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Adatok a jászberényi színészet
történetéhez

(1821)
A reformkori vidéki színháztörténe-

ti adatok érdekes színfoltjai a magyar
színházkultúrának. A napokban a Tu-
dománxos Gxűjtemcny 1S27 évi egyik
számában hitelt érdemlő jászberényi
tudósítást olvashattam.

Az egykori tudósító örömét fejezte
ki. hogy a ..Jászberényi Ifjúság haza-
fiúi törekedéseinek szerentsés foganat-
járól adhat számot." A ..törvény-szüne-
tet'" itthon töltő joghallgatóktól szár-
mazott az a nemes gondolat, hogy ..A
haza javára magokból Színjátszó Tár-
saságot állítsanak fel". Hozzájuk lelke-
sen csatlakoztak a helybeli leányok is.

A ..nyelv ügyének előmozdítása és a
közönség hasznos mulattatásán" túl
vállalkozásuk értékét növelte, hogy a
játékok teljes jövedelmét a „szenvedő
Emberiség gyámolítására" - a helybéli
ispotály (kórház) segítésére szánták.

A Jász-Kun Kerület „közönséges
száláját" (azaz termét) engedte át a
bemutatóra. A helyiséget díszesen elő-
készítették az 1827. február 4-i előa-

dásra, ahol Kisfaludy Károly közis-
mert színművét, az Ilkát vitték a nagy-
érdemű elé.

A darab előtt ajánló élőbeszédet
hallgathatott meg a népes közönség,
amely a termet zsúfolásig megtöltötte
az „egészen új tünemények kimenete-
lét várva".

Az előadás rendkívül nagy sikert
aratott. Senki sem akadt, aki a „Játszók
rendkívüli előmeneteleket ne tsudálta
volna". A szereplők mindnyájan „olly
ügyességgel és bátorsággal viszik dol-
gukat, mintha már több esztendőben is
gyakorolták volna."

A tudósító kiemelte az Ilka szerepét
játszó „Taczman Franciska teljesítmé-
nyét. (A Tekintetes Kerületek adósze-
dőjének igen jól nevelt kisasszonya
volt.) „Kinek minden jelenését a né-
zőknek tapsolással kísért megelégedé-
se követte és a Játéknak végezte után is
a Publikum személyes megjelenését
kívánta és újabb szóval s tapssal ditsér-
te meg."

Az ifjak közül Sipos Imre, Bartsik
Márton, Darázs Pál, Kiss László, Kál-
lay András, Morzul István és Sismis
Mihály játékáról szólt még elismerő-
leg.

A szerencsés és sikeres bemutat-
kozás következménye az lett, hogy a
jászberényi ifjak olyan nagy szám-
mal jelentkeztek színjátszásra, ami
lehetővé tette „bármely darab" előa-
dását.

A tudósító B. J. betűkkel szignálta
írását. Vajon, milyen lehetett a folyta-
tás? Hiszen Széchényi még 1832-ben
is szomorúan állapította meg:

„Magyarországban a honi Játék-
színnek tartós életbehozása, soktul ér-
zékenyen óhajtott tárgy; áldozat pedig
számnélküli tétetett már, de azért bizo-
nyos sikert ebben is, mint olly sok
másban, még nem tud előmutatni a
magyar."

A jászberényi 1827 évbeli kezde-
ményezés mindenképpen tiszteletet ér-
demlőnek tekinthető.

- Sarusi Mihály író, a Jászkunság szerkesztőbizottságának
tagja, Greve-díjat kapott. A díjat 1994. december 15-én vette át
Budapesten , a hamburgi Greve Alapítvány képviselőjétől. Az
alapítvány ezzel a díjjal azokat az írókat, költőket, kritikusokat,
tudósokat akarja elismerni, akiknek életműve jelentős, ám
valamilyen okból mégsem kerülhettek eddig eléggé reflektor-
fénybe. Sarusi Mihálynak 1981 óta 12 kötete jelent meg,
1986-ban Darvas József-díjat, 1987-ben Füst Milán jutalmat,
1989-ben pedig Gáli István-díjat kapott. A Greve-díjat A
Magyar írók Szövetségében Csűrös Miklós irodalomtörténész
és Bárdos László költő társaságában vehette át.

- Az elmúlt időszakban három szerzőnknek jelent meg
könyve. A Visszhang Sajtóegyesület kiadásában készült el
Seprő"si-Czárán György A parttalan folyó című verseskötete. A
szerző kiadásában január elején látott napvilágot Körmendi
Lajos Édesem, ma oly fanyar vagyok, és Erdei-Szabó István
Kincsek és roncsok című verseskönyve. Mindhárom kiadvány
megrendelhető szerkesztőségünkben.

- Január 21-én, a magyar kultúra napja alkalmából két
munkatársunknak is kiállítása nyílt Karcagon. A Györffy István
Nagykun Múzeumban Kabai László mutatta be grafikáit Kun-
halmok között címmel. A fiatal karcagi művészt Macskássy
Izolda festő- és grafikusművész ajánlotta a szépszámú érdeklő-
dő figyelmébe. A Déryné Művelődési Központban Hangyási

Attila Ordená-lények című grafikai kiállítását nyitotta meg
Szenti Ernő költő, grafikus.

- Január 25-én mutatta be szerkesztőségünk a sajtónak a
most elkészült Jászkunság antológiát. A szelek útja című
könyvet, a Jászkunság körül kialakult szellemi műhely antoló-
giáját ugyancsak megrendelhetik az érdeklődők szerkesztősé-
günktől.

- Darvas József-díjat kapott lapunk főszerkesztője, Kör-
mendi Lajos. A díjat irodalmi munkásságáért, szociegráfiáiért
vette át február 10-én.

- Szerzőink: Zalán Tibor költő (Budapest), Seprősi-Czárán
György költő, újságíró (Kőtelek), Hatvani Dániel költő, szoci-
ográfus (Diósjenő), Vasy Géza irodalomtörténész, kritikus (Bu-
dapest), Rideg István irodalomtörténész (Karcag), Serfőző Si-
mon költő (Miskolc), Cseh Károly költő, műfordító (Mezőkö-
vesd), Bíró József'költő (Budapest), Páldi János pedagógiai író
(Szolnok), Körmendi Lajos író (Karcag), Szécsi Valéria grafi-
kus, festő (Szolnok), Rideg Gábor művészettörténész (Buda-
pest), Pethő László szociológus (Jászberény), Bella Józsefire,
festő (Kanton, Kína), Kosa Károly könyvtáros (Szolnok),
Tusnády László költő, műfordító (Sátoraljaújhely), Horpácsi
Sándor kritikus (Miskolc), Csorba Piroska költő (Miskolc),
Varga Gábor pedagógia-történész (Debrecen), Rigó József
színházkritikus (Szolnok), Zelei Miklós költő (Budapest).


