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Szót kér a néző... *

Egykorú magánfeljegyzések
a Pesti Magyar Színház megnyitásáról
és első hónapjairól

A Pesti Magyar Színház százötven évvel
ezelőtti megnyitására sokan és sokféle-
képpen emlékeztek már. Figyelmüket
természetes módon - hiszen színházról
van szó - a színpadra összpontosítva. A
megnyitó előadás színlapját színesben és
fekete-fehérben gyakran reprodukálták; a
nyitódarab, az Árpád ébredése besorolt
Vörösmarty életművébe, kritikai kiadása
is megjelent; jól ismerjük a színházat ala-
pító művészgárda tagjait, tehetségüket,
erényeiket, a vándorszínészetből maguk-
kal hozott, leküzdendő hibáikat. Ezért
most mi a nézőtérre vetünk néhány pil-
lantást; arra a közegre vagyunk kíván-
csiak, amelyben az egyazon helyen, azo-
nos szereplőkkel játszott változatlan mű-
sor is estéről estére más-más előadást
eredményez. Arisztokrata, nemzetiségi
származású ügyvéd, nyugalmazott literá-
tus katonatiszt naplójából idézünk, szem-
besítve a bejegyzéseket más magánfel-
jegyzésekkel, levelekkel, hírlapi cikkek-
kel, versekkel. (Az idézeteket - a
könnyebb olvashatóság kedvéért - mai he-
lyesírással adjuk.)

Az előkészületekről

A Pest vármegye vezetésével az akkori
Kerepesi út elején épülő színház közügy
volt, a szó mindenféle értelmében. Nem-
csak az adakozás, a társadalmi pártolás
mértéke miatt (az építési költségeknek ez
körülbelül hatvan százalékát tette ki),
hanem azért is, mert divatos sétává vált az
építkezés, fölkeresése, az ottani bá-
mészkodás, a szörnyülködés a környék
rendezetlensége fölött, sőt - uram bocsá' -
a rémhírek terjesztése és megvitatása
arról, hogy a gyors és kedvezményes árú
munka nem eredményez-e tömegka-
tasztrófát, mindjárt az első estén. Nem

*A Nemzeti Színház százötven éves jubileu-
mát ünnepeljük ez évben: 1837-ben nyílt meg
a Pesti Magyar Színház, a Nemzeti Színház
jogelődje. A színházi évadhoz alkalmazkodva,
a tulajdonképpeni ünnepségsorozat az 1987.
szeptember 22-23-án tartandó nemzet-közi
színházi tanácskozással kezdődik, mely-nek
témája: A nemzeti színházi eszme és gyakorlat
Közép- és Kelet-Európában.

Jókai Mór fantáziája koholta ezeket utólag
(elég felütnünk a Kárpáthy Zoltán nyitó-
lapjait), hanem a komoly és szavahihető
szemtanú, a ráadásul szerzőként érdekelt
Vörösmarty Mihály is utalt rájuk
beszámolójában: ,,...most csak azt
érintjük, hogy az (tudniillik az épület) a
bal jövendölések ellenére, rakott soraival
rendületlen kiállotta az első nap súlyát".
Hozzátehetjük: további hetvenegy éven át
is, 1908-ig.

Naplóíróink kivétel nélkül felkeresték
az építkezést. Széchenyi István emberi
nagyságát bizonyítja, hogy saját nemzeti
színházi tervének 1836. évi kudarca után
az országgyűlésen, nem vonta meg támo-
gatását az ügytől. Feljegyzései szerint
1837. július 19-én titkárával, Tasner An-
tallal, augusztus 7-én és 11-én pedig fe-
leségével járt a Kerepesi úton, sőt - amint
azt a Jelenkor című hírlap augusztus 3-i
száma közli - egyik látogatása alkalmával
„az első emeleten a hatodik páholyt az
éppen jelen volt igazgatónál (Bajza Jó-
zsefnél) egész évre előre megrendelé,
hogy azt tisztelt családjával folytonosan
díszíthesse".

Másik naplóíró nézőnk, Trsztyánszky
Mihály ügyvéd szintén rögzített ilyen
látogatásokat:

„14. július. Tegnap (...) délután voltam
magyar színházat nézni..."

„28. július (...) délután mentem Magyar
Színházba, ott ugyan sok ment elő, de
még sem annyi, mint hittem."

A harminckét éves és a naplója szerint
igencsak radikális gondolkozású fiskális
megjegyzése érthető és indokolt: az épít-
kezés befejezésének határideje folyama-
tosan csúszott. Az augusztus 22-i nyitást
még későbbre halasztani azonban az
augusztus végi, János-napinak nevezett és
körülbelül egyheti sokadalmat ígérő
országos vásár miatt nem volt célszerű.

Harmadik naplóíró tanúnk Kiss Károly,
frissen (1837 tavaszán) nyugalmazott
kapitány, már neves hadtudományi
szerző, s mint ilyen, a Magyar Tudós Tár-
saságnak is levelező tagja. Ő május 23-án
érkezett Pest-Budára, és azonnal bekap-
csolódott a kettős város irodalmi életébe.
A Bécsben kiadott Geschichts- und Erin-
nerungs-Kalender 1837. évi kötetébe rótt
naplója igen érdekes bepillantást enged a
színháznyitást megelőző hetek-hónapok
eseményeibe:

1837. június 8. „Vármegye-gyűlésben
egy részvényt vettem a magyar játékszín
feltartására."

július 6.......... a magyar színész-társaság
igazgatását reám akarták bízni, nem fo-
gadtam el."

Úgy látszik, Kiss Károly egyike volt az
Árpád ébredése első ismerőinek:

1837. július 16. „Délután (. . .) Vörös-
martyhoz, ott Schedel, Bajza - Előjáték
olvasása."

A bejegyzés érdekességét az adja, hogy
Vörösmarty csak július 26-án vagy 27-én
olvasta fel a kész egyfelvonásost a szín-
ház működtetésére alakult részvénytár-
sasági igazgatóválasztmány kétnapos
ülésén. Ezek után természetesen nem
meg-lepő, hogy Kiss Károly is
kilátogatott az építkezésre:

1837. augusztus 17. „M.(agyar) színhá-
zat megtekintettem."

20. „Délután (...) magyar színházat
megnéztük."

A megnyitó előadás emléke

1837. augusztus 22., a Pesti Magyar Szín-
ház megnyitása jelképpé nőtt jeles nap
volt a kortársak számára: a nemzeti nyelv,
a nemzeti kultúra, a közös célokért
össze-fogni képes nemzeti akarat
ünnepe. Érthetően minden egykorú
sajtóorgánum hírt adott róla, hosszú és
tartalmas, sok apró részletet is rögzítő
beszámolókat közölt az eseményről.

A Pesti Magyar Színház kétségkívül az
akkori külvárosban állt, meglehetősen
kétes hírű környezetben, amelyet főleg a
Zrínyi kávéháznak „köszönhetett". A
színház a következő években a maga esz-
közeivel harcolt ez ellen: 1838-ban Gaál
József A peleskei nótárius című tündér-
bohózatában itt lakozott „Baczur Gazsi,
pesti korhely"; 1843-ban pedig az újabb
sikerdarabban, Szigligeti Ede népszín-
művében, a Szökött katonában a kávéház
belseje díszletül is szolgált, és a szerzői
utasítás hozzátette még: „A rendezőség
kéretik e jelenetet a valódi élet után ren-
dezni." Garay János egyik kishíréből
(Rajzolatok, 1837. augusztus 17.) meg-
tudható még, hogy konkurencia is műkö-
dött a környéken: az író-újságíró sürgette
a színházzal szemben játszó bábszínház
eltiltását, nehogy az elvonja a nézőket.

A megnyitó előadás jegyigényét nem
sikerült kielégíteni, sokan nem jutottak
be a zsúfoltság esetén körülbelül kétezer-
négyszáz nézőt befogadni képes szín-
házba. Pedig akadtak - szintén a sajtóból
tudjuk -, akik már az előző este elrejtőz-
tek a földszint széksoraiban, hogy más-
napi helyüket biztosítsák. Három napló-
írónk nem rekedt kívül a nevezetes elő-
adásról. Széchenyinek - említettük -
saját, bérelt páholya volt. A színháztörté-
net a legutóbbi időkig úgy tartotta szá-



mon, hogy a gróf nem vett részt a színház-
avatáson. Az augusztus 22-i bejegyzés
magyar fordítása naplójának legújabb, ám
szemelvényes kiadásából hiányzik,
azonban az eredeti, német és teljes szö-
vegben az esemény megtalálható, és a
margójegyzet eldönti a személyes jelen-
lét ügyét is: „Eine unüberwindliche Lan-
geweile von 6 1/2 bis 11 Uhr", azaz
„leküzdhetetlen unalom 1/2 7-től 11-ig".
A színlap tíz órára jelezte az előadás
végét, azonban - amint a díszelőadásokon
gyakorta megesik - az este jóval tovább
tartott a tervezettnél.

Széchenyi, aki nagy operakedvelő volt,
bejárta Európa leghíresebb színházait, és
nem sokra becsülte a vándorszínészetből
épp hogy kilábaló magyar prózai színé-
szeket, tehát unatkozott. Véleményét
kevesen osztották. A közhangulatot fo-
galmazta meg Vörösmarty Mihály az
általa is szerkesztett Athenaeum című
folyóirat számára írott tudósításában: „A
közönség olyan volt, milyet várni lehetett
(...), s ki e hangulatot nem ismeri,
hidegnek mondhatná zajtalanságáért. De e
zajtalanságban ámulat, mély érzelem s
egy magát becsülő népnek méltósága
volt." Másik két naplóírónk véleménye
közül Kiss Károlyé a sommásabb:

1837. augusztus 22. „Nemzeti Színház
kinyittatott Bajza József úr igazgatása
alatt -Árpád ébredése és Belizár, tömve a
ház."

Trsztyánszky azonban részletesebb, és
szinte szó szerint igazolja Vörösmartyt:

„23. August. (...) Tegnap este voltam
az először megnyitott Magyar Színház-
ban, s igen erős hatást tett, oly igen szép
ez, oly csinos, oly gyönyörű, s Árpád
ébredése nagy hatást tett. (. . .) a magyar
tánc szinte jótékony hatással volt erán-
tam, de bosszankodtam, hogy földszintre
nem mehettem..."

Minthogy naplóíróink nem tértek ki az
általánosságban dicsért színházbelső le-
írására, a Honművész című divatlap tudó-
sítójával idéztetjük fel azt a látványt, ami a
belépő nézőket annak idején fogadta: „De
mit említsek előbb, mi e kis világban
keblemet elfogá? A díszes nézőhely pom-
pás elrendezését, a nagyszerű s kilenc
múzsa képével ékesített, igen csinos sze-
lelőnyílásokkal ellátott, kékeszöld alapú
mennyezetet? A hasonló színű páholyok
közt felfutó, aranyvesszőkkel cifrázott
fehér oszlopokat; a páholyok piros, arany
szegélyű könyöklőjét, a zárt helyeknek
tömött, zöld üléseit, fehér karfára alkalma-
zott vörös támaszkodóit, szóval az egész

termet díszítő nemzetiszínt; vagy a mind-
ezekkel összehangzó, zöldbe játszó, fehér,
nagyszerű előfüggönyt (mely aranyrúdon
függő s aranyos rojtokkal díszített kárpitot
ábrázol), vagy az egész nézőteremre fel-
osztott, tündérfényt hintő, igen pompás
arany gyertyatartókat?"

Az ünneptől a hétköznapokig

Bajza József, a színház első igazgatója
utóbb, az országgyűlésre készített Szózat
a pesti Magyar Színház ügyében című
röpiratában (1840) önkritikusan állapítja
meg: „Mind a színház megnyitása, mind
a gép mozgásba tétele igen sietve s elha-
markodva történt." Az első, ezt igazoló
megjegyzést Trsztyánszky naplója nyújt-
ja: „17-ik Augustus (...) ma láttam, mily
drága a Magyar Színház, hogy az mind
ezüstpénzben vagyon, amit váltóban
gondoltam, de ez talán csak az első játék.
. ." Ha tudjuk, hogy az „ezüst-pénz", azaz
egy pengőforint két és fél váltóforintot
tett, akkor látható, hogy az új színház
helyárai többszörösen is meghaladták a
várt árszínvonalat, és tetemesen
felülmúlták a budai Várszínházban meg-
szokottat.

Ezért fordult az igazgatóság fokozott
figyelme az arisztokrácia páholybérletei
felé, az ebből befolyó nagy összegű és
tervezhető díjaktól remélték ugyanis a
nyugodt működés gazdasági alapjait.
Nem volt mellékes az a társadalmi vonz-
erő sem, amelyet a főrangúak példaadó
jelenlététől vártak. A valóság képe azon-
ban mást mutatott. 1842-ben Petrichevich
Horváth Lázár - maga is félarisztokrata és
páholybérlő - így írt erről a problémáról:
„Volt idő - sajnosan emlékszem vissza -,
midőn főbb rendű nőink, ha politikai
nézetektől vezérlett férjeik unszolása
miatt (propter bonum pacis) fenn-héjázó
nevökre íratták is a nemzeti páholyokat,
ámde azokba lepcses komornáikat
küldözgették..."

Maga Széchenyi István a ritka kivételek
közé tartozott: az első három hónap alatt
meglehetősen gyakran, tizenhat al-
kalommal jelent meg páholyában, zöm-
mel operaelőadásokon. Felesége, gróf
Seilern Crescentia és az asszony első
házasságából való két lánya, Zichy Karo-
lina és Mária grófnők pedig olyan szor-
galmas látogatói voltak a színháznak,
hogy jelenlétüket Vörösmarty verssel
ünnepelte, A színház nemtőjével. 1838
januárjában ugyancsak az ő tollából köl-
temény emlékezett meg arról is, hogy a
Széchenyi-hölgyek páholya üresen ma

radt (Az elmaradók) - mint utóbb kide-
rült, betegség miatt.

A kétféle arisztokrata álláspont ütkö-
zését szemléletesen örökítette meg egy
társasági beszélgetés fölidézésével Sze-
mere Pál, a Pécelen élő költő: „Felesé-
gem minap szeptemvir Szirmay Ádám
hitvesétől, szül. Gyürky Johannától hallá,
mi következik:

Szirmayné. Nagyságodnak nagy áldo-
zatába kerül a magyar színházat minden
héten hatszor látogatni meg.

Széchenyiné. Oh, nem. Sőt inkább való-
ságos gyönyörűségemre s mulatságomra
van." Azt azonban még Széchenyi István-
nak is tapasztalnia kellett, hogy a nézőtér
hangulatát 1837-ben már nem a páholysor
tetszésnyilvánításai szabják meg. Október
15-én némileg meglepve írta naplójába:
„Magyar színház. Észrevettem itt, hogy na-
gyon sziszegnek, midőn türelmetlenség-
ből tapsoltam." A grófnak 1838 nyaráig kel-
lett várnia, amikor is - Bártfay László
nap-lójából tudjuk - a földszint közönsége
fel-ismerte, és személyét tapssal
köszöntötte.

Az első hetekben, kivált az augusztus
végi vásár idején még az újdonság varázsa
is segített közönséget toborozni a szín-
házba. Idézett tanúink közül Kiss Károly
- Széchenyihez hasonlóan az első három
hónap adatait véve alapul - tizenkétszer
ment el a Pesti Magyar Színházba. Sze-
gedi utazása alatt négy ottani előadást is
megtekintett. November 22-ig tíz alka-
lommal felkereste a Pesti Német Színhá-
zat is. A szokás általánosnak tekinthető:
Trsztyánszky hasonlóan felváltva járt a
két pesti teátrumba. Boldogan, szinte ön-
feledten látogatta a Pesti Magyar Színhá-
zat az idősebb költőnemzedékhez tartozó
(ekkor ötvenkét éves), már említett Sze-
mere Pál, aki Kölcsey Ferencnek számolt
be például arról, hogy szeptember 29-én,
amikor Mihály-napot ment be köszönteni
pesti barátaihoz, szintén nem mulasztotta
el a színházlátogatást: „...vonzott be a
színház is, melynek szenvedelmes gya-
korlójává lettem."

Az újdonság varázsának múltát, ami-
kor a tartósabb színházlátogatási szoká-
sok kezdenek kialakulni, jelzi a maga
lakonikusabb módján Kiss Károly:

1837. augusztus 27. „Este magyar játék-
színben: Arpád ébredése - Fiatal háza-sok
- a ház teli."

augusztus 29. „Este magyar játékszín-
ben (Szevillai borbély, Szerdahelyi) - ház
tömve."

szeptember 1. „Este magyar játékszín-
ben (Korona és vérpad) - férfi elegendő,
asszony kevés."



fórum

Trsztyánszky szeptember 17-én
hosszabban beszélgetett Bajzával. A
diskurzus lényegét másnap rögzítette
naplójában: ,,...ő csak azért fogadta el e
szín-házi tisztet, hogy más kezébe ne
jöjjön az ügy, az intézet, melyre a
kormánynak befolyása vagyon, mert a
kormány el-enyésztetni akarja a
Színházat: s nagyon terjedten adta elő
fáradalmait akörül: hogy mennyire
praecipiálva volt az ügy: hogy abban
annál inkább felizgatá hazafi érzésemet,
annál erősebben kívánom,
határozottabban és szilárdabban annak
fennlétét." Bajza kétféle - 1837-es és
korábban idézett 1840-es - véleménye
közül a színháztörténet az időben későb-
bit adatolhatja. Mert igaz ugyan, hogy a
liberális színházvezetőt, Bajzát és a szín-
házpolitikai állásfoglalásaként elemez-
hető nyitódarab szerzőjét, Vörösmarty
Mihályt ismételt konzervatív sajtótáma-
dások érték az első hetekben, de össze-
hangolt intézkedésekre, a Pesti Magyar
Színháznak nehézségeket támasztandó,
nem volt szükség. Ehhez "elegendőnek"
bizonyult a színházat igazgató vármegyei
igazgatóválasztmány szakképzet-lensége
és a működtetés feltételrendszerének
számos hiányossága. Naplóíróink erre
persze kortársként aligha utalhatná-nak.
Vörösmarty azonban említett versé-ben,
A színház nemtőjében, amely 1837.
november 9. előtt íródott, Bajza kifaka-
dásánál kétségkívül árnyaltabban ábrá-
zolja a közönség lassú lemorzsolódását:

Gyűl, fogy a nép a színházban,
Mint az ár-apály;
Változandó sokasága
Gyakran le-leszáll.

Ez nem jő, mert gond marasztja,
Az, mert idegen,
Ez, mert mindent, ami honi,
Megvet hidegen.

A közönség időnkénti meggyarapodásá-
nak oka viszont az operaelőadások meg-
kezdése és azok primadonnája, a kolozs-
vári születésű, magyar anyanyelvű és
Európa-szerte sikereket arató Schodelné
Klein Rozália lett. Széchenyi ugyan még
az ő vendégfelléptével adott Normát is
október 30-án „miserabel"-nek minősí-
tette, de Kiss Károly feljegyzése (és a kora-
beli kritikák) egészen mást mutatnak:

1837. október 30. „Schodelné magyar
asszony Erdélyből - Bécsben énekesné,
felségesen énekelt - a ház tömve."

december 9. „Normát Schodelné ha-
sonlítlanul jól, Adalgizát Eder Lujza,
Orovesót Udvarhelyi jelesen adták."

Kitekintésül

A színháznyitást követő újév napjáról,
1838. január 1-ről két feljegyzésünk van.
Ekkor kezdi vezetni említett naplóját
Bártfay László, a Károlyi grófok jószág-
kormányzója, és már az első lapon ott áll
a később szinte naponta ismétlődő be-
jegyzés: „Voltam a játékszínben." Ugyan-
ezen a napon írta Szemere Pál levelét
Kölcseynek, utalva Bártfayra is: „Ő és én,
jelen minden darabon, akár esőszakadás,
akár ólmos út, akár csikorgó hideg - örö-
mest megyünk a csecsemő bölcsőjét rin-
gatni, s náthával és huruttal megrakodva
botorkálunk s kullongunk haza." Foly-
tatva Szemere Pál metaforáját: eljött a
gyermekbetegségek kora. Kialakult, kis
létszámú, bár igen lelkes törzsközönség,
a publikumot foglalkoztató, vitákat és
nézetkülönbségeket kiváltó előadások az
egyik - műsorpolitikai, működtetési,
közönségszervezési problémák a másik
oldalon. A Pesti Magyar Színház, a
leendő „Nemzeti" elkezdte élni másfél
százados történetét...

E számunk szerzői:

BERNÁTH LÁSZLÓ újságíró,
az Esti Hírlap kulturális rovatának vezetője

BÉCSY TAMÁS
az ELTE BTK világirodalmi tanszékének
egyetemi tanára

CSIZNER ILDIKÓ
szerkesztő

DÉVÉNYI RÓBERT
szerkesztő

ERDEI JÁNOS
esztéta

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezetője

KERÉNYI FERENC
a Magyar Színházi Intézet igazgatója

KULIN FERENC
az ELTE BTK Felvilágosodás- és reform-
kori irodalomtörténeti tanszékének ad-
junktusa

LENGYEL MENYHÉRT író

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa

SASZET GÉZA
irodalmi titkár

TARJÁN TAMÁS
ELTE BTK XX. századi magyar irodalom
tanszéke adjunktusa

VINKÓ JÓZSEF dramaturg

FÖLDES ANNA

A színház mint a népek
saját és közös nyelve

Újsághír: A színházi kritikusok nemzetközi
találkozójára most első ízben került sor
Budapesten - mégpedig éppen ma. A
Színikritikusok Nemzetközi Szervezetének
(AICT) magyar tagozata, karöltve a Magyar
Ujságírók Országos Szövetségével és a
Magyar Színház-művészeti Szövetséggel,
támogatva a Tavaszi Fesztivál rendezősé-
gétől, erre az összejövetelre 35 kül-földi
színikritikust hívott meg, Moszkvától New
Yorkig, Bécstől Abu Dabiig. A színházminta
népek saját és közös nyelve - ez a témája a
tanácskozásnak, amely ma délelőtt 10 órakor
kezdődött el a pesti Vigadóban. A
konferencián szereplő téma alcíme: Nemzeti
színjátszás - nemzetközi közönség, nemzetközi
színház - nemzeti közönség. (Az Es-ti Hírlap
március 26-i számának első oldaláról.)

Izgalmasan időszerű téma, megélénkült
színházi életünknek az utóbbi években
napirendre került, már nem is csak szak-
mai gondja, vagy lerágott csont,
fesztivál-járó szerencsések magánügye?
Amikor több mint egy évvel a budapesti
találkozó előtt kijelöltük, kialakítottuk a
tanácskozás tematikáját, meg voltunk
győződve az előbbiről. Hogy aki itthon és
külföldön kíváncsi arra: merre tart az
egyetemes színházkultúra, akit izgat saját
nemzete színházának híre a világban,
annak mindenképpen ígéretes lehet a
más-más színházi kultúrán felnőtt, eltérő
színházeszményeket valló kritikusok e
témában szervezett tapasztalatcseréje.
Csak a későbbiekben derült ki, hogy a
téma, a cím olyannyira időszerű, hogy
Varsótól Rómáig ezt, illetve ennek vala-
mely oldalát vitatja a szakma. Varsóban
„Színházi és nemzeti identitás" volta szí-
nikritikusok tanácskozásának a címe.
Rómában a Nemzetek Színháza és a nem-
zetközi fesztiválok tapasztalatai alapján
vitatják meg - lényegében ugyanezt.

Időszerű téma: a megélénkült kulturá-
lis kapcsolatok hálózata, a nemzeti és
nemzetközi fesztiválok már-már átte-
kinthetetlen szaporodása ösztönöz ben-
nünket a vitára? Így igaz. De ne legyünk
elbizakodottak: azért a színházak ven-
dégjátéka, a nemzeti színjátszás nemzet-
közi megméretésének igénye nem 1954-
ben, a Nemzetek Színháza életre hívása-
kor kezdődött. Kosztolányi Dezső színikri-
tikai gyűjteményét lapozgatva is szembe-
tűnik: nem kellett hozzá sem meghívó


