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Miskolcon, a Herman Ottó Múzeumban
gondosan őriznek egy négyoldalas,
nyolcadrét alakú, szerényen tipografált kis
füzetet. Címe: Nemzeti Játékszíni
Tudósítás. A kiadvány értékét elsősorban
nem is irodalmi becse, hanem az a
történelmi tény adja, hogy a magyar
színészeti szaksajtó első terméke. (Német
nyelvű színházi újságok megjelenéséről
Magyarországon már a XVIII. század
harmadik harmadától tudunk.) A lap
Kassán indult meg 1830-ban Csáky
Tivadar gróf szerkesztésében. És nem
egészen véletlenül ott. Kassa városa ebben
az időben a magyar színjátszás egyik
jelentős központja, társasága az ország
legkiválóbb színészeit fogja össze. Köztük
van Megyeri Károly, Egressy Gábor,
Udvarhelyi Miklós, Kántorné és Déryné,
akiről tudjuk, hogy el-ragadó színészi és
emberi egyéniségé-nek nem kis része volt
abban, hogy a hozzá gyengéd szálakkal
kötődő gróf, aki ekkor a Nemzeti Dal- és
Színjátszó Társaság buzgó és önzetlen
intendánsa volt, életre hívta az első
magyar szín-házi újságot.

Déryné visszaemlékezése szerint - s ezt
veszi át Bayer József, színészettörténetünk
első modern kutatója is - a lap tizenhat
számot ért meg. 1830 decembere és 1831
májusa között hagyták el e példányok
Werfer Károly „academiai typografus"
sajtóját. Szemtanúk szerint a II.
világháborút megelőző években még több
példányt őriztek belőle a kassai
levéltárban. Ma már ezeknek nyoma
veszett. Így különösen becses számunkra
nemcsak színház-, hanem sajtó-történeti
szempontból is a miskolci egyet-len
példány. E szám 1831. február 26-i
keltezésű, s a megjelenés sorrendjében a
tizenkettedik, folyamatos lapszámozás
lévén, a 45-48. oldalig terjedt. Hűen a kor
divatjához egy a fejléc alatti mottóval
kezdődik a szám: „Magasztalásnak, és
ócsárlásnak múlhatatlanul kell len-ni."

Első bírálata egy - mai szóhasználattal
élve - repertoárdarab, Meisl-Müller:
Európa elragadtatása című két-felvonásos
paródia előadásáról szól. A

névtelen recenzens részletes méltatás
helyett utal korábbi bírálatára, s ezúttal
csak néhány hiányosságra hívja fel a fi-
gyelmet. Érdekes a bírálónak az a darabot
érintő megjegyzése, amely egyben rámutat
a korban szokásos gyakori
átdolgozásoknak, az eredetiből többszörös
közvetítéssel átvett magyarosításoknak a
hibáira is. Így ír: „Paródiákban elmés
gondolatok találtatnak; valamint
nevetséges tréfák, és igen helyre szabott
gúnyolódások is, de többnyire azon
helyre, melynek Játék-színére íratott, és
azon időre, mikor szerződött, alkalmaz-
tatott, és az által azon eredeti mulatta-
tásbul, mellyet akkor a nézőknek
szerezhetett, sokat veszt." Következésképp
nagyobb figyelmet vár az átdolgozóktól, a
magyar színpadra állítóktól. Noha az
előadásban „A Bika ábrázolása helyes
volt", a zenei részek hiányos megszó-
laltatása miatt „a közönségnek komolyabb
és szorosabban ítélő része ma nem volt
megelégedve", fejezi be észrevételeit a
kritikus.

A második, ugyancsak névtelen bírálat
egy négy nappal későbbi előadásról szól,
amikor új vígjátékot mutattak be A
színjátszó szerelemből címen. A színészi
játékot - Udvarhelyi Miklós, Egressy
Gábor, Kántorné, Megyeri Károly
alakításairól van szó - szinte csak
felsorolásszerűen, egy-egy értékelő fél-
mondat erejéig érinti, de hosszan és
részletesen foglalkozik az öltözetek he-
lyességével. Az előadás színészei csak
azért kaptak dicséretet, mert némelyek
(Szentpétery Zsigmond, Újfalusyné) a
francia szavakat helyesen kimondani
iparkodtak. Lényeges pontja a bírálatnak,
amelyben azt kifogásolja, hogy „Az első
jelenésben előforduló eszközök, mobiliák,
úgymint az öltözőasztal, a' Spanyolfal, és
a' t. úgy állíttatnak fel, hogy a' bal oldalon
levő nézők mind ezeket nem láthatták;
olly alkalmatossággal mindég egész
Publicum éránt tekintet-tel kell lenni."
Ugyanezen az estén adtak még egy
vígjátékot (Duval-Della Mária-Deák Filep
Sámuel: A' Fogoly vagy a'
Hasonlatosság), de Déryné és társai
játékának, az előadás egészének bírálata
helyett megint csak a színpadi öltözködés
ellen, de nem a korhűség szempontjából,
amelyben valóban sok kivetni való akadt
az előadásokban, ha-nem az etikett, a
társadalmi konvenciók szempontjából
emel kifogást, mert „egy Hadnagynak a'
fogházban is van köntöse".

A harmadik, e számban bírált elő-

adás Hassaurek: A Mombelli grófok, vagy az
Atya és az ő gyermekei című há-
romfelvonásos nézőjáték február 19-i
előadása. A francia eredetiből vett német
átdolgozás magyar fordítója Katona
József volt, aki ekkor már egy éve a
kecskeméti temetőben pihent, nem sejtve,
hogy két év múlva ez a társaság fogja
először színre vinni az ő Bánk bánját is.
Bár mind a darab, mind az előadás tetszik
a bírálónak, a színészi játék méltatásától
ezúttal is tartózkodik. Hiányának oka -
ugyanúgy, mint az előzőek esetében is -
nyilván azzal magyarázható, hogy a
bíráló inkább volt csak jószándékú
színházpártoló, sem-mint a kor szintjén
elméletileg felkészült színibíráló. Ezúttal
említés történik még a dekorációkról is,
amelyek „arányosak" és „tetszetősek"
voltak. Az előző szám két sajtóhibájának
javítását az utolsó oldalon találjuk.

Az újság bírálatait áttekintve meg kell
cáfolnunk azt az elterjedt állítást, hogy a
Játékszíni Tudósítás szinte egészében
csak Dérynével foglalkozó kritikáknak
adott helyet. Lehet, hogy Dérynének, a
grófhoz fűződő kapcsolata révén valóban
jelentős szerepe volt annak lapalapítási
kísérlete támogatásában, de a fenn-
maradt egyetlen szám alapján nem érheti
az a vád, hogy csupán az ő magasztalá-
sára jött volna létre az újság. A Nemzeti
Játékszíni Tudósítás 12. számának bírá-
lataiban Déryné semmivel sem kap ked-
vezőbb elbírálást, mint bármelyik hasonló
rangú társa.

Úgy maradt ránk, hogy végül érdek-
lődés hiányában szűnt meg a lap, s az érv
teljesen hihető. Az újság tartalmával
eltért a korabeli színházi vonatkozású
sajtótermékeknek, a garmadával meg-
jelenő színházi zsebkönyveknek
kulisszák körüli anekdotáitól, a közönség
kedvenceit dicsérő versek hangjától s a
közkedvelt énekes játékok dalszövegeit is
közreadó szórakoztató igényétől. A
Tudósításoknak külön rovatai nem vol-
tak, tartalmát a naplószerű sorrendben
hozott színibírálatok adták. Recenziói
többnyire nem a dolgok lényegével, az-az
a darabok, az előadások elemző ér-
tékelésével foglalkoztak, hanem elvesz-
tek a jelentéktelen részletkérdések, a
lényegtelen külsőségek bírálatában. Bár
Bayer József színészeti szakközlönynek
nevezi ezt az alig fél évet élt lapot, szín-
vonala nem volt magasabb a korabeli
újságok (Hazai és Külföldi Tudósítások,
Honművész, Társalkodó) vidéki le-
velezőinek színházi tudósításainál.


