
A városhidvégiek lába alól kicsúszni látszott a talaj; eddig egységes közösségük több pártra 
szakadt. Nagy részük, 39 lovas és 71 gyalogos leszármazott kétségbeesett, alázatos levelet írt 
a herceghez. Bocsánatát kérték atyáik 1814 óta folytatott pereskedése, magaviselete miatt. 
Keserűen kárhoztatják a nyomorra jutott lakosság nevében „a jobbágyi állapotbul lett 
kiemelkedéstét". Panaszolják, hogy már ezernél is többen vannak, s a vesztett perek miatt már 
csak 4000 holdnyi szántójuk maradt . Sorsuk jobbítását kérik, immár nem ősi jusson, hanem 
hercegi kegyelemből.78 A hidvégi református lelkész, Kálmán József és Csonka János tanító 
külön fordult a herceghez, hiszen a református egyház 12 holdja, a lelkész 8 holdja, a tanító 4 
holdja és a templom 2 holdja is a csergerendai, illetve a poszkai földekben volt. Az egész 
pereskedést ők is hibásnak ítélik, véleményüket egy közmondással fejezik ki: „az atyák ették 
meg az egrest, s a fiaknak foguk vásik meg abban."7 9 Kérelmükre az uradalom csak a 
földjükért kínált irtásbért volt hajlandó megadni: azt mondják, hogy számukra földet a község 
adott, most is a községtől kaphatnak. A község viszont a felajánlott csereföldet nem fogadta el, 
így nincs miből adnia. 

A nagy ijedelmet a még fennálló területekre (Rebec, Selyemmező legelői), a szőlő-
dézsma-megváltás és a szabadosok megváltakozása ügyében peregyezség követte 1862-ben. 
Az egyezségért Kapotsffy Imre ügyvédnek 200 oéft-ot jutalomként utaltak ki. Egyezség tehát 
már létezett, de béke nem. Továbbra is jogtalan legelőhasználatról tudósítanak a források, a 
nagy indulatok viszont lehiggadtak. így, amikor a városhidvégi községháza összedőlt, 
újjáépítéséhez az uradalom is 140 ft értékű építőanyaggal járult hozzá. A tiszttartó 
indoklásában így írt: „ezen község hangulata az uradalom irányában egészen jóra változott és 
simulnak az uradalomhoz, mi a mostani értelmesebb elöljáróságnak köszönhető."81 A 
kuriálisok szolgálatai kieséséért járandó kárpótlás ügyében Farkas tiszttartó vívta tovább a 
harcot: az államtól, 1870-ben a földtehermentesítési alaptól próbált az uradalom számára 
kárpótlást szervezni. Az idős Batthyány Fülöp herceg nagyon dicsérte a tiszttartó buzgalmát, 
ám az uradalom kártalanítást nem kapott. 

Demeter Zsófia 

Déryné vendégjátéka 
Pécsett 

A „magyar vándorszínészet nagyasszonya", 
Déryné Széppataki Róza rövid, kétéves és 
balsikerűnek mondható házassága után (1813) 
végleg szakít Déry Istvánnal, hogy az országot 
bebarangolva felejtse el szerelmi fájdalmát, s 
a küzdelmes színészsorsot választva egyre 
ismertebbé váljon. 1815-től kezdődő, s csak-
nem 30 évig tartó vándorlásai során pesti, 
budai, kassai, kolozsvári, székesfehérvári és 
más dunántúli vándortársulatok tagjaként lett 
egyre népszerűbbé, s a korai magyar színé-
szet vezéralakjává. Vándorszínészi múltját 
Kolozsvár, Arad, Miskolc, Buda, Pécs, Győr, 
Pest, Marosvásárhely, Brassó, Szeged, Kassa, 
Pozsony, Sopron, Szombathely, Debrecen 

78 FL. BUI. 20. 1857. január 18. 
79 FL. BUI. 20. 1856. december 31 
80 FL. BUI. 16. 1862. február 4. 
81 FL. BUI. 17. 1865. augusztus 31. Farkas a főkormányhoz. 
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városokban elért zajos sikerekkel öregbítette.1 Művészi munkájával óriási részt vállalt a 
magyar színészet elismertetésében és társadalmi pártolásának kialakulásában. 

A gyakran cserélődő színésztruppok legmegbízhatóbb tagjaként a legváltozatosabb 
műfajokban ismerhette meg az ország sokoldalú tehetségét. Különösen kedvelte a víg-
játékokat és a népszínműveket, a drámai előadásokban, mint hősnő naiva szerepelt a leg-
többet, az operákban pedig legtöbbször a szoprán szólamokat énekelte. Visszaemlékezéseiben 
e műfajban különösen Donna Anna (Mozart: Don Giovanni), Agatha (Weber: A bűvös vadász) 
és Rosina (Rossini: A sevillai borbély) elénekelt szerepét tartotta a legnagyobb becsben. A 
népszínművek közül a „Csörgősipka, vagy a jókedvű zarándok", s a „Pikkó herceg és Jutka 
Perzsi" című darabokban aratta a legnagyobb sikereket vendégjátékai során. Bár a korabeli 
kritikák többször is hangoztatták, hogy a drámai műfajokban kevésbé tudta közönségét 
elbűvölni, nevéhez mégis olyan klasszikus szerepek eljátszása fűződik, mint a Bánk bán 
ősbemutatójakor Melinda alakja, vagy pedig Klingemann: Dr. Faustjának Katalinja. A korabeli 
Shakespaera-adaptációk közül a Hamlet Opheliáját, s a Velencei Kalmár Porciáját játszotta el 
a leggyakrabban.2 A csaknem harminc évtizednyi vándorlása legfontosabb állomásait és 
eseményeit az 1869-1872 közt lejegyzett visszaemlékezéseiben örökítette meg. Pécsi 
vendégjátékáról, valamint a város „műértő közönségéről", s a magyar színészéletet odaadóan 
támogató polgárokról és nemesekről ha szűkszavúan is, de nagy szeretettel emlékezett meg 
naplójában. Fontos megjegyezni, hogy Déryné itteni fellépése egybeesett a magyar színészet 
úttörő próbálkozásaival, fokozatos térnyerésével városunkban. Talán a magyar szín-
háztörténetet is gazdagíthatjuk, ha a levéltári és bibliográfiai források segítésével Déryné 
Pécsett eltöltött pár hónapos vendégjátékát megpróbáljuk feleleveníteni. 

Magyar színjátszók Pécsett 
A XVIII. század utolsó évtizedeiben váltak rendszeressé a Mecsekalján a vándortársulatok 

fellépései, bár már 1727 és 1730-as évekből is rendelkezünk adatokkal a német teátristák 
próbálkozásairól. E korszakban a német színikultúra meghatározó szerepe egyértelmű; a 
városok német ajkú polgárságának nagy aránya, s a német nyelv ismerete tette befogadóvá a 
német nemzeti színjátszás irányába. A helyi társadalmi és gazdasági változásokon kívül döntő 
tényezőként értékelhető a különböző városokból érkező vándorkomédiások közvetítő szerepe 
is. Ezek közül Bécs, Pozsony, Buda, Győr, Eszék, Varasd, Székesfehérvár és Zombor városokat 
felkereső színésztruppok játszottak a leggyakrabban Pécsett. A császárvárosból két fontos 
útvonal ágazott le, melyek keresztül-kasul átfonták a korabeli Magyarország nagyobb 
polgárvárosait. Az egyik színiút az ország északi területein haladt át kelet irányba 
Bécs-Pozsony-Győr-Buda-Kassa-Szatmár és Kolozsvár érintésével. Míg a másik útvonal 
feladata volt, hogy a másfél évszázados török uralmat megszenvedett területeket kösse össze 
és ismertesse meg a polgári színjátszás értékeivel.4 Ennek az ún. déli színiútnak köszönhetően 
évről-évre rendkívül színes és változó programmal jelentkeztek a birodalom különböző 
tartományaiból a német komédiások. 

A magyar színjátszás pártolására az első adat 1793/94-ből származik, amikor Baranya 
vármegye rendjei több alkalommal is napirendre tűzték a Pestről és Szatmár vármegyéből 
érkezett hazafias felszólításokat/ Majd 1815-ben Bács-Baranya és Tolna vármegyéket érintő 
színikerületek létrehozásán fáradoztak a megye nemesei és rendjei, de ez a kísérletezés is 
kudarcba fulladt. Néhány esztendő elteltével viszont, 1818 májusában a vármegye 
meghívására városunkba érkezett az első magyar vándortársulat Balog István direktor 
vezetésével. A Székesfehérvárról érkező Magyar Játszó Társaság azonban csak alig egy hét 
játszási lehetőséget kapott itt létük két hónapja alatt. A népes társulatot ugyanis nem tudták 

1 Magyar Színművészeti Lexikon. Bp. 1929. Szerk.: Schöfplin Aladár II. Kötet. 341-342. old. 
2 Magyar Színházművészeti Lexikon. Bp. 1994. Főszerk: Székely György. 161. old. 
3 Márfi Attila: Pécsi színházalapítási törekvések a reformkorban. In: Baranya 1990. 2. sz. Szerk.: Ódor 

Imre. 47. old. 
4 Márfi Attila: Győr és Pécs színházi kapcsolatai a XIX. században. In: Győri Tanulmányok 1995. Szerk.: 

Bana ]ózsef. 93. old. 
Baranya Megyei Levéltár, Baranya vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei. (Továbbiakban BML Bmv 
jvk. 147. 242.650/1794.) 
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elhelyezni, s az itt tartózkodó német színészekkel sem tudták egyeztetni a fellépéseket az 
ideiglenes színkörökben.6 Pécsnek ekkor még nem volt önálló színháza. 

A német színtársulatok fő patrónusa a városi polgárság vezető rétege, a magyar teátristák 
pedig a pécsi kevés számú nemesség és Baranya vármegye vezetőtestülete bizalmát élvezték. 
A magyar színésztruppok zöme ezért a megyei közgyűlések idejére (is) kapták szerződésüket. 
A több napon át tartó megyegyűlések idején szórakoztatták az egybegyűlteket. A magyar 
színészek pécsi vendégszereplése részese volt a magyar nemzeti nyelv és kultúra meg-
teremtéséért zajló, Baranyában is elkezdődő törekvéseknek. A kezdeti próbálkozások mögött 
a magyar nemesség állt, később a szélesebb rétegek, így a város polgársága körében is 
támogatásra talált a magyar színikultúra. A magyar színészek megjelenése új helyzet elé 
állította az eddig hegemóniát élvező német társulatokat. A kölcsönös vetélkedés ellenére a 
magyar színészet fejlődése jótékonyan hatott a német társulatokra is. A művészi és 
egzisztenciális problémákat is hozó együttélés azonban jelentősen változtatott a város 
kulturális életén. Az előadások színvonalasabbá váltak, egymás repertoárját folyamatosan 
bővítették, s ekkor alakult ki a magyar és a német teátristák egymást váltó műsorrendje is. 

A Székesfehérvári Nemzeti Színjátszó Társaság vendégjátéka 
A virágzásnak indult magyar színművészet éppen csak „felfedezte" maga számára Pécs 

városát, látogatásaik máris rendszeressé váltak a reformkor előestéjén. 
A Balog Istvánt ért fiaskó után Kilényi Dávid a nemzeti színművészet nyughatatlan, örök 

újat kereső színigazgatója két egymást követő esztendőben is szerepelhetett városunkban. 
Kilényi ifjú kora ellenére már nagy tapasztalatokkal rendelkezett, hiszen fáradhatatlanul járta 
komédiásaival az ország magyar lakta városait. Pécsett az Alföldi Nemzeti Szín-
játszótársasággal lépett fel igen nagy sikerrel. Ezen felbuzdulva Kilényinek még azt is sikerült 
elérni, hogy alig három évvel az elszenvedett sikertelenség után Balog István újból 
kimozduljon Székesfehérvárról és elfogadja a baranyai nemesek ismételt invitálását.8 A teljes 
téli idényt elnyert társulatban a korszak legendás színészegyéniségei is szerepeltek. Talán 
ekkor volt a legszínvonalasabb megalakulása (1818) óta a székesfehérvári színtársulat. Tagjai 
között ott volt az ismert komikák közül Kántorné Engelhardt Anna, Komlóssyné Czégényi 
Erzsébet, Murányiné Lefévre Terézia, a színész-műfordító Burányi Zsigmond, Komlóssy 
Ferenc, Vásárhelyi Károly, aki a pozsonyi országgyűlés társulatában is szerepelt és 
természetesen a pályája elején álló ifjú művésznő Déryné Széppataki Róza. Az ún. Elefántos 
Házban (ma a Casino épülete) nap, mint nap színre lépő társulat osztatlan sikert aratott. 
Déryné a már említett visszaemlékezéseiben az alábbi szavakkal emlékezett meg a pécsi 
vendégszereplésről: 

„Én teljességgel nem vágytam le Erdélybe. Kolosváry szolgabíró úr már régen tervezte, 
hogy Pécsre küldi a társaságot, és a terv most csakugyan teljesedésbe ment. Elmentünk Pécsre. 
Ott csakugyan mindnyájan jobb szerettük tölteni a telet, ott igen műértő közönség volt, mely 
igen szeretett színházba járni, és sok muzsikaértő volt. Itt muzsika-kar is volt, a társaság 
szaporodott is énekes tagokkal. Adhattunk nagyobbszerű daljátékokat. Itt elememben 
voltam. Több úri házzal csakhamar megismerkedtem; mindenütt volt zongora. Mindenütt 
énekléssel töltöttük az időt. Nevezetesen tekintetes Répássy úr tisztelt házánál csaknem 
otthonos voltam. Két fiú és egy lánya volt. A nagyobbik fiú Károly, a kisebbik Zsiga, 
mindkettő zongorázott, Károly énekelt is. Leánya Fanni kisasszony, gyönyörű teremtés, és mi 
nagyon hozzája láncolt; angyalian énekelt. Itt kedves telet töltöttem. Kántornéval minden 
bálban ott voltunk, hol álarccal, hol anélkül. Midőn vége lett a télnek, ismét visszamentünk 
Fehérvárra. Egypár hétig csak ültem, játsztam, de teljességgel nem volt kedvem. Csak 
elvágytam onnan, de az előlegezésből még most se húztam le egy krajcárt sem. Nagyon kötve 
voltam"9 

A rövid naplórészletből inkább csak hangulati benyomást kaphatunk, bár tényszerű 
közléseket is említ vendégfellépéséről a neves komika. Mégis korabeli forrásokat kell 

6 Márfi Attila: A Pécsi Nemzeti Casino színházpártoló tevékenysége. In: Honismeret 1992/3. XX. évf. 
23. old. 

7 Márfi Attila: Pécsi színházalapítási törekvések a reformkorban. Im. 48. old. 
8 BML Pécs város tanácsa iratai (továbbiakban Pvt. ir.) 70./1821. 
9 Réz Pál: Déryné feljegyzései. Bp. 1955. I. kötet. 356-357. old. 
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megszólaltatnunk, hogy az emlékezetes téli évadról több ismeretünk legyen. Az emlékezetes 
1818-as kudarcon okulva a vármegye vezetése külön referenst bízott meg, hogy a város 
szenátusával, s az itt tartózkodó német társulatok igazgatóival egyeztesse a magyar 
komédiások vendégjátékának lehetőségeit. Persze a színészek elszállásolása és a honorárium 
előteremtése is gondot okozott. Ezért a város notabilitása és a polgárok körében gyűjtést 
kezdeményeztek a magyar színészet felkarolására. S mivel az alapítványi pénztárba csak 
kevés adomány folyt be (19 pécsi polgár és nemes 210 ft-al járult hozzá a költségekhez), a már 
említett Répási Lipót pécsi kerületi főszolgabíró eladta a saját tulajdonában álló ún. 
„Báránykertet". Répási a fundus vételárából már finanszírozni tudta Balog társulatának 
fellépéseit. 

Az énekkarral és a segédszemélyzettel együtt csaknem 30 fős társaság az előkelőbb pécsiek 
vendégszeretetét élvezte az idény három hónapja alatt. Ezért szállásuk gyakorta változott, hol 
a főispán, a polgármester, Répási Lipót, s a módosabb polgárcsaládok házaiban otthonra lelve. 
A játszóhely sem volt állandó, mivel alkalmazkodni kellett Christoph Carl győri 
színtársulatának műsoridejéhez is. Többnyire nagyobb fogadók, kávéházak száláiban léptek a 
pécsi nagyérdemű elé, de leggyakrabban a mai Jókai téren álló Casino első emeleti 
nagytermében tartották meg előadásaikat. Ezenkívül vendéglátóiknál is, a fogadások és bálok 
alkalmával műsorokat, zenés estéket adtak, főleg a farsangi mulatságok idején. Balog 
társulatát hamar kegyeibe fogadta a város lakossága, hiszen színvonalas műsoraikkal a 
korabeli igényeknek azzal is igyekeztek megfelelni, hogy a divatos német, angol és francia 
szerzők mellett magyar darabokat is eljátszottak.12 

A repertoár 
Csak a fennmaradt színicédulákra és plakátokra támaszkodva idézhetjük fel a Balog-féle 

társulat műsorrendjét, repertoárját. Ami majdnem teljesnek mondható, s talán csak néhány 
darabról nem lehet tudomásunk. De már így is felvázolható a székesfehérvári ván-
dorszínészek pécsi évadja. Eddigi forrásaink szerint Déryné és Kántorné nevével fémjelzett 
társulat 45 alkalommal szerepelt a pécsi színkörökben, de egy-egy alkalommal olyakor két 
darabot is eljátszottak. A téli szezont 1821. december 6-án nyitották meg egy német szerző 
(Spiess H. K.) 4 felvonásos érzelmes játékával ) „Egerváry Balázs magyar lovas generális" 
címmel.13 A vígjátékok után ez volt a legkedveltebb műfaj a kor színpadain. Ezért nem csoda, 
hogy Balog társulata 9 érzelmes játékot mutatott be Pécsett. Igaz a vígjátékok vezettek az 
akkori népszerűségi listán, mivel nem kevesebb, mint 17 alkalommal vittek színre 
bohózatokat, többnyire német szerzők műveit. A plakátok tanúsága szerint kedvelt műfaj volt 
a szomorújáték (dráma) és az énekes darabok, azaz a daljátékok is. 

Összesen 27 szerző művét játszotta a társulat, s ebből jobbára német, angol, francia és olasz 
alkotót tartalmazó névsorban négy magyar színműírót is felfedezhetünk. Közülük 
kétségkívül Kisfaludy Károly neve a legismertebb. Korai színművei közül az Iréné című 
szomorújátékot mutatták be Kántorné és Déryné főszereplésével. A társulat igazgatójának 
Cserni György című történelmi drámáját kétszer is eljátszották a Casino épületében. Andrád 
Elek ma már elfeledett színműíró két korai művével is megpróbálkozott a társulat Mátyás 
király és a kolozsvári bíró és a Horn és Gloska című históriai játékok adaptálásakor. Végül 
Chalupka János: A vén szerelmesek című három felvonásos vígjátéka volt a negyedik magyar író 
alkotása, melyet mindjárt az évad elején, december 6-án mutattak be. 

A csaknem 50 színpadra vitt darab szinte mindegyikében játszott az ifjú és tehetséges 
Déryné Széppataki Róza. A színlapok és színi cédulák tanúsága szerint a legtöbb főszerepet Ő 
kapta a direktoroktól. Összesen 10 darabban játszott Pécsett címszerepet. A város polgárai 
főleg drámákban és szomorújátékokban láthatták Az említett Kisfaludy-darabon kívül 

10 Márfi Attila: A pécsi színjátszás nemesi mecénásai. Kézirat. Megjelenés a Baranya 1996. számában. 
11 BML Pvt. ir. 447./1821. 
12 Márfi Attila: Német és magyar teátristák Pécsett a reformkorban. Ir\: Baranyai Történetírás 1992-95. 

Szerk.: Szita László. 426. old. 
13 Hernády Ferenc: A pécsi magyar színjátszás kezdetei. In: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1959. 

Szerk.: Dombav ]ános. 190-193. old. 
14 Uo. 
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1790-1873. Főszerk.: Székely György. 156. old. 
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Calderon: Az élet csak álom című művében Vépó szerepét Shakespeare Hamletjében pedig 
Ophéliát játszotta. Kántornéval több színpadi műben közösen voltak címszereplők. így 
Goldsmith: A jószívű mezei gnzcia és Schiller két tragédiájában is, a Fieskoban és a Stuart 
Máriában. A vígjátékok közül az említett Goldsmith adaptáción kívül Wiedemann: Az égi 
háború, vagy az oskolamester quasi doktor, és Kotzebue: a Helytelen szemérmetesség című műveinél 
tapsolhattak neki a pécsi polgárok. Legkedveltebb műfajában, a daljátékokban is színre lépett, 
de itt csak két főszerepet kapott. Schink: Az aranyidő' című zenés darabját 1822. január 31-én 
mutatták be a Casinoban. A másik daljátékot február 18-án a társulat búcsúestjén játszották el. 
S ez volt egyben Déryné jutalomjátéka is, Balog István direktor és a hálás pécsi közönség 
ajándékaként.16 Ekkor Schikaneder: A csörgő sapkájában játszotta és énekelte el Zinaida 
címszerepét, a későbbi nagy sikerek előjátékaként. Mert bármelyik vándortársulathoz is 
kötötte szerződése, ezt a művet a direktornak mindig műsorra kellett tűznie. 

Alig három hónap elteltével 1822 februárjának közepén végleg elbúcsúzott Balog István 
társulata városunktól. Megadatott neki az az elégtétel, hogy második pécsi itt tartózkodása 
alatt sikereket is elérhetett jó nevekből álló társulatával. A magyar színjátszás népszerűsítését 
is kiválóan szolgáló kultúrmisszió vitathatatlanul két legsikeresebb vendégszereplője 
Kántorné Engelhardt Anna és Déryné Széppataki Róza voltak. Déryné a Nemzeti Színházhoz 
történt leszerződéséig még két évtizedig járta az ország színiállomásait, de Pécsre többet már 
nem tért vissza. Mégis fontosnak tartottuk ezt a komika életében nyílván epizódnyi 
vendégjátékot újból felidézni, mert a város magyar nyelvű színjátszásának történetében 
úttörő jelentőségűnek bizonyult. A magyar teátristák megjelenése ui. új korszak kezdetét 
jelentette a városi színészet fejlődésében. S ehhez több jeles vándorszínész és színigazgató 
áldozatvállalása mellett Déryné Széppataki Róza is hozzájárult. 

Márfi Attila 

Hőgyes Endre 
és Hajdúszoboszló 

Hőgyes Endre mind a hazai, mind a nemzetközi 
orvostudomány egyik kiemelkedő alakja, a város 
büszkesége, a gimnázium névadója. A helyi refor-
mátus egyház anyakönyvi bejegyzése szerint 1847. 
november 30-án született Hajdúszoboszlón. Apja 
Hőgyes András asztalosmester, anyja Futó Lídia. 
Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, 
1862-től Debrecenben a Református Kollégiumban 
folytatta, és 1870-ben fejezte be a pesti egyetem 
orvosi karán. Ragyogó képes- ségeivel, tudományos 
eredményeivel magyarázható, hogy 1875-től egye-
temi tanár Kolozsvárott, majd Budapesten. 1882-
ben az MTA levelező, hét évvel később rendes tagja 
lett. 1890-ben létrehozta az önálló Pasteur-intézetet 
és kórházat. 1906 szeptemberében halt meg Buda-
pesten. 

Szerteágazó munkásságából kiemelkednek a 
veseműködéssel kapcsolatos felfedezései: a vese-
kéreg és a velő külön vérkeringése, a kanyarulatos 
csatornák szerepe a vizeletképzésben. Rendkívül 
jelentős a belső fül félkörös ívjáratainak, valamint a 
szemmozgató idegpályák összefüggésének fel-

16 Lásd a 13. sz. jegyzetet. 
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