játszott KátpátyjGxüigy társulata. Jászapátiban
1914-ben tervezték a színpártoló egylet alapítását.

Kunszentmártonban aránylag több alkalommal fordultak meg színészek. Látoga-
tásai közül emeljük ki az 1885-i (Pesti Ihász Lajos), az 1910. (Rajcsányi István), az
1913-i (Mariházy Miklós) és az 1914-i ^Könyves Jenő) társulatokat.

Nemcsak Szolnokhoz való közelsége, hanem érdekes színi múltja miatt is emlí-
tenünk kell Abony község régi színikulturáját. Abonyban járt első Shakespeare for-
dítónk, Kazinczy is, szívesen időzött ott a művészek közül Megye r ' Károly. Kassai
Vidor, Abonyi Gyula. Itt élt Abonyi Lajos, a múlt század neves prózaírója. A múlt-
század első felében már felkeresték Abonyt vándorszínészeink. „Jobb dolga volt a
színészeknek, mint Kolozsvárott" - írja Abonyi Lajos (Az abonyi régi társaság):
A községben jó pártfogókra találtak. Abonyban 1850-ben műkedvelő társulat is léte-
sült. Báró Orczy György 1851-ben a műkedvelőknek ajándékozta újszászi kastélyát,
házi színpadának felszerelését. 1863-ban Abonyi Lajos rendezésével 24 előadást tartot-
tak a műkedvelők. Játékával különösen gr. Szapáry Istvánné és Molnár Pál tanító
tűnt ki. 1870-es években a Kossuth Szálló udvarán épült színkör évtizedekig szolgálta
a színikultúrát. 1895-ban színpártoló egyesület alakult és a községet, miként Szolnokot,
főként a kecskeméti társulat látogatta. Rakodczay Pál és Pesti Ihász Lajos nagyon
kedvelte Abonyt. A Nemzeti Színház is gyakran rendezett kirándulást Abonyba és
1897-ig garnitúrájával szerepelt több alkalommal. A színpadnak még zsinórpadlása is
volt. Igen sok társulat fordult meg a szinpártoló községben.

Végig kísértük Szolnok megye színpadi múltját az 1910-es évekig, a szolnoki
városi színház megnyitásáig. Küzdelmes időszak volt e száz év, nemcsak színház-
kultúránkban, hanem és főként történelmünkben is. Megyénk színházi múltjában
eleinte egyéni kezdeményezések voltak. A „nézőtérre" való csalogatás munkáját végez-
ték cl szabadságharc előtti színészeink. Akkor, de utána is az önkényuralom, a ki-
egyezés és a kapitalista fejlődés korában gyönyörködtették, tanították a népet. A nép-
hez szóltak, jobban, mint bármely más művészeti ág. Az ösztönös játéktól, a mula-
tástól eljutottak a szerepek művészi átéléséig és a század utolsó negyedében realiz-
musra törekvéssel szólaltak meg. Hangjuk elveszett, de szerepük, gondolataik éltek
és tovább terjedtek a nép körében, emlékeztettek, bút felejtettek, bátorítottak és elő-
készítették a talajt egy organizált szocialista színikultúra számára. Sok megnyilvánu-
lásukra még nem esett rá a fény, de eddig látható tevékenységeikből is láthatjuk,
hogy a nemzet napszámosai voltak.

CSANÁD VILMOS
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