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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
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emcsak olvassa, hanem képzeletében el is
átssza, maga lévén hős, király, nő, agg - váltott
zemélyben. Az idős Arany 1873-ban, a Bolond
stók második énekében kétségtelenül más szín-
en tünteti fel ifjúkori vállalkozását, mint 1855-ös

evelében tette, itt Istók, Arany költői hasonmása,
Thália bátor gyerekeinek" oldalán „aggodalom
s félelem nélkül" kezd bele vállalkozásába,
asznossá teszi magát a fúró- és festékkezelés-
en, kortinát varr, kutyákkal megküzdve kihordja
színlapot, egyszóval mindenütt ott terem, ahol
ozdítanivaló akad. És az is többé-kevésbé

zükségszerű, hogy abban a közegben, ahol a
irektort illeti a primadonnakegy, ahol Q-nét a
zükség arra bírja, hogy X úrral lakjék, ő is lángra
obbanjon a szubrett Klárcsi kisasszony iránt -
ersze a maga módján, a „szűzi tiszta jellem" el-
űvölő ártatlanságával. Mert amikor egyik este
lárcsi magához invitálja, sőt a kezét is megra-
adja, ő rögtön „találó mentségre kunkorítja az
szét", mondván: „Késő van, instállom." Elhatá-
ozó pillanat ez, ekkor érlelődik véglegessé a tár-
ulattal való szakítás gondolata, mert „Istók az
lcsó kegyet / Megutálá - mint borban a legyet."

Nem idillikus, nem egyetlen színnel megfes-
ett képez sem, de a megbocsátó humor, a ked-
es irónia és önirónia minden tényt és körül-
ényt más, igazabb megvilágításba helyez.

Ha az 1855-ös levél alapján Arany színészka-
andját elhibázottnak véljük, a Bolond Istók
zellemében azt kell mondanunk: ez az élmény
ovábbi pályája szempontjából fontos
apasztalatokkal szolgált. Érdekes, hogy Arany
z időben távolodva fiatalosabban, reálisabb és
alálóbb színekben látja és láttatja ifjúkori
nmagát, mint csaknem húsz évvel korábban. A

evél megírásának időpontjában, tizenkilenc
vvel a vándor-társulattól való búcsú után még
indig a sok keserűség és megpróbáltatás a

ezérmotívum, s újabb tizennyolc évnek kell
ltelnie, hogy az emlék viharfelhői elsimuljanak.

közel négy évtized alatt azok a törekvések,
melyek színészkalandjában vezérelték, nem
nyésztek el, hanem búvópatakszerűen hol
ltűntek, hol változott formában ismét felszínre
örtek. Mert mi mással lehet-ne magyarázni,
ogy a „megkomolyodott" Arany szórakozásból
émetül Shakespeare-t olvas, eredetiben
oméroszt, s franciául Crébillont és Moliére-t.

Mindezek céltalan erővesztésnek látszottak -
egyzi meg Toldy Ferenc a Magyarköltők
letében -, de ő mindenha ösztönt érzett a
ehezet keresni még mulatságból is." S abban
incs ellentmondás, hogy valamivel később,
840-ben, Nagyszalonta szolgálatába lépve, az
ljegyzőnek kinevezett Arany mintegy tervet ké-
zít az elkövetkezendő időkre, s egyrészt megfo-
adja: „Nem olvasok többet, hanem élek hivata-

omnak, családomnak... közönséges ember le-
zek, mint más", másrészt a városba kerülő Szi-
ágyi István tiszteletes hatására - ki „könyveit

kéretlen Aranyra tukmálta" - két évvel később
lefordítja Szophoklész Philoktetészét, belefog
Shakespeare János királyába, a Szentivánéji ál-

mot pedig (ekkor még jórészt német szöveg
alapján) első változatában be is fejezi, s ugyan-
csak a negyvenes években szalontai műkedve-
lőkkel elő is adatja. Mindez nem szószegések
sorozata, hanem a szenvedéllyel való mérkőzés
megannyi állomása az önmagára parancsolt ti-
lalmi mechanizmus erősödésének-lazulásának
számtalan mozzanata.

A negyvenes évek második felében az írói pá-
lyáján bekövetkezett gyökeres fordulatot - mint
tudjuk - nem az eddigi ösvények szélesítése
hozta meg, hanem Az elveszett alkotmány és a
Toldi megírása, a Kisfaludy Társaság két pályá-
zatának megnyerése. Az irodalmi-művészeti
életbe való berobbanásának, a költői
tündöklés-nek ebben a szakaszában Aranyt a
dráma és a színház alig foglalkoztatja. A
szabadságharc le-verését követő válságos
időkben azonban, ami-kor az események
újragondolása, a történelem tanulságainak
tudatosítása égetően szükségessé vált,
kedélybetegségével küszködve is megír-ja
egyebek közt Bánk bán-tanulmányait - ame-
lyek, Sőtér István kifejezésével, befejezetlensé-
gükben is teljes értékű, korrigálásra nem szoruló
elemzések, a mű talányos jellegéhez illő „hüve-
lyező olvasás" mindmáig túl nem szárnyalt fegy-
vertényei, a főhős elborulásait és megvilágoso-
dásait zseniálisan boncolgató szerepelemzés
nagyszerű példái.

A hatvanas években az idős Arany újra meg
újra nekigyürkőzik Shakespeare-fordításainak,
csiszolja, tökéletesíti őket. „A nyáréji álomba
kezdtem s egypár felvonást ides-tova lenagyo-
l o k - írta Tompa Mihálynak 1859. február 20-án.
- De minő munka ez! Háromnegyed része rímelt
jambus, melyet magyarul hasonlóval kellene
sorról-sorra visszaadni; ki az angolnak
szórövidségét s a magyar szavak
hosszadalmasságát is-meri, az átlátja, milyen
nehéz munka ez, kivált, ha a nyelvet nem
akarjuk kerékbe törni. Eddigi dolgozataimban
vannak sikerült helyek: bár né-

Rakodczay Pálnak, Egressy Gábor élet-
rajzírójának, aki maga is Shakespeare-színész
volt, van egy figyelemre méltó gondolata a
színészi megközelítéssel kapcsolatban.
Rakodczay kétféle színészt különböztet meg: a
„hangszínészt" és azt,

ha csaknem áthághatatlan bökkenőkre talá-
lok." Nemcsak a negyvenes évek elején egy-
szer már lefordított műnek gyürkőzik neki újra
és diadalmaskodik az „áthághatatlan bökkenő-
kön" (a fordítás Szentivánéji álom címen 1864-
ben jelent meg a Kisfaludy Társaság Shakes-
peare-sorozatának első köteteként), hanem a
lánya elvesztését követő elnémulás időszaká-
ban is tovább dolgozott Hamlet-fordításán (ez
1867-ben látott nyomdafestéket), s még ugyan-
abban az évben befejezte az 1842-ben elkez-
dett János királyt is.

S még nem szóltunk a hetvenes évek Arisz-
tophanész-fordításairól, az eredetihez minden
tekintetben méltó, teljes magyar sorozatról. A
méltatók rendszerint azt hangsúlyozzák, hogy
Aranyt a feladat nyelvi nehézsége, a szókimon-
dó, pajkos, gunyoros, helyenként obszcén, de
sohasem trágár költő stílusának visszaadása iz-
gatta. Vajon a vázolt előzmények nélkül is izgatta
volna? Hisz csaknem egyazon időben foglalkoz-
tatta az Arisztophanész-átültetés meg a Bolond
Istók második énekének megírása. Vajon nem
volt-e tisztító, ülepítő hatása az „együttműkö-
désnek"? Nem járult-e hozzá a szabadszájú
ókori görög az aggályos-szemérmes magyar po-
éta egy-két görcsének oldódásához is?

Mindez persze nem jelentette azt, hogy az
idős Arany végre belekóstolhatott a taps és a
színházi ünneplés dicsőségébe, s a drámafordí-
tások meghozták, amire az ifjú hiába vágyott.
Egressy Gábor jegyezte fel az 1864. április 23-
án, Shakespeare születésének háromszázadik
évfordulóján bemutatott Szentivánéji álomról; „A
túlbuzgóság nervosusokká tett bennünket, elő-
adókat, s egyik hiba a másikat érte. Szörnyű dú-
lást vittünk véghez a szövegben, ami barátunkat,
a fordítót, aki jelen volt, desperátussá tehette.
Azóta még nem találkoztam vele, de bizonyos
vagyok benne, hogy kedélye ettől a kellemetlen
hatástól egy hónapig sem fog megszabadulni."
(Más kérdés, hogy az előadás akkoriban csúcs-
teljesítménynek számító tízes sorozatot ért
meg.)

„akinek játéka a mimika alapján áll". E kétféle szí-
nészt két stílushoz köti: a hangszínészt a korabeli
bécsihez, a mimikait az olaszhoz. „A bécsi nem
azt akarja, hogy a színész megrázza - írja -,
hanem csak, hogy meghassa. " A „hangszínész"
játékának a mimika egyszerű kísérőjelensége,
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