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Bevezetés:
Pilmdiasörozatunk eisó résaében :lá,thattukll.hogy a Qlagyar dráma és
,.játékszin fejlódéséne.k j elentós fordu16pontja vel't az elsó szer"'!'
;vezett sZ~lltársulat megalakulása, mely elinditotta a magyarnyelv~
')nüvelési tBrekvések jegyében fogant drá4l1ail'odalmat
a t,ovábbi fej~lódés
utjára.
_,'
_.
Kelemen Lá8116 társulatának hat éves MukBdése ldej6n /17~o~1796/
már nemcsak 'a drámairlis, hanem a dramaturgia is tuljl1tott fejlődésében a megindulás nehézségeins megkezdte halad6 hagyomán1~
teremt6 munkáját. Csillag Ilona é8 Hegedüs ~éza bA magyar dramaturgia haladó hagyományai" cimtiBiilvébenolvassuk! "1?9Q~ben, a
II. J6zsef halálát 'követő nagy nemzeti felbuzdulás teszi, lehetóvé
a magyar játékszinmegsz111et'ését o ~elemeB Lászl6 társulata magyar
nyelven szólal meg a pest-budai szj.npado~. Kazinczy. K.:ármánés
mé~ ttlbben a halad6 ir6k kBzül elméleti i~ásokkal sietnek a megszületett magyar ~zinház segitségéreo A dráma iránti igény ez ,id6b~n még a nemzeti nyelv kiművelését látta központi feladatnak,
a költéi eredeti ség egyelőre másodrangu kérdés volt"o
.'

I

A k~vetkezó képek során, e diafilmsorozat második részében, az~
zal a közel félévszázados kUzdelemmel és fe~~ódéssel foglalkozunk~
amely az állandó pesti magyar szinház megnY1tásáig tart ••
,Gazdag korszaka ez is a magyar dráma fejlódés~neko /tovább él és
'tej16dik ekkor az a hagyománYt amelyet a magyar dráma és szinját~
szás uttör6i a XVIlIqszázad fOlyamán teremtettek
9

1~:'.Á·Ronde1iaás a Hacke,r szálá.o
.
'
'
7Ioképa a Rondella a pesti Dunapart k~pével laoo-ban, 2/ A Hacker=
szála mai állapotában a Tanács körut7oszo alattol '
Kelemen tászlóék társulata hat évi müködés után feloszlott o Pest~
Buda magyarsága csak 14 éVvel kés6bb hallott ismét magyar szÓt a
szinpa~r61.
"
l\eleme'ntársulatának 1796-ban történt feloszlása után csak 1807ben keralt ismét magyar szintárs~lat Pestreo
Ez a társulat egy r'észe volt annak a lelkes csapatnak; mely 1792 o
november 11~én l{olozsvárott ke~dte meg müködését'a Rhéde~-ház ..•
ban' elóbb Fej ér János, maj d K6tsi Patk6 János igazgatása-alatt o
Ebből a második magyar szintársulatból vált ki az a szinészcsapat, amely 1807-ben került fel Pestre és ujból megkezdte a magyar- 1 ~',

nyelvü el5adásokat részint a liondellában,:részfnt a Hacker-szálá~
ban~. amelynek mai képét is bemutatja filmün~,
harmadik

elentős me szerve-

Az operaelóadások megindulásával párhuzamosan fejlődésbe lendült
magyar szinjátszás az l8lo~es években ujabb válságba jutott •.A német színház er6s versengése, tisztességtelen konkurrenciája,.a
mostoha szlnházépület-viszonyok, az anyagi támogatás hiánya mind
hozzáj árult ahhoz, hogy a magyar nyelv fenn~aradásáárt ,.,
4ogaiért.
harcba indu16 magy~ szlnjátszás válságba jusson .•.
A pest~ szintár""
su1at márössaeomlás
elótt. áll t, amikor Kulosár István 1813-ban~.·
átve·tte Mérey SándorttSl az igazgatást. Kulcsár istván igazi áldQ;
za.tkész .és haroos mtUlkása..
-volt a magyar' játékszin ügyének. tihely't
átvette az igazgatást ,.azonnal ldtataroztatta a ftondellát•.mialatt·
a társulat S~ékesfehé~l'árott vendégszerepelt.!
tatarozás ~tán a~
z~ban ujabb veszély fenyegette a magyar.sziliészetet. A pésti fáro!oo
schtsnel'ungCemiss!Ol) ..mely ·termásze1resen'csak a nlmet saiD'szet ::.fX
éJ!'dekei
t védte, elhatározta, hogy a Rondell.át lebQntatja. ~ulesár:
Ist'Viánekkor megvásárolta .l814-ben a DeJ'onés' t1f:1ttne;r
•..
féle telké.t
és amegye! ktizgyUlésen bejelentette,. hogya ..
házl1elyet Jdnden nY.é~
roeség nélkül hajlandó "a theatrum felséges oéljai:ra átengedni~~ ..
Ennek rilegtBrtént.eután K\llosá:tbuzdi t6 rÖp'iratokkal harcolt a magyar játéksz·in mie15bb1 felál11tása érdekeben •.~elkes törekvése'.
azonban nem járt s1ker~elo !társulatnak el kellett hagyniaPes~
tet~ mert nagy volt a pánztelenság és sok volt a námet igazgatdság intrikájao Igy kerttlia pesti sziptársulat JUskolo~a, majd
Kassárao
'
..
p~sti ~dmet ~z1nházo

32'A

A magy~ szinházi viszonyok mostohaságdra jellemz6, hogy amig Pes~
ten nem volt Jnég álland6 hajléka a magyar szin~átszásnak, addig a
németeknek pompás épület állt rendelkezésUkre, 'amelyet á hét bi..•
zony,s napjain bérbeadtak a magYar szinészekneko
.'
Szinpadmár volna', szinpadi irók..is akadtak. 86t az 181o~esévek
k~zepe táján Kolozsvárott már felvet6dött az álland6 magyar k6~
színház megépitésének' gondolata is, de a nagy költó, akinek lett
volna ere1e és tehetsége szétf~jai a német i~odalmi hatások sUrU
és vizenyős ködfelhóit tSsmegalkotni az igazi magyar drámát még késett o
'.
.
Mégis,. végr~, fellépzett'egy olyan m~gyar szerz6, aki magával
tudta ragadni a szinház- irán~'még nem. fogékony magyar k6zlSnséget
s itt Kisfaludy K~rolyra g~ndC'Jlunko
.
,
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Mielőtt azonban a "magyar vigjátékatyjáról"
megemlákeznénltt'be~
szélnünk kell bátyjánakt Sándornak s~inmüir6i tevékenységérol,'
bár az sem dramaturgiai,sem
eszmei szempontb61 nem mérhető össze
testvéröccsetKároly
ml,Ulkásságával
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elsósorban Kisfaludy Sándorral kell foglalkoz-
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4:- tlsfaiid:y -Sándör - /1772":'1844/

ca

'Kisfaludy Sándor /1772-1844/. a lira ésaz
k8ltészetet is müvelteo

epika mellett a drámai

.Szl!UDÜvei~.HlUlyadi Janos /1816/ t A Dárday~ház, Kun tász16 i! '.ánk,
Lelkes'magyar leány, Embe:rsziv örvényei, Elmés Bzvegyo D:rhai mü""
vei t Kazinozy és VBrösmarty szigoruan megbirál tao Valób.an: ezek
a müvek unalmasok, 'dramaturgiai szempontból rosszako Kisfaludy
Sándor se drámai cselekményt bGnyolitani, se drámailag érdekes
j ellemrajzot nem tudott. adni a magyar .szinpadnak-. Mél tán .irj a Vi:)=
rösmarty Mihály "Az embersziv örvényei" "Qimü da:rabjár613
"Sd.:"f6rvényeidetjobban mondhatni géSdéSrnek,
Benne dicső elméd fénye feledve vagyon'o
Kisf.aludy Sándor drámair61munkásságáb6laz
az egyetlen pozitivtim,
hogy az 6 buzgalmáb61gyiilt össze az az összegj-amellyel tető alá
hozhatták az 1831 •.•
ben megnyilt balat~.nfüredi szinházat, amely az
eléó dunántuli.állandó magyar szlnházépület.v9lto
,
.

Sokkal jelentósebb a mágyar dráma fejlődése
dy Kárt;Jlymunkásságal

241' Kis·faludy KárolY· arcképe

aaemp

oatjáb6l Kisfal UR

/1788 183G/"
A

Kisfaludy Károlyir6i munkásságát csupán a magyar szinmüirodalom
fejlődése szempontjáb6l vizsgálva, elsősorban Vigjátékainakjelen"",
t6ségére kell rám~tatnunkt
Kisfaludy Károly va16ban ujat és jót alkotott a magyar vigjátéka
ban~ Sikerrel vitte szinpadra kora tipusait: a mogorva, nyugalmazott katonát, a latinosan beszé1ö pr6kátort, a sz6kimond6 fiatallányt! a félmfive1t városi ficsurt, .a kUlfö1dieskedó főnemest~ a
fa1us~ k~paktanács tagjait~ a f~rjvadász aggszüzet, a házasságszerző inspektort, 8 tudá14kos falusi kántort"
'.
1819 ~jus 3-án mutatták be Pesten /a székesfehérvári első előadas utánl/ itA tatárok Magyarországoll" eimü darabjátll mely egycs8
pásra hiressé tette a sokat nyomorgó fiatal szerZő nevéto
.

Q

rászét 1825-1829 között .irtao
, Csak
Kisfaludy Károly az e~só magyar szerző, akinek tehetsége h~marosan kibolltakozvan az· ~degenhatások békly6ibdl tan1;11mánya~nak
és tapasztalatainak felhasználásával, megteremtette a dramaturgiai
szemp~ntb6l is időtálló vigjátékoto A reformkor hajnalán fejlódés~
nek indult magyar szinpad Kisfaludy Károlyban találta meg első igazán tehetséges'vigjátékiróját, aki lelem~nyé'sen megszel\kesztett
mesék keretében, sikeresen tipi~álta kora társadalmának jellegzetes alakjaitó
.
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Uray 'ivadarJU ~6zC)n Gyula, Lukács ikll'gitéa Pataky Jenő a "Csal.~dások"""ban.IRfemzfttiSzinl1áz/.

eg.

A kolczsvári lal'kas-uteai szinház. .

.em k~zC:5mbösdrámairodalmunk fejl6'dése szempcntjábdl az állal'ld6
magyar szinház so~sa s éppen ezert a fej16dés történetébe már 1tt
be kell iktatnunk az 182l-es évet,a kolozsvári magyar sz1nház •
.megnyi tásának évé t
O'

.~

A'kolozsvári játékszin szttkségességét Al'anka ~yörgy hangsulyozta
e15szö~o Kelemen tászló sz1ntársulatának megszervez~8e hiréreKolQzsvárott is tetté "ál t a 'szd s egy. lelkes ~sapatál1ctt össze,.
amely előadásait - miként má~ mondottuk ••a Rhédey-ház nagytermében nyitotta meg /1792/~.
-. ..•....
- .
Az els6-"társaság tagjai~ me Lyne k élén Fejér Ján(>s állt, mind tanT,jllt
emberekvQltaka Kontz J6zsefp Sáska János, '{E1~est6iaihály,
KótsiPa~k6Ján0s!)·Janls6
Pál, nó~ tagok: Bajkó liozália, Fejé:r
Rozá11a~ Keszegh ~e~~zt Kiss terézo
,
A ,társulat második igazgatója .Kótsi Patkó János v01t. aki kibérel~
te Pataki Sámuel házdnak "tlÍnc- és komédiatermét". arnelyet két pá~
holysQrrallátott
el~ K6tsi Patkó János nevéhez fUz<Sdik az els 6
magyarnyelvü Shakespeare,..e16adást 1794. auguszt~s 2?-~n előadatta
a Hamleteto
-'

Wesselényi Mikl6s rakatta le l8oJ-ban az els6 állandó szinbáz a~
Lapköv t , Ó. osztotta ketté az itteni szintársulatot és 5 kUldte
fel Pestre~ amelyb6l a második pesti álland6 társulat alakult.
é

'A szinház megnyitásának Unnepségére hirdették azt a pályázatot.
amelyre Katona József is pályázctt a Bánk bánnalit
A szinházat 1821 március ll-én avatták fel Körl'lerZrinyijével.
'fl

Az elsó álland6 masyar kószinház nyitódarabjának

s~inlapjaQ

.A magyar sz1njátszás elst1'állandó hajlékát nem magyar szerző darabjával nyi tották mego K,örner: "Zrinyi" cimU szomort;ljátékával
nyi tott a szinh~zll.emeLyben 1906-ig játszottak szinészeink.
A'kólozsvári társ~at
s~ás 'dicsóségévá..

tagjai közül nem 1s vált a magyar szinj~t,..
.
- . .

A megnyitással kapcsolatban egyébként emlékezetünkbe idézzf1k Ka....
tona J6zsefett aki a Bánt. bánt éppen a megnyitásra hirdetett pályázatra irtao·
.
J

Katona József /179l?18Jol mint· "deleetans actor" kezdte.szinházi
pályafutását, Békési Jázsef álnéven. ~~ámair61 pályája mindössze
55~1112oj17l- .
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tiz évet <5lel fel~ lBll-ben, alighuszesztend6s
korában irta éisó
darabját, a "Parsangi utazás" cimU-elveszett· vigjátékáto 182l ben
jelent meg a Bánk bán s ezzel be is fejez6dött szinmüir6i tevé<=;>
kenysége.
.
.
cia

Pályája kezdetén németból f'orditott vagy átdQlgoz~tt'darabjaib61
néhá,ny'elveszetto Idegen;b6l átgyurt megmaradt darabjai közf11 nA
mombelli gr6fok" /1811/, ";István, a magyar0k els6kiráIyalt
/l813/0
"Aupigny Clementina" /1813/" "A borzasztó torony. vagyis.a gonosz
talált gyermek" /1814/ cimUeknek más érdemiik még a maguk korában
sem vclt,mint hogy élénkitették a szinház müsorát~ IgJ tehát a
magyar dr~a fej16dése szeJDpontjából
nem jelentősekö
.
~
Az1811~ben il't "~nostori Ve:J'lonka,
vagy, a harcz két ellenkező
.ügyért" cimU ötfel voaáacs "nemz'eti vitézi szomoruj átékw talán
részben ~redeti m~káj a ugyan már a fiataIsze·J"z6nek.de ez is i=
gen németes izU ritterd~ámauo Hason16képpen siIáBY rémdráma az
18I2Aben készUlt "Luoza széke "iso \
.

Az
le13-ban készült ~1ska-drámák már figyelemreméltó alkotások"
amennyiben ezekben már jelentkezik a nép igazát. a lázadás jogos~
ságát kifej ez6 es~mei mondani val6 cei:rájao It!Ziska, vagyis a hu
sziták elsó pártUtése CsehQJ;ezágban" és "Ziska a táboriták vezéR

ca

reuo./

18l4~ben irta latona a "Jeruzsálem- pueztulását". s mie16tt megir~
ta volna Bánk bánját, még egy vigjátékkal is megajándékozta a ma=
gyar szlnpadot: "Rózsa vagy a"tapasztalatlan légy a p6kok közt",
amelyben Széppataki Róza iránt érzett reménytelen szerelmét objek=
tivizáltao
Ilyen sOkirányu és mennyiségben jelentős munka k~zben érte KatE)'"
nát a hi:r:az.Epd~lyi M\'tzel,llIl
eo folyóiratban pályázat jelent meg
a Kolozsvári Nemzeti Szinház megnyitására irand6 da~abra9 18159 .
szeptember 30~i határidóve10
Katona megirta remekmüvét" amelyr61 a birálóbizQtteág meg sem em=
lékezettoApályázatot
18l7-ig hosszabbi tották meg s 12 darab ér7'kezett a birá16bizottság elé.
Az első dijat egy !okody János nevU biharmegyei szolgabir6nyer=
te nPártosság tüze" eimü darabjávalo A második dijat Bolyai Fa;r~
kas, a kivál6 matematika-tud6s nyerte el s mellette még 6t darabot emelt ki a birálóbizottság, de a Iatonáét meg eem emlitetteo
Katonát méltán letörte a mel16zée és 13- várakozásI) Bárány Bold!=zsár nevü barátjának tanácsai nyomán, amelyek a "Bánkbán rostája" eimü tanulmányban /113141 jelentek meg •..átdolgozta a darabot,
sajtó alá rendezte és l82o-bsog 1821-es dátummal könyvalakban kiadtso

Udvarhelyi Mik16snakl) a magyar szinészet egyik jelentős utt(jr6j~=
nek, a kolozsvári operae16adások egyik megszervez~jének érdeme a
Bánk bán első szinrehozatalso

•
Udv~helyi Miklós kassai szinész ko~l!ban választotta jutalomjáté:"
kául a magyar t1"agédiairás r~mekétt 18330 febru.ár l6d!'an.·
'MUvészi szerénységére jellemz~,hogy nem a cimszerepet.tartotta
fenn magána~, hanem lIikhál bán szerepét alakitotta.

J.2j A Belnk báp

első plakát ja.

Bánk bán szerepét Bartha a Lakd t o t t a; Q,ertrudis pedig J{G'tlorné
vol t9
.
,

.klt

A kassai szinház't ahol, a 'Bánk..
bán~

először szinrehozták~

Pestés Kolo~svár után M-!skolc és Kassa a jelentősebb állomás~k
a !Dagy~ játéksz~n fejlódés~nek h6si ko;rszakában.
Kassa azé!ttjelentós a magyar já'tékszin fejlódésénektörténetében,
,
mert az itteni s~inház nevel te fel a pesti HemzetiS'zinház elsó· .
müvés~gárdájátq Kassának már 1789 óta volt álland6 szinháza, de
ea néme1: kezelésben volt. s csaklS16 6ta rendeztek benne magyar'~
el5adásE>katol828-ban
jött ide az a szinészcsapat. amely Berze- .
viczy Vinee igazgatása alatt megteremtette Kassa szinészetének
virágkorát és kinevelte azt a mU~észgárdát" amelynek tagjai a ma~
gyarszinészet
legnagyobbjai közé kerülteko Ennél a Kassai Dal- és
SzinjátszQ Társaságnál mUködött:-Megyeri, SzentpéterYt Szerdahelyi
.;/ J6zsefl) Szilágyi Pál, Egressy iábor, Déryné, Kán-torné, Bartha JánG>s~ Udvarhelyi Miklós. l833-ban a kassai szintárs~latból vált ki
az a szinészcsoport. amely Budán próbált szerencsét s amelyből a
Nemzeti Szinház els6 együttese megalakult.
KépUnk(Sn ezt a régi kassai sz1nházépUletet láthat juk, egykoru
~ézmetszet nyomán, ahonnan az e16bb felsorQlt kivál6 magyar szinészgárda elindult a mUvészi szinészi alkotás sikerekben gazdag
utjárao

lit' Egresa,

Gábo!' ,1808-1866,.

A Kassár61 elindult szinészek közül kétségtelenttl a legjelent6 •
.sebb Egressy aábor volt t aki valamennyi' kortársa közül egyedül
fejtette ki irásban is néhány hires szerepének elemzéséto
'
. Bg~essy Gábor mint miskolci diák kezdte a szinészetet és kileno
évig vándo1'ttársulatokkal barangOlt. Nagy nyomoruságában ls lan.
kadatlanul müvelte magát. Fényes szlnészi pálye.futásaKass~
ltezdódött, ahol öt évig mütödött /1829-1834/. Midőn 1834-ben a tál''''
sulat kettéoszlott, 'ó a kolozsvári megtelepUl6kkel tartott. Itt
Ó játs:aotta e15ször Bánk bánt a kolozsvári azinpadon •.l835.••
ben.
.) kerUl t fel Budára,ahol már megbecsült és értékelt szinésztagje.
az együttesneko Tabbször'megfordult külföldön, 'ahová mindig tanulmányi célokból ment •.A szabadságharc idején elkisérte Kossuthot a népfelkelés megszervezése céljáb61 tett utján, később a sza.
badcsapatok egyik vezet~je lett. A világos! katasztr6faután
em!g~
ráltoBemmel
együtt TÖ1"ökol'szágbament sitten! snayargatása!t
'l'tSl'Bkországi
naplójában irta leo Visszatérve hazájába 1854-ben lépett ujb61 szinpadra és ekkor kezdód6tt szinészi alkot6munkájának dicsőséges korszakao Ö volt a mult század 50-es - 6o~as évei, . -;5~11120/171
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-

nek legnagyobb j ellemszinésze o A 'szinpadon halt meg, ~áték ktsz....
ben, 1866 o jallus 30~án~,.~él t6 társa volt azoknak a nagy szinészeknek, akik a mult század elsó negyedében megteremtették a mü~
vészi magyar szinjátszást és akikkel a következő k~pek sQPán rend=
re foglalkozunk!'
15tDéryn~

Sz~ppataki R~za11ia 11723~18721

A magyar szinészek h6skorának másik kimagasló alakja volt Dér,né
Széppataki ReSza, aki a pesti Hacker-szálának nevezett ideigle~
.
nes szinházépületben iS,merltedettmeg a magyar szinészettelo 1815ben indult el Pes:C:r61MlskOlora vándoI?szinésztársaival, majd be.járja az egész országQt s szinészi pályájának tetőpontjára mis •.•
kolci, kassai, dlW-ántUli, székesfehérvári és. kolozsvári sikerei
után az l837~ben lIlegny11
t a pesti Nemzeti Szinházban j u.tott elo
1852-ben vonult vissza a szinpadt61és Miskolcon telepedett le;.
l872-ben bekövetkezett haláláigo .
_
•
Ddryné a magyar szirP1ázbajáró k6zCSnséget els6sol'ban szépesengésü '
és nagytel'jedelmü hangj'ával h6di totta meg laz als6o~t61 a felsó,
t-ig tartott hangte;rjedelmet/ Dérynének a magyar szinészet felbecsülhetetlenUl spkatköszönhet a.vándorlás éve1benó

Énekes szerepeivel versenyre kelt a hatalom minden támogatás'át
élvező német szinészettel és a magyar szinészet iránt érzett tudatos, következetes hüségével az igaz ha~afiság legszebb példáját
'szolgáltattao Nap16j áb61 pontos, közvetlen és hi teles adatokat .
kapunk a magyar szinészet hóskorárd19 Midón igen kecsegtetó ajánlatokkal külf~ldre bácsitották, Déryné azt mondta: "Ho nom nevelt
fel, a tem~ssen is"o
~6t-l{'ntorné Engelhardt ..
Anna, /1791 ..•18531
A magyar szinéázet hőskorának kimagasló alakja volt Kántorné Engelhardt Ann~~ aki sZQlgá16lányként kezdett érdeklődni a szinészet iránt. Német anyanyelvU volt, de szivvel-lélekkel a magyar
szinészetet szolgálta éstejlesztette, miután férjhezment Kán~
tor GerzsonhQz- az akkori hires komikushoz. Kántorné atragikai
szerepltol!benvolta legnagyobbo. ~ortá~sai magyar "Schröder"-nek
nevezték. Nagy szerepeire sokáig készülte) Déryné azt irja róla,
hogy minden lépését kiszámitotta a szinpadon, tudatosan, elmélyülten telkészUlve játszotto ~éryné· szavaival; "~sszehangzott,
egybeolvadt,müelem" volt a színpadon. Sohasem vált modorossá s
ez a te;rmészetes játék tette kora legnagyobb tragikájává •.
az elsó ma
Jogi- tanulmányait megszakitva lett sz1nésszé, illet51eg operaéne, kessé Nagy Lázár elsó magyar operatársulatában,1824-beno
1827ben maga alakitott operatársulatot Kolozsvárott, majd 1828-ban .
Kassára szegódötto A kassai társulattal jött J~udára és ott szerepelt flaláláig, 1851~igC!',8zerdahelyi az elsó magyar 02e:káénekeso
Kfilönösen mintoperabuffo
volt nagy sikere széposengésu bariton""
.jávaló Mint szinész is tehetséges voltf» Több s2:inmUvet és operaszöveget atdolgozotto Sok szinmtihöz kisér6zenét is irt, többek
közöt~ az elsó magyar népszinmühöz MA szökött katoná"~hoz iso
55-1120/171
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'18~'S2lentpéteri-zslgmonif/i79s':i85á/- ai'éls6 ""magyar ,Falátafto
H~sszas váadorszinés~i élet után keralt fel a budai magyar társulathoz!) majd a Nemzeti-Szinházhoz a magyar szinészet elsó korsaakénak leghiresebb Pals taffj at .Saentpétery Zsigmond. K~zvetlent
természetes-humorával maradand 6 alko~ássá fejlesztette Shakespea~
l'ePalstaffj át, amely leghil'esebb színész.i munkája vol t~
.
190 A Bánk bán elsó budai e1óadásának plakát1!o
Az elóbb bemutatott első nagy szinésznemzedék legkivá16bb tragikájall Kántorné9 '-választottajutalomjátékául Katona Bánk bánját
A zseniá;J.isszerző nem érhette meg a budai bemutatót semo
Q

'..,

lCántoraéGertrud1s s:rérepétjátszo'tta. Milyen nagy elégtétellel
látta volna Katona remekmüvének elóadásátf hiszen tudjuk r6la"
hO~ mennyire aaí.vén viselte a magyar dl:'ámaés szinjátszás ügyét.

,-

-

"

Bzzelkapcsolatos-követk~z5képünk:

Katona J6zsef' fenti cimU tanulmánya Tudományos Gytijtemény 19210 "
'I'Qkö"tetében jelent mego A tanulmanyban átfog6 helyzetképet fest
"~atona egyko~i szlniviszonyainkr61Q Rövid bevezetés után Katona
hat okot sorol fel a drámairás hazai akadályairól: 10 az állandó
szinház hiányát\) 20 a "nemzeti dicsekedés"-t, vagyis a hazafias
sz6lamokat puffogtat6 darabok népszertiségét, ami visszarettenti
a m~vészi becsvággyal dolgozó ~ka~6 i~ókat, 3~ a kezdetl~g~s ~ajt6v~szonyokat 9 40 a Bécsból irany~ tott cenzurat, 50 a sz~;ukr~ tika fejletlenségét, 6óa "jutalom hiányát", amint azt érti KatonalI
hogy az irók nem részesülnek dijazásban müveik utáno
,

.'

.

'210 A balatonfüredi

színház /egykoru kép/9

Az l82l=ben felavatott kolozsvári állandó kószinház és az 1828-ban
megnyilt miskolci átépitett szinházép.ület után, Balatonfüreden
is szinházat avatták 18310 julius 3-an.
A szinház Kisfaludy Sándor.buzgolkodása és adománya folytán épiil.hetett fel o A klasszikus stilusban épitett szinházat a Kom16ssyátdolgozta német darabbal prOpter: Magyar hölgy/ nyitották meg.
A szinházat 1878-ban lebQntottáko'
,
.' .
JA

balatonfüredi szinházzal immár háromra szaporodott az állandó
magY'ar szinházak száma" de pesten még" mindig nem'vol t álland6 hajléka a magyar Thaliánako
"
Pedig ir6ink és a reformkor nagy közéleti férfiai valamennyien e
szinház- létrehozásának gondolatával is foglalkoztako !Garay, Fáy,
Döbrentei 9' Széchenyi és mások/.
'
/

- 8 -"
,. .

"
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Gs]!"ay .. Jáno~ /1812-18531 ~. mag1a~ dráma prObiémáihOz' sz61t a Honmüvész 1835. május 28-i számába~ megjelent tanulmányában és azt
követelte,
hogy1:r61nk.-az
élettel,
a nemzet életével
szorosan
egybeforr~"
szlnmiiveket i:rjanak.
.

~d,UlllkBn Garay tanull~utnyának els6
Gar$Y n~m .llt
egyedUl a j~tékszin
z6 irók kH~titt.
.

:

'4,

-

éslH.Sbren-tei

is a ~emzeti

'2le "Pá, 'Aruh~ás' /i,ze6-ie64L.
.

':

t

-. :. _.

oldalát

láthatjlllkó

és dráma k~rdéseivel
.'

játéltszin

felkarelásának

foglalko=
hiva volto

.

riy András.·els6
társadalmi
:regényÜnks~erz6je;
lelke:shive.yolt
a magyar játé~!3ai~ Ugyének~,183l-ben~agJa
volt a »eát yárrneg18 .
'llaad6
szinibi.ottsácánek
es ilyel!l.lI1lD6ségbent v~lamint.btld~1.
társ-ezinigazg~tói
rainós4gében szUl;l'te~enUl harecl t· az állando ma~
i,ar sB1n~ezetérltl.
....
.
!.

.lJagy lizerepe velt abban, hegy
~z~kséges telket m~gsierezhette

a

.

'áy ne~csaka
~agyar $z;nház.és
nem 6 maga is irt szinmUveketó

Pesti Magyar. Szj.-nhássépi téséhez
a szlnibizQttsásó
szin.észet

ttgyét karolta

fel,

ha-

~Kedvesapongásőkft elmU k~tk8teteB eibesz~l'egyÜj t-emenyében.j elent
meg els6 vigját'ka:
nA r'gi p~nzek E~dálybentvagy
az, erdélyiek
MagYl1r~rszágban". ame ~tfelvonáses,
naiv vigjátékon
kiviil még a
k5vetkez6 ~zinmUveit emlitjük tleg:

nl. )tUlftlldi~k" Iltétf&l vQnás(!)s.vtgj:~ték/" "A. kBz~s ház" légyfelv~~
násos vlgjátélt/ t "A ,lJlátrai vadás~atn./hárGmfelvonásos
vigjáták/',
,-Az id6j6s" /egyf'elvonáso8
vigjáték/.
MA két Báthory" /ötfelvó~áR
S0S szomor-~ját6k/~
.

'4y A~dráa nem !i~te

eiól:>bre a magyar.szinmfiirás~,
de mégis megemli tettUk a nevét. meri. elismerésrernél t6 igyekezettel
járult
hG~zá, hogy a magyar 'Vígjáték megmarad;l'bn legalább. azon a szinvOnalon, &hová ~agy mestere és példamutat6ja
KiSfaludy Károly emel-:te •
.~~:. t>~brentei

,.,-.

Gábor'

/1?SS-iS51L

.:Ekorsz~k drámairodaimának tört~nétáhez
tartozik
az la, hogy meg.•emli tailk azt a ml1gyar ir6t,
~ki kiirta
azt a pály.ázatot,
amelyre
Katona elkészitette
Bánk báliját,s
~Z D~brente~ ,~ábere Dé:Sbrentei
eredeti
szinmüvekkel .nem gazd.agitotta
irodalmunkat,
de figyelemremél t&5 fordi tói tevékenysége
O,fordi totta le elcSsz5r m~g,ar ...
.nyelvre Shake~pe~re MacbetJ:l""4
ét ..és l82l~bea .--MXUlföldi S:~'in~~tékai"
cimmel, Béesben k~adta for~~ t~s~i tt. k~zöt"tUkl Ko-liere "P6evényét"
&s Shakespeare e16bb emlitett
tragéd~áját.
.
1)

.

Et a kiadványsorozat is bizonyi tj a, hogy b:'óinkat mellllyirefoglalkoztatta a'magyar-játékszin müsordarabokkal ya16 ellátása. De
nem kevésbé volt központi kérdés magának a pesti állandó szinháznak a~ Ugye sema
.'
I

Bzzel kapcsolatban

Széchenyit emlitjllk meg elsóaorban:

Széehenyi könyves ~MagyarJátékszinrül"

26'0

elsó-·kiadása.-

..1831~ben alakültmeg az -a "ldkflldlSttség",uelynek feladata volt
az állandó magyar pesti 8sinház tervéveI való foglalkozás o
.Sz~ehenyi" aki lelkes hive vol t a pest~budai állandó s-zinház gon.'dolatának!l 1832~en könyvet i~t "Magyar JátékszinrUl" cimmelo
.
"

S2:éohenyl lS35-bell már az epi telHf6's2'dnház.helyét is beadványban
kérteo Elgondolása szerint az l1j szinházat a Dunaparton~ az akko..,.
ri börzével 6a az Ullmann~fele házzal szemben. lévő telken kellene
felépi teni!) vagyis ott ~ ahol jelenleg a Magyar 'Pudemányós A.kadémia .palotájavano
.'
'.
.
27.oc. Eber.l'dKároly terve a pesti á~f.aDdó szinház.épfiletéreo
II XIX;>század 30-aa éveiben' .nemesak az ir6kat" hanem az épi tésze.-

ket sót 'l'elepyszemélyében aszinészt is foglalkoztatta
dÓ pesti szinház felépitésdnek gendelatao

azállan-

K6pünklSn egy igen értékes~ éá ri tka dokpentumE>t láthatunkl Eberl.
Károly szinháztervéto Ebel"'l Kál'oly soksf$o~osittatta szinháztervét
és a kt.SzlSnség
körében terjesztette, rem.tilv'n"hogy tery6t kl:Sz6~
p.sjjá lesz képes tenni(t !llD.ek a s~kszol:'ositásnak egy fennmaradt
p41dányát láthatjuk a képeno
,.

gSOH'
'elepy
•

GyHrsyszlnházterve

ti

Amlker a Budán 3átsz6 szinészek meghaliották,hogy
1834 junius 14én Pest megye közönségének. telket adományoz(ltt'«:rasaalkovieh her""
~eg a szinházépi tás célj ail"a, Teiepy ?-;y:ö~gy,
a b~dai szintárs\llat
mindenese és nagyszerü ezermestere, legott tervet kés~iteti4t
:Szt a tervet 1835 augusztusában az~nbEf.nnem fogadta el a pestme .•.
gyel k~zgyUléso I~ ie azonban igen é~tékea dokumentuma a magyar
ját4kszin h68kC~~ak~
. '
'.,
• J

Lá.ttuk tehát~ hogy a magyar játéksz1n. fej16dése elln~111t asea az

amelyfo:rdulóp()nthoz juttatj a:' a ez az állandó pesti magyar
ezinház felépitése~
'
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is zárjuk a magyardt-áma és játékszin ttlrténetét
16 sorozatunkmasodik
részdt.

. Bzael 1$

tárgya.-

K~:roly és Kat~na,J6zsef követ&Sinek, v~lamin; '~i'6smar;.
tYllak és az~.AUrora Ktlr tagjainE,l~ dráma!r6i tevékellysé~ével,.il~
let51eg a Nemzeti Sz1nház megnyl.1iáeak~rában élt sz1neszekkel már
a-h8l'madik részb~n foglalkozunk.

i:1sfalúdy
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~észf11t a lels80,ktatási

Jegyze,tellátó

lelelós.vezet5c~"'jkovszky
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