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DARVAY NAGY ADRIENNE

BABÉR ÉS BOTRÁNY
KOLOZSVÁRI SZÍNTÁRSULAT BÉCSBEN

hisz a bécsi magyar kolónia „csak" hatvanezer
emberből állott (más adatok szerint negyvenezer
magyar élt a városban), akik közül sokan nem
„színházbajárók" vagy már asszimilálódtak. Ki-
fogások merültek fel a tervezett repertoár ellen
is. A legvehemensebb ellenzők pedig tagadták,
hogy a kolozsvári művészek egyáltalán képesek
olyan teljesítményre, amely a császárváros kö-
zönségének megfelelne, ha netán valaki mégis
elmenne az előadásukra.

A Színészeti Közlöny 1880. január 4-i
számának apró betűvel szedett hírei között
érdekes közleményt olvashattak a
korabeli érdeklődők. Eszerint egy bécsi
színigazgató annyira „felbátorodott" A falu

rossza német fordításának császárvárosi sike-
rétől, hogy elhatározta, népszínműtársulatot
szervez, és Bécsben magyar nyelven adatja elő a
legújabb népszínműveket. Sőt néhány kolozs-
vári színésszel állítólag már szerződést is kötött.

Miután addig két vidéki színigazgató, Szabó
József és Bényei István i s - egymástól függetle-
nül - próbálkozott bécsi vendégjáték megszer-
vezésével, de kísérleteik fiaskót szenvedtek, az
újabb vállalkozást, sőt magát a hírt is kételyek fo-
gadták. Ráadásul a nagy újság a kolozsvári szín-
ház történetének egyik igen eseménydús idő-
szakában robbant be a köztudatba. Korbuly
Bogdán bankigazgató ekkor már nem egyedüli
intendánsa a színháznak, csupán egyik tagja a
háromtagú igazgatóságnak. Nem úgy, mint 1874
és 1878 között, amikor fél vagyonát a teátrumra
költötte. A művészeti vezetés pedig éppen meg-
oldatlannak tűnt, miután Molnár György (a Budai
Népszínház megalapítója) kisebb botrány kísé-
retében megvált az intézmény vezetésétől, s az
igazgatóság Tóth József alappénztárnokot bízta
meg a következő évad megszervezésével. (Az új
„művezetővel", akkori főrendezővel, Mátrai B.
Bélával csak áprilisban állapodtak meg.)

Hamar kiderült azonban, hogy a rövid közle-
mény igazat állított, Ozorai (Fried) Adolf kezde-
ményezésére gyorsan formálódott az a társulat,
amelynek tagjai - négy művészt kivéve - teljes
egészében a kolozsvári színház színészeiből,
súgójából, öltöztetőiből állott Mátrai B. Béla mű-
vészeti vezetése alatt. Mindössze az akkor
Aradon játszó Ditrói házaspárt és a debreceni
Szabó Bandit szerződtették kifejezetten erre a
turnéra, illetve a fiatal karnagyot, Szwoboda
Károlyt hívták meg a „budapesti zenedéből". Így
a bécsi vendégjáték a kolozsvári színház
vállalkozásának tekinthető még akkor is, ha máig
kideríthetetlen, mekkora részt vállalt az intézmény
a turné finanszírozásából. A színház pénzügyi
helyzete - az évad kimutatása szerint -
kiegyensúlyozott volt ugyan, de távol állta
„rózsástól". S miközben a vidéki színészek
szaklapjának, a Színészeti Közlönynek első
oldalán ilyen szalagcímet olvashatunk, hogy
„Adjunk subventiót a színtársu

latoknak", addig A Színpad, „a magyar színésze-
gyesület hivatalos közlönye" április elsejei szá-
mában durva kirohanást intéz „az adózók fillérei-
ből tizenötezer forint évi segélyben" részesülő
kolozsvári színház ellen.

Noha a lap elismeri, hogy e szubvenció a ma-
gyar király adománya, de „ehhez is az adófizetők
járultak hozzá", csak félvén a „nemzeti mumus-
tól", a legnagyobb tekintély neve mögé bújva.
Ezért a Szamos-parti nemzeti színháznak - A
Színpad véleménye szerint - kötelessége hely-
ben „virágvasárnaptól virágvasárnapig szaka-
datlanul játszani". A lap már a nagyváradi szín-
körben tartott nyári idényt is „zsellérkedésnek"
minősíti, amit csak tetéz az a bűn, hogy „kivették
a szájukból a debreceniek kenyerét" (mert ko-
rábban a váradi színügyi választmány elsősor-
ban a debreceni színházzal lépett színi szövet-
ségre); most pedig „Fried úr seftelni ment Bécs-
be". „És így a gazdagon szubvencionált színház
személyzete árendába adatik egy spekuláns
embernek, s ezáltal ennek igavonójává degra-
dálódik." A „botrányt" a cikk írója további dema-
góg dörgedelmekkel kommentálja, végül a kö-
vetkező „megoldást" javasolva: „Vagy képes
Kolosvár 15.000 Ft segéllyel fenntartani a szín-
házat, vagy nem. Ha nem, ne dobjuk ki a pénzt,
ne komédiázzunk az ország zsebére, bízzuk az
ottani színházat magánigazgatóra, a 15.000 Ft-
ot pedig adjuk oda Sopronnak és Pozsonynak,
küszöböljük ki a németet a két városból, melyek-
ben a magyar színészetnek nemzetiségi tekin-
tetben is küldetése van."

Ez a fajta mentalitás - sajnos - nem csak A
Színpad szemléletére jellemző. Ugyanilyen
meggondolásból zárták be, báró Kaas Ivor ja-
vaslatára, a budapesti Német Színházat is, és
került utcára százhúsz színész. Az eljárás ellen
ugyan felléptek a Fővárosi Lapok, a Színészeti
Közlöny és más magyar újságok, de félő volt,
hogy a németek ellen irányuló intézkedés nagy-
mértékben rontja a kolozsváriak bécsi esélyeit.

A Szamos-partiak vállalkozása ellen sem csak
az Országos Színészegyesület emelte fel a
szavát. Egyeseknek a vendégjáték helye, a hite-
lét vesztett Ringtheater ellen volt kifogásuk,
ugyanis a színház a szórakoztató kuriózumok
befogadó épülete is volt, amitől például a kolozs-
vári Magyar Polgár „óvta" nemzeti büszkesé-
günket. Mások a közönytől féltették a társulatot,

Senki sem lehet próféta...

A Bécsbe készülődő társulat a kolozsvári színi
idény három utolsó napján otthonában is bemu-
tatta a külföldi turné három legfontosabbnak tar-

tott előadását. Április 28-án A piros bugyellárist
vitték színre. (A színlap alján még azt is fontos-
nak tartották közölni, hogy az „új huszáregyenru-
hákat Varga János színházi ruhatárnok készítet-
te".) Miután Bécsben több szereposztásban kí-
vánták előadni a darabokat, a hazai közönség
elé az általuk legjobbnak tartott verziót vitték. Er-
re aztán elszabadult a kritikusok indulata...

Az Ellenőr részletesen tárgyalta az előadás
összes hibáját. A kritika szerint Mátrai B. Béla
rendezése a magyar népszínmű „pusztán
különlegességi szempontjait" vette figyelembe,
amely negatívan hatott a színészekre is. Az írás
két szóban foglalta össze az előadás legjellem-
zőbb jegyeit: „forszérozva keresettség", illetve
„cafrang-hajhászat". Több felesleges túlzásra
hívta fel a figyelmet; a túlméretezett díszlettől a
tízperces dalokig, de más rendezésbeli hibát is
szóvá tett. (Például Molnár Zsófi vacsorájára
négy embert hív meg, de tízre terítenek; a huszá-
rok megérkezésénél a falu leányai csoportosan
állnak háttal a közönségnek, ami akkoriban nagy
tiszteletlenségnek és hibának számított.)
Ugyanakkor több, a bíráló által szépnek és dra-
maturgiailag fontosnak tartott jelenet, gesztus ki-
maradt.

Egyik legfőbb hibának az énekek túlhalmozása
tűnik. Szwoboda Károly karnagy néhány új dalát
szintén beleillesztették az előadásba, hogy az ifjú
tehetség és Baloghné egyaránt lehetőséget
kapjon.

A színészek játékában állítólag ugyancsak sok
kivetnivalót találtak. A legjobbnak minősített
Baloghnénak „gyenge a hangja", ami a jóval na-
gyobb Ringtheaterben elveszhet. Csillag Pál
szerepében Szabó Bandi „sem a dalaiba, sem
pedig a prózájába nem tud érzelmet belevinni".
Különben is a legtöbb szereplő másodrendű. Tö-
rök Mihály alakja „egészen elhalványult" Gyenes
László alakításában, akinek „a maszkja is túl fia-
tal". (Nem csoda, hiszen a színész, a későbbi első
Lucifer mindössze huszonhárom éves volt ekkor.)
Viszont Várady Miklós Kósza Gyurka
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Kassai Vidor A falu rossza Gonosz Pista szere-
pében

szerepében „bajuszos, nyurga legény". A két
lusta szolgáló pedig vértelenné vált két fiatal kar-
dalosnő ábrázolásában. De baj volta zenével is.
Szwoboda „túl nagy hévvel" vezényelt. A szóló-
hegedűs, ifj. Salamon János eredeti volt ugyan,
de sok modorosságot vitt a játékba.

A Magyar Polgár „Zete" jelű írásából ennyi
konkrétumot nem tudunk kihámozni. A lap kü-
lönben is a konzervatív ízléséről hírhedett K.
Papp Miklósé volt, aki időközben elhunyt ugyan,
de személyisége a munkatársak írásaira is rá-
nyomta bélyegét. A kritikus „mindig is" ellene volt
a vállalkozásnak, amelyben „a művészi öntelt-
ség elemeit" kifogásolta, de az előadás láttán
már alig sorol tényeket, csupán felháborodottan
ágál „nemzeti zenénk és táncaink kompromittá-
lása", „a magyar irodalommal való seftelés" el-
len; tiltakozik a „botrányosan rossz előadás", a
„gyalázat" miatt, amellyel szerinte a kolozsváriak
alátámasztják a velünk kapcsolatos előítéletet,
miszerint „barbárok vagyunk".

A másnapi ugyancsak Csepreghy Ferenctől
való darab, A sárga csikó láttán a kritikus gyűlöl-
ködése némileg alábbhagyott. Még jót is írt volna
a zsúfolt ház előtt bemutatott előadásról, ha azt
nem akarnák Bécsbe vinni. Csak abban bízott,
hogy Pálmay Ilka, aki a közönségtől is ovációt és
koszorút kapott, megmenti majd nemzeti becsü-
letünket. Várady Miklóst, Szabó Bandi Bogár Im-
réjét és Szombathelyit is dicsérte, de rossznak
tartotta a zenét, kifogásolta a „gyenge" kórust, és
túl harsánynak ítélte Mátrai B. Béla játékát, aki
helyett szívesebben nézte volna Szentgyörgyi
István Csorba Mártonját. Az április 30-án bemu-
tatott Tóth Ede-darab, A falu rossza „esélyei" is-
mét romlottak Zete szemében, de az okát nem si-
került megmagyaráznia, mert a teljes írásban vé-
gig az őt ért bírálat ellen hadakozik. Az szinte ter-
mészetes, hogy Kassai Vidorról megjegyzi:
„minden valamirevaló Volkssänger különb buk-
fenchányó a mi Kassaynknál", hiszen még a
Kelet is megdorgálta a jeles karakterszínészt kü-
lönben szellemes szóviccéért, azaz rigmusa
egyik soráért: „Kritizál az is, kinek nincs róla
képzete."

Polcz Albert papírkereskedésének kirakatá-
ban közben megjelent a bécsbe készülő nép-
színműtársulat tablója - kitűnő fényképekkel. A
művészek pedig - önbizalmukban és emberi
méltóságukban alaposan megtépázva - az őket
kísérő személyzettel, új díszletekkel és jelme-
zekkel, valamint a Fővárosi Lapok által németsé-
gük miatt kárhoztatott „textuskönyvekkel", ame-
lyeket az idegen ajkú közönségnek kívántak
árulni, elindultak Bécsbe. Hisz a magyaroknál
aztán igazán érvényes az ősi latin mondás:
„Senki sem lehet próféta a saját hazájában."

A bécsi fogadtatás

Sajnos az elfogult bírálatok alapján nehéz re-
konstruálni azokat a produkciókat, amelyeket a
kolozsváriak a császárvárosba vittek. Annyi bi-
zonyos, hogy az ekkorra önmagát régen túlélt
műfaj rekvizitumainak, a látványosságoknak, a
zenének és táncnak tulajdonítottak nagyobb je-
lentőséget, hisz a szövegeket egyébként is csak
szinopszisok, illetve fordítások alapján követhet-
ték nyomon az osztrák polgárok. Az ott élő ma-
gyarok is minden bizonnyal „magyarságuk
hangsúlyozásának" örültek a legjobban. Másfe-
lől az is igaz, hogy a színre vitt művek esetében
nemis igen lehet „magasabb irodalmiságról" be-

szélni. Az eredményről viszont csak a bécsi fo-
gadtatást követően volt érdemes nyilatkozni.

A hatvannégy tagú magyar társulata
Währingerstrassén lévő Union Szállóba
költözött, és május 6-án megkezdte egyelőre
egy hónapra tervezett vendégjáték-sorozatát.

Bemutatkozásképpen olyan előadást válasz-
tottak, amelynek szövegét a bécsiek jól ismerték,
hisz a vállalkozáshoz is Tóth Ede darabja adta az
ötletet. A Ringtheaterben - ahogy az újságok és
a magántáviratok is szerteröpítették a hírt - telt
ház volt. Természetesen elsősorban az itt élő
magyarok töltötték meg a páholyokat és
széksorokat. Egyes hazai lapok szerint, a
bécsiek egye-lőre hűvösen fogadták a
vendégeket - főként a Gyapjú utcai színház
ismert sorsa miatt, ám az
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osztrák sajtó kritikái ennek a hírnek az ellenkező-
jéről tanúskodnak. A Fremdenblatt megemlíti,
hogy tetemes különbség van a nemrég németül
előadott produkció és a magyar előadás között.
„A magyar színészek mindenekfölött természe-
tesen játszanak, szavalómesteri mesterkéltség-
ben nemigen szenvednek, s ebben áll sikerük
egész titka." (A fordítás a Magyar Polgárban je-
lent meg.) A Presse ugyancsak megdicsérte a
magasan iskolázott színészeket, énekeseket és
a gondos kiállítást. Ugyanezt támasztotta alá a
Wiener Allgemeine Zeitung. A Wiener Tagblatt
szerint is a magyarok felülmúlták a német
kollégákat. Valamennyi bírálat megemlíti, hogy
ilyen lelkes fogadtatás, ekkora éljenzés, ilyen
„délszaki tetszésnyilvánítás" rég vagy talán
sosem volt a Ringtheaterben, ami
természetesen a magyar kolónia tagjainak
köszönhető.

A színészek közül elsősorban Ditróinét (Boris-

ka) és a kiemelkedő sikert arató Baloghnét (Fi-
num Rózsi) dicsérik. Ami a férfiakat illeti, „külö-
nösen jól volt betöltve a darabban - írta a
Fremdenblatt a Magyar Polgár kiküldött
tudósítójának fordításában -, melyben az eget
verő ujjongás a halálos szomorúval oly
csodálatos módon váltakozik, a bakter
mellékszerepe: Kassai mesterileg játszotta ezt."
De ugyancsak megdicsérték a sokszor
megújrázott Várady Miklóst. A következő
szereposztásból, majd a Kassai szerepében
jeleskedő Gabányi Árpádot emelik ki, aki az
agyondicsért komikus után is újszerű, sikeres
Gonosz Pistát formált. Néhány önbizalmat
erősí-tő jelző jutott a Boriskát
másodszereposztásban alakító Kéler Ilonának,
aki alig félév múlva, húszévesen meghalt.

Közönségsiker - csekély bevétel

Az első este bruttó bevétele reményeket kelthe-
tett az erkölcsi siker mellett kézzelfogható ered-

ményekre is vágyó realistákban: 731 forint 50
krajcár volt; de a hetediki és a nyolcadiki előadás
pénzügyi mérlege hidegzuhanyként hatott. Egy-
részt az újdonság varázsának csökkenésével,
másrészt a színházi eseménynél is érdekesebb
politikai történésekkel magyarázható, hogy e két
utóbbi előadás bevételei alig értékel az első este
egyharmadát, s alig egy-két forinttal haladták
meg a kétszáznegyven forintos bérleti díjat. A ki-
lencediki est viszont ismét jól sikerült. Négy elő-
adás után újabb darabot tűztek műsorra, ami va-
lamelyest javított a katasztrofális pénzügyi mér-
legen, a művészi siker pedig - ha lehet - még
nagyobb volt, mint az első este. Még a legtartóz-
kodóbb tősgyökeres bécsieket is meghódította A
sárga csikó, Csepreghy Ferenc népszínműve.
Az ismét zsúfolásig megtelt nézőtéren az idegen
ajkúak a Textbuch segítségével követték a szö-
veget.

A színészeket a helyi lapokból már ismerték a
nézők. A Der Floh vasárnapi száma például jól
sikerült portrékat hozott Baloghnéról, Pálmay Il-
káról, Gläser Herminről, Mátrai B. Béláról és
Kassai Vidorról. Mindegyiküket szép szavakkal
magasztalta, bár pályaképük felvázolásába né-
hány tévedés csúszott. Kassait az élclap is a leg-
jobb komikusnak, kitűnő jellemszínésznek, a
magyar népies alakok avatott tolmácsolójának
titulálta.

A sárga csikóban lépett először színpadra
Pálmay lika, aki ettől kezdve a bécsi közönség
kedvence lett. Elbájoló jelenségnek tartották. Át-
gondolt játékával, jól kezelt, csengő hangjával
belopta magát a császárváros szívébe. Sokszor
kellett ismételnie, számtalanszor kihívták és za-
josan éljenezték. Egy nagy babérkoszorút és
több kisebb virágkoszorút kapott. Az lllustriertes
Österreichisches Journal május tizenhetediki
száma jól sikerült arcképet és terjedelmes élet-
rajzot közöl róla. Tewele úr, a bécsi Carltheater
igazgatója a legnagyobb sztárokhoz hasonlítot-
ta, s az összehasonlításból minden esetben a
magyar színésznő került ki győztesen.

A közönség Csorba Laci alakítóját, Szabó
Bandit is kitüntette: a tizenegyediki előadás után
ő is szalagos koszorúban részesült. A Csorba
Mártont játszó Szentgyörgyi István, valamint
Kassai Vidor és a pusztabírót megszemélyesítő
Szombathelyi Béla ugyancsak dicséretet kapott.
A tizenharmadiki esten lépett először színpadra
Mátrai B. Béla, a „művezető", akit zajosan éltet-
tek. Ugyanígy ünnepelték Újhelyi Jolánt is. Ő
még egy nagy virágcsokrot is kapott.

A sárga csikó a tervezett négy előadás után
még kétszer került közönség elé Bécsben. A be-
vétel azonban rapszodikus volt. Az első két elő-
adásé jelentősebb, a második kettőé gyengébb, a
tizennyolcadikié még a bérleti díjat sem tette ki. A
huszonkettediki produkcióé viszont ennek majd a
kétszerese lett, hiszen erre az előadásra várták

Balogh Györgyné A piros bugyellárisban
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Erzsébet királynét, aki még szerdán fogadta a
kolozsvári színészek küldöttségét.

Az anyagi gondokra magyarázatot találha-
tunk az Ellenzék tudósítójának észrevételei
között is, aki megírta, hogy a reklám rossz. A fal-
ragasztenger pici szögletében búslakodott egy
tenyérnyi színlap akkor, amikor „a legutolsó bé-
csi Sängerei" is a lapokban hirdette magát. To-
vábbi bevételapasztó hatása volt az ingyen- és
félárú jegyeknek, amelyekkel például a Bécsben
állomásozó hatodik huszárezredet tisztelték
meg. Igaz, egyben ők voltak a kolozsváriak leg-
hálásabb rajongói is, tetszésüknek nagy port ka-
varó lábdobogással és éljenzésekkel adtak han-
got.

Viszonylag jobb a pénzügyi mérlege a másik
Csepreghy-darabnak, A piros bugyellárisnak.
Ebben elsősorban Baloghné és Szabó Bandi
tündökölt. A második (szombati) előadáson a
zsúfolt Ringtheater egyik páholyában Taafe mi-
niszterelnök és Szlávy pénzügyminiszter is fel-
tűnt a szépszámú előkelőség között. Pünkösd el-
ső napján pedig ugyanezt a művet adták elő
Bécs első kerületének szegényei javára.

A jótékony célú előadásoktól egyébként rossz
anyagi helyzete sem tartotta vissza a társulatot.
Május 25-én például ismét elővették A falu
rosszét, a bécsi akadémiai olvasókör
megsegítésé-re.

A következő sorozatot (kisebb előadásszám-
mal, és A sárga csikó beékelésével) két Sziglige-
ti-darab szolgáltatta. A Csikós már a Wieden
Theaterben is ment. A bécsi lapok a legnagyobb
ovációval fogadták a kolozsvári előadást. Külö-
nösen Kassai Vidort dicsérték (akinek a Burgthe-
ater fiatal komikusa a következő felirattal dedi-
kálta arcképét: „Mesteremnek, Kassainak,
tanítványa Thimig"). De kijutott a taps és az
éljenzés Baloghnénak, Ditrói Mórnak Rózsi
apjáért, Szentgyörgyi Istvánnak a pompás
humorú tábla-bíróért és a részeg asszonyt
alakító Mátrainénak is, akinek ezért az
epizódalakításáért maga a nagy Adolf
Sonnenthal csókolt kezet. A Cigány első
előadása a vendégjáték legnagyobb bevételét
hozta, s az egyik legnagyobb sikert Szent-
györgyi Istvánnak és a különleges tehetségű Ké-
ler Ilonának. Kassai, a kritikusok szerint, „komi-
kumának legművészibb tökélyét nyújtotta."

Ugyancsak Szentgyörgyi diadalát hozta Szi-
geti Józsefnek, a budapesti Nemzeti színműíró-
színészének 1855-ös Vén bakancsos és fia, a
huszár című műve. A helyi sajtó Szentgyörgyi
után Gabányi Árpád Veres kocsmárosát, termé-
szetesen Pálmay Ilkát, valamint Szabó Bandit és
és Szombathelyit emelte ki.

Május végén, amikor a nagy művészi siker
miatt a vendégjáték meghosszabbítását vagy
esetleg párizsi folytatását fontolgatták, a
jutalomjátékok következtek. Érdekes, hogy a két
egymással

vetélkedő primadonnának a turné két leggyen-
gébb darabja jutott. Baloghné május 29-i fellépé-
séhez elég szerencsétlen módon Tóth Ede fe-
ledhető színművét, A toloncot választotta. A

Szentgyörgyi István jutalomjátéka A peleskei
nótáriusban

Fremdenblatt szerint „az est legkellemesebb pil-
lanata" az volt, mikor a darab írójának átadták a
száz arany jogdíjat. A kritikus a színmű elejét vi-
szonylag jónak ítélte, bár a durva, hatásvadász
jelenetek között a szellemes epizódok szétforgá-
csolódtak, viszont a második felvonás csapatos-
tul űzte ki a közönséget az ízléstelen zsidó vic-
cekkel és olcsó jelenetekkel (amelyeknek
egyiké-
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ben a lap véleménye szerint „még a meiningeni-
eken is túlléptek, ugyanis valódi retket ettek"). A
szereplők közül azonban dicsérték a jutalma-
zottat, valamint Krasznainét, Kéler Ilonát, Szent-
györgyit és Szombathelyit. A majdnem zsúfolt
nézőtér egyik páholyában gróf Széchényi Ödön
pasa is megjelent török díszruhában.

Pálmay lika másnapi jutalomjátékán a király-né
legközvetlenebb köréhez tartozó főudvar-
mester, Nopcsa Elek báró is megtisztelte a jutal-
mazottat. Pálmay nadrágszerepei közül a lóhá-
ton és gyalogosan egyaránt virtuóz lehetősége-
ket nyújtó, énekes-táncos markotányosnő-álhu-
szárt választotta, amely szerep történetesen Va-
chot Imre egyik leggyengébb darabjában, az
1809-ben, a napóleoni harcok idején játszódó
Huszárcsínyben található. A művésznőt fogadó
óriási ünneplésből kijutott a Szabó Bandi helyére
lépett Várady Miklósnak, Szentgyörgyinek és
Gabányinak is.

Az utóbbi kettő brillírozott a Szentgyörgyi Ist-
ván jutalmára választott A peleskei nótáriusban
is. A címszerepet alakító jutalmazott mellett a
Fremdenblatt kritikusa főként a részeg drago-
nyosok jelenetét és szereplőit emelte ki.

Primadonnaháború

en távol maradtak, csak néhányan jöttek el, hogy
a koszorút mégiscsak átadhassák. A testes Ba-
logh ügyvéd úr azonban nem engedte fel felesé-
ge riválisát a színpadra, így nagy botrány tört ki.
Baloghnét pisszegték, Pálmay Ilkának pedig elő-
adás közben páholyába nyújtották fel a koszorút,
valamint egy galambot, amely felrepült a karzat-
ra. Amikor egy diák visszavitte a primadonná-
nak, újabb tüntetés kezdődött. A kellemetlen epi-
zódot Gabányi mesteri játékával igyekezett elfe-
ledtetni a közönséggel. Ám Baloghnét nem
lehetett lecsillapítani, mert ellenfele a koszorút
tüntetően kitette páholya támlájára, hogy
akárhányszor a rivális odanéz, megüsse a
guta!

A botránnyal teli volt az osztrák és a magyar
sajtó. A lapok sokkal kisebb jelentőséget tulajdo-
nítottak a gyönyörű búcsúbankettnek, amelyet
Mátrai köszönő szavaival és a Rákóczi-indulóval
záródó vendégjáték végén rendeztek a
burgszínházbeli kollégák és barátok: Sonnenthal
verses köszöntőjével, hatalmas, emlékszalaggal
díszített babérkoszorúval, Willbrandt alkalmi
költeményeivel. Szabó Bandi pedig ugyanitt az
akadémiai magyar ifjúságtól kapott
ezüstserleget.

Másnap Baloghék külön utaztak el a császár-
városból. A társulat többi tagja rövid időre meg-
szakította útját Budapesten, ahol a fővárosi kol-
légák köszöntötték őket nagy szeretettel. Ám a

kolozsváriak a beígért fellépést nem vállalták.
Eközben Kolozsvár lázasan készülődött a társu-
lat ünnepélyes fogadására.

A vendégjáték után Pálmay lika elfogadta a
bécsi Carltheater szerződését és elindult a világ-
hír felé. (Később ő is, ahogy Szentgyörgyi és Vá-
rady, megkapta a kolozsvári színház örökös tag-
ja címet.) Baloghné viszont eltűnt a színpadról.
Szwobodát mára turné során felváltotta a szóló-
hegedűs Salamon, ugyanis a karnagy Bécsben
kapott szerződést, és így tanulmányait is befe-
jezhette. Ditróiné nem maradt a császárváros-
ban; itthon ért el nagy sikereket. Férje, Ditrói Mór
néhány év múlva megteremtette a kolozsvári
színház egyik fénykorát, majd a budapesti Víg-
színház első igazgatója lett. Kassai Vidor és Ga-
bányi Árpád később elszerződött a Szamos-parti
városból. A Ringtheater pedig másfél esztendő
múlva porrá égett.

A vendégjáték nyolc-tízezer forintos deficitet
jelentett a vállalkozóknak, akik a színészek ruháit
is elzálogosították...

A kolozsvári művészek bécsi fellépéssorozata
- minden árnyoldala ellenére - a magyar
színháztörténet egyik különleges és jelentékeny
fejezete, amelynek hatása, sikere, nemzeti szín-
játszásunk külföldi fogadtatásában betöltött sze-
repe tagadhatatlanul fontos és példaértékű.

Sajnos egyesek szerint Szentgyörgyi betegsége
miatt, mások suttogása alapján a pénzhiány el-
len sztrájkoló helyi zenekar munkamegtagadása
következtében, a másnapi előadást nem tudták
megtartani, s Gál József bohózata zárta a ko-
lozsváriak bécsi vendégjátékát június 6-án. Ek-
kor tört ki az a csúnya botrány, amely megrontot-
ta a gyönyörű erkölcsi sikert, a bécsi kollégák
mindennapi Ringtheater-beli jelenlétében is
megmutatkozó barátságát, a szakmai tisztelet és
megbecsülés megannyi megnyilvánulását, és
sokakat bocsánatkérő nyilatkozatokra kénysze-
rített.

A primadonnaharcnál nincsen gyilkosabb!
Különösen akkor, ha az egyik fél - esetünkben
Baloghné - férje az egyik vállalkozó, aki felesé-
ge egyeduralma érdekében bármire képes. A
botrány kiváltó oka az volt, hogy a bécsi egyetemi
magyar ifjúság Baloghné jutalomjátékán nagy
ezüst babérkoszorút ajándékozott a művésznő-
nek. A rajongók két pártra szakadtak, és a bú-
csúelőadáson a Pálmay-pártiak szerették volna
hasonló módon megjutalmazni a maguk kedven-
cét. Így hát arra kérték a társulat vezetőit, hogy
tegyék ezt lehetővé számukra. Azok el is hatá-
rozták, hogy műsorra tűzik a Vereshajút, amely-
ben Pálmay Ilkának volt parádés szerepe. Ám
Fried úr, aki általában elég zavarosan intézte a
repertoár ügyeit, végül A peleskei nótáriust írta ki -
Baloghnéval. A Pálmay-pártiak ezért tüntető-

P Á L L Á R P Á D
ARANY JÁNOS SZÍNÉSZKALANDJA

Ki ne tudná Petőfiről, hogy húszéves korában
rövid időre felcsapott színésznek?
És ki ne tartaná természetesnek, csaknem
törvényszerűnek, hogy ő, akinek
eszmélését és szívverését az ország nyil-
vánossága hétről hétre figyelemmel követte,
megpróbálkozott a színpad nyilvánosságával
is? Amit Petőfivel kapcsolatban az irodalmi köz-
tudat többé-kevésbé magától értetődőnek tart,
azt Arany János esetében tapintatosan, szűk-
szavúan kezelendő baklövésnek, ha nem éppen
mentegetni való kisiklásnak véli. Az életrajzírók
jó része ma is azt variálja, amit Riedl Frigyes öt
évvel Arany halála után monográfiájában megál-
lapított: a színészkaland a költő egész természe-
tével ellenkező, szerencsétlen vállalkozás volt,
melynek méreteit csaknem sorscsapássá nö-
veszti az a szomorú tény, hogy amikor a szülői
házba visszatér, apját megvakulva, kolerában
megbetegedett édesanyját pedig a halálos
ágyán találja. A nyomasztó körülményeknek je-
lentős részük lehetett a szigorú és egyoldalú íté-
let megfogalmazásában.

Ezt a fajta megítélést kétségtelenül alátá-
masztja és megerősíti Arany János Gyulai Pál-
hoz intézett 1855-ös, életrajzi vonatkozású
leve-le, amelyben aprólékosan ecseteli a
színészi élet megpróbáltatásait és
viszontagságait (padon kellett aludnia, kabáttal
takaróznia, közben egy-re furdalta a
lelkiismeret, amiért szüleinek hozzáfűzött
reményei szertefoszlanak). Ha viszont a
tényeket nem feledve, arra is felfigyelünk, hogy
a jól szavaló, de rövidlátása miatt
nehézkesebben mozgó tizenkilenc éves
fiatalember a színészkaland előtt festészettel
és szobrászattal is próbálkozott, s hogy újabb
elhatározása pillanatában, Riedl kifejezésével
is, „valami változás, valami mozgás van
belsejében, mint a virágban, midőn bimbóra
fakad", egyszóval, ha a lázas útkeresésnek, a
tehetség forrongásának és megnyilatkozási
vágyának mozzanatait nem mellékes je-
lenségként fogjuk fel, úgy a vállalkozás már
nem mondható egyértelműen
szerencsétlennek.

Különösen, ha azt is figyelembe vesszük,
ami a Bolond Istókból tudomásunkra jut: amire
„olvasó dühében" lecsap, azt immár jó ideje


