
felcsapott színésznek. De le kellett mon-
dania a menyasszonyáról is. A leány apja:
Balogh János királyi tanácsos hallani sem
akart ilyen „komédiás" frigyről... És Kele-
men László mégsem tántorodott el; szívé-
ben nagy fájdalommal, de határozott lé-
pésekkel megindult az önmaga kijelölte
úton. Nem tántorította vissza arról édes-
apja haragja sem... Pedig talán maga is
érezte, hogy nagyon tövises út lesz az,
amelyiken megindult...

Az úttörő színészcsapatnak érdekes
alakja a marosvásárhelyi születésű Soós
Márton is, aki orvosnövendék volt ekkor
Pesten, és már Kelement megelőzőleg
elhatározta, hogy megszervezi az első
magyar színtársulatot. Össze is verbuvált
néhány lelkes fiatalembert (Pethő Ádám,
Horváth János és Pozsonyi Balázs nevűe-
ket), de egyetlen előadást sem tarthattak,
mert a német színigazgatóval sehogy sem
tudtak megegyezni.

A Kelemen László-féle színtársulat fő-
igazgatója gróf Ráday Pál volt, aki Kazin-
czy Ferencet vette maga mellé társul. De
ez a két kiváló ember inkább csak a nevét
adta oda az ügynek. Kazinczynak a saját
bevallása szerint „semmi tapasztalásai
nem valának e téren", gróf Ráday szerep-
lése pedig inkább reprezentatív jelleggel
bírt, bárha ő értett is a színházi dolgokhoz.
A társulat tagjai voltak: Kelemen László
(igazgató), Soós Márton, Horváth János,
Baranyi Balázs, Ráth Pál, Ungváry János,
Rózsa Márton, Popovics András, Nemes
András, Szomor Máté, Fülöp István, Moór
Anna, Termetzky Franciska, Nagy Erzsé-
bet és Nagy Mária... Mindegyikük művelt,
nemes lélek!... Egy magas cél, egy szent
hevület forgataga sodorta őket erre a
furcsa pályára, a budai német színház
színpadára.

Valamikor templom volt e színház, a
Carmeliták temploma; most is az lett: a
magyar nyelv temploma, hacsak egy napra
is. Ha valaha sejtette volna József császár,
talán nem is csináltatott volna belőle
színházat! Milyen csodás véletlen, hogy
éppen arról a színpadról hangzott el az
első magyar szó, melyet József császár
emelt az 1786. évi rendeletével egy oltár
helyén a német múzsa számára. Mintha
csak a magyarok Istene intézte volna ezt
így. És a kegyeletet nem ismerő magyar
ököl később ezt az épületet is szét akarta
rombolni durván...

Pataki József a Nemzeti Színház tagja volt. A magyar színészet
története (1790-1890) című könyvét a Táltos jelentette meg
1922-ben Budapesten

Az alábbiakban egy
színigazgató – dar
kéziratából idézzük
magyar színészet
eseménytörténetét. Ba
ben szüle-tett, abban
amikor az első előadás
alig másfél hón
Hagyatékában fen
harminckét lapra terje
magyar színháztörténe
alkalomból kezdte ír
Nemzeti Színház közv
számító Pesti Magyar
tása táján. Színházi zs
írását, vagy egy soha
kötet első fejezetének -

A színészettörténeti k
tekre vonatkozó passz
olvashatóság végett
közöljük. A nyilvánvaló
lyeket Balog forrásaibó
de ezekre a szöveghez
tekben utalunk.

1.§

Magyar- és Erdélyors
előtt szabályos magya
gok nem léteztek. Ho
Pest városok voltak el
magyar színművészet k
ni, s habár az virító
juthatott is első kezdet
városok adtak neki mi
egyhuzomban leghoss
táplálmányt. Ne érint
miért tett a történetek
dicső magyar nemzet n
éspedig az újabb bék
keveset nyelvünk míve
egyik hathatósb eszkö
színművészetnek
megalapítására; holott
gyengébb, szegényebb
tudott régtől fogva n
tartani. (...)

2.§

1790-ben Pethő Ádá
Baranyi Balázs és Hor
elsők, kik Pesten egy m
saság egybeszerkeszté

MAGYA
KERÉNYI FERENC

R SZÍNÉSZET TÖRTÉNETE

vándorszínész –

abíró - fordító
föl a hivatásos

kezdeteinek
log István 1790-
az esztendőben,

lezajlott, és annál
appal később.
nmaradt egy
dő, töredékes kis
t. Kéziratát ünnepi
ni, 1837-ben, a
etlen jogelődjének
Színház megnyi-

ebkönyvbe szánta
meg nem valósult
nem tudjuk.

ivonatnak a kezde-
usait a könnyebb
mai helyesírással

tollhibákat, ame-
l vett át, javítottuk,
fűzött rövid jegyze-

zágban 1790-ik év
r színész-társasá-
nunkban Buda és
sők, melyekben a
ezde gyökeret ver-
tenyészetre nem

ében, de mégis e
nden honiak közül
zabb ideig éltető
sük okait annak,
ben oly híres és
yolc század alatt,

és időkben is oly
lésére, e mívelés
zének, a magyar

fővárosunkban
nálunk százszorta
ország és nemzet
emzeti színházat

m, Soós Márton,
váth János voltak
agyar színész-tár-
sére egyesültek.

Balog István

Későbben hozzájok szövetkezett Kelemen
László, Ráth Pál, Ungváry János, ismét
későbben (a nevezett évi szeptember 21-
én) Rózsa Márton, Popovics András, Szo-
mor Máté, Nemes András, Fülöp István,
Moór Anna, Termetzky Franciska, Nagy
Erzsébet, Nagy Mária. Pártfogóik közül
gróf Ráday Pál a színészek kérelmére fel-
vállalá az igazgatóságot, Kazinczy Ferenc
pedig törekvék nekik engedelmet szerezni
a budapesti német színpadokon magyarul
előadandható mutatványokra. Azonban
fáradozása sikeretlen maradván, s így
színhely nem lévén, a magyar mutatvá-
nyok előadhatására, mindketten vissza-
vonák magukat.-

A színész-egyesület már most Buda vá-
rosától kérte az akkorában Budán a Duna
partján állott nyári játékszínnek számukra
átengedését. Ez azonban egy magános
polgárnak tulajdona lévén, e kérelem is
sikeretlen volt.

Pest megyének november 13-i közgyű-
léséhez folyamodék tehát a színész-egye-
sület, s a megye ajánlván pártfogását, a
kérelmet a nagyméltóságú Magyar Királyi
Helytartótanács eleibe terjeszté. Hosszú
várakozás után itt sem nyert teljesülést a
kecsegtető remény, az egyesület tehát
gróf Unwerthet; a két városi színházak



bérlőjét1 kérette meg Kelemen László,
Koré Zsigmond s Fülöp István által, hogy
legalább azon napokon, mellyeken a né-
met társaság valamelyik városi színpadon
nem ad mutatványt, engedne ott a ma-
gyaroknak játszani. De itt is hasztalan volt
több ízbeli kérésök.

Most tehát a magyar társaság a budai
országgyűlésre egybesereglett főurak
pártfogásához folyamodott. Orczy László
báró, Zichy Károly gróf Unwerth gróftól
csakugyan kinyerték végre az engedel-
met, de csak nehány magyar mutatvány-
ra. E szerint 1790. október 11-én Kelemen
László és Fülöp István a haszonbérlő gróf-
fal megegyezett hat játék előadására, úgy,
hogy a magyarok hétfőn Budán, szerdán
Pesten játszanak, de az előfizetési
jövedelem a grófé legyen. - A
magyartársaságra pislogó e reménysugárt
Ráday Pál gróf megértvén, ismét átvette a
kormányt, de a nevezett egyezésnek
utóbbi pontja végett alkudni akarván
Unwerth gróffal, Budán egy játékpróba
alatt szóvitába elegyedett, minek
következménye lőn, hogy Unwerth gróf
visszavoná szavát, és a hat játékra adott
engedelmet megtagadá. Orczy báró

A budai faszínház

és Zichy gróf azonban, a színészegyesület
kérelmére, ismét közbeveték magukat, és
a magyar mutatványok megengedését
újólag kieszközlék. Ennek következtében
október 25-én a budai színpadon legelső
magyar mutatványul adatott „Igazházi"
című színjáték (Simai Kristóf fordítmá-
nya), Pesten pedig legelőször ugyanazon
színmű október 27-én2 hangzék magyarul
a különben német színpadon.

Ez azonban a magyar Tháliára nézve
csak mézes kecsegtetés volt, mert még
azon hónap végén az országgyűlés Po-
zsonyba költözvén, ennek eltávoztával pe-
dig a magyar színészek pest-budai mutat-
ványaikból nem sokat remélvén, elhatá-
rozák, hogy maguk is Pozsonyba utazza-
nak, és ott adnák elő mutatványaikat.
Mindenekelőtt azonban óhajták, hogy
arra Pozsonyban módot keressenek és a
felséges fejedelemtől külön szabadalmat
kérjenek. Ennek végbevitelét Ráday Pál
gróf magára vállalván, e célból Kelemen
Lászlóval október 30-án Pozsonyba el is
utazott.

A honn maradt tagok most már csak
gyakorlatokkal foglalkoztak, mert Un-
werth gróf többé engedelmet nem adott
nekik magyar mutatványokra. Újólag Pest

megye rendeihez folyamodtak:
eszközlenék ki a két városi elöljáróknál,
hogy a magyar színészek felváltva
játszhassanak a németekkel: de ezúttal a
folyamodók a két város tanácsaihoz
utasíttattak.

Azonban Ráday gróf visszaérkezett, és a
társaságnak november 30-i ülésében elő-
adá Pozsonyban tett minden fárdozásá-
nak sikertelenségét.

1791-ben a társaság egyebet nem tett,
mint könyörgő leveleket nyújtott be, majd
Pest megyéhez, majd a két várostanácsai-
hoz. Végre Pest megye közbenjárása által,
a Helytartótanács végzése szerint Un-
werth gróf engedelmet adott a magyar
mutatványokra egy esztendeig, de nem a
két város színpadján, hanem más vala-
mely különös épületben, és minden mu-
tatványért fizetendő két aranyból állandó
díj mellett.

Eszerint tehát külön színhelyről kelle
gondolkodniok, mi okból Kovács János
ügyvéd (ki csupa nemzetiségből vivé egy
esztendő óta a társaság ügyét) és Kele-
men László a Dunának budai partján állott
nyári játékszín

3
iránt alkudozásba eresz-

kedék birtokosával, Reischel Gáspár ács-
mesterrel. Kétszáz forint lefizetése mel-
lett

4
1792. jan. 28-án meg is egyeztek.

Azonban ezen épületet, mely egészen
üres volt, s inkább csak csűrhöz hasonlí-
tott, még előbb játékszínné kellett alakít-
tatni, mihez ismét pénz volt szükséges. A
társaság már 1791. nov. 9-én nyert oly
levelet, melynél fogva pénzbeli segedel-
meket kéregethete. E levelet most meg-
újíttatni vala kénytelen, hogy díszítmé-
nyekre

5
költséget szerezzen, mert csupán

a díszítményfestő 300 forintot, a díszítmé-
nyeket felszegező s elrendelő mester 45
forintot kívánt munkájáért. Nemsokára az
egy időre elszéledt tagok ismét egybe-
gyűltek, s egymás között egyezségre lép-
vén, vezértagnak választák Kelemen Lász-
lót, s egyezségi levelöket 1791.

6
novem-

ber 5-én mindkét nembéliek aláírták, kik
közül említendők: Pesti László, Rózsa
Márton, Pap Gábor, Sehy Ferenc, Szép
Ignác, Horváth János.

A költségekért fáradozó tagok nem
munkálódtak siker nélkül. Maga a nagy-
lelkű hercegprímás, Batthyány József feb-
ruár 3-án évenként

'
600 forintot ajánlott az

intézetnek.
Kelemen László, megkezdetvén a pró-

bákat, jól átlátta, hogy egy gyakorlott
színészeti oktatóra is volna szükségök.
Ilyet talált Protasevitz Benedekben, kit
később a színészek, midőn Kelemen az
ajánlott pénzek beszedése végett eluta-
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ott, Kelemen helyett igazgatónak válasz-
ottak, miután új szabályokat is készítének.

végzést aláírták: Sehy Ferenc, Pesti
ászló, Pap Gábor, Rózsa Márton, Balog
ntal, Pataky Benedek s Láng Ádám Já-
os.
A visszaérkezett Kelemen az új szerző-
ést nemcsak megerősíteni vonakodott,
anem mint megegyezése s tudta nélkülit,
egsemmisíté. Innen civódás és gyűlölség

övetkezék, mely naponként neve-kedvén,
közönségnek tudtára is jutván, a pártfogó

ublikumot mindinkább elidegeníté a
ársaságtól.
Az ország nagyjai azonban ismét Budára

árattak országgyűlés végett, s így a
zínészek ismét egyezkedni törekvének.
osszas súrlódás után ápril 26-án Nagy-
ónyai Lónyay Menyhárt úrnál jöttek össze
tagok, s magukat Protasevitz igazgatása

lá két hónapra kötelezték le. Kelemen
ászló pedig számot adván pénzbeli
yűjteményéről, kisült, hogy az 1791. nov.
-től 1792. jún. 1-ig beszedett pénzek csak
52 forintra s 50 krajcárra terjedtek.
Két hónap múlva Protasevitz, kinek ez

dei fáradságáért a társaság 60 aranyat
izete, lemondván hivataláról, igazgató-nak
smét Kelemen választatott. Július 9-én
edig Ráday Pál gróf vette által a
őkormányt.

3.§

Tudjuk a fennírt sorokból, hogy e társa-
ágnak első mutatványa Budapesten né-
etből fordított színmű volt, fordítmányok

alának nagy részint egyéb előadásaik is,
zonban eredeti magyar munkák is kerültek
zínpadra. 1790-95 között a magyar
zínészet repertóriuma mintegy 250
arabra nevekedék, mintegy 100 darab
yomtatva is megjelent...
1794-95-ben a színész-személyzet tagjai

oltak: Busch Eugen kormányzó - Várady
ihály első aligazgató - Kelemen László
ásodik aligazgató - Nyéki Pál súgó -
agolyi Antal, Ernyi Mihály, Láng Ádám
ános, Pesti László, Pataky Benedek, Pap
ábor, Rózsa Márton, Sehy Ferenc,
arsányi Ferenc, Ernyi Franciska,
elemen Borbála, Liptai Mária, Láng Er-
sébet, Rehák Anna, Várady Magdolna,
agolyi leányasszony segítő személy, Fe-
ete Márton és János (gyermekszerepek-
e), Szerelemhegyi András, énekesjátékok
úgója (mert néhány kisebb daljátékok is
dattak). A bérletben adott mutatványok
záma hónaponként 12-13-ra terjedt...

A színházi ízlés egy-egy koron belül
ugyanúgy nem egységes, mint az irodalmi,
zenei, képzőművészeti és életvitelbeli
stílusok. A romantika korábban a
klasszicizmusnak volt kor- és
versenytársa, később a realizmusnak.
Nem az alkotómű-vész esztétikai-etikai
nagysága dönti el, ki kihez vonzódik
inkább. Utólag, ezer évek távlatából az
ízlés határozza meg, kinek ad több
gyönyörűséget egy Botticelli-kép, mint egy
Picasso-festmény (vagy fordítva). Az
ókortól örököltük az érvényes igazságot,
amely szerint „De gustibus non est
disputaadum". Történelmi-társadalmi,
lélektani, talán biológiai okok befolyásol-
ják, hogy az egyenlő nagyságrendűek kő-
zött ki vonzódik jobban Arany Jánoshoz és
ki Ady Endréhez. Vagy színházi nyelvre
lefordítva: ki nézi meg inkább hetedszer
vagy nyolcadszor a Hamletet, esetleg Az

ember Tragédiájá t, az Antigonét vagy a

Tel/ Vilmost, mint hogy elszánja magát
egy Lloyd Webber-alkotta musicalhoz.

A színházi ízlés tehát koronként nem
egyértelmű, de az egymás mellett érvé-
nyesülő színházi ízlésvilágok ismerete
nélkül nem érthetjük a különböző korok
színháztörténetét, s ez vonatkozik nemzeti
színjátszásunk múltjának és jelenének vi-

Moór Anna

Már most a nemzeti színészetnek a két
testvérvárosban megalapítására minden
módot elkövettek... így tengődtek egy-pár
esztendeig, míg végre látván, hogy nem
boldogulhatnak, többnyire búcsút vettek a
játékszíntől, mások Erdélybe mentek, hol
az ottani színészekkel egye-sültek. így lőn
vége 1795-ben a budapesti első magyar
színésztársaságnak.

Jegyzetek a szöveghez:
1. Pest és Buda szórakozási alkalmait 1785 és 1795 között

Sebastian Tuschl kávés bérelte a városoktól, a színházakat
pedig albérletbe adta, 1790 és 1793 között az említett
grófnak. Az alakulóban lévő magyar színészetnek egy létező
színházi struktúrába kellett betagolódnia

2. A kéziratban tévesen október 28. áll; hibás átvétel a
forrásból
3. A mai Várkert-kioszk helyén állott, 1800 táján bontották le
4. Éves bérleti díj
5. Ez nemcsak díszletet' jelent, hanem az alsó színpad

gépezetét, az oldalkulisszák léckereteit is
6. A kéziratban tévesen 1792 áll; ismét a forrás kritikátlan

átvétele
7. Túlzás: egyszeri ajándékról volt szó

szonyára is. Fokozott erővel szembesü-
lünk ezzel a kérdéssel éppen most, amikor
kétszázadik évfordulóját üljük állandó
színházi életünk kezdetének. Hiszen, ha
volt is szórványos színjátszóigény nálunk
is már a középkor, és még inkább a rene-
szánsz óta, az olykori vallásos játékok, a
népi mulatságok, az iskolai diákműkedve-
lések nem alakíthattak ki olyan közízlést,
amely színházbajárásra késztette volna a
lakosság számottevő részét. Abban a ti-
zenhetedik században, amely az athéni
fénykor óta a drámairodalom és a színját-
szás legklasszikusabb kora volt, amikor
egymástól függetlenül, de egymás mellett
virágzott ki Shakespeare angol rene-
szánsza, Lope de Vega és Calderon spa-
nyol barokkja és Corneille, Racine, Moli-
ére francia klasszicizmusa, amikor tehát
megalapozódott a máig is érvényes
európai színjáték - akkor Magyarország
törökök és császári zsoldosok
hadszíntere, majd kurucok és labancok
öngyilkos egy-más-gyilkolásának terepe
volt; a városok, ha voltak, idegen nyelven
beszéltek, a királyi udvar külföldön élt,
idegen, sőt ellenséges volt.

Itt tehát semmi lehetőség nem adatott
színházi kultúra vagy éppen színházi ízlés
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